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Hitzaurrea 
 
Eskolako hizkera ereduaz, euskara batuaren eta euskalkiaren arteko 
harremanen testuinguruan izeneko tesia zergatik egin zen azaltzeko, kontuan 
hartu behar da, lehen eta lehenbiziko, nola zegoen euskalkiaren eta euskara 
batuaren arteko “harremana” garai horretan, oro har, eta bereziki hezkuntza 
arautuaren eremuan. Tesia egiteko saioa hasi zenean (1995ean) irudipena 
genuen euskara batua nagusitua zela jendartean, eta gehien-gehienek arrunt 
onartua ere bai, baina baziren oraindik hizkuntza eredu horren kontrako 
jarrerak, franko motelduak baldin baziren ere; beste alde batetik, jendarte 
guztiaren azpi-atala den hezkuntzaren eremuan, hots, Haur Hezkuntzako eta 
Lehen Hezkuntzako geletan, ez zegoen hain argi ez nola tratatzen zen 
euskalkia, ez zergatik jarduten zen hala, eta ez eta nola jokatu behar ote zen 
ere; ez zen garbi, halaber, zer zen zehazki euskara batua (edo zeri esaten 
zitzaion hala) eta zer zen euskalkia: unibertsitateko irakasleon artean ere maiz 
aski ikuspuntu desberdinak genituen eredu estandarrekotzat zer jo zitekeen, 
eta zer ote zen zalantzarik gabe euskalkiaren ereduan eta hartan bakarrik sar 
zitekeena. 
 
Testuinguru horretan, eta lanbidez Haur eta Lehen Hezkuntzako irakasleen 
hasierako prestakuntzan ariki, irakaskuntzaren eremuan bereziki hainbeste 
zalantza izateak kezka sortzen zigun, eta baita han-hemenka sumatzen 
genituen jarrera batzuek ere. Guziaren buruan irudipena genuen gaia ez zela 
behar bezain sakon eta zehatz tratatzen: edo saihestu egiten zen eztabaida 
gehiena, gaia aipatu gabe utzita, edo, hizpide izanez gero, erantzun 
axalekoegiak agertzen zirela sumatzen genuen, itxura batean behinik behin 
zama ideologiko handiegikoak eta errealitateari gutxi atxikiak. Euskalki bateko 
hiztuna izaki, euskaldun herri batekoa, ez zitzaigun egokia iduritzen hiztunen 
gogoarekin eta beraz hizkuntzaren etorkizunarekin hain modu estuan loturiko 
gai bati hain hitz lodiko erantzunak ematea eta hain xehetasun gutxirekin 
etsitzea. 
  
Horrek guztiak eraman gintuen gaia astiro aztertzera. Nahi genuen, alde 
batetik, gogoeta egin euskara batuaren ibilbideaz, haren mugez, eta hizkuntza 
eredu bateratzaile horrek euskalkiekin zituen edo izan zitzakeen harremanez; 
bestetik, ikusi nahi genuen nola tratatzen zen gai hori eskoletan, zenbateraino 
zen hizpide, gatazka-sortzaile edo kontu jakin, eta nolako jokamoldeak 
antzematen ziren irakasleen artean eta ikastegiaren egunoroko egiazko 
bizitzan, euskararen eredu desberdinak ahoz eta idatziz erabiltzeko orduan. 
  
Tesia 2000an amaitu eta defenditu zen. Ordutik honat gaiari buruz gauza asko 
gertatu dira aipatzeko modukoak, nahiz eta hemen ez dugun egokierarik haiek 
zehazki agertzeko. Adibide gisa aipa daitezke honako hauek: Euskaltzaindiak 
2001ean egin zuen Nazioarteko Biltzarrean Euskara Batua izan zuen gai 
nagusietako bat; beste lan batzuk ere egin eta argitaratu dira gai bertsua 
landuta (Koldo Zuazoren Euskara Batua. Ezina ekinez egina -2005- eta 
Euskalkiak, euskararen dialektoak -2008-, banaka batzuk esateko), haietakoren 
batzuk doktore-tesi gisa ere bai (Goikoetxearen Euskalkia eta hezkuntza -2003-
); Euskaltzaindiak beste adierazpen bat egin zuen euskara batuaren eta 
euskalkien erabileraren inguruan (2004an) eta euskara batuaren  



 
  

 
 
 
hiztegigintzarekin aitzinera segitu du, bestelako sintaxi mailako lanak ere 
argitaratu dituela; hainbat argitalpen egin dira euskalki eta azpi-euskalki 
batzuen gainean; oro har, euskara batuaren eta euskalkiaren arteko 
harremanen gaia, ustez, baretu da franko, eta, ikastetxeetan ere hala gertatzen 
ari dela esanen genuke. 
  
Gaurko behatokitik begiratuta, gure iduriko aisa esan daiteke euskara batua zer 
den hagitzez hobekiago dakigula gaur egun tesia egin zen denboran baino: 
jendearen eta Euskaltzaindiaren egunoroko ibilerak hizkuntza ereduen mugak 
zehatzagotzen dituzte, poliki-poliki, eta pentsa daiteke irakaskuntza sistemak 
ere bere eragina izan duela urte hauetan. 
  
Bestetik, ordutik honat euskalkiaren gaineko iritziak eta jarrerak gehiago 
zehaztu direla uste dugu, gehien-gehienean eredu horiek eta euskara batua 
elkarren osagarritzat jotzeko norabidean. Ordukoz hasia zen joera bat, euskara 
batua eta euskalkiak elkarren osagarri hartzekoa, indartu dela esanen genuke, 
beraz, eta horren ondorioz pentsa liteke ikastetxeetan ere euskalkiaren gaia 
modu “hausnartuagoan” tratatzen dela, batez beste franko gehiago dakigularik 
gaiaren gainean.  
 
Uste dugu tesiak lagundu zuela euskara batuaren eta euskalkiaren inguruko 
gogoetan barrenago joaten eta euskalkiari bere tokia ematen, batez ere 
irakaskuntzaren esparruan, eta aldi berean balio izan duela, beste jende 
askoren ekimenarekin batean, euskalkiak euskara batuarekin behar dituen 
“harremanak” modu arrazionalago batean aztertzeko eta horren arabera 
jokatzeko. 
 
Eta amaitzeko, bi hitz lan honen formaz: tesia aurkeztu zenean jaso genituen 
iradokizun batzuk bertsio honetan sartzeko zalantzan egon bagara ere, 
azkenean orduan aurkezturiko forman ematea erabaki dugu, garai jakin bateko 
ahaleginaren lekukotza osotasunean eta bere hala agertzeko. 
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0. Eskola hizkerako ereduaz. Sarrera. 

Lan honen helburua da gogoeta eta azterketa egitea, zati batekoa bada ere, Euskal Herriko 
ikastetxeetan erabiltzen den edo erabili behar litzatekeen eskola hizkerari buruz, Haur 
Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako mailetan. Gaia izugarri zabala baita, ordea, zehaztapen 
batzuk gehiago behar dira. Euskarari buruz ariko gara, eta beraz auzo erdaren tratamendua ez 
da aztertuko. Euskara, gainera, Hegoaldeko herrialdeetan, modu desberdinetan lantzen ahal 
da eskola-ikastoletan, hartarako legeek bide desberdinak agertzen dituztelarik: Euskadiko 
Autonomi Erkidegoan A, B eta D hizkuntz ereduen bidez landu daiteke euskara eskolan, 
bakoitzean euskararen tratamendu bana ezartzen dela, ezaguna den bezala; Nafarroako Foru 
Komunitatean, berriz, funtsean hiru ikasbide horiek berak dira aukeran (aukera behartuan 
bada ere, behin baino gehiagotan), nahiz eta ereduei izen desberdinak ezarri zaizkien. 
Horrela, Autonomi Erkidegoko A ereduari Foru Komunitateko D eredua jarri zaio izena, eta 
alderantziz. Lan honetako gogoeta gaian irakaskuntza euskaraz bideratzen duten ereduen 
ikuspuntutik ariko gara, hau da, Autonomia Erkidegoko D ereduarenetik (Nafarroan A izena 
duena). 

Eskolan zein hizkuntz eredu onartu eta erabili behar den, inplikazio eta adar aunitz dituen 
gaia da Euskal Herrian ez ezik baita beste herrietan ere. Baina Euskal Herrian badu halako 
gatazka kutsu bat, beharbada beste alderdi batzuetan hainbesteko kezka edo mindura ekarri ez 
duena. Izan ere, euskara batuaren eta euskalkien arteko harremanen kontua ez baita ongi 
moldatua eta lasaitua, eta horrek eskolan ondorio zuzenak ditu. 

Euskara batua izeneko eredu estandar-nahiaren sorrera 1968an jartzen badugu (urte 
horretako Arantzazuko biltzarrean eman baitzion Euskaltzaindiak babes akademikoa proiektu 
bateratzaile gazte abiatu berriari), 1978-79an eta 1982an banatu zuen zati batean Espainiako 
estatuak botere politikoa Hegoaldeko Euskal Herriko autonomi erkidegoekin, autonomien 
estatuaren baitan eginiko partizioaren ondotik eratu zirenak. Beraz, bi gertakarien artean, bat 
hizkuntzari buruzkoa eta bestea politikari dagokiona, urte gutti batzuk besterik ez ziren joan. 
Bitartean, euskararen aldeko mugimenduan ari ziren ikastolak hazten ari ziren eta indartzen. 

Euskara batuaren sorrerak eztabaida biziak ekarri zituen gizartearen baitan, eta horien adar 
garrantzitsu bat euskara batuak eta euskalkiek (batez ere bizkaierak) elkarrekin izanen zuten 
harremanei buruzkoa izan zen. Testuinguru horretan, autonomi erkidego eratu berriek legeak 
ezartzeko eskubidea beretu zuten, eta lege-lanaren ondorioz Hegoaldeko erkidegoetan 
euskararen eta euskarazko irakaskuntza arauturako bideak zabaldu egin ziren. Eredu 
bateratzailearen gaineko gatazka giroak hagitz indarrean irauten zuen, eskola guzietara 
zabaldu zenean euskara edo/eta euskaraz ikas-irakasteko bidea (Autonomi Erkidegoari 
dagokionez, 80ko hamarrurtekoaren hasieretan), eta horrela, lehenago ikastolen ingurura 
mugatua zen hizkuntz ereduari buruzko gatazkak beste dimentsio bat hartzen du, gizarte 
guziko eskoletan idekitzen baita euskarazko eskaintza egiteko bidea legeak babestua. 
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Orduz geroztik, euskara batuaren eta euskalkien arteko harremanek bilakaera izan dute, 
baina oraindik puntu hori (koropilo hori) ez da nahi eta behar litzatekeen bezain sakonki 
aztertua eta ebatzia, eta aldi berean, biziki garrantzitsua da orientabideak eta planteamenduak 
(elkarren kontrakoak badira ere bai) xeheroago agertzea konponbide bila. Koropilo askatu-
behar horrek bulkatu gintuen orain aurkezten dugun lan hau egitera, eta baita aspaldixko 
gogoan dabilkigun kezkak, EHUren baitako Bizkaiko Irakasle Eskolan egiten dugun lanean 
sumatu uste izan ditugun hutsune edo erabaki-ezin batzuk ekarri digutena. Helburua, berriz, 
genuke gure ekarpena egitea arazo axola handiko honen konpontze bideari, eta ez, batere ez 
gero!, hura behin betiko moldatu eta hetsitzea. 

Lana moldatzeko, berriz, bost atal antolatu ditugu. Lehenbizikoan euskara batuaren 
inguruko zertzelada batzuk bildu ditugu, gure zereginarekin duten loturarengatik. Hala, 
ekimen horren sorreraz labur-labur jardun dugu hasieran, eta gero euskara batuarekin 
erlazionaturiko kontzeptu batzuk agertu ditugu, hala nola euskara estandarra, edo euskara 
batua formala eta soziologikoaren arteko aldea. Garrantzitsua iduritu zaigu berriz gogoratzea 
euskara batuaren egilea egiaz nor den agertzea, sarritan eztabaida desbideratu egiten dela 
begitantzen baitzaigu. Euskara batuaren nolakoaren bilakaeraz ere aritu gara: hala, 
hizkuntzaren estandarra eraikitzeak izan ohi dituen alderdi batzuk agertu ditugu, eta gero 
euskalkiek eta batuak azken urteotan izan duten ibilbide gatazkatsuaren berri jaso dugu. 
Euskara batuaren oinarri dialektalak zein izan beharko lukeen ere, iritzi desberdinak izan dira 
urteotan, eta horien berri ere agertu dugu: batez ere Iparralde eta Hegoaldearen arteko muga 
politikoak hizkuntzaren alorrean duen esanahia agertu nahi dugu, beste zertzelada batzuekin 
batera. Gero, iritzi batzuk bildu ditugu literatur tradizioa lehenesten dutenak euskararen 
garapen bide gisa, baina ikusi dugu beste aldetik badirela ahozko tradizioari pisu erlatibo 
handiagoa eman behar litzaiokeela eskatzen dutenak (garapen bide bakoitzak azken emaitza 
hein batean desberdina emateko bidea idekiko luke). Euskara batua beti eta nonahi 
erabiltzeko eredua delako ideia ibili izan da sarritan, baina jaulkiriko adierazpenetan aztertuz 
ikusi dugu badela iritzi-olde bat euskara batua kode idatzirako edo/eta erregistro formalerako 
usatu behar litzatekeela agertzen duena. Euskara batuaren kontzepzioaz beraz ere badira iritzi 
ezberdinak: hala, uste dugu badela gizartean (edo izan dela) kontzepzio estua eta 
murrizgarria, baina baita ereduaren ulerkera zabala eta idekia ere; ideia hori ere baliagarria 
iduritzen zaigu eskola hizkerarako orientabideak emateko orduan. Euskara batua eratzeko 
orduan lan horretan euskalkien ekarria zein eta zenbaterainokoa izan beharko lukeen 
adierazten duten iritzi batzuk ere bildu ditugu. Eta lehen kapitulu honen amaierako puntuari, 
euskara batua irakaskuntzan jarri diogu izena, eta hartan Bergarako Biltzarrean (1978an) gai 
horretaz aurkeztu zen txostenari iruzkinak egin dizkiogu. 

Bigarren kapituluaren izenburua Euskara batua eta euskalkia (bizkaiera) da. Bost 
azpiataletan banatu dugu guzia. Lehenbizikoan, euskara batua eta euskalkiaren arteko 
harremanen bilakaera aurkeztu dugu, kronologikoki sailkatuta. Lehen garaia esan diogunari, 
gatazka bizia dagokio, eta 1968tik 1982a arteko tartea hartzen du; bigarrenak igarotze garaia 
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adierazten du, eta hartan eztabaida motelduz etorri da, itzali ez bada ere (1983tik 1988ra 
bitarteko urteak); hirugarren garaian (1988tik honat), berriz, euskara batua eta bizkaiera 
elkarren osagarri hartzeko iritzia ugariago agertzen da, eta lehengo eztabaida bazterrera 
bidean jartzen da. Bigarren azpiatalean, berriz, aztertu nahi izan dugu ea nolako jarrera ageri 
den Euskal Herriko mendebaleko gizartean bertako euskalkiari eta beraren ezaugarrien 
irauteari buruz, eta antzeman dugu badela joera zabal konpartitua bertako berbetaren alde. 
Defentsako jarrera hori lau ildotan barna abiatzen da: batetik, euskara batua bizkaieraren 
kolorez tintatu nahi da; bestetik, euskara batuaren erabil-esparruak mugatzeko ahaleginak eta 
horren aldeko iritziak agertzen dira, eta aldi berean bizkaierari bere erabil-esparruak bilatzeko 
bideak iradokitzen edo eskatzen dira; hirugarren ildoa, mendebaleko euskalkidunek bere 
hizkerarekiko (izan) duten konplexuaren kontra borrokatzea da, hizkuntz harrotasuna 
berreskurarazteko ahaleginean; azkenik, erakundeei kritika egiten zaie mendebaleko 
euskalkiari laguntza aski ez emanagatik. 

Hirugarren azpiatalari Gizarte eragileak jarri diogu izenburu. Bertan, labur-labur bada ere, 
erakunde batzuek gaiari buruz erakutsiriko jarreraren berri ematen saiatzen gara (Eusko 
Jaurlaritza, Bizkaiko Batzar Nagusiak, udalak). Gainera, Unibertsitatearen eta Elizaren 
jarrerak aipatzen ditugu, eta baita komunikabideek (EITBk, Euskaldunon Egunkariak, irrati 
batzuek, eta herri-aldizkariek) erakusten dutena ere. Bertsogintzaren esparruaz, 
literaturarenaz, kantagintzaren munduaz, eta itzulpengintzaz ere ohar batzuk bildu ditugu, 
ikusteko finean badela olde esanguratsua euskalkiaren ezaugarrien alde ari dena. Beste talde 
eta mugimendu eragile batzuk ere aipatzen ditugu, ildo berean dihardutenak, eta azken batean 
hizkuntz elitekideen iritzi ugari agertzen ditugu han-hemenka euskalkiaren mesedean ari 
direla, aldez edo moldez.  

Laugarren azpiatalean Euskaltzaindiaren jarreraren berri eman dugu. Hartarako, 
garrantzitsua iduritu zaigu lehenbiziko agertzea nolako ulerkera duen erakunde horrek 
euskara batuaren izaeraz, eta eredu horren eta euskalkiaren arteko liskarretan nolako jarrera 
agertu izan duen. Horrela, alde batetik akademiaren adierazpen ofizial batzuk bildu ditugu, 
eta gainerakoan 1968tik aitzinera euskaltzainburu izan direnen iritziak ekarri ditugu honat. 
Euskaltzaindiaren jardunari buruzko iritziak ere ez dira, jakina, aho batez etorri. Batzuek 
erakundearen eginkizuna eskatu edo/eta aitortu egin dute, baina kritikak ere bildu zaizkio 
handik edo hemendik, lehen eta orain. Horiek ere bildu ditugu, eta ondorioa ere ateratzen 
dugu, azpiatala amaitzeko. 

Bosgarren azpiatalean, berriz, bizkaiera edo mendebaleko euskalkia esaten zaionaren 
egoeraren berri ematen aritu gara, bi ikuspuntutatik: dialektologiarenetik begiratuta, haren 
baitako azpieuskalkiak agertzen zaizkigu, batasuna hein batean bederen koloka jartzen 
dutenak; hiztun kopuruaren aldetik aztertuz, bizkaieraren lurralde direnetan ere euskaldunen 
portzentaia desberdina da eskualde batetik bestera. Bi faktore horiek ere gogoan hartu 
beharrekoak dira eskolako hizkera eredua zein izan beharko litzatekeen proposatzeko orduan, 
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gure idurikoz, eta beraz eragin zuzena izanen dute hirugarren puntuan aurkezten dugun 
proposamen markoan. 

Hirugarren kapituluaren izenburua hauxe da: Eskola eta dialektoak. Hura ere bost 
azpiataletan partitu dugu. Lehenbizikoan, bi joeraren berri ematen dugu eskolak dialektoen 
aurrean izan duen eta duen jokaerari dagokionez: lehenago, dialektoak oro har ez ziren ongi 
ikusten eskolaren barruan; gaur egun indartzen ari den joera batek, aldiz, haien garrantzia eta 
ezinbestekotasuna ere azpimarratzen ditu. Joera horiek erakusten dituzten aipamen batzuk 
egiten ditugu, bai Euskal Herriaz kanpoko iritzi batzuk ekarriz, eta baita hemengo aditu 
batzuen ideiak bilduz. Euskaltzaindiaren jarrera ofizialaren berri ere ematen dugu, eta baita 
Eusko Jaurlaritzarena ere. Konstruktibismo izeneko ikuspuntuak irakaskuntzaren munduan 
hartzen ari duen indarra ere kontuan hartuz, holako filosofia batek dialektoak (gure kasuan 
euskalkiak) nola ikusiko lituzkeen ere aztertu dugu, hartarako iritzi kualifikatu batzuk jaso ez 
ezik, kontzeptu baliagarri batzuk ere laburkiro agertuz eta iruzkinduz. 

Bigarren azpiatalean, saiatu gara biltzen, Euskal Herriaren barrenean, nolako 
proposamenak jaulki diren azken 30 bat urteotan euskalkien erabilera irakaskuntzan dela eta. 
Euskalkiekiko kezka bizirik egon dela iradokitzen dute horiek, eta orain indartzen ari dela ere 
bai, batez ere mendebaleko euskalkidunen eskariek eta proposamenek hartaraturik. 

Hirugarren azpiatalean, ikastetxeetan nolako jokaerak gertatzen diren bildu ditugu iritzi 
batzuk, bai Iparraldeari dagokionez eta bai Hegoaldean. Laugarren kapituluan garatzen dugun 
azterketa enpirikotik atera ditugun datu zehatzago batzuk ere ekartzen ditugu, hala Gernika 
aldeko ikastetxeei dagozkienak nola Nafarroako Lesaka eta Berakoetan bilduak. Ondorio 
batzuk ere ateratzen ditugu. 

Laugarren azpiatalean, eskola jakin batean (edozeinetan, alegia) hizkuntz eredua 
hautatzeko orduan kontuan hartu behar diren elementu edo faktore garrantzitsu batzuk aztertu 
ditugu, gogoeta teorikoa eginez haien gainean, gero ustez gure proposamena funtsatzeko 
balioko digutenak. Eta hala, faktore horiek kontuan hartuz, azkenean proposamen oinarri bat 
aurkezten dugu, tokian tokiko faktore zehatzen arabera ukitu edo/eta aldatu beharko 
litzatekeena, baina gure idurikoz abiaburu gisa baliagarria dena. 

Eta horrela, laugarren atalera iristen gara, non erakusten dugun, Gernika aldeko eta Bera 
eta Lesakako ikastetxe batzuetan eginiko inkesta baten bidez, eskualde horietako eskola 
jardunean nolako jokabideak agertzen diren. Ikerketa diseinatzeko eta burutzeko zertzeladak 
esplikatu ostean, eskualdean erabiltzen diren hainbat ezaugarri aurkezten zaizkie Lehen 
Hezkuntzako irakasle batzuei, eta haien zuzenketaren araberako emaitzak agertzen ditugu, eta 
ondotik, emaitza horiek interpretatzeko saioa ere bai, azkenik. 

Bosgarren atalean, berriz, kapitulu bakoitzean eta puntu desberdinetan ateratzen etorri 
garen ondorio ustez garrantzitsuenak biltzen ditugu. 
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1.- Euskara batuaz eta haren bilakaeraz 
1.0.- Sarrera 

Lehenbiziko kapitulu honetan euskara batua izeneko ekimenaren inguruan ariko gara. 
Horrela, lehenengo eta behin hizkuntz eredu horren sorreraz jardunen dugu labur, eta gero 
harekin loturiko beste kontzeptu eta jakingarri batzuk eskainiko ditugu. Alde batetik euskara 
batuari eta euskara estandarrari buruzko ikuspuntu batzuk agertuko ditugu, eta bestetik 
euskara batu formalaren eta euskara batu soziologikoaren arteko aldeaz jardungo dugu. 
Horren jarraian, euskara batuaren benetako gorputz emailea zein den ariko gara, 
Euskaltzaindiaren zereginaz eta gizartearenaz iritzi batzuk ekarriz. Azkenean, ondorioztatuko 
dugu gizarte eragileek, eta hiztunek oro har, dutela zeregin garrantzitsuena hizkuntz eredu 
hori gizartean gorpuzteko eta garatzeko orduan. 

Bestalde, euskara batuaren nolakoaren bilakaeraz ere ariko gara, eta ardatz horren inguruan 
hizkuntz eredu horren sorreratik honat gertatu diren eztabaida gai batzuk aipatuko ditugu, 
gure lan honen helburuei begira axolakoak begitantzen zaizkigulakoz; horren froga gisa-edo 
iritzi batzuk ekarriko ditugu, erakutsi nahi dugularik eredu bateratzailea eraikitzeko bidean 
hainbat puntutan gizartea ez dela une oro adostasun giroan ibili, ekimenak aitzina egiteko 
oinarrizko iritzi batasunak iraun badu ere1. Eztabaidaren testuinguru horretan, dena dela, beti 
gogoan eduki nahi dugu hizkuntza estandarraren eraikitzean izan diren tirabira horiek erraz 
ulertzekoak direla, horrelako ekimenetan ohikoak izaten direlakoz gizartean harat eta honat 
eragin nahi duten indarrak batera gertatzea. 

Euskara batuaren sorreraz 

Euskararen estandarizazioaren inguruko jarreren eta ahaleginen berri ederki emana du 
Koldo Zuazok bere tesi mardulean (Zuazo, 1988a). Lan horretan, irakasle eibartarrak alde 
batetik XX. mendea arteko jarrerak aztertu ditu (III. kapituluan), eta bestetik XX. mendeko 
iritziak sailkatu.  

XX. mendekoari dagokiona bi kapitulutan barna hedatzen du Zuazok. Hala, V. kapituluan, 
XX. mendearen lehen erdian gai horretaz izaniko gorabeherak azaltzen ditu (277-328 or.), eta 
VI. kapituluan, berriz (329-373 or.), mende honen bigarren erdialdean jaulkiriko iritziak 
aztertzeari ekiten dio. Euskararen estandarizazioaren aitzinean proposamen desberdinak izan 
direla ikusten da guziaren buruan.  

Mendearen bigarren erdialdean badira oso joera desberdinak: batzuk estandarizazioaren 
aurka dira besterik gabe (Latiegi), eta beste batzuk, berriz, alde. Azken hauen artean, ordea, 
iritziak ez datoz bat zein hizkuntz eredu hautatu behar den euskara estandartako. Hala, 
Zuazok, lehenbiziko, euskararen estandarizaziorako eredu gisa gipuzkera soila  edo gipuzkera 
osotua  nahi luketenak aipatzen ditu (Altube eta Azkue, hurrenez hurren). Badira, orobat, 
                                                 
1 Horrekin ez dugu esan nahi iritzi batasuna erabatekoa izan dela oinarrizko kontuetan, izan direlakoz eragileak ekimenaren 
aurrean kontra-kontrako jarrerak izan dituztenak ere. Baina hemen gehienbat euskara batuaren oinarrizko filosofia ontzat 
eman dutenekin ariko gara, tarteka bestelakoren batzuk ere agertuko ditugun arren, eztabaida giroa ilustratzeko.  
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nafar-lapurtera literarioaren aldekoak (Lafitte). Hirugarren multzo gisa, Zuazok aipatzen ditu 
Ameriketako euskararen aldekoak liratekeenak (Labayen...). Lapurtera klasikoaren alde 
arituak ere badira (Krutwig, Villasante), eta horiek osatzen dute laugarren iritzi multzoa. 
Euskara osotuaren aldekoak (Oskillaso eta), bosgarren multzo batean aztertzen ditu Zuazok. 
Eta azkenik, erdi-aldeko euskalkietan oinarritutako ereduaren aldekoak aipatzen dira lan 
horretan (Txillardegi, Mitxelena). 

Gaur egun nagusi dabilen estandarizazio eredua, Zuazok aztertzen dituen iritzi horietatik 
azkena da. Alegia, hondarrean, erdi-aldeko euskalkietan oinarrituriko eredua izan da hautatua, 
eta hura garatzen egin dute lana azkeneko hamarrurteko hauetan hizkuntza eredu batua nahi 
zutenek. Beraz, estandarizaziorako beste proposamenak alde batera utzita, azken horri 
buruzko xehetasun batzuk, hasierako denborei dagozkienak, emanen ditugu segidan2.  

Euskal hizkuntza batzeko lehenago agerturiko iritziez gainera, eta eginiko ahaleginen 
ondotik, beraz, XX. mendearen berrogeita hamargarreneko hamarrurtekoan sortzen dira 
lehenbiziko ideiak, gero ekimen garrantzitsua bihurtuko direnak, hainbat euskalkitan 
sakabanatuta zegoen eta dagoen hizkuntzari zeregin idatzietarako forma batua emateko. Gaur 
egungo eredu estandarraren eraikuntzarako zein hizkuntz oinarri hartu behar zen agertuz, 
Txillardegi mintzo da 1958ko Euskaltzaleen Biltzarra-n. Hartan, erdi aldeko euskalkien 
aldeko jarrera hartzen du Jose Luis Alvarez Enparantzak (Zuazo, 1988a:370-371). 

Txillardegiren beraren ustez, bi ekimen izan dira indartsuak euskara estandarra lortzeko. 
Bata, Euskaltzaindia sortu zen urteen inguruan, 1918-1922 urteetan garatu zena; eta bestea, 
hirurogeigarren hamarrurtekoan bizkor abiatu zena (Txillardegi, 1992:15-16). 

Hirurogeigarren hamarrurtekoan gorpuzten joan zen mugimendu bizkor horren hasieran, 
euskara batzeko ahaleginen inguruan, Txillardegik gogoratzen duenez, hiru talde ari ziren 
batasun gogoak bulkaturik. Alde batetik, Bizkaian, Anaitasuna aldizkariaren inguruan 
bilduak. Imanol Berriatua eragile zela, Gabriel Aresti eta Xabier Kintana aipatzen ditu 
bereziki Txillardegik, Jaxinto Fz. Setien gipuzkoarrarekin eta Jose Ramon Etxebarria 
bizkaitarrarekin batera. Bigarren multzo bat Gipuzkoan ari zen lanean, Jakin aldizkariaren 
inguruan. Joseba Intxausti har daiteke talde honen buru gisa, baina garrantzitsuak dira Joan 
Mari Torrealdai, Joxe Azurmendi eta Fernando Mendizabal ere (Txillardegi, 1992:18). Zeruko 
Argian ere baziren idazle batzuk euskara batuaren alde ari zirenak (Xalbador Garmendia eta 
Juan Antonio Letamendia bereizten ditu Txillardegik), baina aldizkari horrek urte horietan 
aunitzez ere jarrera zalantzatsuagoa erakutsi zuen euskara batuaren aldeko ekimenetan, esate 
baterako Anaitasunak baino3. Iparraldean ari zen hirugarren multzoa, eta horretan Txillardegi 
bera zen eragile nagusia hizkuntza kontuetan. Azken talde honen ekimen gisa Euskal 

                                                 
2 Hartarako iturri hauek erabiliko ditugu gehienbat: a) Koldo Zuazoren tesia, Euskararen batasuna izenekoa (1988a); b) Jose 
Luis Alvarez Enparanza Txillardegi-ren ekarriak, euskara batuaren hasierako historiaz aritu den batzuetan agertuak (1992 eta 
1994); c) Xabier Kintanak Batasunerako pausoak gogoratuz lanean esaten dituenak (1992a).   
3 Zeruko Argia aldizkariaren jarrera ofiziala, editorialei begiratuz bederen, ez da euskara batuaren aldekoa, garbiro behinik 
behin. Aski da ikustea noiz arte ez ziren aldizkari horren editorialetan bete Arantzazuko erabaki guziak. Hala gogoratzen du, 
bestalde, Xabier Kintanak ere (1992a:39). 
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Idazkaritza Elkartea 1962an sortu zen Baionan, eta berehala hasi zen euskara baturako balio 
lezaketen oinarriak aztertzen. Batzorde berezi bat dio Txillardegik eratu zela hartarako, hartan 
euskalki guziak ordezkatuak zirela4. Bileretan hartzen ziren akordioak postaz bidaltzen omen 
zitzaizkien astero hegoaldeko 80 euskaltzaleri, haien artean Koldo Mitxelenari (Txillardegi, 
1992:19). 1964an talde horrek biltzar nagusi bat antolatu zuen, Baionan egin zena abuztuaren 
29 eta 30ean. Handik atera ziren proposamenak ahalik eta gehiena zabaldu ziren euskaltzaleen 
artean. Euskaltzaindiak, ordea, ez zuen erantzun. 

Hortik aurrera, proposatzen ziren arauen eta ereduaren kontrako iritziak ere hasi ziren 
agertzen, Txillardegiren ustez bereziki EAJko kideen aldetik. Kintanaren ustez ere, alderdi 
horren baitatik etortzen ziren ekimen bateratzailearen kontrako jarrerak (Kintana, 1992a:27, 
31, eta batez ere 33-34). Aldekoen eta kontrakoen arteko giroa garrazten hasi zen. 

1968ko urtearen hasieran Euskaltzaindiak Literatur Hizkuntzaren Batasuna lantzeko 
batzorde bat eratu zuen, Mitxelena buru zela. Euskara batzearen aldeko idazle batzuek, 
orduan, bilera egin zuten Ermuan ekainaren 28, 29 eta 30ean, eta hartan harturiko erabakiak 
errespetatuko zituztela zin egin zuten bertan bilduek. Bederatzi erabaki nagusitan bildu zen 
biltzarraren muina. 

Euskaltzaindiak 1968ko urrian (3, 4 eta 5ean, hain zuzen) antolatu zituen gero hagitz 
ospetsuak izan ziren biltzarrak Arantzazun, euskara batua izanen zenaren nondik norakoak 
finkatzen hasteko helburuarekin, esan den bezala. Horrengatik, sarritan esaten da euskara 
batuaren sorrera 1968an kokatzen dela, Euskaltzaindiak orduko berritzaileen aldeko erabakiak 
hartu zituenean. Eta egia da lehenbiziko aldiz biltzar horietan eman zitzaiola babes 
akademikoa (politikoa ez, ez baitzen garai horretan botere politikorik euskararen alde ihardun 
zezakeenik) lehenagotik abiatua zen ekimen garrantzitsuari. Baina, hala ere, ekimenaren 
muina lehenagotik eraikitzen hasia zen, ikusi berri dugun gisan, Txillardegiren-eta lanarekin. 
Baionako Euskal Idazkaritzaren eragina argiro aitortu zuen behin baino gehiagotan 
Mitxelenak berak 1968ko Arantzazuko txosten oinarrizkoan (Mitxelena, 1968:205, 207, 216), 
eta baita geroago Ibon Sarasolak ere5.  

Beraz, 1968ko Arantzazuko Biltzarra ez zen zehazki gaur ezagutzen dugun euskara 
batuaren aldeko ekimenen lehen alea, lehenagokoak ere badirelakoz ildo horretan lanean 
arituak modu antolatuan. Hala ere, lehen esan den bezala, auniztan Arantzazuko Biltzarra eta 

                                                 
4 Talde hori honela osatua zela dio Txillardegik: «Jexux M. Bilbao, Morgakoa. Jean Louis Davant, Urrustoikoa. Roger Idiart, 
Azkaingoa. Eneko Irigarai, jatorriz Urdazubikoa. Telesforo Monzon, Bergarakoa. Jexux Solaun, Arrankudiagakoa. 
Txillardegi, Donostiakoa.» (1992:19) 
5 1995eko udan honela zioen Sarasolak: «3.-Aitzindari hauek gora-behera (...), Euskaltzaindiaren estandarrak, 1968an 
Arantzazuko biltzarrean taxutu zenak, badu aita dei dezakegun aitzindari eragile bat: 1964an Euskal Idazkaritzaren 
"hizkuntza sailak" sic  Baionan plazaratu zuen proposamena. Han daude, jada, in, il, idazkerak (baino, oilo) onartzea, eta 
halaber iparraldeko tradizioko h-a, kontsonante ondoren izan ezik (harri baino ez ekharri), eta orobat deklinabidearen 
paradigmak eta aditz laguntzailearen forma oinarrizkoak: han dago, adibidez, nuen (eta ez nuan, nun) hautatzea. Zer zen 
Euskal idazkaritza hori? Ez da garaiko gora-beheretan espertoa izan behar, kideei erreparatuz gero (J. Solaun, T. Monzon, J. 
L. Davant,  E. Irigarai, Txillardegi, R. Iriart, Andiazabal eta Hiriart-Urruti) ondorioz ateratzeko J. L. Alvarez Enparantza 
"Txillardegi" izan zela sail haren sortzaile, arima eta eragile erabakigarria. Aitortu behar da beraz eta adierazi Txillardegiri 
dagokion partea, gero Euskaltzaindiaren eta Mitxelenaren eredu bezala ezagutzen den horretan.» (Sarasola, 1995). 
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1968ko data hartzen dira euskara batuaren hatsarri gisa, eta guk ere ez dugu izanen batere 
eragozpenik hala hartzeko lan honetan. 

Euskara batua izenak lortu duen onarpenarekin batera, literatur batasunera iristeko abiatu 
zen ekimenaren hasierako urteetan erabiltzen ez ziren beste izen batzuk agertu dira ondoko 
urteetan. Hizkuntz plangintzari eta normalkuntzari buruzko kontzeptuak eta ideiak Euskal 
Herrian sartu eta hedatu ahalean, hizkuntza edo hizkera estandarraren ideia ere zabaldu zen6. 
Eta horren ondorioz, beste izen sorta bat ere, estandarraren kontzeptua bere baitan zuena, 
hasi zen agertzen adituen artean, eta zabaltzen. Horrelakoak dira, adibidez, eta beste izen 
batzuen artean, ondoko hauek: hizkuntzaren maila standarda (Sarasola, Euskal Hiztegi 
arauemailearen lehen prestaeran), hizkera standarda7 (Villasante, 1978a), euskara batu 
standard-a (Gereño, 1978), standard idatzia (Sarasola, 1984), euskara standarda, standard-
eredua (Zuazo, 1988a), euskara estandarra edo hizkuntza estandarra (Azkarate, 1992).  

Euskara batua eta euskara estandarra edo izanen lirateke, bada, hirurogeigarren 
hamarrurtekoan abian jarri zen hizkuntzaren aldeko mugimendu indartsuak eraiki duen 
hizkuntz ereduak izanen lituzkeen izen erabilienak8. Hala ere, beste izen batzuk ere agertu 
dira estandarizazio prozesuaren emaitza izendatzeko9.  

 

1.1.- Euskara batuarekin harremanetan diren kontzeptu batzuk: euskara estandarra eta 
euskara batu soziologikoa 

1.1.1.- Euskara batua eta euskara estandarra 

Euskara batua eta hizkuntza estandarra edo dira, beraz, gehien erabiltzen diren hitzak 
estandarizazio ekimenak eman duen produktua izendatzeko. Sarritan biak ere balio berarekin 
erabiltzen dira, nahiz eta denak ez datozen bat iritzi horretan. Horrela, alde batetik izanen 
genituzke noiz edo noiz bi izen horiek baliokide edo sinonimotzat jo dituztenak. Adibidez, 
ildo honetan aipa daitezke Koldo Zuazo (1989a) eta Xabier Falcón (1992). Honela dio Koldo 
Zuazok: 

                                                 
6 Hizkuntz plangintzaren alorrean ezaguna den Punya Sloka Ray-ek estandarizazioaz zer ulertzen duen jakiteko, ikus bedi 
RAY, Punya Loka  (1968): «Language standardization», in FISHMAN, J. (argit.) (1977), 754-765 or. Estandarizazioaren 
ideia laburra 754. orrialdean ematen du. 
7 Standard-euskera izena Jose Azurmendik erabilia zuen 1970eko martxoan, gipuzkerari egozten ziola izen hori: «Nire erara 
esateko, standard-euskera gipuzkoera billakatu dala dirudi, ezta? Beraz, (...) gipuzkoerak dirudi (...) aditzean batez ere, 
batasunaren oiñharria eman dezakean bakarra». (Azurmendi, 1970:33) 
8 Bada jendea euskara batua izena alde batera uzteko garaia etorri dela eskatzen duena. Ildo horretan, hona 
Agirrebaltzategiren hitzak: «(...) proposamen hauxe jaulki nahi nuke: hogeita bost urteko batasun ahaleginaren ondoren, 
ordua da «euskara batua» esamoldea alde batera uzteko. Euskara dago, eta euskalkiak daude, italiera dagoen bezala -ez 
«italiera batua»- italieraren dialekto guztiekin batera» (Agirrebaltzategi, 1992:13). 
9 Horietako bat euskara bildua da. Izen hori Erramun Bachoc-ek (1986) erabiltzen du 1985eko lehenbiziko egunetan 
Eibarren antolatu ziren jardunaldi batzuetan, izenburu adierazgarri hau zutenak: euskara/euskalkiak. Hitz horren bidez, 
euskara batuaren bizkarrezur Euskaltzaindiak erabakia onartzeaz landa (ortografia, aditz batua, deklinabidea, hitz batzuk), 
Bachoc-ek defenditzen zuen, euskara batuaren kontzepzio gipuzkoarregiaren kontra, euskalki desberdinetako ekarriak behar 
zituela hartu hizkuntza batuak, eta zehazki bere kasuan iparraldeko formek ugari eta beldurrik gabe igaro behar zutela 
hizkuntza idatzira. Euskara batuaren kontzepzio estu eta murritz baten kontra, bada, garai hartan bederen gipuzkerara gehiegi 
lerratua litzatekeena, Bachoc-ek aldarrikatzen du hizkuntza eredu batuak euskalkien iturrietan behar duela edan aisa. 
Geroztik, Iparraldean egiten den Xirrixta aldizkariaren arduradunek esan zuten eurek euskara bildua erabiltzen zutela 
umeentzako aldizkari horretan.  
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Azken bolada honetan dexente baretu dira orain dela 10-12 urte arte euskara batuaren inguruan izandako 
eztabaida beroak eta hori, besteak beste, euskara standarda (=euskara batua) onartu denaren ezaugarritzat 
jo dezakegu. (1989a:29) 

Artikulu beraren amaieran berriz euskara batua eta euskara estandarra baliokidetzat hartzen 
ditu (1989a:35). Jakinen argitaraturiko beste lan batean ere erabateko identifikazioa eginen du 
euskara batua eta «eredu standard»aren artean (1988c:101). 

Eta ondoko hau da 1992an Xabier Falcónen ondorioa, hizkuntz plangintzako hiru adituren 
definizioak konparatu ondotik10: 

Euskara batua izenez ezagutzen dugun euskara mota litzateke hizkuntza estandarraren egitekoa duena. 
Izenak -batua- Paul Garvinen hizkuntza estandarraren ereduaren funtzio bateratzaileari dagokio. Hitz 
arruntetan esanda, denontzako eta denetarako balio duen hizkuntza mota da hizkuntza estandarra. 
Denontzako hori -euskalkiak direla eta- azpimarratzen du batua terminoak. (1992:61) 

Ikusten den bezala, bi autore horiek euskara batua eta euskara estandarra zer bat bezala 
ikusten dituzte. Baina badira bestelako kontzepzio zehaztuagoak ere. Aipa ditzagun, adibide 
gisa, Ibon Sarasola (1984), eta Miren Azkarate (1992).  

Ibon Sarasolak, Hauta-lanerako euskal hiztegiaren sarrera hitzetan (1984), eta haren 
oinarria izan zen Euskal Hiztegi Arauemailea-renetan (1977?), hizkuntza mailei buruz ari 
denean, desberdin hartzen ditu euskara batua bere osoan, eta eredu horren maila estandarra. 
Azken hau euskara batuaren azpimultzo bat izanen litzateke, erabilera neutroena biltzen 
duena. Hala, Iparraldeko lapurterari eredu bateratzailearen maila jasoa egokituko litzaioke, eta 
sortaldeko euskalkien baliabideak erabiliko lituzke, aldiz, eredu horren maila estandarra 
osatzeko (ikus aipamen zehatza 1.2.2. puntuan). 

Miren Azkaratek ere (1992) ongi desberdindu nahi ditu zer den euskara batua, zehazki hitz 
eginez, eta zer den garatzen eta hedatzen ari den eredu estandarra, edo berak esaten duen 
bezala, artikuluaren izenburuan bertan, euskara estandarra. Hala, euskara batua, nahi bada 
arauzko hizkuntza, Euskaltzaindiak xehero erabaki duen huraxe izanen litzateke, eta hortik 
goitiko deusek ere ez luke zehazki halako izenik merezi. Horrekin batera, ordea, egunoroko 
erabileran, hala komunikabideetan nola irakaskuntzan eta bestetan, hizkuntz eredu jakin 
batzuk ari dira hedatzen, sarri euskara batua izenaren azpian bada ere, baina hala ere 
Euskaltzaindiak erabaki duenaz haratago doazenak. Azken eredu hau, bere osoan, izanen 
litzateke euskara estandarra. Hona nola mintzo den Azkarate: 

Behin baino gehiagotan aipatu izan da azken urteotan «euskara batu» terminoa esanahi batekin baino 
gehiagorekin erabiltzen dugula. Batetik, eta adierarik estuenean, Euskaltzaindiak orain arte «baturako» 
eman dituen arauek bakarrik osatuko lukete euskara batua. Ondorioz, arau horiek betetzea aski da 
«euskara batua»n idazten dugula esan ahal izateko. Jakina denez, arau horietan morfologi kontuak -
deklinabidea, aditz-konjugazioa, erakusleak...-, ortografi arauak (zorioneko «h»a barne) eta lexikoa -
berez Arantzazuko Biltzarraren ondotik sortutako «Batasunerako hiztegia», 2.000 hitzez osatua, eta 
Maileguei buruzko 1986ko arauak- aurkituko ditugu. Beste modu batera esanda, «euskara batua» esatean, 
euskaltzainek osoko bilkuran hizkuntza idatziaren batasunerako hartutako erabakiez arituko ginateke 
soilik. 

                                                 
10 Einar Haugen, Punya S. Ray eta Paul L. Garvin dira aditu horiek. Ikus FALCON, X. (1992). 
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Ezin uka, ordea, «batua» hitza askoz zentzu zabalagoan erabiltzen dugula noiznahi, azken hogeita bost 
urte hauetan garatzen ari garen hizkuntza estandarraren sinonimo gisa edo. Nahaste eta ideia oker bat 
baino gehiago ere sortu du gainera erabilera horrek, hitz edo egitura jakinak batzuetan bultzatu eta 
bestetan baztertuz. Horregatik gogorarazi behar izan da behin eta berriro, usteak uste, Euskaltzaindiak 
erabaki duena bakarrik dela arau bete beharrekoa (Akademiaren gidaritza onartzen badugu behintzat)11. 
Hortik aurrera, zokoraturik geratzen ari zaizkigun zenbait forma, «batua» deitzen dugun horretan nagusitu 
diren beste zenbait bezain zilegi direla uste dutenetakoa naiz, Euskaltzaindiak besterik ez dioen bitartean 
bederen. (1992:91-92) 

Badira, beraz, edo izan dira, euskara batua eta euskara estandarra berdintzat jotzen 
dituzten iritziak, eta banatzat hartzen dituztenak ere bai. Guk, dena dela, lan honetan biak 
baliokide gisa erabiliko ditugu, beti ere, zerbait gisa, zehazki ñabarduraren bat agertu nahi ez 
badugu. 

1.1.2. Euskara batu formala eta euskara batu soziologikoa 

Pello Salaburu euskaltzainak, Euskaltzaindiak 1994an Leioan egin zuen XIII. biltzarrean, 
euskara batua izenaren azpian ageri diren ideia eta eredu desberdinen artean argi egiteko, 
bereizten ditu alde batetik euskara batu formala deitzen duena (Euskaltzaindiak zehazki 
erabaki duenaz osatua), eta bestetik euskara batua soziologikoa izenaz bataiatzen duena 
(hizkuntzaren erabiltzaileek batutzat hartzen duten eredu zehaztuagoa, zurrunagoa, eta 
murritzagoa). Salabururen iritzia da Euskaltzaindiak eredu zabala eskaintzen duela, eta gero 
hura hiztunek murritzago hartzen dutela. Baina hori ez da euskara batuaren pobrezia, argitzen 
du Salaburuk: hori, zerbait izatekotan, euskaldun hiztunak hizkuntz eredua murriztu egiten 
duelakoz gertatzen da. Gauzak, beraz, ez direla nahasi behar dio Salaburuk, Euskaltzaindiaren 
egitekoa euskara batu formala eskaintzea baita, ez besterik. Hona nola esplikatzen dituen bi 
kontzeptuak, adibide batzuez horniturik azalpena: 

Euskara batua formala eta euskara batua soziologikoa  
Anitzetan gertatzen da jendeak euskara batua deitzen diola berez euskara batua ez denari. Batek baino 
gehiagok, testu bat euskara batuan jar dezan eskatzen badiogu, segur naiz "guti goiti-beheiti", "gibelean", 
"ialgi", "abian jarri", "etortzen balitz", "jin", "berba", "barride" eta "xakur" bezalakoak aurkituko balitu 
eta den-denak ulertuko balitu ere, hau ez baita hain gauza ziurra, aldamenean jarriko lituzkeela "gutxi 
gora-behera", "atzean", "atera" edo "irten", "martxan jarri", "etorriko balitz", "joan" (konturatu gabe "jin" 
hitzak kontrakoa esan nahi duela), "hitz", "auzoko" eta "txakur". Proba egitea baino ez da. (...) (...) 
Bada, "jin" eta "gibelean" hitz gizajoek "etorri" eta "atzean" hitz ponpoxoek adinako eskubidea dute 
batutzat hartzeko. Baina batasunaren alde gauden gehienok "etorri" eta "atzean" bakarrik idazten badugu, 
orduan batasun formala baino anitzez ere mugatuagoa den batasun soziologikoa egiten ari gara. Azken 
batean, hori hizkuntza guztiekin gertatzen da, hiztunek aukerak egiten dituzte hautatzeko bidea dutenean, 
eta denborarekin aukera horietako baten bat nagusiturik geratzen da. Honekin esan nahi dudana da 
Euskaltzaindiak askotan uste dugun baino bide zabalagoak uzten dituela. Gero, erabiliaren erabiliaz, 
bidea estutu egiten da eta orduan jendeak pentsatzen du Euskaltzaindiak eman duela zinez inoiz ere eman 
ez duen gomendioren bat. (...). Eta, zer esanen dugu, "bihar sarturen naiz" edo "bihar sarturenko naiz" 
bezalakoek ez lukete sobera iraungo lapitz gorriaren azpian. Baina horretaz ez baitu ordea deusik esan 
Euskaltzaindiak: biek badute lekua euskara batu formalean, Euskaltzaindiak emandakoan, biak erabiltzen 
direnez euskaran. Euskara batu soziologikoak (hiztunek egiten dutena, ez Euskaltzaindiak) ordea, 
urratuak ditu aspaldi forma horiek. Filosofia berarekin, "aurten fite joan dira bestak" bezalako baten ordez 
aski agudo jarriko dugu "aurten laster joan dira jaiak", ustez bada hau hura baino batuagoa dela.  
Ez ditzagun, hortaz, gauzak nahas: Euskaltzaindiak oso eredu zabala proposatu du, eta hori ezin du 
idazleak atzendu, nahiz gero hiztunek nahiago duten, eta hartarako ere eskubide osoa dute, eskainitako 
bidea murriztu. Jakina, euskaraz ikasten duenak ere ezinbestean bide murritz honen informazioa baizik ez 

                                                 
11 Eta ondoko oharra eransten du Azkaratek orriaren beheko aldean, goikoaren azalgarri eta osagarri: «Azken bi urteetan 
Euskaltzaindiak eman dituen gomendioak ere hor daude, erabakiak ez izan arren, morfologiako zenbait puntutan batasun-
bideak bultzatu nahi dituztenak» (1992:92). 
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du jasotzen eta horrek ematen duen inpresioa da batasuna pobreziaren gainean eraikitzen dugula. Alde 
horretarik datoz orduan erasoak batzuetan. Euskaltzaindiaren lan bakarra da, jakina, euskararen batasun 
formala bultzatzea eta eredu hori hiztunei eskaintzea. (1994:681-682) 

Dena dela, uste dugu ez dela bidezkoa pentsatzea euskara batua soziologiko bakandu hori 
jendearen borondate murriztaile hutsetik atera dela; aitzitik, estandarizatzeko ekimenaren 
sorreratik aitzinera euskaldun gizartean gertatu ziren joera batzuen ondorio gisa uste dugu 
hartu behar dela. Izan ere, iduritzen zaigu ukaezina dela egile batzuek (Euskaltzaindia ere 
barne dela) irizpide batzuk markatu dituztela, gero nolabaiteko ildoa egin dutenak, ondotik 
hiztun "eskolatu" aunitzek, "alfabetatzea" dela medio, haiei segituz hedatu dituztenak. 
Adibide batzuk esateko, besteak beste noski, hona ale batzuk joera murrizgarri horren aztarna 
erakusten dutenak, zeinek gehiago zeinek guttiago: Villasante (1968b)12, Euskaltzaindia 
(1968c)13, Gereño (1978), Txillardegi (1979), Kintana (1984), UNEDeko Euskal Kultur 
Departamendua (1988). Gai hau dela eta ikus bedi, halaber, Odriozola eta Zabalaren lana 
(1992), eta han ageri diren joerak eta egileak. Joera bakandu-zale hori iradokitzen dute, 
zuzenean edo zeharka, euskara batuaren ulerkera mehar eta murrizgarria erakutsi duten egile 
eta korronte guziek (ikus 1.3.2.5. atala). 

1.2. Nork egiten du euskara batua? 

Arantzazuko batzarretan (1968) onetsi zen batasun ereduaren inguruan hainbat puntu izan 
dira eztabaidatuak hortik honako urteetan. Horietako bat izan da zein zeregin duen erakunde 
eta gizarte eragile bakoitzak normalizazio ahalegin honetan. Bestela esateko, galdera batzuk 
egin izan dira, eta eztabaida batzuk ere bai, eragile bakoitzaren zereginaren inguruan. Honako 
hauek, adibidez: Zein paper bete behar du Euskaltzaindiak prozesuan? Erakunde horrek badu 
ahalmenik agintzeko hizkuntzaren bilakabidea nolakoa izanen den? Zenbateko ahalmena du 
Euskal Akademiak euskaldunen artean bere erabakiak ezartzeko? Gizarte eragileek (idazleek, 
irakasleek, ...) zenbateko protagonismoa behar dute euskara batuaren nolakoan eta norakoan? 
Elkarren kontrako iritziak agertuz gero, nork agintzen du gehiago, Euskaltzaindiak edo 
hiztunak, oro har? 

Galdera horien inguruan urte hauetan nolako iritziak izan diren nahi dugu azaletik bederen 
erakutsi. Eta horretarako, batez ere euskara batuaren Arantzazuko biltzarretik aitzinera jaulki 
diren iritzi batzuk bildu ditugu, nolabait ere kronologikoki sailkatuta, erakusten dutenak kezka 
hori etengabekoa izan dela euskaldunen artean estandarizazio ekimena hasi zenez geroztik. 
Besterik gabe, iritzien azalpenarekin hasiko gara segidan. 

                                                 
12 Joera murrizgarri hori nahizik hartua izan daiteke, edo nahigabekoa. Bestalde, beti da erlatiboa. Horrela, adibidez, 
Arantzazuko biltzarrean aita Villasantek (1968b) forma aunitzen artean bat hautatu beharra azpimarratzen badu behin eta 
berriz, ez da harritzekoa hondarrean informazio hori (batez ere zeharbidez) hartzen duenak ulertzea esanahi bakoitzeko hitz 
bat bakarra utzi arte ekin behar dela bakantzen. Hori, gure ustez, egileak hala nahita edo gabe, joera murrizgarria sortzera 
edo indartzera dator. Ikus bedi, konparaziotara, nolako hautua proposatzen duen kasu hauetan: bihi/ale/garaun, etorri/jin, 
etsai/arerio/izterbegi... 
13 Batasunerako hiztegian (Euskaltzaindia, 1968c) garaun, jin, arerio eta izterbegi ez ziren agertzen, adibidez. 
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Hirurogeigarreneko hamarrurtekoan jaulkiriko iritzietara bilduz, Joxe Azurmendik (1968) 
prozesuaren hasieratik garbi ikusten zuen Euskaltzaindiak barik, praktikan hiztun guziek egin 
beharko zutela, egitekoz, euskara batua, Anaitasunan argitaraturiko artikuluan: 

Izan be, euskerearen batasuna, Euskaltzaindiaren agindu eta erabagi batek barik, idazle guztion alegiñak 
egingo deusku. (1968:6) 

Beherago, euskara batuko aditza Euskaltzaindiak erabaki beharko duela esan eta gero, 
«idazleak, eta ez Euskaltzaindiak, osotu bearko dabe batasuna» dio (1968:7). 

Euskaltzaindiaren asmoaren eta ahalmenaren mugak aitortzen ditu Mitxelenak 1968an 
Arantzazurako atondu zuen txostenean, eta baita agertu zein den Euskaltzaindiaren zeregina. 
Erakunde horren lana gidaritza da, eta mugak horrako horiexek: 

Batasun osorik egiteko, ordea, ez du Euskaltzaindiak ez eskurik ez indarrik, ez berez ez besteren bitartez. 
Gidari eta bide-erakusle agertu nahi luke orain, gauden egoeran, egin ditekeanaren neurrian. (1968:204) 

Villasantek euskalkiei buruz sarri mintzatu behar izan du euskara batua dela eta. 
Euskaltzaindiak euskalkiak arbuiatu ez, landu daitezen nahi duela esan ostean, garbiro 
azaltzen du Arantzazuko biltzarrean zein den halere erakunde horren zeregina eta obligazioa: 
«batasun horretara heltzeko bide nondik den erakustea» (1968b:175-176). 

Orduko euskaltzainburu Manuel Lekuonak ere garbiro azaltzen du, Biltzar beraren 
amaierako azken-itz-ean, bidea hasi besterik ez zela orduan egin, eta gero jendeak erabakiko 
zuela batasun bidea nola egin behar zen praktikan: 

«Batasuna egiña dago» esango da. Esan dezagun obeto: «Batasunerako bidea ebakia dago». Gure billera 
oiek ez dute, bidea ebaki, bidea autsi besterik egin. Batasuna bera «egin», orain egin bear da, ibillian, 
joanean, praktikan: idaztean eta Ikastoletan azken-itz oiek beteaz, azken-itz oien neurrian idatziaz eta 
erakutsiaz. Zuena da, beraz, lana, batez ere: Idazleona, Andereñoona. (1968b:249)   

Mokoroak Euskaltzaindiak inor behartzeko ahalmena duenik ukatzen du 1970ean, Agur 
aldizkarian eginiko elkarrizketan. Garai hartan Arantzazun hartu zen bidearen kontra zirenak 
saiatu ziren biltzarreko akordioei erabaki-balioa kentzen, eta testuinguru horretan kokatuko 
genuke Mokoroaren esate hau, berez batere zentzugabekoa ez dena: 

(...) Danok dakigu, nai eztuenari agintzeko sortua eztala [Euskaltzaindia, alegia]: euskerari oso ta bizi 
irauten laguntzeko baizik. Eta argi-billa dijoakionari burubide emateko. Onez-onean. Zorrozkeri gabe. 
(1971:113-114) 

Justo Mari Mokoroaren jarrera (1971) euskalkien aldekoa izan zen euskara batua sortzeko 
ekimena abiatu zenean. Arantzazuko akordioak gogoko izan ez eta onartzen ez zituztenak, 
gogor saiatu ziren Euskaltzaindiaren agintzeko ahalmena ukatzen, eta erakunde horren balio 
arau-emailea eztabaidatu zuten zuzenean. Ildo horretan, eta jarrera horri eusteko, 1971ko 
lanean Mokoroak Azkueren idatzi bat aipatzen du. Horrela, bada, Azkuek iparraldeko 
euskaltzainei 1919an frantsesez idatzi bide zien eskutitzean garbi esaten da Euskaltzaindiaren 
zeregina ez dela inori arauak ezartzea, eta Euskaltzaindiaren lehenbiziko buruzagiaren 
lekukotza ekartzen du Mokoroak Euskaltzaindiaren ahalmenak murrizteko eginahalean. 
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Ondoko esaldi honen arabera, Euskaltzaindiaren zereginen artean ez da sartzen inola ere inor 
behartzea erakundearen arauak betetzera: 

Sería desconocer en absoluto el espíritu de la Academia considerarla como una especie de Tribunal sin 
apelación que quisiese imponer a todos sus decisiones. Su único objetivo es coordinar los esfuerzos de 
todos por la conservación y desarrollo de nuestro viejo idioma. (Mokoroa, 1971:76) 

Arantzazuko biltzarrean asaldatu zirenen artean da Antonio Maria Labayen ere. Mokoroa 
bezala, iduri du kezkatua dela beldur delakoz Euskaltzaindiak lasterka joko duela hainbat 
puntu arautzera. Horren kontra agertzen da. Labayenek ere (1972), beraz, ez du nahi 
Euskaltzaindiak erabakirik har dezan zenbait punturi begira, eta horren ordez eskatzen du 
askatasuna gizarteak berak bidea egin dezan, hartarako behar den denbora utziz: 

Y obraría torpemente "Euskaltzaindia" si escuchando a malos consejeros tratase de promover otros 
textos14 y cambiar y legiferar con excesos en contra de los que vienen practicando. 
Deje en libertad a las Asociaciones escolares, a la Federación de Ikastolas, que resuelvan por si mismas 
esos detalles con sentido práctico. Esa será la manera de alcanzar si no espontáneamente, tampoco con 
violencia, un grado de unificación que iría completándose paulatinamente. (1972:25) 

Jakin argitaratzaile taldeak euskararen batasunaren aldeko jarrera izan zuen hasieratik. 
Euskaltzaindiaren zereginaz, gidaritza lana aitortzen dio 1974an, Euskara batua zertan den 
liburu ezagunaren aurkezpeneko hitzetan: «(...) izan bekigu guzion batasunerako artizarra» 
(1977:6). Txillardegik ere, esaniko liburuaren egilea, lan horretan Euskaltzaindiarekiko 
errespetua adierazten du, eta haren gidaritza onartzen. Euskararen batasuna «arazo tekniko bat 
da, oso teknikoa» esaten du, eta «euskararen jakintza teknikorik handiena dutenek» erabaki 
behar dutela aldarrikatzen, horretarako Euskaltzaindia delarik erakunde egokia (1977:12). 

Euskaltzaindia ere ohartua egon da bere azken urteotako ibilbidean ere, nork hedatzen duen 
egiazki hizkuntza eredua, eta nork eman behar duen azkenean onespena. Honela mintzo da 
Mitxelena 1973an, aditz laguntzaile batua proposatu zenean: 

Ez batzordekoek ez Euskaltzaindiak ez dute uste lagun artean prestatu dugun adizki bilduma honen 
bitartez aditz laguntzaile batua eskura dugunik, besterik gabe. Batasuna ez da erdietsiko idazleek 
lehenbizi, hiztunek gero, forma berdinak eta berberak onhartu eta erabiliko dituztenean baizik. 
Euskaltzaindiak batasun bide bat eskaintzen die euskaldunei, bera ere euskaldun delarik, zernahi bide, 
denik malkarrena ere, biderik eza baino hobe delakoan. (1973:8) 

Euskaltzaindiak, bada, legitimazioa bilatu du bere lanarentzat behin baino gehiagotan. 
Ahalegin hori ikusten da, adibidez, 1975ean ere: Zortzi urte arteko ikastola hiztegia 
aurkezteko sarrerako hitzetan, 35 lankidek parte hartu zutela esaten da, eta izenak denak 
zerrendan jartzen dira (1975:9). Eta horretaz gainera, gonbita egiten du Villasantek 
laguntzeko, eta edonoren lankidetza eta aholkuak ongi hartuak izanen direla (Euskaltzaindia 
1975:8). 

Mitxelenak Euskaltzaindiaren ahalmenak bere tamainan jartzen ditu. Arantzazuko biltzar 
eztabaidatuaren ondoren, lehen ere aipatu dugun bezala, hango erabakien kontra zirenak 
eginahalean aritu ziren Euskaltzaindiaren agintzeko ahalmena ukatu nahizik. Eztabaida horien 

                                                 
14 Lehenago Margodun enziklopedia eta Seksu ezibidea goraipatuak zituen. 
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antzutasuna agertzen du Mitxelenak (Ibarzabal, 1977), esanez Euskaltzaindiak bere aginduak 
ezin betearazi dituela, eta horrenbestean hizkuntza kontuetan agintzea edo gomendatzea 
berdintsu dela: 

(...) Es evidente que la Academia puede tomar los acuerdos que le dé la gana, pero que éstos tienen una 
validez muy discutible mientras la Academia no disponga de medios para hacerlos cumplir. Por ello, en 
las circunstancias actuales, lo único que puede hacer la Academia es lo que hizo: recomendar. 
Naturalmente que la Academia puede ordenar, pero como también la gente puede no hacerle caso, es lo 
mismo que ordene o que recomiende. (in Ibarzabal 1977:174) 

Villasantek, berriz, 1978an, Bergarako biltzarrerako txostenean, esaten du euskara batuari 
buruzko erabakiak hartzeko eta hizkuntza batuaren nondik norakoa gidatzeko autoritatea 
Euskaltzaindiak duela eta inori ez diola zatirik banatuko; eta horren segidan, euskara batua 
herriak egin behar duela: 

Orduan euskara batua Euskaltzaindiak bakarrik egin behar ote du? Hori ere ez. Herri guztiak behar du 
parte hartu, herri guztiaren lana da nolabait, baina Euskaltzaindia gidari dela. 
Besteei entzun behar diela? Horixe baietz. Eta hain zuzen, hortarako da Biltzar hau. Baina arau gidariak 
ematea berari dagokio. Hizkuntzaren normatiba ematea berari dagokio. 
Arau gidariak eman aurretik entzun. Eman ondotik zer gertatu den ikusi, erabaki hura baietsi ala aldatu 
behar den jakiteko. (1978c:460-461). 

Mitxelenak ere Euskaltzaindiaren papera defenditzen du 1978ko biltzarrean. Batasun 
bidean abiatzea Euskaltzaindiaren zeregintako hartzen du, «lotsa gaiztoa, zeresanen beldurra, 
bake-itxurak gorde nahia bakerik ez zen lekuan...» gaindituz (1978b:468). Zuhurtzia handia 
erakusten du, halere, edo inor mindu nahi eza beharbada, harturiko bidea ote den edo ez 
egokiena zenbait puntutan (1978b:469). Ongi bereizten ditu, bestalde, euskararen batasun 
bidean Euskaltzaindiaren zereginak eta gizarteari dagozkionak: 

Eta ez dezagun ahantz gauza bat dela hizkuntza "batua" proposatzea, bestea delako "batu" hori hedatzea 
eta bestea, berriz eta azkenik, ofizialtasuna, legeztapenaren bitartez, herri edo eskualde batean erdiestea. 
(1978b:470) 

Txosten berean argi ikusten du euskarak gizarte eragileen laguntza beharko duela: 

Indar politiko eta sindikatuen laguntza, eskuzabalki gehienbat eskainia duten laguntza, beharko du 
euskarak. (1978b:476) 

Villasantek, euskaltzainburu gisa, egiten du 1979an argitaratzen den liburu baten 
hitzaurrea, Euskal Aditz Batua zuena edukia eta izenburua (Euskaltzaindia, 1979c). Behin 
berriz adierazten du han zein den Euskaltzaindiaren papera euskara batuaren prozesuan, eta 
zein diren beste eragileen egin beharrak. Euskaltzaindiak ezin dio euskara batua inori ezarri, 
azken batean jendearen oniritzia nahitaezkoa baita horrelako hizkuntz ekimenek arrakastarik 
izan dezaten (eta bereziki aipatzen ditu irakasleak). Honela dio: 

(...) Baina batasunaren obra handia Euskaltzaindiak berak bakarrik egin dezakeela uste izatea, txorakeria 
da. Berari dagokion bezala, gidari izan nahi du, bideak eskeini nahi ditu, eredua proposatu. Lan guzti 
hunek erroak egin ditzan, ordea, beharrezkoa izango da idazle eta irakasleen laguntza ere. Eta azkenik, 
beharrezkoa izango da lan hori herriak onartzea. Orduan, eta orduan bakarrik, euskararen batasuna egina 
dela  esan ahal izango dugu. (Euskaltzaindia 1979c:hitzaurrea) 
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Txillardegik ere, liburu horretako aditzen taulen prestatzaileak, badaki erabakiak ez duela 
deus ere balio hura hedatzeko gizarte eragileek onesten ez badute, eta zabaltzen, eta funtsean 
hiztunek ez badute ontzat hartzen (eta haien artean, berriz ere, bereziki irakasleak ekartzen 
dira adibide): 

Aditz batuaz urrats handia eman du Euskaltzaindiak gure hizkuntzaren normalkuntzaz; baina ezer gutxi 
balio duke arrakesta horrek, euskaldunek gero, eta irakasleek bereziki, Aditz Batu hori zehazki ikasten eta 
erabiltzen ez badute. (Euskaltzaindia 1979c: prestatzailearen azalpeneko hitzak). 

Arantzazukoaz geroztik eginiko bidean legitimazioaren bilaketan, kontsentsuak ere egin 
behar izan ditu Euskaltzaindiak, eta hartarako erdibideetara jo izan du batzuetan. Hala egin 
zuen, eta halaxe aitortzen zuen orduko euskaltzainburuak, 1980an, H-ren erabilera arautzeko 
akordioaz ari zelarikan: 

Por primera vez la Academia ha abordado este espinoso problema [H zein kasutan idatzi eta zeinetan ez], 
y tras largas consultas, estudios y deliberaciones entre académicos representantes de los dialectos del 
Norte y del Sur, se ha llegado a una solución adoptada por todos. Es una solución de compromiso, si se 
quiere. Consagra el empleo de la letra H en la ortografía vasca, pero reduce notablemente dicho empleo. 
(1980b:12) 

Izan ere, H-ren erabilera arautzeko arazoetako bat, hain zuzen, batzuek letra hori ez zutela 
onartuko baitzen, baldintza murrizgarri batzuk jarri ezik. Honela dio Villasantek, jarrera hori 
azalduz: 

Finalmente, no se veía posible la aceptación de esta letra en la ortografía común sino a condición de 
limitar o reducir razonablemente su uso. (1980b:14)  

Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak izeneko bilkurak 1980ko udan burutu ziren Leioan, 
eta hartan ere Villasantek Euskaltzaindiari besteri ez dio onartzen gidaritza lana, baina aldi 
berean ederki ohartzen da gizarteak duela onesten edo gaitzesten proposatzen den hizkuntz 
proiektua (Villasante, 1981b; ikus 2.4. atala). 

Euskaltzaindia, bada, gure ustean ez da ibili bere gisa gizarteari batere jaramonik egin 
gabe. Oso bestela, kontsentsuaren bila ibiltzeak ez dio higuinik eman, horrek ere batzuen 
haserrea biztu izan badu ere zenbaitetan15. Jarrera horrek erakusten du azken batean 
Euskaltzaindia ederki ohartzen dela erabakiek ez dutela baliorik batere, jendeak onartzen ez 
baditu. 

Alfonso Irigoyenen ustez, Euskaltzaindiaren egitekorik behinena arauak ematea da. Hala 
dio 1984ko mahai inguru batean, Bilbon (1984:899). 

Euskaltzaindiaren Gramatika Batzordeak ere, Euskal Gramatika Lehen Urratsak 
delakoaren lehenbiziko alea aurkeztean (EGLU-1, alegia), garbiro adierazten du edozein 
idazlek ere euskara batuari eragiten diola, hainbat puntutan oraindik euskara batua zehazteke 
baita: 

                                                 
15 Ikus, adibidez, Kintana eta Ekiten taldea 1980, XVII. or., 7. oharra; eta Kintana, 1992a:43-45 or. 
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(...) finkatzeke dirauten puntuetan ere axalekotzat dauzkagun alternantzia dialektalen aurrean 
estandarizazioranzko bidea hartzen saiatu gara, hor gure erizpideek inolako asmo edo balio arauemailerik 
ez duten arren, Euskaltzaindiak erabaki ofizialik hartzen ez duen bitartean. Euskara batuak espresuki 
baztertu ez dituen formak, euskara izanez gero, euskara batuan ere erabiltzeko libre gara idazleok eta kasu 
horietan on deriztegun bideak aukeratzeko eta erizpideak erabakitzeko ere bai..., geuretzat, jakina, ez 
besterentzat. Hain zuzen ere, aukera egin eta erabakiak hartzerakoan -eta jakinaren gainean nahiz 
ohargabeki hartu behar arauak, finkatzen ez diren bitartean-, idazten duen edozein euskaldunek apurtxo 
bat eragiten dio euskara batuan azkenean nagusituko den joera finkatzeko prozesuari, azken batean 
Euskaltzaindia euskara erabiltzen duen herriaren morroi bait da, ez besterik. (1985:24; 1991:XXX, 
ortografia apurren bat aldatua). 

Davantek Euskaltzaindiaren lanaren nolakoa azaltzen du 1986an argitaraturiko lanean. 
Batzuen ustez erabaki guttiegi hartu ditu erakunde horrek, baina Davantek haren mugak 
zehazten ditu: Euskaltzaindiak aholkuak ematen ditu, badu botere moral bat beharbada, baina 
ezin du hizkuntz eredu jakin bat ezarri jendearen nahiaren aurka. Kontsentsua bilatu behar du, 
eta hala ari dela esaten du Davantek: 

3a) Goi mailean, Euskaltzaindiak norma batzuek finkatu ditu ortografian, deklinabidean, aditzan, 
erakusleetan. Gaur maileguzko hitzen euskalduntzeko bideaz ari da. Urrats horiek hogei urtez eman dira, 
idazlegoa kontsultatuz beti ahal bezainbati. Emeki-emeki aurrera doa prozesoa. Emekiegi zenbaiten ustez. 
Baina gogoan eduki behar dugu ez dela gobernu bat Euskaltzaindia, ez dela Hezkuntzako eta Kulturako 
Super-Ministeritza bat. Potererik ez du Euskaltzaindiak, potere moral bat ezik. Eta egoki da gauzak 
horrela izan daitezen, hizkuntza bat ez baita dekretoz moldatzen, gauza bizi bat baita, izpiritukoa baita 
gainera, populu batena baita azken finean. Beraz Euskaltzaindiak ez dezake mana, aholku onak eman 
baizik. Zuhurki jokatu behar du, kontsentsus ahalik eta zabalena bilatuz. Eta horrela egitera seriatzen da 
ene ustez, borondate onenagan (sic). (1986:66-67) 

Eta gero, berriz ere bereizten du Akademiaren lana eta idazleen zeregina, azken hauek 
direlarik batasunaren egiazko egileak: «Zeren azken batean, batasuna idazleek eginen dute, 
egiten ari dute» (1986:68-69). 

Ibon Sarasolak 1989an Euskaltzaindiaren lana zein den, iritzia honela agertzen du: 
«euskaldungoaren gidari eta bide-erakusle» (1997:184). 

Euskaltzaindiak gizartearen onespena eta legitimazioa bilatzeko gogoa erakusten du 
1992an LEF (Lexikoaren Erizpideen Finkapenerako) batzordeak bere lanaren emaitza 
aurkezten duenean. Hitz elkartuei buruz batzorde horrek eginiko liburuan, Mikel Zalbidek 
prestatua, nabari den gisako ahalegina ageri da gizarteko hainbat eragilerekin harremanak 
izateko. Hala, hasieratik bertatik esaten da galdeketa egin zitzaiela 263 pertsona edo elkarteri, 
haien iritziak entzuteko, erabakiak hartu baino lehenago. Zehazki ageri dira pertsona eta 
elkarte horien jatorria eta bestelako datuak, batzordea kontsentsuaren bila dabilela aski ongi 
erakusten dutenak. Kezka horren adierazgarria izan daiteke zenbat orri eskaintzen zaizkion 
erantzuleen xehetasunei: 6 orri. (Euskaltzaindia, 1992a)   

Roman Berriozabalek, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiaren 
izenean (HPIN, 1992), bestalde, Deustuko Unibertsitateko Euskal Ikaskuntzen Institutuak 
antolatutako jardunaldietan, bizkaiera dela eta, garbi agertzen du hizkuntza kontuetan 
Gobernuaren aginduek ere baino balio handiagoa dutela hiztunen ekimenek eta jardunek: 

Guztion artean dinot, eta esan bere kontu jakin bategaitik dinot, batez bere administrazioak dauazan 
mugak ezagunak dodazalako. Gure indar eta borondaterik onena jarrita bere, argi dogu Bizkaiko gizarteak 
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-agintari eta herritarrak- dauala azken berba. Guzti horregaitik oinarri-oinarrizkoa da eta izango gutariko 
bakoitzaren ilusioa eta konpromezua. (HPIN 1992:58). 

Agirrebaltzategik, berriz, Euskaltzaindiari «goi-gidaritza eta ondoriozko arauketa lana» 
egin behar duela aitortzen dio (1992:10). Geroxeago, berriz ere ideia bera agertzen du, baina 
oraingoan zehaztuz zein oinarri behar lituzkeen Euskaltzaindiaren lanak: «batasun globala eta 
herritarren erabilera kontutan hartuz» jardun behar luke (1992:13). Garbi adierazten du 
Agirrebaltzategik, bestalde, hizkuntz ereduaren norakoa eta nolakoa hiztunen eskuetan dela 
azken batean: 

Hizkuntza biziaren barruko batasunaren eta berezitasunen arteko orekari eustea eta hori lantzea hiztunen 
eta idazleen esku dago funtsean; gaur egun eskolaren eta komunikabideen bitartez betetzen da hori neurri 
handi batez. Hiztegigile eta gramatikarien egitekoak testiguena izan beharko luke. Akademiari goi-
gidaritza eta ondoriozko arauketa lana betetzea dagokio. Euskara biziak benetako normalkuntza soziala, 
kulturala eta instituzionala lortzen duenean, uste izatekoa da horren batasun-berezitasunen indarrak 
orekatzeko eragileen arteko oreka ere lortuko dela. (1992:10) 

Euskaltzaindiaren lanak, dena dela, kritikak ere izan ditu, jakina. Xabier Kintanak, 
adibidez, 1992an Euskaltzaindiaren jarrera batzuk kritikatzen ditu bere ikuspuntutik, eta 
gogorarazten du erakunde horrek bakarrak ezin duela euskara batua egin, hiztunen laguntza 
behar duela. Honela amaitzen du artikulua: 

(...) Hortaz, gure herrialde guztietako idazleak, irakasleak eta editorialak -erabiltzaileak, hain zuzen- 
gehiago kontutan hartu eta haiekin biltzea dateke zentzuzko bide bakarra, aurrera segitzeko. (1992a:49) 

Dena dela, Kintanak Euskaltzaindiari egiten dizkion kritikak ez doazkio erakunde horren 
jardunbide guziari, zenbait alditan gizartearen onespena bilatzeko ahaleginak egin izana ere 
garbi aitortzen baitio. Honela dio 1970 inguruko Euskaltzaindiaren jardunaz (bizkaieraren 
arazoak bereziki aipatuz): 

Batasunerako pausoak egitean Villasanteren garaian Euskaltzaindia aski zabal eta zintzo aritu zen, 
hasieran behintzat. Eztabaidatzeko puntu guztiak euskaltzain guztien jakin gainean ezartzen ziren, eta 
guztiok, batasunaren aurkako disidenteenek ere, arazo haiez beren eritzia azaltzeko eskubidea izaten 
genuen. 
Bestalde, talde inportanteenen arteko eztabaidak ebazterakoan, Mitxelenak beti ere zuhur jokatzen jakin 
zuen, gauza batzuetan amore emanez, ondoriozko akordioa guztiok kontsentsuz onar genezan. Bototara 
ez zen normalean jotzen, iritziak zertan zeuden jakiteko izan ezik, eta euskalki ezberdinen ukitu edo 
presentzia ere garantizatzeko ahalegina nabaritzen zen orduan. (1992a:37) 

Ederki ohartua da Kintana euskara batuaren hedatzaileak nor izan ziren (eta, beraz, nor 
diren) egiaz: 

Batasunak ez zukeen arrakastarik eta herrietaratzerik izango, baldin eta jende askok bera hedatzen eta 
zabaltzen ihardun ez balu. Arlo horretan arituriko pertsona askok ez zuten izan, zuzenki bederen, parterik 
izan (sic) euskara batuaren moldaketa teorikoan, baina haien lana erabakiorra gertatu zen mintzaira-eredu 
proposatua barreiatzeko eta arrakasta lortzeko orduan. (1992a:40) 

Euskara batuaren hedatzaileen artean bereziki aipatzen ditu hizkuntza ikasteko metodoen 
egileak, eta gure lan honi dagokionez, irakasleak ere bai. Kantariek ere lagundu zuten. 
Bertsolariak kritikatzen ditu, ordea, eta baita ikus-entzuteko komunikabideetako zenbait 
esatari, egin zezaketen funtzio hedatzailea eta didaktikoa betetzen ez dutelakoz (1992a:41). 
Artikulu berean gogorki kritikatzen ditu Elizaren meneko hedabide batzuk ere, bizkaieraz 
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iharduten dutenak, euskara batuaren hedatzeari eragozpen egiten diotelakoz, izan ere «inolako 
kontzesiorik gabe jo eta ke dihardute hiperbizkaieraz» eta. Hori dela eta, biziro kritikatzen du 
Elizak euskara batuaren aurrean izan zuen jarrera epela, edo (haren ustez) okerra. Izan ere, 
liturjia euskaratzeko orduan ez baitzen eredu batura jo, «probintzikeriekin jokatu» baizik, 
Kintanak dioenez (1992a:42). Hala, mezak euskalki desberdinetan ezarri ziren: bizkaieraz, 
gipuzkeraz, nafarreraz, lapurteraz eta zubereraz. Eta hala omen diraute, euskara batuari 
hedatzen lagundu gabe16. 

Xabier Mendiguren Elizegik ere garbi ikusten du lehenbiziko hiztun kualifikatuek, eta 
oinarrian eta funtsean hiztun guziek, dutela euskara batua nolakoa izanen den zehazteko 
giltza. Hala dio 1992an: 

Apostu horretan zeresan handia dute kazetariek, hauen aholkulari aritu beharreko hizkuntzalariek, eta 
azken batean herritarrek, erantzukizuna Euskal Herri osoari bait dagokio eta euskararen etorkizun 
orokorrarekin bait dago lotua. (1992:130) 

Ibon Sarasolak behin baino gehiagotan aipatzen du Euskaltzaindiaren erabakiak gizartean 
zabaldu beharra. Euskaltzain donostiarrak ikusten du Euskaltzaindiaren zereginak oihartzun 
ttikia duela gizartean, norbaitek edo zerbaitek arauak betearazten ez baditu bederen. Batez ere 
EITBri egozten dio zeregin ezin garrantzitsuagoa ahozko hizkuntza estandarraren finkatzean, 
eta ente horren ihardunbidea kritikatzen du zorrozki, 1993ko udan eginiko prentsa-artikulu 
batean (1993:3). Berriz ere ukitzen du gaia 1997an. Ibon Sarasolak lehen mailako garrantzia 
ematen dio Euskal Telebistari euskararen (euskara batuaren) hedatze lanean. Hala ere, uste du 
erakunde horrek ez duela batere ongi egiten bere lana hizkuntz ereduaren zabalkundean, eta 
horrengatik kritika gordin-gordinak egiten dizkie euskaltzain donostiarrak erakunde horretako 
arduradunei (1997:153, orripeko oharra). 

Mikel Zalbidek, berriz, 1993ko azkeneko Jakin aldizkarian (79. zenbakia, 93ko azaroa-
abendua) kezka eta kexa egoera hori islatzen du. Esaten du Euskaltzaindiaren lana dela-eta 
arazoak izan direla azkeneko urteetan, batzuetan esaten baita erakundea motelegi ari dela 
arauak ematen eta beste batzuetan alderantziz gertatzen dela, hau da, arau gehiegi ematen 
duela, beharrezkoak ez direnak. Giro horretan, hiru baldintza eskatzen dizkie Zalbidek 
Euskaltzaindiaren erabakiei: 1) benetako premiei erantzun diezaietela; 2) aukerek gogozkoak 
gertatu behar dute, jendeak gustukoak behar ditu, ongi hartzeko; 3) erraz ikasteko moduko 
arauak izan daitezela. Hirurak ere, zein gehiago zein gutiago, Euskaltzaindiak ongi betetzen 
dituela uste du Zalbidek. Funtsean, bada, uste du gizartearekiko loturari eutsi behar diola 
Euskaltzaindiak, aldi berean aitortzen duelarik bere ustez zeregin hori ez duela ahantzia, 
kontrakoa baizik. Gizarteari, berriz, eskatzen dio Euskaltzaindiarekin bat irautea. Hona 
Zalbideren hitzak: 

                                                 
16 Ibon Sarasolak ere elizgizonek batasunaren hasierako urteetan izan bide zuten jarrera epela aipatzen du. Hala, 1972-73ko 
egoeraz ari dela, honela dio: «Orobat adierazgarri gertatzen dira datu hauek: laikoen artean %80ek onartzen dute estandarra, 
eta %20k soilik elizgizonen artean; ildo beretik, unibertsitate ikasketak dituzten guztiek idazten dute euskara batuan.» 
(Sarasola, 1995). 
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Euskaltzaindiak idazle-irakurleekiko iritzi-harremanak sendotu egin behar dituela uste dutenetakoa naiz. 
Behin eta berriro aitortua dut hori, hitzez eta izkribuz. Beste hau ere aitortu behar dut ordea: 
euskalgintzan diharduen norbanako, lan-talde, elkarte eta erakundeekiko harreman-bideak indartzen ari 
da Euskaltzaindia, ez ahultzen, azken urteotan; gero eta aukera zabalagoak eskaintzen ditu, ondorioz, 
honetaz edo hartaz genituzkeen kezka-iritziak berari aurrez aurre agertzeko. (1993:89) 

Pello Lizarraldek ere, 1993an, euskara batuaren "egiletasuna" hiztun ororena dela esaten 
du, eredu hori ez baita batere amaitua eta hetsia (1995:316). 

Euskaltzaindiaren Jagon Sailak I. Jagon Jardunaldiak antolatu zituen  1994ko otsailean 
Bilboko egoitzan, hizkuntzaren kalitatea zuela gai. Hizkuntzaren erabileran nagusitzen ari 
ziren (diren) erabilera okerrak ziren hainbat alderditatik aztertu. Jardunaldien amaieran 
Euskaltzaindiaren Jagon Sailak adierazpen bat jendarteratu zuen, puntu batzuetan erabilera 
okerrak zigortzeko proposamena ere egiten zela, hartarako «ikuskaritza» lana proposatuz 
(1994:277). Adierazpeneko puntu batzuek kezka eta protesta haserretua eragin zituzten, eta 
erantzuna alderdi bat baino gehiagotatik etorri zen. Horrela, Bizkaitik, Adolfo Arejitak 
martxoaren 3an bere iritzia agertzen du Euskaldunon Egunkarian, gehiegizko kontrola 
arbuiatuz, eta gizartearen esku utziaz «erabilera zuzenaren» giltza (1994); orobat, bada egun 
bereko data duen agiri bat Jagon Sailaren ondorioen kontra; Alfonso Irigoyenek ere gaitzesten 
du bortizki erakundearen agiria, arrontean gaitzetsiz Euskaltzaindiak zigorrak eskatzea 
«hizkuntza zuzen» erabiltzen ez dutenen kontra, eta ondorioak atera ziren manera ere, 
ustegabekoa izan bide zena (1994b:414); eta Iparraldetik, Xarritonek kontuz ibiltzeko 
eskatzen dio Euskaltzaindiari, konfiantza agertzen duelarik Akademiak auzi hori hobeki 
hausnartuko duela (Xarritton, 1994).  

Erantzun bizi horietan, bada, ikusten da badela kezka Euskaltzaindiak gehiegizko indar 
ezartzailea hartuko ote duen, eta bistan da erakunde horrek erabakiak gizartean zigorren bidez 
bermatzeko aukera hainbatek ez dutela gogoko. Dena dela, denek ez dute hainbesteko kezka 
eta aurkakotasuna agertzen hizkuntzari buruzko (ustez) gehiegizko arau emate horren aurrean. 
Alderantzizko bidean doan jendea ere bada, izan ere. Ibon Sarasola aipa daiteke 
Euskaltzaindiak arautze lana areagotu behar duela defenditzen dutenen artean. 1995eko 
abuztuan honela idazten du Euskaldunon Egunkarian: 

Ez dut bukatu nahi egungo egoeraz hitz bi esan gabe. Euskara batuak 70 eta 80ko hamarraldietan izan 
zuen bilakaeraz ez dagokit hemen mintzatzea. Baina azken hilabeteotan, Euskaltzaindiak arauak emateari 
berriro ekin dionean entzun den iritzi batek, hots gure Akademia arau gehiegi ematen ez ote den ari dioen 
horrek, uste dut merezi duela zerbait esatea. Gure helburua inguruko hizkuntzen batasun mailara iristea 
bada, bistan da asko falta zaigula oraindik alde horretatik konpetitiboak -hori baita, azken batean kontua 
eta arazoa- izateko. (...), ondorioa berez dator: gure lehiakide diren hizkuntzen baino hamar aldiz 
gehiagoko zalantzak ditugu gutxienez estandarrean. Laster konpondu beharreko kontua, nire ustean 
behintzat. (Sarasola, 1995) 

Izan da, ildo horretan berean, jendea botere publikoei eskatu diena zuzenean onar ditzala 
eta legezko balioa eman diezaiela Euskaltzaindiaren erabakiei. Andres Maria Urrutiak hala 
eskatzen zuen etorkizunari begira, goian aipaturiko I. Jagon Jardunaldietan. Lehen une 
batean gomendioak zabaltzeari ekingo lioke Urrutiak euskal administrazioan, baina bigarren 
momentu batean ez du eragozpenik ikusten «kontrako jokaeren zuzenketa bideak» bilatzen 
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hasteko ere. Dena dela, Euskaltzaindiari ere eskatzen dio Urrutiak euskaldun gizarteari adi 
egoteko, eta haren esanak entzuteko. Hona hitzak: 

Beraz, lan dexente du Euskaltzaindiak, behar-beharrezkoa baitu (gogora bitez Zalbideren hitzak) lan 
honetan euskaldun gizarteari ere entzutea. Hizkuntz araua, zerbait bada, arau mugikorra da, hiztunen 
araberakoa. Aintzakotzat har dezake, beraz, Euskaltzaindiak honako hau, Institut D'Estudes Catalans 
delakoak bere sasoian egin zuen moduan, lege 8/1991 horren bidez agintaritza linguistikoa eskuratu eta 
gero, katalan gizarteari dei berezia egin ziola, 1.991. urteko maiatzaren 21ean, hizkuntz araugintzarako 
lan horretan lankidetza eskatuz. Bestela, araua, finkatu ezeze, fosildu ere egingo zaigu, nahiz eta gurean, 
zorionez ala zoritxarrez, hizkuntza light versus hizkuntza arautua moduko polemikak oraindik orain 
planteatu ez. (1994:113-114) 

Euskaltzaindiak bere XIII. Biltzarra Euskal Herriko Unibertsitateko Areto Nagusian egin 
zuen, Leioan, 1994ko udazkenean. Orduan EHUko Euskara Errektoreorde eta aldi berean 
euskaltzain zen Pello Salaburuk hitzaldia egin zuen jardunaldi horietan, gaia zuelarik Euskara 
batuaren egungo premiak. Besteak beste, hurrengo paragrafo horretako ideiak jaulki zituen. 

Euskaltzaindiak ezin du euskara batua berak bakarrak eraiki eta hedatu, zer esanik ez; 
gizartearen aldetik legitimazioa behar du, «denon arteko eztabaida eta consensus zabal baten 
ondorioz bakarrik sor» daitekeena; batez ere «idazle ereduzkoenek, komunikabideek eta 
irakasleek» zeregin bereziki inportantea dute ereduaren zabalkundean, hala nola 
argitaratzaileek eta itzultzaileek, horiek denek ontzat hartu behar baitituzte erabakiak. Lana 
seriotasunez eta zehaztasunez egiteko, gomendioak zalantzan jar ez daitezen, astiro joan behar 
du Euskal Akademiak, nahiz gizartetik hainbat aldiz presaz eta premiaz eskatzen zaizkion 
erabakiak. Euskaltzaindiak ez du hizkuntzaren gaineko "monopolioa" behar, baina bai da 
garrantzitsua erreferentzi puntu bakar bat izatea euskarak, eta hori Euskaltzaindia dela uste du 
Salaburuk (1994:678). Baina, hala ere, Euskaltzaindiaren egitekoa besteren eskuetan uzteko 
asmorik ere ez du batere erakusten Salaburuk XIII. Biltzarrean:  

[Euskaltzaindia] Ez sakralizatzea ordea gauza bat da, baina edozein taldek edo edozein gizakumek 
hizkuntzari buruz izan dezakeen iritziari Euskaltzaindiak erakuts dezakeenari adinako pisua ematea 
zeharo bestelakoa. Euskarak, biziko bada, erreferentzi puntu bat behar du, bat bakarra, eta gauzak diren 
bezala Euskaltzaindia da hori, onerako nahiz txarrerako. Erakunde hau da Euskal Herri osoan adostasunik 
gehien eskuratzen duena. Nori berea eman behar zaio orduan. (1994:679) 

Arizkungo euskaltzainaren mintzaldiaren 4. puntuak, izan ere, hauxe du mami: 
«Euskaltzaindiak legitimazio bideak aurki ditzala, baina besteek errespeta ditzatela 
erabakiak» (1994:679-680). Mintzaldiaren amaierako laburpenean berriro esaten du 
Euskaltzaindiak gizartearen legitimazioa behar duela euskara batuari buruzko erabakiak 
hartzeko orduan. Hizkuntz eredu horrek "erabaki legitimatuek hornitzen dutena" izan behar 
du. Beraz, ongi nabari da euskaltzain nafarraren ardura Euskaltzaindiak gizartearekin dituen 
harremanak onez onean edukitzeko. 

Joxe Ramon Zubimendik ere uste du Euskaltzaindia dela erakunde bakarra adostasun 
garrantzitsua bil dezakeena euskal gizartean hizkuntzaren kontuak erabakitzeko orduan, nahiz 
eta haren ustez ahozko euskarari garrantzi handiagoa eman beharko liokeen. Horrenbestean, 
bada, Euskaltzaindiari dagokio gidaritza lana eta epaile zeregina, hori baita, haren iritzian, 
«ideologia kontrajarrien arteko amildegia gaindituko lukeen» erakunde bakarra (1995b:19). 
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1.2.1.-Ondorioa 

Azpiatal honetan hainbat iritzi bildu ditugu, denbora desberdinetan esanak, 
estandarizazioaren egileak eta hedatzaileak zein diren azaltzen dutenak. Ondorio gisa esan 
dezakegu euskara batuaren eraikuntzan, zabalkundean eta eredu hori gizartean hedatzeko 
lanetan, Euskaltzaindiaren zeregina garrantzitsua dela, baina mugatua (puntu honen osagarri 
gisa, ikus bedi 2.4. atala, Euskaltzaindia eta euskalkiak, non iritzi gehiago ageri diren 
erakunde horren zereginaz eta beste).  

Euskal Akademiaren zeregin nagusia da hizkuntza estandarraren nolakoa taxutzea, eta 
horretarako erabakiak eskaintzen ditu. Erabaki horiek, ordea, denek ez dute harrera bera 
izaten gizarte euskaldunean, eta hortik tentsioak etortzen dira, zenbaitetan Euskaltzaindiaren 
erabakiak gizartean kontrakarreko jarrerak biltzen dituelakoz. Euskaltzaindiak, jakina, nahi du 
bere erabakiak denek errespeta ditzaten, baina gizartean batzuetan zenbait jendek edo elkartek 
nahiago luke Euskal Akademiaren erabakiak bestelakoak balira, edo/eta balio sinboliko 
hutsean geldituko balira, inori agintzeko ahalmenik gabe.   

Nolanahi ere, Euskaltzaindia ez da praktikan on bere erabakiak gizarteari ezartzeko, eta 
hori dela-eta nahi eta nahi ez landu behar du gizarte eragileekiko kontsentsua. Iritzi batzuk 
ikusi ditugu ideia hori egiaztatzen dutenak. Euskaltzaindiak, bada, ondoriozta dezakegu, 
gogotik edo gogoz kontra (iritziak iritzi), badaki zein den bere muga, eta gizarteak ere badu 
arrazoi aski hala dela pentsatzeko. Gizarteak du, beraz, nagusiki, euskara estandarra egiteko 
(hau da, orotara hedatzeko) ardura.  

Eta gizartean ere denek ez dute, ageri da, pisu bera hizkuntza eredu bat edo bestea 
ezartzeko edo hedatzeko orduan. Gizartearen baitan, hain zuzen (eta lan honi bereziki 
dagokionez garrantzitsua da) eskoletako irakasleen zeregina ez da, ez, axola ttikienekoa: 
hagitz garrantzi handiko hedatzaileak baitira irakasleak, irakaskuntzaren munduan duten lan 
erabakigarriarengatik, hala euskara ereduak hedatzeko nola euskara batuaren taxutzea bera 
burutzeko, dela Euskaltzaindiaren erabakiak belaunaldi gazteen artean hedatuz edo dela 
hainbat puntutan euren ustezko euskara eredu egokia ikasleen artean zabalduz. Hiztun guztiek 
ere nolabait hizkuntz eredu bat edo beste ezartzen laguntzen dute euren jakintzen eta usteen 
arabera dihardutenean hizkuntza era batera edo bestera erabiltzen, baina hiztun guzien artean 
irakasleen lana garrantzizkoa da hagitz, hurrengo belaunaldien prestakuntzan duten eragin 
biderkatzailearengatik. Ondorioz, irakasleen hizkuntza prestakuntza biziki garrantzitsua da, 
eta hala-hala da euskara batuari buruz duten iritzia eta jarrera ere. Aisa ulertzen da alor hauek 
landu beharko lituzkeela hizkuntzaren etorkizunaz arduratzen den edozein ekimenek edo 
erakundek. 
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1.3. Euskara batuaren nolakoaren bilakaeraz 
1.3.1. Hizkuntza estandarraren eraikitzearen alderdiak (Haugen, 19661) 

Hizkuntza estandarra eratzeko prozesuan ohikoa da tirabirak izatea ereduaren nolakoa 
zehazteko orduan. Interes desberdinak sartzen dira jokoan, bakoitzak bere aldera egiten 
duelarik indar. Euskararen kasuan ere hala izan da, eta hala da oraindik ere. Komeni zaigu, 
nolanahi ere, perspektibarekin behatzea prozesuari, gertatzen direnak non eta nola kokatu 
jakiteko. Arazoa perspektiba zabal xamarrarekin aztertzeko, bada, hizkuntzen estandartze 
kontuetan aditua eta klasikoa den Einar Haugenen lan bat izanen dugu gidari.  

Dialekto egoeratik hasi eta hizkuntza izateko bidean, hau da bernakulo izatetik hizkuntza 
estandarrera igarotzeko tartean2, Haugenen idurikoz lau alderdi dira garatu beharrak, 
haietako bi hizkuntzaren formari dagozkionak eta beste bi funtzioarekin erlazionatuak. 
Hautatzea eta Arautzea dira formari dagozkion zereginak, eta Onartzea eta Elaborazioa3, 
berriz, funtzioari doazkionak. Hona, zehazki, Haugenen iritzia: 

The four aspects of language development that we have now isolated as crucial features in taking the step 
from "dialect" to "language", from vernacular to standard, are as follows: (1) selection of norm, (2) 
codification of form, (3) elaboration of function, and (4) acceptance by the community. The first two refer 
primarily to the form, the last two to the function of language. The first and the last are concerned with 
society, the second and third with language. (1972:252) 

Grafiko honetan ikus daitezke lau alderdiak4: 
 

Hizk. estandarra Forma Funtzioa 
Gizartea Hautatzea Onartzea 
Hizkuntza Arautzea Elaborazioa. 

Euskarak azken hogeita hamar urte hauetan, aurrerapen handiak egin ditu euskalki 
egoeratik abiatuta hizkuntza estandarra eraikitzeko prozesuan. Izan dira bide horretan, dudarik 
gabe, lehen esaten genuen bezala, auziak ereduaren nolakoa taxutzeko orduan. Hizkuntzari 
berari dagozkion arazoetan baino gehiago hizkuntzaren alderdi sozialari dagozkionetan izan 
dira tirabirarik bizienak; alegia, hizkuntza estandarraren ereduaren hautatzean, eta eredu 
horren onartzean. Ez da harritzekoa hala izatea, erreparatzen bagara nola mintzo den Haugen 
(1972) ereduaren hautatzeak nolako zailtasunak dituen azaltzen duelarik: 

Neither codification nor elaboration is likely to proceed very far unless the community can agree on the 
selection of some kind of a model from which the norm can be derived. Where a new norm is to be 
established, the problem will be as complex as the sociolinguistic structure of the people involved. There 
will be little difficulty where everyone speaks virtually alike, a situation rarely found. Elsewhere it may 
be necessary to make some embarrasing decisions. To choose any one vernacular as a norm means to 
favor the group of people speaking this variety. It gives them prestige as norm-bearers and a headstart in 
the race for power and position. If a recognized élite already exists with a characteristic vernacular, its 
norm will almost inevitably prevail. But where there are socially coordinate groups of people within the 

                                                 
1 Hemen erabiltzen dugun Einar Haugenen artikulua lehenbiziko aldiz 1966an argitaratu bazen ere, gure aipamenak 1972ko 
argitarapenari dagozkio (Haugen, 1972). 
2 Dialekto eta bernakulo hitzek adiera eta interpretazio bat baino gehiago dute. Adibidez, aipa daitezke Stewart (1968), eta Haugen 
bera (1972). 
3 Xabier Falconek hitz horiek erabiltzen ditu (1992:53), jatorrizko Selection, Codification, Acceptance eta Elaboration izendatzeko 
(Haugen, 1972:252).  
4 Falcón-ek euskaraz erabiliriko terminologia usatzen dugu (1992:53). Jatorrizko grafikoa ikusteko, Haugen (1972:252). 
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community, usually distributed regionally or tribally, the choice of any one will meet with resistance from 
the rest5. This resistance is likely to be the stronger the greater the language distance within the group. It 
may be often a question of solidarity versus alienation: a group that feels intense solidarity is willing to 
overcome great linguistic differences, while one that does not is alienated by relatively small differences6. 
Where transitions are gradual, it may be possible to find a central dialect that mediates between extremes, 
one that will be the easiest to learn and most conducive to group coherence7. (1972:251) 

Ezaguna da hizkuntza eredu estandarra eratzeko, Euskal Herrian proposamen desberdinak 
izan direla, baina ez gara horiek berriz ikusten hasiko. Horren berri ikasteko, jo bedi Zuazoren 
lan garrantzitsura (Zuazo, 1988a). Lan honetan, bestelako proposamenak eta iritziak alde 
batera utzita, euskara batua izenaz ezaguna den eredu estandarrean zentratuko gara, beraz. 
Eredu horren barrutik irten gabe ere, izan ere, proposamen eta irtenbide desberdinak 
jendarteratu dira hizkuntza estandarraren ezaugarri linguistikoak zehazteko. Gisa horretako 
proposamen (gure ustez) garrantzitsu batzuk laburbiltzea izanen litzateke hurrengo lerroen 
helburua. 

Itzul gaitezen, dena dela, Einar Haugenen lanaren iruzkinera. Ohartarazten du Haugenek, 
hizkuntz ereduaren hautatzeak sortzen dituen kalapitez gainera, gizarteak eredu estandar nahi 
dena onetsi behar duela, jendearen atxikimendurik gabe nekez garatuko baita hartarako 
bereiziriko eredua: 

Finally, a standard language, if it is not to be dismissed as dead, must have a body of users. Acceptance of 
the norm, even by a small but influencial group, is part of the life ot the language. Any learning requires 
the expenditure of time and effort, and it must somehow contribute to the well-being of the learners if 
they are not to shirk their lessons. (1972:252) 

Garvin eta Mathiot-en lanean (1968)8, berriz, hizkuntza estandarraren definizioan berean 
ageri da eredu horrek gizartearen onespena behar duelako ideia: 

(...) the standard language, which we here tentatively define as a codified form of a language, accepted 
by and serving as a model to a larger speech community. (1968:365) (letra lodia, guk egina). 

Gizartearen atxikimendua behar delarik, beraz, ez da harritzekoa hizkuntza estandarra 
eraikitzeko prozesuan joera desberdinak agertzea, eta iritzi kontrajarriak ere bai, hizkuntz 
eredu berriaren nolakoa taxutzeko. Izan ere, hizkuntz eredu bakoitzak halako botere erlazio 
batzuk ekarriko baititu (ikus goiko aipua, Haugenena). Ikuspuntu horretatik, beraz, euskara 
batuaren bilakaeran izan diren, eta oraindik ere gertatzen diren auziak ez dira Euskal Herriko 
gizartearen emaitza bitxia, horrelako prozesuetan gertatu ohi diren tirabiren ondorio ezaguna 

                                                 
5 Euskal Herrian egoera hau gertatzen da, guti goiti-beheiti, gaur egun, nahiz eta hizkuntz eredu estandarraren oinarria erabakia eta 
onartua izan: bizkaieradun aunitzek mendebaleko euskararen ezaugarriak nahi dituzte sartu euskara estandarrean, eta kexu dira 
gipuzkeraren ezaugarriak neurriz gora erabiltzen baldin badira hizkuntz eredu estandarraren izenean (ikus, honetaz, 2.2. atala). 
6 Mendebaleko hiztun batzuek Euskal Herri osoaren aldeko proiektua sinesten dute bete-betean, eta horrek beste euskaldunekiko 
solidaritatea indartzen du; ondorioz, prest agertzen dira euskara batua onartzeko, nahiz eta eredu urrun xamarra den mendebaleko 
euskalkitik abiatuta. Puntu hau garbiago ikusten zen, gure ustez, euskara batuaren hasierako urteetan: kontzientzia nazional biziena 
zuten sektoreek euskara batuaren alde egiten zuten indartsu, eta hizkuntzaren aldetik eredu horrekiko desberdintasunak ttikiesten 
ziren. Uste dugu alderantzizko joera atzematen zela nazio bakarraren kontzientzia motelago-edo sentitzen zutenen ekinbidean: 
euskara batua eta mendebaleko euskalkiaren arteko aldea handietsi egiten zuten hauek.  
7 Arrazoi horixe erabili izan da ugari xamar euskara batuaren kontra eta gipuzkeraren alde: azken eredu hori dela euskaldunik 
gehienek hobekien ulertzen dutena. Ideia bera datza euskara batuaren oinarritako hartu zen erabakiaren azpian: erdi aldeko 
dialektoak errazago ulertzen bide dituzte bazterretako euskaldunek ere. 
8  1956an argitaratua lehenbiziko (ikus bibliografia). 
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baizik9. 

Honen segidan, saiatuko gara erakusten euskara batuaren nolakoa zehazteko orduan euskal 
gizartean gertatu diren eztabaida nagusi batzuk, oro har, eta, bereziki, ea nolako eragina izan 
duten hizkuntza batuaren bilakabidean euskalkiek sortu dituzten auziak, jende eta talde 
desberdinek ez baitute iritzi bera izan hainbat punturi dagokionez. Euskara batuaren 
esparruaren barruan agerturiko hizkuntz auzi garrantzitsu batzuen aipamen laburra egitea 
litzateke ondoko lerroon zertarakoa, grosso modo eta xehetasunetan sartu gabetanik bada ere; 
xeheroago aztertu nahi genituzke, ordea, ea nolako tentsioguneak sortu dituzten euskalkiek 
eredu estandarraren eratzean, eta egun nolako iritziak ageri diren puntu hori dela eta. Honako 
puntu hauen inguruan antolatu dugu gure lana: 

1.3.2.1.- Gatazka giroa. Puntu honetan erakutsi nahi dugu gatazka giroa izan dela euskara 
batuaren eraikitzea dela eta (batez ere hasierako urteetan). 

1.3.2.2.- Zein euskalki izanen da euskara batuaren oinarria? Puntu honetan agertuko 
ditugu iritzi desberdin batzuk zein litzatekeen gunea oinarri gisa hartzekoa estandarizazio 
prozesuan aitzina egiteko (Koldo Zuazok 1988ko lanean aipatuez gainera -1988a-). 

1.3.2.3.- Zein tradiziotan oinarria eta garapen bidea? Izen horren azpian bildu ditugu 
eskematikoki alde batetik literatur tradizioaren aldeko iritziak, eta bestetik ahozko tradizioari 
arreta handiagoa jarri behar zaiola uste dutenenak. Biak batera defenditzen dituztenak ere 
agertuko ditugu. 

1.3.2.4.- Euskara batua zein kodetarako/jardueratarako? Puntu honetan iritzi bakan baina 
ustez adierazgarri batzuk ekarri ditugu, erakusten dutenak euskara batua ez dela zeregin 
guzietan erabili beharreko eredu egokia, eta bai, aldiz, bereziki kode idatziko lanetan (hau da, 
erabilera formaletan) duela bere esparru berariazkoa. Idatzizko kodeak hartzen duen oro, 
gainera, ez da zeren euskara batuaren esparru izan, literatura ederra dei dakiokeena ez baita 
nahitaez eredu horren mugetan bildu behar.  

1.3.2.5.- Euskara batuaren kontzepzioa. Bi kontzepzio ikusi uste ditugu euskara batuak 
nolakoa izan beharko lukeen, oro har: kontzepzio estua eta murrizgarria, eta kontzepzio 
zabala eta idekia deitu dieguna. 

                                                 
9 Beste hizkuntza batzuetan ere (batez ere estandarizazio prozesuetan dabiltzanetan) horrelako eztabaidak arruntak dira. Adibidez, 
Espainiako estatuaren barruan, galego estandarra dela-eta gertatzen diren auzien berri honela ematen du José A. Pérez Bouza-k 
(1996): «(...) la no resuelta pugna entre partidarios de la corriente aislacionista y partidarios de la corriente intregracionista o lusistas. 
Estos achacan a los primeros la aceptación como lengua gallega de un gallego castellanizado. Aquellos achacan a los últimos su 
anacronismo al no reconocer que el gallego es una lengua -con sus parentescos, sin duda- aparte de la portuguesa. Podría 
distinguirse, incluso, dentro de la vía integracionista, una corriente lusista aminorada y basada en lo que se ha dado en llamar 
«normativa de mínimos ortográficos» (elaborada por la Comisión de Lingüística de la Junta Preautonómica) y que adopta los 
grafemas de la lengua española, y otra corriente de tendencia totalmente lusista que toma como fundamento la «normativa de 
máximos ortográficos», elaborada por la Comisson Lingüística de AGAL (Associaçom Galega da Língua). La polémica sigue 
servida y no resuelta. Apuntemos, por fin, (...) la existencia de estudios gramaticales dedicados a la enseñanza del gallego que no 
siguen la corriente normativa y estandarizada (...) ni se sitúan del lado de la integración con la lengua portuguesa (...)». Katalunian 
ere gertatzen dira horrelako auziak. Garrantzitsu bat aipatzeko, hortxe dugu katalan light eta katalan heavy izenez ezagutzen diren bi 
hizkuntz ereduen arteko eztabaida. Ikus bedi, adibidez, Sabater (1991). 
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1.3.2.6.- Euskara batua eta euskalkien ekarria. Atal honetan erakutsi nahi ditugu euskara 
batuaren osatzean euskalkiek bete beharko luketen zereginaren inguruko iritzi batzuk. 

Beste eztabaida gai edo iritzi kontrajarri batzuk ere izan dira urte hauetan (batzuk egun 
itzalixeak badira ere, beste batzuek bere hala irauten dute). Horien artean, honako hauek 
bederen bai:   

-inguruko bi hizkuntza nagusien eraginaren aurrean nolako jarrera hartu (menpekotasunetik 
eginahalean irtetearen aldekoak vs hizkuntzaren egungo herri erabilera bere hartan 
onartzearen aldekoak);  

-euskara batuaren sintaxiaren garapen bideak nondik jo beharko lukeen (perpauseko hitzen 
ordenari buruzko ideien bilakaera, besteak beste);  

-euskara batuaren lexikoaren garabideei buruz izan diren irizpide eta jarrera ugariak. Esate 
baterako, honako bikote hauetan ageri diren ideien ingurukoak: zaharzaletasuna vs 
egungozaletasuna; egoera idealaren berreraikitzea vs tradizio hutsa erabiltzea; garbizaletasuna 
bai edo ez; kultur hitzak hartzeko bide desberdinak: mailegutzaren erabilera lasaia vs 
euskararen baitako baliabideak ustiatzearen aldeko joera; mailegutzaren barruan, idazkera 
etimologikoa vs idazkera erraztua... 

Hala ere, horiek denak ez ditugu aztertuko lan honetan, funtsean ondorioa ttikiagoa 
dutelakoz, gure ustez, 4. ataleko aztergai enpirikoari begira. 

Beste faktore batek gure ustez baduke zerikusi zuzena darabilgun gai honetan: euskara 
ikas-irakasteko metodoetan proposatzen den hizkuntz ereduaz ari gara. Puntu hau ere 
axolakoa iduritzen zaigu, hain zuzen hizkuntza ikas-irakasteko metodoek zuzenki baldintza 
dezaketelakoan eskoletako irakasleen prestakuntza ere (gogora dezagun lan honen 4. atalean 
irakasleen zuzentzeko jardunbideak aztertu nahi ditugula). Hala ere, ez dugu sartu lan 
honetan, bi arrazoiongatik: batetik, azterketa xehea merezi duelakoz (lan honen neurritik 
haratago gelditzen dena); eta bestetik, galdekaturiko irakasle gehienek ez bide dutelakoz 
nagusiki metodo bakar bat erabili euren prestakuntzako denboran, eginiko galdetegi gehigarri 
batean adierazi diguten legez.  

1.3.2. Euskara batuaren eraikitze bideko zertzelada batzuk 
1.3.2.1. Gatazka giroa 

Euskara batuaren proiektuak lehenbiziko babes akademikoa jaso eta abian jarri zenean, 
1968an, ez zuen giro lasaia aurkitu gizartean. Izan ere, berrikuntza zekarren ahaleginak, eta 
horrek lehenago eroso finkatuak zirenen posizioak mugiarazi zituen. Azkeneko urteotan 
bestela bada ere, hasierako urteetan batez ere, gatazka ageri-agerikoa izan zen. Ondoko 
lerrootan, eztabaida giro gordin haren adierazgarri batzuk biltzen dira. 

Justo Mari Mokoroak 1971ean Lengua vasca de hoy y de mañana argitaratu zuen (ikus 
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bibliografia) eta han euskara batzeko ahaleginaren kontrako ustea agertzen du, hartarako, 
besteak beste, lehengo iritzi batzuk ekarriz hizpidera. Hala aipatzen ditu 1920-1922ko tartean 
autore batzuek jaulkiriko aburu batzuk, denak ere euskararen batasuna ezinezkotzat edo 
desegokitzat jotzen dutenak (Nicolás Cortés Manterola, Cruz Goyeneche Amayurko erretorea, 
Eguskitza, ...). 

1972an Antonio Mª Labayenek liburu bat ematen du argitara, funtsean, berak aitortzen 
duen bezala, Villasantek 1970ean argitaraturiko Hacia la lengua literaria común izenekoari 
erantzutera datorrena (1972:42). Batuzaleek, Labayenen ustez, duten zereginik nagusiena, 
aurreko 50 urteetako kultur lana deuseztea omen da, bereziki erlijioari-eta dagokionez. Eta 
horretarako Villasanteren laguntza jasotzen dutela uste du. Hala dio: 

Fray Luis Villasante no es un lego (...) sino un hombre docto (...) un fraile eminente en virtud y letras. No 
puede desconocer quienes son los promotores y a qué extremos se han entregado. No es que yo crea en 
brujas ni en akelarres que no existen más que en la imaginación de mentes enfermizas. Pero sigo de cerca 
y a ras de tierra las campañas y los hechos que desde hace unos ocho años a esta fecha se están 
produciendo. Por las propias declaraciones de sus autores sabemos que tomaron la Hache por símbolo de 
sus propósitos que son los de destruir la obra cultural realizada en los cincuenta años anteriores. Y 
principalmente, en lo que tiene de sentido tradicional, de adhesión a la fe religiosa de nuestros mayores; 
minando sus modos de vida sus costumbres y su organización familiar.  
Es el odio al cristianismo, no la conciencia de un justo socialismo, que les impulsa en su obsesión teórica-
revolucionaria, ¡IRAULTZA! a la negación de los valores del tesoro moral y espiritual de nuestro pueblo. 
No hay sino leer los libros y folletos que van publicando en sus colecciones; los artículos de sus 
periódicos y revistas, plagados casi todos de obscenidades y fraseología marxistoide. Eso sí bajo capa de 
"batasuna" y profusión de "Haches". (1972:28-29) 

Hots, benetako gizarte iraultzako proposamena ikusten du Labayenek euskara batuarekin 
batera sartu nahi dena. Gatazka ez da, bada, hizkuntza mailakoa bakarra, ideologia maila ere 
hartzen baitu bete-betean. Iritzi desberdinekoen artean izan ziren fidakaiztasunen erakusgarri, 
berriz, hona nola mintzo den Labayen: 

Si el Congreso celebrado a fines de Octubre de 1968 en Aranzazu se hubiese limitado a proponer 
pequeños cambios y modificaciones en el proceso de unificación de nuestra lengua, hubiera sido fácil 
llegar a un acuerdo en sentido positivo. Pero había aviesas intenciones que salieron a relucir en reuniones 
previas y el resultado fue la confusión y la discordia. (....) Nosotros tuvimos la gran figura de R. M. de 
Azkue y una vez que se determinaron las normas a seguir en 1920 no había por qué sembrar la confusión 
y el desorden provocados por el afán de unos advenedizos, secundados por algún arcaizante 
obstinadamente aferrado a su criterio, escudados en la autoridad de una personalidad universitaria a la que 
han comprometido más allá de lo debido. (1972:27) 

Iritzi bertsuan iduri du dabilela Mikel Zarate ere (alde handiak ageri badira ere aurrekoen 
jardunarekiko), Bergarako biltzarrean esaten duenean, 1978an, R. Mª Azkueren bidea dela 
hark ere hobesten duena euskararen etorkizunerako: 

(...) Horregatik diot, azken batean, Azkuek irabazi zuela. Herriarekin eta herriz herri Euskal Herrian ibili 
zelako. Nire maisua, egia esanda, Azkue da. Azkuek irabaziko duela uste dut, gainera. (1978:573) 

1980ko otsailean argitaratzen da Saski-Naski aldizkaria, Euskerazaleak  erakundearen 
eskutik, zuzendariak Oñatibia'tar Inaxio eta Mendieta'tar Koldo direla. Aldizkarien asmoen 
artean da euskalkietan idazten dutenentzat lekua eskaintzea. Aldizkarian ez dira segitzen 
Arantzazun eta Bergaran hartu ziren erabakiak ortografiari dagokionez. Hona, bestalde, nola 
sortu zen aldizkaria, eta nolako borroka giroa islatzen den ondoko honetan: 
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Orain dela amar bat illabete. Lagunarte gozoa. Gure artean genduen oraindik Yon Oñatibia zana. Beti 
bezela, Euskalerri eta euskerari buruzko goraberak aotan: ainbeste eztabaida ta borroka..., ainbeste euskal 
idazle mututu eta zapuztuak..., ainbeste euskaldun euskeraz irakurtzeko gauza ez dana edo ta irakurgai 
errex egokien billa alperrik dabillena...(...) (in SASKI NASKI, 1. zenb., 1. or.) 

Jose Basterretxea Oskillasok 1984an argitaratzen du El libro negro del euskera, non 
erakusten duen bere iritzia euskara batuari buruz, eta haren taxukeraz, eta beste hainbeste 
puntuz. Basterretxearen liburuan ongi ageri da nolako gatazka giroa bizi zen garai horretan 
euskara batuaren aldekoen eta kontrakoen artean, umore punttu garratza agertuz: 

Antes de que en Euskadi Sur se emplease la hache, los compradores de libros en euskära no hacían caso 
de los dialectos porque los libros euskéricos no se compraban para leer sino para ayudar (...). Ahora unos 
compran para ayudar, exclusivamente libros que llevan haches. Piensan que los demás no debieran 
existir. Otros sólo compran libros que no llevan haches, porque los libros con haches no debieran existir. 
Pero todo está en el fondo igual que antes. Nadie lee. (1984:12) 

Euskara batuaren alde aritu zirenen artean ere erraz topa daitezke gatazka giroari buruzko 
aipamenak. Hala diosku Txillardegik, adibidez, 1970ekoak gogoratuz, urte horretan Baionan 
(Bazko igandean) eta Eibarren, Euskal Idazleen zina nola egin zen azaltzen duela: 

(...) orain, batasunaren asmo izkutu eta itsusiei buruzko zurrumurruak zabaltzen ari direlarik, gezur 
askoren ukatzaile ermo eta balios gerta liteke, batasunaren kondaira-hildoa erakutsiz. (1977:18) 

Aditz batuaren eztabaidak gori-gori zeuden mementoan, eta Euskara Batuaren xedeak berak eraso 
gogorrak hartzen zituen une zail batez, Euskal Idazleen Elkartea sortu zen (...) (1977:18-19) 

Euskara batuaren sorreraren ondoko bilakaeran biztu ziren gatazka handiak batzuen ustez 
belaunaldien arteko aurkaritzaren agerbide izan ziren. Hala dio Eugenio Ibarzabalek: 

(...) La batasuna del euskera ha sido un tema más que, a favor o en contra, se ha utilizado como bandera 
de enfrentamiento; en un País en que todo el mundo se vuelve "especialista" en lingüística -además de en 
marxismo-, la labor de Mitxelena no podía ser fácil. 
La batasuna del euskera no ha sido causa de enfrentamiento; la división provocada en este campo no ha 
sido más que otra expresión de la más auténtica y real división: la generacional, que se produce a finales 
de los años cincuenta y dará lugar al nacimiento de E.T.A. (1977:163-164) 

Villasantek 1980an Eleizalde bildumako 7. liburua argitaratu zuen: La H en la ortografía 
vasca. Hitzaurrea Luis Mitxelenak egin zion eta han garbiro agertzen du jakintsu 
errenteriarrak nolako aurkaritzak jasan behar izan zituen euskara batuak bere hasierako 
urteetan, Azkueren gipuzkera osotuak ez bezala: 

Aquélla [gipuzkera osotua] fue objeto, en el mejor de los casos, de una especie de contemplación estética, 
desde luego nada hostil, mientras que ésta [euskara batua] ha sido combatida con una enconada acritud, 
carente desde luego de cualquier distanciamiento contemplativo. (in Villasante 1980a:9) 

Gatazkaren gogorraz iritzi bera erakusten du Villasantek ere liburu horretan, H-ren 
erabilera arautu zen bilera -1979ko azaroaren 30an egina, Gipuzkoako Diputazioan- aipatzen 
duelarik: 

Tal decisión [h-ren erabilera arautzea, alegia] venía a cerrar una época de provisionalidad, de 
experimentación, (...) que ha dado lugar a ruidosos debates -y aún a extrapolaciones indebidas, al tomar, 
por ejemplo, el uso o no uso de esta letra como signo o bandera político-ideológica, confesional, etc.- 
(1980b:11)  
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Mitxelenak 1982ko artikulu batean (Normalización de la forma escrita de una lengua: el 
caso vasco, ikus bibliografia) gogoratzen du euskara batuaren hasiera-hasieran borroka 
handienak («encarnizadas discusiones»), eta ongi gordinak izan ere, grafiaren ingurukoak izan 
zirela (1982:71). Dena dela, artikulu berean Mitxelenak 1982an dagoeneko uste du euskara 
batuaren inguruko borroka gaiztoenak joanxeak zirela, euskara batua nagusitzen ari zelakoz: 

Las apariencias pueden y hasta suelen ser engañosas pero uno no cree equivocarse al pensar que las 
batallas que siguieron a la declaración de Aránzazu, implacables a menudo, son ya más bien cosa del 
pasado (...) (1982:72) 

Hortik aitzinera, hala ere, ezin esan daiteke euskara batuak ez duela hautsik harrotu 
bazterretan, hainbat puntutan eztabaidak iraun egin baitu (ikus, konparaziotara, euskara batua 
eta euskalkien arteko harremanei eskainiriko atala, lan honetan bertan). Tarteka, bada, 
eztabaida harrotzen da, eta gero ixildu. Adibide gisa aipa daiteke Mikel Zalbidek 1993an 
Jakin aldizkarian nola esaten duen hizkuntzaren corpusaren alorrean berriz ere arazoak biztu 
direla azken boladan, aurreko urteetan kontu horiek baretu xamarrak baziren ere: 

Euskararen batasun-bidea, idazkera zuzena, Euskaltzaindiaren gomendio-arauak... pil-pilean ditugu 
berriro. Hitzak hizpidea ekarri du ostera, aspalditxoko partez, corpus-plangintzaren alorrean bare-antxean 
geneukan euskal baratzera. Eztabaida askotxo piztu da bazterretan, azken urtealdi honetan, behinola 
hainbat esames eta elkar ezin ikusi sortutako batasun-bidearen inguruan. 
Eskean eta kexuka geneukan zenbait euskaltzale, gazte eta ez hain gazte. Euskaltzaindia uzkur eta motel, 
motelegi ere bai, ikusten zuten hauek batasunaren gurdiari aurrera eragiteko orduan; euskararen batasun-
kontuan urrats ausartagoak eman zitzan eskatzen zioten. Inoiz geldirik egon ez bada ere bultzada berri bat 
ematen hasi da Akademia, hain aspaldi ez dela, hizkuntz eredu bateratuaren alde. (...) Lehengo motel-
kexu gehienak isildu dira orain eta, ordainetan, bestelako kontra-iritziak agertzen hasi: gomendio-arau 
berriok, horietariko zenbait bederen, ez omen dira egokiak. (...) Are gehiago: Arantzazuz geroztik hitzez 
eta egitez euskara batuaren aldeko langile sutsu izan den bati baino gehiagori «gomendio-arau berriok ez 
dut aintzakotzat hartzeko asmorik» esaten entzuna diogu berrikitan. Horrelakorik ez zen, normalean, 
azken mende-laurden honetan ikusten. (...) (1993:84-85) 

Puntu honetan bilduriko adibide bakan horiek balioko ahal dute erakusteko nolako gatazka 
giroa bizi izan den batasun bidean eginiko urteotan. Ikus bedi, honen osagarri, lan honen 2. 
atala: Euskara batua eta euskalkia (bizkaiera), batez ere 2.1. puntua. 

1.3.2.2. Zein euskalki izanen d(ir)a euskara batuaren oinarria? 

Koldo Zuazok (1988a:336-373) aztertua du euskararen estandarizazioaren alde zirenek 
zenbat aukera desberdinetan jartzen zuten euskara baturako nahi luketen oinarria. Ikertzaile 
horrek 6 multzotan biltzen ditu iritziak. Honako hauetan, hain zuzen ere: a) Gipuzkera edo 
gipuzkera osotuaren aldekoak; b) Nafar-lapurtera literarioaren aldekoak; c) Ameriketako 
euskararen aldekoak; d) lapurtera klasikoaren aldekoak; e) euskara osotuaren aldekoak; f) 
erdialdeko euskalkietan (gip., goi-naf. eta lap.) jartzen zutenak euskara batuaren muina. 

Hondarrean, gauza jakina da euskara batuaren oinarri gisa erdialdeko euskalkiak hartu 
zirela, Arantzazuko Biltzarreko txostenean Mitxelenak, zuhurtzia handiz, eskatzen zuen gisan: 

Badirudi (...) euskera idatziaren beharretarako egokiagoak direla, besteak beste (eta Bilbao euskaldun ez 
delarik), erdi-aldeko dialektuak bazterretakoak baino. (1968:204) 

Iritzi bera erakusten du Villasantek ere biltzar berean eta erdiko dialektoen multzo hori 
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zergatik hautatu den ere esaten du:  

(...) alde batetik hor dagoelako gure herriaren bihotza, eta bestetik, gure literaturaren kondairan halako 
abiadura edo joera bat nabari delako. Literatura-zeregiñetan erdialdeko euskara erabiltzera joera nabaria 
delako, alegia. Bertsolariak, sermolariak, hizlariak, liburugilleak eta habar ditugu lekuko. (1968b:176) 

Hegoaldeko joerak, Villasanteren ustez, gipuzkeraren inguruan bilduko lirateke, eta mugaz 
goitikoak «lapurtar zaharraren» inguruan. Bi eredu horiek, bestalde, berdinak izan ez arren, 
franko antzekoak dira literatur tradizioari begiraturik, eta horien arteko batasuna egitea ez du 
gaitz ikusten. Desberdintasunak handiagoak direnez oraingo eredu idatzietan, bai hegoaldean 
gipuzkera literarioari «errespetu handirik» izan ez zaiolakoz eta bai iparraldean idazleak 
lapurtar zaharretik aldenduz joan direlakoz, Villasantek proposatzen du literatur tradizio eten 
horrekin lotura egitea berriz. Zehatzago, autore bat hautatzea proposatzen du, eta haren 
inguruan mamitzea euskararen batasuna, hura oinarri hartuta alegia. Autore hori, jakina denez, 
eta 1968ko txostenean esaten dituen arrazoi batzuengatik, Axular da (1968b:177). Haren 
euskara iparraldekotzat jotzen du, baina mugaz hegorakoek ere erraz ulertzeko modukoa 
(1968b:176).  

Dena dela, erdialdeko euskalkien aldeko erabaki hori hartu izanak ez du esan nahi dialekto 
horiek bakarrak izanen direla euskara batuaren bazka-larreak, izan ere hasieratik beretik 
antzematen baita badela euskalki guziak nola edo hala kontuan hartu-nahi bat, beti hori 
betetzerik izanen ez bada ere. Ondoko atal batean ikusiko ditugu iritzi batzuk, euskara 
batuaren aberasgarri-edo euskalkiei zein zeregin egozten zaien erakusten dutenak. Baina aipa 
ditzagun lehenago beste iritzi ohargarri apur batzuk, euskararen garapen bidea zein dialekto 
edo hizkuntz ereduren arabera antolatu beharko litzatekeen. 

Bi iritzi-olde ikusi uste izan ditugu horri dagokionez. Batzuek hegoaldeko euskalkien 
gainean nahi lukete orohar euskara batuaren oinarria finkatu, eta beste batzuek, berriz, arreta 
berezia eskaini izan diote hegoaldeko eta iparraldeko hizkuntz ohituren arteko oreka 
gordetzeari10. 

1.3.2.2.1. Oinarria Hegoaldean 

Damaso Intzak l971ean, euskararen batasuna egiteko uste du hegoaldeko euskalkietan 
hartu behar dela oinarria, eta ez iparraldean. Hona haren hitzak: 

BATASUNA NAHI DUGU? 
Orduan, lendik geren artean genduna bedere, eztezagun ankaz gora bota. (...); izan dugun idazkeran eunki 
(mende) ontan (eskerrak Euskaltzaindiaren idazkerari) Bidasoz arunzko gure senideen aldean ezinbesteko 
irabazia egin ba'du gure euskerak, zergaitik utzi geren idazkera antziñetakoa? (1971:95) 

Antonio Maria Labayenek (1972) uste du gehiengoak agindu behar duela euskara batuaren 
eraikuntzan, eta beraz iparraldekoek eman beharko luketela amor eta hegoaldekoen tradizioari 

                                                 
10 Iritzi multzo batean edo bestean sartzeak ez du esan nahi ezinbestean iritzi-emaileak beti jarrera ber-berari eutsi dionik, eta ez eta 
une batean aukera baten alde agertzeak nahitaez beti bestearen kontra egotea ekartzen duenik. Unean uneko iritziak agertu nahi 
ditugu, ez iritzi emailearen jarreraren tinkotasuna edo erabatekotasuna. 
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segitu. Hala dio 1969an Euskaltzaindiari igorri zion gutun idekian, gero 1972ko lanean 
argitaratua eranskin gisa: 

3) Gai ontan [hots, h-ren gaian] Lafitte eta Dihartze euskaltzain jaunen aolkuak esker onez onartzekoak 
ditugu. "Herria" asterekoaren zuzendari ikasia, "atxerik" emen ez sartzeko iritzikoa da. Eta Dom 
Xabier'ek, lapurtarra dan arren, an "atxe" gero eta gutxiago erabiltzen dutela adierazi zigun. Eta guk ere 
arekin uste dugu, zuzen eta bidezko dala euskaldunetan gutxiago (amarretatik bat diranak) geiago 
geranon oitura ta tradiziora makurtu ditezela. Ez arrokeri ta jauntxokeriaz, praktikotasunari begiraturik 
baizik. (1972:46) 

Iparraldeko tradizioari ez diote denek garrantzi bera aitortu izan euskara batua eratzeko 
orduan, eta ez dute uste hainbestean hartu behar dela aintzat mugaz iparraldekoa, azken 
batean euskaldunen kopururik handiena Hegoalde deiturikoan baita. Hala dio Antonio Mª 
Labayenek 1972an argitaraturiko liburuan, hatxearen erabileraren aurka ari delarik: 

Estimando que los vascófonos somos de 500 a 600 mil y muchos menos los vascos-lectores, de ese 
número el 80 ó 90% habitan en el País Vasco-español, lo lógico es que en plan de unificación (sic), 
mínimo, la minoría se someta al uso más general de la mayoría que no emplea la "Hache". O cuando 
menos, si aquella por sus propias peculiaridades quiere usarla no obliguen a la mayoría a que la adopte. 
(...) (1972:9) 

Karmele Rotaetxek, berriz, Euskaltzaindiak 1978ko irailean Bergaran egin zuen VIII. 
Biltzarrean, bi proposamen aurkezten ditu. Batean, ergatibo pluralerako hautaturiko -ek 
atzizkia barik beste sistema bat agertzen du, hegoaldean forma hura erabiltzen ez delakoz, eta, 
izan ere, euskaldun zaharrek ez bide dutelakoz euren ahozko hizkeraren aldaketa ongi hartzen 
(1978a:764-765). Beste proposamena, ostera, erakusleei dagokie. Honetan ere, ustez 
nagusitzen ari ziren forma batzuen aurka, bere ustez egokiagoak liratekeen beste bi sistema 
jartzen ditu, bat gipuzkeran oinarritua eta bestea berriz bizkaieran. Bion arteko bereizketa, 
berriz, erabiltzaileen kopuruaren arabera egitea proposatzen du (1978b:768). 

Latiegik eta Oñatibiak 1982aren hasieran liburu batean Euskaltzaindiak garai hartan 
euskara batuaren aurrean hartua zuen jarrera babeslea gogorki kritikatzen dute. Iparraldekoen 
ohiturak uste dute ez direla kontuan hartu behar euskararen etorkizuneko forma taxutzeko 
orduan, hagitzez hiztun gehiago baita hegoaldean iparraldean baino; egoera horretan, alde 
bakoitzak bere bidea egin dezala ere ez dute batere gaizki ikusten: 

Iparraldeko gure anaiek beren euskalkietan H'a bearrezkoa ba'dute, erabilli dezatela euskalki aietan, 
bearrezkoa duten itz bakoitzean. Gu ez gara aiei H'rik kentzera joan, eta ez gera joango ere. Ez bitez 
berak guri indarrean H'rik sartzera etorri. Bai! Ba-dakit ez dirala etorri, eta ba-dakit ez dirala etorriko ere. 
Baña Iparraldeko euskaltzaiñen jokaerak ematen digu min; orain-orain arte egoaldeko euskaltzaiñen 
artean "el batua"-ren aurkakoak geiago izan bait dira "el batua"-ren aldekoak baño: Amar, aurkakoak; 
zazpi, aldekoak. 
Iparraldekoak H'a agoskatzen ba'dute, guk ez bait dugu agoskatzen! gañera, beste gauza bat ere gogoan 
artu bearra dala uste dut: 
Iparreko euskaldunak, euskaldunetatik EUNETAN AMAR (%10) izatera ez dira iristen. Gu, egotarrok, 
EUNETAN LAROGEITAMAR baño geiago gera (% 90 baiño geiago). Iñork zerbait ezartzekotan nork 
nori ezarri bear lioke "zerbait" ori? (1982:53) 

Latiegik eta Oñatibiak urte bat geroago lan hori handitua eta osatua aurkezten dute 
(1983an, beraz). Hartan, berriz ere, hizkuntza kontuetan Iparraldekoekin bat egiteari ez diote 
batere garrantzirik ematen, alderantziz baizik: 
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(...) ¿Pero qué más ni qué menos le puede dar a un vizcaino euskaldún, cuando habla su euskera vizcaino, 
que un puñadito de laburdinos pronuncien o no pronuncien la «H»? ¿Y qué nos puede importar a los 
«giputxes» el que en Benabarra un 3% de vascoparlantes aspiren la «H» o la dejen de aspirar? ¡Que 
hagan ellos lo que quieran y cuanto se les antoje, pero que nos dejen en paz a nosotros aquí!11 (1983:88) 

Izan ere, euskara salbatzekoz, Hegoaldean eginen baita: 

Además, para salvar vivo al Euskara basta que los guipuzcoanos se familiaricen con el Vizcaino y los 
vizcainos con el Guipuzcoano, porque el 92% de los vascoparlantes somos guipuzcoanos o vizcainos; y 
porque de salvarse el Euskera, se ha de salvar aquí. (1983:120, orripeko oharra)  

Ideia hori, bizkaitarrek eta giputzek euskaldunen ehuneko 90 osatzen dutela, hainbat aldiz 
esaten da liburuan; bi euskalki horiek hartzen dira funtsean gogoan, eta besteei ez zaie batere 
arretarik jartzen. Gainera bereziki haserre ageri d(ir)a egilea(k) liburuan iparraldeko 
euskaltzainen jarrerarengatik, erabat gaitzesten du(t)elarik hango euskalzainen pisu erlatiboa 
Euskaltzaindian. 

Jose Basterretxea Oskillasok ere ez du ongi ikusten Iparraldekoen nagusigoa euskararen 
batasun bidean abiatzeko (1984an gara). Izan ere, gutxi baitira Iparraldeko ereduaz mintzo 
direnak, eta orduko euskaldunen multzotik bazterrekoak (1984:276). Horrengatik, uste du ez 
dela hori euskaldun-nahiek ikasi beharko luketena, hiztun guti mintzo delakoz modu horretan, 
eta hainbestean errentagarritasun ttikikoa delakoz (1984:130-131). Dena dela, egile honen 
iduriko Iparraldeko euskaldunak ez dira gutietsi behar, eta eurei dagokie, gainera, h letra non 
idatzi behar den eta non ez erabakitzea, euren ahozko hizkeran soinu hori erabiltzen dutelakoz 
gaur egun ere. 

Euskara batua Hegoaldeko euskalkien gainean eratu behar litzatekeela pentsatu izan 
dutenen artean, bada proposamen berezi bat, Gipuzkoako lurraldeko hizkeren gain ezarriko 
lukeena euskara batuaren oinarria. Gaur egun euskaltzain osoa den Ibon Sarasola donostiarrak 
1977an defenditu zuen, Deia egunkarian argitaraturiko artikulu batean, Gipuzkoak bere osoan 
bete zezakeela beste herri batzuetan hizkuntza batzeko oinarri gisa hiri nagusi batek bete izan 
duen papera. Italia eta Kataluniaren kasuak ditu begi bistan eredutako. Sarasolak dioenez 
Italia batzearekin batera ezarri zen italiera hizkuntza ofizial gisa (1861ean), eta hala egin 
zenean «toskano klasikoaren (hau da, duela ehun urte Florentzian mintzatzen zen dialektoaren 
antzeko zerbaiten) gainean eratu zen» (Sarasola, 1977b, in Deia:77-XI-11). Hala ere, 
Erromako hizkeraren prestigioa goiti joan da, eta horren ondorioz etorki erregionaleko hitzak 
ugari sartu dira italiera batuan. Florentziako hizkerak, ordea, ekarpen erlatiboki ttikiak egin 
ditu geroztik.  

Kataluniaren kasuan gertatu zena ere aipatzen du, non Bartzelonaren nagusigoak ekarri 
                                                 
11 Orripean ohar hau gehitzen dute: «No queremos decir, -ya lo creo que no!-, que la suerte del Euskera en Euzkadi Continental nos 
sea indiferente. Amamos al Euskera Suletino y al Laburdino-Benabarrés con el mismo cariño con que amamos al Guipuzcoano o al 
Vizcaino. Cualquiera de las Modalidades del Euskera es Euskera nuestro. Nos duele terriblemente, la trágica situación en que se 
encuentra el Euskera allí y quisiéramos hacer algo desde Euskerazaintza para salvarlo. Pero no vemos qué es lo que podemos hacer. 
Ese es, además, un trabajo que corresponde sobre todo a los Académicos de allí. Me permito sugerirles que por favor nos dejen a 
nosotros en paz y vuelquen toda su atención y todos sus esfuerzos en sacar vivo el Euskera de allí. Euzkadi les quedará eternamente 
agradecida. Y volvemos a repetirlo, nada tenemos contra las gentes del pueblo vasco septentrional. Sabemos que ellos piensan como 
nosotros. Es de los académicos de allí de los que nos quejamos.». (1983:88) 
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duen katalan estandarra eraikitzeko unean hiri nagusi horretako hizkera erabiltzea oinarri, 
XX. mende honen hasieran. Euskal Herriak ez duenez holako hiri handi euskaldun bat, Bilbo 
erdalduna baita oro har, Gipuzkoako probintziak bete zezakeen Sarasolaren ustez gune nagusi 
horren funtzioa. Hona haren hitzak: 

Catalunyari dagokionez, batasuna Renaixensako molde zahartzaleen ordez Barcelonako hizkera bizia 
oinarritzat hartzea izan zen. Katalanaren batasuna gauza batek egin zuen posible eta gauza batek 
esplikatzen du: Barcelonak. Eta bukatzeko, askotan esan da gure artean euskararen batasunerako 
eragozpenik haundiena zera dela, guk ez dugula horrelako hiri nagusi, industriatu eta euskaldun bat. Hori 
ez da jadanik egia. Ba da Euskal Herrian baldintza horiek betetzen dituen hiri haundi bat: ia 700.000 
biztanle ditu (urte asko baino lehen miloi bat izango du) eta nahiko euskalduna da, gutxienez 300.000 
euskaldun bizi baitira bertan. Berdeune zabalek tartekatzen duten hiri haundi, industriatu eta aski 
euskaldun hori Gipuzkoa da. (Sarasola, 1977b) 

Gipuzkoa (eta beraz, gipuzkera) erdigune bakar kontsideratze horrek erantzuna ere ekarri 
zuen, ez harrigarriro, Bizkai aldetik (adibidez Alfonso Irigoyenen ihardetsiko artikulua: 
1977b, in Deia, 1977-XII-28: «Haste, hastapen, hatsarre, hatse, hasiera, hasera eta Euskal 
Herri industriatu berri hori»).  

1.3.2.2.2. Ipar eta Hegoaren arteko oreka  

Ibon Sarasolak (1977a) Iparraldeko tradizio klasikoa ere ontzat hartzen du euskara batua 
taxutzeko orduan, baina nahiago du, halere, hegoaldekoan oinarritu hizkuntz eredu estandarra 
eratzeko, hartarako hizkuntzaren mailak kontuan hartu behar direla argudiatuz: maila 
estandarra egiteko, sartaldeko euskalkiak hartuko lituzke oinarri, eta lapurtar klasikoak, 
berriz, maila jasoa eratzen lagunduko luke. Hona haren hitzak: 

Hiztegia tankeratzen hasteko orduan, ba zen aldez aurretik erabaki behar genuen zerbait: zer hizkuntz 
eredu behar genuen hartu oinharritzat? 
Puntu honetan bi iritzi edo aukera azaltzen zitzaizkigun. Lehenik, arazoari ikuspegi filologiko huts 
batetatik so eginik, lapurtar klasikoaren tradizioa eta bereziki Leizarragaren hizkuntz eredua oinharritzat 
eskatzen zuen. Bigarrenak, gaur egun euskararen indarra Gipuzkoa eta Bizkaian dagoela kontutan 
harturik sartaldeko literatur tradizioan oinharritzea proposatzen zuen. Bi jokaeron alde positibo eta 
negatiboen azterketak ikus arazi zigun delako ikuspegiak ez zirela berez kontrajargarriak, askok uste 
duten bezala, elkar-osagarriak baizik. Puntu honetan ba da arazo bat euskaldunak behar adina gogoan 
hartzen ez duguna: hizkuntz mailena hain zuzen. Lehenago adierazi dugunez, mintzaira bat kultur 
hizkuntzaren kategoriara jasotzeak, haren ondasun lexikoaren sistimatizatze bat eskatzen du, eta 
sistimatizatze horretan hitz bakoitzaren denotazioaz gainera beraren konnotazio-multzoa eduki behar da 
gogoan. (...) Inguruko kultur hizkuntzak latinera jo izan dute hitz kultoak eratu behar zituztenean, eta 
rusoak bulgaro zaharrera, adibidez. Gure kasoan eta nere iritzian, maila standarda sortaldeko [sic, 
sartaldeko behar lukeena] literatur tradizioan oinharritu behar genuke, beharrezkoa duen koherentzia eta 
osatasuna euskal filologiak prestatu dituen lanabesez ematen diogularik. (...) Lapurtar klasikoak, latinaren 
edo bulgaro zaharraren papera jokatuz, maila kultoago horren eraketan lagundu beharko liguke. (...) 
Horrela jokatuz uste dugu Euskaltzaindiaren iritziak zuzenki interpretatzen eta betetzen ditugula, eta gure 
ondasun lexikoak eskaintzen dizkigun posibilitateak areago probetxatzeko aukera dugula. (1977a:127-
128) 

Maileguzko hitz berriei buruz Euskaltzaindiak harturiko erabaki batzuk aurkezten ari dela, 
Villasantek, euskaltzainburu gisa, adierazten du kontuz ibili behar dela Ipar eta Hegoaldeko 
orekari ahalean eusteko. Latinera jotzea proposatzen du Villasantek, horrela Ipar eta 
Hegoalde, biak batera jokatzeko, eta ez zeinek bere alboko erdararen arabera: 

Esan dezagun, gainera, (...) Euskaltzaindiak ez duela gomendatzen maileguetara jotzea behar denean 
baizik; eta orduan ere, ahal dela, mailegatu behar den hitza iturritik, hots, latinetik, eta ez gure 
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aldameneko bi erdaretatik har dadila eskatzen du. Bestela, Iparraldekoek frantsesetik eta Hegoaldekoek 
gaztelaniatik zuzen hartzen badituzte, berriz ere elkarrengandik bitaratuak egonen gara eta beti erdara 
horien morroi eta menpeko. Badirudi euskara kultur tresna bihurtu nahi baldin bada, honetan ere bere-
berea den bidea bilatzen ahalegindu behar dela. (1986e:588-589)  

1986ko urriaren 24an Villasantek sarrera-hitzak egin zituen, lexiko-berrikuntzei buruzko 
gogoetak agertuz, Larraun-Lekunberrin eginiko bilkuran. Hartan, berriz ere erakusten du 
iritzia Iparraldea eta Hegoaldea biak batean kontuan hartu behar direla, kezkatua delakoz 
albo-erdarengatik euskara hizkuntza «morroi» bihurtzen dela eta lokarriak Iparraldearekin 
hausten (maileguez ari da). Eta, 

Hori gerta ez dadin, badirudi, maileguak hartzerakoan urrunagoko edo goragoko iturri bat, adibidez 
latina, abiaburutzat hartu behar genukeela, nahiz eta latinezko forma ere zenbait aldakuntzarekin hartu. 
Hor, goragoko iturri horretan, bat etor gaitezke hango eta hemengo euskaldunak, horrela geure-geurea 
den bidea moldatuko genuke, ez frantsesaren eta ez espainolaren ereduari lotu gabe. (1987a:214) 

Iparraldeko euskaltzain baten iritzia dakargu jarraian. Egunkarian argitaraturiko artikulu 
batean Xarritton (1991) kexu da euskararen batasunaren aurkako jarduna gertatzen ari dela 
hiztegi kontuetan. Izan ere, euskaltzain horren iduriz, hegoaldekoek gaztelaniatik harturiko 
formak oso ugari sartzen dituzte komunikabideetan. Hona hitzak: 

Maileguzko hitzak genituen solas-gai, hain zuzen, ohartzen baikara batzuk euskararen batasuna bilatzen 
dugularik, bestek hesi eta muga berriak ari dizkigutela euskaldunen artean jartzen, hala nola guk Frantses 
kulturan heziak izan garenek ulert ez ditzazkegun espainolezko hitzak barra-barra sakatzen dizkigutelarik, 
«errehen», «ingresatu», «erreskatatu», «broma», «eskarmentu» etabar. 
Egia da, lehen aspaldi, irentsi ditugula Iparraldean Hegoaldetik etorritako «Alanbre», «aguardienta», 
«enganatu» eta holako; Hegoaldean, frantsesetik, minik gabe sartu ziren bezala Iparraldeko «greba», 
«kazeta», eta holako. 
Bainan orai komunikabide guztietarik heldu zaigun erauntsiarekin itotzera goaz. (...) 
Nik hasteko eskatzen diet berehala Euskal Herri guziko «castellano» zaleei -eta ere «english» zaleei- gure 
ekologista adiskidek erran lezaketen bezala «moratoria» bat. (Xarriton, 1991) 

Etorkizunean hizkuntz eredu batuak nora joko duen iritzia ematen duelarik, Xabier 
Mendiguren Elizegik (1992) auzi garrantzitsua ateratzen du berriz ere: eredua alde batera 
makurtzen den neurrian beste muturrekoak urrutiago gelditzen dira eredutik, horrek dakartzan 
ondorioekin, batez ere estatuen arteko muga politikoak duen eragina gogoan izanik: 

Norantz? Indarren baitan dago bidea, bazter baterantz egin ahala, hainbat urrunago egingo bait zaie beste 
bazterrekoei. Adibide pare bat: «egin», «eman» aditzen geroaldiak beti «eginen», «emanen» idaztea 
erabakiko balitz, pozgarri ekialdekoentzat eta tamalgarri mendebaldekoentzat; ahalezko aditzak «-tu» eta 
guzti onartuz gero, «nekatu naiteke», alderantziz. Neutraltasun horrek erdikoa indartzen du, baina 
gizartearen nondik norakoak ikusita, badirudi inora egitekotan pixka bat mendebalderago egingo duela 
oraindik komunikabideetan darabilgun euskara ereduak. (1992:121) 

Pello Salaburuk Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean adierazten du bere kezka: ez dadila 
egin euskara batua Hegoaldekoei bakarrei begira, euskaldun guziok batean harturik baizik: 

Inoiz baino premia handiago bat ere erakutsian utzi nahi dut: hizkuntza eredu nazionala bultzatu behar 
dela uste dut, ez erregionala edo herrialde batekoa, nahiz eta euskaldun gehienak, kopuru aldetik, 
Gipuzkoa-Bizkaietan bizi diren. Horrek esan nahi du batasuna euskalki guztiak kontuan hartuz egin behar 
dugula. Alde honetako euskalkietan bakarrik oinarritzen bagara batasun erregionala egiteko arrisku 
ikaragarria da, eta Iparraldearen eta hegoaldearen arteko zuloa etengabe handituko da. Horra hor: batasun 
erregionalaren eta bitasun nazionalaren arteko kontraesana. Euskara euskal komunitate osoaren hizkuntza 
da, ez zati batena, eta hau kontuan hartzen ez bada jakinaren gainean ari gara hizkuntza aldatzen, 
espainieraz mintzo garenok, eta guk bakarrik, gure buruari hizkuntza gure erara moldatzeko halako 
eskubide berezia aitortuz. (1994:677) 
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Nolanahi ere, alde bietan hizkuntza indartsuak izateaz eta estatu bien arteko mugak 
ekartzen dituen hizkuntz arazoez, Ibon Sarasola ageri da bereziki kezkatua, beste guzien 
gainetik. Hainbat aldiz ukitzen du gaia bere idatzietan, 1997ko Euskara batuaren ajeak 
liburuan bilduak (aipamenen erreferentziak liburu horretatik egiten dira hemen). Kazetarien 
jardunaldi batzuetan ere azaldu zuenez (1991), Ibon Sarasola arranguratua da euskara batua 
eratzeko orduan sortzen ari den ereduak gaztelaniazko hitzen eta esapideen gehiegizko pisua 
duela-eta (nahiz eta baden hizkuntza eredu hori hedatzen dutenen artean halako garbizaletasun 
bitxi bat, espainolezko hitzak mozorrotzera eramaten dituena, hala ere funtsean dagoen 
menekotasunetik libratzeko ahaleginik ikusten ez badu ere). Hona bere kezkaren nondik 
norakoen agertze batzuk: 

(...) gure arazoa hau da: erdara biren, eta batez ere erdara baten, eragina, eta eragina baino areago erasoa, 
jasaten dugula. (1997:226) 

Gaur egun Hegoaldean eratzen den lexiko berria, ez erabat, baina bai neurri handi batean, espainolaren 
erasoaren isla da: espainolaren ikuspuntutik egina dago, espainolarenak soilik diren baliabideak erabiliz, 
espainolak soilik egiten dituen bereizkuntzei atxikia eta espainola den sentiberatasun batek gidaturik. 
Neurri handi batean, Hegoaldean azken urteotan eratzen ari garen lexiko berriaren giltza espainolak du. 
(1997:227) 

Brujo  onartu behar dela dioenak, sorgin “bruja” dela eta azti “mago”, argudiatzen du, hots espainolaren 
lexiko egitura du erreferentzia puntutzat, ez euskararena. (1997:228) 

(...) lexiko berri honen [asanblada, grapagailu, planteiatu, moneta, portzentaia, oposaketa] arrakasta 
ukaezina -Hegoaldean- neurri handi batean espainolaren erasoan du oinarria, espainolaren erasoak 
esplikatzen du. Espainolezkoen antzekoak direnak, espainolaren “musika” dutenak izan dira gure artean 
arrakasta gehien lortu duten hitz eta esapideak. Bada hemen, dena dela, ñabardura garrantzitsu bat egin 
beharra: arrakastatsuenak ez dira espainolezkoak huts-hutsik direnak, baizik espainolezko hitzak euskal 
ukituez makilatuz -hitzaren euskarazko eta espainolezko zentzuetan- plazaratu direnak. (...) 
Hots, “garbizaleak” gara, baina espainolaren erasoari aurre egin gabe, espainolaren gidaritzari uko egin 
gabe, axaleko “euskal itxura” honekin arazoa konpondutzat joaz, bere burua engainatu nahi duenari 
engainagarri bat eskainiz. Itxura guztien gainetik hitz horiek arrakasta lortu badute, funtsean 
espainoletikoak izanik “familiarrak” egiten zaizkigulako da, eta, hortaz, ikas eta gogora errazak eta 
erabilgarriak egiten zaizkigulako. Hots, hitzon arrakasta, azken buruan, espainolaren erasoaren arrakasta 
da. Norbaitek pentsa dezake horrelako hitzetan islatzen dena ez dela espainolaren erasoa, baizik 
erdararena oro har. Baina aski da aipatu berri diren adibideetako zenbait gogoan hartzea, 
frantsesarekikoarena (edo beste erdararen batekikoarena) bat-etortze edo kointzidentzia hutsa besterik ez 
dela ikusteko. (1997:229-230). 

Aipatu berri dugun Euskara batuaren ajeak (1997) liburuaren gaia euskara batuaren 
hiztegia da, eta hartan Sarasolaren kezka nagusien artean hauek agertzen dira: tradizioarekin 
lotua ibili behar duela euskara batuak, etenik eta hausturarik gabe; euskara batuaren oinarria 
tradizio idatzian dela, zalantza barik; hegoaldeko erdararen kutsatze nabarmena gertatzen ari 
dela euskara batuan, eta iparraldeko euskarak pisu orekatzaile handiagoa behar lukeela 
hizkuntza eredu estandarra taxutzeko orduan. Horrela, euskara batuaren eraikuntzan 
sartaldeko hizkerek izan bide duten eragina aipatzen du Sarasolak, hori erabat on edo gaitz 
den garbi ez badu ere, kasu guzietan bederen (1997:29). 

Sartaldeko hizkerek, bada, euren eragina ezarri dutela euskara batuan uste du Sarasolak. 
Euskara baturako zein hitz hautatu erabaki behar delarik, berriz, Sarasolak aipatzen du 
euskara batuaren sorreran erabili zen irizpide garrantzitsu bat, bazterretako euskalkien 
aldekoa, eta beste irizpide bat ere, bereziki Hegoaldearen «nagusitasun itogarria» arintzeko 
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balioko lukeena. Honela dio Sarasolak: 

Euskara batua eratzen hasi zenean, erregela bat finkatu zen, euskalkien arteko oreka gordetzeko aski 
arrazoizkoa zelako gehienok onartu genuena: euskararen eremuko bi bazterretan, sortaldekoan eta 
sartaldekoan, hitz edo aldaera bera erabiltzen zenean, hari emango zitzaion lehentasuna erdialdekoaren 
gainetik: hortik urtarrila, ilbeltza-ren gainetik, burdina, burni(a)-ren gainetik etab. Horren parean bada 
beste erregela bat nazioarteko hitzei dagokienez, Hegoaldearen nagusitasun itogarria zerbait arintzeko 
helburua duena: nazioarteko hitz batek Iparraldean eta Hegoaldean -hots, espainolez eta frantsesez- 
aldaera bana duenean, bietatik nazioartekoa dena -edo nazioartekoena dena- hartuko da batuan. Bistan da 
jokabide hori arrazoizkoa dela, alde batetik berez, eta bestetik Iparraldearen alde jokatzen duelako 
gehienetan, eskuarki espainola izaten delako nazioarteko formatik aldentzen dena. (1997:40-41) 

Ongi ageri da, adibide horietatik, nolako kezka duen euskaltzain donostiarrak euskara 
batuko hiztegian Hegoaldea bezala Iparraldea ere ongi ordezkatua geldi dadin. Hots, euskara 
batuaren garapenean, oreka bilatu behar da muga politikoaren alde bietako euskalkien artean, 
espainolak kutsaturiko hegoaldeko euskalkien nagusitasun «itogarritik» libratzeko.  

Dena dela, Iparraldean ere tradizio idatziarekiko etena gertatzen dela uste duen neurrian, 
Sarasolak berdin kritikatzen du hango idazle batzuen joera. Hala egin zuen 1998ko ekainean 
Baionan eskaini zuen hitzaldian, erantzun biziak bildu zituena. Sarasolak mugaren bi aldeko 
idazkerak batasun bidera ekarri nahi lituzke, eta hala eskatzen du polemika horren erdian12: 

(...) Ez al da iritsi mementua bi aldeetako idazle batasunarekin kontzientziatuenak bil zaitezten, eta 
espainoletik batzuek eta frantsesetik besteek zer duzuen ezin utzizko aztertzen has zaitezten, esaterako? 
(Sarasola, 1998) 

1.3.2.2.3.- Ipar eta Hegoaldearen arteko muga politikoaren arazoa 

Aurreko puntuan adibide batzuk ekarri ditugu erakusten dutenak batzuentzat garrantzitsua 
dela euskara batua eratzeko orduan Iparraldeko hizkuntza ohiturak ere kontuan hartzea, 
hegoaldekoekin batean hartuta oreka puntu batera iristeko hizkuntzaren etorkizuneko 
garapenari dagokionez. Hainbat jende ohartu izan da estatuen arteko muga politikoak 
hizkuntzaren kontuan ekartzen dituen arazoez eta banataratzeko arriskuez. Horietako batzuk 
ekarriko ditugu oraingo puntu honetan, kezka horrek izan duen isla agerian uzteko.  

Mitxelenak 1968an Arantzazun aurkeztu txostenean berean ohartarazten du muga 
politikoak eta alde bietako erdaren eraginak hizkuntzaren batasunari dakarzkion ondorio 
kaltegarriez: 

13. Oroit gaitezen beti euskalkiak gero eta gehiago bereizten ari zaigun mugaz, batez ere hiztegi-aldetik. 
Nahiz Lapurdikoa, adibidez, Giputzaren kide hurbilagoa izan hizkuntzalari batentzat Bizkaitarra baino, 
maiz aski baterago gatoz hitzetan Giputz-Bizkaitarrak Giputz-Lapurtarrak baino, erdal-giro batean bizi 
geralako Ego-aldekoak eta bestean Ipar-aldekoak. (1968:214) 

Iparraldeko hizkuntz egoerari erne egoteak ez du esan nahi, ordea, hangoa beti miretsi 
egiten denik. Mitxelenak mugaz iparraldeko joera batzuk kritikatu ere egiten ditu (Mozku, 
zozialista idaztea), aho-hizkuntzari frantsesak eragiten diolakoz (1968:215-216). 

                                                 
12 Ikus, polemikaren nondik norakoak segitzeko, Euskaldunon Egunkaria, 1998ko ekainaren 11, 18 eta 26ko aleak. Eta baita Lopez 
Adan, E. (1998).  
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Biltzar berean Luis Villasante ere ohartzen da muga politikoak hizkuntzaren batasun 
nahiari egiten dion kalteaz, eta hala aipatzen du Arantzazurako txostenean: 

Muga dugu bereizle handia bi Euskalerrien artean, eta, geroago eta gehiago, gaiñera. Gaurkoz eta kasu 
denetan mugaz hemendik eta mugaz handikoen artean batasun osoa erdiestea ez da erraza izango, baina 
horretan enseiatu beharko dugu. (1968b:181) 

Euskara batuaren hasieratik batzuek arreta berezia jarri izan dute iparraldeko hizkuntz 
ohiturak ere eredu bateratzailean sartzen. Beste batzuek, aldiz, uste zuten, hegoaldekoak 
aunitz euskaldun gehiago baitira iparraldekoak baino, mugaz hegoaldeko eredua erabili behar 
zela gehienbat euskara batzeko edozein ahaleginetan. Iparraldekoak, oro har, motelago jo dute 
batasunera, eta horrek batzuetan hegoaldekoen haserrea sortu du. Halaxe ageri da 
Mitxelenaren hitz hauetan, Ibarzabalen galderari erantzunez (1977): 

E.I.- Aunque esto no quiere decir que dudemos de su importancia, ¿no crees que se han hecho demasiadas 
concesiones a favor de nuestros hermanos del Norte?... 
L. M.- En efecto, se han hecho demasiadas concesiones para el interés que han demostrado. 
Respecto a nuestros hermanos del otro lado, pienso que hay mucho "catalejista"; en lo referente al euskera 
les hemos tendido la mano; teniendo en cuenta que son los más débiles les hemos ayudado cuanto hemos 
podido. Pese a todo, y con la principal excepción de Haritschelhar, no han respondido como debían. 
Declaraciones como las del Padre Larzabal diciendo que "el euskera unificado es una cosa que se hará 
con el tiempo"..., son deplorables. Si ellos no tienen prisa, nosotros sí la tenemos. (...) (...) En fin que, con 
todo el respeto por su gloriosa tradición literaria, que ya ha sido bien reconocida, sería conveniente que 
llegáramos a fijar unas condiciones mínimas de interdependencia dentro de la autonomía. (in Ibarzabal 
1977:176-177) 

Oraingo euskaltzainburu Jean Haritschelhar-ek, Euskaltzaindiak 1978an Bergaran egin 
zuen VIII. biltzarreko elkarrizketa batean, erakusten du batasuna nahi duela 7 herrialdeen 
artean, eta denetatik hein batean hartu, zeren Euskaltzaindiak zazpi herrialdeak, «anaiak», 
ordezkatu behar baititu, «eta ez lau» (in Bergarako Biltzarra 1978b:615). 

Mitxelenak ere, 1980an, H-aren arazoa zela-eta, mugaren arazoa aipatzen du, haren 
nabarmentasuna deitoratuz: 

En el fondo y hasta en la superficie, se disputa en esto una partida entre lo español y lo francés. En efecto, 
aparte de fronteras demasiado visibles por desgracia, median entre unos vascos y otros claras diferencias 
culturales fundadas en el hecho de que, aunque existe (gracias sobre todo a la lengua) un área cultural que 
se puede llamar vasca con todo derecho, ésta se encuentra englobada también en áreas como la española y 
la francesa, que conviven juntas en buena medida, lejos de ser incompatibles. (in Villasante 1980b:7-8) 

Kritika bizi-bizia egiten du Mitxelenak berak 1981ean Muga aldizkarian argitaratu zen 
artikulu polemika-biztailean13, euskararen garapenean orduan talderen batek segitzen zuen 
bidea zela eta; izan ere hala jokatzera euskara gazteleraren ez besteren menean gelditzen 
baitzen arrontean errenteriar jakintsuaren iduriko: 

2. Tengamos bien presente que la actual corriente de traducción del castellano (que es, creo, la lengua 
fuente en el 95% de los casos) al euskera es prueba fehaciente de la más abyecta dependencia lingüística. 
No es ésta, a todas luces, la situación con que soñamos y sería cosa de ponernos a pensar en serio si 
ciertas medidas que se propugnan tienden en realidad a disminuir o a aumentar la dependencia. 
(1988:1007) 

Hainbesterainokoa da morrontza hori, Mitxelenak uste baitu euskarak baduela arriskua 
                                                 
13 Mitxelena, K. (1981a): «Nuestra irresistible ascensión de la poesía a la ciencia», in Mitxelena, L. (1988), 1000-1010 orrialdeak. 



38  1.3 Euskara batuaren nolakoaren bilakaeraz 
 
 
bere beregaintasuna galtzeko: 

Pues bien, esta autonomía, (...), es la que puede correr peligro con estas tentativas, ya que llevamos 
camino de convertir al euskera en lengua «exonormativa», que va a recibir o está ya recibiendo sus reglas 
de una instancia exterior y evidentemente superior, con lo que nos convertimos en dialecto de una lengua 
completamente otra. (1988:1010) 

Euskarak gazteleraren morrontza kulturaletik irten behar duela, Jose Basterretxeak ere 
esana zuen (1984): 

El asunto de la eñe no puedo comentarlo aquí con detalle. Sólo diré que, lo mismo que otros asuntos muy 
importantes para la unificación ortográfica, es algo que se debe tratar con criterios que exigen cierta 
independencia frente a la cultura castellana, cosa que no todos comprenden hoy en día. Todos esgrimen 
siempre en todas estas cuestiones argumentos españolísimos. El euskära literario, si ha de florecer, tendrá 
que desligarse mucho más de la cultura castellana. (1984:143) 

Kausazko perpausak euskaraz nola egin izan diren aztertzen ari delarik, Villasante 
kezkatua ageri da hegoaldean eta iparraldean desberdintasunak agertu direlakoz (1986a). Bi 
komunitateak gogoan ditu edozein proposamen egiteko orduan: 

Habría que hacer en él algunos reajustes para salvar las divergencias entre los dos sistemas, oriental y 
occidental. (1986a:259) 

(...) en la lengua normalizada ¿cómo se perfilaría el sistema de expresión de las oraciones causales, 
teniendo en cuenta los datos de la tradición y la necesidad, hoy sentida, de tener un modelo de lengua 
valedero para todo el país de habla vasca? (1986a:259) 

Gaztelerak hiztegi kontuan ezartzen duen nagusigoaren kontra ari da Alfontso Irigoyen ere 
1989an, jatorrizko iturrietara, grekora eta latinera alegia, begiratu behar litzatekeela eskatuz 
(1990a:228). 

Iparraldean eta Hegoaldean berdin(tsu) jokatzeak lituzkeen abantailen alde iritzi ugari 
agertzen bada ere, denak ez dira hari bereko. Lehen ere ikusi dugu euskara batuaren hasierako 
urteetan batez ere bazela mugimendu bat hegoaldeko hizkuntz ohituretan (zehatzago esateko, 
Bizkai-Gipuzkoetan) kokatu nahi lukeena euskararen garapen bidea. Haietaz gainera, eta 
euskara batuaren kontrako izan ez arren, Patziku Perurena idazle leitzar-goizuetarraren jarrera 
aipatuko genuke bereziki. Ahozko hizkuntzaren erabilera du gidari Patziku Perurenak. 
Euskaldun arruntaren (arront onaren) hizkuntz jakituriak ditu maisutzat, eta uste du hori dela 
altxorrik handiena euskararen etorkizunerako. Herri xehea du, hortaz, imitatu-gai nagusia. Eta 
azkenik, nola-halako tradizio idatzi eskasa baino hobetzat jotzen du ahozko erabilera bizia, 
horiek biak elkarren kontra ageri direnean. Hala, bada, kontuan hartzen baldin bada estatu 
mugaz bi aldeetako hiztun euskaldun xeheak erdara banaren eraso bortitza jasaten duela, 
ondorioa da mugaren alde bietako desberdintasunak aldatu ezintzat jotzen dituela, hala 
beharrak nolanahi ere, eta haien kontra egiterik ikusten ez duela. Horrela, idazle hori 
kezkatuagoa da herri hizkeraren iraupenarekin ezen ez balizko idatziaren batasunarekin; 
estatu mugaren garrantziaz jabetzen da, bai, baina ez du iduri horren kontra ekiteko gogorik 
ageri duenik. Beraz, estatuen arteko mugak eta horrek euskararen batasunari egin diezaiokeen 
kalteak esan daiteke Patziku Perurena ez duela gehiegi oroitzen (Perurena, 1989). Hala, 
TATE/DADE mailegu atzizkien kasuan, bigarrena hautatuko luke; orkesta, orkestra baino 
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lehenago; eta abar. Izan ere,  

(...) euskaraz egin nahi badugu, bai gaztelera bai frantsesa bitarteko dela, geureganatua dugun usarioa 
errespeta dezagun, eta ez gaitezen has gure jatortasuna zakurraren ipurdian bilatzen, nik behintzat ez bait 
dut uste hainbeste urtetan zehar alferrik bizi izan garenik espainolen eta frantsesen artean. (Perurena, 
1989) 

Koldo Zuazok (1989a), aldiz, estatuen arteko mugaren arazoari ematen dio garrantzirik 
handiena etorkizunari begira: 

Guri geuri, etorkizunari begira, Iparraldea Hegoaldearengandik banatzen duen mugak hizkuntzan ere 
daukan eragina begitantzen zaigu korapilorik zailena eta larriena. Behin eta berriro entzun izan dugu 
mugaz handikoengandik euskara batua ulertzeko gaztelania ere jakin egin behar dela, euskara batua 
espainolen hizkuntza dela eta beste hainbat salaketa.  
Eta neurri baten egia ere bada. Euskaldunik gehienok Hegoaldean bizi garenez, gaztelaniaren eragina 
gehiegizkoa izan ohi da "euskara batua"-ren izenarekin hor-hemen azaldu izan diren izkribu eta 
bestelakotan. Garbi dago horrelako jarrerarekin Iparraldekoengana hurbiltzen barik, haiengandik 
aldentzen eta urruntzen ari garela. Garbi dago, data, Geneva, bulego, filme bezalako hitzen alde egin 
behar dugula eta ez fetxa, Ginebra, ofizina, pelikula eta antzekoen alde. Garbi dago lehenbiziko haiek 
aukeratuz, Iparraldeko euskaldunengandik ezezik Europa mendebaldeko hizkuntzetatik ere gertuago 
izango garela eta Europara begira jartze horrek berorrek ere ekarriko digu, jakina, bestelako mesederik. 
(1989a:31)  

Euskaltzaindiak euskal hitzei buruz egin zuen bigarren adierazpen ofizialean ere kezka 
horrelaxe agertzen da:  

Ez dira euskal hitzak muntra, butxet, rehen, amotinatu, frakaso, sorteo, arratxa ("Errealak oso arratxa 
ona du"), erreskatatu, entzerrona. Ez eta ez dira erabat euskal hitzak gaztelera edo frantsesa jakin gabe 
euskaldun batek ezin adi ditzakeenak, non baitirudi zenbait euskal telekomunikabidetako zenbait 
programa aditzeko bortxatzen direla Iparraldeko euskaldunak lehenik gaztelera ikastera eta Hegoaldekoak 
frantsesa. (1991, 445-446 eta 757-758). 

Kazetarien jardunaldi batzuetan azaldu zuenez, 1991n, Ibon Sarasola kezkatua da euskara 
batua eratzeko orduan sortzen ari den ereduak gaztelaniazko hitzen eta esapideen gehiegizko 
pisua duela eta: 

(...) gure arazoa hau da: erdara biren, eta batez ere erdara baten, eragina, eta eragina baino areago erasoa, 
jasaten dugula. (1997:226) 

Gaur egun Hegoaldean eratzen den lexiko berria, ez erabat, baina bai neurri handi batean, espainolaren 
erasoaren isla da: espainolaren ikuspuntutik egina dago, espainolarenak soilik diren baliabideak erabiliz, 
espainolak soilik egiten dituen bereizkuntzei atxikia eta espainola den sentiberatasun batek gidaturik. 
Neurri handi batean, Hegoaldean azken urteotan eratzen ari garen lexiko berriaren giltza espainolak du. 
(1997:227) 

Egile berarekin segituz, errazkeriatzat salatzen du Sarasolak (1997) Hegoaldeko 
euskaldunek espainolezko hitzak euskal hitz gisa batere kezkarik gabe sartzeko joera 
gehiegizkoa (1997:190-191), beti ere Iparraldeko euskaldunak urrutiago gelditzen direlakoz, 
besteak beste. Ohartzen da, bai, euskarak egungo komunikazio premia guzietarako gaitu behar 
baldin badu, joera handia izanen dela inguruko erdaretatik maileguak hartzeko, baina hala ere 
uste du kontuz eta arretaz ibili behar dela: 

Batek baino gehiagok ezinezkotzat joko du euskara egungo euskaldunen komunikazio premia 
guztietarako gai bihurtzea gaztelaniazko hitz asko eta asko onartu gabe. Nik, egia esan, ez dut hori uste. 
Dena dela, niretzat euskararen batasuna euskararen gaitzea baino garrantzizkoagoa da. Hau da, 
euskararen gaitzearen prezioa bi euskara, bat frantsesaren mendekoa, bestea espainolaren mendekoa, 
sortzea baldin bada, ni bederen euskararen gaitzearen aurka nago, bidea helburutzat hartzea bailitzateke 
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hori, hots, galbidea aukeratzea. 
Baina lehen esan dudan bezala, nik ez dut uste euskararen gaitzea eta batasuna elkarren etsai izan behar 
dutenik (...) (1997:202) 

Kritikatzen du bai kazetagintzako euskara (1997:226-227), eta bai euskara teknikoaren 
esparrua ere, azken honen baitan sartzen direlarik «administrazio itzulpen lanak». Honetaz, 
hala agertzen du iritzia: 

(...) zilegi bekit bidenabarrezko iruzkin bat edo beste egitea, gure administrazio itzulpen lanak, nire ustez, 
gaztelaniarekiko agertzen duen gehiegizko -eta are gehiegikeriazko- begiruneaz. (...) Gehiegi eskatzea ote 
da hemen bertan eratzen diren administrazio adigai eta esapideetan, eta gure Legebiltzarrean egiten diren 
legeetan, Espainiako administrazio munduarekiko autonomia apur batez joka gaitezen? Egiazko 
beregaintasuna, eslogan hanpatuetan baino areago, eguneroko bizitzako jardunean hezurmamitzen baita. 
(1997:219) 

Auniztan salatzen du Sarasolak (1997) euskara batuaren izenean sartu den hainbat hitzek 
izan duten arrakasta esplikatzeko arrazoi nagusia dela haren antza espainoleko hitz batekin; 
baina antz horrek, zehazten du, mozorrotua izan behar zuen, gaztelania ez dela garbi uzteko 
dina estali behar baitzen hitza justu-justuan. Horrela, adibidez, Heredentzia hitzaz ariki honela 
dio: 

Behin agertzen da tradizio idatzian, Txirritaren bertso batean (...) Dena dela, kontua herencia mozorrotzea 
zenez gero, arrakasta nabarmena izan du gure artean heredentzia delakoak. (1997:101) 

Eta irla sarreran: 

(...) "Aplikatzen omen ziren irizpideak" idatzi dut hiruzpalau lerro gorago, zeren, egiatan, euskara 
batuaren lehen garai hartan gehienetan aplikatu zen irizpidea "espainol mozorrotuarena" izan baitzen. (...) 
irla-k ederki ematen die gure belarri erdaldunduei, "familiakoa" gertatzen zaie eta gainera -oi zorionaren 
mukurua!-, euskal hitza da, ez isla espainola bezala. Horra irla hautatzeko egiazko arrazoia, eta horra 
hainbaten artean izan duen arrakasta ezin ukatuzkoaren giltza. (1997:109) 

Ildo bereko iritzia azaltzen du beste kasu batzuetan ere (natura, gizadi, laku sarreretan, 
adibidez). Hegoaldeko euskararen espainolarekiko menpekotasuna kritikatzen du, bada, behin 
eta berriz Sarasolak, batzuetan kultura kolonialismoari egotziz, garbiro, hitz horietara iritsi 
izanaren arrazoia. Adibidez, mendizerra sarreran:  

(...) Hortaz, beti Aralar edo Abodi Mendia esan dena, geografiaren terminologiaren aitzakian Aralar edo 
Abodi Mendizerra-ren bidez "jasoa" eta "zehaztua" ikustea, kultura kolonialismoaren seinale 
nabarmenetakoa iruditu zait beti: kontrabandoz, geografia dela esanez, espainola sartzea. (1997:138)  

Kritikatzen du, orobat, bere ustez azken boladan bederen Iparraldeko idazle batzuek jasaten 
duten frantses hizkuntzaren eragin gehiegizkoa. 1998ko ekainean Baionan emaniko hitzaldi 
batek hautsak ederki harrotu zituen, polemika izan zelarik Euskaldunon Egunkarian gai hori 
zela-eta, Sarasola eta Iparraldeko idazle batzuen artean (ikus aipamen batzuk, 1.3.2.3.1. 
azpiatalean: Literatur tradizioa lehenesten dutenak). 

Igaro gaitezen egungo komunikabideen alorrera. Euskaldunon Egunkariaren estilo 
liburuaren lehen argitaraldian ere (1992) ageri da hizkuntzaren garapenean iparraldea eta 
hegoaldea, biak gogoan hartu beharra, hitzaurrean berean azaldua: 

Nekez gauza genezake baina egunkari txukunik hizkuntz bateratasunik gabe. Nekez irakurriko lukete 
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EGUNKARIA ekialde zein mendebaldeko euskaldunek ez ulertzekotan. Euskaldun guztiontzat bezainbat 
behar zuen Euskal Herri osorako. Euskal Herriek ulertzeko modukoa behar zuen Euskal Herri osorako 
berriemaleak. (1992:5) 

Egileen sarrera hitzetan ere kezka bera ageri da14. Hona adibideak: 

Euskara zuzen, zehatz, aberats eta ulerterraza nahi genuke, alde guztietako euskaldunentzako modukoa. 
(1992:7) 

3.Estandarizazioa, azkenik, euskara batuan hertsiki dagokion gorabehera da, sarritan ahantzia, dena egina 
eta ongi egina dagoelakoan. (...) Euskaldun guztiontzako berriemaileak ezinbesteko duen batasuna eta 
norberaren hizkera ez itotzeko malgutasuna elkartzea ez da eginbehar erraza, inondik ere, baina gure 
izaera nazionala kontuan izanik, ahalegin berezia egin dugu muga politikoak bereizitako euskaldunak 
hizkuntzaz gehiago ez urruntzen. Bi erdarekiko morrontza saihesteak garbizale jokarazi digu. (...) 
(1992:8) 

Xabier Kintanak 1992an Ele aldizkarian argitaraturiko lanean kontatzen du nola aurkitu 
zituzten iparraldeko idazleak eta haien garrantziaz jabetu (lehenago Bizkai-Gipuzkoak 
baitziren orohar euskararen lurraldeak, kontuan hartu beharrekoak): «Batasunaren oinarrizko 
filosofiak, hots, euskalkien sustrai amankomunak jakin gurak» hartaratu omen zituen idazleak 
(1992a:34). Artikulu berean Kintanak kritikatzen du (lehenago Mitxelenak berak inoiz egin 
bezala) iparraldean ez dela tradiziozaletasunik hizkuntza kontuetan, interes falta horrek 
euskaldunen arteko tartea handiagotzen badu ere: 

Bada, ordea, ni neu behintzat iparraldekoengan beti harritu nauen kontu bat: beren tradizio zaharrekiko 
atxekimendurik eza. (...) iparraldekoek, ordea, pragmatismo handiz, euskara egunero eta edozertarako 
erabili arren, hizkuntzaren zentzu erabat sinkronikoa izan dute. Haientzat euskara beti «gaurkoa» izan da, 
atzokoa eta herenegungoa ere izan dela ia erabat ahantziz. 
(...) Gure literatura zahar guztia iparraldean sortua da, baina hala ez badirudi ere, hegoaldekook izan gara 
autore klasiko horien berredizioak prestatzen, argitaratzen eta aztertzen gehienik arduratuak. Maiz geu 
izan gara idazle zaharren formak batasunean mantenitzearen aldeko interesatuenak, haiek sarritan gure 
oraingo formekin bat zetozelako, iparraldeko oraingo era berri batzu ez bezala (eskuara, gare, litaike, 
zagoen, seindu, orroitu, burraso...).  
Gure iragan amankomunaren oroitzapen historikoa gordetzeko kezka urri hori, berdin ageri da bertako 
herri-izenetan ere.(1992a:39-40).  

Dudarik gabe, iparraldeko euskaldunek euskara eguneroko ohizko tresna gisa erabiltzeko ohitura, eta 
hizkuntza bera estilo dotorez erabiltzeko jokabide bikainak (jadanik Mokoroak bere Genio y Lengua-n 
goraipatua), imitatzaile gehiago izan beharko luke gure artean. Ordainez baina, haiek ere tradiziozalago 
izaten saiatzeak, ene ustez, ez liguke inori kalterik ekarriko. (1992a:40) 

Muga politikoak, Espainia eta Frantziaren artekoak, eta horrek dakarren hizkuntz 
arazoarekin kezkatua ageri da Xabier Mendiguren ere, AEKren aldizkari beraren ale 
horrexetan berean. Hona nola mintzo den: 

Erdara gainera, Mitxelenak behin baino gahieagotan ohartarazi zuenez, bat eta bakarra da gure artean, 
denentzat bera eta berdina ez den arren. Frantsesa Bidasoaz haraindikoentzat, gaztelania 
honaindikoentzat. (...) esan dezadan egoera horrek kalte izugarriak dakarzkigula, bi aldetatik: batetik, 
bero eta urrunago gaude elkarrengandik, hizkuntzaz bezala mundu-ikuskeraz; bestetik, leiho bakarreko 
etxe bihurtzen gara, gehienon kasuan Espainiako hegohaizera zabaldutako leihoa, eta bertatik iristen 
zaiguna besterik ez dugu ezagutzen mundu zabaletik, mundu zabalak ere bertatik ateratakoa baizik 
ezagutzen ez duen bezala (...) (1992:117) 

Artikuluaren azken hitzetan berriz ere ideia bera ikusten dugu, eta kezka: «Frantsesak eta 
                                                 
14 Idazketa taldea honako hauek osatzen zuten: Koldo Izagirre, Beatriz Zabalondo, Jose Luis Aranguren 'Txiliku', Josu Landa, Patxi 
Petrirena, Xabier Mendiguren Elizegi, eta Luis Fernandezek. Aholku emaile, berriz, ondokook aritu ziren: Xabier Kintana, Beñat 
Oihartzabal, eta Ibon Sarasola. 
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espainolak gero eta urrunago gauzkate alde bateko eta besteko euskaldunak» (1992:129). 
Gero ere iltze berean joaz, kazetaritzaren munduan batasunaren izpirituari eutsi eza 
kritikatzen duela: 

3.3.3. Mugaren etena, osina eta amildegia 
«Zazpiak bat» erraz esaten da. Harro gaude ipar eta hego anai-arrebak garela esanda. Baina erretolikatik 
harantz, deus gutxi egiten dugu. Batasun eredua proposatu zenean, eta aurretik Baionako bilkuretan, argi 
zegoen denontzako moduko euskara nahi genuela. Geroztik, egunez egun euskara lantzen eta berritzen 
duten kazetariek, dugun guztiok, ez dugu aintzat hartu batasunaren sena, izpiritua. Erabakiak korrika eta 
presaka hartu behar dira eta... kazetariak ez du hizkuntzalari izan beharrik eta... Egiak dira zurigarri 
horiek, baina egiazkoak dira gure axolagabekeria eta ahaztura ere. (1992:123-124) 

Baina arazoa ez da kazetariena bakarrena. Irakasleak, politikoak, filologoak eta idazleak 
ere arduradun jartzen ditu Mendiguren Elizegik; baita bertsolariak ere, eta haien egoera aski 
adierazgarria (gizarte guziaren lekuko, hein batean): 

(...) ekar ditzadan berriz bertsolariak hizpidera: euskararen baliapideak inor gutxik bezala menderatzen 
dituzte, baina barre algararik handienak gaztelaniazko hitz eta esamoldeekin lortzen dituzte; eta orohar 
esan liteke, gaur egun ez dagoela bertsoak aditzerik, are gutxiago egiterik, espainolez jakin gabe, 
bertsolari «frantses-euskaldun» batek saminez kantatu zuen bezala. (1992:125) 

Ibon Sarasolaren iritzia ekartzen du idazle beasaindarrak kezka horren adibide15, eta 
Mendiguren Elizegi berak ere arrangura erakusten du espainolaren erasoak dakarren 
hizkuntzaren norantzak sortzen dituen ezin ulertuengatik, bide batez arazoaren alderdi 
politikoa agerian utziz: 

Hizkuntz arazo ezezik, nazio arazo ere bada: espainolezkoak bakarrik diren adigai eta bereizkuntzak 
geureganatzen baditugu, espainolez jakinda baizik uler ez daitezkeen hitzak eta esamoldeak barra-barra 
itzultzen eta erabiltzen baditugu, uko egiten diogu, errotik, batasunari, eta orobat Euskal Herriaren 
izateari. (1992:124) 

Arazoa, baina, ez da aisa konpontzekoa, ideologiak alde batera utzita komunikagarritasuna 
baita jokoan, kazetaritzan eta besteetan ere oso garrantzi handikoa dena: 

Aukera zaila, oso zaila dugu batasuna eta komunikagarritasuna aurrez aurre ditugunean. Hala ere, 
Hegoaldeko kazetari batek «kotxea aberiatu» esaten edo idazten duenean «autoa matxuratu» aski bizia ez 
delakoan, jakin dezala «bizia» euskaldun espainolentzat dela, iparraldeko batentzat «otoa enpanatu» 
litzateke «bizi» bakarra, eta pentsa dezala kazetariak nolako eragina duen esaldi horrek bere belarrietan. 
(1992:125) 

Konponbideak bilatzeko orduan, bada, beti ongi gogoan ditu ipar-hegoak: 

Alde honetatik, jokabide garbizaleago batek -nahita darabilt «garbizale» hitza, zelako ospe txarra duen 
jakinaren gainean- mesede bikoitza ekar liezaguke: batetik, harreman zuzenago eta egokiagoak eratzen 
dira mugaz bi aldeetako euskaldunen artean, batzuek ez dezaten izan beti espainolez ikasten ari diren 
sentipenik; bestetik, hitz eta kontzeptu sare beregaina osatzeko gauza bagina, hori litzateke hizkuntza 
duin eta landua egiteko bidea, osterantzean dialekto hispano arraro bat besterik ez bait dugu gauzatuko. 
(1992:124) 

Jakinik, hala ere, beti izanen dela nolabaiteko tenka bi indarren artean: 

(...) batetik hartzaileen atxikimendu eta identifikazioa, bestetik batasun nahia, beti izango da teinka eta 
tentsioa, baina gutxien-gutxienik izan dezagun gogoan Euskal Herria ez dela Bidasoan amaitzen. 
(1992:125) 

                                                 
15 SARASOLA, I. (1991): «Erdararen erasoa euskal kazetagintzan», in Euskal Kazetarien jardunaldiak, Eusko Jaurlaritza, 1991. 
Berriz argitaratua in SARASOLA, I. (1997): Euskara batuaren ajeak, Irun, Alberdania. 
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Komunikabide bat aipatzen du bereziki muga politiko eta linguistikoaren arazoa gainditu 
nahian dabilena: 

Azken aldian sumatzen da kezka apur bat gai honen inguruan, batipat Egunkaria-ren baitan. Ez dakit 
ordea, alde guztietako sakabanatze-indarrak bakar batzuen batasun asmoak baino ahaltsuagoak ez ote 
diren. (1992:125) 

Xabier Kintanak 1993ko udaberrian EHUn eginiko jardunaldi batzuetan kazetaritzaren 
munduan gertatzen diren arazoak aipatzen dituela (1994), horietako bat kazetari batzuek 
euskaraz egitean erakusten duten espainolarekiko morrontza dela esaten du eta kritikatzen: 

Alde batetik gure hizkuntzaren baliabide ohizkoenak ahanzten dituzten neurrian -inoiz horiek ikastera 
heldu baldin badira-, den-dena espainoletik hitzez hitz itzultzera saiatzen dira inolako lotsarik gabe. 
Guztiok dugu gogoan iparraldeko euskaldunen kexa ezaguna, hemengo anitzen euskara ulertzeko 
espainol asko jakin beharra dagoela, alegia. (...), erdara konkretu horren peko morrontza nabari-nabaria 
da, komunikabideetatik hedatzen den euskara gero eta higatuagoa lekuko. (1994:105) 

Pello Salabururen iduriko, berriz, euskara batua hizkuntza nazionala egin behar da, nahiz 
eta Bizkai-Gipuzkoek pisu handia duten egun euskaldunen kopuruan. Iparraldeari, beraz, pisu 
handiagoa aitortu behar litzaioke haren ustean hiztun kopuruaren araberako banaketa batean 
egokituko litzaiokeena baino: 

3) Inoiz baino premia handiago bat ere erakutsian utzi nahi dut: hizkuntza eredu nazionala bultzatu behar 
dela uste dut, ez erregionala edo herrialde batekoa, nahiz eta euskaldun gehienak, kopuru aldetik, 
Gipuzkoa-Bizkaietan bizi diren. Horrek esan nahi du batasuna euskalki guztiak kontuan hartuz egin behar 
dugula. Alde honetako euskalkietan bakarrik oinarritzen bagara batasun erregionala egiteko arrisku 
ikaragarria da, eta Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko zuloa etengabe handituko da. Horra hor: batasun 
erregionalaren eta bitasun nazionalaren arteko kontraesana. Euskara euskal komunitate osoaren hizkuntza 
da, ez zati batena, eta hau kontuan hartzen ez bada jakinaren gainean ari gara hizkuntza aldatzen, 
espainieraz mintzo garenok, eta guk bakarrik, gure buruari hizkuntza gure erara moldatzeko halako 
eskubide berezia aitortuz. (1994:677) 

Berriz ere aipatzen du gero tradizioaren garrantzia, iparraldekoa ezin gutietsi dela adieraziz 
(1994:678). 

Eta puntu hau amaitzeko, Ibon Sarasolaren iritzia ekarriko dugu. Lehenago ere gaiaren 
inguruan bere gogoetak eta iritziak agertuak bazituen ere, 1997an argitaraturiko Euskara 
batuaren ajeak izeneko liburuan biltzen ditu Ibon Sarasolak bere usteak euskara batuaren 
bilakaeraz. Behin eta berriz ageri da testuan Iparraldekoen eta Hegoaldekoen hizkuntza joerak 
orekan jarri beharra, espainolean oinarrituta hegoaldeko idazleek-eta garatzen ari duten 
ereduak gaztelerarekiko menpekotasuna larriki areagotzen duelakoz, eta hainbestean 
iparraldekoengandik urruti den hizkera moldea ari delakoz hedatzen. Euskaraz gaur egun bi 
euskalki direla dio Sarasolak, bat Iparraldekoa («frantsesak mende samarrean hartua») eta 
bestea Hegoaldekoa («espainolak erabat higatua»), eta bere asmoa biak batasun bidean 
garatzea dela: 

Bigarren mailako aldeak baztertuz gero, bi euskalki ditu gaur egun euskarak: Iparraldekoa bat, 
frantsesaren eragina nabari duena; bestea, Hegoaldeko euskalkia, errotik espainolaren mende dagoena, eta 
askoren aho-lumetan beste ezer baino gehiago chicano moduko bat dirudiena16. (1997:8) 

                                                 
16 Chicano-az, berriz, hau esaten du orripeko oharrean: «Chicano-a ingelesa ongi mederatu gabe ulertzen ez den espainol mota da, 
Estatu Batuetan erabiltzen dena, tinajera muerta vacuando carpeta edo te llamo atrás bezalako esaldiak dituena. Horrela 
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(...) Nire ahalegin nagusia hau da: bi euskalki horien batasuna egiteko, dagoen bide bakarra erakustea. 
(1997:9) 

Garbi adierazten du Sarasolak sarritan Iparraldearekiko kezka hori, askori atzendu bide 
zaiona itxura denez, eta besteak beste euskara espainolaren meneko hizkuntza morroitua 
bihurtzeko arriskua saihesteko balioko lukeen erreferentzia ezinbestekoa litzatekeena: 

Zeren etsita bainago, batasuna hezurmamitu genuen belaunaldiko jendeak, batasun hura orain egin behar 
bagenu, arri eta erri idaztea bultzatuko genukeela: ahaztua dugu Iparraldea ezin baztertuzko kontua 
dugula, are Hegoaldean euskarari beregain iraunarazteko. (1997:9) 

1.3.2.3. Zein tradiziotan oinarria eta garapen bidea? 

Edozein delarik ere azkenean nagusi ateratzen den hizkuntz eredua (hau da, estandar 
bilakatzen dena), iduri du nolanahi ere tradizioren batean oinarritua izan behar duela, ez bada 
behinik behin hizkuntza berri-berritik asmatzen. Tradizioa, bestalde, idatzia izan daiteke, 
literaturan bildua, testu idatzietan, edo ahozkoa, belaunez belaun hiztunarenganaino batez ere 
famili transmisioaren bidez heldu dena. Euskara batua eratzeko orduan, behin eta berriz 
aipatzen da tradizioaren garrantzia, baina iritzi batasuna berriz ere hein batean bederen 
arrailtzen da ahozkoari edo idatziari, bietako bati, lehen mailako garrantzia emateko orduan. 
Izan ere, euskararen oinarri eta garapen bidea, batzuentzat testu idatzietan aurkitu behar da, 
baina beste batzuen iduriko ahozko hizkuntza bizia ere aztertu behar da, ez bada euskara batu 
murritzegi bat garatuko. Puntu honetan, bai ikuspuntu baten aldekoen iritzi batzuk bilduko 
dira, eta bai bigarren ikusmoldearen aldekoenak. 

1.3.2.3.1. Literatur tradizioa lehenesten dutenak 

Euskal Herriko iritziak biltzeari ekin baino lehen, aipa dezagun lehenbiziko nolako 
jokabidea erakusten zuen Katalunian Pompeu Fabrak XX. mende honen lehen herenean, 
katalan hizkuntzaren eredu bateratzailea eraikitzeko ekimenean. Katalunian literatur 
tradizioaren irizpidea erabili zuen Pompeu Fabrak bere Diccionari General de la Llengua 
Catalana-n (1932): hots, literaturan agertzen diren hitzak, hau da, tradizio idatzian agertzen 
direnak, hartzen ditu hiztegirako. Lan horren sarreran garbi adierazten du, bestalde, zein den 
hitz batek hiztegi arau-emailean sartzeko egin behar duen ibilbidea: idazleek eman behar diote 
kategoria hori. Bestelako hitzek, arrazoi desberdinengatik interesgarriak izan badaitezke ere, 
lehenbiziko  literaturaren mailara igaro behar dute gero hiztegian sartuak izateko: 

El present DICCIONARI no pretén contenir tots els mots avui inventariats: això està reservat al futur gros 
diccionari de l'Institut. En aquest, en què els mots figuraran distribuïts en dues llistes alfabètiques 
distintes (com, per exemple, en el Webster, anglès, o en el Petrocchi, italià), poden acollirse -separats que 
vagin dels mots d'ús general en la llengua- des del mot antic completament caigut en desuetud fins al mot 
dialectal més insignificant i àdhuc els castellanismes i tots altres mots jutjats avui inacceptables que 
trobem usats en els escrits dels autors renaixentistes. Poden acollir-s'hi i àdhuc convé que s´hi acullin. 
Però no així en un Diccionari com el present, que pretén ésser normatiu i en què llur inclusió podria 
semblar un encoratjament a usar-los, cosa ben perillosa en els moments actuals en què molts, desitjosos 
de millorar llur català, van a la recerca del mot estrany amb què reemplaçar l´habitual, sia aquest bo o 

                                                                                                                                                         
besterentzen den hizkuntzaren hurrengo urratsa heriotza izaten da. Mestizaia delakoa beste gauza bat da, eta maila eta egoera 
bertsuan dauden bi hizkuntza edo kulturaren artean soilik gerta daiteke. (...)». (1997:8, orripeko oharra) 
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dolent. 
Segurament algú no trobarà bé que no sigui inclòs en el DICCIONARI GENERAL tal o tal mot peculiar 
de la seva contrada; però que pensi que si aquest mot ha de figurar un dia en el diccionari general de la 
llengua literària, ha d'ésser perquè un escriptor d'aquella contrada l'elevi, ell que el coneix bé, a la 
categoria de mot literari. Altrament, ens exposaríem a carregar el lèxic literari de mots que, mal apresos 
per la gent, mès aviat entrebancarien l'obra de depuració i fixació de la llengua escrita. La no inclusió de 
tals mots podrà ésser també blasmada per certs lingüistes, que precisament en van a la recerca; però 
aquests han de parar esment que el present DICCIONARI no és escrit  tenint en vista llurs investigacions, 
sinó el millorament de la llengua escrita i la seva difusió entre la massa parlant catalana. I és per això que, 
si per l'un costat ometem mots que tenen un indubtable interès per al lingüista, per l'altre consignem mots 
técnics de formació greco-llatina, mots internacionals d'un ben petit interès lexicogràfic, però que cal que 
s'incloguin en un diccionari normatiu perquè interessa indubtablement a molts la coneixença de llur forma 
catalana. (1991:VII-VIII) 

Euskal Herriko iritziei dagokienez, literatur tradizioa lehenesten dutenen artean, Koldo 
Zuazok F. Krutwig jartzen du lehenbiziko, hark hautsi bide baitzuen ahozko tradizioaren 
lehentasunaren aldeko iritzi giroa. Hona Zuazoren hitzak: 

XIX. mende hondarretan hasita -eta badute honetan zerikusirik orduan garatzen diren jarrera 
ultragarbizaleak- arbuiagarritzat jo izan da -Hegoaldean batez ere- euskal literatura zaharra. Erdal 
ereduekiko omen daukan larregizko menpekotasuna -hala hiztegian nola joskeran- da egotziko dioten 
gaitza. Krutwigek, aitzitik, tradizio hori berreskuratzeko ardura bizia agertuko du eta kezka hori bere 
ingurukoengan ere txertatzen ahaleginduko. (1989b:270)  

Ibon Sarasolak ere Krutwigen gain egiten du tradizioaren gainentasuna azpimarratzea 
(Sarasola 1995). 

Mitxelenak (1968) Euskaltzaindiaren zeregina honela finkatzen du, literatur tradizioaren 
lehentasuna agerian lehenetsiz: 

Lege zaharrei egin-ahalean eustea da, noski, Euskaltzaindiaren eginbidea eta ez du amorerik emango 
ezin-bestean baizik. Euskal-autore gailenak ditu eredu eta, haiei buruzko iritziak denborak gutxi edo 
gehiago aldatzen baditu ere, badu hor oinharri sendoa. (1968:218) 

Villasantek (1968b) bere ustez batasun prozesua nola egin behar litzatekeen azaltzen 
duelarik iritzia, esaten du Gipuzkoa, Nafarroa eta Lapurdiren arteko desberdintasunak literatur 
tradizioaren bidez batu beharko liratekeela: 

Iturburuetara itzultzea: hori dugu gaurko kezka nagusienetako bat. Elizak eta Elizako Ordenek ere 
eginbehar hori egotzi diote bere buruari. Guk ere gure batasun istilluak erabaki nahi baditugu, gure 
antziñatasunari orai arte egin diogun baiño kasu gehiago egin beharko diogu. (1968b:177) 

Hegoaldeko joerak, Villasanteren ustez (1968b), lehen ere esan dugun bezala, gipuzkeraren 
inguruan bilduko lirateke, eta mugaz goitikoak «lapurtar zaharraren» inguruan. Izan ere, bi 
eredu horiek antzeko xamarrak baitira, Axular-ek biltzen duen tradizioan proposatzen du 
eredua, haren idazkera iparraldekoa izan arren hegoaldekoek ere ongi ulertzen ahal dutelakoz 
(1968b:176). 

Hamar urte geroago (1978), erdaratik harturiko euskal hitzen formaz ari delarik, 
Mitxelenak esaten du literatur tradizioa dela begiratu behar den alorra, besteak beste 
ahozkoaren azterketa zaila baita, dioenez: 

Erdaratiko hitzen artean zaharrak badaude eta berriak ere bai. Zer eratan behar genituzke erabili, 
lehendanik ezagunak direnean? Hedatuenik dagoenean, esango bide du zenbaitek, baina «hedatuenik 
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non»? da maizenik erantzun honi dagokion berrerantzuna. Paperetan, noski, eta ez jendearen ahotan: ez 
da, gainera, erraz izaten ahozko hizkeran duten zabalkundea neurtzea. Antzinatasunak balio du, nik uste, 
beste ezerk baino gehiago. Besteak beste, hobe dugu zaharra, zaharkiturik ez badago, berriagoa baino. 
(1978a:347) 

Hizkera batuaren oinarria tradizio idatzian dagoela adierazten du berriz ere Villasantek 
1978an: 

Hizkera batuak idazkeran oinarritzen dira. Hizkuntzaren forma idatzia hartzen dute zimendu eta giltzarri 
bezala. Eta hizkera idatziaren lehenengo urratsa badakigu zein den: ortografia batua. (1978c:449) 

Euskara batua eta mintzatua elkarren etsai omen direla eta, lan berean Villasantek esaten 
du Altubek ere bi kezka zituela: euskara mintzatutik hurbil egon behar zuela, baina idatziak 
denetan berdina izan behar zuela, irautekoz. Eta iruzkina:  

Badirudi bi lege hauk -bata, hizkuntza idatzia mintzatutik hurbil egotea, eta bestea, hizkera idatzi hori toki 
denetan berdina izatea-, elkarren aurkako direla -eta neurri batean hala da, gainera-, baina bi alderdi hoiei 
kasu egitea euskararen bizitzeak eta iraupenak berak eskatzen digu.  
Beraz, euskara batua euskara mintzatuaren etsai delako uste hori ez da uste zuzena. Aitzitik, beste aldera 
dira gauzak. Bera da euskara bizi arazteko dugun bide bakarra. (1978c:452) 

Villasanteren ustez tradizio idatzian, gehiegizko garbizaletasunak eraginik, etena gertatu 
da, eta horrek hizkuntzaren garapenari kalte ekarri dio. Honela dio beste behin ere: 

Behin baino gehiagotan esan dut prosa egiteko moldea oraindik normaldu gabe eta helgabe, adin betera 
heldu gabe dugula, alegia, eta ez idazle zahar batzuengan aski zoritua ageri ez delako -zoritua, idazle 
haiek Etzinalde osoan onartzen zen esaldiak muntatzeko moldea, egokitzapen batzuekin, onartu ez 
zutelako-. Baina, gure artean maiz gertatu diren iraultzekin, erregebide horretatik saihestu egin ginen 
gero. 
(...) Hizkuntza idatziarena, oraintsu esan dugun bezala, ez da bere adin betera heldu oraindik, besteak 
beste, gure idazle zaharren tradizioa, gehiegizko purismo baten ondorioz, eten egin zelako. (1991a:607) 

Ibon Sarasolak Euskal Hiztegi Arauemailearen lehen prestaeran honela dio, hizkuntzaren 
maila estandarraren oinarriaz ari delarik: 

Gure kasoan eta nere iritzian, maila standarda sortaldeko literatur tradizioan oinarritu beharko genuke, 
beharrezkoa duen koherentzia eta osatasuna euskal filologiak prestatu dituen lanabesez ematen 
diogularik. (1977?:5) 

Hauta-lanerako euskal hiztegia izeneko obraren lehen liburukia 1984 argitaratu zen. Haren 
egile Ibon Sarasolak, hiztegiaren sarreran, euskara batua (batasuneranzko euskara deitzen dio, 
adierazgarria baita) bereziki zeregin idatzietan erabiltzeko dela esaten du, eta ahozkoak 
euskalki-kolorea izanen duela ezinbestean. Estandar idatziak berriz, literaturan behar du 
oinarria haren ustez, eta bereziki 1750-1964ko epea erabili duela adierazten du. Hemen 
darabilgun gaiari dagokionez, hona nola dioen, beste batzuen artean: 

d) Standard idatzia literatur tradizioaren gain eratu behar da. Ahozko aldaera eta baliabideen ugarikerian 
idazleek egiten duten hautaketa izan da, nonnahi eta noiznahi, batasun-bidearen abiaburua. Ildo honetatik, 
axola gutxi du delako herrian -Zaldibian, eman dezagun- hitz bat zein formatan erabiltzen den jakitea: 
askoz ere jakingarriagoa da bertako idazleek -Lardizabal dugu gogoan- delako hitz hori izkribuz 
erabiltzerakoan hautatzen duten era. 
e) Guretzat, literatur tradizioa, alde eta aldi guztietako idazleek -bereziki idazle hoberenek- osatzen dute. 
Zaharrak zaharregi eta berriak hurbilegi, 1750-1964 epeko literatur tradizioa izan dugu batez ere kontuan 
hautaketak egiteko orduan. (1984:26) 
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Oiñatin Administrazio hizkeraz eta terminologiaz eginiko jardunaldietan (1989), Sarasolak 
aipatzen du zein irizpide erabili beharko liratekeen euskal hitzak, esaldiak eta esapideak zein 
diren erabakitzeko. Erabileraren irizpidea azpimarkatzen du, eta bereziki literaturan erabili 
izana; bestalde, gaizki eraturiko hitzen kasuan ere, erabilerari ematen dio lehentasuna: hitza 
erabili bada, berdin da zuzen edo oker eratua izan den noizbait. Hona Sarasolaren jardunaren 
atal bat17: 

a) Irizpide nagusia erabileraren irizpidea da; eta hizkuntza idatziari buruz ari garenez gero, erabilera 
idatziarena, ezein garai edo idazle mota baztertu gabe, eta “gaurko” -hots, azken ehun urteotako- erabilera 
idatzia batez ere kontuan izanik. Ildo honetatik, aurreko belaunaldien hitz sortze lanari begirune bereziz 
begiratu beharko genioke. Oro har, adigai jakin baterako, idatziz gehien erabili izan den hitza onartu 
beharko genuke. 
b) “Gaizki eraturiko hitza” delako irizpideak ez du zentzurik. Horrelako hitzetan ere erabilerak, eta ez 
bestelako argudioak, izan behar luke egokitasunaren irizpide. 
c) Azken urteotan pairatzen dugun diglosia egoeraren ondorio linguistiko kaltegarriak kontuan izan behar 
genituzke egungo “euskara biziaz” edo “herriaren euskaraz” aritzeko orduan. Ildo beretik, Hegoaldekoek 
soilik osatzen duten “herria” ezin izan daiteke, definizioz, ezeren oinarri zuzena. (1997:208) 

"Gaizki eraturiko hitzei" buruz ari delarik ere, Ibon Sarasolak ez du uste eratze moldea 
behar denik erabili irizpide gisa hitz bati egokitasuna eman edo ukatzeko, erabilera baizik 
(1997:193). Eta zehazten du iritzi horren arrazoia zein duen: 

(...) guztiz arriskugarria iruditzen zait aski sustraitua dagoen hitz analogiko bat baztertzeko haren kide 
“ongi” eratua proposatzea, batasuna egina edo ia egina genuen formetan bitasuna sortu besterik ez 
baitugu egiten horrekin. (1997:194) 

Bi arrazoi ditu funtsean Sarasolak hitz horiek onartzeko joera izateko: 

Lehenengoa, horiek baztertuz gero, geratzen zaigun hautabide bakarra, gehienetan, gaztelaniazkoa 
onartzea delako. Bigarren arrazoiak axola handiagoa du. Laurogeita hamar urte daramatzagu, iritzi 
ideologikoak eta alderdikeriak bultzaturik, eta arrazoi linguistikoak aitzakiatzat erabilirik, aurreko 
belaunaldiaren lana zapuzten eta hankazgoratzen: hala jokatu ziren sabindarrak larramenditarrekin eta 
hala jokatzen ari gara gu sabindarrekin. Jokaera horrekin euskaldunak nahastea eta gure indar urriak 
alferrik barreiatzea besterik ez dugu lortu. (1997:195) 

Euskara batuaren sortzean eta bilakaeran arazo ideologikoak nahasi zirela dio Sarasolak, 
horrek tradizioarekiko haustura ekarri zuelarik; jokabide horren aurka, lehen ere esan den 
bezala, Sarasolak uste du literatur tradizioak agindu behar duela, hitzak "ongi" edo "gaizki" 
eratu diren kontuan hartu gabe, eta bai haien arrakasta, erabileraren bidez soilik neurtzen 
dena: 

Batasuna eraikitzeko bidean kontu ideologikoak nabarmen nahasi ziren. Horietarik begien bistakoena, -di 
atzizkiak pairatu behar izan zuen esetsaldia izan zen (...) Kar inkisitoriala ezin sinetsizko eran hedatu zen. 
(1997:58) 
(...) baina axola gutxi du horrek, zeren euskara idatzia eratzeko, tradizio literarioan zer gertatu den baita 
begiratu behar den gauza bakarra. Horrela jokatzen dute bederen ilargipeko hizkuntza normalek. 
(1997:59) 

Eta erkidego sarreran ere bai, hitzen esanahiari dagokionez ari delarik oraingoan: 

(...) Oinarrizko kontu bat dago hor: hitz batek tradizio idatzian esan nahi duena esan nahi du hizkuntza 
literarioan; etimologia kontuak edo filologo ustekoen iritziak jai dute horretan. (1997:69) 

                                                 
17 Aipamenak 1997an argitaraturiko Euskara batuaren ajeak delakotik egiten ditugu, hartan biltzen baitira Sarasolak gaiari buruz 
hainbat urtetan esanikoak. 
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Eta behin berriz ere Irla sarreran, garbi aldarrikatzen du zerk, eta zerk bakarrak, egiten 
duen tradizioa euskara idatziari dagokionez: 

(...) liburu honetan erabiltzen den irizpide nagusiaren arabera: literatura tradizioak, eta literatura 
tradizioak bakarrik, du hitza, euskara idatziko forma baten esanahia finkatzeko orduan. (1997:109) 

Literatur tradizioa barik beste irizpide batzuk erabili izan direnez euskara batuaren 
bilakabidean, horien kontra dihardu Sarasolak. Horrela, toponimiatik ondoriozta daitezkeen 
lege fonetikoek-eta ere, ez dute balio literatur hizkuntzarako, azken hau beregain ibiltzen 
delakoz: 

[Erret forma] Euskara batuan sartu bazen, toponimiako erretzubi, erret ihera bezalakoak direla eta sartu 
zen. Horrela jokatzean, ilargipeko hizkuntza bizien erregela nagusia hautsi zen: toponimia beregaina da; 
are gehiago, bere arau morfologiko eta sintaktiko berekiak ditu, eta inon ez dira nahasten literatura 
hizkuntzarekin; hizkuntza literarioak, hitz, esapide eta joskera berriak, literatura tradiziotik atera behar 
ditu. (...) (1997:74) 

Eta berriz ere, aski garbi, beste leku batean ere. Kontutan izan, hartu, eduki sarreran, izan 
ere, Sarasolak gogor egiten dio eraso Txillardegiren Sustrai Bila liburuari, han hasi ziren 
mugagabearen erabilera tradizioaz besteko batzuk (eta beraz desegokiak, Sarasolaren iduriko) 
salatuz. Sarasolaren ideia da euskara batuak, hasieran, zenbait puntutan lehendik egina zen 
batasuna hautsi zuela. Eta horrela, 1997ko liburuan Txillardegi eta batzuetan Anaitasunakoak 
edo gisa horretako izenez deitzen dienak, behin baino gehiagotan kritikatzen ditu. Honela dio, 
puntu batzuetan:   

Lehenik, delako liburuan mugagabeari buruz esaten dena, hasieratik bertatik dago desbideratua. (...) 
Bigarrenik, gure mugagabea, esaten denaren kontra, ez da burujabea: berez, oro har, zenbatzaile baten 
mendean edo esapideetan besterik ez da agertzen. (...) 
(...) Hortaz, puntu honetan, aspaldidanik egina zegoen batasuna hautsi du -batasunaren izenean!- euskara 
batuak. Noiz konturatuko gara hizkuntza kontuetan ez dagoela sustrai eta esentziarik, euskara idatzi 
jatorraren giltza euskaran bertan dagoela, euskara idatziaren tradizioan. (1997:119-121 or.) 

Goilare hitzaren iruzkinean hala dio Sarasolak (1997), euskara batuaren hasierako urteetan 
tradizio idatziari bere soilean barik beste ezaugarri batzuei ematen zitzaiela lehentasuna 
hizkuntz eredu idatziaren batasunera iristeko, horrela laboratorioko lana egiten zelarik 
benetako tradizioa aztertu baino gehiago. Anaitasuna aldizkariaren inguruan denbora horretan 
lanean ari bide zen taldea jartzen du, proposamen bere ustez oker horien bulkatzaile gisa:  

Euskara batuko lehen aldian Anaitasuna aldizkariko faktorietan muntatu zen aldaera da [goilare hitza, 
alegia], hango produktu tipikoa: ezkerreko buruan g- bat ezartzen da g-/k- guztietan hori delako benetan 
"jatorra", gero sabaikaria despalataltzen da, eta eskuineko buruan -e bat itsasten zaio, hizkuntz 
ingeniaritzako kontu esplikatzeko zail batzuk direla medio. (1997:98) 

Sarasolaren adierazpenak gorabehera, ezin da ahantzi, nolanahi ere, Txillardegiren-eta 
jarrera eta erantzukizuna ez ezik, Euskaltzaindiak berak ere, 1968ko biltzarraren 
testuinguruan, mugagabearen erabilera zuzenaren aldeko gomendioa egiten zuela (gaizki 
usatzen bide zelakoz, hain zuzen), eta hala ez dela hain harrigarria Txillardegik bere iritzia eta 
adibideak jendarteratzea mugagabearen erabilera ugariago baten alde. Euskaltzaindiaren iritzi 
hori bera gogorarazten zuen Villasantek 1994an, Leioako Biltzarrean, eginbeharreko 
zereginen artean sartuta: 
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4. Euskaraz badira bi deklinabide-mota: mugatua eta mugagabea. Bigarren hau, ordea, sarritan ahaztua eta 
toki batzuetan ia galdua ere bada. Behar dugu, bada, berreskuratu eta bere lekuan jarri deklinabide 
mugagabe hori. (1994a:669). 

Azken aldian gertaturiko polemika bat ere aipatuko dugu. Ibon Sarasolak 1998ko ekainean 
Baionan hitzaldi bat eman zuen, antza Iparraldean tradizio idatziarekiko urruntzea gertatzen 
ari dela eta hango idazle gazteek hizkera oso frantsestua erabiltzen dutela kritikatuz, horrela 
aldea handiagotu egiten baita Hegoaldeko hiztunekiko. Honela dio pasarte batean Sarasolak: 

Baionan hau azaltzen saiatu nintzen: azken urteotan sortu da Iparraldean idazle talde berri bat, Maiatz 
aldizkariaren inguruan, mugaz haraindiko panorama aski hila astindu nahi duena. (...) Baina berritze 
horrek -Hegoaldean azken 30 urteetan gertatu denaren ildotik- literatura hizkuntzaren frantseste 
ikaragarria ekarri du, halako eran non Maiatz-en 30. zenbakiko hainbat testu ulertzeko, arazo ia 
gaindiezinak baititu, Hegoaldeko euskaldun alfabetatuak ez ezik, baita euskaldun ikasiak -hots, gure 
literaturako autore nagusiak ezagutzen dituenak- ere. (...) Segur aski ezinbestekoa izango da frantseste 
hori, hein batean bederen, Iparraldeko gazteria euskaltzaletzeko; baina kalte handia ekartzen dio 
euskararen batasunari, hizkuntza nazionalari, gure arteko askoren espainolezko euskarak ekartzen dion 
bezalaxe. (...)  
(...) Zer egin behar dut, frantsesean eta frantses argotean espezialista bihurtu, zuen literatura irakurtzeko? 
Zer abantaila da zuretzat, Antton, de facto ia irakurleria osoa galarazten dizun molde batean idaztea ipuin 
liburu bat? (Sarasola 1998) 

Iparraldeko idazleek, ordea, erantzunez, tradizioa apurtzea ongarritzat jotzen bide dute, 
tradizio hori ideologizatua zelakoz, haien iritzian: 

(...) Iparraldeko idatz tradizioa hegoaldeko filologo eta jakintsunek hitz altxor moldean erabiltzen dutena, 
berria da: 1850-1950 artean finkatu zen, euskaldun fededun ideiaren inguruan, garbitasuna, euskararen 
partikularismo autentikoak bilduz. (...) Euskara ederraren eta ez-egiazko-euskararen erabiltzaileen arteko 
leizea zabalduz joan zen, hondar urteotan euskararen mogimendu herrikoiak ezponden higamenaren 
aurkako neurriak hartzeraino. (...) 
Alabaina goraipatzen den idazle tradizio hau izpiritu eta jarrera politiko bat da: krisiaz larrutu jendarte 
baten zoriontsu eta batua agertzeko diskurtso kontsentsual bat, apezen, nausien, notableen, jandarmen eta 
gizon politikoen errespetuaren bermatzeko. (...) Tradizioa laudatzen delarik beraz geldotasun zozio-
kulturala sustengatzen eta sustatzen da. (Borda, I.; Lopez-Adan, E.; eta beste 12 idazle, 1998) 

Horrengatik, eurek ere jarrera ideologizatua hartuz, hiztun arruntak erabiltzen bide duen 
hizkera aldarrikatzen dute Sarasolari eginiko erantzunean: 

(...) Azkuen, Lhanden edo gaitzago Orotarikoan atzematen ez diren hitzak gureak dira, eta gureak ez 
baldin badira etxekoenak, auzokoenak, exilioko bidea hartu zutenenak, euskaraz mintzatu arren beren bizi 
osoan, egiazko euskaraz hitzegiten zutela sinestera heltzen ez zirenen hitzak gureak. «Ene heskuara ezta 
ederra» ziotenen ondokoak gara. Guregain hartzen dugun ontasuna da. (Borda, I.; Lopez-Adan, E.; eta 
beste 12 idazle: 1998) 

Ondorioz, herri hizkera frantsestua erabiltzeko joera ongi pentsatua dela diote artikulua 
sinatzen duten 14 idazleek18. Hala ere, euskara batuaren gaiak ere ukitzen dituela diote sail 
horretako beste idatzi batean: «Azpimarratuko dugu ber zoinuan, euskara bat eta batuaren 
eztabadak hunkitzen gaituela barnetik: erabil daitekeen euskara funtzionalaren eskubidea 
gurea ere dela deiadarkatzen dugu»; eta baita Euskaltzaindiaren gomendioak segitzen 
dituztela ere: «Guk gure beharren arabera, orain arte nola, hala jarraituko dugu idazten, libreki 
eta Euskaltzaindiaren gomendioak baliatuz, euskararen ardura bihotzean puñal doloretsuaren 

                                                 
18 Hamalau sinatzaileak hauek dira: Itxaro Borda, Emilio López-Adan, Henriette Aire, Ur Apalategi, Aurelia Arkotxa, Luzien 
Etxezaharreta, Jon Casenave, Eñaut Etxamendi, Gilom Irigoien, Mattin Irigoien, Mailux Legorburu, Marijan Minaberri, Maddi Pelot, 
eta Auxtin Zamora. 
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antzera txertaturik» (Borda & Luku, 1998). 

Puntu hau amaitzeko, ager dezagun Euskaltzaindiak zer irizpide erabiltzen dituen 1994an, 
euskara batuko hiztegia erabakitzen hasteko orduan (nahiz eta ez dituen beste hitzak 
desegokitzat jotzen, berez, hizkuntz eredu horretarako): 

2. Irizpideak 
Forma bat edo beste erabakitzeko orduan, irizpide nagusiak  hauek izan dira: 
a) Tradizio idatzia, gaur modu oso eta erosoagoan eskuan duguna. 
b) Alde bateko eta besteko euskaldunak batzen gaituzten formak hobetsi dira. Maileguetan, esaterako, 
arreta handiz begiratu da inguruko bi erdarak gutxienez bat datozen. Forma bakarrera iristeko oinarririk 
edo indarrik ikusi ez denean, forma lehiakideak eskaini dira kasuan kasuko oharrak eginez. Azkazal, 
atzazal, azazkal izan daiteke horrelako kasuen adibide. (1994b:228) 

1.3.2.3.2. Ahozko tradizioaren garrantzia azpimarratzen dutenak 

Ahozko tradizioari eta hiztun eskolatu gabeari garrantzia emateko joerak baditu zain sakon 
xamarrak euskaldunen artean. Azkue bera ere ildo horretan aritu zen, hizkuntza biziari 
literatur tradizioari baino arreta handiagoa eskainiz bere gipuzkera osotuaren proiektuan. 
Hona nola mintzo den Koldo Zuazo Azkueren jarreraz: 

(...) Azkuek ez zuen sobera kontutan hartu euskararen literatur tradizioa. Euskara "biziari" eman zion 
nagusitasun osoa (...) (1989b:268) 

Ibon Sarasolak, euskararen batasun bidean aurkitu diren zailtasunak agertzeko orduan, 
honela ikusten ditu sarritan aipatzen den ahozko erabileraren nagusitasunaren erroak: 

Bigarren gauza kezkagarria da ikustea ez dela ia inongo txostenetan ezertarako aintzat hartzen euskal 
literaturaren tradizioa. Honek ere badu bere arrazoia. Izan ere, mende honen hasierako garbizaletasunak, 
Aranarenak eta areago Azkuerenak, gure literatura tradizioaren arbuio ia erabatekoa dute ezaugarri 
nagusitzat. Arbuio hori funtsatzeko argudioa, gezurra badirudi ere garai hartan ikaragarrizko arrakasta 
izan zuena, ezaguna da: euskal idazle guztiek erdaraz egin behar izan zituzten beren ikasketak eta 
ondorioz erdarak kutsatuak gertatu ziren: hortaz beren obrek ez dute zer ikusirik euskara jator eta 
berezkoarekin. 
Iritzi giro hori ez da hausten 1950 ingurura arte. Belaunaldi berriko kide nabarmenetako bat, Federiko 
Krutwig, da auzia erabat eraberrituko duena, literatur hizkuntzatzat lapurtar klasikoa -Leizagarraren 
hizkera, zehatzago esan- proposatuz. (Sarasola, 1995) 

Ildo horretan, euskara eredu onak herri eskolatu gabeari ikasi behar zaizkiola defenditzen 
du Zatarain-dar Ambrosi'k 1968an, ahozko herri hizkerari lehentasuna emanez 
ereduzkotasunean: 

(...) Ontan ere' beti bezela' erriari ikasi egin bear diogu, ez irakasi. Baiña beti erdal-idazleen gauzak 
irakurriaz orretara jotzea ezta arritzeko: el pueblo ignorante, les paysans qui parlent patois, los escritores 
del «siglo de oro», les grands écrivains; badirudi erriak izketan ere eztakiala. Gaiñera egia izatea ere 
baliteke. Erdal-errietan baliteke. Euskalerrian ez: euskal-idazlerik onenek ere erdera besterik etzuden 
irakurtzen, eta orregatik' ayen idazkiak irakurtzean' beti bildurr izan bear degu, alegia euskera jatorrez ari 
bearrean erderaz pentsatutako ta gaizki euskeraztutako gauzak esaten ote dizkiguden. (1968:167) 

Ideia bera adierazten du Latiegik 1982ko Euskaltzaindiari epaiketa liburuan: 

(...) Gure izkuntzaren eredu ez da, ordea, liburuetako idazketa, erriko izketa baizik. Liburu-idazleak, 
antziñako ipartar aiek bereiziki, erderakeriz kutsaturik daude geienak. Idazle danak, baita onenak ere, 
erderaz eskolatuak bait dira! Salamanka'ko Unibertsitatean ikasi zuan Axular'ek ere. Orregaitik Axular 
berak Salamanka'ko erdera dario baztar guztietatik. (1982:230, oin oharra) 
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Justo Mari Mokoroak 1971n II Semana de Antropologia Vasca delakoan mahai inguru 
batean parte hartu zuen. Harako prestaturiko lana, 8 galderaren inguruan osatua, argitara eman 
zen 1971n, Lengua vasca de hoy y de mañana izenburua zuela. Hartan, idazleei gomendatzen 
die ez egiteko jaramonik literaturari bakarrik, eta bai ordea balia daitezela ahozko euskararen 
edertasun handiaz: 

No todos pueden, ni quieren, ni aun deberían escribir. (...) Pero que cuantos han sentido dentro de sí la 
llamada misteriosa se hagan cargo, por de pronto, de la tremenda responsabilidad que asumen, de sembrar 
buena semilla. Y se guarden luego de proceder como si no hubiese más lengua vasca que la recogida en 
nuestra pequeñísima literatura... Hay todavía muchísimos vascos que hablan incomparablemente mejor de 
lo que ellos son capaces de escribir: con mayor conocimiento de la lengua, desde luego, y también con 
mayor sabiduría. Y, siendo, como no podemos menos de ser, hoy, todos, aprendices de euskera..., ¡que 
piensen humildemente en recibir lecciones antes de dárselas de guías y pilotos! (1971:41) 

Mikel Zaratek ez du uste iparraldeko literatur tradizio zaharra (XVI-XVII. mendeetakoa) 
oinarri egokia denik euskara batuaren zimentarri gisa (nahiz eta literatur tradizioari lehen 
mailako garrantzia ematen dion, kezkatua da ereduak hiztun arruntarentzat duen 
urruntasunarengatik): 

Euskara batuaren sortzaile ta eragile gisa agertzen diren batzuk ere, euskara batu bizi jatorraren kontra 
doaz, gaurko euskaldunen euskarari jaramon handirik egin gabe Lapurdiko literatura zaharrean 
oinarriturik beren euskara batua bortizki toki guztietan sartu nahi dutenean. Begira: gure hizkuntza 
berriztatzeko egin den ahalegin bakoitzean lehenera, iturburuetara jo izan dugu beti, alegia, lehenagoko 
euskal liburuetara. Eta hizkiak, hitzak, aditzak eta abar aztertu, ta eginahalak egin izan ditugu gure 
hizkuntza goimailaratzeko, ondoko hizkuntzen parean jartzeko, jatortasunez, zehaztasunez ta logikaz 
eraberritu ta indarberritzeko. Baina konturatuta edo konturatu barik, herriko hizkuntza bizi koloretsutik 
alde egin dugu gehienetan. Eta zahar kutsuzko edo laboratorio kutsuzko euskara bat egin dugu gure 
herriaren eta gure hizkuntzaren kaltetan. (1978:560-561).  

Euskara batura iristeko gizartean ageri ziren jokabide eta kontzientzia desberdinen 
arrazoien artean, Mikel Zaratek, 1978an Bergarako biltzarrean aurkezturiko txostenean, uste 
du horietako bat dela euskara batuaren aldeko batzuen jarrera klasikozale eta gogorregia, 
egungo euskaratik urrutiegi jartzen baitute eredua. Kezkatua ageri da batzuek proposatzen 
duten eredua ez zaiolakoz aski bizia iduritzen. Nahiz eta onartzen duen mende batzuk 
lehenago euskara batuago egonen zela, ez da konforme Axular eta Leizarraga eredu gisa 
jartzearekin, eta beste autore batzuk aipatzen ditu, berriagoak (9 hegoaldekoak eta 2 
iparraldekoak): 

Egia da izan, duela hirurehun urteko euskara gaur baino batuago zegoen. Hala ere, ez du gaur benetako 
komunikabide izateko balio. (...)(...).  
Gutxiago balio du neretzat, hain egokia izanik, Axularrenak edo Leizarragarrenak. Ni neu behintzat, egia 
esateko, gogait eginda nago Axularrez ta Leizarragaz. Euskararen historian (gaztelania ta frantsesarenean 
Arcipreste de Hita ta Jean Froissart-en antzera) oso interesgarriak izango dira, euskararen aldakuntzak 
ikusteko, euskara zaharra ezagutzeko, baina gaurko euskara bizi batu egoki bat egiteko ez dut uste 
egokienak direnik, ta gutxiago nahi ta nahi ez leku guztietan sartzeko. Askozaz egokiagoak dira ta 
askozaz gaurkoagoak, nire ustez, erdi bazterturik ditugun larramenditarren giroko idazleak: Kardaberaz, 
Mendiburu, J. B. Agirre, Mogel, Añibarro, aita Bartolome.... batzuk aipatzearren, eta geroagoko Tx. 
Agirre, Urruzuno, Kirikiño, J. Etxepare, Hiriart-Urruty eta abar. (1978:561) 

Kezkatua ageri da, baita, zailegi eta landuegi idazten dela euskaraz, euskara batua dela eta. 
Herriaren solaskeratik hurbilago idatzi beharko litzatekeela uste du, eta hizkuntza mailak 
berezi beharko liratekeela, generoa eta gaia zein den, eta baita nori zuzendua den: 

2) Hizkuntza mailak berezi ta argi ta garbi jarriko nituzke alfabetatzean, hau da, errezenetik 
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zailenerainoko mailak jarriko nituzke, mundu guztiko eskoletan egiten den legez. Inola ere ezin izan 
daitezke euskara berdinak poesian, saio batean, biltzarre hontako hitzaldi batean erabiltzen duguna eta 
ipuin batean, sermoi batean edo zortzi-hamar urtetako neskato-mutikoei zerbait irakasteko erabiltzen 
duguna. Pedagogia zuzen batek eskatzen duenez, bereiztu egin behar dira irakaskintzan hizkuntza mailak. 
(1978:564).  

Eta euskara batua dela ta ez dela, anitz oker ibilte egin ditugula uste dut gure ohitura zahar baten eraginez, 
beharbada, hau da, euskal idazleok euskal idazleentzat bakarrik idazten dugula, herria ta herriko 
hizkuntza mailak eta euskalkien hedadura kontutan hartu gabe. (1978:564-565) 

Aditzari dagokionez ere, jarrera zabalagoa eta benetako erabileratik hurbilagoa eskatzen 
du. Horrela, alde batetik ez ditu atsegin zenbait adizki bere ustez franko zaharkituak: 

Lehenengo ta behin, zera esango nuke: aditza sakondu ondoren, oso maite ditugula aditz erabilera 
zaharrak. Baina, jatorrenak izanik ere, oso leku gutxitan erabiltzen diren aditz joskerak edo inon 
erabiltzen ez direnak erabiltzea kaltegarri da euskalkientzat eta euskara batuarentzat, komunikabide ez 
den zerbait huts eta hotz bihurtzen delako honela euskara. Esate baterako, aditz forma jatorrak izango dira 
esaldiotan agertzen direnak: sartu banintz, hurbilduko nintzatekeen; berak nahi zukean txakurra ekarri 
zion; boligrafoa eros zezaten; etorri dateke; galdu duke. Baina gure herriak, hauen ordez beste forma 
batzuk aukeratu ditu: sartu banintz, hurbilduko nintzen; berak nahi zuen txakurra ekarri zion; boligrafoa 
erosteko; etorriko zen; galdu izango zuen, galdu egingo zuen. Sar badadi (baledi), apur badezat, etor 
dadinean eta horrelako formak ere pilaka ikusten dira gaurko gramatika, metodo, aldizkari ta liburu 
batzuetan, horri esaten diote esan ere euskara batua batzuk eta. Baina herrian ez dira erabiltzen. Herriak 
sartzen bada, apurtzen badut, eta etortzen denean edo datorrenean erabiltzen ditu. Dakust, dagit, letorke 
ta antzekoak ere ia ez ditu erabiltzen, ikusten dut, egiten dut, eta etorriko litzateke edo litzake baizik. 
(1978:566-567) 

Eta bestetik, aditza sinpleagoa nahi luke, hartarako erabilera ikertzeko eskatzen duelarik: 

(...) zer aztertu asko dugu aditzaren alorrean aditz batu bizi bat lortu baino lehen, zer azterturik asko 
aditza gaurkotu eta murriztu egiteko, herriak egiten duen legez. (1978:567) 

Jose Basterretxea Oskillasok 1984an argitaratzen du liburu bat, El libro negro del euskera, 
non erakusten duen bere iritzia euskara batuari buruz, eta haren taxukeraz, besteak beste. 
Garai hartan garatzen ari zen hizkuntz ereduari dagokionez, uste du idatzian duela oinarria. 
Oskillasoren ustez, ordean, ahozkoak behar luke gidari, testu idatzietan ez baita biltzen 
euskararen ondasun guzietatik pixar bat besterik, eta sinesgarritasun ttikikoa: 

En mi humilde opinión, la gramática contemporánea de una lengua como la vasca, no puede hacerse 
sobre textos orales ni escritos como si se tratase de una lengua muerta, es necesario servirse de la 
intuición de gramáticos que la tengan como lengua materna, porque valiéndose exclusivamente de textos 
sólo es posible obtener un número insuficiente de ejemplos y porque los textos escritos euskéricos 
ofrecen muy poca credibilidad. (1984:34) 

Ahozkoa garatuz sortu eta hedatu beharko litzateke, bada, eredu idatzia ere. Ahozkoaren 
lehentasuna azpimarratzen du berriz Basterretxeak 183-184 orrialdeetan. Eta baita 203.ean 
ere:  

Creo haber dejado suficientemente demostrado que la lengua escrita y la lengua hablada no pueden ir 
cada una por su lado y que no es la lengua hablada la que haya de someterse a la lengua escrita, sino todo 
lo contrario. (1984:203). 

Ezaguna da Gotzon Garateren jarrera euskararen aberastasunari buruz, eta hizkuntzaren 
ondasunen gordailuaz ere: hizkuntza oso aberatsa da, baina ondasunak barreiatuak dira zazpi 
lurraldeetan; bestalde, hizkuntza hobekiena gorde dutenak baserritarrak dira, erdarekin 
kontakturik ttikiena eurek izan dutelakoz. Eta euskalkietan dauden edertasun horiek ez dira 
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bakarrik idatzietan bilatu behar. Idatzizko tradizioaz gainera, ahozkoa eta erabili behar da 
hizkuntzaren ederrak geureganatzeko. Eta azkenik, euskaldun guziei dei egiten die 
altxorraren bila abia daitezen hura betiko iraungi baino lehen: 

Azken denborotan, euskaraz hobeki lkasteko, liburu klasiko-zaharretara jotzen dugu. Oso ongi. Ez da 
aski, baina. Gutxi idatzi izan dugu. Liburuetan, zoritxarrez, ez dago jasorik herriak erabili duen eta egun 
erabiltzen duen zatitxo tipia baizik. (...) (...) 
Bildu gabe dagoen eta jendearen ahotan dagoen altxorra jaso beharra dago. 
Zoaz, beraz, euskaltzale, baserrietan gaindi, hel zaitez mendiko sakanetara eta batu euskaldunen 
aberastasunak. 
Galderak egin jende zaharrari, ahal den zaharrenei, erderaz gaizki eta euskaraz ongi mintzatzen, gauzak 
euskaraz ikusi eta burutan euskaraz irauli-biribildu egiten dutenei. 
(...) Herriak darabiltzan hitzak baztertzea geure burua murriztu, maxkaldu eta ahultzea da. (1988:XVII) 

Patziku Perurenak euskaldun-euskaldunak erabiltzen duen euskara du eredu, eta literatur 
tradizioari guztiz bigarren maila egozten dio herriaren usadioarekin bat ez datorrenean. 
Jakina, nola, besteak beste, iparraldeko eta hegoaldeko euskaldun arruntak neurri batean 
bederen nor bere ondoko erdarak eraginak diren, ondorioa da hiztun arruntak erabiltzen duen 
euskara ere desberdina izanen dela, eta ez dela batasunik izanen. Kasu horietan ere, halere, 
uste du lehentasuna arrontean eman behar zaiola herri hizkerari. Hona zer dioen artikulu 
batean, 1989an, Xabier Kintanaren Hiztegia 2000 duela iruzkin-gai: 

Barka nazala Kintanak, eta beste hizkuntzalari jakintsu askok ere bai; baina, niri, belarriak eta herri 
hiztunak agintzen didana betetzea gustatzen zait batipat, eta hauen faboretan egin nahi nituzke ohartxo 
hauek ere:  
1.-KETARI atzizkiaz, sufijo que indica agente, oficio, dedicación a; dio Kintanaren gidaritzapean 
burututako hiztegiak. Ez naiz konforme atzizki horri ematen zaion zentzuarekin. (...) Gure etxean, eta 
herrian ere (Goizuetan), ura, egurra, harria, gorotza, belarra, iratzea eta abarren eraman-ekarrian 
edo garraioan ibiltzen zirenak izan ohi ziren urketari, egurketari, harriketari, gorozketari, 
belarketari, iratzeketari, etabar. Bestalde, etxez etxe edo herriz herri produktu banatzen edo saltzen 
ibiltzen direnei ere, PATATAKETARIA, ARRAIKETARIA, ARDOKETARIA, 
BUTANOKETARIA, etabar esaten zaie gure etxean oraindik. (Perurena, 1989) 

Eta beheitiago, garbiro garrantzia kenduz literatur tradizioari, behinik behin aski handia ez 
denean (aipatzen duelarik, gainera, beste batzuetan ere entzuten den arrazoia: idazleak ez 
direla herri hizkeraren ordezkari onak): 

Horregatik harritu nau Kintanaren argiketari: electricista delako bitxikeria horrek, eta baita Mitxelenari 
bizpahirutan irakurri diodan itsasketa: navegación delakoak ere. (....) Ez dut ukatuko, nola Kintanak 
argiketari hala Mitxelena zenak itsasketa behin edo beste paper zaharren batetan (sic) inprimaturik aurki 
ez zezaketenik, horrek ez du inolatan ere adierazten ordea, hitz hori erabili zuenak egoki erabili zuenik, 
eta are gutxiago, orduko herri hizkeraren usadioaren ariora erabili zuenik. (...) (...) 
4.-JEA ala -AIA atzizkia delata, ez dut deusik Bidasoaz harunzko eta honunzko askoren aurka, bakoitzak 
erabil bait lezake bere hizkuntza, senditzen eta gozatzen duen eran. Horrela, nik betidanik maizago erabili 
izan dut -JEA atzizkia, eta norbaitek, honek besteak baino (-AIAk baino) erdal kutsu haundiagoa duela 
uste baldin badu, han konpon dadila, nik behinipehin honako hitzok kenduz gero batere arrazoirik gabe 
iraindutako eta zikiratutako euskalduntzat edukiko nuke neure burua: galtzajea, gonajea, bisajea, 
arropajea, pausajea (...) 
5.- FOOTBALLA, KROKODILOA eta beste, ez daki zer diren herri xumeak, eta hizkuntza, inorena 
bada eta, erabiltzen duen herri hiztunarena da. (...) Beraz, zertarako hainbeste konplikazio eta luzamendu 
herri hiztunari berea baino ez duen arrazoia emateko? Zertarako idatzi, footballa, krokodiloa, kassettea, 
meetinga, keramika, orkestra, footinga, hassassinoa etabar, (...) herriak aspaldian bereganatuak 
dituenean fubola, kokodriloa19, kaseta, mitina, zeramika, orkesta, futina, asesinoa, etabar (...) 
Zertako horrenbeste pedanteria eta ergelkeria, herriaren usadioari amor eman ordez eta gauzak erraztu 
ordez? (Perurena, 1989) 

                                                 
19 Kokodrilo/krokodilo hitzari buruz, ikus dagokion sarrera in SARASOLA, I. (1997): Euskara batuaren ajeak, Irun, Alberdania. 
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Eta gero segitzen du, orkesta hitzaren alde eta -dade maileguetako atzizkiari lehentasuna 
emanez, orkestra eta -tate formen aitzinean. Arrazoia beti bera da: herriak (hegoaldekoak) 
erabiltzen dituen formak ez dira aldarazi behar, jantziago (eta arrotzago) diren beste aldaera 
batzuei lehentasuna emanez. Ildo bertsuan ari da 1991n Euskaldunon Egunkarian argitaratu 
zuen artikulu batean, erabat herriko hizkeraren balioa sinetsirik beste zernahiren gainetik: 

Santa sekulan ez zaio gaur baino astakeria haundiagorik eskatu euskaldunari: urtetan orkesta, liderra, 
mitina, kokodriloa, esan ondoren, orain hizkuntzaren berezko senari uko eginez hizkuntzalari jakitun 
usteko ergel batzuk direla medio, orkestra, leaderra, meetinga, krokodiloa, esan beharra. (...) Begi 
bistakoa baita, joera berri honek, hitzen jatorria errespetatu behar honek, hizkuntza hartzailearen 
bizitasuna, irudimena, fonologia eta nortasun guzia ukatu eta zapuztu baizik ez dituela egiten. (Perurena, 
1991a) 

Eta hizkuntzak jasaten dituen eraginek nonbait gehiegi kezkatzen ez dutelarik, honela 
mintzo da: 

Ez al dira munduko hizkuntza guziak, aldian aldiko auzo erdararen eraginpean bizi izandu? (...) Beraz, 
nola esan liteke, aspaldiko urtetan gainean ditugun bi auzo erdarak eraginik izan ez dezan euskaragan? 
(...) Ez baigara hainbeste urtez alferrik bizi izan, espainolen eta fantsesen artean. (Perurena, 1991a) 

Bere herri-hizkera mintzatu joriaren harrotasunetik abiatzen da Perurena, eta guztiz fio da 
(bere herriko) ahozko tradizio hutsak dakarren emaitzarekin, artikulu horietan behinik behin. 
Dena dela, ondoko kritikei erantzunez eginiko lan batean, 1991ko urriaren 22an Euskaldunon 
Egunkariaren bidez berriz ere, bere jarrera zehaztu egiten du: 

4.- Nik ez dut inoiz esan espainolaren menpeko euskara denik hobena. Baina, bai espainolaren eraginez 
jasotako hitz euskaldunak, eta hala berean, frantsesaren eraginez jasotako hitz euskaldunak, gure hitz 
etxekotuak, nola morfologiaz hala fonologiaz ahalik eta xinpleen eta erraxen arautzea dela, euskal 
gramatika baterako biderik erosoena, biziena eta zentzuzkoena. (Perurena, 1991b) 

Dena dela, berriz ere hiztun arruntaren maisutasuna aldarrikatzen du idazle goizuetarrak: 

(...) Niri benpe, euskaldun huts batek auzo erdaretako hitzak nola etxekotzen dituen aditzeak, euskaltzain 
jakintsu eta ohoredun guziek baino lezio hobea ematen baitit euskararen senari, nortasunari, bizitasunari 
eta etorkizunari buruz. (Perurena, 1991b) 

Euskal Dialektologia Kongresua 1991n antolatu bazen ere, orduko lanak, batzuk bederen 
aldatu-osatuak, lau urte geroago argitaratu ziren, 1995ean. J. M. Etxebarriaren iritzia 
1991kotzat jotzen dugu, beraz, orduan agertu zuelakoz, argitarapen data gora-behera. 
Kongresu horretan aurkeztu zuen komunikazioan J. M. Etxebarriak ordukoz agertzen ditu 
gero behin baino gehiagotan esanen dituen ideiak. Besteak beste, gure lan honetan ondoko 
hauek digute axola. 

Bat. Herri euskararen aberastasunak «herri-euskara batuaren» eraikuntzan osagarri 
beharrezkoak direla: 

Herri-euskera, jatorrizko sistema idatzitik aldatuz edo urrunduz joan da, herria, analfabeto izan delako, 
baina hor dago, luzarorako ez bada ere, bizirik eta aberats. Herri-euskara baturantz20 joan nahi da eta 
horixe litzateke euskararen bizibidea, baina horretarako ezin dugu dagoen dagoeneko herri-euskera bizia 

                                                 
20  Kongresu honetatik bi hilabetera egin zen beste batera, egileak pasarte honen hasiera apur bat aldatu zuen, gainerakoa berdin-
berdin utzita: «Herri-euskara baturantz jo nahi da...» aipatzen du oraingoan, eta «Gaur egun euskara baterantz jo nahi da...», 
hurrengoan.  
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gehiagokobarik baztertu, bizirik dituen edertasunak jaso eta erabili baino. (1995d:540) 

Bi. Edozein herri txikitako ezaugarriak ere berdin direla baliagarriak euskara batuaren 
eraikuntzan (adibidez Zeberiokoak): 

Horixe berori egin nahi izan da (...). Zeberio haraneko euskara bizia ahal denik eta zehatzen jaso eta 
aztertu, etorkizuneko euskararen lagun eta argibide izan dadin batasunaren bidean. (1995d:540) 

Hiru. Ahozko euskararen ezaugarriak jaso behar dira, nork bere herrikoak, etorkizuneko 
euskara batua aberasteko bide bezala hori harturik: 

(...) Euskadi luze-zabalean, norberak benetan bizi duen lurraldeko euskara mota biziaren altxor-jasoketa 
egitea, behar beharrezkoa da, aberastu nahi bada guztiok gura dugun etorkizuneko euskararen batasuna. 
(1995d:540) 

Hilabete gutti batzuk geroago, berriz ere azpimarratzen du J. M. Etxebarriak herri euskara 
ahozkoaren aberastasuna eta hura bildu beharra, etorkizunari begira idatzian ez ezik ahozkoan 
diren osagaiak ere beharrezkoak direlakoz, eta batasun bidean herri hizkerak bazterrera utzi 
behar ez direlakoz, haren ustean. Ideia hauek aipatzen ditu: euskal hizkuntza idatziak eta 
ahozkoak osatzen dute; idatzia behar da, baina ez du jasotzen euskararen ezaugarri aberasgarri 
aunitz; hiztunik zaharrenak (hoberenak) desagertzen ari dira; beraz, ahozkoa biltzeko ahalegin 
handia eta premiazkoa egin behar da:  

Idazti arkaikoenetik hasi eta orain arterainoko han hor hemengo euskara idatziak ez du jaso belaunaldiz 
belaunaldi euskal gizarteak bere galbahetik eralgitako euskara biziaren izate osoa.  
Euskal Herriaren luze-zabaleko haronakoan, bada izan ere ahaztu behar ezeko liburu zahar baina aberats 
bat, herriaren euskara biziarena hain zuzen.  
Euskal hizkuntza, idatziak eta ahozkoak osatzen dute. Idatzia zelan edo halan, liburuetan gorde zaigu 
baina ahozkoa hor dabil, belaunaldiz belaunaldi urritzen eta sarri askotan nora ezean. (1992a:728) 

Lexikoaren mailan kritikatzen du ez dela kontuan izan ahozko tradizioa. Dioenez, 
Mitxelenak hasieran hala egitea pentsatzen omen zuen, harekin izaniko elkarrizketa bat 
dakarrelarik lekuko: 

"Zu, Koldo, hasi berri duzuen hiztegi horretan ez al duzue gogorik literatura idatziko hitzak ezeze, R. M. 
Azkueren estilora, laguntzaileak bitarteko, han hor hemengo euskara biziko hitzak jasoteko?. 
"Bai, zu zeu ere bazauzkat zerrendan zure lurraldeko berri emateko" erantzun zidan. 
K. Mitxelena joan zitzaigun eta niri ez dit inork laguntzarik eskatu, baina kontua ez da hori. Gaur egun, 
etno-testu edo aparteko inkesta bidez badugu euki ere hiztegi hori aberasteko aukera. Horretarako kanpo-
lana egin behar da eta ondo arakatu euskalki, azpieuskalki eta aldaki guztiak, euskal hiztunok belaunaldiz 
belaunaldi geure galbahetik eralgitako euskal altxorra jaso ahal izateko, besterik ez bada, hiztegi bidez 
behintzat, "Idatz eta Mintz" bateragotzeko. (1992a:732) 

Adolfo Arejitak (1993), mendebaleko euskalkiak bere ustez euskara batuaren eredu zabala 
nola aberastu pentsatzen jarrita, ahozkoaren bilketa jotzen du iturri nagusi gisa, bi bide zehatz 
aipatuz: herri-literaturaren bilketa, eta dialektologiako ikerketak. Hona nola mintzo den: 

1. Herri-folklore eta etnografia aitatuko nuke lehenengo bizkai euskararen harrobi oparoenetako bat 
legez. Honen barruan askotariko bilketa eta azterketak ditugu: 
• Herri-literatura nabarmenduko nuke berariaz. Batez ere ahozko tradizioz gorde den literatura-altxor 
guztia: kontaera tradizionala, balada eta kopla zaharrak, errefrau eta esaerak, modismo eta esamolde 
bereziak... Iturri honetatik jaso izan dira -eta jasotzen ari dira- literaturak nekez edo batere isladatu ez 
dituen hizkuntza-erabilera eta espresio asko. Beste euskalkientzat ere oparoa dugu iturri hau, euskararen 
kasuan tradizio garrantzitsua duena. (...) Gipuzkeran bertan jadanik gertatzen ari den fenomenoa da. 
Atxaga edo Lertxundi bezalako giputz idazleek guztiz aintzat hartu dute herri-hizkera, eta bestalde ez da 
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inongo nobedadea Auspoa sortan Aita Zavalak jasoriko kontaera-testuak ustiatzen ari direla gaur egungo 
idazle eta euskaltzale asko. Aspaldiko urteotan eredu batuaz idazten dutenek giputz hizkeran idoro duten 
harrobi hori bizkai hizkerara ere hedatu beharra dago. Horretan, jakina, bizkai euskaraz mintzo diren 
idazle, irakasle, hizlari eta hizkuntzaren profesionalek egin beharko lukete ahaleginik handiena.  
• Dialektologiaren emaitzak ere jasotzen hasteko ordua heldu da. (...). Azkueren aspaldiko lan erraldoiak 
sortu zuen bilketa-lehia gaur ere ez da eten ez agortu, eta gainera lexikotik harantzago joan dela esango 
nuke: hitzak, aditzak eta esaldiak euren testuinguru osoan biltzera jotzen da. Tokian tokiko hizkerak 
monografia bidez gero ta modu sistematikoago baten batzen eta aztertzen hasiak dira. Bizkai euskarari 
dagokionez, hainbat dira herriz herriko azterketak, era bateko edo bestekoak  (Zeberio, Ondarroa, Sopela-
Urduliz, Bergara, Basauri, Iurreta, etab.). Ahoz erabiltzen den euskaran zenbat eta gehiago sakondu, 
hainbat eta datu ziurragoak izango ditugu tokian tokiko erabilera horretaz. Eta jasotako corpus eta 
emaitza guztiak emankor bihur daitezke herri, eskualde edo herrialde bakoitzean; irakaskuntzan dela, 
tokiko komunikabideetan dela, edo kaleko harreman guztietan dela. (1993:74) 

Juan Manuel Etxebarriak ere (1993) ahozkoaren garrantzia azpimarratzen du euskararen 
etorkizunari begira: 

Etnotestoen balioa ukaezina da eta Bizkaieraren ahozkotasuna lantzeko eta etorkizunera bideratzeko ez 
daukagu besterik grabaziorik harako etnotestoak jasotea baino, jarraian behar diren azterketak egin eta 
aberasgarri dana onartzeko batasunaren bidean. (1993:30) 

Juan Luis Goikoetxeak (1994), batua egiteko eta osatzeko orduan, uste du ahozko hizkerak 
aztertu behar direla, behar diren kontrol zientifikoak ezarriz nahi bada, baina beti ere gogoan 
izanik euskal literaturaren urriak ez dituela jaso inondik ere hizkuntzaren aberastasunak, eta 
beraz idatzizko tradizioa ezin daitekeela eredu bakar hartu, idatzizko literaturara gabeko 
berbeta ahozkoa bazter utzita (J. M. Etxebarriaren eta ildo ber-berean): 

Mitxelena jaunak zera diosku: "Según Azkue, la autoridad de la lengua hablada es verdadera soberanía en 
nuestro caso"21.  
Gurea bezalako literaturan, Iztueta denean XIX. mendea oso aurrera joanda dagoela, lehen sekularra 
prosaz gai ez erlijiozko ez diren gaiez idazten duena jasogabeko aberastasunak mespresatzeko moduan ez 
gara. Bestalde, egunero-egunero kanpotiko berbak geureganatu beharrean aurkituta, zergatik ez 
euskalkiaren harrobitik Atlas Linguistiko zein tesi doktoralen bidez zientifikoki dokumentaturikoak batu 
eta hiztegietaratu? Honetan edozein euskalkiren ekarria -kasu honetan bizkaierarena- zalantzagabea da. 
(1994a:801) 

Euskara estandarraren bidean aurrera egiteko orduan, Gotzon Aurrekoetxeak ere (1994) 
uste du ahozko euskarari jaramon handiagoa egin behar zaiola artean egin zaiona baino. Hala 
dio Leioako XIII. Biltzarrerako eginiko txostenean: 

Batasunerako bidean ahozkoaren balioa eta beharra aldarrikatzen dugu, jakinik zenbat izerdi eta neketan 
sartu diren batzordekideak eta Euskaltzaindia bera.  
Areago, jadanik eskuetan diren datuak ezagutu gabe behintzat standardizazioan aintzinerat joatea 
tamalgarritzat jotzen dugu. (1994:995) 

Orain arte bildu diren iritzi gehienak mendebaleko euskalkitik ekarri baditugu ere, badira 
beste euskalkietakoak ere ahozkoaren garrantzia aldarrikatzen dutenak. Joxe Ramon 
Zubimendi gipuzkoarrak uste du euskararen garapen bidea ahozkoaren azterketan oinarritu 
behar dela. Haren iduriko, eredua idatzian hartzeak ez ditu ondorio egokiak bildu. 
Ahozkotasuna aztertu behar da, beraz. Konfiantza erakusten du tradizio ona duela euskarak 
ahozkoan, eta horretan oinarrituriko azterketek beharko luketela izan hizkuntzaren 

                                                 
21 MITXELENA, K. (1970): Estudio sobre las fuentes del Diccionario de Azkue, Publicaciones del C. de E. H. de V. (R.S.A.P.), 
Bilbao, 31-32. or. 
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garapenaren ardatza. Bestela, euskara batuari akats batzuk ikusten dizkio (besteak beste 
euskara batua eta euskalkiak elkarrekin ongi uztartu ez izana, dioenez), eta uste du horiek 
ahozkoaren alorra estudiatuz konpon litezkeela. Hona nola dioen 1995eko idatzian22: 

Hizkuntza gauza bizia da eta ezinbestekoa zaigu ahozko euskarak dituen bizigarriak aztertu, azaldu eta 
erabiltzea, baldin eta euskarak bizitasunik izango badu komunikabide, eskola eta abarretan. Bizitasuna 
galtzen duenean, hizkuntza galdu egiten da. (...)(...) 
Irrati, telebista eta abarren eraginez, hizkuntzaz baliatzeko era berri bat nagusitu da komunikazioan: erdi 
ahozkotasuna. Zer da, baina, erdi ahozkotasuna? Ba, entzuleentzat idatzitako hizkuntza: idatzi, ahoz 
aldarrikatu eta belarriz entzutekoa, alegia. Horixe egiten dute irrati-telebistako kazetari eta esatariek, 
hizlariek, irakasleek eta abarrek. Eta horixe bera egiten dugu, gero eta gehiago, gainerako hiztun 
eskolatuok: buruz idatzi ahalean, buruan idatzita dakusaguna ahoskatu. Baita bertsolari gazte askok ere, 
Pello Esnalek jakinarazi zidanez.  
Zorionez, ordea, euskarak abantaila izugarria dauka erdi ahozkotasunak jotzen digun erronka horri aurre 
egiteko: ahozko tradizio oso aberatsa; ahozkotasunean badugu erdi ahozkotasun horretara egokitzeko 
giltza. Eta zer-nolako giltza -urrezkoa!- ahozko euskarak damaiguna! (Bidenabar, euskalkiak eta batua 
egokiro uztartuko genituzke. Badakizue: Beharra, eragile on). Ez ahaztu, bestalde, euskal prosa heldu 
gabe egoteak zenbat behaztopa eragin dizkigun hizkuntza idatziaren agintaldian.  
Zoritxarrez, ordea, aski ezezagunak zaizkigu ahozko euskarak mendez mende landu dituen 
komunikaziorako teknikak eta baliapideak: Euskaltzaindiak ez ditu aztertu, eta gure unibertsitateetako 
jakitunek ere ez. Zoritxarrez. 
Zorionez, ez da beranduegi. (1995b:19) 

Juan Manuel Etxebarriak, berriz ere, Gorbeia Inguruko Etno-ipuin eta Esaundak liburuan 
egiten dituen azalpenetan ahozko tradizioaren ikerketari ematen dio garrantzi handia, 
«euskara idatziak ez bait du jaso euskeraren izate osoa», eta baita «etorkizuneko 'Idatz' eta 
'Mintz' egunean eguneangotuta baina batera bizi ditezen zabaltasunezko batasunean» 
(1995b:80). Horretarako, premia handiko du ahoz jaso daitekeen guzia biltzea, etorkizuneko 
hiztegietan altxor hori ager dadin. Etno-testuen bilketan jaso dituen eta inongo hiztegietan 
agertzen ez diren hitzekin, 

(...) hitzezko zerrenda luze hori egin [dut] etorkizuneko hiztegigileei beharrizan urgente hau adierazteko 
(...). (1995b:80) 

Manu Ormazabalek eta Kaxildo Alkortak ere (1998) uste dute euskara batuaren ereduaren 
oinarria tradizio idatzia izan dela, eta ahozkoaren balioa eta beharra aldarrikatzen dute: 

(...) Gurean, gehienbat, autore klasikoek erabilitakoan bilatzen da oinarria. Horregatik idatzizkoaren 
gainean finkatu dira arau gehienak. Baina ahozkoak daroan bideari hartu beharko jako kontu, hizkuntzak 
ahoz aho, gurasoengandik seme-alabengana transmititzen dira-eta. (1998:100) 

1.3.2.3.3. Idatzizko eta ahozko tradizioak, biak 

Gaingiroki ikusi dugun bezala, euskararen garapen biderako batzuek ahozko tradizioari 
eman izan diote lehentasuna (Azkuek berak, adibidez), eta beste batzuek tradizio idatzia jarri 
dute lehenik (F. Krutwig-ekin hasita). Baina bi tradizioak batera kontuan hartu behar direla 
defenditu dutenak ere izan dira, jakina. Lehena, Koldo Zuazok dioenez, Txillardegi izan zen 
euskara batuaren oinarria zertan jarri behar zen proposatzen zuenean. Hona Zuazok nola 
biltzen duen joera horren hasiera: 

                                                 
22 Hasieran Euskera aldizkarian argitaratua (Zubimendi, 1995a), eta gero, laburtua, Administrazioa euskaraz aldizkarian 
(Zubimendi, 1995b). 



58  1.3 Euskara batuaren nolakoaren bilakaeraz 
 
 

(...) Gehientsuenen eritziz [60ko hamarrurtekoan batasunaren inguruko eztabaidan ari zirenen iritzian, 
alegia], hark [Krutwigek] artamendatutako lapurtera klasikoa ez zen Euskal Herriak bizi zuen 
egoerarentzako irtenbiderik egokiena. Literatur tradizioa eta euskara bizia uztartu nahi izango dute hauek 
edo, bestela esanda, bien arteko oreka bilatu. Txillardegik 1958ko Euskalzaleen Biltzarra-n aurkeztu 
txostena litzateke, guztiz oker ez bagaude behintzat, eredu honen alde azaldu izan den lehen 
proposamena. Oiartzun-Sara-Elizondo inguruetako hizkera da berak hobetsiko duena. Eredutzat ezarriko 
dituen idazleak, berriz, XIX. mendeko Duvoisin lapurtarra eta XVIII.eko Mendiburu oiartzuarra. 
(1989b:271-272) 

Autore zaharrengandik hasi eta datorren idatzizko tradizioan bilatzen du Villasantek, batez 
ere, euskara batua (euskarazko prosa) garatzeko bidea (1976a:6). Eredu gisa Axular hartu eta 
hura aztertzen du Villasantek23. Baina ez da eredu bakarra, beste autore batzuk ez ezik 
hizkuntza mintzatuko ereduak ere hartzen baititu, bakanago bada ere: 

(...) además se ha procurado completar el estudio de Axular con numerosas referencias, más bien 
ocasionales, a otros escritores y a la lengua hablada. (1976a:6) 

Eta geroago: 

Hemos intentado trabajar mirando a la lengua vasca en su conjunto, es decir, con apertura al euskera 
común, sin encerrarnos en dialectos, atendiendo tanto a la lengua hablada como a la lengua escrita (ya 
que, si bien tienen sus diferencias, en el fondo no son dos lenguas sino una sola; y -dicho sea de paso- 
también en la lengua hablada ha ocurrido un fenómeno paralelo al constatado con los autores, o sea, la 
descalificación de cuanto olía a asimilación de patrones verdadera o supuestamente latinos). (1976a:7) 

1986ko liburuan ere, tradizio idatziari ematen dio bereziki garrantzia aita Villasantek, 
baina ahozko tradizioa ere ez du atzentzen: 

Las oraciones causales constituyen un caso particular entre los muchos de la sintaxis vasca que deberían 
ser revisados y tal vez restaurados a la luz de la tradición de la lengua literaria y de la oral. (1986a:267)  

Urte bereko aurkezpen batean ere gisa berean ari da: 

(...) Hizkuntza bizia ere bai, noski, baina hizkuntza idatziaren lekukoetara jotzea ere noraezeko da. 
(1986b:221) 

Bittor Kapanagak (1986), euskara batua egiteko orduan bi iturri nagusi ikusten ditu: alde 
batetik literatura, hots, testu idatziak, eta bestetik gaur egun erabiltzen den hizkera. 
Kapanagak uste du ahozko erabileran dela gakoa, eta ez testu idatzietan. Honako honela 
egiten du arrazonamendua: 

2) Aukerabideak argitu beharra. 
Euskera batua osatzeko zereginean, eta aukerabideak hartze orduan batez ere, eritzi arras ezberdinak 
agertzen dira euskalarien artean. Batzuen ustez, testu idatziak bakarrik hartu behar dira iturburutzat eta 
literaturan oinarritu beharko du hizkera standarrak. Beste batzuen ustez, euskera bizian, hizkuntza 
erabilian bilatu behar da horretarako iturria. Azkuek berak ere, auzi honetaz ariz, «la lengua hablada tiene 
verdadera soberanía en nuestro caso» idatzi izan zuen.  
Testu idatziei eta literaturari erabateko garrantzia ematen diotenek, euskerari begira baino gehiago erderei 
begira egosten dituztela beren eritziak esan daiteke; izan ere, erromantzeen sortzea eta beroietako 
literaturaren sortzea, ia aldi berean gertatu izan dira, beraz literatura da kasu horietan hizkuntzaren 
historiaren espilua eta ardatza.  
Baina euskeraren kasua besterik da. Dugun literaturak bostehun urtetik beherako zahartasuna du, mende 
asko aurreragotik galtzorian eta batez ere zatikaturik aurkitzen den hizkuntza batetan. Argiro ikustekoa 
da, literatura apur horrek hizkuntzaren erroetako balioetatik zatitxo bat bakarrik eskaini diezagukela, 
GERO baten balioak oso arretagarriak direla jakin arren ere.  

                                                 
23 Gogora dezagun 1968ko Biltzarrera aurkeztu zuen txostenean ere Axular hartzen zuela Villasantek aztertzeko (1968b). 
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Literatura horretako testu bakoitza, gizaki batek, eskualde batetan, garai zehatz batetan egina dugu; beraz 
euskalki baten une batetako lekukoa dugu; agian izan daiteke, euskeraren zatikatzearen ondorioz geratu 
izan zaigun ondorenik baliotsuena, baina baita ere, agian txarrena ere izan daiteke. Beraz ez dugu izango, 
ziurtasunez behintzat, euskeraren oinarrizko batasuna berreskuratzeko bide segurua. 
Bestaldeko ahultasunik ere badute testuek: hor dugu lekuko «Refranes y Sentencias...» delakoa, guztien 
artean itzaltsuena beharbada, euskalariek arretarik haundienez ikertzen ahalegindu izan direna bai 
behintzat. Eta nire eritzi apalez, testu horretatik atera izan diren hizkuntza-eritzirik nagusienak behintzat, 
gezurkumeak ditugu, agiango gezur batzuetatik ateraziak izan direlako. Eta eritzi horietantxe oinarritzen 
dira euskerari buruzko gaurko filosofiaren zutabe batzu. Argi gehiagotan, zabaltasun gehiagoz eta 
sakontasun haundiagoz ikertu beharrean dira horrelako testuak, aipatuko hau behintzat. Eta beroien 
iturburua den euskalkia ondo ezagutuz batez ere.  
Euskalki ezberdinetako hizkuntza erabiliaren parekatze bat eginez, izugarrizko nahaspildura bat agertuko 
zaigu, edonori beldurra sartzeko bezelakoa. Baina hain zuzen, arlo honetantxe dugu, berriz diot, nire eritzi 
apalez, hizkuntzaren barreneko atonduretara heltzeko biderik zuzenena. (...) Baina gure hizkuntzaren 
erroetako atondurak arakatzen hastea, zorakeria bat da zenbaitentzat. Erromantzedunen bidea jarraitu 
behar dugu, auzokoen aurrean lotsagarri ez izateko. (1986:84) 

Kapanagak ziurtasun eza ikusten du euskarari buruzko kontuetan, eta uste du euskara batua 
garatzeko orduan literaturan eta testuetan oinarritu izanak duela horren errua: 

Jokabide honen ondorena dugu, gaur euskerari buruz ziurtasunik eza izatea zenbait arlotan. Esate 
baterako: euskaldun berrien artean nahasketa izugarria izaten da, ea noiz -te  atzizkia eta noiz -tze erabili 
aukeratzean; mendebaldeko euskalkiz mintzatzen diren baserritarrengana hurbilduz, harrigarriro betetzen 
dituzten arauak ba dituztela ageri zaigu; beraz, zergatik ez arau horiek ikertu eta euskeraren erraiak 
arakatzen saiatu? (1986:84) 

Ondorioz, hizkuntza erabiliaren azterketan oinarritu ezean, Kapanagak uste du badela 
arriskua eliteentzako hizkuntza egitekoa (1986:84-85). 

Koldo Zuazok (1993) irizpideak ematen ditu euskara batuaren eraikuntzan erabiltzeko. 
Horietatik hirugarrena, hizkera mintzatua eta literatur tradizioa, biak egoki uztartzen asmatu 
behar dela da, Txirrita eta Axular harturik eredu sinboliko: 

Irudi batez baliatzea zilegi bazait, benetako oreka «Txirrita» eta «Axular» uztartzean datzala esango nuke 
nik neuk. Hizkera mintzatua -«euskara bizia», gaur egungo bizkaitar batzuek diotenez- ordezkatzen du 
«Txirritak» eta gure literatura tradizioa, berriz, «Axularrek». Iturri biak dira ezinbesteko, biak arretaz 
dastatu eta agortu beharreko. (1993:61) 

Juan Martin Elexpuruk (1993) esaten du hiztegigintzaren alorrean Azkueren lanaz geroztik 
ahozko hizkera ez dela aintzat hartu, eta uste du herren gelditzen direla hiztegiak ahozkoaren 
ekarririk gabe: 

(...) Norbaiti ahokada irudituko bazaio ere esan daiteke Azkue ezkero (1905) gure hiztegigileak ia ez 
direla kalera irten, ezer gutxi jaso dutela hizkuntza mintzatutik. Liburuak eta paper zaharrak arakatu eta 
hustu dituzte, eta ederto gainera, baina ez dute galdeketa, grabaketa eta dena delakoen bitartez aho 
hizkuntza jaso.  
Eta gauza jakina da hitz eta esaera askok ez dutela idatzira pasatzeko suerterik izan, eta beraz, ez dela 
hiztegietan azaltzen. Datu bat ematearren esan dezaket Bergara aldeko lexikoaren % 20a baino gehiago ez 
dela inongo hiztegitan ageri. 
Honen ondorioa jakina da. Badira hitzak, nahiz eta Zaraitzuko punta baten bakarrik erabiliak izan eta gaur 
hilik egon, literaturara pasatu direnak eta gaur oso ezagunak zaizkigunak, bere egunean Azkueren 
belarrira heldu zirelako. Eta, aldiz, zabalera handiko hitz osasuntsuak anonimato osoan bizi dira. (...) (...) 
Berandu samar gabiltza baina lan puxkat egin daiteke ilundu aurretik. Dakitenak hiltzen ari dira. Gaika 
galdeketa zehatzak prestatu beharko lirateke eta gero euskal geografian ondo aukeratutako puntuetan 
pasa. 15 edo 20 leku nahikoa, agian. Lan handia, baina beti herrenka ibili nahi ez badugu. (Elexpuru, 
1993) 

Euskaltzaindiaren Gramatika Batzordeak adierazpen ofiziala egin zuen 1994ko martxoan 
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Iruñean jardunaldiak egin ondotik. Hartan esaten denez, ahozko tradizioa eta idatzia, biak 
hartu behar dira kontuan euskal «perpaus zuzena» zein den erabakitzeko: 

Zer da hizkuntza zuzena? Hobeto esan: zer da konkretuki perpaus zuzena? Lehenik gure gurasoek ahoz 
ahoko tradizio luzean aurrekoengandik hartu eta guri gero helarazi zigutena, eta ez inola ere geure 
logikak edo gramatikak irakasten digula uste duguna, nahiz guk geure buruari "goseak nago", "bost ordu 
iraun du", "ahaztea merezi du" eta horien antzeko beste mila perpausen arrazoia ematen jakin ez.  
Bigarrenik -baina bi gauza ez, baizik biak, lehengoa eta hau, bat direla jakinik- tradizio idatzian moldezko 
letretan josia gureganaino heldu dena eta gure idazleen liburuetan atxiki zaiguna. Horra perpaus zuzenari 
igertzeko irizpidea. (1994b:967) 

Eta geroago: 

Ipin dezagun, beraz, hizkuntzaren legea eta eredua "gugandik kanpo eta gure gainetik", eta ez "gure 
baitan", baizik betiko euskaldunen ahozko hizkeraren eta tradizio idatziaren baitan. (1994b:968) 

Salabururen ustez ere (1994), euskara batuaren oinarriak bi dira: tradizio idatzia, eta ahoz 
aho datorrena, hots, literatura eta egungo euskalkiak: 

Gure gurasoek ahoz ahoko tradizioan pasatu digute mintzaira eta gure idazleek iturri ederrak utzi 
dizkigute mendeetan zehar. Badugu non edan eta non ikasi. (...)(...) 
Hara bada hemen bigarren puntua: oinarri dezagun gure eredua tradizio idatzian eta mintzatuan, ez gure 
buruko asmakerietan. (1994:677)  

1.3.2.4.Euskara batua zein kodetan/jardueratan erabiltzeko? 

Euskara batua izeneko hizkuntz proiektua nolako testuinguruetan erabiltzeko da? Beti eta 
nonahi erabiltzeko asmatua ote da? Badu, beharbada, euskara batuak esparruren bat berez-
berezia? Gai honen inguruan iritzi batzuk bilduko ditugu, erakutsi nahi dugularik sarritan 
aipatu dela euskara batua kode idatzirako dela, eta ahozkoa ez dela haren menean jarri behar, 
eta bai tokian tokiko ezaugarriak behar dituela agertu. Euskara batua kode idatzian erabiltzeko 
dela adierazteak, berriz, esan nahi du erregistro formalenean duela eredu horrek bere esparru 
berezkoa, jardun idatziak gehienean bederen zenbapaiteko formaltasun maila ekartzen baitu 
berekin. 

1.3.2.4.1.- Euskara batua, kode idatzirako (erregistro formalerako) 

Hasieratik, euskara batuaren berezko esparrua idatziaren alorra dela aldarrikatu zen. 
Mitxelenak, esate baterako, honela zioen Arantzazuko txostenean: 

Nahi eta behar dugun batasun hori, lehen urratsetan behintzat, euskera idatziarena, izkribuzkoarena da. 
(1968:203) 

1984an hasten da argitaratzen Hauta-lanerako euskal hiztegia. Ibon Sarasola egileak, 
hiztegi horren sarreran, euskara batua («batasuneranzko euskara» deitzen dio) bereziki 
hizkera idatzian erabiltzeko dela esaten du. Idatzia eta ahozkoa, eredu batuan berean ere, hein 
batean autonomo ikusten ditu. Behin estandar idatzia finkatu ostean joan beharko litzateke, 
eta ez lehenago, ahozko euskara batua finkatzera. Bitartean, ahozko euskara batuaren kasuan 
«halako euskalki-"kolore"» bat ere ez du gaizki ikusten, arront alderantziz baizik: 

Beraz, euskara idatziaren batasuneranzko bideetan kokatzen dugu gure lana. Euskara idatziaren eremuan, 
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idazleari bere duda-mudatan argi egitea da hiztegi honen helburu nagusia. Horregatik, duda-mudok 
askatzeko lagungarri gerta ahal dakizkiokeen argibideak eskaintzen saiatu gara batipat. (1984:25-26) 

Euskalkien artean ageri diren diferentzien artean batzuk azalekoak jotzen ditu 
Euskaltzaindiaren baitako Gramatika Batzordeak 1991n, eta beste batzuk berriz funtsezkotzat. 
Azalekoen kasuan euskara baturako forma bat hautatu beharko da. Baina horrek ez du esan 
nahi besteak beti gaitzesteko direnik, ahozkoan adibidez batasuna ez baita beharrezko ikusten: 

Euskalkietan aurkitzen diren alde edo diferentziez mintzo garenean bereizketa bat egin behar genuke, izan 
ere, funtsezkoen eta itxurazkoen artean. Hau egiten dugularik anitz alternantzia itxurazkotzat, azalekotzat 
eduki daitezkeela ohartzen gara, eta horren ondorioz euskararen egiazko batasun linguistikoa zertan 
datzan ikasteko bidean jartzen. Adibide nabari pare bat aipatzeko: ahozkerari dagokionez, bistan dago 
zenbait euskaldunen [baina] eta beste zenbaitetan [bana] funtsean gauza bakarra direla; berebat 
morfologiari gagozkiola, inork ez luke ukatuko euskal aditzaren paradigman [dot], [det], [dut], eta [düt], 
edota [gara], [geral, [gare] eta [gira] gauza bera direnik; diferentziok hizkuntzarentzat azalekoak besterik 
ez dira. Ahozko mintzairako aldakinok itxuran bakarrik bereizten direla diogularik, ez ditugu horregatik 
gaitzesten; ez dugu esan nahi, alegia, hizkera horiek baztertzekoak direnik, euskaldun guztien ahozkera 
berdintzeko, ez baitago horren beharrik. Idazterakoan, ordea, horrelako ahozko formek funtsean batasuna 
dutenez gero, euskara batuari ere ortografiazko batasun hori zor diogulakoan gaude. Baina eta baña 
ahozko formak euskaldunentzat gauza bera dira eta idazkera estandarizatuan bi gauza desberdin balira 
bezala bereizteak ez luke zentzurik. (1991a:XXIX) 

Agirrebaltzategik ere (1992) uste du komeni dela ahozkoa eta idatzizkoa hein batean 
bederen bana edukitzea, hizkuntza idatziak ahozkoari gehiegi eragiteak ere arazoak ekar 
baititzake, esaten duenez: 

(...) euskara idatziaren normalkuntza nabarmentzean, arriskua dago idatzizkoaren formak eta normak 
ahozkoaren gain eragin handiegia izatekoa. (1992:8-9) 

Xabier Mendiguren Elizegik (1992), kazetaritzaren ikuspuntutik, ahozko eta idatzizko 
erabilerak desberdintzen ditu, alde batetik, ahozkoak idatzizkoarekiko menpekotasun 
gehiegizkoa duela adieraziz, hala ere (cf. J. R. Zubimendi, 1995). Gainerakoan, ez dio 
garrantzi handirik ematen ahozkoa hertsiki arautzeari; are gehiago, puntu batzuetan uste du 
hobe dela arautzen ez hastea (1992:127-128). Puntu honi dagokionez, aipatzekoa da 
idatzizkoan batuago jokatzea dela Mendigurenen gomendioa, ahozkoan baino (baita erregistro 
formalean ere): 

Lehena [gomendioa]: paperetan batuago jokatzea irratian baino. (1992:128) 

Sarasolak 1993ko udan, Txillardegik UEUn egin bide zituen planteamenduak kritikatzen 
ditu, hain zuzen ahozko euskara batuaren batasunaz ari dela. Sarasolak uste du «ahozko 
euskararen estandarrak lekuan lekuko euskalkiaren eragin nabarmena behar duela», hitzez hitz 
dioenez. Ez du ikusten, bada, ahozko euskararen estandarra zehazki finkatu beharrik. Hona 
haren hitzak:  

Gorago iradoki dudanez ahozko euskararen estandarrak lekuan lekuko euskalkiaren eragin nabarmena 
behar duela uste dutenetakoa naiz. (Sarasola, 1993) 

Beraz, gauza bat da idatzizko euskara batua eta beste bat ahozko kodeari doakiona: ahozko 
estandarrean tokia tokiko euskalkiak presentzia handiagoa izanen luke, eta gainera estandar 
mintzatuan batasuna ez du hain bat-beharra ikusten Sarasolak. 



62  1.3 Euskara batuaren nolakoaren bilakaeraz 
 
 

Larringanek ere (1993) gogorarazten du euskara batua ez dela, hasiera batean behinik 
behin, ahozko koderako, idatzirako baizik. Hala dio: 

a. Euskara Batua, euskara da, hizkera idatziari dagokion egitekoa eta beste zenbait arazotarako balio 
dezan moldatu dena. Bestela esanda, idatziaren estandarizaziorako dago pentsatua batez ere Euskara 
Batua. Arau-mota bat da, arau kodifikatua, atan be. Beraz, eta oraingoz behintzat, ez da ahozkoaren 
eredua, eraginik izango duen arren. Edozein kasutan, ez dator ahozkoa «ordezkatzera». Euskara Batuaren 
egitekoa, honen bestez, hizkuntz estandarra izatea da. (1993:31-32) 

Villasantek euskara batuaren filosofiaz ari delarik, 1994ko Biltzarrean hala dio, hizkuntza 
eredu bateratzaile berria erabilera idatzirako dela, eta ahozkoak baduela autonomia (1994a). 

1996ko hiztegian berriz ere agertzen du Ibon Sarasolak nolako asmoa zuen 1984an 
argitaratzen hasi zen lanarekin: euskara idatziaren batasunari bulka egitea, helburu nagusia 
zela «euskara idatziaren eremuan idazleari bere duda-mudetan argi egitea», alegia (1996:XV). 

Urte horretan berean, Miren Azkaratek adierazten du «lagunartean, kalean, etxean... egoera 
informaletan euskalkiak zilegi bakarrik ez, gomendagarriak ere» badirela, eta euskara 
batuaren eremuak euskara landua eta zaindua erabili behar den testuinguruak direla, eta hor 
irrati-telebistetako esatariak aipatzen ditu (1996b:558). 

Euskara batua eredu itxia eta amaitua dela edo ez dela, hori ere nahasmen iturri izan da 
behin baino gehiagotan. Ildo horretan, Euskara batua batzuetan hizkuntz eredu trinkoa, guziz 
finkatua eta beti erabiltzekoa, bestelako adjektiborik gabekoa balitz bezala aurkezten bada 
ere, Sarasolak euskara batu idatziari beregaintasuna eskaintzen dio. Behin baino gehiagotan 
desberdin hartzen ditu 1997ko lanean euskara batua ahozkoa eta idatzia. Adibidez, kortina 
sarreran:  

Gure kortina-ren Iparraldeko kidea erridau da. Kortina baztertu gabe, euskara batu idatzian errezel-i 
eman behar litzaioke lehentasuna (...) (1997:123).  

Bestela esateko, euskara batu sintagmari beste izenlagun bat jartzen dio, idatzia. Hots, 
euskara batua ez da bakarrik idatzirako, baina hori da erabilerarik formalena, nahi bada 
intelektualena, sosegatuena, ahozkoa automatismoen menpe den neurrian. Euskara batuaren 
garapena dela eta, bada, esan berri dugun bezala, ahoz eta idatziz desberdin jokatzea 
proposatzen du Sarasolak behin baino gehiagotan 1997ko lanean. Ahozko tradizioa 
errespetatzeari garrantzia ematen dio, praktikan behinik behin, ez bailitzateke natural 
sentituko euskara baturako proposatzen dena, idatzirako alegia, ahozkora ere bere hala 
pasatzea. Korronte sarreran honela mintzo da: 

Ur edo haize "korronte"-entzat badugu tradizioan irtenbide txukunagoa, euskara idatzirako bederen, laster 
izena, hain zuzen (...) Euskara idatzian diot, zeren niri bederen gogortxo egiten zaizkit, oraingoz, ahoz 
esateko. (...) Hortaz, korriente, etxean beti entzun nuena, esaten jarraitu beharko dut. Korriente esaten eta 
laster idazten: ez dut uste batasunaren ikuspegitik bekatu larriegia denik, bere burua engainatu nahi ez 
duenarentzat bederen. (1997:122-123) 

Nabari da hor, bada, egungo euskaldunen hizkuntz ohiturak gehiegi bortxatzeak ekar 
litzakeen ondorio kaltegarrien kezka. Kezkaren arrazoia, funtsean, da hiztunari ez zaiola 
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hizkerarekiko nolabaiteko harrotasuna kendu behar, konplexua sartzea edo areagotzea ez dela 
ona, alegia. Horri gagozkiola, euskal hizkuntzaren batasun bidean belaunaldi desberdinen 
jarrerak eta haien arteko aldeak grafikoki azaltzen ditu Sarasolak 1997ko liburuan. Besteak 
beste, hizkuntza formala eta informala zer bana gisa har daitezke ondoko hitz hauetatik, eta 
baita ahozko eta idatzizko jardunen arteko aldeak antzeman: hizkera formalagoan, kode 
idatzian, euskara batuaren formak erabiltzeko joera ageri da, baina euskalkirako jaidura 
sumatzen da etxeko hizkeran, ahozko arieran. Ondorio gisa atera hauxe atera daiteke: euskara 
batua ez da nahitaez hizkuntzaren erabilesparru guzietan erabiltzeko eredua, bereziki behinik 
behin idatzian eta formaltasunezko erabileretarako egokia den zerbait baizik. Hona nola ari 
den Sarasola 1997an: 

Nik -eta antzeko zerbait gertatuko zaizu zuri ere, irakurle- semeekin hitz eginez erabiltzen ditudan 
hozkailua eta aterkia, esaterako, ez ditut inoiz aitarekin erabili; dut, ezta semeekin ere, eta ezta ere, 
oraingoz, beroki, baina saiatzen naiz biok erabiltzen jendaurrean, jendaurre anonimoan; metrailadore edo 
oliba, jendaurrean ere ez nituzke esango, baina ez nuke besterik idatziko; berezilari, aldiz ez dut inoiz 
inongo egoeratan erabiliko, ez ahoz ez izkribuz, hori uste dut bederen orain. (1997:10) 

Funtsean, bada, idatzizko lanei beregaintasuna eta berariazko bidea aitortzen zaie, eta 
hortaz zilegi da ahozkoan malguago jokatzea, batasun beharrek hiztunaren jarioa ito 
gabetanik. 

1.3.2.4.2.-Euskara batuak eta «literatura ederreko» hizkerak, ez dute zeren gauza bera 
izan 

Goian esan dugu hizkuntzaren erabilera idatzia eta formala, puntu horren testuinguruan, zer 
bat bezala hartzen ditugula. Edo zehatzago esan: kode idatziko erabilera, erregistro formalaren 
azpimultzotako hartzen dugu, oro har. Horrek bidea eman dezake pentsatzeko zeregin idatzi 
guzietan euskara batua dela erabili behar den eredua. Hala ere, azpimarratu nahi genuke 
hizkuntzaren erabilera idatzi guziak ez direla zeren izan euskara batuarentzat bakarrarentzat, 
zeren, adibidez, literatura ederraren esparrua ez baita eredu batuarekin bat-bat egin behar 
ezinbestean. Hala adierazi izan dute behin baino gehiagotan egile batek baino gehiagok. 
Batasun prozesuko bi une desberdinetako aipamen batzuk eginen ditugu segidan, bada, iritzi 
horren lekuko. Ildo horretan sartuko lirateke Koldo Mitxelenak (1968), Villasantek 
(1978c:447) eta Beñat Oihartzabalek (1993) adierazten dituztenak, literatura ederra eta 
euskara batua bi zer desberdin gisa hartzen dituztelarik. Mitxelenarena, hona: 

(...) Eta, euskera idatziaren barrutian, irakaste-lanean dugu beharrenik batasun hori, irakurlearen 
atseginerako egiten den literatura «ederrean» baino areago. (1968:203) 

Beñat Oihartzabalek ere desberdindu nahi ditu literatura ederra eta hizkuntza estandarra dei 
genezakeena. Azken hau izanen litzateke Euskaltzaindiak zehaztu duena, eta puntu guti 
batzuk besterik ez ditu hartzen; erabilesparruak, berriz, irakaskuntza, administrazioa eta 
komunikabideak izanen lirateke; ez luke idazketa eredu honek edertasuna bilatu nahi, ez da 
bere egitekoa, hizkera argia eta zehatza baizik. Lehenbiziko motako lanetan, berriz, 
ezaugarriak desberdinak lirateke, erabilesparrua ere bestelakoa eta hizkuntzaren nolakoa ere 
beste gisa batekoa:     
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Bistan den gauza da, bi ikuspuntu horietan hizkuntzari eskatzen zaizkion baliabideak ez direla arras 
berdinak, eta partez, elkarren aurkako ere badirela. Batak arautegi hertsia, homogenotasuna, kolorerik eta 
usainik eza behar du, argitasuna eta zehaztasuna beharrezkoak dituelarik; besteak, berriz, aniztasuna, 
malgutasuna, arauen mugetan ibiltzea, eta espresibitatea eskatzen du oroz gainetik. Argitasuna eta 
zehaztasuna bezain beharrezkoak ditu, kasik, anbiguitatea eta lausotasuna. Honek, izerdiz bustirikako 
mintzaira beroa bere berea du, barruki edo zoko usaina izanagatik; besteak, berriz, baztertu beharra du. 
Mintzaira hotzari dagokionaz, bateratzea aski urrun joan da, eta hein batean euskarak kausitu ere duela 
erran daiteke, hala nola ikusten ahal baita orain egiten hasiak diren entziklopediak irakurtzean. Guridi edo 
Einstein non eta noiz sortu ziren, eta hidatsa indioak, holografia edo eozenoa zer diren jakin nahi bada, 
haietan so eginez gutieneko informazioa molde argi eta laño batez berehala hartzen da, euskara horren 
gardentasun eta zehaztasun doi bat idorra oztopo izateko orde lagungarri delarik.     
Baina, hori ote da, sorkuntzan, nobelagintzan adibidez, euskarak behar duena? Eiki, gerta daiteke 
horretarako ere egoki izatea, baina nekez sorkuntzako literaturak behar dituen ereduak horretara muga 
daitezke. Hizkuntza ereduak deit ditzakegu, plurala erabilirik, azken hauek. Idazketa ereduak ez bezala, 
nekez arau zehatzik onartzen dute, eta askoz ere lotuago dira idazleen hautuei, bai eta erregistro edo 
hizkuntza mailei ere. Haien artean pluraltasuna beharrezkoa da, eta kalte egingarri baizik ez litzateke, 
haiek bateratu beharrez aritzea. (1993:84-85)   

1.3.2.5. Euskara batuaren kontzepzioa 

Euskara batua eraikitzeko prozesuan, hizkuntz eredu horri buruzko kontzepzio desberdinak 
ikusi uste izan ditugu autore eta garai desberdinetan (beti ere 1968tik aitzinera ari gara). 
Batzuen arabera, komeni (izan) da hizkuntz eredu estua eta murrizgarria ezartzea euskara batu 
gisa, besteak beste ugarikeriaz kezkatuak ageri direlakoz (ideia hau batez ere euskara batuaren 
sorrerako urteetan ibili da indarrean, baina eragin luzea izan duela uste dugu). Beste batzuen 
ustez, berriz, euskara batuak eredu zabala izan behar du, bere baitan aukera aunitz onartzen 
dituena, eta malgua. Ideia bien agergarri batzuk bildu ditugu honen segidan. 

1.3.2.5.1. Kontzepzio estua edo murrizgarria  

Arantzazuko Biltzarraren hasierako txostenean (1968), orduko euskaltzainburua zen On 
Manuel Lekuonak euskara batuaren ikuspuntu murrizgarria azpimarratzen du: beso-bakartu, 
anka-bakartu egin behar da hizkuntza, errazagoa egin behar da, laburragoa... gelditzen dena 
indartsuago egin dadin bada ere. Honela dio: 

Euskera biziko bada, batu egin bear, beso-bakartu egin bear, anka-bakartu egin bear... «bizitza dezan, eta 
ugariago dezan»; indartsuago dedin, alegia; errextuta, laburtuta, batuta, geiagok eta geiagok mintza 
dezan...(1968a:140-141) 

Mitxelenak ere bere txostenaren hasieran aipatzen du murriztu beharra: 

3. Inoiz batera bagintez, bada, huskeriak baino zerbait gehiago galduko du gure hizkuntzak: begi-
beharrientzat hain atsegin den aldakortasun ugaria. Halarik ere, euskerak azal nabar hori kaltegarri duenez 
gero, nahiago dugu euskera bizia euskeraren edozein axaleko edertasun baino. (1968:203) 

Erdi aldeko euskalkietan jartzen duelarik muina, bazter euskalkietako formak baztertu 
beharrekotzat jotzen ditu, kasu batzuetan24: 

g) Bazter-euskalkien forma bereziek esku argala dute besteen aldamenean (...). Badirudi, beraz, bazter 

                                                 
24  Nahiz eta hau ere esaten duen, justu-justuan aitzineko puntuan: «f) Aldaera sailak (sail luzeagoak edo laburragoak, baina sailak 
bait dira beti) luzaz eta banan-banan begiratu behar lirake: oraingoz ez dugu gehienetan oinharririk aski erabakiak hartzeko (...). 
Horrela honek/hunek eta horiei dagoztenak, bertze/beste (uso, agian, aukeratzekoa litzake urzo-ren kaltetan), etc., eta, batez ere, 
antzinako -n- batek sortu dituen itxuraldatze ugariak: ardao, ardo, arno, etc., liho/liñu, etc., -ai(n); -ae, -ai, -ain; -oi(n), -io, -u; 
ino(e), -io, -ione, (n)ehor/inor, eta beste hainbeste.» (1968:213) 
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euskalki horiek makurtu beharko luketeala zenbait alditan erdikoen alde, hala nola hitz hauetan: barri, 
ultze, ukuzi, bühür (bior), sento (sonto), uzen, etc./berri, i(l)tze, ikuzi, utzi, bihur, sendo, izen, etc. 
(1968:213) 

Ikus dezagun, euskara batuaren kontzepzio murrizgarriari gagozkiola, Villasanteren 
jarduna 1968ko biltzarrerako prestaturiko txostenean. Axular "zimendutzat" hartuta, hiztegi 
bat egin beharra aipatzen du Villasantek ordukoan, hartan kontuan hartu beharko 
liratekeelarik hitz bakoitzaren erabilera moduak eta baita hitzaren maiztasuna ere. Lafittek 
frantsesaren XVI. mendeko egoerari buruz esan omen ziona du zeregin horretan gidari. 
Honela dio, joera murriztailea erakusten duelarik hiztegi kontuan: 

Lafitte jaunak, bada, hauxe gogoratu zigun: frantsesaren egoera XVI gn. mendean eta egungo euskararena 
berdin xamarrak direla. Frantsesak ba zuen orduan zer-nahi hitz gauzak esateko, eta hortik zera sortzen 
zan: elkarrekin ezin aditzea, hitz gehiegi zegoelako. Baina zorionez autoreak etorri ziran murrizte lana 
egitera. Murriztu, soildu, kendu, baztertu, hitz beharrenak hautatu, horiek erabilli, horiek zabaldu, horiei 
indar eman. Bide horri jarraikiz indartu eta finkatu zan frantsesa. Gu, berriz, ibilli gera iñun diren hitz 
bakan eta ezezagunenak berpizten eta zabaltzen eta lan hori egin da guztiok ezagutzen ditugun hitz 
nagusien kaltetan. (1968b:178)    

Euskarak hiztegi kontuan duen ugaritasun ustez gehiegizkoa25 bakandu beharra ikusten du, 
beraz, Villasantek, euskara batuan aitzina eginen bada. Horretarako, txostenean hiru motatako 
arazoak ikusten ditu konpondu beharrak: 

Euskaraz gauza bera adierazteko, askotan, hitz bat baiño gehiago dugu. Gehiegi ere bai dexente aldiz. 
Toki batean bat erabiltzen da eta bestean beste bat. Zer egin orduan? Hemen bi (edo hobeki esateko, hiru) 
kasu behar dira berezi. 
Lehenbiziko kasua: gauza bat esateko erabiltzen diren hitzek ez dute elkarren artean senidetasunik. Ez 
dute itxuraz zer ikusirik elkarrekin. Esate baterako «jausi» eta «erori»26. (1968b:179) 
 
Bigarren kasua: Hitzak erro batekoak izanik ba dute elkarren eitea, baiña aldaketak gertatu dira tokitik 
tokira (meras variantes)27. (1968b:180) 
 
Hirugarren kasua: Hitz bera sentidu desberdiñakin erabiltzen denean28. (1968:180)  

Hiru hitz mota dira, bada, arazoak ekartzen dituztenak. Hauek dira, berriz, Villasantek 
eskainiriko soluzioak: 

Lehenbiziko kasuan: (...) hobe dugu bat bakarra eduki eta beruni lotzea. (...) Batzuei min ematen die 
hitzen murrizte egin behar izate hunek, baiña hizkuntzaren biziak eskatzen duen gauza da. Gauza bat 
adierazteko hobe dugu hitz bat bakarra eduki. Gogora dezagun frantsesak egin zuen iñaustea. Kaltegarri 
diren aberastasunen zalekeri gehiegia izan dugula uste dut. (1968b:180)29  
 

                                                 
25 «Zer egin oihan beltz hunetan? Nola hartu batasuneko bidea hainbeste desberdintasunen artean?»: horrela mintzo da euskaltzain 
frantziskotarra gai honi heltzekoan (1968b:180).  
26 Gisa horretako hitzen adibide mordoxka bat ekartzen du Villasantek: abade/apaiz, lotsa/ahalke, aitzin/ aurre, erbinude/ ogigaztai, 
amarau/ armiarma, igel/ ugarazio, pinpirin/ txinbeleta eta abar. Orobat gaiso/eri, hordi/mozkor, ezer/deus, gibel/atze, 
arerio/etsai/izterbegi. Eta baita sail berezia osatzen duten hilabeteen izenak: urtarril/ilbeltz, otsail/zezeil, irail/buruil/agor, 
azaro/zemendi, abendu/lotazil.   
27 Adibide hauek aipatzen ditu zer esan nahi duen argigarri: berri/barri, beltz/ baltz, gezur/guzur, eztai/eztei/eztegu, anima/arima, 
igerri/igarri, esan/ erran, nabusi/nagusi/nausi, probetxu/protxu, beste/bertze, denpora/denbora, berdin/bardin, bazter/baztar, 
bider/bidar, pekatu/bekatu, handi/ haundi, iñor/nehor, euskera/euskara/eskuara, burdin/burni, dena/dana (1968b:180). 
28 Adibide gisa hauek jartzen ditu Villasantek: begiratu, lepo, behatz (1968b:180). 
29 Puntu honetan komeni da gogoratzea Villasantek ez dituela hitz jatorrak, nonahikoak direla ere, arbuiatzen, baizik haien artean 
hierarkia antolatzen euskara batuari begira, hartarako literatura tradizioari begiratu behar zaiolarik:  «Euskaltzaindia ez da nor 
herriko hitz jator bat baztertzeko edo arbuiatzeko, baina erabillien eta zabalduen direnei lehen tokia eman dezaieke. Eta zabalduenak 
edo erabillienak zein diren jakiteko, euskara idatziari begiratu behar diogu, literario hizkera izkiriatua baita, mintzatua baino areago». 
(1968b:180) 
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(...) Beraz, adierazpen berdiñeko hitzen artean bat hautatu, zabalduena, erabilliena, eta besteak pixka bat 
baztertu. Murrizte lan huni beharrezkoa derizkiot, ezpaita hemen beste biderik ikusten. (1968b:181)  

Bigarren kasua da hitz berbera itxura edo aldaketa bat baiño gehiagokin erabiltzen denean. Itxura, forma 
edo aldaketa horietatik bat behar da hautatu eta literario hizkuntzan hura bakarrik erabilli. (...) 
(1968b:181) 

Hirugarren kasua: hitz batek sentidu desberdiñak dituenean, erdi aldeko literaturan finkatua dagoena 
hartu. Eta erdialde horretan batasunik ezpadago, erabilliena edo literaturan jatorrena dena. (1968b:181)  

Villasanteren hautua beti ongi arrazonatua da eta ñabardura frankorekin egina, nahiz eta 
zenbaitetan berak ere aitortzen duen irizpide desberdinen arteko kontradikzioak izan 
daitezkeela eta ez dela erraza izanen hitz edo aldaeren artean bat hautatzea. Dena dela, 
txostenean aipatzen diren hiru kasuetan ere azken ondorioa da hitzen kopurua murriztu behar 
dela euskara batua egiteko orduan, alor horretan euskararen ugaritasuna gehiegizkoa dela 
ulerturik.  

Gero, teorian formulaturiko hatsarri horiek nola gauzatzen diren ikusteko, txostenaren 
azken zatia dudazko hitz batzuen azterketari eskaintzen dio Villasantek30. Dena dela, teorian 
formulaturikoak ez dira hain zehazki agertzen azterketa praktikoan. Azterketa xehe horretan 
garbiro ikusten dira gure ustez puntu hauek:  

a) bada hitz kopurua murrizteko gogoa eta joera: aztertzen dituen 235 dudazko 
itemetatik, 180 baino gehiagoren emaitza forma bakarra hautatzea da;  

b) joera hori oso nabaria da «bigarren kasukoetan» (ikus goitiago zein den kasu hau), 
baina ez «lehenbiziko kasu» gisa definiturikoetan;  

c) «lehenbiziko kasu» gisa aurkezturikoetan, bikoteak eta are hirukoteak uzteko joera 
handiagoa nabari da, euskara baturako forma bakarra proposatu beharrean: 84en bat 
itemetatik, erdietan baino gehiagotan ez da forma bakarra proposatzen -48tan, 
iraizean eginiko behaketan-;  

d) item batzuetan proposaturiko emaitza nahiko garbi eta zehatz esaten bada ere, beste 
kasu askotan iritzia oso dudazkoa da: uste dut, beharbada, dirudienez, egin diteke... 
bezalako esapideak oso ugari agertzen dira emaitzak aurkezteko orduan -batez ere 
hitzaren hedadurari dagozkion kontuak-, eta ez du ematen horien ugaritasuna 
idazlearen baliabide erretorikoa denik edo haren apaltasunaren erakusgarri, baizik eta 
dituen datuen arabera zinetan ezin erabakiak ekartzen dion zuhurtziazko jarrera31. 
Noski adberbioaren erabilera oso ugaria kontatu barik ere, 235 itemetan badira 
zalantza erakusten duten adierazpideak 90etik goiti. 

Proposamen hori egin zen denboraren ezaugarri askotarikoak kontuan hartu barik esan 
liteke, beraz, alderdi teorikotik begiratuta euskara batuaren kontzepzio estua eta murrizgarria 
erakusten zuela Villasantek 1968an (cf. adibidez Salaburu, 1994). Baina gure ustean 
euskaltzainburu izanen zenaren ideiak zehatzago eta osoago baloratzeko alde batetik kontuan 
hartu behar dira haren zehaztapen guziak kasu bakoitzari dagozkionak, eta beste aldetik 
literatur hizkuntza komunaren eraikuntzan eta garapenean nolako tokia behar luketen 
dialektoek, eta noiz, haren iduriko (ikus honetaz Villasante:1970a).  

                                                 
30 Hitz bakoitzaren zabalkundea eta aldaerak ikasteko Azkueren hiztegia eta Mitxelenaren Fonética Histórica Vasca erabiltzen 
dituela aitortzen du Villasantek. 
31 Gogora dezagun Mitxelenak berak ere zer zioen Biltzar horretara berera aurkezturiko txostenean: «Zenbaitetan, ez dago oraindik 
deus egiterik [euskararen batasunari buruz], horretarako behar genituzkeen istudioak ez bait ditu inork egin» (Mitxelena, 1968:204). 
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Sintaxiaren esparruan euskarak dituen baliabide tradiziozkoak aztertzen ditu Villasantek 
urte batzuk geroago (1986a), eta saiatzen da euskara baturako zein zertarako erabili 
proposatzen. Puntu horretan nabari da baduela orduan ere joera murrizgarri bat, euskalkien 
egoera ñabarrak sor ditzakeen ulermen arazoak ekiditeko. Horrela, honelako esaldiak irakur 
daitezke 4. kapituluan, hain zuzen izena duena Indicaciones orientadoras sobre el modelo a 
adoptar para la lengua común: 

(...) pero en la lengua común no parece recomendable el uso de bada con este tercer valor. (1986a:260) 

Tampoco parece aconsejable usar zeren ni zergatik solos, o sea, sin conexión con ningún afijo verbal para 
formar causales coordinadas, aunque así lo hayan hecho bastantes autores de Hegoalde. (1986a:261) 

El complejo zeren más -n hemos visto que en los dialectos occidentales ha tenido el mismo valor que 
zeren más bait- en los orientales. Si para la lengua común se adopta zeren más bait-, hay que descartar 
este uso paralelo de zeren más -n. Esto es tanto más evidente, cuanto que, como hemos visto, zeren más -
n tiene también su sitio propio para la expresión de un matiz específico, o sea, la expresión de la llamada 
causa subjetiva. Parece que la lengua común debería retener o restaurar este uso. (1986a:263) 

(...) cuando se trata de proposiciones cortas este recurso [-lako, lakotz] es preferible al de zeren más bait 
con el que por lo demás se confunde, por cuanto ambos expresan idéntica causalidad. (1986a:263) 

(...) Aceptando esta construcción para la lengua común, se descartaría la paralela de valor idéntico nola 
más -n  (o bien, podrían mantenerse ambas, ya que en este caso no crean confusión como sucede con ...). 
(1986a:263) 

Txillardegik ere euskarari buruzko jarrera murrizgarria (edo zuzentzailea) erakusten du 
1970eko Sustrai Bila liburuan. Adibide gisa honako hau aipa daiteke, erabilera arrunta dena 
gaitzesten baitu: 

(...) dedinean/dezanean 
-jaikitzen zeranean, begira zazu lehiotik. 
Gaizki esana da. Esaera jatorra hau da: 
-jaiki zaitezenean begira zazu leihotik (Larresoro 1970:137) 

Euskaltzaindiak 1978an Bergaran egin zuen biltzarrera Xabier Gereñok ere bidali zuen 
proposamena. Batasun estuago bat eskatzen zuen, puntu batzuk, maila desberdinekoak, batera 
zitezen eskatuz. «Euskara batu standard» bat nahi du lehenbailehen eta kontzepzio estua du 
hizkuntz eredu horretaz. Ondoko bikote hauetatik, forma bat bakarra hautatu beharra 
galdetzen du: ondo/ongi, isil/ixil, berriz/berriro, abuztu/agorril, honetan/hontan, 
egingo/eginen, ba dago (baiezkoa)/badago, hauek (suj. akt.)/hauk, batzuk/batzu, begiratu 
dio(hura)/begiratu du, daukat/dut (noiz?), ikutu/ukitu. (1978:807) 

Batuari buruzko iritzi estua erakusten zuen Xabier Kintanak ere, 1984ean Salabururekin 
batean argitaraturiko liburuan32. Honela mintzo zen baina, baino eta baizik partikulen 
erabilera bereizi nahi zuelarik, euskara batua ordukoz egina edo finkatua bide zegoela 
adierazten duen esaldia erabiliz: 

Bizkai aldean, beste euskalkietan bezala, baino konparaketak adierazteko esateaz gainera (...) oposizioa 
markatzeko erabiltzen da: ez da ona, txarra baino. 
Literatura batuan, ordea, usario hori ez da normalean ontzat ematen, berorren ordez baizik agertuz. 
(1984:100) 

                                                 
32 Kintana, X. & Salaburu, P. (1984): Euskara hobean hobe, Bilbao, EHUAZ. 
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Euskara batuaren kontzepzio murritza erakusten du, besteak beste BEHAR eta AHAL 
partikula modalen erabilera egokiaz ari delarik ere: 

Erabilera klasiko zaharrari begiratuz gero, zalantzarik gabe, orain arteko usario zabalduena hauxe izan da: 
(....) Ahal eta ezin, ordea, aurrean daramaten aditza nolakoa, beraiek ere horrelako erabilera iragankor 
edo iragangaitzaz agertuz (...) 
Beraz, etorri behar naiz, ibili beharko gara modukoak ez daude zuzen. (1984:103-104) 

Eta toki berean, beherago, garbiro esanez literatur batasuna egina zela ordukoz: 

Aspaldi honetan, ordea, Bizkai-Gipuzkoetako erabilera perifrastiko komunaren lekuan, zenbait 
ikasliburutan, ekialdeko erabilera mugatuago eta lokalista kontrajartzen ari dira: joan ahal naiz 
zabalduenaren ordez joaten ahal naiz, ekarri ahal dituzu-ren tokian ekartzen ahal dituzu modukoak 
erabiliz.  
Berau, jatorriz esaten den lekuan gaitzetsi gabe, lehendik eginik geneukan literatur batasuna haustera 
dator, eta, ene ustez, ez genioke bide horri segitu behar, hortik mesede baino kalte eta nahaste handiagoa 
etorriko zaigu eta. (1984:104) 

UNED-eko Euskal Kultur Departamenduak eginiko Bergarako euskara delako liburuan ere 
(1988) ageri dira horrelako jarrera batzuk, azken batean herri hizkeraren ugaritasuna ustezko 
euskara batuaren molde estuagoetan bildu nahi dutenak, nahiz eta euskara batuan horri buruz 
deus erabakirik izan ez. Horren adibide lirateke honako aipamen hauek, zurekin pentsatzen 
egon naiz edo amakin akordau nintzan edo eztok jangoikuakin sinisten bezalako egiturez ari 
delarik: 

4. NOREKIN 
Kasu honek, laguntza adierazteaz gain, batuko NORTAZ eta NORENGAN kasuen zenbait eremu hartzen 
ditu. (1988:76) 

Laurogeita hamarreko hamarrurtekoan sarturik, Juan Carlos Odriozola eta Igone Zabalaren 
jardunean ere (1992) ageri dira joera murrizgarriaren aztarnak, galdegaiari eskainiriko pasarte 
honetan ageri denetik, adibidetako: 

d) Ipuinak edo "pasadizoak" kontatzen direnean elementu guztiak ezezagunak izanik autore batzuen 
ustean ordena askea da, baina ez dirudi mami konplexuko testuak itxuratzekoan horren askatasun 
handirako joera dagoenik ez eta askatasun horrek deskodifikazioa segurtatu edo erraztuko lukeenik. 
Zenbait kasutan, gazteleraren edo frantsesaren eragina izan liteke orden aldakortasunaren errudun. Maila 
kultuko testu idatzietarako eta bereziki maila teknikorako, aurreko eskema mantentzea komeni litekeela 
[proposatu dute Zabala & Odriozolak beste lan batean]. (1992:1233) 

Autore horiek berek adierazten dute badela Euskal Herriko Unibertsitatearen barruan 
kokatzen den mugimendu bat, bereziki «hizkuntz maila tekniko bat itxuratzeko» ahaleginean 
ari dena, eta joera murrizgarria bide darabilena: 

(...) Jarrera horren baitan, edukinen eta baliabide sintaktikoen arteko harreman biunibokoak ezartzen 
saiatzen ari da, interferentziak eta hizkuntzaren ezagumendu txiroek sorterazten dituzten diasistema-
arazoetatik alde egiteko eta mezu konplexuak ahalik eta segurtasun handienaz transmititzeko. 
Horretarako, hizkuntz arrunta bortxatzeko nolabaiteko joera nabari daiteke “mugimendu” horren baitan. 
(1992:1241) 

Orain artean atal honetan irizpide murrizgarria erabiltzen duten batzuen adibideak ekarri 
ditugu. Jokabide meharzale hori gaur egun gizartean badela erakusten duten iritziak ere jarri 
nahi ditugu honen ondotik.  
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Laura Uruburuk (1992), Bizkaiko eskualde euskalduneneko eskola-umeen hizkuntz 
trebetasunak direla eta, honako iritzi honen bidez erakusten digu idatziaren alorrean bederen 
badela joera murriztaile bat, norberaren hizkeraren ezaugarriak onesteko bidea galarazten 
duena: 

Ahozkoan, [eskolako umeek] alkarrizketa informalean bizkaiera erabilten badabe be, hori inoiz ez da 
gertatzen idatzizkoan. Hemen sekulan ez dabe erabilten bizkaierazko berbarik ez aditzik. (1992:52)  

Alfontso Irigoyen 1993an ez da ados Euskaltzaindiak postaz urtarrilaren hasieran helarazi 
dion proposamenarekin, zer, nor, zein eta holakoak pluralean ere forma horretan idaztea 
gomendatzen duena, euskara batuan. Haren praktika halakoa baldin bada ere, uste du beste 
aukera batzuk ere libre utzi behar zaizkiola idazleari, zein mailatan ari den. Bestela esan, uste 
du, puntu honetan ere, ez dela oso estu jokatu behar, eta aukera desberdinek ere behar luketela 
nolabaiteko onarpena. Honela dio: 

Nik neuk nor, zein, zer, galdetzaile eta anaphorikoen funtzioa betetzen duten elementuak bai kontextu 
singularrean eta bai pluralean neure izkribuetan erabiltzen baditut ere, (...) ez dut batere gaizki ikusten 
standart demotikoko mailan eta baita beste maila batzuetan ere beste zerbaitek ere korri dezan, noiz nola, 
korritu ere korritu izan baitu. Arrazoi berberagatik maila berbereko eredu litterarioan, beste mailak ukatu 
gabe, noski, alde batetik batzu nominativorako eta batzuk ergativorako, inesivoan batzutan, eta abar, 
erabiltzera abiaturik naiz, eta bestetik batzuek, batzuetan, eta abar, aurrekoetarik bereizirik, Euskal 
Akademian hori galerazi nahi lukeenik falta ez bada ere, horrela akademiakada epistemophobo 
intolerantean eroririk. (1995a:328-329) 

Laura Uruburuk 1993ko udaberrian eginiko jardunaldi batzuetan azaltzen du 
irakaskuntzaren munduan ere badela joera euskara batua modu murritzean ulertzeko. Hala, 
Uruburuk dioskunez, ahozko jardunean bizkaierazko berbak aisa sartzen dituzten irakasle 
batzuek, gero idazten hasi orduko hainbat ezaugarri desagerrarazten dituzte, kode horretan 
eredu murritzago bat erabiliz: «Ahoz, bizkaieraz modu natural baten berbetan egon, eta 
paperean guztiz modu desbardinean transkribatu» egiten ei dute askok (1993:204). Horrela, 
asteko egunen izenetan eta urtaroenetan ez omen dituzte bizkaierazkoak sekulan erabiltzen, 
eta gainera bizkaierazko hainbat ezaugarriren tokian, haiek kendu eta bestelako formak 
hobesten omen dituzte irakasle horiek. Hori ilustratzeko, adibide pare batzuk ematen ditu 
Uruburuk. Hona nola dioen: 

Inori ez deutso buruak emoten martitzena edo barikua, edo udagoiena idaztea -nahiz zirriborroan 
norberarentzat idatzi-, berbaz beti holan esanagaitik. (...) Benetan harrigarria da jende askok uste izatea 
honetariko hitz edo formak, geure euskeran parra-parra darabilguzanak, batuz idazterakoan ezin erabili 
diralakoa, onartuta ez balegoz legez. Eta horretara sortzen dan batu-eredu hori, erabiltzen doguna baztertu 
ondoren gelditzen dan hondarra da; pobre-murriztua derrigorrez. 
Transkribatze-modu batzuk agertuko deutsuedaz honen erakusgarri, hurrengorik hurrengo: 
Batzarra amaitu ebenean...... Bilera bukatu zutenean 
Zelan?.......  Nola? 
Jakin eragitea........ jakin araztea 
Balorazinoa egin barik........ baloratu gabe 
Mila bider...... Mila aldiz 
Aztertu ta gero....... Aztertu ondoren 
Irakas-ikas prozesuaren barruan... prozesuaren barnean 
Guztiz gatx egiten jake umeei.... Oso zaila egiten zaie haurrei 
Guk egin dogun beharra apur bat aitzeko... Guk egin dugun lana pizka bat ulertzeko 
Gure ardura nagusia... gure kezka nagusia 
Txarto ikasia.... Gaizki ikasitakoa 
Honen ganean ez dogu berbarik egin.... Honetaz ez dugu hitzegin 
Honegaz lotuta... Honekin loturik. (1993:204) 
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Eta joera hori ikasleetan ere agertzen omen da: 

Ikasleetan be ikusten dan euskerea, murriztua, itxia eta hestua da. Euskerea aberastuten joan beharrean, 
bere erabilera marku hestu batera mugatzen da. (1993:205) 

Mila bederatziehun eta laurogeita hamalauko azaroan Iñaki Caminok artikuluxka idazten 
du Euskaldunon Egunkarian, Euskara batuko hitzak izenburu duena. Hartan Bizkaiko hainbat 
euskaldunek euren euskalkiko hitzak ez erabiltzeko duten konplexua aipatzearekin batera, 
gizartean hedatua dagoen hiperbatua izeneko hizkuntz eredua badela adierazten du. 
Hiperbatua delako eredu hori, guti goiti-beheiti Pello Salaburuk euskara batu soziologikoa 
izendaturikoaren ildo berekoa litzateke: euskara batu murritz bat, murriztapen horretarako 
garai horretan Euskaltzaindiak deus esan edo erabakia ez bazuen ere. Caminok, bada, euskara 
batuaren kontzepzio zabala defenditzen du. Hona nola azaltzen duen hala bizkaieradun 
askoren konplexua nola hiperbatua delakoa: 

Eman dezagun ikasle unibertsitari bati testu bat euskara batura pasatzeko agindu zaiola. Ikaslea 
bizkaitarra da. Buruz buru egiten du zelako batekin, eta ez bat eta ez bi, nolako ematen du honen ordain 
euskara baturako. Ez du aspaldi, euskal astekarietan batua zerabilten Bizkaiko idazle anitzen lanak 
irakurtzean, sinaduragatik genekien hura bizkaitar batek idatzia zela, itxuraz berdin izan baitzitekeen 
Gasteizko nahiz Lizarrako batek idatzia, han ez zen Bizkaiko hizkeraren arrastorik. Batua ordea 
ortografiarako eta morfologiarako erabaki zen, ez hiztegirako edo sintaxirako. Aise da ordea herri honek 
mende honetan izan duen lorpen handi honetaz orain mintzatzea, duela hogei urte gauzak zailxeago 
zeuden, eta hiperbatua sortu izana ez da horren harrigarri.  
Ez da esaten ahal hitz batzuk batua direla eta beste batzuk ez direla. Esaten ahal da hitz batek baduela 
forma batua, eta ilitzerri ez, iratzarri dela idazteko arauek hobesten dutena, eta batuaren zakuan esnatu-k 
hainbat eskubide duela. Testua zer nolakoa den, non erabiliko den, norendako den... horren arabera 
ikusiko dugu ilitzerri edo iratzarri jar daitekeen. (Camino 1994) 

Gizartean euskara batuaren ulerkera estua eta murritza hedatu dela adierazten du Pello 
Salaburuk 1994an Leioan Euskaltzaindiak egin zuen XIII. Biltzarrean, hartan «batua 
soziologikoa» kontzeptua agertzen duelarik (ikus horri eskainiriko puntu berezia). 

Igone Etxebarriak ere ideia bera agertzen du honako honetan: 

(...) Egia da orain arte idatzirako finkatutako batasuna izan dala ahozkorako erabili izan dana, eta batzutan 
batuaren atxakian berez batuak zertan baztertu ez daukezan berba eta esakerak baztertu egin dirala. 
(1993:178) 

Harrigarria da, beste konparazio bat ekartzeko, nolako adibide paradoxikoa erakusten duen 
Juan Manuel Etxebarriak, 1994an, Entseiucarrean aldizkarian. Egile horrek behin baino 
gehiagotan aipatzen du euskara batuak oso eredu malgua eta zabala izan behar duela, eta herri 
hizkeraren aberastasunak bereganatu behar dituela; baina halako batean, ustekabean, herri 
erabilera bat zuzentzen du, irizpide murrizgarri baten arabera: jatorrizko testuan otzan otzagas 
dena, euskara batuko bertsiora pasatzeko orduan hotzaren hotzaz bihurtzen da, hasierako herri 
hizkerako soziatiboa, hondarrean (ustezko) euskara batuko instrumental kasura ekarriz. 
Euskara batua dela eta erakusten duen kontzepzio zabalaren eta puntu horretan ezartzen den 
murriztapen horren artean ageri den kontradikzioak, funtsean, jokabide murrizgarri hori 
zenbateraino den sartua erakutsiko luke (Etxebarria, J. M. 1994).  

Juan Luis Goikoetxeak ere (1996) uste du euskara batua oso irizpide estuekin mugatu dela. 
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Hartaz ari dela, hona haren hitzak: 

Jarrera normatibo hau, hizkuntzaren eredu unitario eta aski selektiboan oinarritzen da, eta ez du aintzat 
hartzen aurrez ezarritako eredu honetatik inolako digresio eta saihesterik, direnak direla komunitatearen 
bizitza linguistikoko baldintza objetiboak. Hor, hizkuntza literarioa aukeratu da eredutzat, hala 
espresamoldeetan nola aplikatzen den area geografikoan. Ondorioz, beste estrato edo hizkuntza mailak, 
gainerako modifikazio dialektalak -inguru geografikoak inposatuak-, mespresatu egiten dira. (1996:519) 

Helduen irakaskuntzan ari diren irakasleen artean ere bada (edo oraintxe arte izan da, 
behinik behin) euskara batuari buruzko ideia murrizgarri hori. Hala dio Gontzal Lopez-ek, 
AEKren izenean (1998). Erakunde horren barruan test bat pasatu zuten arduradunek, ikusteko 
nolako ideia zuten irakasleek euskara batuari, eta euskalkiari buruz. Ondorioak honela 
azaltzen ditu: 

(...) [AEKko irakasleei eginiko inkestaren] erantzunak leitzen hasi eta atoan honako ondorioa atera 
genuen: jende ugarik oraindino uste du euskara batua, edo euskara zuzenena behintzat, euskal hedabide 
nagusietako eredu estandarra dela (hitz egin, dirurik gabe, etxetik atera da, nolako, bi lagun, baino lehen, 
korrika, eraman, esnatu, eseri ... ), eta gainontzeko guztia dialektala dela. Ez dago argi zer den euskara 
batua, edo hobeto esanda, ez dago argi zeintzuk diren beronek ematen dizkigun aukerak (askotxo) eta 
ezartzen dizkigun mugak (oso gutxi); eta ezjakintasun honek euskalkietatik urrundu eta lehen aitaturiko 
bizitasun bako euskara artifizial, murriztu eta pobrea erabiltzera eroaten gaitu. (1998:139) 

1.3.2.5.2. Kontzepzio zabala eta idekia  

Goiko puntuan agerturiko irizpide murrizgarriak gora-behera, badira euskara batuaren 
garapenerako eredu zabala eta idekia eskatzen dutenak ere. Hemen bildu ditugu horietako 
batzuk. 

Mitxelenak berak 1968ko Arantzazuko txostenean, euskara batuaren oinarri gisa aipatzen 
dena, euskara batua ez du hizkuntz eredu zurrun gisa ikusten, zerbait idekia bezala baizik. 
Helburuen artean, izan ere, bi hauek izendatzen baititu txosten egileak: a) euskalkiak ez 
daitezela elkarrengandik gehiago urrun eta alden, lehenik; eta b) ahal daitekeen neurrian, 
elkargana bil daitezela, gero (1968:204). Bestalde, lexikoaren alorrari dagokionez, honako 
baieztapen hau ikus daiteke txosten horren 6. puntuan: 

6. Euskaltzaindiak ezin arbuia dezake euskal-hitzik, ez hangorik ez hemengorik, ez zaharrik ez 
berriagorik. Nahiago ditu bizi-bizirik dirautenak zaharkituak baino; gehiago erabiltzen direnak eta 
zabalago hedatuak daudenak. Aberastasunari begira dago beti, garbitasunari baino areago. (1968:212) 

Morfologiaren atalean, berriz, lehenbiziko ideia da forma hutsez ari dela egilea, eta ez 
forma horien balioez (1968:216). Atal horretako azkeneko puntuan, berriz, aditzean batasun 
bakarra ez du hain ezinbestekotzat jotzen:  

9. Ez letorke kalte handirik oraingoz, beste puntuetan bateratsu bagentoz, aditz laguntzaile molde bat 
baino gehiago usatzetik (...). (1968:218) 

Eta joskerari buruz ari denean ere honela dio, besteak beste: «Hor, bestetan baino areago, 
oinharri hutsetan gelditu behar, handik aurrera urratsik egin gabe.» (1968:218). 

Idekitasun hori azpimarratzen du Villasantek 1994ko biltzarrerako egin zuen txostenean: 

(...) Eta ohar beste honi ere: Mitxelenak bere txostenean ez digula batasuna zerbait bukatu edo zeharo 
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egindakotzat ematen. Berak nahi du euskara Batasunerako bidean jarri, baina aitortzen du, halere, 
horrekin batasuna ez dela bukatua edo erabat amaitua. Gero ere beharko da lan hori bultzatu eta aurrera 
eraman. (1994a:653) 

Mikel Zaratek 1978ko Bergarako Biltzarrerako txostena egin zuen, izena Euskara batua 
eta euskalkiak zuena (Zarate, 1978). Hartan, euskalkiari toki handiagoa eskaini nahi diolarik 
euskararen batasun bidean, ez da harritzekoa euskalkien ekarpenek bide zabalagoa izan 
dezaten ahalegintzea. Horrela, bada: 

4) Morfologia ta lexiko aldetik, aspaldion asko ere asko aurreratu dugula esan behar batasun bideetan 
zehar. Deklinabidea gehien batean baturik dugu ta ortografia bezala deklinabide bat erabiliko nuke nik 
beti euskarazko idazki guztietan, deklinabide batu bat, batek gizonagaz idatzi duela gizonarekin idatzi 
beharrean, edo gizonarekila, ta haserre bizitan jarri gabe; buruarekin edo buruagaz jo dut jarri duela 
batek buruaz jo dut jarri beharrean ta haserre bizitan jarri gabe; Berlina ta Zarautza baino ulerterrazago 
badira Berlinera ta Zarautzera, hauek erabiliz eta abar. (1978:565-566) 

Aditzari dagokionez ere, jarrera zabalagoa eta benetako erabileratik hurbilagoa eskatzen 
du. Horrela, alde batetik ez ditu atsegin zenbait adizki bere ustez franko zaharkituak 
(1978:566-567; ikus 1.3.2.3.2. puntua). Eta bestetik, nahiz eta aditz batua erabakia den, 
1973an, nahi du alor hori gehiago aztertzea, bizkaierazko adizkiak eta baturako harturikoak, 
kasu batzuetan bederen oso desberdinak direlakoz, eta berak proposatzen duen ezarian-
ezariko bidearen kontrakoa delakoz eredu bakar eta urruna erabakitzea denentzat. Horrela, 
aditz sub-estandarrak proposatzen ditu33: 

Egina dago egon aditz batu bat paperean; baina eginda egon arren, oraindik zer azterturik asko dugu 
aditzaren alorrean aditz batu bizi bat lortu baino lehen, zer azterturik asko aditza gaurkotu ta murriztu 
egiteko, herriak berak egin duen legez, zer azterturik asko gure aditza ondasuntegi nazkagarri bat bihur ez 
dakigun. 
Horrexegaitik, oraingoz, aditz "sub-standard" bat, baturantzako maila bat egitea eskatuko nuke 
bizkaitarrentzat eta lapurtar eta zuberotarrentzat ere bai agian, euskara bizitik euskara batu bizirantz 
goazelarik ahalbait arinen ta egokiro joateko. Bestelan, Bizkaian behinik behin, nik neuk ez dut beste bide 
egokiagorik eta errazagorik ikusten. 
Euskalkietan forma asko ditugu berdinak edo berdintsuak. Hor ez dugu eragozpenik. Baina forma 
ezberdinak ere hainbat ditugu: dizkizut eta deutsudaz, zitzaizkidan eta jatazan, adibidez. Ta horretan 
kontuz ibili beharra dugu euskaldun guztiak alfabetatu arte, horretan begirunez jokatu behar du 
Euskaltzaindiak Euskal Herri osoko euskalki bizi-bizien alde 1968. urtean Arantzazun Mitxelenak esana 
gogotan harturik: "Ez letorke kalte handirik oraingoz beste puntuetan bateratsu bagentoz, aditz laguntzaile 
molde bat baino gehiago usatzetik. Egizta bait daiteke aditz laguntzaile horiek isomorfoak edo direla 
euskalki bakoitzean, eta euskalki batetik bestera ere bai, beharrik". (1978:567) 

Morfologia dela eta, bada, aldaera desberdinak onartzen ditu (gizonagaz, gizonarekin, 
gizonarekila; aditz subestandarrak), batasun bidean abiaturik ere erabateko bakartasuneko 
batasuna beharrezkoa edo egokia ez delakoan. Eta biltzar horretarako Gereñok aurkezturiko 
eskea, euskara batuaren kontzepzio estua erakusten duena, ez du ontzat ematen. Bide 
zabalagoa nahi du batua eraikitzeko: 

Hor ari dira radikal batzuk ongi ala ondo, baino ala baizik, gabe ala barik, nola ala zelan, axola ala 
ardura, bezala ala legez, gibel ala atze, aitzin ala aurre, nahi ala gura, ahaztu ala ahantzi, etxetik ala 
etxerik, izango ala izanen..., zein aukeratu behar den baturako ahalbait arinen erabakitzeko. Euskara 
osoaren barnean eta kultura maila batean ta hizkuntza mailak bereiztuez gero, huskeria bat dela hori 
esango nuke nik ta ocurrir, suceder, pasar, acontecer eta acaecer gaztelania batukoak diren antzera, biak 
onartu behar ditugu batuan oraingoz eta geroago ere bai, beharbada. Ondo ongi dago, ba, eta ongi ondo 

                                                 
33 Mitxelenak 1968an hala proposatzen zuen, eta ildo berean sartuko da Koldo Zuazo ere, 1988ko lanaren ondorioetan ageri denez 
(1988a). 
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edo ontsa. (1978:566) 

Lexiko mailan ere, beraz, postura zabala aldarrikatzen du (zabaltasunaren neurriak aztertu 
gabe badaude ere), euskara batua egiteko orduan euskalkien arteko diferentziak ezabatzeko 
obsesioaren kontra34. 

Karmel aldizkarian, 1981ean, argitaratu ziren bi gutun, Dionisio de Oñatibiak eta Larry 
Trask hizkuntzalariak elkarri igorritakoak. Liverpooleko Unibertsitateko irakasleak Dionisio 
de Oñatibiari eginikoan agertzen da hizkuntzalari horrek nolako jarrera zuen euskara batuaren 
eta euskalkiaren arteko auzian. Trask-en ustez euskara batua ez da hizkuntz eredu amaitua, ez 
eta hurrik eman ere, eta garbi ikusten du zein den herri-euskara delakoak euskara batuari egin 
behar liokeen ekarria, beronen kontrako hizkuntz moldetzat erabili beharrean: 

(...) Eta herri-euskara ondo ezagutzen dutenek hizkuntza idatzia aberastu egin behar dute euskaraz 
idatzeaz (sic), eta beren jakintza osoa erabiltzeaz. Oraintxe Euskara Batua eskeletoa da bakarrik; zeharo 
hizkuntza bizia bilakatuko da, euskaldun guztiek lagunduko badiote bakarrik. (1981:25-26). 

Euskaltzaindiak berak ere euskara batuaren kontzepzio ideki horren aldeko aipamena 
egiten du 1979an, Euskara batua eta euskalkiak irakaskuntzan izeneko adierazpenean. Honela 
amaitzen da agiri hori: 

Azkenik, argi eta garbi utzi nahi du Euskaltzaindiak, bere garaian harturiko erabakiak eta egindako 
gomendio jakinak salbu, oraindik urrats asko dagoela euskara batua burutzeko eta inork ez duela euskara 
batua omen delako baten monopoliorik. Beraz, idazleak eta irakasleak beren eskuko dira tradizio ongi 
ezagutu baten ildotik, pedagogiazko eta literatur adierazpeneko premien arabera, nork bere euskal sen 
hoberenaren argitan jokatzeko, euskararen funtsezko oinarri batu horrekiko leialtasunean. (1979b:697-
698)  

Erramun Bachoc-ek 1984-85eko eguberrietan Eibarren eginiko jardunaldi batzuetan 
euskara batuaz nolako ustea duen erakusten du. Euskara batua, bada, uste du bizkarrezurra 
besterik ez dela, aditzak, deklinabideak eta ortografiaren batasunak hezurdura ematen diotela, 
eta hiztegi eta izendegi minimo batek osatua dela besterik gabe: 

- Euskara batua da, euskalkien arteko elgar ulermena hobetzen duen euskara artifiziala, aditz jokoa, 
deklinabideak, idazteko moldea, hiztegia eta izendegi minimo bat: hilabeteak, egunak. (1986:127) 

Gainerakoan, «Hiztegia eta lokuziotegia ez dira normalizatuak, Herran [sic, beharbada 
horrek] du agertzen euskalkien garrantzia: Euskara modernoak bildu behar ditu euskalkietan 
dauden aberastasunak bai hiztegiaren aldetik bai lokuzioen aldetik» (1986:138). Bachoc-ek 
uste du euskalkietan oinarrituriko euskara batua eraiki behar dela, eta beldur da egiazko 
euskaldunetatik urruti gelditzen den eredua proposatzen bada, hortik aterako den hizkuntza 
arrotz eginen zaiola hiztunari eta honek ez duela bere sentituko, «euskalkietako aberastasunak 
baztertzen dituen neurrian». Eta ondorioa, euskara bera itzaltzeko arriskua aipatzen du, gisa 
horretako batua «artifiziala» euskalkien -eta euskararen- aurkari izanen litzatekeelarik 
(1986:135). 

Jardunaldi beretan Adolfo Arejitak dio euskara batuaren eredua gehiago bizkaieratu behar 

                                                 
34 Ikus, jarrera honekin konparatzeko, Xabier Gereñoren idatzia Bergarara aurkeztua (Gereño, 1978). 
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litzatekeela, eredu zabalago bat eskatuz horrela. Beraz, funtsean, euskara batutzat hona zer 
hartzen duen idazle honek, eta nolako bide zabala galdetzen duen etorkizunean:  

Azken urteotan sortzen doan zabaltasun giro hori beharrezko da eredu bateratu hori aberatsago eta 
toleskorrago bihur dadin. Ortografia, aditza, deklinabidea eta beste punturen batzuk hartzen dituan 
finkapen formal batzuk egin diralarik, lexikoan, erlazio-atzizkietan, adierazpideetan askatasun handia 
behar da: sinonimia ugaria, gramatika-egituretan ahalbide ezberdinak, eta abar. Bestalde finkatu 
beharreko formetan ere (lexikoan zein erlazio-atzizkietan zein beste puntu batzuetan), experientzia luze 
baten ondoren ebatziak hartzea hobe da, priesaz egitea baino. (1986:167)  

Karmele Rotaetxe (1987b) kexu da aukera bakarzalea eta ez aldaerazalea (norme unitaire 
et non variationiste) hobetsi delakoz euskara batua taxutzeko orduan. Rotaetxek, beraz, 
aukera malguagoa nahi luke. Ildo berbereko iritzia erakusten du 1990ean, kexa agertuz eredu 
bakarzalearen aldeko apostua egin zelakoz: 

A diferencia de lo que hizo Pompeu Fabra (...) la codificación vasca no daba entrada a la variación. 
Precisamente por eso, la fase de implantación (...) podía haber buscado un cierto equilibrio: no ha sido así 
(...). (1990:168). 

Pello Salaburu El Correo egunkarian, euskara batuaren nolakoaz ari da 1987-XI-12ko 
artikuluan. Ideia hauek adierazten ditu: bat, euskara batua arau guti batzuek osatzen dutela; bi, 
eredua erdi aldeko euskalkietan oinarritzen dela; hiru, eredu hori ez dela amaitua, eta idazleen 
joeren arabera alda daitekeela:  

Euskara idatzian erabiltzeko emandako arau sinple batzutara mugatzen da euskara batu delako hori. (...) 
Egia da eredu hori erdialdeko euskalkietan oinarritu dela, neurri batean behintzat (...). Zer egingo diogu, 
bada, giputzek gainerako guztiek baino gehiago idazten badute! Alderantzizkoa balitz, euskararen eredua 
ere diferentea izango genuke, ezpairik gabe. (Salaburu, 1987a) 

Koldo Zuazo (1989a) ederki ohartzen da bizkaieradunek hizkuntz kontuetan agertzen 
dituzten lotsa-konplexuez, eta hori gainditzeko lehenengo eta behin bizkaieraren ezaugarri 
batzuk, irizpide jakin batzuen arabera bereiziak, euskara batuko testuetan sartzea 
gomendatzen die bizkaieradun idazleei, beste euskalkietako forma arrotzagoen aitzinetik 
haietxek jarriaz hautatzeko orduan. Hitz eta baliabide linguistikoen zerrenda pare bat elkarren 
ondoan paratuz, batzuk mendebalekoak eta beste batzuk bestetakoak, honela dio: 

A       B 
(dugu) eta      bait-(dugu) 
ei       omen 
lar(regi)       gehiegi, sobera 
ostera      ordea, aldiz 
óstera      ibilaldi, itzuli 
begitandu      iruditu 
antza, itxura     dirudienez 
legez      bezala 
Ez al dira, ba, A zutabekoak B-koak bezain jatorrak? Euskalki guzti-guztietako hitz eta esamoldeak 
erabiltzea ez al da, ba, euskararentzat aberasgarri eta onuragarri? Nik uste baietz, baina bizkaieradun 
ezjakinenak ere, bere euskalkia hierarkiaren azpikaldean dagoena badakienez, ez dizu euskalki horren 
usainik darion hitzik behin ere erabiliko. Nahiago izango du sobera (< gazt. sobra) erabili bere zorioneko 
larregi baino. (1989a:33) 

Horrela, bada, mendebaleko idazleei Zuazok gomendatzen die euskara batuaren eredu 
zabalagoa ager dezatela, nork bere hizkeratik abiatuz. Hala ere, oso arreta handia jartzen du 
euskara batuaren zabaltze horrek irizpide jakin eta zehatz batzuk bete ditzan (aitzinatasuna, 
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hedadura, eta literatur tradizioa dira Euskaltzaindiak ezarririko hiru irizpide zutabeak), 
kezkatua baita arront hizkuntza urratzen eta xehekatzen duten joera zatikatzaileekin. 

Euskaltzaindiaren Gramatika Batzordeak ere ikuspuntu zabala erakusten du 1990ean 
argitaraturiko liburuan. Haren ustez, euskara batuaren osatze bidean euskalkiek ere badute zer 
ekarria. Hala dio Euskaltzaindiaren baitako batzorde horrek EGLU-IIIren aurkezpen hitzetan: 

Baliabide hauek [lokailuak, alegia] ez dira euskal herri guztietan modu berean erabiltzen, baina euskara 
batua hobeki garatuko da han hemen barreiatuak dauden baliabide desberdinak geureganatuz, ezagutzen 
dugun euskaratxoa inguruko haize freskotik eta beste euskaldunen molde berezietatik gordeaz baino. 
(1990:XIV) 

Ildo bereko iritzia jaulkitzen du batzorde horrek 1991n, EGLU-Iaren bigarren argitaraldiko 
sarrera hitzetan ageri denez. Euskara batua eraikitzeko oinarria, izan ere, Euskaltzaindiaren 
Gramatika Batzordearen iritzian euskara osoa da; beraz, euskalki guziak: 

Euskara batuaren abiapuntu eta oinarria, izan ere, euskara bera da osoa, euskaldun guztien hizkuntza, 
alegia; beraz ez du gramatika bat euskara osoak eta beste bat batuak; biak, batuarena ere bai egin 
dadinean, euskara bakarraren eta beraren gramatika izango dira. Euskara batuaren definizio zehatza 
egiteke dago oraino, baina definizio hori oroz gainetik hizkuntza osoaren aberastasunen eta mugen 
arauera moldatu behar da. (1991a:XXVIII) 

Hiztegi kontuan, halere, bai ezartzen du murriztapen bat: hitz baten aldaera hutsak 
direnetatik bat bakarra hautatu behar da (aunitz edo anitz). Osterantzean, aldeak 
barrenagokoak direnean, hona nolako tratamendu zabala proposatzen den: 

Egia da, halere, diferentzia guztiak ez direla hain azalekoak; gelditzen zaizkigunen artean badira mamizko 
batzu eta hauentzat lehen azaldu tratamendua ez da egokia. Lexikotik hasten bagara, esate baterako, garbi 
dago puntu bat: anitz eta asko hitz desberdinak dira, sinonimoak, bata ez baita bestearen aldakina, eta 
idazleak horrelakoetan libre izan nahi du bere gogora bata zein bestea erabiltzeko. Aldiz, anitz eta aunitz 
ez dira sinonimoak, gure ustez, hitz bakarraren aldakinak baizik, eta euskara batuan ortografia bakarra 
behar dutela uste dugu. Banaketa dialektala izan arren, anitz eta asko-ren arteko diferentzia funtsezkoa da 
eta ez, anitz eta aunitz-en artekoa bezalakoa, itxurazkoa. (1991a:XXIX-XXX) 

Gramatikaren alorrean, berriz, jokabide zabala iragartzen du Gramatika Batzordeak 1991n. 
Kasu gehienetan, egitura sintaktikoen alorrean, mamizko diferentzien kasuan bezala jokatzea 
proposatzen da, alegia, utz dakiola idazleari berak har dezala zein nahi duen, euskara baturako 
egitura egokia zein den irizpide murrizgarri baten arabera ebatzi gabe. Hots, bestela esanez, 
irizpide zabala hartzen da euskara batuaren mugak finkatzeko: funtsean edozein egiturak balio 
dezake, euskara ona baldin bada, euskara baturako. Hona Gramatika Batzordeak nola dioen 
zehazki: 

(...), hurbil gaitezen orain gramatikaren eremura. Morfologian, ikusi dugun legez, itxurazko alternantziak 
ugari dira euskalkien artean; aldiz, egitura sintaktikoetara gatozela, askoz gaitzago da bi egitura funtsean 
batetara biltzea. Alegia, balio berdineko bi egitura gramatikal, ia beti anitz eta asko-ren parean ipiniko 
genituzke, ez anitz eta aunitz-en parean. Hori horrela delarik, euskara jatorra den edozein egitura 
sintaktikok badu euskara batuan lekurik eta hortik baztertzea nekez justifika daiteke, gure ustez. Euskara 
batuaren arauek esaten ahalko digute, bada, halako egitura nola idatzi behar den, ortografikoki eta bide 
batez morfologiari dagokionez, baina zein egitura erabil dezakegun jakiteko euskararen beraren gramatika 
orokorrera jo beharko dugu, zeren hor euskara batuak berez deus guti erantsiko edo kenduko baitu. 
Nolanahi ere, gaur egun euskal morfosintaxia ofizialki guri arautua baldin badago, nahitaez hala izan 
behar du, harik eta alor zabal hau bere osotasunean eta bere aberastasunean ongi eta zehazki ezagutzen 
eta ezaguterazten, aztertzen eta deskribatzen deino. Osotasuna eta batasuna elkarren kontrakotzat hartzen 
dituena oker dabil; eta osotasunean aniztasuna gertatzen bada, aniztasun horren barruan bilatu behar 
batasuna, edo gutienez hortik abiatu behar batasunera heltzeko. (1991a:XXX) 
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Azpimarra dezagun goiko paragrafo horietan garbi agertzen duela Euskaltzaindiko 
Gramatika Batzordeak euskara batua egin-bidean dela oraindik, ez dela eredu zurrun amaitua, 
alegia. 

Julen Arexola-Leibak ere euskara batuari buruz kontzepzio zabala eta idekia (amaitu gabea 
baita eredu hori) erakusten du (1995ean argitaratu zen idatzia, baina 1991ko Dialektologia 
Kongresurako hitzaldiak biltzen zituen, argitalpenean agertzen diren lan guztiak kongresurako 
prestatuak ez baziren ere): 

Batuaren berritasunak berak lagundu edo oztopatu egin lezake prozesu hau. Lagundu, batetik, batua bera 
ez delako monolitikoegia eta horrek berorrek eklektikotasuna damaigulako euskaldunoi arau 
zurrunegiekin ibili beharrik ez izateko gauza guztietarako. (1995:386) 

Euskara batuak etorkizunean nolakoa izan beharko lukeen gogoeta egiten du Mendiguren 
Elizegik (1992), hautabide desberdinak aztertuz. Aukera bakoitza alderdi batzuetatik 
arakatzen du eta hondarrean eredu zurruna eta hertsiki mugatua baino gehiago, eredu 
malguxeagoaren aldeko agertzen da, nahiz eta oso gaitz den zehaztea norainokoa behar duen 
malgutasun horrek. Nolanahi ere, euskalki desberdinetako ezaugarriak neurri batean bederen 
errespetatu behar lirateke hizkuntza baturako ere, partikularzki sinonimo gisa har 
daitezkeenean (amama, amona, amatxi), baina batasuna galdetzen du hitz baten aldaera 
hutsak diren kasuetan (jaitsi, jetxi, jatsi): 

4.-Ereduaren zurruntasun/malgutasuna 
(...) Arazo hauen guzien azpian galdera bat dago, hots, nolako euskara batua nahi dugu? Oso batua ala 
banatuxeagoa? 
(...). Erantzuna ere ez da batere erraza. Homogenotasunaren auzia dago jokoan. Honelako barruti txikian 
honen hiztun gutxi izan eta gure euskara moldeen artean halako aldeak izatea ezin zitekeen kalterako 
baizik izan. Alderdi honetatik beharrezkoa genuen nolabaiteko hurbilpena eta hori lortu da, neurri batean. 
Seguru asko gehixeago hurbiltzea ere komeni zaigu, baina noraino? Non dago muga? Ez dut uste 
euskalki-ñabardurak oro ehortzi eta denok berdin hitz egitea nahi lukeen jakobinorik geratzen denik, 
zorionez. Baina komunikabideetako euskararako, zein eredu daukagu? Estuagoa edo zabalagoa, bi aukera 
nagusi dira hor. 
a) Euskara batua gero eta berdinago izatea, hiztegiz, ahoskeraz eta joskeraz. Helburu honetarako bi bide 
dira posible: gaur egun dagoen estandarra indartu eta finkatu, ala beste eredu bat proposatu, ezaugarriak 
batetik eta bestetik nahasian hartu baina bere hautaketetan oso hertsi eta zehatza. Bigarren bide honek ez 
du gaur aldezlerik (garai batean Oskillaso aritu zen horretan). Lehen bideak, teorian ez dakit baina 
praktikan baditu jarraitzaileak. Ukaezinak dira bere abantailak baina nabaria hainbat euskaldun 
bazterturik sentitzeko arriskua. Hirugarren bidea, lapurtera klasiko grekotua proposatzen dutenena da: 
baditu bultzatzaile jakitunak, baina hori irents lezakeen herria falta. 
b) Eredu zabalago, malguagoa eskaintzea. Dena da libre? Ez: Euskaltzaindiak hainbat arau eman ditu, 
aditz, deklinabide, ortografia eta abarretan, eta horiek bete beharrekoak dira. Hortik aurrera, inork ez du 
esan «artazi», «guraize» edo «aiztur», bat hobetsi behar denik; are gutxiago «amama», «amona» edo 
«amatxi» bat hartu eta besteak baztertu behar direnik. Komeni da, ordea, «jaitsi», «jeitsi», «jetxi», «jatsi» 
artean bakar bat erabiltzea. Sintaxian ere, «ogia erosten joan», «ogia erostera» edo «ogiaren erostera», nik 
uste hirurak direla euskara zuzena, eta bat ez beste guztiak gaitzestea ez dela bideragarri ez desiragarri. 
Eredu malguak baditu bere arriskuak ere. EGAko sinonimo ariketak egin dituen edozein gaztek daki 
«esan-erran», «galdetu-itaundu» edo «erantzun-ihardetsi» bezalako bikoteak egiten. Baina halakoen 
nahasketaz oretutako estiloa -garai batean frankotan jasan genuena- pedantekeria hutsa da. Hizkuntzaren 
aberastasuna ez bait datza sinonimo ugaritasunean, esanahi zehatzetarako ñabardura-ahalmenean baino. 
Malgutasunaren alde ona, euskalki bakoitzeko hiztunenganako harremanetarako gaitasunean dago, eta 
jakin egin behar da noiz, nola eta non erabili (...)  (1992:126-127) 

Euskara batua oraindik osatu gabea dela ulertuz, etorkizunari begira Iñaki Gamindek 
(1992b) eskatzen du eredu estandarra ez dadila estua eta inposatua izan, eta bizkaierari utzi 
behar zaiola bere aportazioak egiten euskara batuaren onerako. Jarrera zabala eskatzen du 
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euskara batuaren mugak zehaztekoan, bizkaierari ateak zabalduz euskara batuari aportazioak 
egin ahal izateko:  

Honen bidez zera adierazi gura dut; alde batetik, bizkaiera ez da desagertu eta bizkaitarrok hizkuntza 
nazionalari emon diezaiokeguna emoten utzi behar zaigu; horretarako biderik errazena zenbait alorretan 
(lexikoan, esamoldeetan, joskeran, ...) zabal eta liberalki jokatzea baino ez litzateke behar izango. 
(1992b:140) 

Gamindek berak (1992a), Sakontzen II liburuaren sarrera-hitzetan erakusten du zein den 
bere ustea euskara batuari dagokionez. Eredu zabala aldarrikatzen du, euskalki guziak parean 
jarrita bezala eredu estandarraren eraikuntzan: bizkaitarrentzat Sakontzen II liburuaren eduki 
batzuk lar ekialdekoak baldin badira, beste aldetik uste du «besteek» pentsatuko dutela 
mendebalekoegiak direla eta ez direla euskara batua. Ez du zehazki aipatzen Iñaki Gamindek 
oraingo honetan zer den bere ustez euskara batua, baina oro har esan daiteke liburuaren 
edukia eredu bateratzaile horren eremuan sartzen dela, nahiz eta sarrerako hitzak bizkaieraz 
izan: 

[Bizkaiko] euskaldunakaz danona dan ondare kulturala erabilten dot. Hori dala ta, oraingo argitarapen 
honetan Bizkaian erabilteko liburua egin gura izan dot, asko daukagu bizkaitarrok besteakanik ikasteko, 
baia zeozer irakatsi geielakoa bere euki daukadan legez hemen ipini dodaz. Bizkaitarrak berton agertuten 
diren gauza askori arrotz eta lar sortaldeko eritxiko deutse, besteak, ostera, lar sartaldeko eta batua ez 
direla pentsatuko dabe, aurki. Baia bai batzuk eta besteok euskaldunak bagara, sortalderengo lehen 
herririk sartalderengo azken herriraino, eta danon artean biharko Euskal Herri euskaldun bakarra egingo 
badogu alkarreganik ikasten eta alkar errespetatuten hasi beharko dogu. (1992a:11-12)   

Gaminderen aipatu liburuaren edukia euskara batuan egina da (aditz laguntzaileen 
koadroetan, adibidez, ez da agertzen euskalkietako aldaeren berri), baina egileak argitaraldi 
honen sarreran esaten duen gisan, «Bizkaian erabilteko» liburua egiten du. Horrek iradokitzen 
du egileak nolako ustea duen euskara batuaz. Liburuaren edukia gaingiroki aztertuz, berriz, 
hagitz nabarmena da bizkaieraren ezaugarri batzuk ere sartzen dituela bertan aurkezten den 
hizkuntz ereduan (euskara batuan, beraz). Hona mendebaleko euskalkiaren ezaugarrien 
adibide batzuk, liburu horretatik hartuak, bai egileak azalpenak emateko orduan erabiliak edo 
bai proposatzen diren edukietan agertuak35:  

ikus daitekeena legez, honakootan legez, eguno, halandaze, dagoz, gagoz, izenagaz, adjetiboakaz ezeze 
aditzondoakaz, marka barik, balegoz, kontuz ibili behar dugu ze "baino" lekuz aldatuta esaldiaren 
esangura ere alda dezakegu, mugitukeran, lar gordinegi, lar gordin, gagoz, kontutan hartu behar da ze 
....-ela, gura, esakeran, bereizi beharrean gagoz eze gauza desberdinak adierazten dituzte, erabilkeran, 
paratukeran, egikeran, eskatukeran, emakeran, zelangura, oraindino, zegan, beronek, hogetaz, 
hogetakaz, larogetak, hiru egunik baten, egun birik behin, ostera, izenagaz batera zein hain barik erabil 
ditzakegu, eze klasikoen baitan... dira, berauek, halandaze, nor edo nor, zer edo zer, atoan, berbaz 
dagoz, daukakizut, dakitsat, badakistazu, erazi eta erazo (arazi eta arazo), egiten izan dira, ogi barik, gu 
legez bizi, zure aita lakoa, katu lasekoak, anaia besteko handia, zurea gainako gozoa, nik agina sagar, 
esangura, esan beharra dago ze .... gabiltzala, nahi hogerlekoak nahi zergura dela ere, ordu 
erdigarrenean, zelangura, zelanbaiteko, zelako hotz egiten duen!, badinozu, berba egiten, ezpadaze, 
zegozen, hainbeste diru ze ez daki zertan gastatu, ez daki zenbat izango ziren eze denak ez dira agertu, ez 
ditugu berriro ikusiko ze antza ez dira etorriko, kendu egin beharko dugu ze sano motz dago eta, 
konpletiboaren sarrera gisa: ezen, baze, eze, ze; ekarri duelakoa daukat, galdegaigunean egon ezitea, 
berbetan dagozenak, esan beharra dago eze...-ela, agindu genien legez (lez), irabazten duen ginoan 
gastatu (gainoan)36, eskola balitz legezko etxea,...  

                                                 
35 Liburuaren edukietan ez dira bakarrik mendebaleko euskalkiaren ezaugarriak agertzen, ekialdekoak ere aisa agertzen baitira 
besteekin batean. Adibidez: edonon, nonbait; inon, nehon... (1992a:78) 
36 Aldaera hutsak direnak ere batzuetan bata bestearen parean agertzen dira. Adibidez: beste, bertze, berze (74. or.) 
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Horrekin erakusten du Gamindek euskara batuari buruzko ideia hagitz zabala duela, eta 
zenbaitetan garbiro gainditzen duela Euskaltzaindiak emaniko markoa ere (adibidez, dagoz, 
zegozen, dakitsut eta daukatsat bezalako adizkiak sartzen dituenean, edo soziatiboaren marka 
gisa -gaz/-kaz jokoa agertzen duelarik -kinekin batean).  

Garrantzitsua da, orobat, Euskaltzaindiak 1993an Zornotzan egin zuen adierazpenean ere 
nolako iritzia erakusten duen euskara batuaren orduko izaeraz eta izariaz: 

Euskara batua dela eta gizartean dabiltzan uste okerrak eta egiten diren gehiegikeriak ikusirik, hau 
adierazten du Euskaltzaindiak: 
Euskara Batua Euskaltzaindiak 1968.etik aurrera batasunerako eman dituen arauek bakarrik osatzen dute. 
Hau dela eta Euskaltzaindiak esan behar du badirela han eta hemen arau batzuk, euskara batukotzat jotzen 
direnak eta Euskaltzaindiak inoiz ere eman ez dituenak. Hortaz, oraingoz emaile emale bezain zilegi da 
euskara batuan; era berean, barik nahiz gabe, hetsi zein itxi, lagundu dut edo lagundu diot, etab. 
(1993b:299) 

Arejita (1993a), berriz, euskara batuaren kasuan saiatzen da aberastasuna eta ugarikeria 
desberdintzen, baina eredua murrizteko orduan zuhurtasunez jokatzea galdetzen du: 

Aberastasun hori ez datza hala ere kontzeptu berbera adieraziko duten bariante edo aldagarri-piloa 
gordetzean, hori, sasiak belarrarentzat diren antzera, itogarri litzatekeelako euskararentzat. Aldagarrien 
kontuan amore eman beharra dute euskalkiek forma bakarraren mesedetan. Alabaina astiro ausnartu 
beharko bat edo beste hautatu baino lehen. (1993a:70-71)   

Hala, eredu zabala nahi du, euskalkien ekarriek aberastua, hartarako Azkueren iritzia 
ezarriz berearen lagungarri, eta bidenabar Euskaltzaindiaren jokabidea kritikatuz (1993a:70-
71; ikus 2.4.2.2. puntua). Eta gero, konklusioak atereaz, honela dio: 

Beraz guztiz arriskugarria ikusten dut nik normatibizazioaren izenean sare estuegiekin zedarritzea 
batasunerako zer den zilegi eta zer ez. (1993a:72) 

Eta berriz ere jotzen du iltze berean, oraingoan gehiago zehaztuz euskara batura iristeko 
idazle bakoitzak bere euskalkia behar lukeela abiapuntu. Funtsean, jartzen duen adibidetik, 
hiru euskalki oinarri aipatzen ditu, idazle banaren praktika eredu hartuz, batua egiteko orduan 
oinarrizko materiale gisa: mendebalekoa (Zarate), erdialdekoa (Lertxundi) eta iparraldekoa 
(Xarriton): 

4. Bizkai euskarak eredu batuari zer aportazio egin liezaiokeen pentsatzean, helburutzat eredu batu zabal 
eta malgu bat hartu behar delakoan nago. Batu horrek galtzara bakarrekoa ez du izan behar; autopista 
baten antzera, gutxienez galtzara hirukoitzekoa baino. Mikel Zarate, Lertxundi edo Xarriton batek batuz 
idaztean ez dute hautu berdina egin hizkuntzaren harrobitik gaiak atera orduan; bestetara esateko, ez 
dituzte baliabide berberak erabili, ezta zertan erabili ere; bakoitza bere euskalkian errotu da, irakurlea 
berehala ohartu daitekeenez. (1993a:75)  

Iparraldetik ere bada bertako euskalkien ezaugarriak kontserbatzeko jarrera bat, euskara 
batuaren barrenean egonik hala ere. Euskara batuaren mugak zehazki zein diren argi du Beñat 
Oihartzabalek, hots, Euskaltzaindiak erabaki duena, eta ez besterik, eta hori idazketa eredua 
kontzeptuan sartzen du: 

Euskaltzaindiak finkatu duen gomendio multzoak, egungo egunean, transkripzioa, ortografia eta 
morfologiaren parte bat (aditz jokadura eta izen sintagmaren jokadura) kontuan hartzen ditu. Hori da 
Euskaltzaindiaren euskara batua. Idazketa eredu bat, hots. Besterik ez. Eta ez da guti. (1993:82) 



1.3. Euskara batuaren nolakoaren bilakaeraz  79 
 
   

Euskara batua zer den ongi ulertu ez dela, esaten du Iparraldeko euskaltzainak, kasu 
batzuetan; hots, eredu estu batekin identifikatu dela, eta horrek gipuzkeraren kutsu nabarmena 
duela. Ez du hori euskara batutzat hartzen. Ez hori bakarra, bederen. Eta ohartarazten du 
arriskugarria dela euskara batua murritzegi eta definituegi hartzea, gipuzkerari josiegi, ez 
baita hala ulertu behar: 

Bada hemen arazo bat, euskara batuaren inguruan den argitasun ezaren seinale dena. Maiz, eta 
zenbaitetan idazleek berek, eta kritikariek ere, azken urte hauetan moldatua izan den hizkuntza eredu aski 
markatu batekin identifikatzen dute euskara batua. Ez da hemen tokia parte on batean itzulpenen bidez 
eratua izan den hizkuntza eredu horren ezaugarrien emateko (jakitekotz, Jakin-en irakurleek badakite 
horren berri). Halaber, ez nuke nahi inork uste izan dezan gaitzesten dudala ezertan eredu hori. Hari esker 
zenbait urtez aitzinamendu ezin ukatuzkoak egin baititu euskal idazkigintzak. Ez da hori kontua. 
Haatik, irriskua bada berez arras mugatua den euskara batua (ortografia, morfologia) ager dadin den 
baino zedarriztatuago, mugatuago, eta azken urteotan idazle gehienik eskaini duen gipuzkerari josiago. 
Erranik eta errepikaturik ere hizkuntza eredu bati edo besteari jarraikiz idatz daitekeela euskara batuan, 
anitzek duten irudipena bestelakoa da, literatur edo hizkuntza eredua eta idazketa eredua elkarretarik ez 
baitituzte bereizten. Bada hor arazo bat, argitaletxeek menturaz kontuan hartu behar luketena, ez dadin 
euskara batuaren bizkar egotz, iturburua beste nonbait duten zenbait gaitziduraren eta etsimenduren 
hobena. (1993:85) 

Nafarroa Garaiko eskola girotik abiaturik, Pello Lizarraldek honela dio, besteak beste: 
«Dudarik gabe, edozein euskalkiko hiztunak sentitu beharko du euskara batua deritzon hori, 
egunero erabiltzen duenaren ispilu ez bada ere, hurbil daukala, hori ere bere dela, alegia» 
(1995:315-316). Aisa uler daiteke baieztapen horretan euskara batuaren eredu zabala duela 
gogoan Lizarraldek.  

Berriz ere mugaz iparraldetik begiratuz arazoari, idazleen euskara dela eta kezkatua ageri 
da Emilio López-Adan «Beltza» nolako hizkuntz eredua bultzatu behar den. Ondorio honetara 
iristen da hondarrean: 

Lehen esana: bai batuari, bainan hemengo sustraiak galdu gabe, eta hemengo irakurleekin ere 
komunikazioa izateko, non komunikazio hori ez den gehien preziatzen dena. (1994:15) 

Igone Etxebarriak (1994), EITBn bizkaierari tratamentu egokia emateko zein bide hartu 
hausnarrean ari delarik, uste du egokiena dela euskara batua bera bizkaieraren ezaugarriz 
hornitzea (beraz, euskara batuaren kontzepzio zabala du, eta idekia). 

Komunikabide idatzien ikuspuntutik, berriz, Iñaki Uriartek Euskaldunon Egunkariaren 
jokabideaz ari dela honela dio, euskara estandarrari buruzko ideia zabala agertzen duela: 

Iparraldetik idatzitako testuak bertako ikutuak izango dabezan legez -eta halan eta be estandarra izango 
da- Bizkaikoek be halan izan beharko leukee. Morfologian batasunerako arauak ezin leikez apurtu, baina 
lexiko eta esamoldeen aldetik badago zer ekarri. Berba batzuk euskara estandarrean normaldu diran legez 
(barik, itaundu, berba...) gehiago be sar leikez. 
(...) Dagoana gitxienezko estandarra da, aberastu beharrekoa. Une honetan euskalkien arteko aldea handia 
da behar bada, batez be muturrekoen artekoa, baina idatzian sikeran alde horrek gitxituz joan beharko dau 
denon artean osotuz. (1993:185) 

1996ko abenduaren 3an, Euskaldunon Egunkarian Aingeru Epaltza nobelagile nafarrari 
elkarrizketa egiten diote. Han esaten du Tigre ehizan eleberriko hizkera euskara batua dela, 
nahiz eta nabarmen ageri den besteak beste bizkaierako formak agertzen direla, aditzaren 
kasuan bereziki. Ikuspuntu hertsi batekin analizatuz ezin da esan bizkaierazko adizki batzuk 
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euskara batua direnik, alor hori aspaldi dagoelakoz zehazki erabakia hizkuntz eredu 
estandarrari dagokionez. Hortik abiatuta, esan liteke beharbada Aingeru Epaltzaren iritziek ez 
dutela zehaztasun zientifikorik, eta beraz alde batera utz genitzake, lan honi dagokionez funts 
gabeko aipamen gisa hartuta. Hala ere, zehaztasun falta gora-behera, uste dugu Aingeru 
Epaltzaren adierazpenek gogo bat islatzen dutela, joera bat, intuiziozkoa nahi bada, baina hala 
ere gure ustez baliagarria indarrak norantza doazen erakusteko. Bestela esateko, Epaltzaren 
iritzia ez da hizkuntzalari batena, baizik literaturgile batena, hizkuntzaren nolakoaz biziki 
arduratua baldin bada ere. Horrengatik, uste dugu haren baieztapenak, behin xehetasun horiek 
ezarrita, kontuan hartzekoak direla. Eta horrela, liburuko hizkuntza euskara batutzat jotzen 
baitu, ikusten dugu hizkuntz eredu horren kontzepzio zabal-zabala duela Epaltzak (Mikel 
Zaratek 1978ko Bergarako Biltzarrean eginiko planteamendua dakar gogora, subestandarren 
ideia eta guzi); gainera euskara batuaren ulerkera murritza dutenen aurkako jarrera militantea 
erakusten du: 

Berriz errepikatzen dut, eta badakit hemendik hamar urteren buruan oraindik horrekin bueltaka ibiliko 
garela: liburu hau [Tigre ehizan, alegia] batuan dago, batuan. Baina berriz hasi beharko dugu batuaz 
batzuek duten ikuspegi murritz hori eztabaidatzen. (1996b:25) 

Euskara batuaren kontzepzio zabala dauka Juan Manuel Etxebarriak ere (1994). Hobeki 
esan, etorkizuneko euskara batuari buruzko kontzepzio zabala du, eta egungo euskara 
batuaren kontzepzioa, berriz, lasoa, ez baitu batutzat hartzen Euskaltzaindiak zehazki erabaki 
ez duen guzi-guzia. Aditz laguntzailea eta deklinabidea daude, beraz, erabakiak, eta horiek 
dira errespetatu behar direnak, aditz trinko batzuez gainera (zebilen, testuan). Hortik 
gainerako guzia euskalki bakoitzak bere altxorretik har dezake, antza euskara batu 
soziologikoa dei genezakeen ereduan gehienik ibili diren formei inolako begirunerik gabe, 
horrela bizkaierari dagokionez «bere barruko edertasun guztiak zainduz eta promozionatuz», 
egileak dioenez (1994:130). Ildo horretan, euskara batukotzat jotzen ditu, berbarako, ondotik 
heldu diren forma hauek denak, nahiz eta azken urteotan ugariago ibili diren beste batzuk 
euskara batuaren izenaren azpian (parentesi artean jartzen dira nolabait hurbilpen gisa batua 
soziologikotzat jo genitzakeen formak, hau da, euskara batuaren kontzepzio estu xamar 
batean, bolada batean franko nagusi ibili dena, sartuko liratekeenak): 

baten (batean, batetan37), erabilten (erabiltzen), holango (holako), idergi (ilargi), ei (ei edo omen), be 
(ere), azagari (azeri), barik (barik edo gabe), birritan (birritan edo bitan edo bi aldiz), jausi (jausi edo 
erori), urtetako (irteteko), bako (bako edo gabea, gabeko), guran (guran edo nahian), eragoion (ari zen, 
ziharduen; euskara batuko aditz paradigmetan ez da agertzen), dinotso (diotso), zelango (zelako, 
zelango, nolako), atoan (berehala, segituan), lotu (geratu, gelditu), halangoa (halakoa)... 

Lehenago ere esan da Juan Manuel Etxebarriak euskara batua bizkar-hezurtako besterik ez 
duela hartzen. Horrela, badira hainbat hizkuntz baliabide Euskaltzaindiak gaiaz erabakirik 
zehazki hartu ez badu ere, batutzat eman ohi direnak, baina egile honek batuaren forma 
bakartzat hartzen ez dituenak. Irakasle zeberiotarrak bilduriko Bizkaialdeko Ipuin-Esaundak38 
liburuan darabilen euskara batuaren adibide moduan eta iraizean eginiko begiratuan aipa 
                                                 
37 Artikulu hau argitaratu zenean oraindik Euskaltzaindiak ez zuen bat-en deklinabide batua erabakia, eta joera handia zegoen 
batetan egiteko beraren inesiboa, nahiz gero forma hori bazterrera gelditu den eredu batuan sartu gabetanik. 
38 Etxebarria Ayesta, Juan Manuel (1995a): Bizkaialdeko Ipuin-Esaundak, Euba-Amorebieta (Bizkaia), Idiazabal. 
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daitezke aditz izenduak (jarritea, 46 or.; botaten, 49 or; ibilten, 49 or., zabalduten, 50 or.), 
aditz partizipioak (estimadu, 49 or.; ), lokailuak (be, ere-ren tokian)... etabar, horietan ez 
baitie euskara batuaren estatusa ematen garaiko idatzietan segur aski hedatuenik zebiltzan 
forma batzuei. 

Beraz, J. Manuel Etxebarriaren ustez, euskara batura iristeko, euskalkien oinarri zabalagoa 
hartu behar da. Are gehiago, Bizkaialdeko Ipuin-Esaundak-en sarrera hitzetan (1995a) 
lurralde bakoitzak euskara batu bana garatu duela esaten du; alegia, lurralde desberdinetatik 
sortu eta ondu den euskara batua ez dela nonahi berdina: 

Jakitunen artean sarri esaten da euskara batu bat baino gehiago dagoela Euskal Herriaren luze-zabalean. 
Euskara baturako minimo batzuk eman ziren baina urteak joan urteak etorri, lurralde bakoitzak bere batua 
egiten du eta era horretara, batak bestea aberastu. 
Liburu honetan, Bizkaiko Gorbeia inguruan jasotako herri-euskara bizi eta aberatsa, batu minimo 
horrekin "jantzita" eskeintzen da, batu honek beste batuak aberastu ditzan. 
Horretarako, lurralde honetako erabilera jatorrak eta aberasbidekoak zaindu egin dira eredu literarioan 
ere, etorkizunaren lekuko izanik. (1995a:11) 

Urte berean argitaraturiko beste liburu batean (1995b) euskara batuaren osaketan 
bizkaierak ere bere tokia behar duela aldarrikatzen du aipatzen ari garen egileak: 

(...) eta aikor ba (...) jaso dudan ipuin edo eta esaunda mordo hau etno-testo zein bizkaiera literario-
etimologikoan. Bizkaiera diot, horkoxe euskalki horrexetakoak direlako etno-testook. Euskera batuaz 
imintea be posible da baina bariante bezala, ez bait dira sistema berekoak. Eta gainera, zer da batua? 
Gorbeia inguruko euskal altxorretik ez ote du zer harturik zelango halango batua horrek? Hobe ez! 
(1995b:79) 

Bertsolaritzan zein kazetaritzaren munduan arrakastaz ari den Xabier Amurizak ere (1997), 
uste du hizkuntza batzeko prozesuetan egokiagoa dela arau estu eta bakarrak ez ematea, eta 
bai berriz aukeran uzteko joera bultzatzea, Rotaetxek aipatzen duen norma aldaerazalea 
(«variacionista») delakoa gogora ekartzen duena (Rotaetxe 1990: 26-27). Hori dela eta 
euskara batua eraikitzeko prozesuari kritika egiten dio (batasun prozesuaren goi-muga, 
bidenabar esateko, segur aski beheitiegi jarriz):  

Baztartu barik bateratu 
Azaldu dodazen puntu guztietan eta falta diren gehiagotan, erizpide baztartzailea barik bateratzailea eroan 
behar da. Euskera batuan hartu diren erabagi asko unilateralak eta eskludenteak izan dira. Dispertsinoa 
mehaztu behar dana argi dago.  Ez dago euskalkien, azpi-euskalkien eta hizkera lokal guztien nahaspila 
guztia dagoen-dagoenean batzerik. Baina neurri bateraino orraztutakoan, gailurrean dudak etorri ohi dira, 
aukera bakarra barik bi edo hiru indarrez agertzen baitira. Orduan zer egin? Bat ezarri eta besteak 
baztartu? Hori batzea baino gehiago bakartzea litzateke. Zegaitik ez, bi edo hiru soluzino posible 
dagozenean, aukeran itxi? Edo baten aldeko preferentzia erakutsi, baina besteak be eskeini? (1997:28-29) 

Euskara batua kasik gipuzkera hutsa dela irizten dio Amurizak 1997ko lanean. Eredu 
bateratzaile horrek nolakoa izan beharko lukeen, berriz, hagitz iritzi zabala du, aditzaren 
beraren kasuan ere uste baitu desberdintasunak onartu beharko liratekeela, eta bai orobat hitz 
baten aldaera soilak direnetan ere: 

Jar daigun euskera batuaren adibidea. Zer ardura dautso "eritzi" ala "iritzi" edo "urten, erten" ala "irten", 
edo "igo" ala "igon", eta abar eta abar idazten den? Itxiozu bakotxari bere gustora ibiltzen. Erizpide zabal 
hau aditz forma komunetaraino be zabaldu daiteke: "dut-dot-det, litzake-litzateke, daut-dit, dautzut-dizut, 
nuen-neuen-neban", eta abar. Zer batasun galtzen dogu horrelako aniztasuna aukeran itxita? Sarritan 
garrantzi bako kontuetan liskartzen gara eta bai euskera batuan eta bai euskalkietan daukaguzan hutsune 
eta premina benetan larrietan ez dakigu zer egin, albora begiratu baino. Orduan huskerietan hasarratzeaz 
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asasketan gara, geure ezinari duintasun itxura emonez. (1997:29) 

Jarrera bera erakusten du bizkaierari dagokionez: 

Bizkaieraz be, euskalki bera izan arren, diferentzia handiegiak dagoz, eredu bakarrak arrakastarik 
eukitzeko. Azpi-euskalkien zenbait ezaugarri bizkaiera batuan islatu ahal izateari ez dautsot bape 
eragozpenik ikusten. Jokoa ezin da, noski, zabalegi itxi, baina neurri bateraino bateratzea lortu ezkero, zer 
ardura dautso "neban, neuen" ala "nendun" idatzi. Bardin "dautsot-dautsat-deutsat, emoidazu-emoistazu, 
neutson-neutsan" eta abar. Hori bai, erabiltzen diren formek koherentzia oso baten barruan joan beharko 
dabe beti. Koexistentzia baketsua, baina argia eta lorrin bakoa. Hori lortu ezkero, neurri baterainoko 
diferentziek kolore aberatsagoa emongo leukie. Ez daiguzan azkenean ia gipuzkera soilera etorri den 
euskera batuan egindako akatsak bizkaieran errepikatu. Egin daigun batasuna, inor zelaitik kanpora ez 
sentitzeko moduan. (1997:29) 

Andolin Eguzkitzak ere ematen du iritzia gai honetaz: bizkaierak batuari lexiko mailan 
egin behar dio batez ere ekarpena, eta hartarako bizkaieradunek, berbarako, euren «ekialdeko 
herkideek beste eleberri» idatzi beharko lukete (1999:86). 

Koldo Zuazok, azkenik, adierazten du euskara batuaren inguruan gaizki ulertu batzuk 
gertatu direla, eta herriko euskara batua delako bat proposatzen du, herriko eskoletan 
erabiltzeko egokia jotzen duena. Eredu horren azalpenean ari delarik, honela dio: 

(...) Bada sasoia euskerazko berba guztiak, edozeiñ euskalkittakuak izanda be, euskera batukuak dirala 
esateko. Azken bolada honetan bat be premiñarik barik barra-barra erabiltzen hasi garan erderakadak dira 
euskera batutik kendu biharreko bakarrak. 
Bada sasoia euskerazko egittura guztiak, edozeiñ euskalkittakuak izanda be, euskera batukuak dirala 
esateko. (...) Erderatik sartu jakuzan egitturak izango dira orainguan be baztertu biharrekuak, nola ez dan 
etorri, ezer barik geldittu da edo pozik nago, porke dana gaindittu dot tankerakuak. 
Hori dala-eta, euskera batua erabiltzen dogunian be, geure herriko berbetia hartu biharko genduke 
oiñarritzat. Geure herriko berberi, geure herriko esapidieri, geure herriko sintaxiari emon biharko 
geunskio lehentasuna. (1999b:107; ikus bedi, halaber, Zuazo 1999a) 

1.3.2.6. Euskara batua eta euskalkien ekarria 

Euskara batuaren muina edo oinarria erdialdeko euskalkiak baldin badira ere, beste 
euskalkiek ez dute horrengatik arrontean baztertuak izan behar eredu batutik. Puntu horretan 
esan daiteke teorikoki ez dela eztabaidarik: euskalki guziek balio behar dute euskara batua 
aberasteko. Auzia, dena dela, ateratzen da baieztapen teoriko hori praktikara eramateko 
orduan, zeren orduan denak ez baitira bat etortzen zein den proposatu behar litzatekeen oreka, 
edo, bestela esateko, norainokoa izan behar lukeen euskalkien ekarria euskara batua 
aberasteko edo osatzeko. Ondoko lerrootan, auzi-gai horri buruzko iritzi batzuk emanen dira, 
batez ere mendebaleko euskalkitik datozenak (baina ez hartatik bakarrik). Denak ere, 
Arantzazuko Biltzarretik goitikoak izanen dira, hots, 1968tik gerokoak. 

Biltzar horretan bertan Mitxelenak, orduantxe abian jartzen zen euskara batuaren 
proiektuan aurrera egiteko bide gisa proposatzen zuen idazle hoberenen hiztegiak egin behar 
zirela, euskalkietakoak ere barrenean hartuta: 

12. Beharrezkoa dugu, bederen, hiztegitxo bat, ia ortografiarekikoa huts-hutsik, nahi-ta-ezko badu ere 
hitzen esan-nahia laburzki adieraztea, zertaz ari den jakin dezagun. Orain idazten diren euskalkiak 
kontuan edukitzekoak dira, noski, batasun osorik ez duguino eta, eskera idatzia duenez gero oinharri, 
zenbait idazle hautaturen hiztegiaren gain eraiki behar litzake. (1968:214) 
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Aunitz urte geroago (1994ko biltzarrean hain zuzen) Villasantek dio  bide horretan barna 
ez dela inor abiatu, eta bizkaieradunek ez dutela alor hori jorratu, tamalez (1994a:657-658). 

Bergarako VIII. Biltzarrean Zaratek euskara batua euskalki guziez hornitua eta haiek 
osatua nahi du, haietako bakoitzari dohain berezi batzuk ikusten dizkiolarik (1978): 

Euskararen ikuspegitik euskararik txarrena erdararik onena baino hobea dela eta bizkaieraren esaera ta 
joskera, gipuzkeraren indar ta ardatza, lapurteraren dotoretasun ta ozentasuna, nafarreraren sustrai ta 
antzinatasuna ta zuberoeraren lilura xarmanta haintzat eta ontzat harturik eta zaindurik, eginahalak egin 
ditzagula guztiok euskara bizi batu bat ahalbait arinen egiteko. (1978:568) 

Kintanak ere bizkaieraren ekarpena galdetzen du euskara batua osatzeko orduan, batez ere 
euskalkiaren berezitasunak aberastasuna eta "hobekuntza" ekartzen duenean: 

BIZKAIERATIK ERE ASKO IKASI BEHAR DUGU GUZTIOK  
(...) Izan, guztiz tamalgarria da zenbait idazle eta aurkezle giputzen jokabidea: dela ezjakintasunaz, dela 
antibizkaitartasunaz, kontua berbera da, bizkaieraz osterantzeko euskalkietan baino hobeki adierazten 
diren kontzeptuak ez dituztela behin ere hemengo hitzez ematen, sinonimotarako ere bizkaierarik ez 
balego bezala. (...) (...) 
Gaurkoan, beraz, euskalkien posibilitateak erakutsi nahirik, Bizkaiko hitz batzu aipatuko ditut, euskara 
batuan ongi erabil daitezkeenak. (1984:110-111) 

Horrela, «Ipuin, guzti, arrain, artzain, udaltzain eta oro har -zain amaiera duten hitzak 
euskara batuan hobestekoak direla» dio, «honetan bizkaiera eta ekialdeko euskaldiak batera 
etortzen baitira»; neba-ren balio berezia azpimarratzen du, eta behatz hitzak mendebaleko 
euskalkian duen esanahi mugatuagoak sor ditzakeen gaizki ulertuak ekiditeko hatz-en 
hobetasuna adierazten du; gisa berean, behearen gaina nahiago du lur-a balio, azken honek 
euskalki batzuetan dituen bi esanahien artean ezberdintasuna adierazteko (1984:110-111). 

Eibarko Udalak 1984-85eko Eguberrietan antolaturiko jardunaldi batzuetan (1986an 
argitaratuak) Jean Louis Davant euskaltzainak honela dio bere euskalkiak euskara batuarekiko 
harremanetan zer lukeen emateko eta zer hartzeko. Hona ondoko lerrootan bi hizkuntz eredu 
horiek zer ekar diezaioketen elkarri. Lehenik, zer eman diezaiokeen euskara batuari 
zubererak: 

a. Aditz forma batzuek. 
-Indikatiboko gero-aldia:  
• Nizate, hizate, date, girate, zirate, zirateie, diraie.  
Beraz batuan:  
• Naizate, haizate, date, garate, zarete, zaretete, dirate.  
-gero aldi arkaikoa, iraganaren partizipioagaz erabiltzen dena: 
• (heltü) nizateke, hizateke, dateke, girateke, zirateke, ziratekeie, dirateke. 
Batuan: 
• naizateke, haizateke, dateke, garateke, zarateke, zaratekete, dirateke. 
-Potentzial berezi bat:  
• niro, hiro, diro, (liro), giniro, ziniro, ziniroie, diroie (liroie).      
• nitiro, hitiro, ditiro, zintiro, zintiroie, ditiroie (litiroie).  
b. Bestalde hiztegi aberatsa pundu zenbaitetan, hala nola mendiko piztietaz. (1986:65) 

Gogoan eduki behar da, puntu honetan, euskal aditz batuan adizki horietako batzuk ez 
direla onartuak, ez behinik behin forma horretan zehazki. Hain zuzen ere, naizate eta 
sailekoak ez dira paradigmetan sartzen; nitiro eta sailekoak ere, ez dira euskal aditz batuan 
onartuak, nahiz eta euren "senide" singularrekoak, niro eta, bai. Beraz, Davantek nahi lukeen 
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batua puntu batzuetan bederen egiazkoa (hots, Euskaltzaindiak erabakirikoa) baino zabalagoa 
litzateke. 

Eta bigarrenik, euskara batuak zer ekartzen ahal dion zubererari: 

2b) Bere aldetik zer ekar diezakegu batuak: ortografia eta hitz berriak.  
a- Euskal ortografiaren zentzu izpirik ez dute Ziberotarrek, ez baitute euskaraz idazten ez eta irakurtzen. 
Uste dute ahozkatzen den bezala idazten dela.  
Elizak Ziberoan darabilan ortografia erdi normalizatuan irakurtzen du pratikatzen duen gutiengoak. 
Ortografia erdi fonetiko bat da. H guziak idazten dira, kontsonanteen ondotik ere. Bai eta idazten da 
«etxia», «Xiberua», eta abar...  
Nik Euskaltzaindiko ortografian izkiribatzen dut ziberoeraz ere, hitzen erroak eta deklinabidearen legeak 
errespetatuz: adibidez «etxea», «Ziberoa», eta abar. Baino horretan bakarra naiz. (...) (...) 
Uste dut Euskaltzaindiko ortografia normalizatuan idatziz geroz, askoz errexagoa gertatzen dela ziberoera 
beste euskalkietako irakurlegoarentzat. (...)  
b- Ortografiaz bestalde, hiztegi berri bat dakarkigu batuak: itsasoko hiztegia, hirikoa, industria eta 
komerziokoa, zientziakoa ere bai. (1986:65-66) 

Eibarko udaletxeak antolaturik eginiko jardunaldi horietan beretan, 1984-85eko 
Gabonetan, gaia zutenak hain zuzen euskara (batua) eta euskalkien arteko harremana39, 
Adolfo Arejitak esaten du alde batetik euskara batua zabalago ulertzeko joera atzeman duela 
gizartean (lehenago eredu zurruna eta urruna baitzen «euskaldun gehienentzako»), eta bestetik 
eredu estandarra «apur bat bizkaieratzeko» arrazoiak badirela uste du (edo bestela esateko, 
euskara batuan bizkaierazko ezaugarri gehiago sartzeko eskea egiten du): 

Badirudi azken urteotan gogoak zabalago bihurtu dirala «euskera batu» dalakoa zedarritzerakoan. Baina, 
urteon zehar batutzat emon dan horretan idatzi eta irakatsi izan dana, euskaldun gehienon espresio-
moldetik nahiko urrundurik egon da. Eta esango neuke, gaur berton ere ez dala heldu, behar leuken 
neurrian, oreka batera. Horrek bere arrazoiak ditu: batasunaren alde gerraostean lehenengo eta gogorren 
sortu zan alternatiba lapurtera klasikoaren alde egoan. Krutwig, Villasante, Kintana, A. Eguskitza ta 
idazle andana luze bat ezarri geinke multzo horretan. Koldo Mitxelenak, eta azken baten, Euskaltzaindiak 
berak bultzatu eben bideak, apur bat mendebalderago eta gaurko erabileratik hurrago ipini eban 
bateratzearen oinarria: gipuzkera-nafarrera ereduen erdibide antzeko bat hartzen zan eredutzat, 
lapurteraren kutsu tamainukoaz. Eta eredu formal horren inguruan eio da azken urteotan «euskera batua» 
deritxon hori. (...) (...) 
Arrazoi soziologikoak egon dira, eta badagoz, «euskera batua» deritxogun hori apur bat bizkaieratzeko 
be: euskal hiztunetarik % 40 edo horrenbat ei gara bizkaieraz berba egiten dogunok. Lar ez luzatzeko 
aitatuko ez ditugun arrazoiakaitik, euskera eredu bateratuaren eta bizkaieraren artean osmosis gitxi egon 
dala esango neuke, eta zoritxarrez, alkarregaz ondo ezkondu barik ikusten ditut nik, bizkaieradun herria 
eta euskera batu hori. (1986:166-167) 

Bostak Bat hiztegigile taldeak, bere Euskararako Hiztegia aurkezteko sarreran (Uribarren 
eta beste batzuk, 1986), euskara batuaren garapenarekin talde horrek duen konpromisoa 
berresteaz gainera, bazter euskalkietako ekarria baliatzen saiatu direla adierazten da zehazki. 
Hala, agerian gelditzen da euskara batuaren ildoan egiten dutela egileek ahalegina bete-
betean: 

Hizkuntzaren erabilera normalizaturantz jotzen ahalegin biziak egin ditugu, orain arte baturantz 
emandako urratsak finkatuz eta hitzen esannahi semantikoari ingurua mugatuz. Normalizaziorantz jo 
dugula esatean, euskara moderno, standard eta batua esan nahi dugu. (1986:XIV) 

Hiztegia osatzeko zein iturri erabili izan diren azaltzen ari direlarik, berriz, erdiko ez diren 
euskalkiei buruzko kezka agertzen dute: 

                                                 
39 Ikus bibliografia, EIBARKO UDALA, 1986. 
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Euskalkiei dagokienez, orain arte leku txikiegia eman zaienei (Bizkaierari eta Iparraldekoei) egin diegu 
batipat abegia. (1986:XVII) 

Juan Manuel Etxebarriak (1992an) kritikatzen du azkeneko urteetan euskalki batzuk 
baztertu direla batasunaren izenean, eta horrela euskara urritu egin dela aberastu beharrean; 
bestalde, Mikel Zaratek bere alegia ezagunean (Idatz & Mintz) erakusten zuen arazoak 
ondorio txarrak ekarri zituela iradokitzen du: 

Dialektologiari daragoiogu baina zer egin dugu joan den aspaldian? Euskalki batzuk baztertu edozein 
preziotan eta batasunaren izenean euskara urritu aberastu beharrean. Esandako guztiaz euskara idatziari 
dariot baina ahozkerari buruz zer?. Mikel Zarateren alegiko "Idatz eta Mintz" bikiak banatu egin zituzten 
eta denok dakigu zer gertatu zen. Baina orain batasunak ez ote du "Berridatz" eratu, derrigortu eta 
ondorioz "Bermintz" sortu? (1992a:728) 

Bostak Bat hiztegigile taldeak bere Europa Hiztegia. Eskola Berrirakoa-ren aurkezpen 
hitzetan euskalkiekiko kezka agertzen du. Helburuak atalean, bi ezartzen dizkiote egileek 
hiztegi horri, eta bigarrenaz honela mintzo dira: 

b) Hiztegi honetan, bestalde, era bereziz izan ditugu kontutan arrazoirik gabe zokoratuak diren euskalkien 
aberastasunak, beti ere batuak damaigun ikuspegi nazionalaren ildoari jarraikiz. (1993:IX) 

Aurkezten duten lanaren nondik norakoak azaltzerakoan, berriz agertzen da euskalkien 
aipamena: 

Euskalki desberdinen presentzia ongi ziurtaturik dela uste dugu. Izan ere, alde batetik Azkue, Akesolo, 
Mitxelena eta abarren lanak izan ditugu euskalkietako altxorra gure eskumenean jartzeko; bestetik, berriz, 
elizako irakurgaiak erabili izan ditu[gu]. Elizako testuak hiru bertsiotan datoz: bizkaieraz, gipuzkera-
nafarreraz eta lapurtera-baxenafarreraz. Gure ustez balio handikoak dira testu hauek, euskalkiak oso ongi 
ezagutzen zituzten pertsonek talde-lanean burutuak eta herriak entzute hutsez jasotzeko direlako. 
(1993:X) 

Arejitak (1993a) berriz ere adierazten du euskalkien ekarriek aberastua nahi duela euskara 
batua, eta Azkueren iritzia ekartzen du bere alde: 

Euskararentzat mesedegarri litzateke alde guztietatik handiko eta hemendiko ekarriez aberastua gerta 
dadin. (1993a:70) 
(...) Honetan ez legoke gaizki Azkuek bere gipuzkera osorako eman zituen zenbait norabide gogora 
ekartzea. Erdiko euskalkiaren aldeko apustua egiterakoan, albo euskalkietako ekarriak ere beharrezkotzat 
jotzen ditu, batez ere haren hutsuneei dagokienean. (...) (...) 
(...) gogoan hartzekoak dira hark [Azkuek] proposaturiko bideak: euskalkien ekarriaren beharra, 
batzuetan ahaztu egiten dela edo egin nahi dela dirudielako Euskaltzaindiaren erabakietan. (1993a:71) 

Hizkera estandarra indartzeko orduan, eta hiztegi kontuan euskalkien ekarriak nolakoak 
izan daitezkeen erakusten ari delarik, Koldo Zuazok (1993) Euskaltzaindiaren irizpideak ditu 
gidari zehatz-mehatz, hots, antzinatasuna, hedadura eta literatur tradizioa:  

Besteren hitzenganako zaletasunak, bizkaieradunengan bizi-bizi ageri denak, desoreka salatzen du azken 
batean. Aspaldi erakutsi zuen Euskaltzaindiak zein izan zitekeen desoreka horren konponbidea, 
«Euskaltzaindiaren agiria euskal itzei buruz» [...] izeneko txostenean hitzik egokienak zein ote ziren 
jakiteko irizpideak hiru zirela adierazi zuenean: a) antzinatasuna, b) hedadura eta c) literatur tradizioa. 
(1993:58)  

Euskaltzaindiak aspaldi emaniko irizpide horietan oinarriturik gomendatzen du Zuazok 
bizkaieradunek euren ezaugarriak balia ditzaten euskara estandarrean. Mailaka ezartzen ditu, 
ordea, bizkaieraren ezaugarriak, denak ez baitira berdin baliagarriak edozertarako: 
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Honen arabera, ba, eskubide oso-osoa du edonork baliteke/beharbada, bidali, jakina... bezalako hitzak 
erabiltzeko, zaharrak direlako batetik, Euskal Herri osoan ezagunak direlako bigarrenik eta literatur 
tradizioan ondo sustraituak ere badaudelako hirugarrenik. Eta hori horrela bada, zerbait dago oker gure 
artean baldin eta ados, agian, igorri, noski bezalakoek, aipatutako hiru baldintzak bete ez arren ere, honen 
arrakasta handia lortu badute bizkaitarrengan aspaldion.  
Bigarren multzo batean ezarriko nituzke amaitu (bukatu), begitandu (iruditu), berba (hitz), ei (omen), 
hain (halako), lain (adina/beste), lantzean behin (noizean behin), lar (gehiegi), legez (bezala), neba 
(andrazkoaren anaia), ostera (berriro/ordea/ itzulia), ugazaba (jabea)... bezalakoak. 
Antzinakoak dirudite hauek ere eta, zeinek zabalagoa zeinek meharragoa, badute euren lekua literatur 
tradizioan. Ostera, ez dute hedaduraren baldintza betetzen, bizkaieraren eremuan baizik ez direlako 
erabiltzen. Nik uste, hala ere, izan beharko luketela euren lekua hizkera estandarrean. Aberastu egin 
dezakete euskara, bereziki beste euskalkietan ezezagunak diren ñabardurak adierazten dituztenean, hala 
nola, neba, berbaldun (hitz jario handikoa), berbaro (hitz hotsa)...     
Nolanahi ere, bizkaieradunak lehenago hautatu beharko lituzkeela dirudi berba, lar... bezalakoak hain 
gogoko dituen ele eta sobera baino. Bi hauek ere ez dutelako hedaduraren baldintza betetzen eta, sobera-
ri dagokionez, mailegu garbia ere (gazt. sobra) badelako gainera. (1993:58-59) 

Duda batzuk ere izan daitezke, hala aitortzen du Zuazok, euskara estandarra ez bailuke 
ugariegia nahi: 

Zalantzak ere izan daitezke, dena dela, multzo honetan. Asteko egun eta hilabete izen zenbait ezberdinak 
dira bizkaieraz: martitzen (astearte), eguasten (asteazken), bagil (ekain), zemendi (azaro)... Bidezko eta 
legezko ere baderitzot bizkaieraz mintzatzen nahiz bizkaieraz idazten dihardugunean honelako hitzak 
erabiltzeari, baina ez horrenbeste hizkera estandarrean ari garenean. Ez dut uste asteko egunak 
izendatzeko adibidez, eta hizkuntza teknikoan oro har (animalia, landare, tresna... izenetan), sinonimia 
aberasgarri denik eta bai, aitzitik, nahasgarri eta kaltegarri. (1993:59) 

Lehen esaniko Euskaltzaindiaren irizpide nagusi horiek berek balio diote, beste aldetik, 
hizkera estandarrean hitz batzuk onartu behar direla aldarrikatzeko, zein bizkaierazko berba 
batzuk baztertu behar direla aholkatzeko (hedadura ttikikoak direlakoz, edo baita xokokeriak 
ere): 

Onartu beharrekoak dira, bestalde, aspaldidanik eta euskalki guztietan ondo txertatutako erdal hitzak, 
bertso, dantza, eliza, liburu.... bezalakoak. Orobat nazioarteko berriagoak: aireportua, amnistia, misil, 
rafting... tankerakoak. Baina euskalki jakin batek, besteengandik aldenduz eta bereiziz, hartutako 
maileguak ez dira nire ustez hizkera estandarrerako hain egoki: gaztelaniatik datozen amatatu (itzali), 
armozu (gosari), atoan (berehala), olgau, olgeta  (jolastu, jolas), sano (oso), edo bizkaieraren eremutik 
kanpo ere erabiliak diren beinke, derrigor, sikira (gazt. bien que, de rigor, siquiera), esate baterako. Era 
honetako hitzen erabilera euskalkiaren eremura mugatu beharko litzatekeela begitantzen zait niri neuri. 
Hirugarren multzo batean sartuko nituzke, azkenik, (h)arean (ezer), beilegi (hori), belu (berandu), eguzari 
(jai), ekandu (ohitura), enparatuak (gainerakoak/besteak), garbatu (damutu), ilen (astelehen), jagon 
(zaindu), lei (izotz)... bezalakoak. Multzo honetako hitzak ez dira bizkaieraren beraren eremu osoan ere 
ezagunak eta erabiliak. Batzuetan (eguzari, ekandu...), gainera, galduxe eta ahaztuxe daude bizkaieran 
bertan ere. Zentzuak eta betiko hizkuntza-senak erakutsiko digu mota honetako hitzak noiz eta nola 
erabili. (1993:59) 

Lexiko saileko oharrez gainera, beste sail batzuetan ere nork bereari eman beharko lioke 
lehentasuna, baina beti ere Euskaltzaindiak adieraziriko hiru irizpideak izanik gidari 
(1993:60; ikus 2.2. atalean). Eta azkenik, irizpide orokor batzuk ematen ditu Zuazok euskara 
batua eraikitzeko orduan kontuan hartzekoak. Lehenbizikoa, kontua ez dela nonahiko eta 
noiznahiko hitzak denak nahasian ibiltzea (lehenagoko Oskillasoren euskera osotuan ageri 
zen bezala), eta jakin ez ezik hizkuntzaren sena ere lortu behar dela puntu honetan egoki 
jokatzeko: 

Badirudi, ordea, gure arteko zenbaitek oker ulertu duela helburuaren esangura. Uste izan dugu hango eta 
hemengo hitz eta esapideak zurrunbilo zoroan nahasiz, bateko eta besteko aditz eta atzizkiak nola edo 
hala uztartuz eta elkarri josiz, konponduta zegoela auzia. Baina borondaterik hoberenaz itsu-itsuan 
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genbiltzala, ez gara nonbait ohartu baldintza bi direla nahitaezko horretarako. Euskara ondo menperatu 
eta jakin beharra dagoela batetik, baina jakite hori bideratzen eta dotoretasunez erabiltzen ere asmatu 
beharra dagoela bestetik. Eta honetantxe datza, hain zuzen, edonoren esku eta edonoren irispidean ez 
dagoen hizkuntza-sena. (1993:60-61) 

Bigarrena, ez dela guttietsi behar hiztunek egunoroko ihardunean erabiltzen dituen 
baliabideak, beste eredu ustez jantziagoak eta arrotzagoak erabiltzeko: 

(...) Uste izan dugu hizkuntza jasoa eta jantzia eraikitzeko ez zela aski apain eta ez zela aski duin geure 
eguneroko jardunean generabilena. «Larre» usaina zerion nonbait hizkera horri eta, itxura «nobleagoa» 
izango bazuen, antzinako eta urruneko hitzak beharko genituen geure idazkietan tartekatu. Zenbat eta 
halako ugariago eta ezezagunago erabili, orduan eta jasoago izango bide zen, gainera, gure hizkera. 
Usteak uste, euskara zailtzea eta hiztun arruntarengandik urruntzea izan da jokabide horrek ekarri digun 
«onura». (1993:60)  

Hirugarrenik, hizkera mintzatua eta literatur tradizioa, biak egoki uztartzen asmatu behar 
dela, «Txirrita» eta «Axular» hartzen dituelarik ordezkari sinboliko (1993:61). 

Laugarren, bereziki puntu honi dagokiona, euskalkien arteko nahasketa zerbait egin behar 
dela, eta euskara bere osotasunean hartu behar dela gogoan. Baina beti ere nork bere euskalkia 
duelarik oinarri, Euskal Herria guzia begien aurrean eta hizkuntza sena gidari: 

Labur esanda, euskalkien arteko nahasketa zenbait egiteko eta euskara bere osotasunean aintzakotzat 
hartzeko premia badaukagu, eduki, euskaldunok. Euskara esparru guztietara, are goi-kulturarenera, 
hedatu beharra ere badaukagu euskaldunok, baina nork bere euskalkian oinarri duela, Euskal Herriaren 
osotasuna begien aurrean dugula eta hizkuntza-sena gidari dugula ekin beharko diogu nahitaez egiteko 
horri. (1993:61)  

Euskara batua eraikitzeko orduan mendebaleko euskalkia, Juan Manuel Etxebarriaren ustez 
(1993), ez da aintzat hartzen, aski den dina behintzat. Bizkaiera eta beste euskalkiek ez ditu 
orekan ikusten batasun bidean: bizkaiera batasunera makurtzeko prest agertzen den bitartean, 
beste euskalkiek, irakasle zeberiotarraren iduriko, ez dute jokabide bera hartzen. Desoreka 
hori salatzen du, eta batasun bidean denek amor eman beharra; euskalki guzien aldetik, berriz, 
jarrera antzekoa eskatzen du: 

Bizkaieraren ederrak tokia behar dau izan euskeraren etorkizunean eta horretarako ezagutu egin behar da 
bizirik zer dagoan ezjakinkeriazko «tabula rasa»rik egin gabe. Ezagutu ez egitea eta egon ez egitea ez da 
bardin. Bizkaierak, beretik hasi eta haragora joaten daki, beste euskalkiek, antza, ez dakie Bizkaierarako 
bidea. Ba, euskalkiok biderdi egiten ez badogu egundo be ez dogu benetako batasunik lortuko. 
Etorkizuna izango da gaurko joera urri honen epaile. (1993:30) 

Euskalkiek euskara batuari zer ekar diezaioketen ari dela, Villasantek (1994a) Leioan 
eginiko XIII. Biltzarrean oroiarazten du 1968an adierazi zuela Mitxelenak komeni zela hiztegi 
batzuk egitea, euskalkietan idatzi duten idazle hoberenen hautuak bilduko lituzketenak, eta 
horiek baliagarriak izanen zirela batasuna eratzeko. Ildo horretan, euskalki guzien literatur 
tradizioa baliatuko litzateke euskara batuaren eraikuntzan.  

Joseba Butronek XIII. Biltzarrean kritika egiten die Euskaltzaindiaren erabaki-bide 
batzuei, alde batetik, eta bestetik proposamenak egiten ditu bide hobea hartzeko, bere ustez. 
Proposamenen artean, Euskaltzaindiari eskatzen dio euskalkietan leudekeen berezitasun 
aberasgarriak euskara baturako hartzeko, eten gabeko prozesu aberasgarrian (eta bizkaierak 
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ekar ditzakeen batzuk aipatzen ditu zehazki): 

(...) idazkera finkatzea edozein hizkuntzarentzat da garrantzi handikoa, baina baita aberastea ere. 
Esaterako, jakin nahi nuke zer pentsatzen duen Euskaltzaindiak hatza / atzamarra / behatza ondo 
bereizirik erabiltzeari buruz; edo berton / bertan ongi bereizteaz; edo neba / anaia edo beste hainbat. 
Bizkaierazko batzuk aipatu ditut, hurbilenak ditudalako, baina euskalki guztiek dituzte euskaldun guztioi 
aberasgarri gertatuko litzaizkigukeen zehaztasunak. Idazleek lan handia egiten dute horretan, baina 
euskaltzainen ekarpena ere oso mesedegarria izango litzateke. Era horretako gomendioak espero ditut. 
(1994:709-710) 

Euskara batua egiteko orduan, Juan Luis Goikoetxeak gogorarazten duenez (1994a), 
euskalki guziek bazuten zeregina: batzuek muina osatuko zuten (erdialdekoak: gipuzkera, 
nafarrera, lapurtera) eta gainerakoak horien osagarri izanen ziren (haien artean bizkaiera, 
horrekin baitago bereziki kezkatua). Hala esaten du:  

Bat etorri gara, orain arte, euskaldun gehienok Euskara Batuaren hasierako filosofiarekin, hau da, erdiko 
euskalkien inguruan -gipuzkera, lapurtera eta nafarrera- moldatuko zela, gainerako dialektoak horien 
osagarri izanik. Pentsakera honetan, inguruko euskalkietakoak -kasu honetan bizkaierakoak- 
osagarritasun hori norainokoa izan den adierazteaz gain, gure adostasun maila ere erakuts dezagun 
komeni da. Zeren bat baikatoz euskara batuak euskaldunen gogo-bihotzak erakarriko baditu, hor gure 
jaioterriko emaitzak ere ikusi behar ditugula. (1994a:799) 

Geroago, berriz ere agertzen du uste sendoa euskara batuaren osagarri direla euskalkiak: 

Kasu honetan ere euskalkia, batuak darakusan urritasuna -edozein hogeitabost urteko gaztek leukakeena- 
emendatzera dator. Zalantza barik dira euskalkiak batua osotzeko iturri. (1994a:804) 

Nolako erlazioa dute, bada, euskara batuak eta euskalkiak? XIII. Biltzarrera ahoz aurkeztu 
zuen txostenaren ondorioetan, hirugarrenak erakusten du Goikoetxearen iritzia: euskara batua 
euskalki guziak baino gorago da, eta dialekto guziak ditu oinarri. Hona, hitzez hitz: 

3.-Euskaltzaindiaren filosofiak darakuskigunez, Batua ez dela inongo euskalkirekin identifikatzen, denak 
baino gorago dagoela eta dialekto guztiak dituela oinarri. Beraz, Euskal Irrati zein Telebistan ere batuaren 
erabilera bermatzeko kalitate kontrolean iragazi behar dela. (1994a:798) 

Funtsean, bizkaieraren presentzia euskara batuan handiagoa izan dadila galdetzen du, 
hartarako bizkaieradunen ordezkaritza orekatuagoa aldarrikatuz hizkuntzari buruzko arauak 
ematen diren toki eta erakunde orotan: 

Ez dut uste okerrik egiten dudanik, badiot ezen bizkaieraz berba egiten dugun euskaltzaleok puntu 
hauetan ados gaudela: batetik, bizkaieraren presentziak handiago izan behar duela euskara batuan; 
bestetik, bizkaiera "galtzaile" atera daitekeen une, gai, arazo bakoitzean bizkaieraz mintzatzen direnek 
presente egon behar dutela. Behin eta berriz hartzen baitira galtzailetzat, ez antzinatasun edo literatur 
lekukotasunik ez dutelako, beste era bateko arrazoiak erabili direlako baizik. (1994a:799-800) 

Ondoko hitz hauek, txosten beraren ahozko laburpenetik hartuak dira: 

l.-Euskara batuan bizkaieraren zenbait tasun eta balio ezin dira jaso gabe utzi. Batasuna eraikitzeko 
orduan, badira euskalkietan elementu batzuk, beste batzuk baino karga semantiko nahiz sinbolismo 
adierazkorragoa dutenak, (...) (1994a:795) 

Euskara batuaren hiztegian bizkaieraren presentzia handitzeko, berriz, irizpide batzuk 
erakusten ditu Goikoetxeak, berak ordezkatzen duen taldearen izenean, Euskera aldizkariaren 
39. zenbakian agertzen direnak, 809 eta 810 orrialdeetan, Bizkaieratik baturako ekarpenaren 
hasiera izenburupean. Horien artean, bada bat garrantzitsua iduritzen zaiguna, ez baitzaio 
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jaramonik egiten hitzaren hedadura geografikoari Euskal Herri guziari dagokionez: euskara 
estandarrean zuzenean sartzeko eskubidea izateko, aski da zenbait berbak karga expresivo 
handia izatea bere euskalkian. Honela dio: 

5. Aita[ita]/amama, eta abar, ere sartu ditugu aitona/amona formak ere badirela jakinarren. Halako hitzak 
hain karga expresivo handia dute, non aitita/amama direlakoak erdaldunen artean antzinatik ezagunak 
baitira. Gainera edozein pedagogori ulerkaitz egiten zaio, ahotan amama besterik ez darabilen umeak 
halako hitzik euskaraz inon irakurriko ez duela posible izatea. Eta abar. (1994b:809) 

Txostenaren amaieran 300 hitzeko zerrenda bat aurkezten da, horiek denak bere horretan 
euskara batuko hiztegian sar daitezela galdetuz (eta aldi berean Hiztegi Batuko Batzordearen 
lana kritikatuz):  

4. Gure ustez Euskaltzaindiko Hiztegi Batuko Batzordeak berba guztiak jaso behar lituzke. Zerrenda 
honetan agertzen direnetatik A-tik G-rainokoetan gure 109 hitzetatik erdiak inguru ez dira jaso orainarte 
Hiztegi Batuan. Guk hor bil daitezen gura dugu40. (1994b:809) 

Manu Ormazabalek (1995) uste du erabilesparru batzuetan bederen euskalkiaren 
agerpenak on egiten diola berari, eta kalterik ez euskara batuari. Euskara batua beharrezkoa 
dela uste du, eta «ziertu» dago bestenaz ez zela hainbeste euskaldun berri izanen Bilbon. 
Hobeki uztartzea nahi luke, halere, euskalkia eta euskara batua. Bestalde, uste du joera 
gehiegizkoa ageri dela euskara batua bat-bat egiteko, eta hobe litzatekeela, ostera, tokian 
tokiko ezaugarriak ere euskara batuan-edo sartzea; edo bestela esan: euskara batua behar dela-
eta, ez dadila den-dena batu, lasaixeago joka dadila tokian tokiko ezaugarriei hobeki atxikiz 
eta haiek bilduz, adibide moduan aratuste hitzaren erabilera eskatzen duela Bilbon, ihauteri-
ren tokian (Ormazabal, 1995). Ideia bera errepikatzen du 1998an, Kaxildo Alkortarekin 
batean (in Mendebalde Euskal Kultur Elkartea, 1998:108). 

Bizkaitik datozen iritzi batzuk bildu ditugu orain artekoan, baina beste alde batzuetatik ere 
ildo berekoak aurki daitezke. Adibidez, Pello Lizarraldek, Eusko Ikaskuntzaren XII. 
Biltzarrean, 1993an, dio hiztun guztiek parte hartu behar dutela eredu batua osatzen, batera 
datozen puntuak bilatuz baina euskalkiaren balizko ekarriak aitziniritziengatik baztertu 
gabetanik. Oso garrantzitsu deritzo euskaldun hiztun guzien parte hartze aktibo eta ohartuari, 
besteren arazoa dela pentsatu gabe. Norberaren eredua gaitzetsi edo gutietsi beharrean, jarrera 
horrekin herriko euskara osatzera joko da, eta ez beste batez ordezkatzera (Lizarralde, 1995).  

Eta Iparraldeko iritzi bat ere bai, Beñat Oihartzabalen hitzetan. Idazketa eredua eta 
hizkuntza eredua desberdintzen ditu Oihartzabalek. Hizkuntza eredua kontzeptu zabalagoa da 
(hiztegia, joskera, eta batez ere adierazmoldeak, hots, estiloa eta mintzaira orea), eta hor 
«estilistikari» dagozkion kontuak ere sartzen ditu. Idazketa eredua, bestalde, iparraldean 
bateratze prozesuan sartua da, ez baita gauza bera gertatzen hizkuntza ereduaz den 
bezainbatean, eta ez baita zeren hala izan, gainera. Nolanahi ere, behin hizkuntza eredu horri 
ateak teorikoki zabalik utziz gero, bertako idazleen erantzunkizuna da ezaugarri horiek 
agertzea eta horrela iraunaraztea:  
                                                 
40 Bergarako euskarako hainbat berba ere ez omen dira inongo hiztegietan agertzen. Hala kexatzen da Juan Martin Elexpuru 
(Elexpuru, 1993). 
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(...) Idazketa bateragintza zuzenean sartu da iparraldean aspaldi honetan nagusi zen, eta Lafittek lapurtar 
baxenabarrera deitu zuen tradizio honetan, ezen, gorago aditzera eman dugun bezala, badirudi, idazketa 
bera denaz bezainbatean, hastapenean izanik ere, ordezkatze prozesu baten aurrean gaudela. Ordean, 
hizkuntza eredua (hiztegiaz kanpo, joskera, eta oroz gainetik adierazmoldeak: estiloa eta mintzaira orea 
hitz batez) hor da oraino, eta eredu horrek dituen aberastasun eta baliabideengatik, geroan ere tokia 
izanen duela esperantza izaten ahal da. Iparraldeko idazleen erantzukizuna da, euskara horri segida eta 
iraunbidearen ematea, horretarako gaurko euskara batuaren idazketa erabiliz ere beharrez. (1993:86) 

Itxaro Bordaren ustean, arazoa ekialdetik ikusirik hark ere, bi faktore dira euskalkiari eraso 
egiten diotenak: «lekuan lekuko funtsezko hizkuntz politika baten falta gorria eta aldi berean, 
batua deitzen den ereduaren partetik ez-ulertze erraldoia» (1999:185). Euskara batua egiteko 
bidean, berriz, euskalki guzien parte hartzea ikusten du beharrezko: 

Batua egiteko da oraindino! Puntu honetan guziak, iparraldean zein hegoaldean akort bide gara Ibon 
Sarasolaren Ajeak liburuko ondorioekin. Nik hauxe gehituko nioke ohar horri: batua ez da egiten eta 
eginen euskalkiak, nafartarra, bizkaitarra, lapurtarra edo zuberotarra integratzen ez baldin badira. (...). 
(1999:185) 

1.3.3.- Ondorio gisa 

Honen aitzinean agertu dugun 1.3. puntu honetan ikusi ditugun zertzeladak gogoan 
harturik, honako ondorio hauek ateratzen ditugu gure lanaren helburuei begira garrantzitsuak 
begitantzen zaizkigulakoz: 

1) Euskara batuaren garapena gatazka giroan gertatu da, batez ere hasierako urteetan 
(1.3.2.1. puntua); gatazkaren gordina itzalixea bada ere, eztabaida ugari izan da hizkera eredu 
horren nolakoa zehazteko orduan, eta oraindik ez da eredu finkatua hainbat puntutan. Eredu 
estandarra eraikitzeko lanetan atezuak eta lehiak izan dira gizartean aurreko urte hauetan (eta 
oraindik ere bai), nork bere iritziaren aldera makurtu nahi (izan) duelarik eredua. Oraindik ez 
da oreka egonkorrik lortu. Eztabaida giroa, bestalde, ez da gertakari bitxi harritzekoa (1.3.1. 
puntua). 

2) Etorkizuneko euskara batuaren erabidearen euskalki-oinarria dela-eta, joera bi bederen 
agertu izan dira: iritzi batzuen arabera hegoaldeko euskalkien gain eratu behar litzateke 
euskara estandarra, batez ere hiztun kopururik handiena alderdi horretan delakoz; baina aldi 
berean ugari dira ipar-hegoen arteko oreka bilatu nahiko luketenak, euskararen etorkizunerako 
garrantzitsua delakoz bateratsu jokatzeak, erdaren eraginari aurre egin ahal izateko (1.3.2.2. 
puntua). Bigarren ikuspuntu hau, eta eredu batua mendebaleratzeko saioak, potentzialki 
bederen elkarren kontrakarrean dira.  

3) Euskara batua tradizioan oinarritu behar da, baina ez bakarrik literaturan, ahozkoan ere 
bai (ikus 1.3.2.3. puntua).  

4) Mendebaleko ezaugarriak euskara batuan ugariago agertzearen aldekoen artean (gure 
ustez horietan bereziki) bada iritzi-olde bat ahozko tradizioaren aberastasuna azpimarratzen 
duena, literaturan ez direlakoz euskalkiaren ezaugarriak nahiko islatuak ikusten (ikus bedi 
1.3.2.3. puntua).  
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5) Euskara batua esparru idatzi eta formalenetan ibiltzeko delako ideia hedatzen ari da 
(1.3.2.4. atala). Horrela, euskalkiari ere bere esparrua ezagutzen zaio (ikus, osagarri, hurrengo 
kapituluko 2.2. eta 2.4. puntuak, adibidez). Hizkuntzaren erabilera mintzatuari beregaintasuna 
aitortzen zaio, eta kode idatzian batu-bideak estukiago lotzeko joerak ageri dira. 

6) Eztabaida giro horretan, euskara batuaren muga linguistikoak zein diren ez da 
adostasunik: ideia desberdinak ageri dira, bai zer den euskara batua gaur egun eta bai zer izan 
behar duen etorkizunean. Horrela, bada jendea euskara batua modu murritzean ulertu izan edo 
ulertzen duena (euskara batu soziologikoa sortzen delarik hortik), eta baita modu zabalean 
ulertzen duena ere (ikus 1.3.2.5. eta 1.3.2.6. puntuak). Kontuan hartu behar da, bestalde, berez 
ere hizkuntza estandarra (eta euskara batuak hala izan nahi du) denboraren joanean alda 
daitekeela. 

7) Euskara batuaren eredua mendebaleratzeko saioak ageri dira, eredua zabalagoa 
bilakatzeko ekimenetan bil daitezkeenak (adibidez, Mendebal Kultur Elkartearen lana). 

8) Euskara estandarra eraikitzeko Euskaltzaindiak aspaldian ezarririko irizpideak 
(antzinatasuna, hedadura, literatur tradizioa) oraindik ere indarrean daude, baina horretan ere 
praktikan adostasuna ez da erabatekoa. Batzuen aburuz herrian ongi errotua egotea nahikoa 
da, literaturaren euskarririk gabe ere, hitz batek edo egitura batek euskara batuan erabiltzeko 
eskubidea izan dezan. 

9) Franko hedatua da euskara batua bizkar-hezur hutsa delako ideia, ñabardura desberdinak 
ageri baldin badira ere (1.3.2.5. eta 1.3.2.6. puntuak). Horrela, ideia desberdinak antzematen 
dira zenbateko ekarpena egin behar liokeen euskalki bakoitzak eredu bateratzaileari. 
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1.4. Euskara batua irakaskuntzan 

1.4.0.- Sarrera 

Euskara batua eta irakaskuntza hasieratik estuki lotuak etorri dira. Mitxelenak, 
Arantzazuko biltzarrean bertan garbi adierazi zuen eredu elkarretaratzailea sortu behar 
izateko arrazoi bat irakaskuntza zela, eta bereziki idatziaren alorrari zegokiona. Honela zioen 
bere txosten ospetsuaren hasiera-hasieran: 

1. Ezin-bestekoa, il-edo-bizikoa, dela uste dugu euskera batasun-bidean jartzea. Haur eta gazteei euskeraz 
irakasten baldin bazaie, eta euskeraz irakatsi behar euskera biziko baldin bada, premiazkoa da guztiei 
batera edo bateratsu irakastea. Nahi eta behar dugun batasun hori, lehen urratsetan behintzat, euskera 
idatziarena, izkribuzkoarena, da. Eta, euskera idatziaren barrutian, irakaste-lanean dugu beharrenik 
batasun hori, irakurlearen atseginerako egiten den literatura ederrean baino areago. (1968:203) 

Kezka irakaskuntzaren mundutik ongi larri sentitzen zen, hirurogeita hamargarreneko urte-
aldean ikastolen hazkunde handia ari baitzen gertatzen1. Irakasleek, hizkuntz eredu hori 
eskoletan erabili eta hedatu behar zutenak, kezka garbiro azaldu zuten hasieratik. Hala 
adierazten du Ikastoletako irakasleak sinatuta 1971eko urtarrilean Anaitasunan argitaraturiko 
adierazpen batek, aurreko udako bi ikastalditan  harturiko erabaki batzuk plazaratzen dituena. 
Euskara batuaren aldeko jarrera militantea erakusten dute irakasle horiek, Elizaren jarrera 
epelegia kritikatuz. Honela dio agiriak: 

IKASTOLAK ETA EUSKERA BATUA. LOIOLAKO AGIRIA.  
(...) Une honetan ez da garrantzi gutxienetako arazoa, Euskera Batuaren bidetik joatea. Beraz,  
a) Arantzazuko arauak, erabakitzat hartzen ditugu eta batasunaren bideen oinarritzat. 
b) Alfabetatze talde eta Idazleen Elkartearekin batera jo nahi dugu. 
c) Liturgia taldearen batasunaren bidea ez dugu geuretzat onartzen. Adibidez: Meza  Santuak eta Kristau 
ikasbideak markatzen duen bidea. 
d) Pedagogiaren arloan batasuna urratzea, bereziki gure lana dela uste dugu. Hala ere, nola eta zer 
mailatan batasun hori egin, gurasoekin eta gure hizkuntzari buruz ikasia den jendearekin kontatzeke ez 
genuke aurrera eraman nahi. (Ikastolako irakasleak, 1971) 

Irakaskuntzaren munduan euskara batuak nolako itxaropenak sortu zituen ikusteko eta 
frogatzeko balio dute Xabier Mendiguren Bereziartuk esan zituen ondoko hitz hauek, 
Bergarako biltzarretan Euskara batua eta irakaskuntza izenburuko txostena aurkeztu 
zuenean, hain zuzen haren lehenbiziko hitzak zirela gainera: 

Zalantzarik gabe, euskara batuari dagokionean, irakaskuntz mundua izan da garrantzi handieneko alorra 
beronen aurrerabiderako. (1978:523) 

Euskara batuaren inguruko eztabaidek eta liskarrek urte frankotan iraun zuten, eta beraz 
irakaskuntzaren alorrean ere kezka hori ez zen berehalakoan itzaltzeko moduan izanen, 
pentsatzekoa baita, besteak beste, euskara batuaren hasierako urte haietan hizkuntz eredu 
horren inguruko zertzelada aunitz ongi mugatu gabeak izanen zirela. Laurogeita hamargarren 
hamarrurtekoan ere euskara batuaren nolakoa puntu auniztan ez bada batere ongi zehaztua 
(Euskaltzaindia:1993b;  Salaburu:1994), hainbat zalantza gehiago izanen zen noski 20 urte 

                                                 
1 Ikastoletako ikasleen kopuruaren bilakaeraren berri jakiteko, ikus bedi Fernandez, I. (1994). 



94  1.4. Euskara batua irakaskuntzan 
 
 

 

lehenago. Nolanahi ere, Arantzazuko biltzarrak izan eta 10 urteren buruan Euskaltzaindiak 
beste bilkura garrantzitsu batzuk egin zituen Bergaran. Elkarretaratze horien helburua euskara 
batuaren onarpen maila neurtzea zen (Villasante:1994a). Alegia, Arantzazukoaren segidan 
izan ziren eztabaida guzien ondotik, ikusi nahi zen ea euskara batua onartzen zen, ala, haren 
etsaiek zioten bezala, eredu hori ez ote zuen gizarteak onartzen. Hizkuntz eredu horren 
onestea neurtzeko, aztertu nahi izan zen hamar urte haietan eginiko euskarazko ekoizpenetik 
zenbat burutu zen eredu berriari jarraiki, eta zenbat bestela. Literaturaren eremuan ez ezik, 
ordea, irakaskuntzaren alorrean ere neurtu nahi izan zen hizkuntz eredu batuak zenbateko 
onarpena lortu zuen. Horretarako egin zen, eta Bergaran aurkeztu, 1978ko irailaren 5ean, 
Xabier Mendiguren Bereziarturen eskutik, euskara batua eta irakaskuntza ikergai zituen 
azterketa estatistiko bat, ondoko puntu honetan xeheroago aipatuko baitugu. Hiru inkesta egin 
ziren, bat irakasleei, beste bat zuzendariei, eta hirugarrena erdal eskoletako euskara irakasle 
batzuei. 

1.4.1. Bergarako biltzarreko txostena (1978)2 
1.4.1.1. Irakasleei inkesta 

Inkestari Hego Euskal Herriko 570 irakaslek erantzun zioten: 269 Gipuzkoan, 166 
Bizkaian, 91 Nafarroan, eta 44 Araban. Iruzkin batzuk eginen dizkiogu inkestaren emaitzei 
jarraian (ondoko testu honetan, hasierako zenbakiak, galderek inkestan zituzten zenbakiak 
dira). 

01-05. Irakasleen hizkuntz jatorriari buruz, aipatzekoa da 75 irakasle direla euskaldun 
berriak (% 13,2). Kopurua adierazgarria da, handia baita, kontuan hartuz 10 urte besterik ez 
direla pasatu Arantzazuko Biltzarretik. 

01-14. Irakasleen hizkuntz prestakuntzari buruzko galdera batek aski agerian uzten du 
boluntarismo puska bat ere erabiltzen zela hasierako urte haietan. Izan ere, inkestatuen % 31'8 
besterik ez baita euskara batua «ongi» ezagutzen duela aitortzen duena. Gehienek «erdizka» 
dakitela diote (% 61'1ek), eta bada % 6, «gaizki» dakiela aitortzen duena. 

14-15. Irakasleen hizkuntz prestakuntzako datuekin segituz, beste galdera bati eginiko 
erantzunetan berriz ere ikusten da orduko irakaskuntzaren egoera zalantzatsua, ez 
guttiestekoa. Izan ere, euskara batuaren jakitean hutsunerik ez dutela uste dutenak, hamarretik 
bat baino gehixeago dira: % 13, zehazki. Irakasle gehienek, ordea, hutsuneak badituztela uste 
dute. Hutsune kopururik handiena, aditzean kokatzen bide da (% 30'4); gero sintaxi arazoak 
aitortzen dituztenak heldu dira (% 15'6, sintaxian bakarrik; % 12'6, aditzean eta sintaxian; 
denetara, beraz, % 28'2); ondoren, era guztietako hutsak aitortzen dituztenak datoz (% 15'3). 
Ondorio hauxe ateratzen du Xabier Mendigurenek berak: «Ikus daitekeenez, aditza eta 
sintasian (sic) aurkitzen dute irakasleek zailtasunik handiena, bai eta hizkuntzaren 
                                                 
2 Ondoan datozen emaitzak eta iruzkinak, Xabier Mendiguren Bereziartuk Bergarako Biltzarrean aurkezturiko inkestari dagozkio. 
Inkesta hori, Euskera aldizkarian argitaratu zen (Mendiguren Bereziartu:1978). 
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orokortasunean ere». Goiko datu horiek ikusita, bada, gutienean boluntarismo zati bat egotzi 
behar zaio hizkuntzaren irakaskuntzari 1978an, euskararen eta euskaldunen egoera aztertuz 
aisa ulertzen dena bada ere. 

14-18. Hala ere, euskara batua ONGI, ERDIZKA edo GAIZKI dakitenak baldin badira ere, 
adostasun handia erakusten dute multzo guziek euskara batuaren beharrezkotasunaz 
galdetzean: ONGI dakitenen % 89k uste du beharrezkoa dela, ERDIZKA dakitenen % 79k, 
eta GAIZKI dakitenen arteko % 64'7k. 

01-17. Hizkuntz prestakuntzan aitortzen diren hutsuneak gora-behera, hala ere izugarrizko 
batasuna ageri da galdetzen zaienean ea euskara batua erabiltzen duten ala ez, euren eskola-
emanaldietan: % 90'9k baietz erantzuten du. Horietatik, gainera, gehienek euskara batua 
erabiltzen dute bai ahozko jardunean eta bai idatzizkoetan, alegia, mintzatzeko, irakurtzeko, 
eta idazteko, globalki: % 62'3k halaxe aitortzen du. Aipagarria iduritzen zaigu datu hori, 
zeren mintzatuz eta irakur-idatziz, ekintza guzietan globalki euskara batuaren erabiltzaileen 
kopurua oso handia baita. Harrigarria da, halaber, beste % 10'4k hain zuzen mintzatzean 
soilik erabiltzen omen duela euskara eredu orduan berria (beti ere kontuan dugu Mitxelenak 
1968ko txostenean bereziki aipatu zuela idatziaren eremuan zela beharrezkoena euskararen 
batasuna, eta ez ahozkoan). Kontrastez bada ere, nabarmenki ttikia iduri du zein guttik 
erabiltzen duen euskara batua zeregin idatzietarako, dela irakurtzeko edo dela idazteko, 
mintzamenarekin batean edo hura gabe: % 9'4k. 

01-11. Euskara batuaren erabiltze datu horiek oraindik ere biziago ageri zaizkigu, ikasten 
dugunean eskola emanaldien hartzaileen % 43 euskaldun zaharrak direla, eta beraz 
euskalkidunak. Irakasleen beste portzentu garrantzitsu bat ere, % 26'1, ikasle euskaldunekin 
eta erdaldunekin, biak batean, ari da eskolak ematen. Bi datu horiek batuz, arrisku handirik 
gabe esan daiteke, gure ustez, ikasleen erditsuak bederen euskalkidunak zirela (eta hala ere, 
haietako % 90'9ri zuzenean irakasten zaie euskara batua). 

01-18. Euskara batuaren beharrezkotasunaz galdetzean ere, iritzi batasun handia erakusten 
dute galdekaturiko irakasleek: % 81'2k beharrezkotzat jotzen dute; % 12'6k komenigarria dela 
uste dute; beharrezkoa eta komenigarria, berriz, % 3'3k. Ez komenigarri edo ez beharrezko 
edo kaltegarri dela, % 1,1ek uste du. Horretaz landa, % 1'6 baino ez da iritzia esaten ez duena. 

01-22. Ez da halako batasunik ikusten, ez, irakasleei galdetzen zaielarik ea ikasle 
euskaldunei irakasteko orduan euskara batua irakasteak eragozpenik sortzen duen edo ez. 
Irakasle guzien heren batek baietz erantzuten du, alegia, euskara batuak eragozpenak sortzen 
dituela (% 32'1ek); beste horrenbestek, gutti goiti-beheiti, ez du eragozpenik ikusten euskara 
batua irakastean (% 31k); erantzuten ez dutenen kopurua galdekatuen laurden batera iristen 
da (% 25'3a), kopuru handia baita zalantza gabe, eta gure ustez duda edo gaiari buruzko 
informazio eza baino zerbait gehiago adierazten duena; azkenik, % 11'1ek erantzun 
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«indeterminatuak» ematen ditu. Erantzun hauetatik ateratzen dugun ondorioetako bat da, 
gaiak kezka bederen eragiten duela irakasleen artean. Hau da, haur euskaldunei euskara batua 
irakastean, boluntarismoak gora-behera, irakasleek ezin dute esan horrek arazorik ez duela 
sortzen. 

01-23. Ideia bera uste dugu indartzen dela hurrengo galderari eginiko erantzunak ikusiz 
gero. Hurrengo itauna da, egoera horretan sortzen diren balizko zailtasunak zein diren. Erdiak 
baino gehiagok, harrigarriro, informazio eza adierazten omen du (% 56'1ek). Gehien aipatzen 
den zailtasuna, espero zitekeen bezala, euskalkiaren eta euskara batuaren desberdintasuna da 
(% 17). Hamarren batek (% 9'5ek) euskara batua ez jakitea edo eredu horren zailtasuna, edo 
biak batera, aipatzen du eragozpen nagusi gisa. Ez da guttiestekoa erantzuten ez dutenen 
kopurua ere (% 11'1a). 

01-24. Gisa bereko galderak egiten zaizkie irakasleei ikasle erdaldunak dituztenean 
gertatzen denari buruz. Alegia, ikasleak erdaldunak direnean, ba ote da eragozpenik euskara 
batua irakasteko orduan? Informazio eza nagusitzen da: % 43'5ek ez omen du informaziorik 
gaiari buruz. Heren batek, gutti goiti-beheiti, ez du eragozpenik ikusten batua irakastekoan 
(% 31'2k), baina % 12'3k bai ikusten ditu arazoak. Kopuru garrantzitsu batek ez du erantzuten 
(% 13k).  

Gure iruzkin konparatua hauxe litzateke: euskaldunei irakastean, % 32'1ek ikusten ditu 
arazoak, eta erdaldunei irakastean, berriz, % 12'3k besterik ez. Desberdintasunak badu logika 
bat, gure ustez: ikasle euskalkidunei irakasten dien irakasle euskalkiduna askoz ere ohartuago 
dago horrek sortzen dituen arazo espezifikoez, erdaldun hutsei beste hizkuntza bat irakasten 
dien irakaslea baino. Nolanahi ere, inkestaren emaitzei begiraturik, euskalkidunen kasuan 
euskara batuaren irakasteak kezka gehiago sortzen du, erdaldunekin sortzen duena baino. Eta 
nola, inondik ere, hori ez bide den gertatzen errazagoa delakoz erdaratik euskara batura 
pasatzea euskalkitik euskara batura igarotzea baino, beste esplikazioren bat behar litzateke, 
irakasle euskalkidunen kezkekin eta beharbada hizkuntz atxikimenduarekin lotua egon 
zitekeena. 

01-25. Eta hurrengo galderak, aurreko horrekin lotuak, garbi uzten du erdaldunei 
irakastean irakasleek ez dutela informaziorik prozesu horretan zein diren zailtasunak. Izan 
ere, informazio eza erantzuten dutenak 3 laurdenak dira (% 75'8). Erantzun kopuru handiena 
biltzen duen itema «euskara batuaren ezagupide falta» da, eta hori ere % 3 besterik ez da. 
Erantzun «indeterminatuen» kopurua handia da (% 12'6). 

01-27. Beste galdera bat izan zen ea euskalkiko testuak beharrezkoak ote ziren, edo ez. 
Erantzun horietan ere, irakasleen ezinegona ageri da, eta euskalkiaren tratamenduarekiko 
sentiberatasuna ere bai. Izan ere, kasik irakasleen erdiek uste dute euskalkiko testuak 
beharrezkoak direla: % 47'5ek zehazki. Hala ere, ia beste horrenbestek ez du batere 
euskalkian idatziriko testuen beharrik ikusten: % 44'7k. % 7'5ek ez du erantzuten. Polarizazio 



1.4. Euskara batua irakaskuntzan  97 
 
 

 

handia ikusten da puntu honetan. 

01-28. Euskalkian idatziriko testuak zer mailatan diren beharrezkoak galdeturik, 
informaziorik ezak irakasleen % 37'5a hartzen du. Dena dela, erantzun dutenen artean maila 
apalenetan ikusten da beharrik handiena: % 15ek ikusten du beharrizan hori eskolaurrean, eta 
% 20k orduan indarrean zen EGBko lehen zikloan. 

1.4.1.2. Ikastoletako zuzendariei inkesta 

Inkestagileek 99 zuzendariren erantzunak hartu zituzten (Gipuzkoatik, 52; Nafarroatik, 20; 
Bizkaitik, 19; Arabatik, 8). 

01-11. Lehen galderaren bidez jakin nahi zen ikastola bakoitzak euskara batuari buruz zer 
jarrera hartu zuen. Bostetik lauk euskara batua erabiltzeko erabakia hartu du (% 79k, xuxen); 
euskara batua ez erabiltzeko erabakia ere agertzen da, baina oso portzentu ttikian: % 3k 
erabaki du ez erabiltzea eredu bateratzailea. Badira, halere, ez alde ez aurka ez direnak (% 
14), eta baita bestelako erantzuna ematen dutenak ere (% 4). Euskara batua ez erabiltzeko 
erabakia hartu dutenak, berriz, denak Bizkaian dira, eta lurralde horretako % 15'8 osatzen 
dute. Datu honek iradokitzen digu euskalkiaren arazoa dagoela azpian. 

01-23 eta 01-24. Euskara batuak gurasoen aldetik ea eragozpenik sortzen duen jakitea, 
horixe da lehenbiziko galderaren helburua. Bigarrenarena, berriz, ea haurrentzat batuak 
eragozpenik sortzen duen ikustea. Bi galderetan Bizkaikoen erantzunak beste 
euskalkietakoetatik bereizten dira, eragozpenekiko oharmena handiagoa baita, gure ustez, 
lurralde horretan. 

01-25. Testuei buruzko galderan ere Bizkaiak ematen ditu zifrarik garrantzitsuenak. Izan 
ere, batukoak eta euskalkiko testuak, bietatik behar direla erantzuten dutenen artean, Bizkaiak 
ematen du zifra handiena: % 21'1. Horrekin erlazionatuta, testuak euskara batuan bakarrean 
behar direla erantzun dutenen artean, probintzia bakoitzaren barruan ikusirik, Gipuzkoak 
84'6ko kopurua ematen du, eta Bizkaiak, aldiz, franko ttikiagoa: % 57'9. 

01-30. Euskara batua finkatzeko irakasleen prestakuntzari garrantzi handia ematen zaio 
probintzia guzietan: % 81ek halaxe uste du. Testuak egokitzeari ere askok garrantzizko 
irizten diote (% 77k), baina hala ere komunikabideetan erabiltzea jotzen da inportanteena 
(hala uste du % 84k). 

1.4.1.3. Beste iritzi batzuk 

Galdera zehatzez gainera, inkestatuak aukera izan zuen bere iritzia emateko. Iritzi horien 
bilduma aurkezten du Xabier Mendigurenek Bergarako biltzarrean, puntu azpimarragarri 
batzuk ageri direlarik.  
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Lehenbiziko, aipa dezagun Gipuzkoan detektatzen den jarrera euskalkiarekiko: alde 
batetik, ikaslea ez da bortxatzen euskara batuan mintzatzera, eta beste alde batetik, iduri du ez 
dela garbi agertzen irakasleek zer ulertzen duten euskara batuaz, eta ez eta eredu horren 
ahozko erabilpena zenbatekoa den ere. Honela dio laburpenaren egileak: 

GIPUZKOAri dagokionez, euskara batuaren garrantziaz eta presentziaz zifra argiak eta esanguratsuak 
daudelarik, mintzatze mailan, irakasleek berek duten jokabide aski zehaztugabearengatik ez da oso erraza 
gertatzen euskara batu mintzatu honen erabilpena determinatzea. Irakasleen artean maila desberdinak 
daude euskalkitik baturanzko prozesuan eta beste aldetik, kontuan hartu behar da haurra batuz 
mintzatzera bortxatzen ez delakoa. 
Honen antzeko zerbait agertzen da NAFARROAko eritzietan ere. (1978:529) 

Bizkaiko iritziak laburbiltzean, ordea, azpimarratzen da euskalkia ez dela galdu behar, eta 
bertako euskalkitik euskara baturako urratsak pixkanaka egin behar direla. Euskalkiarekiko 
kezka, beraz, nabari da ederki. Honela dio Xabier Mendiguren Bereziartuk: 

BIZKAIko eritziak aztertzean gailen agertzen den kezka euskalkitik baturanzko pausuak pixkanaka eman 
beharra da, haur euskaldunei dagokienean batipat. Herriak darabilen euskara kontutan hartu beharra 
behin eta berriz azpimarkatzen da, bien galerarik gerta ez dadin. (1978:529) 

1.4.1.4. Erdal eskoletako euskara irakasleei inkesta 

Hau da hirugarren inkesta. Hogeita zazpi irakasleri egiten zaie inkesta. Irakasle euskaldun 
berriak %14'8 dira, eta euskaldun zaharrak % 85'2. Gure lan honetarako, inkestaren zati 
honetako datuek ez dute axolarik. 

1.4.1.5. Ondorio gisa 

Inkestak aztertuta, honako ondorio hauek axolakoak dira gure lan honetarako: 

1.- Euskara batuaren aldeko jarrera nabari zen bai irakasleei eginiko inkestan, eta baita 
zuzendariek ikastoletako hizkuntz politikan bultzatzen zuten hizkuntz ereduari dagokionez. 
Irakaskuntzan, beraz, euskara batua berehala izan zen onartua, eta hedatzen hasi zen. 

2.- Hizkuntz eredu batuaren onartzeak eta hedatzeak, hala ere, ez du esan nahi 
irakaskuntzaren munduko langileak euskalkiari dagozkion arazoez ez zirela jabetzen. 
Zeharbidez bada ere, irakasleek erakusten dute euskalkiaren eta euskara batuaren arteko 
erlazioak kezka sortzen diela. 

3.- Bizkaieraren eremutik zetorren, batez ere, euskalkiarekiko kezka, eta eredu batetik 
bestera igarotzeko orduan kontuz ibiltzeko eskaria. Ez da harritzeko, gogoan atxikiz bizkaiera 
dela eredu batutik urrutiena gelditzen dena. 

4.- Gipuzkoan euskara batua onartzen zen, baina ahozkoan ez bide zen behartzen ikaslea 
euskara batuan egitera. Beraz, mintzamen mailan bederen, gipuzkera onartzen zen. Antzeko 
zerbait gertatzen bide zen Nafarroako erantzunetan. 
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Beraz, euskara batuari Arantzazun Euskaltzaindiak onespena eman zionetik 10 urte joan 
eta, 1978an euskalkiari buruzko kezka bizirik zuten irakasleek. Euskara batua onartzeko joera 
handia zen, beharrezkoa zelakoz, baina euskalkiak (batez ere bizkaierak) sortzen zituen 
eragozpenak, bereziki ikasle euskaldunekin, ez ziren ahanzten, sarritan orientabiderik eza 
ageri bazen ere.  

 

 

1.4.2. Gure ikerketako datuez (1996-1997) 

Gure oraingo ikerketan, 1996 eta 1997an burutua, puntu honi dagokionez, ikasi nahi 
genuen aukeraturiko irakasleek eta ikastetxeek nolako erabakiak hartu dituzten euren 
lantokietan erabiltzen den hizkuntz ereduari buruz. Alegia, bestela esanda, ea zenbateko 
onarpena duen euskara batuak, eta ea euskalkiari tokirik uzten zaion eskolako jardunean. 
Datuak 3. kapituluan ematen dira, 3.3.2. puntuan. Ikastetxeen, irakasleen eta ikasleen izaerari 
eta aribideari buruzko datuak, berriz, 4. kapituluan ematen ditugu (4.2.2. puntuan). 
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2.- Euskara batua eta euskalkia (bizkaiera) 
2.0.- Sarrerako azalpena 

Bigarren atal honetan 5 azpiatal bereizi ditugu.   

Lehenbizikoan -2.1.-Euskara batuaren eta euskalkiaren arteko harremanen bilakaera-, 
euskara batuaren eta euskalkiaren arteko harremanak nolakoak izan diren azaltzen saiatu 
gara. Azterketa horretan 3 garai ikusi uste izan ditugu, haietan funtsean jarrera bana izan 
delarik nagusi: lehenbizikoan bi ereduen arteko gatazka ageri da oroz gain; bigarrenari, 
igarotze aldia deitu diogu, eta tarte horretan iritzien bilakaera islatzen duten testuak bildu 
ditugu gehienik; hirugarren aroan, berriz, euskara batua eta euskalkiak ez dira elkarren etsai 
gisa hartzen, eta bai elkarren osagarri (lan guzian bizkaieraren ikuspuntutik ariko gara 
gehienean, nahiz eta beste lurraldeetako aipamenen bat edo beste ere tartekatuko den). 

Bigarren azpiatalean ahalegindu gara erakusten Euskal Herriaren mendebaleko gizartearen 
jarrera bertako euskalkiarekiko (edo, bestela ere esan daiteke: bizkaieraren aldeko ekimenen 
ildo nagusiak bilatzen aritu gara). Izen horixe jarri diogu 2.2. azpiatalari, hots: Mendebaleko 
gizartearen jarrera bertako euskalkiarekiko (edo, bizkaieraren aldeko ekimenak). Azpiatal 
honetan bizkaieraren ezaugarrien iraupenari begira egiten diren ahaleginen bilduma 
dokumentatzen aritu gara. 

Hirugarren azpiatalean, berriz, hizkuntza estandarraren eta euskalkiaren arteko auzi 
honetan gizarte eragile batzuek nolako jarrera duten erakutsi nahi dugu, gizartean indarrak eta 
joerak norantz doazen agertzeko asmoz. 

Euskaltzaindiaren zeregina eta harturiko jokamoldea ere, euskara batuaren prozesu 
honetan, ez dute denek modu berean ikusi. Puntu horren gainean argi egiteari eskaini diogu 4. 
azpiatala (2.4. Euskaltzaindia eta euskalkiak). 

Bosgarren azpiatalean bizkaieraren egoeraren berri labur eta ttikia eman gogo izan dugu, 
izan ere gure planteamenduaren arabera kontuan hartu behar baita, eskolan zein hizkuntza 
eredu proposatu behar den ebazteko orduan, herri edo eskualde bakoitzak aurkezten duen 
egoera, bai hizkuntzaren beraren ezaugarriei dagokienez, eta baita inguru bakoitzean bizi den 
euskaldunen kopuru erlatiboaren ikuspuntutik. Bereziki aztertu dugu, labur bada ere, gure 
azterketa enpirikoa egin dugun eskualdeko egoera. 

2.1. Euskara batuaren eta euskalkiaren (bizkaieraren) arteko harremanen bilakaera 
2.1.0. Sarrera 

Beste atal batean (1.3. Euskara batuaren nolakoaren bilakaeraz) ikusi dugu euskara 
batuaren eratzean eta taxutzean iritzi desberdinak izan direla hainbat punturi dagokionez. 
Iritzi horiek jaulkitzean norbanakoek edo taldeek erdietsi nahi duten helburua, jakina, 
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hizkuntz ereduaren nolakoa alde batera edo bestera makurtzea izaten da. Iritzi horietako 
batzuk euskalkietatik etorri dira; alegia, zenbaitetan auzia izan da ea euskara batua taxutzeko 
orduan euskalkiek (batez ere mendebalekoak) zenbatean agertu behar zu(t)en eredu 
estandarrean. Hizkuntza eredu estandarra bera, tenka horiek direla-eta, besteak beste, ez da 
oraindik erabat finkatua; euskara batua, bada, ez da oraindik tinkatua, ez da egonkorra. Esan 
genezake, beraz, euskal hizkuntza estandarrak ez duela lortu Haugen-ek (1972:249) helburu 
gisa ezartzen duena, hots, hizkuntza estandarrak ahalik eta aldaketa guttiena izan behar duela 
forman, eta ahalik eta aniztasun handiena funtzioei dagokienez. Dena dela, Haugenek berak 
garbiro esaten du hizkuntza estandarrak lortu nahi lukeen gelditasun ideal hori behin ere ez 
dela erabatekoa, beti izanen direlakoz beste eredu batzuk, edo elementu batzuk, hizkuntza 
estandarrera sartu nahian (eta hainbestean hura aldatu nahizik) ariko direnak. Bestela esan, 
hizkuntza estandarra etengabe ari daiteke hein batean bestelakotzen. Eredu estandarraren 
egonkortasunaz ari dela, Haugenek (1972) honela dio: 

Stability means the slowing down or complete stoppage of linguistic change. It means the fixation forever 
(or for as long as possible) of a uniform norm. In practice such fixation has proved to be chimerical, since 
even the most stable of norms inevitably changes as generations come and go. At all times the standard is 
threatened by the existence of rival norms, the socalled "dialects", among its users. It is liable to 
interference from them and eventually to complete fragmentation by them. (1972:249) 

Lluis López del Castillo-k ere, bere 1976ko lanean, Llengua standard i nivells, 1982an 
berriz argitaratua, esaten digu hizkuntza estandarra ere ez dela aldatu ezina: 

(...) la norma standard, tot i constituir en certa manera una frenada a moltes tendències que es debaten 
dins cada sistema lingüístic, no pot ser fixa i inmutable. Podríem dir, doncs, que la seva característica 
principal ha de ser l'equilibri constant entre la fixació i el canvi. (1982:29) 

Goiko adibide horien bidez adieraziriko ikuspuntu hori dugu gogoan ondoan datorren 
azterketa egiten dugularik. Beste iritzi bat ekartzeko, gainera dezagun Kataluniaren eremuan 
ere gatazkak izan direla estandarizaziorako ereduak direla eta. Hala diosku Miquel Puero i 
Paris-ek 1977an1: 

El tema de l'estandarització ha esdevingut un estratègic cavall de batalla i ha suscitat agudes polèmiques, 
entre posicions antagòniques o distintes que, simplificant, podríam reduir a tres. En primer lloc, la 
d'aquells que -no entenent un borrall de la mecànica social del fet lingüistic- fan creu i ratlla i donen per 
conformat l'estàndard, confonent-lo i/o assimilant-lo a la normativa i al conreu literari. Les altres dues 
alternatives -malgrat creure que l'estandarització és encara per fer- divergeixen en qualques aspectes i en 
llurs motivacions fonamentals: mentre l'una propugna la ineludible instauració d'un model de llengua 
estàndard d'abast general i comú, al costat d'uns parastàndards geogràfics, dialectalment condicionats, 
que tendirien a desaparèixer en etapes posteriors, la segona qüestiona la necessitat d'un estàndard -
almenys en la seua acceptació més clàssica- i s'inquieta pel tipus de relació que s'establiria entre 
estàndard i parastàndards, en un futur de normalització. (in Mollà eta Palanca, 1989:106) 

2.1.1. Euskara batua eta euskalkiaren (bizkaieraren) arteko auziko jarrerak, 
kronologikoki: laburpen gisa 

Euskara batuaren sortzetik honat gertatu den eta gertatzen ari den prozesua biziki 
dinamikoa izan da. Eredu estandarraren eta euskalkiaren arteko erlazioa ere aldatuz joan da, 
                                                 
1 Gure aipamenak Toni Mollà eta Carles Palanca-ren lanetik hartu ditugu (1989:106-108). 
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eta gai horri buruzko iritziak ere bai. Arantzazuko bilera (1968) hartzen badugu hasiera puntu 
legez, ordutik gaur arte gertatu den prozesuan gure idurian 3 garai bereiz daitezke: gatazka 
biziko garaia (1968-1982), igarotze aldia (1983-1988), eta bizikidetzaren tenorea (1988tik 
goiti). 

Lehen garaian (1968-1982) gatazka bizia gertatzen da gizartean euskara batua eta 
euskalki(ar)en artean; bigarrenari igarotze aldia esan diogu (1983-1988), eta hartan gai 
honetan gizartea borroka girotik lasaitasunera doa, euskara batuaren sendotzearekin batera; 
hirugarren garaian, berriz, ereduen aurkakotasuna alde batera utzia da, oro har, eta elkarren 
arteko osagarritasuna bilatzeko ahaleginak ugaltzen dira iritzietan. Ondoko lerro hauetan 
garai bakoitzaren ezaugarri batzuk jarriko ditugu laburpen gisa, eta horien ondotik urte 
horietan gertaturiko iritzi aldaketaren laburpen-ondorio bat agertuko. Laburpen horien ostean, 
berriz, arazoaren inguruan jendarteraturiko iritzi batzuk biltzen dira, laburpenetan eta 
ondorioetan esanak funtsatzeko balio dutenak, eta gehienbat kronologikoki ordenatu direnak, 
beti ere proposatzen dugun garaikatzearen arabera. 

a.- Lehen garaia: gatazka bizia (1968-1982) 

Lehen aroa, gure garaikatzearen arabera, 1968an hasten da eta 1982an amaitu. Etenik 
gabeko prozesu bati data jakin eta finkoak ezartzea artifizialxea bada ere, hona nola jarri 
ditugun gure mugak. Hasiera, 1968an ipini dugu, urte horretan eman ziolakoz 
Euskaltzaindiak lehenbiziko babes akademikoa ordu arte inolako ofizialtasunik gabe 
hizkuntzaren batasunerako proposamen hutsa zenari. Amaiera, berriz, 1982an jarri dugu, 
ondoan zehazten ditugun arrazoiengatik. Latiegik eta Oñatibiak urte horren hasieran 
argitaratu zuten Euskaltzaindiari epaiketa izeneko liburua, Euskaltzaindia zakarki kritikatuz 
euskara batuari laguntzen ziolakoz eta euskalkiak hiltzera uzten zituelakoz, euren ustean. 
Beraz, Arantzazuko biltzarretik 1968an hasi eta urte hori iritsi arte, bederen, euskaldunen 
gizartean euskara batua eta euskalkien arteko gatazkak ongi bizirik iraun zuela uste dugu. 
Badakigu, liburu horretan bertan hala esaten delakoz, besteak beste, 1978-79 aldean giroa 
nahiko nahasia ibili zela (Euskerazaintza 1979an eratu zen, Euskaltzaindiaren kontra eta 
haren alternatiba gisa, Bergaran 1978ko biltzarra egin ondotik); halaber, toki berean ikasten 
dugu nolako kritikak eta presioak egiten zitzaizkion Eusko Jaurlaritzari 1980-81 urteen 
inguruan, euskara batuari onespena ken ziezaion eta euskalkiei eman; azkenik, 1981ean, 
Villasantek esaten digu Euskaltzaindiari kritikak egiten zitzaizkiola euskara batuari babesa 
emateagatik. Beraz, ondorioa da 1982ra bitartean bederen gatazka handia izan zela euskara 
batuaren aldekoen eta euskalkizaleen artean. Testuinguru horretan, 1982aren amaiera aldera 
argitaratzen du Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak gai honi buruz garrantzi handikoa den 
adierazpen bat: Euskararen erabilera Bizkaiko irakaskuntzan izeneko agiriaz ari gara, 
1982ko urriaren 22ko data duena; hartan euskara batua eta bizkaieraren arteko gatazka 
elkarren aurkaritzatik atera nahi da, biak ere eredu baliagarri gisa harturik, eta bataren eta 
bestearen kontra erabiltzen ziren ideia batzuk kritikatuz zuzenki. Hortik aitzinekoa, bada, uste 
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dugu hurrengo aroan sar dezakegula, jarraian esanen diren arrazoiengatik. Egia da badela 
gertakari bat bederen bestela pentsarazteko: 1983an argitaratzen da Latiegi eta Oñatibiaren 
liburuaren gaztelerazko bertsio handitua, kritika gordinak eta zakarrak eginez euskara batuari 
eta eredu horren aldezle orori. Horrek iduri du gizartean gatazka bere gordinean dagoela urte 
horretan ere. Baina gure ustez Euskaltzaindiko kide batzuk biziki minberatu zituen lan horren 
gaztelaniazko bertsioa Latiegik eta Oñatibiak azken ahalegin etsitua zuten, gizartea euren 
ideien alde jartzeko. Eta ez zuten irabazi: gizarteak nagusiki euskara batua onartzen zuen, 
ñabardurak ñabardura eta kritika batzuk gora-behera. Hurrengo urtean, 1984an, Antonio 
Maria Labaienek zuzenean kritikatzen ditu Latiegi eta Oñatibiaren tesiak, horrela bere 
atxikimendua kenduaz euskara batuaren kontrako mugimenduari. Uste dugu, nolanahi ere, 
urte horretan bederen guziz gainbehera doala hizkuntza estandar-nahi berriaren kontrako 
mugimendua, eta beraz 1982aren amaieran kokatzen dugu aro-aldaketa, bere artifizialtasun 
guziarekin ere. 

Euskara batuaren hasierako urteetan, beraz, oso giro nahasia izan zen gizarte 
euskaldunaren baitan. Garai hartako borroka linguistiko-ideologikoaren gordinak gizarte 
euskalduna zakarki bitaratu zuen. Borroka horren alderdi linguistikoari dagokionez, 
eskematikoki esan daiteke batzuek euskara batua indartzeari ematen ziotela lehentasuna 
eginahalean eta aurkariek euskalkiak finkatu eta garatzeari. Euskara batuaren aldekoek 
berebiziko garrantzia ematen zioten hizkuntz eredu bateratua eratzeari lehenbailehen, gizarte 
modernoak hizkuntza-tresna eguneratua izan zezan agudo; euskalkizaleek, ostera, ez zuten 
hizkuntz eredu nazional bakarraren beharrik ikusten, hark euskalkiak hilen zituela argudiatuz 
(Kamiñazpi, 1968, adibidez) edo euskarak beti izan omen zuen izaera dialektodunaren 
ustezko bikaintasunak gorde nahizik (Latiegi & Oñatibia, 1982 eta 1983, esaterako)2. Azken 
hauen  ustean, euskara batuaren sorrerak kalte besterik ez zuen ekarriko. Bi hizkuntz ereduak 
esparru berak lortzeko borrokatzen ziren, eta oro har baten alde egoteak esan nahi zuen 
bestearen kontra agertu beharra.  

Borroka eta lehiako giro horretan erabilesparru publiko guziak euskara batuari eskaini 
behar zitzaizkiola argudiatzen zutenak izan baziren ere (Gereño, 1968a), euskara 
elgarretaratzailearen hasieratik beretik ere badira saio batzuk sikera erabilesparruen 
guttieneko banaketaren alde teorizatzeko (gogora bedi adibidez Mitxelenaren txostena, 
Arantzazukoa, 1968an). Garai honetan gehien azpimarratzen den banaketa da euskara batua 
(batez ere) idatzirako sortu dela, hots, euskara idatziaren batasuna lortzeko, edo, orduan 
sarritan esaten zen bezala, literatur batasuna erdiesteko, azken hau ezinbesteko jotzen zelarik 
euskarak irauteko bidea izan zezan. Hala ere, behin eta berriz errepikatzen da euskara batuak 

                                                 
2 Euskalkien aldeko ekimenetan, bestalde, arazo larriagoak ekarri izan ditu bizkaierak, ezen ez zubererak, adibidez, biak ere bazter 
euskalkiak badira ere. Hona nola mintzo den horretaz Koldo Zuazo (1993): «Arazo larriak sortu ditu bizkaierak zubereraren aldean. 
Zuberera bezalaxe, geografikoki bazter-euskalkia da bizkaiera ere eta, edozein hizkuntzaren bazter-dialektotan jazo ohi denez, 
ezaugarri multzo kontrajarri bi aurkitzen ditugu eurotan. Gainerako dialektoetan galdutako arkaismoak atxikitzen dituzte batzuetan 
eta, aitzitik, eurok dira berrikuntzen sorleku besteetan.. (...) (...) Bizkaierari dagokionez, beste baldintza bi ere betetzen dira gainera. 
Euskaldun-kopuru hazi samarra da bizkaieraz mintzo dena eta euskararenganako atxikimendua ere bizi samarra izan da beti 
Bizkaian» (1993:50-51). Arejitak ere (1993a) baieztapen bera egiten du bizkaierari dagokionez. 
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euskalkiei kalte ekarriko diela, hala nahi ez delarik ere. Bestalde, literatura ederra-ren 
eremua ere euskara batuaz besteko ereduentzat uzten zen (Mitxelena, 1968). 

Orduko jarrera gatazkatsu haren lekuko, euskara batuaren kontrako posturan, honako 
hauek nabarmen ditzakegu: Justo Maria Mokoroaren Lengua vasca de hoy y de mañana 
(1971), Antonio Maria Labayenen Sasi-Batasuna. Mala letra y peor espíritu de una pseudo-
unificación (1972), Josu Arenazaren Tus hijos y el euskera (el mito del «Batua») (1974), eta, 
azkenik, Latiegi'tar Bixente eta Oñatibia'tar Dunixi-ren Euskaltzaindiari epaiketa (1982) eta 
bere gaztelerazko bertsio handitua (1983), azken hau denboraren aldetik beste garai batean 
sartu badugu ere. Horretaz gainera, ondoan datorren 2.1.1.a atalean bildu ditugu beste adibide 
batzuk jarrera hori erakusten dutenak.  

Garai honetan, dena dela, gatazka eta guzi, esan dugun bezala, jarrera sosegatuagoak eta 
orekatuagoak ere badira. Horren adibide honako hauek izan litezke, besteak beste: a) 
Mitxelenaren Arantzazuko txostena  1968an (esaten duelarik euskara batua idatzirako, eta 
batez ere irakaskuntzarako egina dela, eta euskalkiak bizi daitezkeela, dainatuak gertatuko 
diren arren); b) Villasanteren jarduna (1970a eta 1978a, adibidez, beste batzuen artean); c) 
Mikel Zaratek Bergarako biltzarretan (1978) erakusten duen jarrera (euskara batua ere ederki 
onartuz, baina hartara iristeko harturiko bidean desadostasun nabariak erakutsiz); d) Patxi 
Uribarren iritzia, 1980an; ... 

Lehen garai honetan gero eta idazle eta idazlan gehiago agertzen da euskara batuan, 
euskalkietako produkzioa, araberan, ttikituz doan bitartean. Euskara batua, beraz, urtetik 
urtera nagusitzen ari dela esan daiteke. 

Irakaskuntzaren munduan, berriz, ikusten da hizkuntz eredu zurrun bat irakasteak, berdina 
toki guzietan, badituela arazo zinetakoak. Kezka laster hedatzen da. Arrangura horren 
erakusgarri aipatu beharko litzateke 1978an Bergarako Biltzarrerako egin zen inkestan 
irakasleek egiten dituzten erantzunak (ikus 1.3. azpiatala), edo Jakin aldizkariaren 19-20 
zenbakian (Askoren artean, 1981), ikastolen hizkuntz arazoez diharduen mahai inguruan, 
agertzen den iritzia. 

b.- Bigarren garaia: igarotze garaia (eztabaida moteldu da, baina irauten du) (1983-
1988) 

Bigarren aro honen mugak honela finkatu ditugu: alde batetik, goian esaniko 
arrazoiengatik, 1983an jartzen dugu aro honen hasiera. Amaiera, berriz, 1988an kokatzen 
dugu, urte horretan besteak beste Koldo Zuazok, euskara batuaren alde aritutakoa gatazkaren 
hasieratik, bere tesiaren ondorioetan esaten duelakoz bizkaiera ere erabiltzea komeni 
litzatekeela zenbait esparrutan. Beraz, hortik aitzinera ez dira elkarren aurkako gisa hartzen 
batua eta euskalkiak. Gertakari hori baliatu dugu data finkatzeko.  
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Bigarren garai honetan eztabaida ez da itzali, baina lehengo gordintasuna galduz doa. 
Euskara batua finkatzen ari da, eta baita hedatzen eta onarpena irabazten ere. Horrek, ordea, 
ez du esan nahi euskara batuaren ibilbidea (egina eta egin beharra) bere hala onesten denik: 
kritikak egiten zaizkio eginikoari, eta beste bide eta jarrera batzuk proposatzen edo eskatzen 
dira etorkizunerako. Giro horretan ekimen batzuk agertzen dira bizkaierari ere bere nortasuna 
eta balioa ezagutu nahi diotenak, baina aldi berean haren eta euskara batuaren arteko lehia 
elkarren osagarritasunera eraman nahi dutenak: adibidez, administrazioaren jarrerari 
dagokionez, abiapuntu gisa Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak argitaraturiko adierazpena 
izanen genuke, Euskararen Erabilera Bizkaiko Irakaskuntzan (1982); edo Hezkuntza Sailak 
berak Bizkaieraren idatzizko Arauak liburuaren publikatzea (1983).  

Lehenbiziko adierazpenean bi hizkuntz ereduen arteko auzia bi-bien errespetuan 
planteatzen da, eta ahalegin berezia egiten da gatazka girotik osagarritasunerako bidean 
jartzen eztabaida. Adierazpenean azpimarratzen da, besteak beste, bizkaiera irakastea 
onuragarria izan daitekeela zenbait herri edo eskualdetan euskararen irakaskuntza egokiena 
lortzeko. Horrela, irakaskuntzaren eremuan ere erabil-esparruak xeheroago erabakitzeko 
saioak hasten dira, irakas-mailaren aldagaia ere kontuan hartuz, edo inguruaren 
euskalduntasunaren zenbatekoa.  

Bigarrenean (Bizkaieraren Idatzizko Arauak-en, alegia), bizkaiera estandarra izan nahi 
lukeen hizkuntz ereduaren oinarria finkatzeko ahalegina egiten da, Euskaltzaindiak babestua 
(beraren aholkua beti osoro onartzen ez bada ere), aurkaritza gordinean ari ziren bi 
muturretatik erdi aldera eginez bidea: bizkaieraren eredu literarioaren deklinabidea eta aditz 
paradigmak aurkezten dira lan horretan, baina aldi berean ortografian h-a onartzen da, 
bizkaieraren erabileran ere. Euskara batua eta bizkaiera ez dira elkarren aurkako eredu gisa 
hartzen. 

Garai honetan euskalkien gaiak kezka sortzen duelako adierazgarri, Eibarko Udalak 1984-
1985eko Gabonetan ihardunaldiak antolatzen ditu Euskara/Euskalkiak izenaren pean. Aldi 
horretako idatziak aztertuz, ikusten da alde batetik bi ereduen arteko gatazka giroak irauten 
duela (Kintanaren hitzaldia Eibarko jardunaldietan, berbarako, bizkaierazaleen kontrako 
kritikak eginez; beste aldeko iritziaren adibide bat izanen litzateke Latiegi eta Oñatibiak 
1983an argitaraturiko liburuaren tonu bortitza), baina bestetik sumatzen da gizartean 
bizkaierak lehenago jasotzen zuen aurkaritza desagertzen ari dela (Arejita 1986, Oregi 1986, 
adibidez). Igarotze garai honen adierazgarrien artean EKBren agiria ere aipa daiteke, 
1985ekoa, AEKren iritzia -urte berekoa-, edo Antonio María Labayenen jarrera aldaketa 
euskara batuaren ereduari buruz (1984).  

Euskara batua eta euskalkien arteko harremanen aldaketarako (elkarren aurkako borrokatik 
abiatu eta elkar onartu eta batak bestea osatzeraino) garrantzi teoriko handia du gure ustez 
Jose Maria Sanchez Carrión-en teoriak. Izan ere, Txepetxen planteamenduaren arabera 
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euskara batua eta euskalkiaren arteko gatazka ulertzeko, ezinbestekoa da ikustea biak ere 
gazteleraren menean direla, eta hain zuzen horrexengatik sortzen dela bi euskal ereduen 
arteko gatazka (Sánchez Carrión,1986 eta 1987). 
 
 
 

c.- Hirugarren garaia: bizkaiera eta batua elkarren osagarri (1988tik honat)  

1980ko hamarrurtekoaren azkeneko urteetatik aitzinera, gutti goiti-beheiti3, 
eztabaidagunea aldatzen hasten da: euskara batua franko finkatua, poliki garatua eta gehien-
gehienek onartua den eredua da. Horrela, euskara batuaren eta euskalkiaren arteko gatazka 
gaindituxea dela uste dute gero eta egile gehiagok, nahiz eta batzuei, hamarrurtekoaren 
hasierako urteetan batez ere, ez zaien hala begitantzen (Rotaetxe 1990, Arejita 1991a).  

Euskara batuaren onartze eta finkatzearekin batera, bizkaierari ere bere tokia bilatu nahi 
zaio hainbat gizarte alorretan (haien artean irakaskuntzan). Lehenago bi ereduen arteko 
aurrez aurreko lehia zen tokian, orain bakoitzari bere erabil-esparru bereziak bilatu nahi 
zaizkio hein batean bederen. Euskara batuaren etorrerak euskalki batzuk (haien artean, 
bereziki, bizkaiera) kaltetuko dituela esan eta esan ari ordez, orain bi ereduak elkarrekin bizi 
beharra edo nahia azpimarratzen da bereziki. Aurreko garaietan euskara batuaren esparrutzat 
jotzen ziren, normalean gehiago zehaztu barik, hiru alor nagusi: administrazioa, 
komunikabideak eta irakaskuntza. Garai honetan xeheroago jokatzeko saioak ageri dira: alor 
horietako bakoitzean bada, zenbaiten ustez, euskalkiarentzat ere tokia (Arejita 1993a, adibide 
bat jartzeko). Izan ere, administrazioan badira maila desberdinak (Jaurlaritza, Aldundiak, 
Udalak...); komunikabideek ez dute denek hedadura bera izateko asmorik inola ere: EITB, 
Argia eta Euskaldunon Egunkaria, zazpi lurraldeetara iritsi nahi luketen hedabideen 
erakusgarri izanen lirateke, baina badira, jakina, esparru geografiko ttikiagoa hartu gogo 
luketen komunikazio ekimenak, hala nola azken urteotan biziki indartu den eskualde mailako 
aldizkarigintza euskarazkoa; irakaskuntzaren esparruan ere badira mailak: berdin jokatu 
behar ote da Unibertsitatean eta edozein herri ttikitako eskolan? Bietan euskara batua da 
komunikazio bide bakarra? Gero eta gehiago dira alor honetan ere iritziak xeheroago 
agertzeko ahalegina egiten dutenak. Hizkuntzaren erabileraren banaketa erabil-esparru 
handien arabera egin beharrean soil-soilik (alegia, "euskara batua administrazioan, 
komunikabideetan eta irakaskuntzan"), erregistroka banatu beharra ere aipatzen da: nor 
norekin mintzatzen den, zer testuingurutan, eta abar, kontuan hartu beharra agertzen da gero 
eta gehiago. Euskara batua, horrela, erabilera jasoetarako gordetzen da, eta euskalkiaren 
esparrutako uzten dira erabilera informalagoak (Salaburu 1994, Oñederra 1994, Pilartxo 
Etxeberria 1994, Goikoetxea 1996, Oihartzabal 1996, adibidez). Horren osagarri, herriko 
euskararen ontasuna eta baliozkotasuna ere azpimarratzen da. 

                                                 
3 1989an esaten du Koldo Zuazok batuaren inguruko eztabaida itzalixea dela (ZUAZO, 1989c). 
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Horrekin denarekin, euskalkiekiko interesa, oro har, eta bizkaierarekikoa partikularzki, 
biziagotzen da, eta euskalki horren aldeko iritziak ugaltzen. Interes biziagotuaren erakusgarri 
dira, besteak beste, euskalkien gaineko ikerketa linguistikoen ugaltzeak eta beste (ikus, oro 
har, 2.4. atala: Gizarte eragileak), edo/eta euskalkiak gai harturik hainbat erakundek eta 
elkartek, Euskaltzaindia barne,  antolatzen dituzten jardunaldiak eta argitarapenen 
gehiagotzeak. Honako hauek aipa daitezke, interes horren froga gisa: Dialektologia 
kongresua -1991ko iraila-, Nazioarteko Dialektologi Biltzarra -1991ko urria-, Bizkaieraren 
lekua gaur -Deustuko Unibertsitatea, 1991ko abendua-, ELE aldizkariaren ale bikoitz 
monografikoa, euskara batuaz -1992-, Bizkaiko euskera, bizkaiera? izeneko jardunaldiak -
Bilbo, 1993ko udaberria-, Jakin aldizkarian euskalkien kontuari eskainiriko artikulu bilduma 
-1993-, Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarreko hitzaldi batzuk, bizkaieraren ikuspuntutik eginak 
-1994-, Euskaltzaindiaren II. Jagon Jardunaldiak Tolosan -1996ko urria-, Administrazioa 
euskaraz aldizkariak eginiko iritzi bilketa -1996-, eta Mendebal Elkartearen sorrera eta hark 
antolaturiko jardunaldiak -1997, 1998 eta 1999ko udaberrietan-.  

Iritziak aztertuz ikusten da bizkaieraren eta batuaren arteko harremana ez dela hirugarren 
garai honetan, oro har, etsaigotzat hartzen: jende gehiagok onartzen du4 bi ereduak elkarren 
osagarri eta indargarri direla edo hala behar dutela (euskararen iraupena euskalkien biziarekin 
lotzen dutenak ere ugaltzen dira: euskalkiak iraun ezean euskarak ere etorkizun beltza luke 
hauen ustez5).  

Hala ere, euskalki(ar)en (hots, bizkaieraren) aldeko ekimenek, zenbaiten iduriz, une jakin 
batzuetan bereziki, euskara batuaren beraren izaera kolokan jartzeko arriskua ekartzen dute 
garai honetan ere (Zalbide, 1993). 

Horrekin denarekin, oro har, irakaskuntzan ere, behin euskara batua finkaturik, 
euskalkiaren esparrua bilatzeko ahalegina sumatzen da zenbaiten iritzietan. Lehenago bi 
ereduak, euskara batua eta euskalkia, bata bestearen kontrakarrean ari baziren, orain beste 
galdera batzuetara lerratzen da eztabaidaren gunea: euskalkia non, noiz, nola, etabar erabili 
behar litzatekeen eskola mailan. 

Hirugarren aro honetako iritziak bildu ditugu 2.1.1.c azpiatalean. 

d.-Laburpen-Ondorioa 

1968tik hasi eta 1990eko urteetara, beraz, aldaketa gertatu da euskalkiekiko 
sentiberatasunari dagokionez. Sentsibilitate horren garapena ikusteko, azter ditzagun 
gatazkan aritutakoen pentsamendu-ibilbideak, hala euskalkien alde aritutakoenak nola 
euskara batuaren lehentasuna aldarrikatzen zutenenak. 
                                                 
4 Badira, halere, oraindik euskara batuaren beharra batere onartzen ez dutenak ere, gero eta eragin indar ttikiagoa badute ere. 
Batetik, euskalkien defentsa hutsean ari direnak (Olazar, 1993, berbarako, Euskerazaintzaren ildoan), eta beste batzuk lapurtera 
klasikoaren aukera sustengatzen dutenak (Jakhintza Baithan bilduak, Federiko Krutwig gidari). 
5 Adibidez, besteak beste, R. M. Pagola (1992a). 
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Hasierako gatazka garaian euskalkien alde jardun zutenek bere hartan irauten dute oro har, 
euskalkien aldeko jarreran geldirik: haietatik gutti batzuek euskara batua ez dute onartzen, 
dela guziz alferrekoa edo kaltegarria irizten diotelakoz (Euskerazaleak eta), dela hautatu den 
eredua gogoko ez dutelakoz (Jakhintza Baitha); gehienek, ordea, euskara batua onartzen dute, 
baina hala ere euskalkiaren alde segitzen dute.  

Adierazgarriagoa iduritzen zaigu, halere, nolako aldaketa gertatu den hasierako garaian 
euskara batuaren aldeko ekintzetan gogor aritutako batzuen artean: izan ere, euskara batua 
lehen bezain maite izanik ere, euskalkien balioen aldeko iritziak jaulkitzen dituzte azken 
aldion. Grosso modo esanda, lehenago euskara batuaren beharra baino ikusten ez zutenek ere, 
orain euskalkiaren balioa kontsideratzen dute, nork gehiago nork guttiago.  

Aldaketa horren arrazoi gisa gure ustez honako hiru hauek bederen aipatu behar dira: 

-Euskara batua finkatuxea da. Ereduaren beharra, eta nolakoaren ildo nagusiak ere (ia) 
inork ez ditu eztabaidatzen gaur egun. Beraz, gizarte gatazka itzali da alor horretan, gauzak 
lasaiago ikusten dira, eta arazoak dituen alderdi korapilotsuak xeheroago aztertzeko saioak 
agertzen dira. 

-Irakaskuntzan bazen kezka hasieratik ere, 1978an Bergarako txostenerako eskoletako 
irakasleek erantzuten dituzten inkestetan ageri den bezala (ikus lan honen 1.4. azpiatala). 
Eskola-ikastoletan erabiltzen zen hizkuntz ereduari buruzko kritikak ere agertzen dira (ikus 
Jakin 19-20, 1981). Irakaskuntzan esperientzia pilatu ahala, poliki-poliki ikusten da toki eta 
egoera guzietan ezin daitekeela berdin jokatu, baldin eta eskola gizartean integraturikoa nahi 
bada. Lotu behar dira, ondorioz, lurralde euskaldunetan bederen, etxeko euskara eta 
eskolakoa, ez elkarren etsai hartuz eta ez eta euskalkia ez balitz moduan jokatuz.  

-Bestalde (beharbada aldaketa teorikoaren oinarri-oinarrian egon badaiteke ere), Jose 
María Sánchez Carrión Txepetx-ek argitaratu du bere teoria (Un futuro para nuestro pasado, 
1987)6, eta haren ideiak gizartean hedatzen ari dira. Gure ustez horrek garrantzi handia du, 
darabilgun gai honi dagokionez, hain zuzen euskara batua eta euskalkiaren arteko harremanak 
modu ez-gatazkatsu batean ikusteko interpretazioa egiten duelakoz. José María Sánchez 
Carriónek hizkuntza-barietate bakoitzari bere leku teoriko berea eskaintzen dio, eta azaltzen 
du zergatik gertatu den euskara batua eta euskalkiaren arteko lehia: euskararen baitan 
inguruko hizkuntzetan (frantsesean eta espainolean) gertatzen ez dena jazotzen da, hain zuzen 
ere euskara batuari bere nazio hizkuntza izaera ukatzen zaiolakoz. Gatazka gertatzen da, 
ikuspuntu horren arabera, gaztelerak eta frantsesak ez diotelakoz euskara batuari hizkuntza 
nazionalaren esparrua eta zeregina betetzen uzten. Txepetx-en teoriari jarraiki, euskara batuak 
erabil-esparru edo funtzio nazionala berea balu, ez litzateke euskalkiekin gatazkarik izanen, 

                                                 
6 Sánchez Carriónen ideia batzuk lehenago ere bazebiltzan gizartean. Ikus bedi, adibidez, Inaxio Agirrek Eibarko Jardunaldietan 
(1984-85eko Gabonetan) eginiko hitzaldian esaten duena: euskara batua nazio hizkuntza dela eta euskalkiek beste funtzio bat dutela 
(1986). Ikus, baita, Sánchez Carrión (1986). 
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hartara bakoitzak bere tokia beteko bailuke, elkarren arteko etsaigorik gabe. Ideia horiek 
gizartean sartzen eta indartzen datozen neurrian, eredu batuaren funtzioak eta euskalkiarenak 
bereizten dira, eta horrenbestez gatazka gune izatea amaitzen da. 

Horrekin denarekin, 30 urte hauetan itzuli nabaria gertatu da: hizkuntza eredu desberdinen 
artean hasieran ageri zen etsaigoaren tokian, orain euskalkiak euskara batuaren osagarri gisa 
hartzen dira, eta haiekiko interesa berretzen da. Bizkai aldean oso garbia iduritzen zaigu 
azken aldi honetan bertako euskalkiaren aldeko ekimenak indartzen ari direla (ildo honetan 
Mendebalde Euskal Kultur Elkartearen sorrera bereziki garrantzitsua begitantzen zaigu, bere 
baitan biltzen dituelakoz hasierako gatazketan alde bietan elkarren aurkari aritu ziren 
lagunak). 

2.1.1.a Lehen garaia: gatazka bizia 

Euskara batua beharrezkoa dela aldarrikatu eta gero, Gereñok zehazki adierazten du, 
1968ko martxoan, Euskaltzaindiak Arantzazun Biltzarra urte horretako urrian egin baino 
lehenago, Anaitasuna aldizkarian argitaratu artikuluan, bere ustez zein erabilesparru izanen 
liratekeen euskara batuarenak, orduan sortzeko zegoen ereduarenak:  

1) Ikastola guztietan, Euskal Erri osoan, euskera batu au txikitatik umeai irakatsi.  
2) Akademia guztietan, gazte ta zarrai, euskera batu au irakatsi, euskera ikasteko asmoz doazanean;  
3) Euskal Gramatika guztiak euskera batu onetan idatzi. 
4) Irratietatik emoten diran euskarazko kursuak, euskara batu onetan egin;  
5) Bertsolariak euskera batuan bertsoak bota;  
6) Euskal abesti edo kanta barriak, guztiak euskera batu onetan egin eta abestu. Diskuak be, euskera 
batuan grabatu;  
7) Eleiz-liburutxuak, mezeari jarraitzeko, euskera batuan egin Euskal Erri osorako, Baionatik 
Tudelaraiño, emen euskerazko mezarik emoten bada;  
8) Euskal aldizkari guztietan, euskera batu onetan idatzi;  
9) Guk guztiok, euskaldunak gareanok, euskera batu ori ikasi. (1968a)  

Ikusten denez, diseinu horretan ez da lekurik gelditzen euskalkia lantzeko, harreman 
pertsonal huts-hutsen esparruan ez bada, hizkuntzaren erabilera formal eta jendaurreko 
guziak euskara batuarentzat izanen bailirateke. 

Euskal Idazleen Batzarrak 1968ko «bagillaren» (ekainaren) 28tik 30era Ermuan bilera 
eginen zuela iragartzen du Anaitasuna aldizkariaren bitartez (Gerediaga Elkartea, 1968). 
Idatzi horretan ageri da lehentasuna euskara batuari ematen diola (inportanteena, arbolaren 
enborra), nahiz eta euskalkien (arbolaren adarren) etorkizuna guziz euskara batuarekin lotu. 
Alderantzizko planteamentua, bada, euskara batuak euskalkiak hilen dituela uste dutenen 
aurka. 

Ekainaren 30eko alean Anaitasuna aldizkarian berriz ere aipatzen da auzia. Idatzi horretan, 
euskara batuari ez zaizkio esparru guziak beretzat ematen, Gereñok ez bezala; literatura da 
euskara batuaren berezko esparrua7, Euskaltzaindiak esanari jarraiki (San Martin, 1968).  
                                                 
7 Garai honetan literatur zereginak aipatzen direnean gehienean idatzizko zereginak adierazi nahi dira, hizkuntzaren ahozko 
erabilerari kontrajarririk. 
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Villasantek literatur zereginetarako uste du dela euskara batua, eskoletan eta abar 
beharrezkoa dena ikas-irakaslanerako, eta aldi berean eskolen bidez hedatuko dena. 
Ahozkoaren eremuan ez du euskara batuaren beharrik ikusten, garai horretan (1968a). 
Villasantek beti eutsiko dion iritzia da «dialektuak landu egin bearko direala» (1968a). 

Bestalde, Arantzazun 1968an izan zen giro gogorra honela gogoratzen du Villasantek 26 
urte geroago, Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean eginiko hitzaldian: 

Azkenean, bada, Mitxelenak H letrari buruzkoa azaldu zuen, baina eztabaidak leher egin zuen. (...) Eta 
aldez aurretik ikusia zegoena gertatu zen. H-ren auzia mahai gainean jarri zenean, borrokak leher egin 
zuen. Oposaketa gogorra egin zitzaion letra honen onartzeari. (1994a:664) 
 
Arantzazuko Biltzarra bukatu eta, hango eztabaiden oihartzuna motelduz eta itzalduz joan zen. Baina 
handik urtebetera edo, Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala -hots, Euskera-, agertu zen, Arantzazuko 
Biltzarreko lanak, agiria, etab. zekarzkiela. Eta orduan berebiziko indarraz berpiztu zen H letraren 
kontrako erasoa. (1994a:667) 

Euskaltzaindiak XIII. biltzarra Leioan egin zuenean (1994), Euskal Herriko 
Unibertsitateko Euskarako Errekoreordetzak argitaratzen duen Campus izeneko agerkariak 
ale bereziak atera zituen, eta horietako batek aita Villasanteri eginiko elkarrizketa bat dakar 4. 
orrian. Arantzazuko 1968ko batzar erabakigarri haiek gogoratuz, orduko giroaren gogorra 
berresten du, eta baieztatzen du Mitxelena eta bera gogor kritikatuak izan zirela (1994b:4). 
Zehatzago azaltzen du Villasantek orduko giroa, ordea, 1989an, Joan Mari Lekuona 
euskaltzain sartzeko ekitaldian: 

Egin zen, bada, zorioneko Biltzarra [Arantzazukoa, alegia]. Bertan izan ziren, bai, eztabaida zaratatsu 
batzuk, batez ere H-aren alde eta aurka.(...) Istilurik larrienak, ordea, gero etorri ziren, batez ere handik 
urte betera edo, Euskaltzaindiaren Agiri hori eta Arantzazuko Biltzarraren lanak ofizialki 
Euskaltzaindiaren agerkari den Euskera-n azaldu zirenean. Orduan hasten da zatiketa, baita 
Euskaltzaindiaren barnean ere. (...) 
Bai. Urte txarrak izan ziren. Koldo Mitxelenak aitortzen zuen adiskide on asko galdu zituela zorioneko 
batasun hori dela eta ez dela. 
Gaur itsas haserre horiek baretu direla iruditzen zait. (...) 
Gaur, esan dudan bezala, istilu horiek gainditu dira. Baina iruditu zait esan ditudanak noizbait esan 
beharrekoak zirela, gauzak laino artean uztea txarrago baino ez da eta. Gauzak diren bezala esatea 
bezalakorik ez dago. (1989a:13-15) 

Orduan Euskaltzaindiko lehendakaria zen Manuel Lekuonak egin zuen hasierako hitzaldia 
Arantzazuko biltzarretan, 1968an. Euskararen batasuna beharrezkoa dela aitortzen duen 
arren, uzkur ageri da horren aldeko ekimenen aurrean. Nabari da haren hitzaldian euskara 
batuaren mugak ongi finkatu nahi dituela: 

Bitarte ortan, gure illoroko Batzarretan, gai onen zenbait gauza obeto aztertu dira, eta aien artean au batez 
ere: batasuna nola «aditu» bear dan: noraño egin bear dan, zertan, zer salletan; eta guztion iritzia izan da, 
batasuna idazleen artean, idazleentzat egin bear dala: idatzietan, ez izketan (itz, orain arte bezela, 
bakoitzak bere eran); idazleen artean, ez errian (erriak orain arte bezela); eta idazleak berak beren idazti 
errikoietan, ez goi-idaztietan (ez olerkietan, eta Nobelistikan, adibidez; ortan idazleak azke gelditzen 
dirala, bakoitza bere erara). Itz bitan: batasuna bi gauza oietan: a) aldizkarietan («Zeruko Argian», 
«Anaitasunean», «Yakin'en», «Jaunaren deian», «Laiaketan» etab. etab.); Eta b) Ikastolelan, Ikastolelako 
Liburuetan eta jolasketetan etab. etab.; d) Liturgiaren zenbait zatitan...(1968a:139-140)  

Funtsean, batuaren esparruak komunikabideak (hau da, aldizkariak, besterik ez zelakoz 
euskaraz orduan) eta eskolak izanen lirateke Lekuonaren iduriko, liturgiaren zenbait zatirekin 
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batera. Batasunaren gaiarekin, bestalde, giroa ez zebilen lasai: gizartea bitan banatzeko 
arriskua sumatzen du Lekuonak. Hala atera daiteke ondoko hitzetatik: 

Bukatu baño leen, beste zer bat, eskabide bat guztioi. 
Oñati'n gaude: oñeztar eta ganboarren lur jatorrean... Ez gatzazkiela, gure arbaso makur aien urratsai 
jarrai inolaz ere. Ez gatozela Arantzazu'ra batzuek oñeztar eta besteak ganboar, bakoitzak bere ezpata 
eskuan, beste iritzikoen aurka gudatzeko prest. Dezagula pake, dezagula batasun -biotzezko batasun- 
gure BATASUNARI BURUZKO eztabaidak asterakoan. Eta pake ortan jarrai dezagula, eztabaidak 
dirauten arte guztian. Eta berdin gero ta gero ere. (1968a:141)  

Euskara batuak hizkuntza pobretu eginen zuela esaten du (ikuspuntu murrizgarriaren 
arrastoak ageri dira jarrera honetan), nahiz eta ametitzen duen hala egin behar dela: 

Bigarren -eta au ez da obea- Euskeraren batasuna egitea, lan mingarria dala. Gure izkuntza aberatsa, 
pobretu egin bear; eta orrek, nai-ta-nai-ez, min ematen digu, Euskera dan bezela maite degunoi. 
Bakoitzak txikitandikan bizi izan deguna utzi gañera, eta besterena artu bear; eta orrek ere min ematen 
digu.  
Ala ere, min oiek gora-beera, egin-bearreko lana, batasun-lana. Ebakuntza bat, operazio bat egin bear 
danean, min izaten da; bañan operazioa, egin-bearreko gauza izan oi-da askotan, biziari laguntzeko, 
bizirik irauteko. Operazioak gorputza itsusi uzten du; eta ala ere, egin egin bear. Besoa moztea, gorputza 
beso-bakar uztea da; bañan, egin bear  
danean, naiz-ta beso-bakar gelditu, egin egin bear... «obe bait-da -Jaunak dion bezela- beso-bakar ta begi-
bakar ere bizi, bi beso ta bi begi dun il baño»... (1968a:140)   

Koldo Mitxelena da beste egile eta eragile guztiz garrantzitsu bat euskara batuaren 
historian. Arantzazuko Biltzarrerako aurkeztu zuen lanean, jakintsu errenteriarrak hasieratik 
agertzen du euskara batuaren berezko esparru bereziak zein ziren (euskara idatziarena -
literatura ederra izan ezik-, eta bereziki irakaskuntzarena, alegia) (1968:203). 

1968ko giro nahasian Mitxelenak uste du euskararen batasun osoa ez dela orduan 
erdiesteko moduan, eta hizkuntzaren batasuna prozesu gisa ikusirik, hasierako urratsak 
besterik ez ditu proposatzen hainbat puntutan, zuhurtasun handiz. Aditzaren batasuna, esate 
baterako, ezin egina ikusten zuen txosten horretan, eta batasun osoaren ordez euskalki 
bakoitzeko paradigmak batzen joatea proposatzen zuen, ildo bateratzailean ibiliz eta ez 
banatzailean, ahal den bestean (1968:217). Eta geroxeago ere, txosten berean, arazoari 
gordintasuna kentzen dio, euskalki batetik bestera pasatzea sistematikoa dela adieraziz 
(1968:218). Hala, euskara batzeko prozesua hasi beharrak ez du esan nahi, batere ez, 
euskalkien agerpena ukatu behar den. Batasuna pausoka egin beharra ikusten zuen 
Mitxelenak, gero berak uste baino bizkorrago egin bazen ere. 

Etxaburu'tar Joxe Marik (Kamiñazpi izengoitiz) ez du Arantzazuko Biltzarraren garaian 
uste euskara batuak inola ere euskara indartuko duen. Guztiz bestela, uste baitu, izan ere, 
garai horretan eratu nahi zen eredu berriak euskalkiak hilen zituela. Halaxe dio: 

Euskeraren batasuna euskalkien eriotza da. Gaztelar berba egiten dabenen desbardintasun apurrak jendea 
eskola ikasten joango dan neurrian aldendu egingo dira. Erdaldun eskolatu guztiak bardin berba egiten 
dabe. 
Euskeria bizirik irauteko biarrekoa da ikastoletan danari irakastea; eta euskera batuan irakatsi ezkero 
denporiagaz beste euskalkiak il egingo dira. (1968:226) 

Xabier Kintanak adierazten du Anaitasuna aldizkarian, 1969ko urrian, orduan eratzen ari 
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zen hizkuntz batasuna idatzirako zela, eta ahozkoan euskalkia erabiltzen segitzeko gonbita 
egiten du. Euskara batua, berriz, euskaldun guziek ulertu bederen egin beharko lukete, 
euskalkiak ikastea lan neketsua eta probetxu ttikikoa delakoz, eta liburugintza indartzeko 
(1969:1). 

Anaitasunaren zuzendaritzak 1969an argitaraturiko idatzi batean (Euskaltzaindiaren agiria 
dala ta) ederki ageri da gatazkaren gordintasuna, eta kritikak egiten zaizkie euskara batuaren 
bidean abiatu nahi ez dutenei. Aldizkari hori, beraz, euskara batuaren alde jartzen da erabat, 
euskarak iraun dezan eredu bateratua behar delakoz euren ustez. Bitarteko helburu gisa, dena 
dela, bizkaieraren batasuna nahi dute, eta hartarako ezartzen dituzte aldizkarian argitaratzeko 
bete behar diren arau batzuk, bizkaiera batua euskara baturantza bidean jartzeko (batasuna, 
beraz, astiro egiteko ideia onartzen da, eta Mitxelenak Arantzazun zioen bezala, euskalkiak -
kasu honetan, bizkaiera- batzeko ahaleginean abiatzen dira): 

ANAITASUNA-k behintzat, ...(...)...Bizkai aldeko batasuna egin gura dau, Euskalerriko batasunari 
begira, astiro astiro, euskereak iraungo  badau, guztiok beteko dogun euskera batua lortu daigun. Behin 
emondako berbea jaterik nahi ez dogulako, eta Euskalerriaren geroak arduratzen gaitualako. 
Horrexegaitik ipini doguz, "Anaitasuna aldizkarirako bizkaierazko batasuna" egiteko oinarriak. 
(Anaitasuna, 1969b:7) 

Batasunaren Kutxa izeneko liburua agertu zelarik, 1970ean, Anaitasuna aldizkaritik hari 
kritika egiteko asmoa agertzen da, baina giroaren gogorrak hartaraturik, nahiago dute 
indarrak ez sakabanatzea «grinak baretuko diren arte, urak garbituko eta mantsotuko diren 
arte» (1970:6). Gatazka handia dabil, antza, eta indarrak batzeko ahalegina nabarmen 
agertzen da. Momentu horretan oraindik batasun bideak ez du inolako babes politikorik. 
Babes instituzional bat bai, Euskaltzaindiarena, baina oso eztabaidatua. Anaitasuna 
aldizkariaren inguruan lanean ari den taldeak Euskaltzaindiak baino aurreragoko pausoak ere 
ematen ditu (adibidez, aditz laguntzaile bat proposatuz), beste batzuk akademiaren 
gomendioak betetzera ere iristen ez diren bitartean. 

Villasantek 1970ean argitaratu zuen Eleizalde saileko lehen liburukia, Hacia la lengua 
literaria común izenekoa (1970a), sail horretako beste liburuak bezala euskararen 
batasunaren bidean eskaintzen zuena. Hor agertzen da zein zen frantziskotarraren 
pentsamendua euskararen batasunaz. Lan horretan euskalkiak eta euskara batua ez ditu 
elkarren etsai gisa ikusten. Uste du euskara batua nahi eta nahi ezkoa dela hizkuntzak iraun 
nahi badu. Euskalkietan sakabanaturiko hizkuntza xehe-porraka egiten da, suntsitu, zatikatu 
gero eta gehiago, hizkuntzaren batasunari eutsiko dion erreferentzia bat ez bada. Beraz, 
literatur batasuna egiteko eredu bat behar du euskarak ere, hots, euskara batua behar da. 
Euskara batuak, ordea, ez ditu euskalkiak hilen, hala uste du Villasantek. Eta arrazoi gisa 
aipatzen du badirela hizkuntzak batzeko bi bide, edo bi batasun mota. Batek, frantsesa edo 
espainolaren kasuak, dialektoak etsai ditu, eta haiek itzaltzera jotzen du. Beste motak, ordea, 
Alemanian edo Italian gertatu den bezala, dialektoak ez ditu hiltzen. Euskararentzat, bigarren 
eredu hau hautatzen du Villasantek. Honelako batasun batek, gainera, euskalkien ekarriak 
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ongi hartzen ditu, eta gainera eredu batuaren aberasgarri gertatzen dira, behin gutieneko 
batasunaren oinarria finkatu eta gero. Ideia horiek 1970ko liburuan ikus daitezke. 

Hasierako urte horietan euskara batuaren kontrako mugimenduaren ordezkarietako bat 
Justo Mari Mokoroa izan zen. Haren idurikoz lau edo bost euskalkitan banatua egotea da 
euskarari dagokion berezko egoera. Euskalki horiek, denak maila berekoak izanen lirateke, 
eta nork berea landu beharko luke lehenik, bestelako batasun asmorik gabe (1971:45). 
1971ko uste du euskara batuaren proiektuak huts egin duela. Euskalkiak dira landu behar 
direnak, beraz, eta haien arteko hurbilketa sustatu. Horixe da proposatuko lukeen plana: 

Así pues, mutuo encuentro de de los dialectos, y todos ellos adecuadamente estudiados, dignificados y 
cultivados por los nativos de su zona. (1971:45) 

Batuaren kontrako ildoan segituz, Arantzazuko biltzarretan abiatu zen proiektuaz honako 
honela mintzo da Antonio María Labayen, 1972an euskara batuaren kontrako iritzia 
plazaratuz argitaratu zuen liburuxkan: 

Ciertos elementos juveniles de nuevo cuño, en extraña colusión con algunos eruditos arcaizantes (...). So 
pretexto de unificación no hicieron sino destruir la que existía desde hacía 50 años con el consenso 
unánime de los escritores del País Vasco-español. O sea que lo que introdujeron fué la desunión y la 
disparidad en nuestro propio campo. ¡Buena manera de llegar a esa apresurada "batasuna" que pretenden 
imponernos! Prosiguiendo en esa labor más partidista que constructiva (...) (1972:4-5). 

Estos elementos que después de la "escalada" de Aranzazu se muestran tan "academistas" y 
"dictatoriales" (...) (1972:11) 

Espoleados por la aparente hegemonía conseguida por los iniciadores del Congreso de Aranzazu estos se 
lanzaron con verdadero desenfreno a la edición de libros, textos antiguos, y publicaciones diversas que 
influyesen en nuestros medios euskerizantes. Pero tan sectaria ha sido la selección de autores; y tan 
tendenciosas las traducciones; y no menos evidente la mediocridad de las obras originales de su lista 
editorial que, en general han merecido la repulsa de los lectores. Ya nuestra opinión pública observó con 
mucho desagrado la poca correcta y elegante forma en que se apresuraron a sustituir al Presidente de la 
Academia. (1972:15) 

Hasta los escritores en lengua castellana se han hecho eco del malestar existente en el campo literario 
euskérico, de raigambre popular, como consecuencia de los excesos a que se entregan ciertos 
juramentados innovadores de última hora. (1972:16) 

(...) la semilla esparcida con profusión por los maléficos derviches no solo ha proliferado en flores del 
mal sino que está produciendo amargos frutos de discordia y de ruina que todos deploramos. (1972:30) 

Desgraciadamente, entre nosotros, los impacientes renovadores han confundido las cosas y quieren sacar 
adelante sus poco madurados planes de unificación y reforma ortográfica, a toda prisa y contra viento y 
marea. Quieren imponerse por la fuerza. 
Y cuando han visto que no son secundados por una gran parte importante de los cultivadores de la 
literatura vasca han recurrido hasta la amenaza y el chantage ejerciendo presión sobre los responsables de 
las revistas que no acatan sus órdenes y conminándoles con retirarles toda clase de protección y 
autorizaciones. (1972:32) 

A raíz del Congreso de Aranzazu pronto empezaron a comprobarse la confusión y los equívocos efectos 
que determinadas recomendaciones producían en la práctica. Esto sin contar con la desavenencia y 
discordia que origió entre los cultivadores de la literatura euskérica. (1972:36) 

Gizartea polarizatua zen, alde banataratua, euskararen batasunaren gaiarekin eta 
Euskaltzaindiak puntu horretan harturiko jarrerarekin, 1972 inguruan. Hala ikusten du 
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Villasantek ere (1973a:235). 

Arantzazuko biltzarretik aitzinera sortu zen giro gatazkatsuan, bilera haien ondorioz 
harturiko bidearen aurkakoak saiatu ziren hango erabakiak ukatzen edo haiei balioa kentzen. 
Euskaltzaindiaren kontrako jardunak ikusirik, euskaltzainburu Villasantek adierazpen bat 
atera zuen (Villasante, 1973b:237-240). Hartan, Euskaltzaindiak babesturiko batasun 
ekimenaren zertzelada nagusi batzuk ekartzen ditu berriz ere gogora, kritika batzuk 
(politikakeria, euskara batua «erlijio gabeena» dela...) errefusatuz. Haserre giroa eta azpijoko 
tenorea bide zen, adierazpen horretatik ondoriozta daitekeenez. 

Gatazka biziak izan ziren, bada, denbora horietan, ikusten dugun gisan. Egoera horretan, 
Euskaltzaindiari kritikak borrokan ari ziren bi aldeetatik etortzen zitzaizkion. Hala dio 
Villasante euskaltzainburuak 1973an, Seber Altuberen oroigarritako ekitaldian (ikus 2.4. 
atala). 

Lehenengo urratsak egiten ari zen eredu berriaren kontrakoen artean Josu Arenaza ere 
aipatu behar da. Mediku bilbotar hori nahiko ezaguna izan zen batasunaren ekimena 
indartzen hasi zen lehenbiziko urteetan. 1974an argitaratu liburuan (Tus hijos y el euskera. El 
mito del "batua", ikus bibliografia) euskalkien aldeko jarrera sutsua agertzen du, edo, hobeki 
esateko, euskara batuaren kontrako amorratua. Ikusten ari garen bezala, euskara batuaren 
lehen urteetan, gizarte euskalduna inarrosi zuen borroka linguistiko-ideologikoak gorroto eta 
gatazka ugari ekarri zituen. Horren adibide, hona nola ikusten duen Arenazak orduko giroa, 
bere ustez euskara batuarekin zetorren berrikuntza ortografikoek-edo sorturikoa: 

En cuanto a los logros [Arantzazuko 1968ko biltzarrarenak], el «fiasco» ha sido mucho más grande pues 
no hay más que ver las consecuencias: La mayor anarquía ortográfica de la historia del euskera y la 
mayor siembra de odios que pudiera soñar el más maquiavélico de nuestros destractores (sic). (1974:46) 

Arantzazun 1968ko biltzarretan gertatu zenaz, berriz, iritzi hauxe du egileak, hots, besteak 
beste jarrera politikoek indar eta pisu handiagoa zutela linguistikoek baino. Bestalde, 
etengabean aipatzen du konspirazioaren teoria: 

Como hemos dicho repetidas veces, Aránzazu no fue otra cosa que el final de una guerrilla pero los que 
vencieron allí sin convencer, se habían preparado a conciencia, en varias reuniones celebradas en 
Bayona, reuniones en las que pesaba mucho más el «clima» político que el lingüístico (científicamente 
considerado). La reunión de escritores celebrada poco antes en Ermua fue para nosotros un termómetro 
de lo que en Aránzazu iba a suceder. (1974:53-54) 

Arantzazuko Biltzarraz ondoko hau dio geroago (konspirazio ustea, eta, bestalde, «gerra»-
ren hasiera): 

Se había legalizado lo que venían utilizando 4 ó 5 años antes con gran profusión. Se había legalizado el 
símbolo de la, pretendida, revolución cultural. Revolución que ya en su origen y después en su desarrollo 
ha llevado el germen de lo exótico al país y la división. Ello hace que no comprendamos cómo personas 
de cuyo amor al euskera y a nuestras costumbres no podemos dudar, se hayan dejado llevar por quienes 
desde el principio han trabajado para unos fines bastardos. (1974:73-74) 

(...) Así, podríamos seguir sacando conclusiones pero sería muy largo. Lo que sí ocurrió fue la que 
Lecuona preveía al comienzo de la reunión: estalló la lucha con carácter formal cuando la anterior habían 
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sido guerras de guerrillas. (1974:75). 

Gerra hori alor askotan gertatzen da, eta gogor egiten da borroka. Hala dio mediku 
bilbotarrak honako pasarte bi hauetan ere: 

Se lucha a brazo partido en las Ikastolas, en las revistas y hasta en los anuncios de fiestas de los pueblos, 
por los que los «achistas» sienten especial predilección. (1974:81) 

(...) En varias Ikastolas, Oñate, Villarreal de Urrechua, Mondragón, Deusto, Guernica, etc., ha habido 
problemas, expulsiones y tomas de postura ¿era fantasía todo lo que los alertadores decíamos? En otro 
pueblo de Vizcaya hay dos Ikastolas, una de la Iglesia; la otra llamada del «pueblo». (1974:101)8 

Gizartean gertatzen ari zen borroka horren fronte bat, orduan indartzen ari ziren ikastolen 
mugimendua izan zen, aurreko lerroalde horretan agertu bezala9. Hainbat ikastolatan 
eztabaida biziak izan ziren, askotan irakasleak alde batetik eta gurasoak bestetik jartzen bide 
zirelarik10, aldakuntza giroan zebilen gizarteari buruzko iritzi desberdinak agertuz11. Giro 
horretan idazten du Arenazak iruzkina egiten ari diogun liburuxka hori, ikastoletako gurasoei 
argumentuak emateko borroka hartan. Disputa giroaren adierazgarri da honako pasarte hau 
ere, Xabier Kintanari, euskara batuaren bultzatzaile nagusienetako bati, zuzendua: 

De esta misma editorial [Lur argitaletxeaz ari da] es «Behin Batean» de Kintana que contiene en uno de 
las cuentos «Ukronia» los más soeces ataques contra personas del país, ataques hoy y siempre fuera de 
tono por tratarse de personas fallecidas. Ataques e insultos que recuerdan otros vertidos cuando estaban 
aún sangrantes las heridas de la guerra civil pero ahora mucho más demostrativos. A muchos que se 
rasgan las vestiduras amparándose en la pluralidad ideológica les haría yo grabar muchas de las frases 
que en el libro de marras se escupen. (1974:89-90) 

Konspirazioaren teoria sinetsirik, ez du zinezkotzat hartzen batuzaleek eman ohi zuten 
arrazoi garrantzitsuenetako bat (hizkuntzaren batasunaren bidez estatuen arteko muga 
politikoa gainditu nahia) (1974:90). Hizkuntza estandarra/euskalkia(k) auziari dagokionez, 
Arenazak uste du euskara batuak12 herri euskara hilen duela; hau da, batua euskalkien 
hiltzaile gisa hartzen da: 

Hay un grupo, el iniciador del lío, que se ha lanzado por el verbo labortano y la importación masiva de 
palabras del castellano y el francés convirtiendo el euskera en una jerga que ha originado la reacción, 
incluso, de parte de los que habían aceptado y propugnado la H. Pero como hemos dicho antes no 
comprendemos cómo quienes conocen la filiación de este tipo de escritores y el origen del barullo siguen 
pensando utilizar un símbolo simplemente porque es «progresista». Sin ponerse a pensar que es llevar el 

                                                 
8 Irakasleen kaleratzeak Urretxuko ikastolan hasi eta beste batzuetara ere hedatu bide ziren. Hala biltzen du Idoia Fernandezek bere 
1994ko lanean: Andoain, Mondragon, Oñate, Deustu, Ondarroa, Lejona, Barakaldo, Lauro eta Algortako ikastoletan, besteak beste, 
gertatu omen ziren irakasle kanporatzeak (1994:251). Beste ikastola batzuk erdibitu egin ziren garai horretan: Bilbon, Iruñean, 
Hernanin, Ondarrun, Gernikan... izan omen ziren halakoak (Fernandez, I. 1994:275). 
9 Ikastoletan gertatu ziren gatazkak lau ardatz nagusiren inguruan bildu zirela dio Idoia Fernandezek (1994): «ikastolen 
konfesionaltasuna eta gurasoen eskubideak, euskara batua ala euskalkiak, ikastolen izaera apolitikoa ala kokatua eta ikastolen 
burgeskeria» (1994:275). 
10 Hona nola dioen Idoia Fernandezek garai horretan ikastoletan gertatzen zen giroaz: «Euskaltzaindian bertan eta euskal kulturaren 
munduan eman ziren eztabaidak eta ezadostasunak, ikastoletan ere isladatu ziren (...). Kasu honetan, eta ikastolen gatazka guztian 
bezelaxe tokiz tokiko desberdintasunak oso nabariak zirela, irakaslegoak batasunarekin bat egin zuen, agian eguneroko lanaren 
premiak zeharo bultzaturik, gurasoen sektore batzuk euskalkien alde jokatu zuten artean.»(1994:246). 
11 Hona zer dioen Arenazak berak, beste toki batean, liburu horretan berean: «Así hemos podido leer las mayores machadas escritas 
más con ánimo demagógico, que con sentido de la realidad, pero no por ello carentes en absoluto de fundamento. Porque de la 
misma falta de visión, o mejor del mismo delirio ideológico, se ha contaminado una parte del profesorado. »(1974:100) 
12 Arenazak dioenez, dena dela, euskara batua ez da bat bakarra, badira batzuk, zuzentzaileen arabera taxutuak aldizkari bakoitzean 
(1974:84). 
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agua al molino de los otros y que al mismo tiempo es perjudicial para la supervivencia del idioma al 
ahogar, por falta de oxígeno, el habla popular. (1974:84) 

Uste du bizirik dauden euskara moldeak kontserbatu behar direla, baturik egin gabe: 

El pensar que el euskera sirva de pieza de museo o para ratas de archivo es algo que no soportamos. Por 
eso no podemos compartir la opinión de quienes creen que conseguido un coktail de dialectos (cada autor 
propaga el suyo más o menos latinizado) podemos dejar morir el dividido idioma que habla el pueblo 
euskeldun para sustituirlo, en su día, por uno cualquiera de los «batuas» que nos presentan. (1974:23)  

Erri-euskera deitzen zitzaionaren aldeko jarrera hartzen du, hau da, euskalkien aldekoa: 

(...) Es decir, que si realmente se quiere conservar el euskera, hay que dotarle de todos los medios a 
nuestro alcance procurando la alfabetización y cultivando la escritura de la lengua viva tal como la habla 
el pueblo, es decir el erri-euskera. (...) 
(....) No podemos hacer otra cosa que trabajar codo con codo con quienes piensan como nosotros para 
defender el euskera popular, procurar su difusión, divulgación y fortalecimiento mientras que a otro nivel 
se dan los pasos necesarios para limar diferencias y aproximar al máximo la escritura de los distintos 
dialectos. (1974:28) 

Batasun saioak erabil-esparru berezi-berezietarako utziko lituzke, hartarako gipuzkera 
osotua hobesten duela: 

A ese nivel literario y experimental (no popular) nosotros somos partidarios del Guipuzkera (sic) osotua 
tal como propugnaba Resurrección Mª de Azkue, y por ese camino se dieron los pasos primeros, que los 
iconoclastas actuales en nombre de la revolución cultural quieren deshacer. (1974:28) 

La experiencia unificadora debe quedar para determinados niveles, para la alta literatura aunque sea 
minoritaria y si sus resultados son positivos poderlos ir aplicando poco a poco. De ninguna manera cortar 
el oxígeno al erri-euskera poniéndolo en trance inmediato de muerte. (1974:30-31) 

Hona nola ikusten duen Arenazak, laburtuz, euskararen iraupenaren aldeko ekinbidea 
(euskalkiak sendotu, euskara eredu berririk -baturik- asmatu gabe): 

Nosotros a través del grupo Erri-Bide tratamos, poco a poco, de desarrollar todo aquello que sirva para 
apuntalar, fortalecer y unificar el euskera popular, el euskera que usa el pueblo, el vivo. 
Creemos que esa es la misión: proveer de oxígeno al euskera, no axfisiarlo (sic) cerrando los canales de 
su supervivencia. Mucho menos ponernos a crear un nuevo dialecto o lo que es peor el «euskeranto» de 
laboratorio del que hablara Menéndez Pidal.  
Un grupo de Erri-Bide (académicos y no, por aquello que no están todos los que son, ni son todos los que 
están) está trabajando en la forma de limar diferencias, tomando como base las ideas que propugnó el 
gran Resurrección María de Azcue. Todo ello suavemente, sin imposiciones al mismo tiempo que nos 
volcamos en utilizar y propagar el euskera de cada zona para reforzarlo in situ, sin sustituciones absurdas. 
(1974:96) 

Hemen darabilgun gai honetan ezin ahantzia da Mikel Zarate. Idazle lezamar horrek 
1975ean argitaratu zuen lehenbiziko aldiz Euskal Deklinabidea (Bizkaieratik baturantz) 
izenburuko liburua. Mitxelenaren hitz batzuk aipatzen ditu liburuaren sarreran (1975:7), non 
jakintsu errenteriarrak esaten duen lehenbiziko euskalkiak ezagutu behar direla13 euskara 
batua zer den jakiteko. «Itzaurrean» esplikatzen du Zaratek bizkaieratik datorrela, eta 
bizkaieratik batura joateko asmotan, edo, berak hobe uste duen bezala, «batutik 
batuagorantz» (batasun prozesua mailaka ikusten du: lehenengo euskalkiaren barrengo 

                                                 
13 Hauexek dira Mitxelenaren hitzak: «Batasun-bidez abiatzekotan, nahitaezkoa da, aldez aurretik, zer batu nahi dugun jakitea; zein 
diren euskalkien arteko bereizkuntzak ezagutzea». 
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hizkera batua lortu, gero euskara osoaren batasuna). Beraz, ez du euskara batua eta 
euskalkiaren arteko kontrakotasunik markatu nahi; horren ordez, euskalkia beste eredu 
zabalago baten zati gisa ikusten du: bizkaiera euskara osoaren zati gisa hartzen du. Honela 
dio: 

Bizkaieratik nator, bizkaieratik baturantz joateko asmotan, edo, obeto esanda, batutik batuagorantz. Izan 
ere, bizkaiera euskera da, euskera jatorra, betiko euskera osoaren biotzean dagoan euskera. Eta euskera 
dan ezkero, euskera batua ere bada, euskeraren sustraian, oiñarrian (edozein euskalkitako euskeraren 
sustraian, oiñarrian) dagoan euskera batua, betitik baturik dagoan euskera. Eta euskeraren oiñarrian 
dagoan euskera batu ori ezagutu bear dogu, leenengo ta bein, batutik batuago baterantz joateko, erdi 
baturik dagoana ere batzeko, batu barik dagoana ere, azkenez, batzeko. 
Baiña onexegaitik nator, batez ere, bizkaieraz: bizkaitarrentzat idazten dodalako eta bizkaitarrak ere 
bizkaieratik baturantz, batutik batuagorantz, euskera osora eroan gura ditudalako. Gure euskeratik 
euskerara eroan nai ditut bizkaitarrak berez-berez, errez-errez, igarri barik. (1975:9) 

1975ean euskaldunen artean hizkuntzaren batasunaren inguruan bizi zen gogorkeriazko 
giroa ongi iradokitzen digu Mikel Zaratek hurrengo pasarte honetan, eta baita harekiko 
deitorea agertu ere: 

Derrigorrean, nai ta nai ez, izkera ta idazkera aldatzea eziña da. Egia esan, aldatu daitekez, eta beingo 
baten egin ere, gogorkeriaren bitartez, zelako edo alako gogorkeriaren bitartez. Baiña gogorkeria ta 
indarkeria ta ahalkeria aundia bear orretarako. Eta, gaiñera, leentxoago edo gerotxoago, gogorkeriak 
gogorkeria dakar, eta gogortasunik ere ez daukagu, zoritxarrez, guk eta... (1975:9) 

Joseba Butronek dioenez (1991), Mikel Zaratek euskara batuaren aldeko jarrera baldin 
bazuen ere, eredu berriaren sorrerako urteetan izan zen giro gatazkatsuaren ondorioz atzera 
bizkaiera lantzera etorri zen, 1975ean ortografia h-rik gabea erabiltzeraino. 

Aipatzen ari garen gatazka giro horretan, dena dela, denen jarrerak ez dira beti 
muturrekoak edo muturzaleak. Badira alde bietakoen zer onak biltzea gomendatzen dutenak 
ere. Hala, Lino Akesolok, Kardaberaz Bazkunako partaide, euskara batuzale batzuek egiten 
bide dituzten gehiegikeria batzuk ez ditu onartzen, baina ez ditu halere bete-betean euskara 
batuaren aldekoen merezimenduak arrontean gaitzesten. Kardaberaztarrek batasun bidean 
praktikan nola jokatu beharko luketen ari delarik pentsatzen (ez baitira bat etortzen praktikan, 
berak aitortzen duenez, eta hargatik zuzentzaileak eta argitaratzen diren lanen aztertzaileak 
behar direla esaten du), lana elkarrekin egin beharra ikusten du, bai talde horren barrenean eta 
bai inguruan behargintza berean ari diren jendeekin ere. Hurbileneko taldeekiko elkarlana 
eskatu eta gero, «bide-erdia lege» aldarrikatzen du (1975:40). 

Segi dezagun denboran aurrera. Damaso Intzak eta beste 22 lagunek Euskaltzandiari gutun 
bat bidaltzen diote 1976 urtean (ikus ZENBAIT EUSKALTZAINDIKOK... bibliografian), 
euren iritzia puntu batzuetan bilduz eta azalduz. Puntu horien artean, bat da euskalkien 
erabilera eta haiekiko Euskaltzaindiaren jarrera, hain zuzen literatur lehiaketen kasuan. 
Zubererarengatik eta bereziki bizkaierarengatik kezkatuak ageri dira, eta uste dute horien 
esparrua ez lukeela ezabatu behar Euskaltzaindiak. Beraz, euskalkientzat literaturaren 
eremuan leku bat eskatzen dute. Idatzi horretan ere, bestalde, gizartean idazleen artean-eta 
«eztabaida bizi eta kaltegarriak sortu» direla diote (1977:207). 
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Idatzi horri erantzuna ekarri zion Alfontso Irigoyenek. Zeregin batzuetarako dudarik gabe 
euskalkiari bere esparrua ezagutu behar zaiola uste du euskaltzain grekozaleak, literatur 
txapelketak bereziki aipatzen dituelarik (idatziak data 76-X-19 du) (1977a:208-209). 
Euskalkiak beren mailan erabili behar direla, ez du dudarik egiten, nahiz eta ez duen zehazten 
zein den maila hori: 

(...) Euskaltzaindiak orainarte egin ez duena eta ene ustez egin behar ez duena eta egingo ez duena 
euskalkiak eta hizkerak erabiltzearen kondenazioa zabaltzea da. Tradizioz erabili izan direla, nork ipini 
du edo ipin dezake eragozpenik bere mailan erabili ez daitezen? (1977a:209) 

Bergarako Biltzarra baino lehenago, euskara batuaren historian inportantea izanen den 
hiztegi baten lehen argitarapena ateratzen da karrikara. Xabier Kintanak eta bere hiztegigile 
taldeak Euskal Hiztegi Modernoa publikatzen dute (Kintana eta Ekiten taldea, 1977). Lan 
horren hitzaurrean, egileek garbi ematen digute orduko giro gatazkatsuaren egoeraren berri. 
Ondoko aiputik aisa ondoriozta daiteke gizarte euskalduna alde bitara jarria dela: alde 
batekoek, egileen aldekoek, ez dute inolako esplikaziorik galdetuko obra hori dela eta; 
aurkakoek, aldiz, sekulakoak esanen bide dituzte haren kontra. Hori dela eta, diotenez, ez 
litzateke beharrezkoa azalpenik ematea ere: 

(...) ba dakigu beti-betiko benetakoek ez dutela okasiorik galduko hiztegi honetaz berenak eta bost 
esateko. Bistakoa denez, bi urte t'erditan euskal hiztegi honetan ahalegindu garenok, lan hau burutzeko, 
euskarari eta Euskal Herriari kalte egiteko gogoak ez bestek bultzatu gaituzkete.  
Oinharriz, hori sinesteko prest daudekeenentzat guk ez daukagu, derragun argiro, beraik beren uste 
horretatik atera ditzakeen arrazoirik bat ere. Gure lana ulertu eta estimatzen dutenek, bestalde, ez 
digukete horretaz argitasunik eskatuko. Ba dirudi, beraz, ez genukeela inolako azalpenik eman behar 
hiztegi honetako berbengatik. (1977:11-12) 

Baina, hala ere, ederki nabari da gizartean gertatzen ari den disputan hiztegi honen egileek 
beren argumentuak hedatu nahi dituztela, eztabaidetan arrazoiak atera ahal izateko (euren 
aldekoak ideologikoki armatzeko, esan genezake); bestalde, ez dute euren «kontrarioak 
jadanik konbentzitzeko esperantzarik» (1977:12). 

Ibon Sarasolak (1977b) Gipuzkoari egozten dio hizkuntza batua egiteko orduan Katalunian 
Bartzelonak eta Italian Erromak jokatu duten papera. Gipuzkoa osoko hizkera izanen 
litzateke erreferentzia gune nagusia, probintzia guzia hiri bakarra balitz bezala. Euskara batua 
onartzen eta erabiltzen den neurrian, ordea, bestetako ekarpenak ere onartuko lirateke hizkera 
estandarrean. Hala dio gertatu dela Italian (ikus Sarasolaren ideia honen ildo nagusia 1.3.2.2 
atalean: Zein euskalki izanen da euskara batuaren oinarria?). Hango kasua adibide jartzen 
duelarik, bada, Euskal Herrian ere antzeko zerbait espero daiteke, alegia, prestigioaren eta 
bizitasunaren arabera, hizkera estandarrean erregio desberdinetako ekarpenak txertatzea. 
Beraz, oinarria gipuzkera litzateke, baina euskara batura bestetako ezaugarriak ere sar litezke, 
zenbateko bizitasuna eta indarra erakusten duen euskalki bakoitzak.  

Villasantek, euskaltzainburu gisa, 1978ko maiatzean, irailean Bergaran ospatu behar zen 
VIII. Biltzarra zela eta, dei egin zien Euskaltzaindiak babesten zuenaz besteko batasun 
bideren bat bultzatu nahi luketenei, biltzarrean bat etor litezen, etorkizuneko lanetan bitasunik 
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ez izateko (1978a:337). 

Bergarako biltzarrerako txostenean, berriz, euskara batua euskalkien gainetik balio 
beharko lukeen hizkuntz eredu gisa ikusten du Villasantek 1978an (1978c:446). Baina ez du 
uste euskara batuak hartu behar dituenik euskara idatziaren esparru guziak. Literatura 
ederraren esparruan euskalkiak egokiak dira, baina administrazioaren hizkerarako, adibidez, 
euskara batua da erabili behar dena, bere ustez, Euskal Herri guzia hartzen duten kontuetan 
behintzat: 

Literatura ederreko zenbait jenerotarako egokiak dira, segur aski, euskalkiak, baina izkribu aseptiko 
hoietarako euskara standard, orokorra, akordioz Euskalerri guztirako onartua eta denontzat berdin 
bihurtua behar-beharrezkoa dela ikusten da. (1978c:447) 

Auzia honela plantea daiteke: alde batetik, euskara batua izanen litzateke, idatzizko 
zereginetarako hizkuntza eredu batua eta bakar gisa, eta beste aldetik ahozko hizkeren 
ugaritasun handia. Bien arteko auzia, jadanik Altuberentzat kezka-gai izana, berriz ere 
aipatzen du Villasantek Bergarako Biltzarrerako txostenean, baina ezin dio oraindik irtenbide 
teorikorik eman (geroago Txepetxen teoriaren arabera neurri batean konponbidean jartzen 
dena). Bi kodeen arteko gatazka, bakoitzean hizkuntza eredu bana erabiliz, ez du konpontzen. 
Hala ere, biei kasu egitea nahitaezko jotzen du hizkuntzaren iraupenari begira. Eta inondik 
ere ez du onartzen euskara batuak ahozko hizkeren etsai izan behar duenik (1978c:452).  

Mitxelenak 1978an Bergaran egin zuen hitzaldian behin baino gehiagotan agertzen da 
gizartean dagoen giro nahasiaren aipamena (1978b:469-470, adib.). Dena dela, edozein 
batasun prozesuren konplexutasunaz ohartua, Mitxelenak ez ditu hain larritzat hartzen 
euskararen kasuan gertaturiko istiluak (1978b:470). 

Biltzar horretan berean hitzaldi mamitsua eta hagitz ongi hartua izan zena egin zuen Mikel 
Zaratek, Euskara batua eta euskalkiak izenburuaren azpian. Alde batetik, aurkaritza giroa 
erakusten du Lezamako idazleak, eta borroka gogorra, 1978an, euskara batuaren inguruan: 

Ba du, bai, eragozpenik asko gure euskarak oraindik batu jator bizi egoki bat egiteko. Eta arazo honen 
barnean dagoen eragozpenik handienetariko bat gure faszismoa dugu. Gure faszismoa esan dut, bai: "Neu 
nagusi edo musturrak hausi". Hara nola sortu den gure faszismo hau. (1978:562) 

"Burrukan ari diren bi, besarkatu ere egiten dira". Eta gu ere, euskaldunok, espainiarren aurka ibili izan 
gara beti burrukan, eta azken berrogei urteotan batez ere. Ta faszismoa sartu da konturatu gabe zenbaiten 
buru eta burubideetan: "Bizkaiera eskoitiar burgesek bakarrik egiten dute"; "Hemen batua baino besterik 
ez dugu onartzen"; "Guk ez dugu andereño batuzalerik onartzen, hatxezalerik ere ez"; "Espainolisten 
asmakizun bat da batua, euskara hondatzeko". Bakoitzak bere euskara sartu nahi du leku guztietan 
derrigorrean eta arrapaladan, beste jokabiderik onartu gabe, inor ez ezer errespetatu gabe, faszisten gisa, 
euskara batu hau edo hori edo euskalkiak balira bezala euskararen etsai. (1978:562) 

Euskalkien eta euskara batuaren aurkakotasuna azpimarratu beharrean, haiek denak 
batasun prozesuan sartu nahi lituzke, eta euskara batua euskalkien bitartez burutu. 
Osterantzean, euskalkiak ere arriskuan ikusten ditu, etsairik handiena ez baita euskara batua, 
inguruko erdarak baizik: 
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(...) euskalkiak elkarganatu ta batu egiten ez baditugu, euskara batu bat euskalkien bitartez egiten ez 
badugu, euskalkiak heurak ere, gaurko bideetatik badoaz behintzat, hondatu egingo dira ta Euskal Herri 
Erdal Herri bihurtuko da. (1978:563) 

Goitik behera euskara batu bat jartzea oso erraza da, esperantoa bezalako euskara batu bat egitea oso 
erraza da, baina komunikabide izateko euskara batu bizi bat egitea ez. Behetik gora joatea, euskalkiak 
euskara batu baterantz bultzatzea dugu, ba, lehenbiziko eginbeharra. Ta horretarako nahi ta nahi ezkoa 
dugu alfabetatzea. (1978:563) 

Txosten horretan Zaratek, bestalde, hizkuntza mailak bereizi beharra azpimarratzen du, 
hizkuntzaren erabil-esparruen aniztasunaz oharturik eta hizkuntz erabilera guzietarako 
erregistro bera erabiltzearen desegokitasunaz konturaturik. Ortografian, berriz, batasuna 
eskatzen du, baita «baturanzko euskara idazterakoan ere». Hala ere, Arantzazuko erabakiek 
orrazketaren bat behar dutela dio. 

Hirurogeita hamarreko hamarrurteko guzia hartzen duen hasierako garai honen ezaugarri 
bat zen kritikak egiten zitzaizkiela erdibideren bat hartzen saiatzen zirenei, alde batekoa edo 
kontrakoa izan behar zelakoz, antza. Hala gertatu zitzaion Mikel Zarateri ere14, Bergarako 
biltzarrean txostenak irakurri osteko elkarrizketan aitortzen duenez (Bergarako biltzarra, 
1978a:572). 

Pedro Pujana Bergarako biltzarrean kexu agertzen da bizkaieraren gramatika bat 
argitaratze hutsak kritika batzuk ekarri zizkiolakoz, berak dioenez, euskararen batasunaren 
aurkaria zelakoan (Bergarako Biltzarra, 1978a:574). Villasantek, orduan, Pedro Pujanari 
erantzunez, honek galdetu duelakoz ea euskalkiak lantzerik ez den, Euskaltzaindiaren eta 
euskaltzainen iritzia agertzen du, esanez literaturan euskalki literarioek badutela tokia (eta 
izanen dutela gero ere), eta euskalkiak lantzea ongi ikusten duela, baita euskara batua 
«aberasteko» ere (Bergarako Biltzarra, 1978a:575). 

Horren segidan, euskaltzain batzuek ere iritzi bera agertzen dute: euskalkiak lantzea ongi 
ikusten dutela, eta lan horiek egitera animatzen dute. Hola mintzo dira Haritschelhar, Knörr, 
eta San Martin (Bergarako Biltzarra, 1978a:575-576). 

Bergaran eginiko VIII. Biltzarra amaitzean, Villasantek egin zuen hitzaldian (1978d), 
euskara batua eta euskalkiak elkarren etsai ez direla nabarmendu nahi izan zuen bereziki 
orduko euskaltzainburuak, eta ez zezala inork ere gezurrezko iritzirik zabaldu 
Euskaltzaindiaren jokaeraz (ikus bedi 2.4.1.2.2 azpiatalean). 

Bizkaieraren erabilerak eztabaidak biztu ditu sarritan, euskara batuak eta euskalkiak 
nolako erlazioa izan beharko luketen ez baita garbi eduki maiz aski. Egunkarietan ere islatu 
izan dira horrelako batzuk. Ondoan esaten dugun kasu hau Oskillasok bere 1984ko liburuan 
aipatzen du. Hartan aski ongi markatzen ditu Joxe Migel Agirrek zein diren euskara batuaren 
                                                 
14 Mikel Zarateren postura erdizaletzat hartzen dugu bere praktikan ez zuelakoz ez euskalkiaren aldeko jarrera itsu sutsua hartzen, 
eta bestetik ez zuelakoz erakusten orduan eratzen ari zen euskara batuarekiko atxikimendu liluraturik batere (eta halere beste aldeko 
batzuen errespetua eta adostasuna irabazia zuen, hala nola Mitxelenarena, Altunarena, etabar, Bergarako lan-elkarrizketetan beretan 
ageri den bezala) (Ikus Euskera, 1978). 
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eta euskalkien (bizkaieraren) erabil-esparruak bere ustez: azken honek bere tokia familiaren 
barruan du, eta bizkaierari dagokion eremu geografikoan (zehazki esateko, Agirrek Bizkaia 
hartzen du bizkaieraren erabiltoki gisa). Agirrek Deia egunkarian agertzen du iritzia, 1979-
XI-8an, honako esaldi hauetan bil daitekeena: «bizkaierari berea bai, baina Bizkaian eta 
bizkaitarrentzat» (Agirre, J. M., 1979). Hona zer dioen horretaz gainera: 

Bizkaiera salbatuko bada (beste edozein euskalki bezala) bizkaitarrek familia barruan bizkaiera egiten 
duten neurrian salbatuko da, eta ez bizkaiera Bizkaitik kanpora paseatzen atera-eraziz. (Agirre, J. 
M.:1979) 

Garbi adierazten du Agirrek, bada, 1979an, zein den bizkaieraren (eta euskalki 
bakoitzaren) erabilera mugatzeko ibiliko lukeen irizpide geografikoa. Euskalki bakoitzaren 
eremu geografikotik goitiko zereginetan, beraz, euskara batua litzateke eredu egokia Euskal 
Herri guzirako mezuak igortzen direnean. 

1979an argitaratzen da Euskal Aditz Batua izeneko liburua, Txillardegik koadroak 
prestatuta, eta Gipuzkoako Diputazioaren laguntzaz (Euskaltzaindia, 1979c). Hitzaurrea 
Villasantek egiten du, eta hartan ere garbi utzi nahi du euskara batuak ez ezik euskalkiak ere 
badituela bere erabil-esparruak15, euren arteko mugak-eta non diren esaten ez badu ere 
(Villasante,1979b).  

Carlos Santamaria Ansak ere euskaldunen artean borroka ideologiko bizia ari zela 
gertatzen adierazten du 1979an Euskera aldizkarian argitaratu zuen artikulu garrantzitsuan 
(1979:480). 

1980ko hamarrurtekoan sarturik, Mitxelenak euskaltzainburuaren liburu bati (Villasante, 
1980b) egin zion aitzin-solasean, euskara batuaren esparrua bereziki mugatzen du batez ere 
irakaskuntza eta administraziora, literatura ederra hein batean bederen kanpoan utziz: 

Nuestro Presidente [Villasante] creyó oportuno (...) exponer (...) las razones de la tentativa que la 
Academia decidió tomar a su cargo y responsabilidad (...) para poner a la lengua vasca escrita, y más la 
destinada a la enseñanza y a la administración que la propiamente literaria, en vías de unificación. 
(1980a:5) 

Eta beste alde batetik, Mitxelenaren iritzian euskara batuaren ekimena hizkuntzaren 
agerbide idatziarekin lotua dago, mintzatuarekin baino gehiago: 

Los pasos que se  han  propuesto y en buena parte se han dado para llegar a conseguir una uniformidad 
razonable en el uso escrito de la lengua han sido muchos y de muy vario carácter. (Mitxelena, 
1980a:6)16 (letra lodia, gurea).  

Gizartean gertatzen ari zen aurkaritzaren punturik gorenetakoa Bergarako Biltzarraren 

                                                 
15Hori bai, eskatzen du ortografia bera erabil dadila hala euskara batuan nola euskalkian idazten denean, salbuespenak salbuespen, 
Euskaltzaindiaren doktrinak dioen bezala (Villasante Euskaltzainburu zen 1979an). 
16 Aitzinsolas berean, gogorarazten du euskara batuaren bidea berak 1968an uste zuena baino aunitzez bizkorrago egin dela:«(...) el 
autor de estas líneas pensaba, y dijo en 1968, que no veía, (...) mayor posibilidad de acuerdo: le parecía muy difícil, en particular, 
que se llegara a un consenso en lo referente a las formas del verbo auxiliar. Y, sin embargo, esta disputa, así como algunas otras 
nada baladíes, se han resuelto, se resolvieron ya, y no meramente sobre el papel. »(Mitxelena, 1980a:6) 
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ostean etorri zen. Latiegik eta Oñatibiak (1983) esaten dutenez, biltzar horien ondotik indartu 
zen beste hizkuntza Akademia bat egiteko asmoa, 1980ean legeztatu zena (Euskerazaintza), 
eta Euskaltzaindiaren lehiakide izateko asmoa izan zuena (1983:10). 

Etsaitasun giroan murgildua ibili zen euskaldun gizartea hirurogeita hamarreko 
hamarrurtekoan, ikusten ari garen moduan. Lehen ere ikusi dugu, halere, denek ez zutela 
muturreko jarrera grinatsua hartzen, eta bazela jendea euskara batua eta euskalkien arteko 
arazoa eztabaida baketsuan bideratu nahi zuena. Patxi Uribarren ere jarrera horren adibide 
gisa har dezakegu, 80ko hamarrurtekoaren hasieran (1980). Eztabaida biziko giroan, idazle 
aramaioarrak erdibidea hartzen du hainbat punturen inguruan: euskara batua egin eta osatu 
beharra ezinbestekotzat jotzen du, baina euskalkiak eta euskalkidunak ere aintzat hartu behar 
dira prozesu horretan; aitortzen du egin den bidea ez dela beharbada hoberena, baina nola edo 
hala aitzinera jo beharra zela azpimarratzen du; euskara biziaren edo ahozko euskararen 
azterketa beharrezkoa ikusten du, baina horrek eskura ez dagoen informazioa eskatzen du, eta 
gainera idatziari ere bere garrantzia ezagutzen dio; etabar. Alde bietakoen alderdi onak eta 
bildu beharrak aipatzen ditu, eztabaidari garraztasuna kentzen diolarik horrela. Ikus ditzagun 
haren 1980ko idatzian ageri diren iritzi batzuk. Hasteko, euskara batua behar dela uste du, eta 
euskalkiaren edo herrian herriko euskararen kontra ez du ezer. Arazoaren muina zein da 
orduan? 

Noiz eta zenbateraino erabili euskara batu standarra eta zenbateraino euskalkiak edo herri konkretu 
bakoitzeko euskara? Hemen dago arazo osoaren ardatza. (1980:46 ) 

Euskara batua eta euskalkiak ez ditu ikusten elkarren etsai; bakoitzari esparru bana 
eskainiko lioke, hizkuntzaren erabiltze konkretuak aldi bakoitzean izanen lukeen hedadura 
geografikoaren eta funtzio soziolinguistikoaren arabera: 

Ez dut, ez, inolaz ere euskalkirik zokoratu, eta gutxiago oraindik gutxietsi nahi, baina ez dut beste biderik 
ikusten. Euskara batu standarrak eta euskalkiak, bakoitzak bere tokia behar du, zein bata zein bestea 
bakoitzari dagokion tokian eta unean erabiliz, hots: Euskara batua, Euskal Herri osorako plangintzak 
egiterakoan eta euskalkia herri bizitzako harremanetan. (1980:46). 

Segidan, zehatzago esaten du zer esparrutan erabili behar litzatekeen euskara batua 
(bereziki irakaskuntzan) (1980:48; ikus 3.3. atalean). Euskaldun berriekin nola jokatu ere 
azaltzen du Uribarrenek idatzi horretan (ikus 3.3. atala: proposamenak).  

Euskalkien etorkizunaz, bestalde, ez du kezka handiegirik. Alde batetik, euskara batzeko 
prozesuan ez delakoz batere asmorik euskara batua ez diren euskalki eta mintzaira guziak 
suntsitzeko (aisa sumatzen da Villasantek Hacia la lengua literaria común liburuan -1970a-
aurkezten dituen oinarrizko ideiak, hango diskurtsua jarraitzen baita hurbiletik; 
azpimarkatzen da euskararen kasuan ez dela indar politikorik eredu batua inposatzen duenik, 
eta Euskaltzaindiaren gidaritzapean ari dela gauzatzen hizkuntzaren batasun bidea); beste 
alde batetik euskalkiak beti ere izanen duelakoz bere tokia familia harremanetan (eremu 
informaletan, esan daiteke). Edo bestela ere esan dezakegu: funtzioak elkarren osagarri 
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lituzketelakoz euskara batuak eta herriko euskarak: 

Hala ere euskalkiek bizirik iraungo dute. Nahiz eta ikastoletan euskara batua irakatsi, nahiz eta 
Komunikabideetan ere batua erabili, gure umeek eta gazteek etxean beti eguneroko harremanetan 
euskalkia erabiltzen baldin badute, ez dute lekuko euskalkirik galduko. Euskara batua eta euskalkiak biak 
erabiliko dituzte inolako eragozpenik gabe, guk, geuk beti zuka eta hika, aditz jokoak (batuaren arazoa 
aditzean dago) ongi bereizturik, erabili izan ditugun bezala. Horrek ez digu, nik dakidala behintzat, gure 
mintzaketan inolazko nahasterik sortu. (1980:51) 

Euskaldun zaharrei asko ikasi behar zaiela esaten du, eta hala ageri da euskalkiak kontuan 
hartzearen aldekoa dela, eta garbi utzi nahi du ez dela euskalkiaren kontrako jardunean ari. 
Dena dela, berriz ere azpimarratzen du euskara batua egokiagoa iduritzen zaiola erdaldunak 
euskalduntzeko, ingurugiro erdaldunetan bederen. 

Patxi Uribarrenen iduriko, ikusten ari garen gisa, euskara batua eta euskalkiak ez dira 
elkarren kontra; bakoitzak badu bere lekua, eta elkarren osagarri eta bizigarri dira euskararen 
iraupenera bidean: 

Nere ustez, ba, euskara batua eta euskalkiak ez daude inolaz ere elkarren aurka. Bakoitzari bere lekua zor 
diogu euskal mundu honetan. Bai euskara batua, bai euskalkiak gure euskara jatortu, indartu, gaztetu eta 
gaurkotzeko erabili behar ditugu. 
Euskara batu standarrak ematen digun osotasuna euskalkien iturri jatorriko senari loturik gozatu behar 
dugu. Denon artean euskara, gure euskara bakarra zaindu eta indartu behar dugu inguruko erdarak 
gainditurik, Euskal Herriko hizkuntza bakarra izan dadin. (1980:52) 

Ondoko urteko idatzi batean Uribarrenek (1981) ohartarazten du euskara txarra erdararen 
eraginarengatik dela, eta gizarte erdaldundu batean bizi delakoz hiztun euskalduna; eta 
ezinbestean hala gertatuko dela uste du aldi batean behintzat, bai euskara batua bai herriko 
euskalkia erabiliz, eta nahiz eta irakasleen eta gurasoen ereduak onak izan. Belaunaldi 
eskolatuak gehiena erdaraz jaso du, eta hortik datoz arazoak. Zaharrenek, ordea, hobeto 
kontserbatzen dute euskararen sena, eta haiena jasotzeak sen hori gordetzeko balioko duela 
dio (1981:56). 1981eko idatzi honetan ere desberdindu nahi ditu euskara batuaren eta 
euskalkiaren erabil-esparruak eta funtzioak: euskara batuari ez zaio kontrajarri behar 
euskalkia, bi funtzio desberdin dituztelakoz betetzeko.  

Sarritan aipatzen ari dugun borroka giro horretan egin ziren Euskalarien Nazioarteko 
Jardunaldiak Leioan 1980ko abuztuan. Hartan Jacques Allières dialektologoak dei egiten du 
euskalkiak jaso eta azter daitezen, horiek etorkizunean ezinbestean hil eginen baitira bere 
orduko ustearen arabera (ez baitu bi ereduak elkarrekin bizitzeko aukerarik ikusten): 

Aujourd'hui, il est temps encore d'entreprendre des relevés dialectaux; mais demain il sera trop tard, et 
cela est vrai quelles que soient les vicissitudes politico-sociales que connaîtra le pays. En effet, ou bien le 
grand mouvement de rénovation et de promotion qui secoue aujourd´hui l'Euskal-Herri s'essouffle et 
échoue -ce qu'à Dieu ne plaise!- et dès lors le recul géographique s'accélère, doublé d'une «récession 
interne» dans les agglomérations même modestes des zones encore fidèles, ou bien il parvient à son plein 
accomplissement, et tout le pays se plie dans l'enthousiasme au modèle unitaire de l'euskara batua- les 
dialectes traditionnels sont irrémédiablement perdus... (1981:275) 

Hitzaldiaren euskarazko laburpenean ere hala ageri da: 

(...) Ez da oraino gibelatze edo galtze hori [euskararena, alegia] baratu eta beraz, gal aintzin, euskalkiak 
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iker ordu dugu, «euskara batua» izeneko «koinearen» aintzinean itzali behar badira ere. (1981:279) 

Jardunaldi beretan, bestalde, orduko giro gatazkatsuaren agerbide gisa, euskara batuaren 
kontrako orriak banatu omen ziren gela guzietan, Satrustegi euskaltzainak idazkari lanetan 
jakinarazten duen bezala (1981:14). 

Euskara batua eta euskalkien arteko harremanak direla gai, Mitxelenak 1981eko artikulu 
batean (Lengua común y dialectos vascos, Mitxelena:1981c) "hiperbizkaiera" delakoa 
aipatzen du. Bizkaieraren aldeko batzuek, izan ere, mendearen hasieratik hasita, euskalki 
horren desberdintasunak lar azpimarratzeko joera handia erakusten zuten, eta hori dela eta 
Mitxelenak bere iritzia ateratzen du. Funtsean ideia hauxe da: bizkaierak baditu ezaugarri 
batzuk ongi nabarmenak beste euskalkietatik eta euskara batutik desberdintzen dutenak; bai, 
baina antzekotasunak aunitzez gehiago dira, eta aldeak ere, hizkuntzalaritza konparatutik 
begiratuta, ttiki-ttikiak dira egiazki. Beste ideia garrantzitsu bat azpimarratzen duena da 
bizkaiera lehenago hurbilago zela beste euskalkietatik, eta ez dela pentsatu behar zenbat eta 
beste euskalkietatik desberdinago, orduan eta bizkaierago, errealitatea sarritan alderantziz 
izaten baita hain zuzen ere. 

Esaten ari garen bezala, gatazka giro bizia izan zen lehenbiziko garai honetan euskara 
batuaren inguruan. Elkarren kontrako borrokari buru emanez, berriz, Latiegi'tar Bixentek eta 
Oñatibia'tar Dunixik 1982aren hasieran liburu bat argitaratzen dute, Euskaltzaindiari epaiketa 
izenburukoa, nahiko adierazgarria baita titulua bera eta berez ere. Egileek diotenez, 
Bergarako biltzarraren ondotik (1978) Kardaberaz Bazkuna-ko kideak oso haserre ziren 
Euskaltzaindiaren jokaerarekin, eta Tolosan eginiko bilera batean behin baino gehiagotan 
aipatu omen zen Euskaltzaindiari «expediente» bat egin behar zitzaiola. Azkenean 
horretarako arduradunak ez omen zuen astirik izan halakorik egiteko, eta Latiegik eta 
Oñatibiak, haren tokian, aipatu dugun liburua argitaratzen dute (1982:13 eta hurr.). Ikus 
dezagun arin-arin adibideren bat erakusteko nolako jarrera duten egileek euskara batua-
euskalkiak auzian. Hasteko, liburu horretan kapitulu batek honako izenburu hau du: Erri-
euskeraren eriotza. Hartako lehenbiziko hitzek ederki adierazten dute euskara batua eta 
euskalkien arteko harremanak nola hartzen diren: elkarren etsai dira ereduak, eta batuak herri 
hizkerak hilen ditu. Hona pasarte bateko hitzak: 

Naita edo oartzeke Euskaltzaindia bere jokaeraren bidez [Euskara batuari babes emanez, alegia] 
Euskararen euskalkiak iltzera dijoa. (1982:93) 

Eta geroago: 

Bizirik daukagu oraindik Euskera. Baiña bizirik dagoan Euskera, Euskalkietako Euskera da! Euskalkiak 
zapaltzea...; ezin jaioaz dabillen eta bizirik iraungo duan ez dakigun izkera berri bat babesteko, bizirik 
dauden euskalkiak erailtzea, ez al da izugarrizko "arrazoigabekeria"? (1982:96-97) 

Bestalde, liburuaren amaieran, bertan erabiliriko Gaien arki-bidea dator, eta gai bakoitzari 
dagokionez, izenburu labur baten ostean, horri buruzko informazioa liburuan zer orritan ageri 



126                                                                                                                2.1.-Euskara batua eta euskalkiak: harremanak 
 
den esaten da. Bada, horietako bat hauxe da: 

EUSKALTZAINDIA, BERE "EL BATUA"REN BIDEZ, EUSKALKIEN ERAILLE: 94 oharra, 97, 101, 
102, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 117, 120, 133, 138, 153-154, 169, 230, 243, 246. (1982:249) 

Hala, esan daiteke liburuaren tesi nagusietako bat horixe dela, hain zuzen ere: 
Euskaltzaindia jartzea, euskara batuaren sustatzaile gisa, euskalkien hiltzaile. Urrestarazu´tar 
Andoni «Umandi»-ren iritzia ere ekartzen dute Latiegik eta Oñatibiak liburuan, euskara 
batuak euskalkiak hilen dituela esanez (1982:108-109). Horren segidan, bizkaierari buruzko 
aipamen zuzena egiten dute, esanez euskalki horrek euskara batuari ez diola deus ere emanen, 
bi ereduak guztiz elkarren baztergarri bezala hartuta (bere ustez, bizkaiera izan zelakoz 
Sabino Aranaren euskera): 

(...) Bizkaiera, batez ere, Bizkaiera sendo, bikain, aberatsa izango da aztarnik ere utzi gabe galduko 
zaiguna. Izan ere, bizkaieratik ez bait da "el batua"ren altzora itz-izpi bat bakarrik ere sartu. (...) Ezin egin 
lezaioke Bizkaierari iseka aundiagorik. (...) (1982:109) 

Liburu berean iritzi multzo bat aurki daiteke euskara batuaren kontrakoa (ikus 111-180 
or.). Gizarteko giroaz, berriz, uste dute oraindik amaitu gabea dela euskara batuak sortu 
(omen) zuen «iskanbila» eta «zirriborroa», eta gainera Euskaltzaindiari euskalkiak hondatu 
nahi izatea egozten diote (1982:246, oin-oharra) (ikus 2.4.2.2. azpiatala). Liburuaren 
amaieran, ez dute egileek batere bakea aldarrikatzen, borrokan altxatzeko deia egiten baizik, 
batez ere bizkaitarrei: 

"Iparraldekoek ez dute "el batua" artu; aiek Laburdi'n, Beneparroa'n (sic) eta Zuberoa'n len bezela 
jarraitzen dute", esan zidan 1981'ko Abendu ontan, Aita Akesolo'k, "kardaberaztarren" Billeran. Aiek 
gizon izan dira Euskaltzaindiaren aurka beren Euskera salbatzeko. Ez ote gera izango gu gizon, emen 
gurea salbatzeko? Zutik euskaldunak! Batez ere -Bizkaiera bait da geiena mintzatzen dan Euskera-...; 
erne... ta...zutik Bizkaitarrak!!! (1982:246, liburuaren amaiera-amaierako deia). 

Orain artean bildu ditugun iritziak gatazka gertatzen ari zen garaikoak izan dira. Azpiatal 
hau amaitzeko, beraz, iritzi batzuk ekarriko ditugu gero jaulkiak, baina orduko giroa gogoan 
nola gelditu izan den erakusten dutenak. Horrela, bada, euskara batuaren inguruan sortu zen 
gatazkaz hona nolako ikuspuntua agertzen duten Idiazabalek eta Ociok, urte batzuk geroago 
(1990): 

(...) Así pues, para recuperar los cinco ámbitos de actividad antes mencionados [hots: la escritura, la 
escuela, la literatura, la comprensión entre hablantes de distintos dialectos y la constitución de un 
estado-nación, 203 or.] se decía que era imprescindible que en el euskara se llevara a cabo la unificación 
que sirviese para la construcción de un modelo culto. 
También había quienes llevaban los planteamientos más lejos y se manifestaban de una manera mucho 
más radical. Esta, lengua unificada y culta tenía que ser una lengua nueva, porque lo que existía no servía 
para responder a las necesidades de los tiempos modernos. 
En definitiva, (...) había que conseguir que el euskara se convirtiera en una lengua única, culta y nueva. 
Surge asi también la idea de que dictadas las normas de lo que debería constituir la norma nueva por la 
institución competente (Academia), ésta podía implantarse a través de su escolarización en la población 
infantil y de su alfabetización entre los adultos. 
Para poder entender la enorme polémica que surgió en torno a la unificación, creemos que es importante 
señalar que apenas nadie de los que proponía el nuevo modelo tuvo en cuenta o se preocupó de explicitar 
las diferencias con respecto a la norma o normas previas. A pesar de lo reducido de los ámbitos (sobre 
todo litúrgico, y algo en lo periodístico y literario propiamente dicho) es evidente que el sector 
vascoparlante conocía y usaba, más por oral que por escrito, modelos de norma de prestigio. Sin embargo 
o se ignoró el hecho o se rechazaron explícitamente estos modelos, considerándolos no válidos para los 
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nuevos quehaceres que se le querían encomendar al euskara. (1990:204) 

Ikusten ari garen gatazka honela ikusten du Patxi Uribarrenek 1992an argitaraturiko 
artikulu batean: 

Batzuk, Frankoren garaietako katakunbetatik irtenberri zen euskara gaixoa hilzorian zela eta asmoa bera 
ere, besterik gabe, txartzat edo desegokitzat jotzen zuten, ordurarte familia giroan salbatu zen euskararen 
indarra sendotu nahiean edo. Batuaren aurkakoen agerbide gertatu ziren Agur eta Goiz-Argi aldizkariak. 
Beste batzuk, ostera, ezinbestekotzat jotzen zuten euskara batua, ate-atean genituen zenbait egoera berriri 
aurre egin ahal izateko. Hauen baliabiderik eta bultzatzailerik handienak, besterik beste (sic) Anaitasuna 
eta Jakin eta bere inguruan sortutako euskal taldeak izan ziren. 
Jendeari euskara ikasteko metodo berriek ere, aukera egin behar eta Euskal Herri osorako asmoz eginak 
zirenez, bide honetatik jo zuten. Ikastola gehienak ere, ezinbestean, testuak eta egiteko hain premiazko 
ikusten zen bide honetara etorri ziren. 
Sokaren bi mutur horietan jar ditzakegu jokaera baten zein bestearen aldekoek osotzen zituzten taldeak. 
Batzurentzat, «h» hizkiari arazoa alde batera utzirik ere, euskara batua arinegi egiteak sor zitzakeen 
arriskuak ekidin behar ziren; besteentzat, aldiz, abiadura bizkorrean aurrera zihoan gizarte modernoko 
gurdian lekua egin beharra zegoen bizirik irautekotan. (1992:145) 

Gatazka hori, dena dela, Uribarrenek ez du txarresten, onuragarria izan baita azken batean 
«euskaraz inoiz izan ez den adinako literatura zein testu ugaritzea ekarri duelako» 
(1992:145). 

Borroken ondorioa, ordea, ez zen bizkaierarentzat ona izan, Adolfo Arejitak (1997) 
dioenari jarraituz: 

(...) Eta gero Arantzazuko Batzarra etorri zan. (...) 
Ondoko hamar-hamabost urteak izan dira ilunenak mendebalde-hizkerentzat. Euskerearentzat ahula dan 
lurralde bat, hiztunak euren euskereagatik harrotasunik sentitzen ez daben paraje bat, eta euskera horri 
indar emoteko ez adorerik erakutsi ez erakunde indartsurik eregiten jakin ez dauan lurralde bat. 
(1997:136) 

Edorta Jimenezek ere gudatzat hartzen du euskara batuaren inguruan izan zen gatazka: 
«euskara batuaren gudaostean -batuarena gudatea izan baitzen-... (...)» (1999:134). 

2.1.1.b.- Bigarren garaia: igarotze aldia 

Azpiatal honetan, gure garaikatzean bigarren arotzat hartu dugun denbora tartean 
agerturiko iritzi batzuk bildu ditugu, lehenago ikusi dugun gatazka girotik bi ereduak 
onartzera eta elkarren osagarri gisa hartzera doan tartean kokatuak. Besterik gabe ekinen 
diogu zeregin horri. 

Laurogeiko hamarrurtekoaren hasieran Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailburu zen Pedro 
Migel Etxenike jaunak dagoeneko adierazten die Euskerazaintzakoei ez dela onartuko 
eskoletan testu libururik bizkaieraz edo gipuzkeraz idatzirik, ez badira haietan errespetatzen 
Euskaltzaindiak emaniko arauak, h-aren erabilera dela eta. Hala diote Latiegik eta Oñatibiak 
1983an gaztelaniaz argitaratu zuten bertsio handituan (1982koan ere gisa bertsuko kritikak 
agertzen zituzten) (1983:88). 

Horrek ez du esan nahi, dena dela, euskalkien arazoa ez zela Jaurlaritzan aintzat hartzen. 



128                                                                                                                2.1.-Euskara batua eta euskalkiak: harremanak 
 
Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak 1982an adierazpen bat jendarteratzen du, 
gaia eta izenburua dituena Euskararen erabilera Bizkaiko irakaskuntzan (Eusko Jaurlaritza. 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, 1982). Hartan, bai eredu estandarraren balioa eta 
bai euskalkiarena elkarren osagarritasunean jarri nahi dira, sarritan gertatzen ziren bien arteko 
gatazkak alde batera uzteko asmotan. Euskaraz ongi ikasteari ematen zaiolarik garrantzia, bi 
ereduen arteko eztabaida alderdi pedagogiko eta soziolinguistikoetara biltzeko saioa egiten 
da. Bi ereduak dira aintzat hartzeko gisakoak, eta gizarteari dagokio hautestea zein nahi duen, 
eta nolako baldintzatan. Garrantzitsua iduritzen zaigu elkarren osagarritasuna azpimarratzen 
dela, eta bi ereduak hartzen direla aintzat, bakoitzari egiten zitzaizkion salaketak 
bazterreratuz. Hala, bada, Irizpide nagusiak atalean honela dio Hezkuntza Sailak eginiko 
adierazpenak: 

I.6. Hezkuntza Sailak ez deritzo zuzen euskara batua eta euskalkiak kontrajartzeari, bata bestearen 
ukatzaile eta are bateraezinak bailiran aurkeztuz.  
- Ez deritzo zuzen euskara batua bizkaieraren hiltzaile gisa azaltzeari: bizkaiera, gainerako euskalkiak 
eta, horrenbestez, euskara osoa hil ala biziko kinka larrian daukatenak auzo-erdarak dira nagusitasun 
osoz (gaztelania, Autonomi Lurraldean), eguneroko bizibideak behin eta berriro azaltzen duenez. Alboko 
erdal hizkuntza indartsuen ondoan ditugun indar apurrak elkartuz erdal erasoaldi latz horri ahalik eta era 
probetxugarrienean aurre egiteko sortua da hain zuzen, ezertarako izatekotan, euskara batua.  
- Kaltegarri iruditzen zaio, orobat, bizkaierazko azalpen-emankizun desberdinak arlotekeria, ezjakintasun 
eta gizarte-uren kontrako grina itsuen seme bailiran hartzeari. Horrelako jokabideek badute, egileek begiz 
jotako gogo-asmoak gora-behera, aski ondorio txarrik ekartzeko arrisku bizirik: hainbat euskaldun etxetik 
dakien eta beharrezko jariakortasunez erabil dezakeen hizkerabide bakar horretaz lotsaraztea eta, bere 
euskara besteena baino txarragoa dela iritziz, lehendik ere horretarako tentabide ugari falta ez zaionez, 
erdarara pasaraztea. Hiztunari bere etxeko hizkerabidearen harrotasuna bihurtu beharra dago, alde 
horretatik, hizkuntz trebetasun ororen muina osatzen duen mintzamena -lehendik ere zori gaiztoz aski 
kamustua- itxuratxarki ahuldu eta birrindu nahi ez bada. (1982:4-5)  

Dena dela, adierazpen horretan euskara batua eta bizkaiera ez dira elkarren pare-pareko 
eredutzat jartzen: 

Bizkaiera ez da, Hezkuntza Sail honen uste sendoz, euskara batuaren kontrako alternatibatzat hartzekoa: 
bizkaiera euskara da noski, gainerako euskalki guztiak bezalaxe, ez euskaldun guztion hizkuntz eredu 
bateratuaren parez pareko alternatiba literarioa. (Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila, 1982:5) 

Agiri horretan datozen ideiak berak errepikatzen dira Hizkuntza Politikarako Idazkaritza 
Nagusiaren iritzi gisa, 10 urte geroago, 1992an, Bizkaieraren lekua gaur izeneko jardunaldiak 
egiten direlarik (Euskal Ikaskuntzen Institutua. Deustuko Unibertsitatea 1992: 55-58), 
indarrean dirautelako adierazgarri. 

1983an Euskaltzaindiak argitaratzen du Athanase Belapeyre-ren Catechima laburra, Jean 
Louis Davantek paratua. Liburuaren aitzin-solazean, atal ttiki bat eskaintzen dio 
apailatzaileak euskara batua eta zubereraren arteko harremanei, orain iruzkinak eginen 
baitizkiogu. 

Hasieratik aipatzen du Davantek gai horrek min handia ematen diola aunitz euskaltzaleri, 
eta berehala adierazten du Euskaltzaindiak bai euskara batua baina baita euskalkia ere 
sustengatzen dituela. Gero, euskara batuaren esparrua mugatzen hasten da: idatziaren 
eremuan erabiltzeko da, ez ahozkoan (1983:15). Bestalde, argi utzi nahi du euskalkiaren 
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esparrua eta batuarena ez direla bat eta bera, eta adibideak ematen ditu zein lanetako zein 
eredu erabiltzea den egoki: 

Euskara Batuak ez dü nahi eüskalkien lekia hartü. Baina eüskalkiek hütsik üzten dien lekia dü bete gei, 
bereziki administrazionean eta ünibertsitatean, bai eta goi maileko literatüran. Adibidez, pastoral bat 
ziberotarrez idazten da. Baina matematika, fisika eta biologiako libüriak, Euskara Batuan dira idazten; 
roman eta eleberriak ere bai... (1983:15) 

Zenbaiten ustez, jakina da, euskara batuak hil behar zituen euskalkiak (gogora bedi, 
adibidez, denbora honetan bertsuan Latiegi eta Oñatibiaren liburuan ageri diren ideiak puntu 
honi dagokionez). Iritzi horren kontra mintzo da Davant, erdaren gain ezarriz euskararen 
galeraren arrazoi nagusia, eta ez euskara batuaren bizkar (Mikel Zaratek ere ideia bera 
adierazten zuen Bergarako Biltzarrean 1978an). Alderantziz, izan ere, pentsatzen baitu 
Davantek: elkarrekin salbatu behar dute bai batuak eta bai zubererak (1983:15). Ez dira, bada, 
elkarren etsai bi hizkuntz ereduak. Euskara batua osatu behar du euskalkiak, eta honek bere 
ezaugarri batzuk sartu behar ditu hizkuntza estandarrean. Horietako batzuk zubereraren 
kasuan zein izan litezkeen ere azaltzen du Davantek, lexiko mailari dagozkionak kasu 
honetan (1983:16). Saiatzen da, bestalde, ez diferentziak azpimarratzen euskalkiaren eta 
batuaren artean, baizik eta alderantziz, antzak bilatzen, eta horrela integrazio bideak agertzen 
(1983:15). 

Euskara batuaren eta euskalkiaren artean Retolazaren ustez gertatzen zen lehia garbia 
erakusten du ondoko pasarte honek ere, 1983an idatzia (ikus BILBAO, 1993): 

Euskera batuak euskera biziari lekua kendu gura badeutso, (eta kendu gura deutso, agiri danez) erderea 
nagusituko da. (in Bilbao, 1993:243) 

Retolazak uste du batuari ezin zaizkiola ate guziak zabaldu, bizkaiera egiten den tokietan 
behintzat. Hau da, bere erabilera eremuak mugatu behar zaizkio eredu estandarrari: 

«Batua» bere lekuan ipinten ez badogu eta «bizia» indartu, amildegira eroango dogu euskera bera... eta 
agur betiko! Baleiteke Gipuzkoan beste kuku batek jotea: gipuzkera erabiltzean batuan egiten badabe, 
dinoenez, batu hori euskera bizia litzateke. Baina hori, euskera bizia eta batuaren alkartze hori, beste 
lurraldeetan ez da jazoten, ez eta Gipuzkoa osoan ere bizkaieraz egiten da zati eder baten eta. (in Bilbao 
1993:244) 

Jaurlaritzaren Hezkuntza eta Kultura Sailak 1983an argitaratu zuen Bizkaieraren idatzizko 
arauak (Deklinabidea eta aditza) izeneko liburua. Argitarapen horretan, aurkezpenean, berriz 
ere azpimarratzen da, lehen aipatu dugun 1982ko adierazpenean bezala, euskara batua eta 
bizkaiera ez direla elkarren etsai gisa ulertu behar, eta bai bilatu behar zaiola, aldiz, bakoitzari 
bere eremua, ahalik eta euskalduntze eta alfabetatze egokienak lortzeko, lehen helburu gisa. 
Honela dio Hezkuntza Sailak: 

Argitalpen berri hau Hezkuntza eta Kultura Sail honek iaz jakinarazitako Adierazpenaren ildotik dator: 
han azaldutako elkarbideetarako lagungarri gisa prestatu da; hots, euskara batua eta bizkaiera alferlan 
kamutsean elkarren erasoka erabili ordez nori bere eremua aitortuz belaunaldi gazteeen benetako 
euskalduntze-alfabetatzea lehen helburutzat dugun guztiok kasuan kasurako baliabide erosoenaz 
maneiatzen laguntzeko. Hartan asmatuko balu, bere xedea ongi betea luke liburu honek. (1983:6) 
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Antonio Maria Labayenek auziaren hasieran euskara batuaren aurkako jarrera hartu zuen. 
Gai horretaz zituen iritziak azalduz, eta harturiko bidea zela-eta kritika biziak eginez, 
liburuxka bat argitaratu zuen 1972an, ikusi dugun bezala. Urte batzuk geroago, ordea, 
garatzen ari zen euskara batuari buruzko iritzia aldatua du, eta beste liburu ttiki bat 
argitaratzen du, orduko usteak azalduz, 1984an (Labayen, 1984). Labayenen iritzi aldatze 
hori garrantzitsua da, euskaltzain horrek euskara batuaren kontrakoen artean zuen 
estimazioarengatik eta itzalarengatik. 1984ko lanean Labayenek Latiegi eta Oñatibiaren 
liburuetan (1982 eta 1983an argitaratuak) agertzen diren iritziak kritikatzen ditu, xehetasun 
handiarekin zenbait kasutan, eta bere iritziak azaltzen. Garrantzitsua da, orobat, Latiegik eta 
Oñatibiak, euren argudio-bidean, behin baino gehiagotan aipatzen zutela hain zuzen 
Labayenen iritzia, eurenarekin indargarri. Euskarri hori, bada, kentzen die Labayenek 
Euskaltzaindiari epaiketa liburuaren egileei, eta horrenbestez euskara batuaren kontrakoei 
indarra ttikitzen die. Besteak beste, Labayenen itzal eta garrantzi sinbolikoarengatik. 

Jose Basterretxea Oskillaso-k, 1984an argitaratu liburuan (El libro negro del euskara), 
euskara batua eta euskalkien arazoa bizi-bizirik dagoela uste du (1984:12). Euskalkiak bizirik 
nahi ditu Oskillasok, eta arrazoia da euskararen izaera eta egoera berezia (1984:23). 
Euskalkiek iraun behar dute, baita alor idatzian ere, Basterretxearen ustean, esparru hori dena 
euskara batuari utzi gabe: 

¿Qué más se  puede hacer para alcanzar una lengua literaria? ¿Cambiar «eroan eban» por «eraman 
zuan»? Esto equivaldría a desterrar del castellano escrito la expresión «lo ha llevado» y sustituirla por «il 
l'a amené». Este paso no se puede dar. Todo tiene un límite que hay que respetar. Se pueden introducir y 
se introducen en las lenguas literarias cambios radicales pero optativos, con respecto al lenguaje común 
(...) pero siempre que se emplean sustituciones de este tipo el tema a tratar es de índole intelectual, no 
vulgar y «lo ha llevado» está tan intimamente ligado a la vida corriente que no puede ser jamás sustituido 
por una expresión no asequible al público en general, por ignorante que sea. ¿Se pueden hacer centenares 
de sustituciones de este tipo y obligar a los niños de las ikastolas a que las aprendan? ¿Se puede desterrar 
del euskära escrito expresiones como «eroan eban» de forma que, como dice el Padre Villasante, caiga 
sobre el que las use el estigma de inculto, de analfabeto, etc.? 
Puede la lengua escrita divorciarse de la hablada hasta ese punto? (1984:180) 

Pasarte horretan, bada, Basterretxeak iradokitzen du idatzizko hizkuntzan egunoroko 
berbetaz bestelako aldaketak egitekoz, horrelakoak maila jasoko testuetan bakarretan onar 
daitezkeela, «intelektualetan», ez hizkera arrunteko adierazpideetan. 

Euskara batua batez ere idatziaren esparrurako dela adierazten du Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzuak 1984an, Rosa Miren Pagolak eginiko Euskalkiz 
euskalki liburuaren aurkezpenean (1984:7). Hizkuntz eredu berri horrek ez du, halarik ere, ez 
norberaren ez inoren hizkera gaitzestera eraman behar. Izan ere, Jaurlaritzaren menpeko 
Euskara Zerbitzuaren ikuspuntuaren arabera, funtsean, euskalkiek baitute euskara batua 
hornitu behar: 

Euskalkiak dira euskara gorpuzten dutenak eta bertatik atera behar ditugu guztion hizkuntza nahi dugun 
horren osagaiak eta aberastasunak. (1984:7) 

Hamarrurtekoaren erdi alderako, Alfontso Irigoyenek uste du Euskaltzaindiak emaniko 
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arauak nahiko ongi hartuak izan direla; horretaz gainera, ordea, ez du uste euskalkiak bazter 
utzi behar direnik, badutelakoz hain zuzen zeregina euskara batuaren bilakaeran ere. Hala dio 
Hizkuntza Minorizatuen Soziologia izenaren baitan antolaturiko jardunaldietan (1986:240).  

Agirrek-eta 1985ean argitaratu lan elebidunean (ikus bibliografia), euskara batua eta 
euskalkiaren arteko gatazka bigarren honen erabileraren aldeko ikuspuntu batetik behatuz, 
hiru multzo edo jarrera desberdintzen dituzte: 

a) Batuzaleak, bizkaiera hizkuntza arrunt mailara mugatzen dutenak, prestijiozko edo erabilera jantzia 
eskatzen den egoera guztietarako batua proposatzen dutenak. (...)  
b) Batuak izan duen hedapen eta publizitateari aurka egin nahirik, defentsa gisa bizkaieraren 
defendatzaile-salbatzaileen posizioa ere ikus daiteke. Euskara batua, erdi euskara, ezkertiarra eta beste 
«gaitz» guztien iturri bihurtuz. 
c) Badago beste talde bat ere bere prozesuaren arauera definituko litzatekeena. Alde batetik bizkaieran 
oinarriturik abiatzen dira, barietate honi erabilera arrunta eta jantzia emango lioketelarik eta bizkaiera 
batuaren arautzea beharrezko ikusiz, eta batua ulertzeko nahiz erabiltzeko eragozpenik ez dutela. Bada, 
bestalde, batuz abiaturiko hiztuna bizkaierazko espresio errekurtsuak eskuratu nahirik dabilena, batez ere 
egoera kolokialetan, bapateko elkarrizketetan eta baita literatura egiterakoan agertzen delarik. (1985:14-
16) 

Erdarazko itzulpenean, berriz, honela diote, ñabardura desberdin batzuekin: 

a) Un primer grupo lo forman los partidarios a ultranza del batúa, quienes, relegando el vizcaíno al 
dominio del lenguaje vulgar, proponen para toda situación de prestigio o cuidada, el uso exclusivo del 
batúa. (...) (...) 
b) Se puede observar también la existencia de otro grupo defensor -salvador del vizcaíno-, enfrentado a la 
difusión y publicidad del batúa. Sus seguidores consideran a este último como una segunda lengua, 
izquierdista, amén de otros males y desdichas. 
c) Existe, por fin, un tercer grupo, ampliamente definible por el proceso que ha seguido. Toma como 
punto de partida el dialecto vizcaíno, al que le concede tanto el uso común como el cuidado; siente, por 
otra parte, una acuciante necesidad de unificar el dialecto vizcaíno, a la vez que no ofrece obstáculos para 
la comunicación en batúa o su utilización. Se dan también casos de vascoparlantes iniciados en batúa que, 
posteriormente, se procuran recursos expresivos dialectales, sobre todo a nivel de situaciones coloquiales, 
diálogos espontáneos, no excluyendo su uso literario. (1985:15-17) 

1984-85eko Gabonetan, Eibarko Udalaren Euskara Zerbitzuak antolaturik, jardunaldi 
batzuk egin ziren hiri horretan, gaia zutenak euskara batuaren eta euskalkien arteko 
harremana. Egun horietan eskainiriko hitzaldiak 1986an argitaratu zituen Udalak, 
Euskara/Euskalkiak izeneko liburuan. Han izaniko hizlariak nor ziren ikusiz, ez da gaitz 
antzematea bilkura garrantzitsua izan zela, gaiaren orduko egoera ongi islatzen duena. 
Ondoko lerrootan ekartzen ditugu orduko hitzaldietan esaniko ideien laburpenak, eta 
dagozkien iruzkinak. 

Imanol Laspiurrek egin zuen aurkezpena. Irekiera ekitaldian hark plantatu zituen galdera 
batzuek ederki erakusten dute zer kezkak eragin zuen halako jardunaldiak eratzeko. Hona 
Laspiurren galdera batzuk, lan honen gaiarekin zuzenean lotuak, gehienak euskara batua eta 
euskalkien arteko auzi horretan sortzen diren erlazioei buruzkoak, baina baten bat euskara 
batuaren nolakoaz ere kezka erakusten duena: 

4. Zein da euskara batu horren aurrean euskalkiak daukaten egoera? 
5. EUSKARA BATUA deitu hori nagusituz datorkigun heinean, ez ote zaizkigu euskalkiak makaltzen eta 
desagertze zorian aurkitzen? 
6. Euskalkiak desagertze zorian balira ere, ez ote dugu aurrera jo behar Euskal Herri osoan ofizial eta 
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normalizatu izan behar lukeen euskara batu horrekin? 
7. Ala, nola konpon eta elkar biziarazi euskara batua eta euskalkiak? 
8. Baina zein da gure hautakizun edo alternatiba nagusia: EUSKARA BATUA-EUSKALKIAK ala 
EUSKARA-ERDARA? 
9. Ez ote gaitu gaurregun euskara batuak euskaldunak oro elkartzen eta Euskalkiak elkarrengandik alde 
erazten? 
10. Edo-eta, euskalkiak euskara batuarekin batean landu beharrez ere, nola konpon irakaskintza-
hezkuntzan, komunikabideetan eta abar euskara batua-euskalkiak deitu auzi honen aurrean? 
11. Eta azkenik: Darabilgun «Euskara Batu» deitua, baina batez ere komunikabideetan darabilgun hori, 
benetan ote euskara batu ala ez ote halako "Gipuzkera osatu" bat? (1986:18) 

Aurrerago, berriz ere kezkak agertzen ditu, galdera gisa, aldi berean bizkaieraren aldeko 
ekimenen berri ematen duelarik. Ekimen horiei buruz, ordea, duda agertzen du, ez ote duten 
euskarak behar duen batasuna hondatzen: 

Aspaldi honetan ahotsak eta ekintzak hasiak dira, batez ere Bizkaia aldean, Bizkaiera landu, gorpuztu eta 
nagusitu nahiean -irakaskintza eta hezkuntza alorrean batibat-... EUSKARA BATUAren kaltetan alegia? 
Izan ere, ezin uka, Bizkaiera gure euskalkietarik garrantzitsuenetakoa, handienetakoa, hedatuenetakoa eta 
nortasun berezi eta handikoa dugu, baina batez ere irakaskintzan eta hezkuntzan hori nagusitu nahirik, 
Bizkaian alegia, ez ote da euskaldungoa zatikatzen, elkarrengandik urruntzen, BATUA behar lukeen 
ofizial bati indarra kentzen.... azken batetan euskaldungoaren kaltetan gerta? (1986:18) 

Laspiurrek berebiziko garrantzia ematen dio euskara batua eratzeari, munduko hainbat 
herritan nola jokatu diren erakutsi eta gero; batasun horretan bildu nahi lituzke euskalkiak 
ere, baina muturreko kasu batean, hizkuntza batu hori indartzeak euskalkiren baten itzaltzea 
ekarriko balu ere, batasunak izanen luke lehentasuna euskalkien aldean. Hala dio hitzaldian, 
geroxeago, auziak Euskal Herrian izan duen gordintasuna aitortu ondotik: 

Dena den, uka ezinekoa dugu gure herrian hain gordin bilakatu zaigun EUSKARA-EUSKALKIAK auzia 
eta gaurregun pilpilean daukagun prolema horretatik edozein ondorio gerta dakigukeelarik, arretaz, 
zentzuz, buru-hotz, elkar entzunaz, elkarrekin mintzatuz eta asmo hoberenaz jo dezagun aurrera inguruko 
euskalkiak gure egiten ditugularik, ez bai dezakegu bat bera ahantzi ez arbuia, geure-geureak baititugu, 
baina munduko zenbait herrik eta naziok bere hizkuntzaren onerako eginaren antzera, guk ere, 
euskaldunok, denok elkartuko gaituen hizkuntza ofizial, bateratu eta normaldu bat landu dezagun, 
EUSKARA BATU, sendo eta aberatsa alegia, eta haren garapena euskalkiren baten kaltetan bilaka baledi 
ere, betor eta bihoa aitzinera «Obe baita beso bakar eta begi bakar ere bizi, bi beso eta bi begidun il 
baño». (1986:21) 

Ikus dezagun Xabier Letek17 Eibarko jardunaldietan nola gogoratzen duen euskara 
batuaren sorrerako garaietan bizi zen giroa. Borroka giro hartan batzuen iritzian euskara 
batua behar zen denaren gainetik, eta euskalkiek galduko zutela jakinik ere, galera hori 
onartzen zen, gertaera horren aurrean jarrera desberdinak ageri baziren ere: 

(...) Gazte erradikalak ginenean, eta Aresti eta Txillardegiren eraginez besteak beste, gauza bat genuen 
garbi orain hogei urte: euskara batu bat behar genuela derrigorrez, gure hizkuntza aldrebes, sakabanatu 
eta atzeratua kultur hizkuntza bilaka zedin. 
Ikuspegi horren ondorioz, inori ez zitzaion izkutatzen bateratze prozesu horretan euskalkiak izango zirela 
galtzaile. Hori batzuentzat galera onar ezina zen; besteentzat halabeharrezko ordaina; hirugarren 
batzuentzat, zorionezko gertakizuna. (1986:10) 

Josu Legarretak Eibarko jardunaldietan (1984-85eko Gabonetan) administrazioaren iritzia 
erakusten du euskara batua eta euskalkien arteko gatazkaz18. Euskararen batasun beharra 
                                                 
17 Gipuzkoako Aldundiaren ordezkari gisa zetorren Xabier Lete jardunaldietara, Kultur diputatua baitzen orduan. 
18 Eusko Jaurlaritzako Euskara-Arazoetarako Zuzendaria zen garai horretan Josu Legarreta. 
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inork ez bide du ukatzen garai horretan, baina oraindik, hala ere, gatazka gogorrak omen dira 
euskal gizartean, «jarrera guztiz aurkakoak» baitira euskaldunen artean (1986:14). 
Administrazioaren ikuspuntutik, berriz, uste da bi ereduak ez direla elkarren aurkari gisa 
hartu behar, biei lagundu behar zaiela baizik: 

Beraz, euskararen planteamendua egiterakoan ez litzateke inoiz ere egin behar «Euskalkiak eta batasuna» 
arazoan aukera banankorrik: Euskalkiak (...) onartu eta lagundu behar dira, hizkuntzaren indarberritze eta 
zabalkunderako "batasunaren" alde ekin behar den neurri berberatan. (1986:14) 

Euskal Autonomi Erkidegoko Administrazioko partaide eta aritu gisa hartzen du parte 
Eibarko jardunaldietan Eneko Oregik (garai hartan Hizkuntza Politikarako Idazkaritzako 
lankide zen: Eibarko Udala, 1986:30). Zein euskara eredu erabili behar den administrazioan 
ari delarik erantzun nahizik, hona nola dioen, ez gero duda erakutsian utzi gabe bere 
jardunean, baina euskalkiaren aldeko isuria agertuz pixka bat bederen, ongi artikulatu gabea 
eta zalantzatsua, baina hartara doana inolaz ere: 

Euskara batuaren ildotik sortzen ari den euskara standarra da Euskal Administrazioak erabiltzen duen 
hizkuntza ofiziala. Ez dut dudarik egiten Udal mailan posiblea dela, hizkuntza standar horretatik aldendu 
gabe, gizarteko hizkerari gehiago lotzea; azken batez, maila honetan ematen bai dira gizartearekin 
harreman estuenak. Norbaitek galdetuko balit Udalek bizkaiera erabili behar duten ala ez; galdera honek, 
estuasunetan jarriko ninduke, ez bainaiz inor inori esateko zer erabili behar duen bere Udalean, Udalak 
egin beza nahi duena. Nik uste (hau nire inpresio pertsonala da), zenbait lekutan, baturantzako bizkaiera 
modukoa, bizkaiera batu baturantzeko bat erabili daitekeela bi gauzengatik; batetik, horrek ez 
dakarkiolako standardizazio prozesoari inolako kalterik, hizkuntza baten erabilera, errejistro eta funtzio 
ezberdinen adierazgarri besterik ez baita. Eta bigarrenik, gizarte bizitza euskalduntzeko bide egokia dela 
uste dudalako. (1986:35) 

Euskara batuak euskalkiengan eragin txarrik bat ere izan ez duela uste badu ere, Joxe Mari 
Oterminek (1986) egun beltzak iragartzen ditu euskalkientzat (eta euskararentzat ere bai, 
osoan hartuta), uniformizaziorako dagoen joera handia delakoz nonahi (1986:47). Bizkaierari 
dagokionez bereziki, euskalki hori ahuleriak joa ikusten du, presentzia eta protagonismo 
ttikia duelakoz gizartean («eskasak, minimoak eta hutsaren parekoak» dira erabiltzen diren 
adjektiboak) (1986:46). 

Euskara batuak balio izan dio Jean Louis Davant-i pentsamenduaren ñabardurak agertzeko 
(bere euskalkiaren aberasgarri, beraz). Bestalde,  gaingiroki bederen, Davantek marrazten du 
euskara batuaren eta zubereraren erabil-esparruak zein diren bere iduriko (euskara 
batuarenak, kazetaritza eta olerkigintza; zubererarena, pastoralgintza). Bi ereduak, bada, 
ontzat ematen ditu, eta bakoitzari bere tokia eskaintzen dio, ez ditu ikusten bat bestearen 
arerio19 (1986:62). Geroxeago, berriz ere bi barietateen esparruak zein diren zehazten du 
zerbait, nahiz eta goian esanarekin kontradikzioren bat ageri den (izan ere, olerkigintzarako 
eta kazetaritzako biek balio diote: batuak eta zubererak; horrek esan nahiko luke 
kazetaritzaren esparruan eta literaturaren baitan ere idazki mota desberdinak izanen 
liratekeela, eta bakoitzak bere hizkera eredua behar lukeela). Lan honen osotasunari 
dagokionez, berriz, azpimarra daiteke euskalkiaren esparruetako bat beheko mailetako 

                                                 
19 Bidenabar esateko, ikus nolako batua nahi lukeen: «batura pasaz geroz, euskalki guztietan har dezaket» (1986:62). 
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irakaskuntza dela, Davanten iduriko (1986:66). Etorkizunean euskara batua ezinbestekoa 
izanen dela azpimarratzen du Davantek. Hala ere batua eta zuberera elkarren osagarri ez ezik 
elkarren biziarazle ere ikusten ditu; ez, beraz, elkarren aurkari, ez inola ere. Etorkizuna 
batutik pasatzen dela esaten du, baina euskalkiak ditu nahitaezko oinarri eta sasoigarri, horiek 
baitira bizitasuna ematen diotenak hizkuntzari. Ez hori bakarrik, hargatik: zuberera bere gisa 
utzirik ahultzen ari dela ikusirik, behar du, irauteko, euskara batuaren euskarria (1986:63).  

Aipatzen ari garen Eibarko jardunaldi horietan Bittor Kapanagak esaten du euskalkien 
kontua eta gatazka aipatzen denean, gehienetan bizkaierarengatik sortzen direla istiluak 
(1986:87). Auzi horien eragileak, baina, bat baino gehiago dira, Kapanagaren ustean (oro har, 
ikerketa falta, politika arrazoiak, norberekoikeria, eta euskararen kontrako etsaigoa). Hizkera 
estandarraren eredua, bestalde, onartua eta indartua ikusten du, nahiz eta etorkizuna 
bermatzeko eredua garatzeko bideetan asmatu behar den (1986:80 eta 82). Irudi baten bidez 
erakusten ditu Kapanagak euskara batuaren eta euskalkien arteko erlazioak: euskara batua 
zuhaitza da, eta euskalkiak haren sustraiak. Euskalkiak hilen balira, beraz, euskara bera ere 
amaituko litzatekeela uste du (ezin dira, beraz, euskalkiak batuaren etsai izan; ezin ditu 
batuak euskalkiak hil). Euskara batua eta euskalkia, hortaz, biak atera behar dira bizirik, eta 
horretarako beharrezkoa da oreka bilatzea bi barietateen artean, bakoitzari bere esparruak 
bilatuz: «non, noiz, nola eta zein heinetan euskalkiak, eta non, noiz, nola eta zein heinetan 
euskera batua» (1986:82). Kexu da, baina, euskara batuaren hasierako urteetan bizkaiera 
baztertua izan zelakoz, nahiz eta uste duen egoera hori hobetu bidean dela dagoeneko 
(1986:90). 

Euskara batua eta euskalkiak, biak ditu Erramun Bachoc-ek gorde beharreko, Eibarko 
bilkuretan agertzen duenez. Euskara batuak zeregin batzuk ditu, eta beste batzuk euskalkiak. 
Euskara batuaren izenean, ordea, ez dira euskalkiak itzali behar, alderantziz baizik: 
euskalkiak, tokian tokikoak, bizitasuna eta aberastasuna eman behar dio euskarari, eta baditu 
bere erabilesparru bereziak. Funtsean, horrela osaturiko hizkera moldea izanen litzateke 
erabili behar litzatekeena. Euskara bildua esaten dio Bachoc-ek horrela oratutako 
solaskerari20. Familian erabiltzen den hizkuntzari ematen dio berebiziko garrantzia, eta 
euskaldun zaharren aldeko jarrera agertzen du. Euskaldun zaharrak gutietsi beharrean, zaindu 
egin behar dira (1986:134-135)21. Etxeko euskararen defentsa garbia eginik, hala ere euskara 
batuari ere aitortzen dio bere eremua (1986:136). Hitzaldiaren laburpeneko puntu batzuetan 
ere ederki ageri da Bachoc-en planteamentuaren muina: 

6. Etxe hizkuntzak euskalkiak dira, hizkuntza naturalak eta beraz euskalduntasunaren oinarriak edo 
erroak. 
7. Erabil hizkuntza erdara da; euskarak okupatu behar du espazio estrategiko hau, hizkuntz moderno 
bilakatuz; beraz euskara batuak.  
8. Kultur hizkuntza gehien batean erdara bakarrik. Orain euskara ere bai. Zein euskara? Lehengo 

                                                 
20 Euskara bildua, herrian herriko berezitasunak (bereziki lexiko edo lokuzio mailakoak) bere baitan hartuko lituzkeen eredua 
litzateke, euskara batu minimo baten hezurdura onartuaz gainera (ortografia, aditza, deklinabidea eta hiztegi minimoa, funtsean). 
21 Gogora dezagun euskaldun zaharren aldeko jarduna dela, honetaz gain, eta hedatuago, Jose Basterretxea Oskillaso-ren 1984ko 
liburua ere. 
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denborari begira euskalkia, geroari begiratuz euskara batua linguistika eta politikaren aldetik 
normalizatuak.  
9. Egiazko euskara batua euskara bildua da: oinarrizko berdintasunak finkatu ondoren euskalkietako 
aberastasunak bildu behar ditu hiztegiaren aldetik eta lokuziotegiaren aldetik.  
10. Euskara bildua da euskaldun zaharrek eta berriek onartuko dutena, hizkuntzari buruzko atsikimendua 
(sic) edo euskal gogoa sustatuko duena.  
11. Euskalkien eta euskararen geroa? Historia gure eskuetan dago. Quebec-tarrek herri hizkuntza salbatu 
dute baldintza guziak aurka zituztelarik. Guretzat argibide, bainan gu hauek asmatu behar dugu 
euskararen aldeko diglosia funtzionala euskara bilduari emanez lehen arma. (1986:139-140) 

Adolfo Arejitak Eibarko Jardunaldi horietan beretan eztabaidaren gordinena joana dela 
adierazten du, eta desiratu ere bai, irakaskuntzaren munduko temak ere alde batera utzita 
(1986:166). Garai horretan euskara batuaren ezinbestekotasuna onartzen du, eta «euskeraren 
bateratzea, Euskaltzaindiaren sorrera bertatik ernerik egoan kezka, eta batez ere 1968tik gora 
garatzen joan dan egitasmo hori, osoan hartuta, gertaera positibotzat jo daiteke», bere iritzian 
(1986:165-166). Segidan, ordea, kritika eskubidea aldarrikatzen du Arejitak euskara baturako 
hartu den bidea dela eta (1986:166). 

Ikusten ari garen igarotze garai honetan, halere, gizartean ez da oraindik adostasunik 
euskalkien paperari buruz. Adibidez, Eibarko jardunaldi beretan (1984-85eko Gabonetan, 
gogora dezagun berriz) Xabier Kintanak ez du batere begi onez ikusten euskalkien arazoa 
bere ustez «birpiztu» nahi izatea.  

(...) ene irudiko behinik behin, euskalkien bigarren birpiztu nahi honetan halako fartsa antzeko zerbait 
dabil airean (...). (1986:151) 

Kritika zuzenak egiten dizkie bizkaieraren aldeko ekimenetan une horretan dabiltzanei 
(lehenagoko euskalkizale batzuekiko, eta haien jarrerarekiko begirunea adieraziz, hala nola 
Lekuona, Mokoroa, Labayen, Nemesio Etxaniz, Irigarai, eta Lafitte -153 or.-), oso jende 
jakin batzuek sortua omen delakoz bizkaieraren aldeko mugimendu hori, bere ustez 
(1986:154). Euskararen etorkizuna euskalkien indartzearen gainean ezarri nahi izatea, izan 
ere, absurdua iduritzen zaio Xabier Kintanari (1986:160-161). Hala ere, bizkaiera erabiltzea 
ez du arrontean gaitzesten, nahiz eta esparru jakin eta labur mugatu batzuk baino ez dizkion 
eskaintzen: 

Ez naiz ni bizkaieraz mintzatzen dakienari horrela egiteko eskubide saindua ukatuko diodana. Poztu 
egingo naiz, gainera, ondo egiten badu. Irrati-telebistetako elkarrizketetan, bestalde, egin dezala 
bakoitzak normalki irteten zaiona, baina pertsona publikoek kontutan har dezatela ba dela garaia, beren 
erdaragatik juzkatuak izaten diren bezala, beren euskara-mailagatik ere epaituko ditugula entzuleok. 
Konforme nago, halaber, herri txiki eta populazioz uniforme direnetan ez duela alkateak edo apezak 
zertan euskara baturik erabili behar bere bitzaldietan, ez eta bertsolari zaharrek ere. Gazteei zerbait 
gehiago eska dakiekelakoan nago. 
Begien bistakoa da literatur elkarrizketetan -eta berau jadanik Txomin Agirrek berak ederki zerabilen 
bere Garoan- maiz pertsonaia euskaldun baten jatorria adierazteko beraren euskalkia sartzea oso 
garrantzizkoa izan daitekeela, baina salbuespen hauetarako, jakina, aurretik eredua, normala, araua, batua 
finkatu eta indartu behar dugu. (1986:161) 

Euskara batuari, berriz, dagozkio Unibertsitatearen esparrua, itzulpengintzarena, eta oro 
har «textugintza», komunikabideak, administrazioa eta prosa estandarraren eremuak 
(1986:160). 
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Goiko aipu horiek ikusirik, esan gabe doa euskara batuari diola Kintanak ematen 
lehentasun guztizkoa, eta ez batere euskalkiari. Idazle berak, Gabriel Arestiri eskainiriko 
artikuluan ere, Euskera aldizkarian, 1985ean, euskara batuaren aldeko apostua egin beharra 
ikusten du. Bizkaieraren alde aritzeari «txokokerien alde» aritzea deitzen dio, eta Gabriel 
Arestik hizkuntza eredu batuari emaniko sustengua besterik ezin balitz bezala aurkezten du 
(1985b:546). 

Adituen iritziak ematen aritu gara orain arte gehienbat. Elkarteena ere interesatzen zaigu, 
jende-alde antolatu baten jarduera bideratu eta haren ordezkaritza eraman ohi dutelakoz 
berekin. Ildo horretan ekartzen dugu ondoko hau. 

Euskal Kultur Batzarreak (EKB), 1985ean, sakon landuriko dokumentu luze batean, 
besteak beste adierazten du euskara batua onartua dagoela gizartean. Horretaz gainera, 
aldarrikatzen du euskalkiak ez direla batuaren etsai (Euskaltzaindiaren doktrinaren arabera 
eta hari jarraiki): 

Gaur egun euskararen batasuna, Euskaltzaindiak gidatua, onartua dago. (...) Eta dena dela euskalkietan 
idazten dena eta euskaraz idazten dena ez dira elkarren lehian hartu behar, bata bestearen arerio ez 
direlako. Euskalkietan ahalik eta gehien idazteak ez dakarkio euskarari kalterik. Hemen adierazi nahi 
dena zera da: hizkuntzak gizartean bete behar dituen halako funtzio eta maila formaletarako euskara 
(euskara batua) onartua eta zabaldua dagoela.  
Euskara batuaren eta euskalkien arteko harremanaren oinarriak eta horri buruzko erizpideak 
Euskaltzaindiak garbi utzi zituen Bergarako kongresuaren adierazpenaren 5. puntuan (...). (1985:54) 

Hala ere, gai horretan zuhur egoteko deia egiten du erakunde horrek, izan ere euskalkien 
aldeko ekimenek, EKBren ustez, batasuna bera jar bailezakete arriskuan, zenbaitetan 
hizkuntz arazoen azpian bestelako ekimen politikoak ikusi uste direlakoz, besteak beste 
(fidakaiztasuna ageri da, alegia, euskalkiaren aldeko ekimen konkretuekiko): 

Hala ere, euskara batuaren etsaiak ez dira lasaitu, eta batzutan badirudi indartu ere egin direla, 
komunikabideetan egiten dituzten erasoei begiraturik. Bi aldetatik etorri dira bereziki erasoak: Bizkaiera-
zaleen aldetik eta Euskerazaintzakoen aldetik.  
Euskara estandardizatua bizkaiera hutsa ezagutzen duten eta berau landu gabe daukaten bizkaitarrentzat 
buruhauste ez txikia dela, edonork aitortzen du; arazo pedagogikoa dago hor, baina, beste neurri batez 
euskaldun guztiok daukaguna: euskara lantzekoa.  
Baina badira, «bizkaitarrismoa»ren izenean, Euskal Herri osorako izango den euskara (euskara 
estandardizatua) ukatu nahi dutenak, eta bizkaieraren defentsa ez arazo pedagogikotzat eta bai helburu 
estrategikotzat daukatenak, euskara batuaren kontra. Borroka horixe eraman izan da batez ere Euskal 
Telebistan. Azkenik, sarritan, kutsu eta helburu politikoak daude tartean, bizkaieraren defentsaren 
izenean lortu nahi direnak. (1985:55) 

Herri-euskarari ere bere garrantzia aitortzen zaio, nolanahi ere, euskara batuak ez baititu 
erabil-esparru guziak hartu behar (nahiz eta erri-euskeraren defenditzaileengandik ongi 
bereizten den EKBren jarrera): 

Beste alde batetik ere badator euskara estandardizatuaren kontrako erasoa: Euskarazaintzakoen aldetik. 
Horiek inoiz ez dute onartu Euskaltzaindiaren gidaritza arazo horretan. Eta «herri-euskara» jarri nahi dute 
euskara estandardizatuaren aurka, azken hori euskara artifizial, desitxuratu eta mordoilotzat joz. Esan 
beharra dago, euskaraz ondo ala gaizki idaztea ez dela euskara batuaren ala «herri-euskara»ren arazoa; 
alde batean eta bestean bait daude idazle onak eta idazle txarrak. Eta esaten den herri-euskara horrek bere 
funtzioak bete behar ditu gure hizkuntza nazionalaren bizitzan: horren biziberritzea eta indarberritzea 
beharrezkoa da euskararentzat. Baina euskara batuak hizkuntzaren alderdi formal batzu bakarrik arautzen 
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ditu, eta ez herriaren hizkuntzaren bizitasuna bera. Horregatik «herri-euskara» ez dago inola ere euskara 
estandardizatuaren aurka. (1985:54-55) 

Euskalkiari («herri-euskara» deitzen diotenari), beraz, bere esparruak aitortzen zaizkio 
(«egunoroko bizitza eta literatura»), eta orobat euskara batuari («arlo eta maila formalak»): 

Eta eguneroko bizitzan eta literaturan hizkuntza herritarra lantzeak eta erabiltzeak ez dio inolako kalterik 
egiten arlo eta maila formaletan erabiltzen den euskara estandardizatuari. Honek euskalkietan oinarritu 
behar du eta horietatik edan etengabe. Euskara estandardizatuak eta euskalkiek elkar indartu eta sendotu 
behar dute. (1985:54-55)  

José María Sánchez Carrión-en teoriaren arabera (1986), euskara batua eta euskalkien 
arteko lehia gaztelerak sortzen du (eta pentsatzekoa denez, frantsesak ere bai), lehenbiziko 
ereduari ez baitio uzten hizkuntza nazionala izaten, eta horrek ekartzen baitu ondorio gisa bi 
ereduak borrokan espazio bera hartzeko aritzea. Hala dio honako pasarte honetan, Hizkuntza 
Minorizatuen Soziologia izeneko biltzarretan eskaini zuen txostenean: 

(...) Pero precisamente PORQUE EL ESPAÑOL ESTA BLOQUEANDO AL EUSKARA EL 
EJERCICIO DE LA FUNCION DE ESTANDAR DE LA VIDA NACIONAL QUE LE 
CORRESPONDE, se produce uno de los fenómenos más característicos y más incomprendidos de la 
historia social del Euskera en nuestros días: la pugna entre el batúa y los dialectos. Junto a otros 
problemas (...), hay sobre todo una guerra fratricida como consecuencia de que el batua usurpa la función 
interior que corresponde al dialecto PORQUE NO PUEDE AVANZAR HACIA LA FUNCION 
NACIONAL QUE LE CORRESPONDE: compiten así por ámbitos de uso que en una colectividad 
normalizada están perfectamente articulados: el uno, como expresión de los vínculos locales; el otro, 
como expresión de los vínculos de la comunidad lingüística total. Ambos tienen razón: no se puede 
suprimir el dialecto que canaliza resortes muy asociados con la vida emocional y la experiencia de lo 
concreto de los hablantes. Pero, por otro lado, también es cierto que un idioma que, en la época de la 
electrónica, no se estandariza está condenado a morir. Lo que ocurre es que pretender oponer lo uno a lo 
otro es, una vez más, un falso dilema que pretende hacernos renunciar a algo vital, presentándonos como 
producto de nuestra elección cuál de los dos ojos queremos que nos extirpen. 
Hay un sitio para todos dentro de la Lengua, cuando todos nos pongamos en camino para reestructurar la 
comunidad euskaldún, uniendo nuestros esfuerzos en la tarea constructiva de hacer renacer de los 
despojos en que ha sido aplastado, el fuego sagrado de la nación euskaldún. (1986:32) 

Aipamen luze horrek, gure ustez, hagitz garrantzi teoriko handia du euskara batua-
euskalkiak auzian bihurgune erabakigarria eragiteko: elkarren kontra ari beharrean, etsaia 
beste nonbait dela ohartaraziz, euskaldunen arteko gatazka konponbidean jartzen da, 
borrokan ari ziren bi alderdiei, gainera, bai euskara batuaren aldekoei, eta bai euskalkien 
defentsan arituei, arrazoia dutela aitortzen zaielarik, bi ereduak baitira beharrezko. Ideia 
berak azaltzen ditu berriz ere 1987ko liburuan, hitzez hitz puska batean behintzat 
(1987:353)22. Beraz, euskara batua behar da, baina euskalkia ere ez da itzali behar bestearen 
izenean. Horrela, Sánchez Carrión-ek irtenbide teorikoa ematen dio euskara batua eta 
euskalkiaren arteko gatazkari, espainolak Euskal Herriko gizartean betetzen duen funtzioari 
                                                 
22 Euskara batuak eta euskalkiak esparru bana behar dutelako ideia, ordea, 1987 baino lehenagotik ere argi ikusten zuen Txepetxek. 
Lehenago ere aipatu dugu 1986ko idatzia, ideia berberak dakartzana. Lehenago ere, hona nola mintzo den Iñaxio Agirre 1984-85ko 
Gabonetan Eibarko udaletxeak antolaturik egin ziren jardunaldietan:«Txepetxek esan zidan bezala hizkuntz standarrek estatu 
espazioa hartzen dute, beste hizkuntza standarrekin borrokatzeko, eta hizkalkiek (sic) berriz, eskualde eremua. Baina gure kasuan 
euskarak (batuak) nazio eremurik ez duenez gero, eskualde mailan ari da borrokan euskalkiekin; gaztelania eta frantsesarekin egin 
ordez. Futboleko konparaketa eginez gero, euskarak, lehengo dibisioan ezin duenez lehengo regionalean jokatzen ari da. (...) (...) 
Nazio mailarik ezaz, kontraesana euskara/gaztelaniak, eta euskara/frantsesa izan beharrean, euskara/ondarruera, 
euskara/zuberera, euskara/baztanera da. (...) (...) Indar erlazio ezberdineko egoera honek desitxuratu egiten du errealitatea, arazoa, 
euskara/erdara izan orden (sic) euskara batua/euskalkia bailitzan. Niretzat euskara batua/euskalkia arazo hau, arazo artifiziala da. 
Gaizki planteaturik dago eta euskararen kalterako da. »(AGIRRE, I.,1986:145)  
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egotziz bi euskal ereduen arteko istiluak. Etsaia, beraz, kanpoan da, beste hizkuntza bat da, ez 
euskarak sorturiko barietateetako bat, eta horrela bi hizkuntz ereduen arteko gatazkak beste 
modu batean ulertzen dira. Gisa horretan, gizarte euskaldunean, hala euskara batuaren alde 
ari(tu) direnak nola euskalki(ar)en alde jardun dutenak, biak ere konponbidean jartzen dira, 
elkar hartzea galarazten zuen arrazoi garrantzitsu bati bederen, teoria mailan gutienean, gaina 
hartzen baitzaio Sánchez Carrión-en teoriaren baitan ihardunez.  

Euskararen egoera hobera aldatu dela adierazten du Alfontso Irigoyenek 1986an. Euskarak 
prestigio zerbait lortu du, eta nahi litzateke goi mailako hizkuntzaren esparrua neurri batean 
eztabaidatzea erdarari, euskara batuaren bidez noski (1987a:182-183). Euskara batua eta 
hizkeren arteko erlazioa, berriz, Fergussonek azalduriko diglosia aberasgarriaren ildoan 
kokatzea nahi luke Irigoyenek. Horrela, euskara batuari hizkuntza nazionalaren zeregina 
egotziko lioke, eta euskal hizkerek eredu nazionalarekiko jasanen luketen diglosia ez luke 
Irigoyenek begi txarrez ikusiko, egun euskarak erdararekiko jasaten duen diglosiaren 
gainditzea ekarriko bailuke egoera berriak (1987a:183)23.  

Patxi Zabaleta 1987ko udazkenean sartu zen euskaltzain oso. Sarrera hitzaldian euskarak 
Nafarroan duen egoeraren zertzelada batzuk eskaintzen ditu. Horietako batean, Nafarroan 
sektore jakin batzuek euskararekiko jarrera aldatu dutela adierazten du: lehenago euskara ez 
zuten aintzat hartzen, eta orain hasi dira euskara batua kritikatzen, eta "trukean", euskalkiak 
goraipatzen. Euskara batuaren kontrako jarrera hartzen dute sektore horiek, bada, euskalkia 
jartzen diotelarik eredu estandarrari arerio gisa (1988:25). Gero, berriz ere ideia bertsua 
azaltzen du, oraingoan politikarien gainean: 

Nafarroako politiko batzuen artean ere, oso nabarmena da giro berria. Euskara batuaren kontra hitzegiten 
dute, -batere ezagutu gabe gehienetan- eta bapatean euskalkien alde agertu zaizkigu. Ez euskalki horiek 
ikasten edo erabiltzen dituztelako, ez; baizik eta euskara beraren aurka hitzegin gabe, eta askotan 
goraipatuz, euskara batua gaitsetsi nahi dutelako. (1988:26) 

Halere, Patxi Zabaletak berak ez du inolako gatazkarik ikusten euskara batua eta 
euskalkien artean. Euskalkiak, izan ere, ez baitira batuaren etsai, eta hau ez baitoa haien 
aurka: 

(...) Halere eta inon batuaren beharra argi egotekotan, Nafarroan dago, euskaldunik gehien dagoen 
herrian, Iruñean -25.000-tik, 30.000-ra- euskalki bakarra batua besterik ez daitekeelako izan. Eta berdin 
beharko luke Lizarran edo Tafallan. 
3.2. Euskalkien kontra ez doa euskara batua, baizik eta euskaraz ez hitzegitea. Batuak izan litzake 
hutsegiteak eta akatsak, baina ez dago beste biderik euskarak iraun dezan eta aurrera joan dadin. 
(1988:26) 

Karmele Rotaetxe (1987a) ez da harritzen euskara batuaren inguruan gertatu ziren 
borrokengatik, nahiz eta espero zuen ez zela hainbesteko amildegia sortuko alde bien artean. 
Rotaetxeren ustez 1986an oraindik amildegiak bere handian irauten zuen, eta bizkaiera arront 
baztertua sentitzen du euskara batuaren eraikitze bidetik: 
                                                 
23 Bereziki ebakeraz ari da Alfontso Irigoyen aipatzen dugun artikulu horretan, baina ideia eta arrazonamendua berdin heda 
daitezkeela uste dugu euskalki desberdinetako beste ezaugarri batzuetara ere. 
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Era esperable que, frente a la difusión de la norma, se crearan, también entre nosotros, polos de atracción 
y polos de rechazo, reflejos ambos de ideologías lingüísticas. Pero, quizá por la grave situación de la 
lengua, (vizcaíno, guipuzcoano o «batua», da igual) algunos teníamos la esperanza de que no se crearía el 
foso que se ha creado. Los discursos metalingüísticos siguen la misma tendencia y, en ellos, cualquier 
atisbo vizcainizante queda borrado. (1987a:243) 

Pello Salaburuk 1987an Mitxelenak 1968an esaniko mugen barrenean sartzen du guti 
goiti-beheiti euskara batuaren esparrua: kode idatziari dagokiona, literatura ederra edo 
artistikoa izan ezik (Salaburu, 1987a). Ez luke eragozpenik izanen Salaburuk, bestalde, 
lehenbiziko bizkaiera ikasi eta hortik poliki-poliki euskara batura pasatuko balitz, beti ere 
jokaldi hori bestelako asmo izkutuez hornitua ez bada, sarri hala izaten dela uste baitu 
Arizkungo euskaltzainak (EKBk 1985ean erakusten zuen fidakaiztasunaren ildoan): 

Horren aurrean [euskara baturako hautatu den ereduaren aurrean, alegia], badira uste dutenak eredu hau 
ez dela aproposa zenbait lurraldetan erabiltzeko eta bestelako bat nahiago lukete. Horrela, egokiagoa 
litzateke, nonbait, bizkaierazko literatur tradizioan erabilia izan den eredua, hortik, pixkanaka pixkana, 
batura pasatzeko. Hori omen da euskara bizitik hizkuntza idatzira pasatzeko modu bakarra. Jakina, hori 
horrela balitz, nik ere horren aldeko apostua egingo nuke, baina ez dut uste jarrera hori adierazi nahi 
diguten bezain gardena eta aseptikoa denik. 
Hasteko, egia da bizkaiera urruntzen dela laguntzailearen paradigmetan baturako proposatu denetik. 
Hobeki esan, bizkaiera literarioa da urruntzen dena, batez ere, (...) mende  honetako bizkaiera literarioa 
(...) Jakina, garai hartan idazleek eskura zituzten bi hautabideetatik, bat izan zen onetsia, beste 
euskalkietatik gehien urruntzen zen hura, hain zuzen ere. Ez dezagun hori ere ahaztu, kontu hauek enfoke 
politikoa baitute sarri askotan. (Salaburu, 1987b) 

Beraz, euskara batua eta mendebaleko euskalkiaren arteko eztabaida Salabururen ustez 
moteldua da 1987an, baina ez hargatik itzalia. Izan ere, haren idatzian garbiro nabari da garai 
horretan bizkaieraren aldeko zenbait ekimen fidakaiztasunez ikusten direla, asmo politikoz 
hornituak direlakoan. 

Zenbaitetan uste izan da euskara batua izeneko eredua zela egokia bizitzako alor 
guzietarako. Alegia, eredu hori zela denetan erabili behar zen norma bakarra. Itziar 
Idiazabalek (1987c), ordea, adierazten du hiztunak ez duela beti norma bakarra erabiltzen: 

(...) ez dago hizkuntzarik norma bakar edo estandar bat bakarra duenik. Hizkuntzalariek ongi adierazi 
dutenez, jakina da, erabilera bakoitzak norma bat eskatzen duela. Alegia, ez dela hizkera edo norma bera 
jarraitzen sermoi batetan edo lagun arteko solasaldi batetan edo ipuin bat edo idazterakoan. Ez da hiztegi 
bera, ez dira joskera berdinak, ez da doinu bera. (...). Alegia, ortografia normatiba gauza bat dela eta 
beste gauza bat erabilera desberdin bakoitzak eskatzen duen eredua. (Idiazabal, 1987c)  

Eta hondarrean, normaren balio ttikitu edo egin nahi du, euskara batuaren orotarakotasuna 
ukatuz: 

Ondorioz, normatibak erlatibizatu beharra dagoela uste dut, duten balioa eman behar zaie baina ez 
gehiago. Normatiba hizkuntzaren irakaskuntzaren eta eskolatzearen zerbitzuan egon behar du: ohizko 
normatibaren zaintzaile eta hedatzaile izatetik (sortzaile izan ez denean) hizkuntzaren ulerbide eta 
espresabide aberats, ugari eta ezberdinen menderakuntzan laguntzaile izatera heldu behar du. (Idiazabal, 
1987c) 

Jose Antonio Retolazak 1988ko irailean eskutitz bat bidali zion Eusko Jaurlaritzako 
orduko Hezkuntza Sailburu zen Joseba Arregiri (ikus bibliografian Bilbao, 1993), Kili-Kili 
aldizkariarentzat laguntza eskatuz. Hartan, euskararen izenean (euskara batuaren izenean, 
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beraz) eskoletan «bizkaiera dan euskera bera zapaltzen da», salatzen du (in Bilbao 1993:248). 
Beraz, kasu honetan bi hizkuntz ereduak ez lirateke batere elkarren osagarri, bata bestearen 
zapaltzaile baizik.  

Garai hartako kontuak gogoratuz, Adolfo Arejitak 1997an kexa agertzen du erakundeek ez 
diotelakoz bizkaierari laguntza aski eman, eta euskara batuaren hasierako urteetan euskalki 
horren alde eginiko lanak beti babes ofizialik gabe egin zirela adierazten du. Hala ere, 
aitortzen du laurogeiko hamarrurtekoan Hezkuntza Sailaren «babespean» «ahalegin 
garrantzitsu batzuk» egin zirela, «arloz eta eremuz mugatuak izan baziran be», eta haren frutu 
izan zirela Bizkaieraren idatzizko arauak. Deklinabidea eta aditza (1983) eta Bizkaierazko 
Joskera (1989) (1997:139-140). 

2.1.1.c. Hirugarren garaia: bizkaiera eta batua elkarren osagarri (1988tik aitzinera) 

Gure garaikatzearen arabera hirugarren aroa izanen litzateke 1988aren inguruan hasi eta 
gaur egun arte irauten duena. Azpiatal honetan bildu ditugun iritziek iradokitzen digute gure 
ustez garai honetan nagusitzen ari dela, oro har, bizkaiera eta euskara batua elkarren osagarri 
direlako -edo izan behar dutelako- iritzia. Horrek, halere, ez du esan nahi gisa horretako 
iritziak garai honetan hasten direla lehenbizikoz agertzen. Izan ere, batuari eta euskalkiari, 
zeini bere esparrua aitortzeko planteamenduak lehenagotik ere abiatuak ziren. Adibidez, 
aitzineko puntu horretan esanikoez gainera, hirurogeiko hamarrurtekoan jaulkiriko bi iritzi 
hauek ager ditzakegu: Jose Basterretxea Oskillaso-k 1962n esana, Kurloiak eleberrian, eta 
urte berean Federiko Krutwig-ek adierazia, Vasconia liburuan. 

Aurreratu dugun bezala, Basterretxeak 1962an eredu batuari eta euskalkiei, bakoitzari zein 
esparru legokiokeen azaltzen du iritzia. Horrela, hizkuntz eredu batuari (berak proposatzen 
zuen euskara osotuari) esparru jakin batzuk ezarriko lizkioke, besteetan sartu gabe. Honako 
hauek: 

Liburuetan, radioz guztientzat hitz egiten danean, eta hola bakharrik, erabiliko da euskera osotua, gure 
hizkuntzaren batasuna lortu ta erdietsi ezkero be. (1962:17-18) 

Federiko Krutwigek 1962an argitaratzen du Vasconia liburua. Hartan euskaldunek 
hizkuntza eredu batu bat behar zutela defenditzen zuen euskaltzain getxotarrak, eta baita 
eredu horren eta euskalkien arteko esparru banaketa adierazten ere: 

El euskara, en su forma local, puede servir para la comunicación en las comunas, para la ayuda mutua. 
Nada sería más extraño al espíritu vasco que establecer una diferenciación de clases sociales a través del 
idioma pero el euskara debe servir, al tiempo, para la libre asociación de las comunas entre sí. 
(...) Es justo que existan diferentes tipos de euskara según cada valle, según cada comuna, como un 
cuerpo vivo tiene diversos tipos de órganos, pero todos ellos están intercomunicados por las arterias que 
aportan vida a sus células. Y esto debiera ser la lengua literaria. El espíritu federal de los vascones 
debiera haber forjado la arteria que diese vida a la unidad superior, a la nación vascona. Sin ella, las 
partes tienden a desintegrarse. 
Para la actividad social que representa la lengua se deben aplicar los mismos principios que rigen en la 
reestructuración de la sociedad. Sabido es que Proudhom se negaba a equiparar una reorganización de la 
sociedad con una uniformización: para él, orden significaba orden justo de la diversidad. Se trata de 
alcanzar un equilibrio entre la libertad, la diversidad y el orden que debe mantener en vida a la libre 
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federación de todos los factores sociales incluído entre ellos el lenguaje. Nada, pues, más contrario a una 
base justa de la sociedad que querer abolir aquellas normas justas que nacieron de la libre voluntad de los 
ciudadanos. 
El euskara ha de ser vario en su base, compuesto de células vivas, llenas de vigor vivificante y 
germinante y ha de ser, al mismo tiempo, el nexo federativo de la nación. Y, claro está, tal lazo nace de la 
libre agrupación de las células, que se crea en una tradición literaria. (1962:45-46; in Zuazo 1988a:354-
355) 

Hemendik aitzinera, besterik gabe, aipatzen ari garen hirugarren aro honetan jaulkiriko 
iritzi batzuk biltzen hasiko gara. Horrela, Koldo Zuazok burutu eta 1988an argitaraturiko 
tesiaren ondorioetan (Zuazo, 1988a), dagoeneko euskara batuaren onarpen zabala iragartzen 
du, lehengo eztabaidak gainditurik, hasierako gatazka girotik egungo euskara batuaren 
onestera doan bidea azpimarratuz: 

Gaurregungo egoerari so eginez, esan genezake Euskaltzaindiak proposatutako standard ereduak, hasi 
berritan -1968az geroztiko lehen urteetan batipat- eztabaida biziak sortu eta oztopo ugari aurkitu bazituen 
ere, dagoeneko bide luzea egina izateaz gainera onarpen zabala ere lortu duela hiztunen artean. 
(1988a:412) 

Hala ere, etorkizunari begira, euskalkien auziari nolabaiteko soluzioa aurkitu behar zaio, 
ez baita egile honentzat egokia esparru guzietarako euskara batua soil-soila erabiltzea. 
Estandarra eta euskalkiaren arteko orekari hobeto eutsi beharko litzaioke, eta hartarako azken 
hauek erabili behar lirateke esparru batzuetan: 

Etorkizunari begira, ordea, badirudi bidezko eta are komenigarri ere izan litekeela, orain arte, eta batez 
ere “euskara batua” deitu eredua ahalbait lasterren finkatzearren eginiko ahalegin logikoen ondorioz, 
itxirik bezala gertatu diren bide berri zenbait urratzea. Hortaz, eta barietate standardaren  eta euskalkiaren 
arteko orekari hobeto eusteko, egoki deritzogu, aldez aurretik behintzat, hala bizkaieraz mintzo diren 
lurraldeetarako nola Iparralderako, eskualde barruko esparru jakin batzutarako, barietate sub-standardez 
baliatzeari. Iparraldeari dagokionez, Lafittek araututako -baina lehenagotik ere abian zetorren- “nafar-
lapurtera literarioak” bete lezake, orain artekoan bezalaxe, eginkizun hori. 
Honekin, alde batetik, hizkuntzaz kanpoko indarren mendez mendeko eraginari eta bazter euskalkiek 
erakusten dituzten berezitasun nabarmenei erantzun zuzenagoa emango litzaiekeelakoan gaude, 
euskalkiotako hiztunek eredu standardaren eta hizkera mintzatuaren arteko “leizeari” ez lioketelarik hain 
sakona eta gaindiezina antzemango. 
Bestalde, XVIII. mendeaz geroztik (hala nola Larramendi, Cardaberaz, Peñafloridako Kondea, J. A. 
Moguelen... lanetan adibidez) eurrez -eta bizkaieraz mintzo diren lurraldeetan inon baino gardenago- 
azaltzen diren jarrera diglosikoek ere konponbide egokiagoa aurkituko lukete era honetako esparru 
banaketarekin. (1988a:412-413) 

Ondorio horietan beretan, bada, euskara batua eta euskalkien arteko oreka hobea lortu 
behar litzatekeela adierazten du Koldo Zuazok, hartarako arazorik gabe proposatuz hizkera 
subestandarrak erabiltzea hala mendebaleko euskalkiaren eskualdeetan nola Iparraldean. 
Esparru banaketa aldarrikatzen du, funtsean, bi ereduentzat, oreka egokia lortzeko bien 
artean. 

Hurrengo urtean, RIEV-en argitaraturiko artikulu baten ondorioetan, irakasle berak 
seinalatzen du, besteak beste, euskalkiek bereganatu beharko dituztela euskara batuarenak 
«izan diren» esparru batzuk: 

Baina iraganari buruz gauzak argi samar egon daitezkeen arren, izan daiteke buruhausterik etorkizunari 
begira. Badirudi, euskarak, bere normalizazio bidean aurreratu ahala, orain arte erdararenak izan diren 
esparru asko eta asko bereganatu egin beharko dituela baina baita, horrekin batera, orain arte euskara 
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standardarenak (=euskara batua) izan diren beste zenbait ere euskalkiek eta standardaz landara diren 
beste erregistroek -hauetaz gure artean ezer gutxi esan bada ere orain arte!- ordezkatu beharko dituztela. 
(1989c:88) 

Baina, kontu handiarekin ibili behar dela uste du Zuazok euskalkiaren erabilera egokia 
egiteko. Baldintza batzuk uste du nahitaezkoak direla horretarako: 

Ordezkatze horri so gaudelarik, bizkaieraren "arazoak" -eta antzerako zerbait esango nuke Lafittez 
geroztik "navarro-labourdin litteraire" izenaz ezagutzen den substandardaren gainean- konponbiderik 
izango badu, eta ohizko akats berberetan behaztopa ez dezagun, badira nahitaezkotzat jo daitezkeen arau 
zenbait: 
1. Euskara bere osotasunean hartzea litzateke lehenbiziko baldintza, gainontzeko euskalkiengandik 
hurbilen -eta ez urrunen- dauden aukerak bultzatuz. 
2. Euskalki bakoitzaren ustezko berezitasunen oinarria zehaztea izango dugu beste baldintzetariko bat, 
ustezko berezitasunok, esaera zaharrak dioenez, erdia ustel ere gerta bait daitezke inoiz. Ezinbestekoa 
dugu, beraz, euskalki guztien nondik-norakoa, lekukorik zaharrenetatik hasita, ezagutzea. 
3. Euskalki edo sub-standard bakoitzaren esparruan ere, azkenik, eskualde, herri eta herrixka mailako 
txokokeriak baztertzeko arreta berezia beharko da jarri, euskalki horretan hedatuenik eta sustrairik 
sakonenak bota dituzten ezaugarrien aldeko aukerak hobetsiz. (1989c:88-89) 

Koldo Zuazoren lanekin segituz, aipatzekoa da 1989an Arrasateko Jazten aldizkariaren 
lehen zenbakian idazten duen artikulua (1989a). Hartan, esaten du euskara batuaren onarpena 
zela-eta gatazka gogorrak izan zirela 1978an Bergaran egin zen Biltzarraren inguruan, baina 
laurogeiko hamarrurtekoaren amaieran istiluak baretuak zirela, eta horrek euskara batuaren 
onarpena adierazten zuela (1989a:29). Euskalkien geroaz mintzatzeko orduan, berriz, Koldo 
Zuazok beti erne jartzen gaitu ez dugula horrekin bizkaieraren kasua bakarra aipatzen. 
Alegia, Euskal Herri guziko euskalki guziak direla aintzat hartu behar, eta denentzat balioko 
duten irtenbideak bilatu behar direla (1989a:30). 

Hizkuntzen (oro har) eta baita euskalkien arteko hierarkien ideia ere Zuazok erakusten du 
garbiroenik. Hizkuntzak ez dira izaten denak maila berean. Haien artean hierarkiak sortu ohi 
dira. Gauza bera gertatzen da euskararen kasuan. Lehenago ere izan dira hierarkiak 
euskalkien artean (ikus Zuazo 1987). Gaur eguneko hierarkian, berriz, euskara batua 
euskalkien gainetik jarria da:  

Baina euskara/erdaren artean dagoen desoreka hori berori errepikatzen da euskararen barruan ere: 
Gainekaldean: Beterriko gipuzkera, Lapurdiko kostatarra, eusk. batua. 
Azpikaldean: gainontzeko euskalkiak. 
Iparraldean Lapurdiko kostatarra (hau da, Donibane-Lohitzune, Ziburu, Sara, Azkaine eta inguruetako 
hizkera) izan da betidanik dotoreentzat eta onentzat jo izan dena eta gainontzeko alderdietako 
euskaldunak hura erabiltzen ahalegindu dira. Hegoaldean, ostera, Beterriko gipuzkera (alegia, Tolosa, 
Astigarraga, Hernani eta inguruetako hizkera) izan da goimaila hori bereganatu duena. Oro har behintzat 
horrela izan dira gauzak, salbuespenak ere badauden arren. (1989a:32) 

Dena dela, hierarkia hori ez du Zuazok edozein kasutan gaitzesten, kasu batzuetan 
kaltegarria iruditzen bazaio ere (hiztunek, hierarkiaren azpiko aldean egonik, euren hizkeraz 
lotsa sentitzen dutenean, hain zuzen ere) (1989a:32). Euskalkia erabiltzearen alde agertzen 
da, bada, Zuazo, bai, baina oso erne beti ere, lar arin jokatzeak ekar litzakeen arriskuez ongi 
jabetuz, «Euskal Herriak jasaten duen zatiketa administratiboa»-rengatik: Katalunian bertan 
gertatzen den joera zatitzailea begien bistan dauka beti, han valencià, eivissenc, mallorquí, 
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lleidatà, tortosí, fragatí, aragoná peraltí... izeneko «hizkuntzak» «sortu» baitira lehenagoko 
katalan bakarretik (1989a:33). Lan horretan berean, ideia nagusi gisa ondoan adierazten den 
bezala mintzatzen da Koldo Zuazo, euskalkien eta euskara batuaren arteko etsaigoa ukatuz, 
bakoitzari bere esparrua eskaintzen ahal zaiola adieraziz. Euskara batua, horretara, Euskal 
Herri guzia hartuko luketen komunikazio ekintzetan erabiliko litzateke, eta euskalkiak, berriz, 
eskualdeko zereginetan: 

(...) euskara batua euskalkien hiltzailea dela edota euskalkiek euskara standardaren kaltetan dihardutela 
bezalako eritziek ez du ematen etorkizun handiegirik dutenik. Ez, behinik behin, zentzua nagusi den 
gizarte baten. Euskara batua Euskal Herriaren hizkuntza nazionala da. Ez gehiago eta ez gutxiago. 
Hizkuntzek, ostera, beste erabilera batzuk ere badituzte eta honetariko zenbaitetan askozaz ere 
egokiagoak gerta daitezke euskalkiak. Oraingoz hauxe eta bestelakoez geroak esango. (1989a:35). 

Urte batzuen buruan (Zuazo, 1993), berriro euskara batuaren eta euskalkiaren arteko 
erlazioa du mintzagai Zuazok, ez duelakoz uste arazoa oraindik behar bezala konpondurik 
dagoenik. Euskara batuaren aurkako joerak, lehenago hagitz biziak izanak, itzalixeak dira 
dagoeneko eta garai horretan inor guttik jartzen du hizkuntza estandarraren eredua ezbaian; 
beraz, eredu batua finkatuxea delarik, irakasle eibartarrak uste du garai egokia dela 
euskalkien arazoari berriz ere heltzeko (ikus aurrerago). 

Alfabetatze eta Euskalduntze Koordinakundearen (AEKren) iritzian ere euskalkien 
baliabideak ezagutu eta erabiltzeko garaia da 1988an. Hala adierazten du elkarte horren 
Bizkaiko ordezkaritzak Iñaki Gaminderen Ahozko bizkaieraz izeneko liburuaren 
aurkezpeneko hitzetan, bereziki «bizkaieraren eremuan Euskera irakasten dihardutenentzat 
pentsatua» den lan horri eginak:  

(...) lan honekin zera nahi genuke, irakaskuntzan dabilen guztiari inguruan kokatzen lagundu, ez 
euskalkian bertan, orokorki harturik, tokian tokiko berbetetan ere bai baino. Hola ba erizpide geografikoa 
erabiltzearena. Denok daukagu, Euskalki honen eremuko Euskara ikasle-irakasleen oztopo eta sostor 
berezien entzuna, beste batzurenaz ahaztu gabe. Gehienetan Euskara Batuak berak barik, geuk, 
erabiltzaileok, daukagu errurik handiena. (...) Gainera, Euskararen aberastasuna euskalkietatik (...) eta 
herriaren erabileratik dator, zatirik handienean, bai lexiko, zein egituretan; edo hizkuntza sortzeko gunea 
denez gero ere bai. Herri hizkera, bada, gertatzen da zubi, bai abiapuntu den aldetik bai Alfabetatze zein 
Euskalduntze prozesuan; bietan bitarteko eta ardatz dela. (...) Herri hizkera ia sarriago erabili bait da 
beraren huts, kalko, interferentzia eta desbiderapenak biltzeko eta zerrenda salatari antzekoak egiteko, 
dauzkan ontasun guztiez baliatzeko eta eredutzat hartzeko baino. Honela ba, lan honek Euskara irakasle 
mota guztientzat (Euskaltegi eta Gau-Eskoletan Alfabetatzen eta Euskalduntzen, edo Institutuetan eta ari 
direnentzat) lagungarri, erabilgarri edo, gutxienez, lekugarri izan nahi luke (...) (AEK BIZKAIKO, 
1988). 

1983an argitaratu zen Bizkaieraren idatzizko arauak (deklinabidea eta aditza) izenekoaren 
ildoan, eta haren jarraipen gisa, argitaratzen du 1989an Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Bizkaierazko joskera deituriko liburua. Bizkaieraren 
irakaskuntzaz kezkatua ageri da Hezkuntza Sailaren Euskara Zerbitzua, baina mendebaleko 
euskalkiaren arazoari zenbateko garrantzia ematen dion ere zehazten du liburuaren 
aurkezpeneko hitzetan, hots, hizkuntza plangintzaren alorrean egiten den beste ekintza bat 
bezala (ez gehiago, baina ez guttiago ere): 

Hizkuntz plangintzaren alorrean Herri Aginteek azken urteotan aurrera daramaten ekintza-saio zabalaren 
atal bat osatzen zuen eta du, beraz, Adierazpen horrek [Euskararen erabilera Bizkaiko irakaskuntzan, 
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1982] eta bere ondoriozko garapenak: ez plangintza osoaren zilbor eta nini izaterainoko neurrian, inoiz 
hartarako gogo-joerarik agertu izan den moduan; ezta ere ordea, sarriegitan entzun eta sumatu izan den 
eran, "behialako kontu zaharrak" bailiran albo-gertaera ilun-lotsagarritzat hartzera mugatuz. (1989:9)  

Aurreko testu horretan berriz ere ikus daiteke administrazioa tarteko bidean kokatzera 
saiatzen dela euskara batuaren eta euskalkien arteko auzian. Arazoa ongi planteatu nahia 
ageri da, bi ereduak onartuz eta errespetatuz, eta jarrera sinplistegiak albora uzten saiatuz. 
Leku berean, hizkuntza maila eta hizkera-molde desberdinen erabileran irizpide sendoagoak 
bilatu beharra aipatzen du, euskalkien auzia giro horretan kokatu eta garatzeko. Eskola 
munduan aldaera funtzionalen bat egokia litzatekeela ere esaten da. Horrekin batera, 
euskalkiaren erabilesparru gisa aipatzen da hizkera informalaren eremua, lagun arteko 
jarduna: 

Ez da euskalki-kontu hori, batzuei eta besteoi egunetik egunera argiago ikustea suertatzen ari zaigunez, 
hizkuntz maila eta hizkera-molde desberdinei dagozkienetan erizpide sendoagoz hornitu beharreko alor 
bakarra: hizkuntz errejistroen alorrean beharrizan ugari eta larriak dauzka euskarak, izan ere, bestelako 
soziolekto, teknolekto eta nahi adinbateko x-lekto edo hizkuntz aldaerak lekuko. Ez da behar horietan 
hutsalena izango, eta irakasmunduarekin badu harreman zuzenik gainera, gazte eta gaztetxoen arteko 
hizkera-molde informal, lagunartean eroso eta bizitasun-printzez oraturik kurrituko lukeen aldaera 
funtzional batez oraindainokoan baino artezago arduratzea, eta holakorik osatzen eta indartzen 
ahalegintzea. Horrek eta horren antzeko beste eginbehar posibleek ez dute, ordea, eskualde batetik 
besterako aldaeren izaera eta garrantzia ezabatzen. Alderantziz, norberaren euskalkiak badu lagunarteko 
hizkerarako ere balio ederra, lotura afektiboez markatua dagoen neurrian eta pertsonaren nortasuna 
baieztatzen duelako. (1989:10) 

Liburu berean Alfonso Irigoyenek eginiko aurreko berbetan, aipatzen da lagun talde 
handia ibili dela aholku ematen lan horretan, egile gisa agertzen diren lauez gainera24 
(1989a:11). Liburuaren mamia 1985eko udaberriko prestatua ei zen, eta bilduma horretan 
batzen diren hainbat ezaugarri, euskara batuaren aberasgarri ere izan daitezkeela dio 
Irigoyenek (1989a:11). Mikel Zaratek markaturiko ildoarekiko atxikimendua erakusten du 
euskaltzainak, eta horrela, zeharbidez, euskara batura heltzeko abiaburu eta bide desberdinak 
egin beharraren aldeko jarrera islatzen du. Horrela, bizkaiera euskara batuaren aberasgarri 
gisa ikusten du. Berriz ere azpimarratzen du euskara batua eta euskalkiak ez direla elkarren 
etsai, eta ez duela uste batere haren zabalkundearekin hauek desagertuko liratekeenik, eta are 
guttiago, desagertu beharko luketenik ere (1989a:11-12).  

Beste aldi batean ere Alfontso Irigoyen euskaltzainak idatzizko euskara batuari eta ahozko 
jardunari zeini bere esparrua ematen dio (1988). Ez du bata bakarra ikusten lagundu beharra, 
eredu biek ere baitute zeregin bana. Bide horretan euskalkiak ere zaindu behar direla uste du, 
eta Euskaltzaindiak ere horretan esku hartzen duela adierazten. Izkribuzko euskara batuaren 
nolakoaz ari eta gero, honela dio, euskaldun zaharren garrantzia seinalatuz, eta nazio 
ikuspuntua erabiliz euskara batuari dagokionez, besteak beste: 

Baina hizkuntza mintzatua dago beste alderdi batetik, lehen aipatu dugun moduan tradizio literarioan 
lautan banatua, apezen hizkuntza erizten zaiona, eta mintzatu hutsari bagagozkio herritik herrira. Maila 
horiek ere errespetoz begiratu behar dira, gure zimentarria hor baitago. Azken finean euskarak aurrera 
egingo badu tradizioa haurtzarotik gordetzen duten hiztunetan oinarri harturik izango da eta euskaldun 

                                                 
24 Hauek dira egile zuzenak: Arejita, Adolfo; Etxebarria, Juan Manuel; Irazola, Jose Mari; Uriarte, Javier. 
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berriak horretara makurtu beharko dute guztion artean helburura abia gaitezen. Tokian tokiko hizkerak 
zapuzten saia bagintez erdietsi nahi dugun nazio hizkuntzaren aurkako ondorioa sortzeko arriskua ipin 
genezake.  
Hori horrela izanik Euskaltzaindian bertan Bizkaiko euskal aditz bateratua ere ontzat hartu zen egin 
zitzaion eskabide bat zela medio. Eta beste alderdi batetik nabarmena da izkribatzerakoan ifarraldeko 
euskaldunen artean ere euskara batuaren izenean nor bere hizkerara politotxo lerratzeko joera izanik, eta 
batzuetan bitxikerietara ere bai. Baina hori ez litzateke berez txarra ahaleginak egin bagenitza gure gogoa 
zabala lizen. (1988:225) 

Eta lehenago ere inoiz esana zuen bezala, berriz adierazten du Irigoyenek euskararen 
baitako barne diglosia batek on eginen liokeela hizkuntzari bere osoan (1988:225). 

Karmele Rotaetxek, 1990ean, ordea, segitzen du kritikatzen euskara batuaren sorreran 
eginiko bidea, eta euskalkiarekiko harremanak zapaltzaile eta zapalduaren arteko gisa hartzen 
ditu. Euskara batua, Rotaetxeren ustez, eredu zurruna da, eta ez du onartzen "bariazioa"25; 
beraz, euskara batuak bizkaiera baztertu zuen arrontean, eta orain ere hala-hala egiten du, 
zapaltzen du, ez dio tokirik uzten bizi izateko, eta horrek ondorio guziz kaltegarriak ditu, 
hizkuntzarekiko atxikimenduaren galtzea ekartzen duelakoz, eta baita ikasketa arazorik 
gehiena bizkaieradunen artean. Hala ikusten du auzia behinik behin Rotaetxek (1990:168). 
Haren jarreran nabari da euskara batuaren bidean gaizki eginiko gauzak kritikatzeko jaidura 
bizia. Garai horretan (1990ean) gehienek euskara batuaren onartze adierazpenak egiten 
dituztelarik, Rotaetxek ongi azpimarkatzen du zer egin den oker, eta ez du nabaritzen, 
gainera, gizartean bizkaieraren aldeko aldaketarik: lehen bezain zokoratua omen da, dioenez. 
Horretaz, gure garaikatzea ontzat hartzera, jarrera hau hobeki letorkioke 2. garaiari 3.ari 
baino, nahiz denboraren aldetik azken honetan sartuko litzatekeen. 

Ikusi dugu zenbaitek uste dutela, 1990eko hamarrurtekoaren hasieran, hizkuntz eredu 
estandarraren eta euskalkiaren arteko gatazka gaindituxea dela. Hala ere, denak ez datoz bat 
baieztapen horretan. Oraintxe aipatu dugun Rotaetxek ez ezik, Adolfo Arejitak ere, adibidez, 
gatazkak irauten duela adierazten du 1991ko maiatzean Euskaldunon Egunkarian (Arejita, 
1991a). 

Hirugarren garai honetako ezaugarrien artean gure ustez garrantzitsuenetako bat da 
bizkaierari bere tokia bilatu nahi zaiola euskara batuaren eraikuntzan26, ustez-eta bazterrera 
gelditua dela prozesu horretatik. Horrela, euskalki guziak eta bizkaiera (bereziki) euskara 
batuaren oinarri gisa hartu beharko liratekeela uste du Juan Manuel Etxebarriak 1991ko 
urrian, Euskaltzaindiak antolaturiko Nazioarteko Dialektologia Biltzarrean: 

Euskara batuaren oinarri aberatsak zergatik ez doaz euskalki guztietatik eta batez ere, arrazoi askogatik, 
BIZKAIERAREN EDERRETIK? (1992a:728)27. 

Bizkaiaren eta bizkaieraren erreibindikazioa batera joan ohi dira behin baino gehiagotan. 
                                                 
25 Arau bakarzale eta arau aldaerazalearen arteko bereizketa egiteko (norma unitaria vs norma variacionista), ikus Rotaetxe, 
1990:26-27.  
26 Ikus lan honen 2.2. atala. 
27 1993ko udaberrian ideia bera errepikatzen du, Bilboko Barrainkua Udal Kultur Etxeak antolaturiko jardunaldietan (J. M. 
Etxebarria, 1993:29). 
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Honela amaitzen du bere jarduna J. M. Etxebarriak, Dialektologia Biltzarrean, 1991ean: 

Ni neu, gaurko jarrera ikusirik ezin isildu naiteke eta Bizkaiko seme zintzo lez, hor doatzue gure irrintzi 
mingotsa, zein eta hauxe: BIZKAIERA BIZI DA ETA EUSKAL HERRIAK ZOR DIO BIZITZA 
BATASUNAREN BIDE ZABALEAN. (1992a:735) 

Ideia bera, pixka bat aldatua, zehaztuxeagoa, berriz esaten du 1993ko udaberrian, 
bizkaieraz oraingoan, Bilboko Barrainkua Udal Kultur Etxeak antolaturiko jardunaldietan, 
Bizkaiko Euskera, bizkaiera? zutenak izenburu (1993:41)28. 

Euskara batua inork ez duela zalantzan jartzen uste du Julen Arexola-Leibak Donostian 
1991ko irailean eginiko Dialektologia Kongresuan: Txepetxen teoriari jarraiki, euskara batua 
nazio hizkuntza izanen litzateke, eta horretaz gainera herriko euskarari ere indarra eman nahi 
litzaioke. Izan ere, esaten duenez, Arrasateko esperientziaz ari delarik, jende askorentzat 
herriko euskarak nolabaiteko maila idatzira ere pasatu behar luke (ez da onartzen, beraz, 
ahozkoa=herrikoa eta idatzia=batua ekuazioa): 

(...) lehentasunak lehentasun, ahoz darabilgun hori paperean lasaitasunez jartzeko norma batzuk behar 
ditugula gero eta hedatuago dago euskaldun gaituenen artean. Ez da esan gura, besterik gabe 
erredukzionismoan jausiz, herriko gauza guztietarako, ahozkoetarako zein idatzizkoetarako, herrikoa 
erabili behar denik. Baina ezta kontrakoa ere: herrikoa ezagutu ezean, hori ez balego moduan jokatuta ere 
nahikoa dela (idatzizkoan eta baita ahozkoan ere) pentsatzea. (1995:383) 

Batua ala herrikoa? edo... herrikoa eta batua? da Arexola-Leibaren lanaren atal baten 
izenburua. Erantzuna emateko, Sánchez Carriónen teoria erabiltzen du, eta bien arteko 
gatazka barik osagarritasunaren aldeko iritzia adierazten du (1995:382). Ikuspuntu horretatik 
abiatuz, ahalegina egiten du herriko euskarari zein zeregin egokitzen zaion erakusteko, eta 
horretarako tarteko tokia egozten dio euskara batuaren eta herriko hizkera «kolokialena»-ren 
artean (1995:385-386): 

Goitik, batuaren eredua eta azpitik tokian tokiko barietaterik kolokialena; biak begien aurrean izanda ez 
litzateke erdibideko horretan asmatzea errazago izango? (1995:386)  

Deustuko Unibertsitateko Euskal Ikaskuntzen Institutuak 1991ko abenduan jardunaldi 
batzuk antolatu zituen, bizkaieraren inguruan garai horretan zebilen kezka bideratzeko 
helburuarekin. Haren emaitzak hurrengo urtean argitaratu ziren, Bizkaieraren lekua gaur 
izenburua zutela. Elkarraldi haietan irakurririko txosten batzuei eginen diegu iruzkina ondoko 
lerrootan. 

Horrela, Rosa Miren Pagolaren ustez (1992a) euskalki guziak guti goiti-beheiti maila 
berean daude, eta hala egoteko arrazoia hain zuzen da haien artetik batek ere ez duela lortu 
gure egunok arte hizkuntza normatiboaren maila, besteek baino goragoko kategorian eta 
abantailazko tokian jarriko lukeena iraupenari eta garapenari begira, hots, etorkizunaren 
aurrean (1992a:11). Euskalkiren bat, berriz, ofizial edo normatiboa izatera heldu izan balitz, 

                                                 
28 Bizkaia eta bizkaieraren erreibindikazio bateratu horiek -ikus, baita, AREJITA 1993a- dira gure ustez euskalkien aurreko 
fidakaiztasuna bizten dutenak (fidakaiztasun horren erakusgarri, adibidez, ikus EKB 1985, KINTANA 1986, edo SALABURU 
1987a eta 1987b). 
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zalantzarik gabe uste du Pagolak gertaera horrek berak eramanen lukeela denborarekin 
erlazio desorekatu batera (beste ondorio batzuetara ere bai, jakina), alde batean hizkuntza 
normatiboa izanen lukeena eta bestean kategoria hori gabeko aldaerak29 (1992a:11).  

Euskara batua eta euskalkiak ez dira Irigoyenentzat (1992d) elkarren etsai gisa hartu behar, 
elkarren osagarri baizik, bien artean eratuko litzatekeen barne-diglosia aberasgarriari esker. 
Elkarren bizigarri izanen lirateke bi ereduak, erlazio dialektiko aberasgarrian. Are gehiago, 
uste du euskara batua eta euskalkien arteko dinamikarik ez bada, hizkuntza hil eginen dela 
(1992d:38-39).  

ELE aldizkariak 1992an ale bikoitz monografikoa atera zuen, Euskara batuaz izenburu 
orokorraren azpian hainbat egileren artikuluak, ikuspuntu desberdinetatik eginak, bilduz. 
Segidan, artikulu horietatik gure gaiarekin zerikusia dutenak iruzkinduko ditugu labur-labur. 

Euskara batua eraikitzeko prozesua ez da amaitua Agirrebaltzategiren iduriko (1992), 
baina hizkuntz eredu horren beharra onartua da orohar, eta baita eredu horren nolakoa ere 
(1992:8). Hala ere, arazoak izan, badira, horietako bat irakaskuntzarekin zuzenki lotua, eta 
euskalkiekin zerikusia duena: 

Hala ere, ez da buruhausterik eta gora beherarik falta izan «euskara batua» eguneroko hizkuntz praktikan 
ipintzean: arazo lexikal, terminologiko eta sintaktikoak hizkera teknikoa eta zientifiko modernoa 
lantzean, espresio-arazoak literatur-kreazioaren alorrean, arazo didaktikoak eskolan eta euskalduntze-
alfabe[ta]tzeko lanean. Funtsean euskara batuaren eta euskalkien -euskalki guztien- arteko dinamika bizia 
eta elkarreragina lortzeko bidean aurre egin beharreko arazoak dira denak. Alfabetatze-euskalduntzearen 
plangintza eta langintza zabala pentsaezinak dira euskararen eredu estandarrik gabe. (1992:8) 

Agirrebaltzategiren ustez garrantzitsua da euskara batua ez dadila euskalkien etsai bihurtu 
(zenbait euskaldun minberatuak gertatu baitira euskara batuaren sorrerarekin, eredu arrotza 
zaielakoz, dioenez), bien arteko aldeak etena sor ez dezan, kontuan izanik familiaren bidezko 
trasmisioa ziurtatu behar dela, eta familiaren esparruan euskalkia erabiltzen dela (1992:9-10). 
Bestalde, euskara batua eta euskalkia elkarren osagarri ikusten ditu, eta elkarri bizia 
seguratuko diotela uste du, biak direlarik beharrezko: 

(...) euskara batua biziko da, berriz, euskalkietan erroturik baldin badago; baina baita euskalkiak ere bizi 
ahal izango dira mundu modernoan, euskara estandarra eta modernoa gaurko kulturaren alor eta maila 
guztietan erabiliz. Euskara batua eta euskalkiak elkarren kontra ipintzea zozokeria da, astakeria izateaz 
gain. (1992:10) 

Euskara batuari eta euskalkiari, zeini bere esparrua aitortzen dio Agirrebaltzategik. 
Horrela, euskara batua unibertsaltasunarekin erlazionatua izanen litzateke; euskalkia, berriz, 
kultura partikularraren espresabide eta «kreazio lokalarekin» (1992:10-12). 

Euskara batuaren filosofiaz ari delarik, Kintanak (1992a) adierazten du eredu horrek 
                                                 
29 Mitxelenak ere (1981) ez du batere gordetzen hizkuntz aldaera desberdinak ez direla baldintza beretan lehiatzen; aitzitik, 
horrelakoetan izaten da beti baten bat egoerak faboretua eta besteek kaltea jasaten dute. Honela dio: Estas consideraciones no van a 
tratar en absoluto del espacio que puedan o deban ocupar de hoy en adelante los dialectos vascos, forzados a competir -en 
condiciones más bien desiguales- con una forma normalizada de la lengua. Tal situación, en que las ventajas y los inconvenientes 
no están todos de la misma parte (...) (1981:291)  
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bazuela funtsezko desberdintasuna lehenagoko gipuzkera osotuaren aldean, dialektoen arteko 
hierarkiari zegokion puntuan. Horrela, euskalki guziak parean bezala jarri nahi ditu, eta batua 
denen gainetik (1992a:32). 

Xabier Falcón-en iduriko (1992) euskara batua eta euskalkien arteko harremana berez 
izanen da diglosikoa (Fergusonen adieran), eredu bakoitzak halako funtzio bana duelakoz: 
«hizkuntza estandarra eskoletan, erakundeetan, komunikabideetan, hizkuntza idatzian» 
erabiltzeko da, eta beste aldaerak «senide artean eta kaleko giroan erabili litezkeenak 
lirateke». Ez ditu bi ereduak elkarren kontrako gisa ikusten (1992:60). 

Xabier Mendiguren Elizegik (1992) aipatzen du oraindik ere euskara batuaren eta 
euskalkien arteko erlazioa beti agertzen dela lotua, eta sarritan gatazka aire batekin 
(1992:119). Euskara batuaren sorrera eta garapenarekin euskalki batzuk "galtzaile" atera 
zirela ez du ezkutatzen (Mitxelenak berak ere 1968an aldez aurretik esan zuen bezala, 
bestalde). Galtzaileak, zehazki, bizkaiera eta zuberera gertatzen dira (bietatik bizkaierak 
arazo inportanteagoa dakarrela, hiztun kopuruarengatik, besteak beste), eta irabazle, berriz, 
euskara eta Euskal Herria, Mendigurenen hitzetan (1992:122). Euskara batua, beste alde 
batetik, onartua dela dio Mendigurenek, hala ideia gisa nola haren gauzatze praktiko 
konkretuan, hizkuntz ereduari dagokionez (1992:119). Hala ere, oraindik bizirik dago 
ezinegona eta euskalkiekiko kezka (1992:122). Auziak auzi, dena dela, beste gehienek 
bezala, Mendiguren Elizegik ere uste du bizkaieraren arazoak hobera egin duela azkeneko 
urteetan (1992:123). Idazle beasaindarrak uste du «bizkaiera batua» deitzen dionaren arauak 
onartu izanak, euskara batuaren kaltetako izan barik, on ekarriko diola bi hizkuntz eredu 
batuen arteko harremanari (1978ko Mikel Zarateren ideien oihartzuna ageri da hemen, edo 
1969an Anaitasuna-k atera zituen bizkaieraren idaztarauena): 

Bizkaiera idatzi honek baturanzko zubi gisa jardun lezake -nahiz batzuei zubi hori igarotzeko gogo 
handirik sumatu ez- eta hori aditzen ez duenak ez du batuaren aurkako aitzakiarik izango, aitzakiak nahi 
dituenak beti bilatzen dituen arren. (1992:123) 

Euskara batuaren eta bizkaieraren arteko harremanez, berriz, Mendigurenek uste du 
lehenbizikoak ez duela bigarrena hilen, baina bai badela ezinegon bat, gatazka bat. Funtsean, 
arazoak badirela aitortzen du, baina aldi berean euskara batua eta bizkaiera, elkarren 
indargarri nahi lituzke Mendigurenek, behin baino gehiagotan dioenez: 

Guztiarekin ere, bizkaierak arazo larriak ditu, baina esana dago nor den horren eragile. Herri askotan 
atzeraka doa euskara, eta bizkaieraz hitz egiteari uzten diotenek ez dute euskara batuaz egiten, gaztelania 
garbiz baizik. Batua eta euskalkia, izan daitezela elkarren indargarri, euskara luzaroan bizi dadin. 
(1992:123) 

[berak jarririko adibide batek] ezin garbiago erakusten du, nere ustez, euskalkiek eta batuak eskuz esku 
joan behar dutela komunikabideetan bezala beste edozein arlotan, biak mehatxatzen dituen erdararen 
aurrean. (1992:129) 

Batua eta euskalkiak ez dira elkarren etsai. Bakoitzak du bere tokia, eta biei erasotzen diete euskara 
kaxkarrak eta gizartearen erdalduntzeak. (1992:129) 
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Euskara batua eta bizkaiera ez ditu, bada, elkarren etsai ikusten. Bakoitzak, baina, bere 
esparrua behar du. Horiek zehazten iharduten du Mendigurenek hurrengo lerroetan. 
Komunikabideetako euskaraz ari da artikuluan, baina gogoeta horiek berdin balio dute gure 
ustez euskararen eredu desberdinak gizarte osoan nola erabili erabakitzeko ere. Ideia nagusi 
gisa, hau aipa daiteke: maila desberdinetan erantzun desberdinak ezarri behar direla: 

5.-Maila desberdinetan erantzun desberdinak 
(...) Badakigu (...) baldintzak nahiz beharrak oso bestelakoak direla komunikabide hori ahozkoa edo 
idatzizkoa izan, nazio osorako ala eskualde baterako aritu, hizketa maila herrikoian ala jasoan jardun. 
(1992:127) 

Euskara batua eta euskalkien erabilera eremuak zehazteko orduan, Mendigurenek uste du 
komunikazio ekintzaren hedadura geografikoaren araberako tratamendu desberdinak behar 
direla. Euskal Herri osorako komunikabideak (eta bestelako komunikazio ekintzak oro, gehi 
daiteke, planteamendu horri jarraiki) euskara batuan egin behar direla uste du, euskalkiak eta 
azpieuskalkiak ere bere lekua izanen luketelarik, nolako geografi esparrurako igortzen den 
komunikatu nahi den mezua, alde batetik, eta bestetik hiztun arruntaren hizkuntz gaitasuna ez 
mesprezatzeko kontu handia edukiz, nonahikoa delarik ere hiztuna (konplexuak ez sortzeko 
edo horiek ez handitzeko). Dena dela, kasu batzuetan iritzia ematen ausartzen bada ere, 
gizarteari uzten dio oro har hizkuntzaren erabilera horiek zehaztea («tokian tokiko euskaldun 
eta euskaltzaleen iritziaren arabera», «jokaera hau ez da legez ezarri behar, ordea») 
(1992:128). Euskalkia erabili behar baldin bada, berriz, horretan ere holako gradazio bat 
bezala ezartzen du Mendigurenek komunikabideei dagokienez (hizkuntz erabilera formal -
xamar- guzietara heda daitekeen ideia, nolanahi ere), eta euskara batuari begira beti, eta ez 
hartatik ihesi edo haren kontrakarrean (gogora bedi Zuazo 1989a, adibidez) (1992:128). 
Hizkuntz erregistroak ere kontuan hartu behar dira Mendigurenen ustez (cf. Zuazo 1989a). 
Alegia, hizkuntza formaltasun maila desberdinetan erabiltzen denez, euskara batua izanen 
litzateke erabilera formalenetarako (jaso, ikasi eta landu-etarako, Mendigurenen hitzetan; cf., 
bidenabar, Salaburu 1994, adibidez), eta aldaera lokalalagoak (dialektoa, azpidialektoak, 
herriko hizkera) beste erabileretarako, formaltasun handienaren eta informaltasun libreenaren 
arteko gradazioan ezarriz bakoitza. Alemania eta Italiako kasuak aipatzen ditu erabilera 
horren adibide, eta Espainiako, Ingalaterrako eta Frantziakoak, kontrakoaren (1992:128-129). 
Eta gero, laburtuz, honela amaitzen du: 

Hara, euskalkiak hizketa maila herrikoia bete lezake eta batuak jasoa. (1992:129) 

Iñaki Gamindek (1992b), euskara batuaren izaera egun inork ere ez duela eztabaidatzen 
esan eta gero, azaltzen digu nolako banaketa zegoen gizartean euskara batuaren hasierako 
urteetan, eta baita egoera hori aldatu egin dela gaur egun. Euskaldun zaharrei garrantzi 
handiagoa eman behar zaiela uste du (Oskillasoren eta Bachoc-en ildoan), garai batean 
zokoratuxeak edo egon zirela aitortu ondotik. Bizkaieradunak euskara batuaren eraikuntzan 
galtzailetzat hartzen ditu, baina euskara batuaren eraikuntzan bizkaierak leku gehiago hartu ez 
izanaren errua bizkaitarrei eurei eta beraien arteko istiluei egozten die, kanpoko etsairik inon 
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bilatu gabetanik. Alegia, beste batzuk euskara batua beren ezaugarriz osatzen ari ziren 
bitartean (gipuzkoarrak, antza), Bizkai aldean zegoen borrokak (bizkaiera vs batua) galarazten 
zuen bizkaieraren ezaugarriez aberastea euskara estandarraren eredua. Baina, behin hori 
onarturik, ez du onesten bere ustez zenbaitek «inposatu» nahi luketen hizkuntz eredu estua 
(1992b:140).  

1993ko udaberrian Bilboko udalaren menpeko Barrainkua Udal Kultur Etxeak jardunaldi 
batzuk antolatu zituen, Bizkaiko euskera, bizkaiera? izenburua jarrita. Orduko hartan 
emaniko hitzaldi batzuen iruzkina eginen dugu segidan. 

Juan Manuel Etxebarriak bizkaieraren defentsa sutsua egiten duenean (1993), ez du 
horrengatik euskara batuaren beharra ukatzen, eta ezta gatazka giroa biztu nahi ere, berak 
dioenez, baizik eta bizkaieraren aberastasunak zaintzeko eginahal guziak egin (1993:30). 

Gontzal Mendibilek 1993ko udaberrian honela gogoratzen du euskara batuaren hasierako 
urteetako gatazka, ordukoz gainditu bidean zena30, besteak beste zenbaiten iritziak gai 
honetaz aldatu direlakoz: 

Ganera, gaur egun, batuaren bultzatzaile sutsu izan direnen artean, sortua da bizkaieraren ardura bizia eta 
sakona, (...). (...) Honek zera erakusten dausku: euskera batua eta herrikoiaren arteko kontrakortasuna 
(sic), ez dala hain egiazkoa izan. (...) (1993:101-102) 

Gontzal Mendibilek elkarren osagarri gisa bizi ditu bi ereduak (euskara batua eta 
euskalkia), eta konplexuak uxatzeko deia egiten du (1993:102). Hona nola adierazten duen bi 
ereduak ez dituela elkarren kontrako sentitzen: 

Inoiz ez dot sentidu amama gorrotatzeko gogorik ezta beronengandik aldentzeko gogorik, nahiz eta 
aldiberean lagunmin bateri beste era batetaz ere hitzegin. (1993:103) 

Natxo de Felipek ere ongi adierazten du jardunaldi beretan nola ikusten ziren 
bizkaierazaleak euskara batuaren hasierako urteetan, eta nolako bilakaera gertatu den alor 
horretan azkeneko urteetan: hasierako gatazka grinatsutik egungo egoera lasaitura doan bidea 
egin dela dio funtsean (1993:108). Oskorriko kantariak bizkaieraren ekarria esparru hauetan 
ikusten du egoki: alde batetik, lexikoan eta sintaxian ekar litzakeen aberastasunak, bestetik 
literaturaren eremuan (erregistro ugaritasuna ekar dezakeelakoz), eta baita, batez ere, 
bizkaieradunen egunoroko komunikazio arruntean. Ez du bizkaieraren aldarrikapenik eginen 
lan zientifikoan, eskoletako testu liburuetan (erdi eta goi mailakoetan, alegia), eta 
«periodismo standarrean» (1993:108). Beraz, ez du bizkaiera ukatzen, baina bai agertzen du 
alor batzuetan haren beharra beste batzuetan baino handiagoa dela. 

Igone Etxebarriak (1993), Bilboko Udalaren baitako Barrainkua Udal Kultur Etxeak 
antolaturiko jardunaldi horietan beretan, 1993ko udaberrian, EITBko euskara dela eta, 
aipatzen ditu Koldo Zuazoren iritziak euskalkien erabileraz, eta gai horretan dagoen zalantza; 

                                                 
30 Baina hala ere haren orduko ustean «oraintsu arte» indarrean egon dena. 
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izan ere, bizkaieraren aldekoek ere ez baitute jakiten «zelan gauzatu», «zertan eta zelan sartu 
euskalkiak, eta euskalki batetik zer sartu» (1993:178). Euskara batua egiteko orduan, dena 
dela, euskalkien ekarria ezinbestekoa iduritzen zaio eredua aberasteko: 

Helburua bakarra da: euskera maila hobetutea, bai aberastasunean bai adierazkortasuna handituteko 
hizkuntza mailak eta esamolde jatorrak aurrera ataraten. Eta helburu horren barruan sartuten da euskalki 
guztiak euskera horren osagarritzat hartutea, ostantzean ez dogu inoiz euskerarik (sic) lortuko. 
Euskalkiak euskera dira eta euskera euskalkiak, eta ezin dira banatu. (1993:179)  

Txepetx-en teoriatik abiatuta, Fernando Muniozgurenek (...eta kitto! Eibarko aldizkariko 
zuzendaria) adierazten du nola ikusten dituen euskalkia eta eredu estandarra elkarren osagarri 
(1993): 

(...) Azken batean batak bestearen osagarri behar du izan eta ez baztergarri. Bakoitzak bere zeregina 
daukalako eta nazio mailako standarraren oinarri eta sustraiak euskalkiak direlako. Standarra 
euskalkiaren sentimendu, berotasun, gatza eta pipar barik artifiziala gertatzen baita. Eta euskalkia nazio 
mailako standarraren erregistro amankomunik gabe motz, funtzio orokorra betetzeko. Dena den bereak 
diren funtzioetan nazio mailako standarra txertatzen ez badugu, zeregin funtzional horiez erdara jabetuko 
da eta gero, betiko moduan, euskarak atzetik jardun beharra izango du. 
Guzti horrek esan gura du nazio mailako standarrak eta euskalkiak elkarren ondoan bizi behar dutela eta 
bizi daitezkeela bizikidetasunean, zeregin funtzionalaren oreka medio, elkar elikatuz. Baina argi behar da 
ukan, jatorrizko euskalduna ibilbide kulturalean pauso eta urratsak ematen jarri gura badugu, euskalkia 
erakargarri egin behar zaiola. Txepetxek dioen moduan "el mínimo común divisor" da eta. Hortaz, 
euskalkiak existituko ez balute moduan ez daiteke jardun, sinesgarritasuna eta zilegitasuna isladatzea 
ezinbestekoak dira, zubi-hizkuntza bihurtzeko. (1993:190-191) 

Esparru banaketako irizpide gisa, berriz, ez luke lurraldea erabiliko, hizkuntzaren 
«zertarakoa» baizik (banaketa erregistroka, beraz): 

(...) Hizkuntza-mota lurralde zehatz batek baino gehiago hizkuntzaren zertarakoak, komunikazioaren 
zeregin funtzionalak, erabaki behar duelakoan nago. Erabileraren funtzioak, horren dimentsioak eta 
mezuaren hartzaileak. Horrek esan gura du, euskalkia zein nazio mailako standarra, biak behar ditugula 
mendera gure burua euskaldun osotzat badugu. (1993:190) 

Bizkaierari buruzko aurreiritzi txarrak gainditzeko deiadarra egiten du Juan Luis 
Derteanok (1993), eta euskalkia euskara batuaren etsai gisa hartua izatetik euskara osoaren 
indargarri izatera igarotzea nahi luke, dialektoa indartzeak hizkuntza bere osoan sendotzea 
ekarriko duela sinetsirik (1993:295). Bestalde, bizkaieraren aldeko langile guti ikusten du, 
euskalkiak aldeko iritzia badu ere: «Badirudi bizkaiereak berbaz bultzatzaile ugari bai, baina 
benetazko langile gitxi dituala. (...)» (1993:295-296). 

Euskara batua garai honetan onartua dela esan dugu hainbat aldiz orri hauetan. Halere, 
horrek ez du esan nahi denek erabat ados diren baieztapen horrekin. Badira, izan ere, euskara 
batuaren beharra, oraindik ere, ukatu egiten dutenak arrontean. Horien artean aipa daiteke, 
adibide gisa, Martin Olazar (Euskerazaleak elkartearen lehendakariordea). Olazarren kezka 
handiena, 1993ko udaberrian eginiko hitzaldian, da bizkaieraren erabilera formalei garrantzia 
eta indarra ematea. Proposatzen du bizkaiera sartzea eskoletan, telebistan, batzarretan, 
aldizkarietan, eta oro har erabilera formala egiten den komunikazio ekintzetan. 1968an 
hasiriko euskara batua, berriz, Euskerazaleak elkartearen jarrerari bagagozkio, ez da ontzat 
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ematen31. Olazarrek berak, 1993ko jardun honetan, idatzizkoan, ez du Euskaltzaindiaren 
ortografia erabiltzen. Horrela, bada, bizkaiera ikusten du igan beharra, erabilera formaletara 
jaso beharra, hartarako bizkaiera landua erabiliz. Bizkaiera landu horren bidez itxura hobea 
emanen luke mendebaleko hizkerak, eta komunikazio arazoak gaindituko lirateke bai 
bizkaieradunen artean (kohesioa indartuz hiztun horien artean) eta bai beste euskalkietako 
euskaldunekiko harremanetan ere. Hau da, bizkaiera landuak euskara batuaren funtzioak eta 
esparruak beteko lituzke, itxura denez Bizkaiko geografia guzian (eta gehiagoan beharbada), 
eta eredu jaso hori aski litzateke komunikazioa ziurtatzeko eta orohar hizkuntza batuek bete 
ohi dituzten zereginei erantzuteko. Euskara batua, beraz, esaten ez bada ere, ez litzateke 
behar. Bizkaitar guziek jakin behar lukete Olazarren ustez bizkaieraz idazten ez ezik baita 
hartan berba egiten ere (1993:235-236). Bizkaiera landua litzateke, beraz, mendebaleko 
euskaldun guziek ikasi beharko luketen hizkuntz eredua. Beste euskalkietakoek ere maila 
horretaraino iritsi beharko lukete, hau da, nork bere literatur euskalkia menperatzera. 
Hurrengo pausoa izanen litzateke euskaldun guziek literatur euskalki horiek denak ikastea 
(edo ulertzea bederen, pentsatu beharko da), literatur euskalkien maila horretan lortuko 
bailitzateke komunikazioa euskaldun guzien artean (dena dela, gipuzkera eta bizkaiera 
besterik ez dira aipatzen) (1993:236). Bizkaieraren defentsa egiten du Olazarrek, baina 
euskara batuaren balioa onartu gabetanik.  

Igone Etxebarriak (1994a), EITBko euskara moduaz ari delarik Hedabideetako euskara 
izeneko jardunaldietan, aitortzen du euskalkien auzia (hau da, bizkaierarena) ez dela oraindik 
ongi ebatzia, nahiz eta ongi deritzon telebistan euskara batua erabiltzeari, Euskal Herri guzira 
heldu nahi baitu. Dena dela, bai arazoaren garrantzia eta bai konponbidearen zailtasuna 
adierazten ditu, eta bizkaieraren galtzailetasuna azpimarratzen du behin berriz (ETBren ikus-
entzuleen kopuruari begiraturik, kasu honetan) (1994a:59). 

1993an Jakin aldizkariak berriz ere euskara batua-euskalkiak gaiari heltzen dio, artikulu 
batzuk bilduz gai horren inguruan. Hola, Luis Maria Larringanek adierazten du euskara batua 
eta euskalkien arteko harremana bi jarrera kontrajarriren historia gisa kontatu dela (1993:12); 
funtsean esaten du euskara batuaren orain arteko historiaren ezaugarri bat polarizazioa izan 
dela. Bestalde, polarizazio hori maila eta jarrera desberdinetan gertatzen da. Honela 
laburbiltzen ditu Larringanek gatazka eta elkarren aurkako talde bien jarrerak: 

(...) jakinegiak gara guztiok, batzuk eta besteok, bakoitzak nondik jo dugun hizkuntzaren hautapenak 
bete-betean harrapatu gaituenean. Eta ez dirudi erdibiderik egon denik. Joeren erabilera manikeorik ez da 
falta izan gure artean.  
BI POLARIZAZIO 
• Euskara Batua/Euskalkiak. Bi esperientzia euskararekiko: honako honetan, bizkaieraz irakasten dute, 
eta harako hartan, batuaz. Ofizialistak eta separatistak; benetako nazionalistak eta sasi-nazionalistak.  
• Bi pertzepzio eta sentsibilitate: euskarak, biziko bada, ezinbestekoa du batasuna. Eta alderantziz, ez 
dago euskararik euskara bizirik gabekorik. Elkarrekiko susmo txarrak. Bi «korrekzio» sistema: alde 
bakoitzak izan ditu bere mugazainak eta bere mugalariak, hots, «aduaneroak» eta «matuteroak», leialak 
eta saltzaileak. Alderdi bakoitzean izan dira leialtasun eta saldukeri kontuak. Bi alergia: dialekto kutsua 

                                                 
31 Beste talde batek ez du euskara batuaren beharra ukatzen, baina ez dator bat eredu estandarra osatzeko hautatu den ereduarekin; 
talde hori Jakhintza Baitha elkartean batzen da, Federiko Krutwig izan duelarik gidari. 
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duten esamoldeei hipersentsibleak; Euskalkitarrak.  
• Bi eskema operatibo: alfabetatze eta euskalduntze-prozesuetan; eskolaratze-irizpideetan; argitalpenetan; 
irrati eta telebistarako nondik norakoetan; irakasleen hautaketan. Puntu bakarreko apologiak eta 
proselitismoak. Bi Akademia. Paralelismoa.  
Dibertsitatea tratatzeko ekinmolde kontrajarriak: euskalkiek dakartzaten ugarikeria eta debaldekeriak 
ezabatu beharko, bizi nahiez gero; edota ezinbestekoak, itoak gertatuko ez bagara. Bi bide: 
batasuneranzkoa; euskalkietarakoa. (1993:29-30) 

Larringanek uste du oraindik ere euskara batua ez dela denek onartua (1992an da egina 
artikulua, egileak dioenez: 23 or.), eta harekiko jarkitzeak bi motatakoak direla (1993:30-31). 
Dena dela, uste du arazoak lehenagoko gordintasuna galdu duela («izugarri zentzutu eta 
tajutu dugula guztiok, batzuk eta besteok, gure diskurtsoa» dio, 1993:33-34), eta hemendik 
aitzinera arazoari ekiteko, Larringanek bai euskara batuarentzat eta bai euskalkientzat 
errespetua eta aintzatestea eskatzen du (1993:12). Eta hala galdetzen du, euskalkiak ez baitira 
gaitzetsi behar diren hizkuntz egoera «kaotiko» baztertu beharrekoak (1993:34). Gero berriz 
ere «errekonozimenduaren» ideia bera errepikatzen du, eta gatazkak gero ere izan daitezkeela 
seinalatzen (1993:34). Bai batuarentzat eta bai euskalkiarentzat nolabaiteko autonomia nahi 
luke: 

Nik ez dihardut funtzionamendu paraleloak aldarrikatzen; bai, ordea, dimentsio eta existentzia pluralak 
proposatzen, hots, lekto anitzak (...) Honenbestez, Euskalkiak, lekto ezberdinak... ez dira halabeharrezko 
gaitzerdiak, ezta euskal gramatikaren arerioak ere; era berean, euskalkiek modu positiboz jo beharko dute 
beren gainetik dagoen norma edo lekto estandarra, haren printzipio nagusiak onartuz eta errespetatuz, 
horretan ere ez baikabiltza luxuetan. Harremanak horrela pentsatuz gero, nolabaiteko «autonomia» luke 
erabilera bakoitzak, bere lege, arau, norma eta guzti, hizkuntz mailen arabera. (1993:34) 

Guziaren buruan euskalkiak ez dira, Larringanentzat, euskara batuaren etsai: 

Zentzu honetan, euskalkietan funtzionatzea, euskararen onerako litzateke, inolaz ere ez haren kalterako. 
(1993:37) 

Euskara batua eta euskalkiak ez dira, beraz, elkarren kontrako gisa ulertu behar. 
Larringanek ez du bien arteko parez pareko lehia aldarrikatzen, baina bai eskatzen du zeinek 
bere esparrua izan dezala, euskalkiak gaitzerdi edo euskara batuaren arerio gisa hartu barik, 
euren ekarriak gogo onez hartuz eta azken batean bi ereduentzat esparru bana bilatuz, neurri 
batean autonomoak, hizkuntza mailen arabera (euskara batua zeregin jasoagoetarako, 
euskalkia apalagoetarako) (1993:14). Eta uste du, bestalde, eredu desberdinen arteko erlazioa 
«modu positibo batean» hartu behar dela, eta ez etsaigoak bilatuz eta areagotuz (1993:35). 
Idatziaren esparrua euskara batuari legokiokeela dio Larringanek. Horren alboan, ahozkoan 
euskalkiak pisu handiagoa luke, baina kexu da zoritxarrez alor hori ez dela kasik batere 
ikertu32 (1993:36-37). 

Zehatzago mintzatuz, baina, nola banatuko lirateke euskara batuaren eta euskalkien 
eremuak? Zeren arabera erabili beharko litzateke hizkuntz eredu bakoitza? Hona nola ikusten 
duen Larringanek (funtsean, gure ustez, hitz horiek esaten ez baditu ere, erregistrokako 
banaketa): 

                                                 
32 Pentsamendu bera dakar J. R. Zubimendik (1995a eta 1995b). 
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Ez dut uste espazio edo toki fisikoen kontua denik, adibidez, eskola, unibertsitatea, irratia, telebista, 
etxea, auzoa, etab.; dimentsio eta exigentzi maila kontua litzateke batez ere: gaiarena, mintzagaiarena, 
autoritate-instantziarena edota enuntziazio-instantziarena, portaerarena, berbaldi-motena, elkarreragin-
moduena, helburuarena... horiek lirateke estandarra-euskalkiak (hizkera gisa) erabakitzeko benetako 
parametroak. (1993:36) 

Gogorarazten du euskara batua ez dela hizkuntz erabilera guzientzat eredu bakarra33 

(bizkaieradunaren konplexua ere aipatzen du), eta beste aldetik, euskalkiak ez direla 
hizkuntza estandarrarekin parekatu behar (1993:38). Abiapuntu egokia iduritzen zaio Zuazok 
1989an aurkeztua, euskara batua ere euskararen iraupenerako tresna gisa harturik (1993:34). 

Arejitak ere (1993a) agertzen du bizkaiera galtzaile eta baztertua gelditu zela Arantzazuko 
Batzarraren ondotik34 (1993a:66). Nolanahi ere, euskara batua eta euskalkia ez ditu Arejitak 
elkarren kontrako gisa hartzen. Bakoitzaren esparruak zehazteko ere zerbait aipatzen du. 
Irakaskuntza, tokiko komunikabideak eta kaleko harreman arruntak, esparru horiexetan 
ikusten du euskalkiaren ezaugarri guzien tokia:  

Ahoz erabiltzen den euskaran zenbat eta gehiago sakondu, hainbat eta datu ziurragoak izango ditugu 
tokian tokiko erabilera horretaz. Eta jasotako corpus eta emaitza guztiak emankor bihur daitezke herri, 
eskualde edo herrialde bakoitzean; irakaskuntzan dela, tokiko komunikabideetan dela, edo kaleko 
harreman guztietan dela. (1993a:74) 

Bestalde, herrian herriko bizkaieraz gainera, bizkaiera literarioa ere («bizkai eredu 
jantzia») badela gogorarazten du Arejitak, eta eredu horri bere esparruak bilatu behar 
zaizkiola aldarrikatzen, hain zuzen honako erabileremuok aipatuz: administrazioa, 
komunikabideak, irakaskuntza eta lan-harremanak (1993a:76-77). Arejitak, beraz, herriko 
euskara eta euskara batuaren artean, bizkaiera literarioa ezartzen du, eta eredu hori uste du 
usatu behar litzatekeela jardun formaletan. 

Beste planteamentu ezagun baten arabera, euskara batuari, edozein hizkuntza estandarri 
bezala, hasieratik egotzi zitzaizkion esparru "ofizialenak", hots, administrazioa, 
komunikabideak eta irakaskuntza. Arejitak, ordea, hiru esparru horietan ere bizkaiera 
literarioaren erabilera aldarrikatzen du (eta lan harremanetan ere bai). Horretara, bada, iduri 
du lurraldeak markatuko lukeela bigarren mailako eredu estandar horren erabilera eremua, eta 
horrela Bizkaian -edo bizkaiera hedatua den lurraldean?- hizkuntzaren erabilera jasoetan bi 
eredu estandar ariko lirateke, euskara batua eta bizkaiera batua. Egoera horretara etorririk, bi 
bide ageri dira arazoa ebazteko: a) planteamentua muturrera eramanez, bi eredu formal 
elkarren gainka ariko lirateke eremu berean eta erabilesparru berean, nolabaiteko nahastean 
(adibidez administrazioaren esparruan Bizkaiko Batzar Nagusietan, mendebaleko lurraldean 
Eusko Jaurlaritzaren azpitik politikoki erakunde araugile garrantzitsuena eta Bizkaiko 

                                                 
33 Horrela, euskara batuaren esparruak ttikitu eta mugatzen direlarik, euskalkienak handitu egiten dira. 
34 Bizkaieraren galtzailetasuna auniztan aipatzen den ezaugarria da. Batzuetan, konstatazio huts gisa (Mitxelena 1968, Mendiguren 
1992...), eta beste batzuetan kexa tonuarekin (adibidez, Arejitaren aipamen horretaz gainera, hor ditugu Rotaetxe 1987a eta 1987b, 
Larringan 1993, I. Etxebarria 1994, Goikoetxea 1994a...). Goikoetxeak, adibidez, dioenez (1994a), "galtzailetasun" hori orekatuko 
lukeen zerbait egin beharko litzateke, osterantzean mendebaleko euskaldunek ez baitute eredu batua bere sentituko. Ildo horretan 
sartzen dira euskara batua mendebaleratzeko saioak. 
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lurralde guzia hartzen duena izaki, bizkaieraz egiten dira aktak); b) Esparru formal horietako 
bakoitzean (administrazioan, komunikabideetan eta irakaskuntzan) maila desberdinak bereizi, 
eta bakoitzerako hizkuntz eredu bat erabili. Kasu honetan, euskalkiaren erabiltokiak herriko 
administrazioa, eskualdeko komunika-hedabideak, edo irakaskuntzako lehen mailak izaten 
ahal lirateke. 

Bilboko Udalaren babesean 1993ko udaberrian jardunaldi batzuk antolatu ziren Bizkaiko 
euskera, bizkaiera? izenburuarekin. Adolfo Arejitak parte hartu zuen haietan. Orduko hartan 
«Bizkai-euskera» deitzen dio mendebeleko euskalkiari, Mogel-ek eta hala izendatu zutelakoz. 
Aurreko denboretan Bizkaiko euskaldun kualifikatu askok ez omen zuten euskara batutzat 
hartzen bizkaieraren kutsua zuen deus ere. Lapurtera eta (batik bat) gipuzkera omen ziren 
euskara batuaren eredu gisa erabiltzen zirenak:  

(...) Batasunaren debozinoak itsututa, Bizkaiko irakasle, idazle, hizlari, eta inguruko asko sinestuta 
egozan "batua" bizkai-kutsurik ez eukan guztia zala; batzurentzat, lapurtera klasikoa zan batasun iturri 
(norentzat Axular, norentzat Leizarraga argibide zirala), baina praktikan gehienentzat, gipuzkera zan 
"batua"; hau da, hurren egoan berbeta-modu desbardina. (1993b:163) 

Hala ere, izan dira euskara batuaren orea bizkaieraren ezaugarriak ere erabiliz egin nahi 
izan dutenak ere. Horien artean sartzen ditu Arejitak Mikel Zarate, X. Amuriza, Adorez 
taldea, Alfontso Irigoyen, Jesus Maria Agirre eta Edorta Jimenez, esparru desberdinetan 
arituak (1993b:164). 

Koldo Zuazok ere, Jakin aldizkarirako idatziriko artikuluan (1993), aipatzen du euskara 
batua eta euskalkien gaiaren inguruan istilu larriak izan zirela euskara batuaren sorrerako 
urteetan, eta arazoak jendea alde banataratu zuela: 

Euskalkien gai hori 60-70etako hamarkadetan jarri zen azkenengoz pil-pilean, baina, plazaratu zen unean 
eta plazaratu zen eran plazaratu zelako, korapiloa askatu beharrean, nahasi eta gaiztotu baizik ez zen egin. 
Euskara batuari kontrajarri zizkion zenbaitek euskalkiak eta hauen alde zeudenak haren aurkako eta 
haren aldekoak hauen aurkako bilakatu ziren ezinbestean. (1993:41-42) 

Arazoa, beraz, orduan atzeratu egin zen, eta konpondu gabetanik irauten du. Euskara 
batuak bere bidea zenbapaitean egin duelarik, berriz, uste du irakasle eibartarrak badela 
garaia euskalkien kontuari berriz heldu eta eztabaidatzeko, «zentzuz eta soseguz» (1993:41-
42). Euskalkien arazoari ekiterakoan, baina, euskararen osotasuna hartzen du kontuan. Ez du 
euskalkien arazoa bizkaierara mugatzen, zubererak ere sortzen baititu istiluak Iparraldean 
(1993:45-46).  

Etorkizunari begira, berriz, ondoan agertzen ditugun iritzi eta gomendio hauek egiten ditu 
Zuazok. Batetik, uste du ez dela handietsi behar euskalkien arazoa, eta hartarako lehengo 
denborei begiratzea artamendatzen du, orduan euskara batuagoa zelakoan, azken orduko 
«erdalkeriak» sartu baino lehenago (1993:55). Euskara batua bera indartu behar dela uste du, 
beste alde batetik, eta ez dadila has bakoitza bere euskalkiko ezaugarriak eginahalean 
agertzeko lehia galgarrian: 
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Hau dela eta, hiperbizkaiera, hiperzuberera, hipergipuzkera eta han-hemen azalera litezkeen antzeko 
joerei ate eta zirrikitu guztiak itxi beharra daukagu. Iltzez eta giltzez -a cal y canto, espainiarrek esan ohi 
dutenez- itxi beharrekoak ditugu euskararen galbiderako ate horiek. Euskalkien benetako nortasuna da 
zaindu eta babestu behar duguna. Gaur egun dena eta iragan aldietan ere izan dena da bultzatu behar 
duguna eta, inondik inora ere ez, izan zitekeena edota izan ledin nahiko genukeena. (1993:55) 

Euskara batua, beraz, bizkortu behar da, eta euskalkiak zaindu eta esparru batzuetan 
indartu ere bai, Zuazoren ustean. Ez da, beraz, kontradikziorik, eta ez da bien arteko lehiarik 
bilatu behar. Ikertzaile horren iritzian hizkuntza mintzatuan toki handiagoa egin behar zaio  
euskalkiari (irrati-telebistetan, eta irakaskuntzan ere bai, bereziki herri euskaldunetan) 
(1993:55). Idatzian, berriz, zailagoa bide zaio Zuazori euskalkien erabilerak nolakoa izan 
behar lukeen esatea, baina hala ere nork berea erabiltzea gomendatzen du, inorena 
modarengatik-edo, itsu-itsuan, segitu ordez. Izan ere, kanpokoa besterik gabe hartzeak, 
bertakoa albora utziz, luzera begira ahulezia baitakar (1993:56). Funtsean, uste du euskalkiek 
euskara batua indartu egin behar dutela, eta bestela horrek gero kaltegarria izanen litzatekeen 
ahuleria erakusten duela35: 

(...) Modak moda, euskararen beraren ahulezia dakar horrek [alegia, norberaren hizkerako ezaugarriak 
baztertu eta besterenak erabiltzeak] luzera begira eta euskalkien arnasa gerta daiteke, hain zuzen, 
euskararen bizigarri eta zuzpergarri. (1993:60) 

Jakin aldizkariak eginiko deiari erantzunez, Beñat Oihartzabalek (1993) iparraldetik 
euskara batua eta euskalkien arteko auzia nola ikusten duen azaltzen du. Euskara batua dela 
eta, uste du Arantzazun 1968an abiatu zen mugimendua eta hizkuntz eredu estandarra 
finkatuak direla gizartean, eta egoera aldatu dela orduz geroztik hagitz. Euskara batua 
gibelera ezin den prozesua da (1993:88). Literatur euskalkiei dagokienez, Oihartzabalen ustez 
ez dute iraungitzera joan behar besterik gabe, euskara batua lehenago ez bezala hor bada ere. 
Etorkizunari begira, Iparraldeko literatur euskalkiak desberdindu egiten ditu euskaltzain 
horrek: alde batetik «lapurtar baxenabarrera» eta bestetik zuberera. Lehenbizikoaz, uste du 
gero ere haren ezaugarriak hor egonen direla, idazleek ardura hartzen badute haien 
kontserbatu eta zabaltzeko, formaz euskara batuaren moldea hartuko duelarik haren ustez 
pixkanaka (idazketa eredu batua hartuko duela, alegia): 

Lehenaren [lapurtar baxenabarreraren] kasuan bereziki kontuan hartzeko da aurreko lerroetan egin dugun 
bereizketa (idazketa eredua vs hizkuntza eredua). Idazketa bateragintza zuzenean sartu da iparraldean 
aspaldi honetan nagusi zen, eta Lafittek lapurtar baxenabarrera deitu zuen tradizio honetan, ezen, gorago 
aditzera eman dugun bezala, badirudi, idazketa bera denaz bezainbatean, hastapenean izanik ere, 
ordezkatze prozesu baten aurrean gaudela. Ordean, hizkuntza eredua (hiztegiaz kanpo, joskera, eta oroz 
gainetik adierazmoldeak: estiloa eta mintzaira orea hitz batez) hor da oraino, eta eredu horrek dituen 
aberastasun eta baliabideengatik, geroan ere tokia izanen duela esperantza izaten ahal da. Iparraldeko 
idazleen erantzukizuna da, euskara horri segida eta iraunbidearen ematea, horretarako gaurko euskara 
batuaren idazketa erabiliz ere beharrez. (1993:86) 

Zubererari buruz, berriz, ikusirik ez dela inolako batasun mugimendutan sarturik, uste du 
hobe dela bere hartan uztea, bortxatu gabe bere bidea egin dezan, «idazketa eta morfologia 
mailan zenbait egokipenen egiteko aholkua eman» badaiteke ere, gutieneko oinarri gisa 

                                                 
35 Gogoan eduki bedi J. M. Zubimendik dioena euskara batuaren ahuldadeaz eta euskalkien agerpen eskasaz (1995a eta 1995b). 
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(1993:87). Zubererak arazo berezia du, eta Oihartzabalek uste du Euskaltzaindiak eta bertako 
idazle zuberotarrek, denek batera, konponbidea bilatu behar diotela kontu honetan (1993:87-
88). Eta, bazter euskalki honekin nolako jokabidea hartu behar den pentsatzen jarrita, ez du 
uste besterik gabe nahitaez Iparraldeko beste euskalki literarioaren bide bera ibili beharko 
litzatekeenik zubereraren kasuan. Honela dio: 

Zuberera, berriz, bidegurutzean da. Idazketa batua aldebat bere egin behar dutenetz dudan daude 
zuberotarrak, horrela jokatuz beren euskalkiaren ezaugarriak urtuko ez ote diren beldur baitira. Ez zait 
iruditzen niri, lapurtar baxenabarreraren jokabideari baitezpada jarraiki behar zaizkiola zuberotarrak. 
(1993:88) 

Funtsean, Oihartzabalek euskara batua franko indartua ikusten du, eta bide horretan 
gibelera jotzerik ez dela. Baina hala ere, euskalkien iraupenarekin kezkatua da, eta uste du 
zerbait egin behar dela zuberera ere hil ez dadin. Planteamendu horrek garbiro erakusten du 
euskara batua eta euskalkiak ez dituela elkarren etsai jotzen; are gehiago, euskalki 
bakoitzaren izaera eta egoera bereziak kontuan hartu behar direla, eta haien arabera 
irtenbideak bilatu, adierazten du (tabula rasa-tik arront bestela). 

Mikel Zalbidek, 1993ko udazkenean (Jakin 79, 1993ko azaroa-abendua), euskara batua 
eraikitzeko bidean euskalkien arazoa ikusten du auzi-gaietako bat. Estandarizazio prozesuan 
euskalkien barne-oreka apurtzeko arriskua ikusten du, eta euskalkien arteko sintesi-bidea 
galtzekoa, nahiz eta ez duen uste azken boladan bizkaiera besteetan baino okerrago tratatua 
izan den, alderantziz baizik (1993:88-89). 

Iñaki Gamindek euskara batua eta euskalkia, biak bata bestearen osagarri ikusten ditu eta 
hala azaltzen du 1993an, Eusko Ikaskuntzak antolaturiko jardunaldi batzuetan egin zen mahai 
inguru batean: 

Ezin uka ditzakegu euskara batua idatziaren aportazioak euskararen normalkuntzan, eta Bizkaiko gazteek 
derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan eredu standar sakona izan behar dutela uste dugu. Hala ta guztiz, 
honek ez du baztertzen Bizkaiko gazteek lehen hezkuntza berberori amaitutakoan izan behar dituzten 
bizkaierari buruzko ezagupenak edukitzea. Bizkaiera eta Batua elkarren osagarri direla onartuta, euskara 
aberatsa eta maila guztietarako indartsua izatea dugu helburua, bakoitzari dagokion esparrua aitortuaz. 
(1995:316) 

Nafarroako iritzi bat dakargu orain, Pello Lizarraldek esana Eusko Ikaskuntzaren 
Kongresua egin zelarik 1993an. Euskara batua eredu amaigabea dela kontuan izanik, eta 
euskara batuak garrantzizko ezer desagertaraziko ez duelako segurantza adieraziz, hiztun 
guzien kontzientziari dei egiten dio Lizarraldek, arazoa osotasunean ikusi ahal izateko, 
hartarako errespetuan eta elkar ulertu nahian oinarri hartuz. Prozesua orekatua eginez gero, bi 
ereduek ez diote elkarri eraso egiten:  

Beste gezur haundi bat ere hedatu dute "hautatzera bortxatzen gaituzten"(sic), diote. Hemen ez da 
hauturik egin behar, ez da ezer hil behar, bizirik dagoen guztiak bere lekua behar du. Batasun prozesu 
orekatu batek ez du garrantzizko galerarik ekartzen. (1995:316) 

Euskara batuak aurrera egitearekin, hizkuntz eredu horren hasierako urteetako gatazkei 
gaina hartu zaiela esaten du euskaltzainburu Haritschelhar-ek XIII. Biltzarraren aurkezpen 
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hitzetan: 

Hogeita sei urtez egin du bide euskara batuak. Izan dira tirabirak, borrokak, kalapitak lehen urteetan. 
Bergaratik hona aldatu da osoki giroa. Itsasoa lainotu da eta euskara batuaren ontzia aintzina doa, 
lemazain delarik Euskaltzaindia, uharrietatik ihesi. (1994a:646) 

Euskara batura iristeko, Villasanteren iritzian (1994a), euskalkiek euskarak antzina bide 
zuen batasuna hautsi baino lehenagoko egoerari buruz abiatu beharko litzateke (1994a:649). 
Mitxelenak ere Arantzazun planteamendu bera izan zuela dio Villasantek; hau da, ikusirik 
euskalki bat oinarri hartzeak ondorio txarrak izanen lituzkeela, euskalkiak baino lehenagoko 
egoera batera hurbiltzen saiatzea (dena dela, Sarasolak -1997- hori estrategia kontua izan zela 
esaten du, eta hizkuntza estandarra eratzekoan, egungo hizkeraren garrantzia azpimarratzen 
du). Nolanahi dela ere, honela dio Villasantek: 

Ordura arte batasunerako proposatzen ziren bide guztiak euskalkiak -euskalkiren bat, alegia-, hartzen 
zuten oinarri, baina batasun-bide honek ez dirudi ona. Izan ere, euskalkiak batasun-ezaren sortzaile 
direlarik, nola eraman gaitzakete batasunera? Gainera, batasunerako hautatuak izan ez diren euskalkien 
mintzatzaileek baztertuak ikusten dituzte beren buruak eta minduak gelditzen dira.  
Behar zen, bada, auzi honen planteaketa berria egin. Eta hori egingo du Mitxelenak Arantzazun, 1968ko 
Biltzarrean. Planteaketa berri honen ardatza zein da? Hauxe: ez ditugula oraingo euskalkietan begiak jarri 
behar, euskalkiak baino lehenagoko euskara batuan baizik. Beraz, euskara bat eta batua zeneko egoera, 
hots, antzinako euskara, euskalkiak jaio baino lehenagokoa, behar dugu begien aurrean eduki eta hartara 
pausoak zuzendu. Baina, jakina, antzinako euskararen gauza asko eta asko gaur zaharkituak edo zeharo 
hilak daude, eta horiek berpizten ez dugu denbora galdu behar. Orain ere, ordea, oraingo euskara osoan 
edo gutxienez zati dexente batean bizirik badaude, horiei bai, horiei eman behar diegu lehentasuna. 
(1994a:653) 

Goiko horretan antzinako euskarara jotzeko guraria erakusten da, bai, baina ez itsuan: 
anbiguitate-edo hori erakusten du Mitxelenak ere 1968ko txostenean, bi ideia horiek aipatzen 
dituenean: «d) Forma zaharrago eta berriagoen artean, zein den zein nabari denean, 
zaharragoei dagokie nagusitasuna. Batzuetan, haatik, zaharrak zaharregiak dira (azeari, esate 
baterako), eta beste batzuetan elkarren etsai agertzen zaizkigu zahartasuna eta jatorsuna, 
euskal-forma berezia (probetxu/progotxu/protxu)» (Mitxelena, 1968:213). 

Nabari da, bada, Villasanteren iritzi edo interpretazio horretan, halako hizkuntzaren 
lehengo egoera batera itzuli nahia (nahiz eta  zaharkituak gelditu diren gauzak alde batera 
utzi behar diren). Iduri du horrek esan nahi duela, hiztegiari dagozkion kasuetan, adibidez, 
Mitxelenaren 1968ko txostenean oin hartuz, hitzaren forma zaharrena bilatu beharko 
litzatekeela eta hura hartu batasunerako. Jokaera horren adibide gisa ekartzen du H-aren 
ezartzea hainbat hitzetan. Beste alde batetik, behin eta berriz aipatzen du euskara batua batez 
ere erabilera idatzirako dela. Eta esaten du, esplizitu, euskara baturako forma bat hautatu 
izanak ez duela esan nahi hori dela ahoz ere erabili behar dena (1994a:670).  

Villasantek, 1994ko hitzaldi horretan, berriz gogoratzen du Mitxelenak 1968koan aipatzen 
zuela idazle hautatu batzuek erabiliriko hitzez osaturiko hiztegiak egin behar zirela batasun 
bidean abiatzeko -Mitxelena 1968:214-. Euskaltzainburu izan zenak zehazki gogoratzen du 
bizkaierari dagokionez oraindik ere lan hori egin gabea zela 1994an. Ideia laburtua, beraz, 
hauxe litzateke: 1968koan dagoeneko bidea idekitzen zaio euskara batuko hiztegian 
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euskalkietako hitzak sar daitezen, eta beraz bizkaierak ere egin dezake bere ekarria; baina 
praktikan, Villasantek gogoratzen duenez, bizkaierari dagokionez lan hori egin gabea zegoen 
1994an: 

Eta hemen oharpen bat egiten du Mitxelenak. Orain idazten diren euskalkiak kontuan edukitzekoak direla 
dio, batasun osorik ez duguino, eta behar litzatekeela hiztegitxo bat, ia ortografikoa huts-hutsik. Zenbait 
idazle hautaturen hiztegiaren gain eraikitako hiztegitxoa, alegia. Mitxelenak egiten duen idarokizun hau 
ez dut uste orain arte inork kontutan hartu duenik. Bizkaieraz, esate baterako, euskalki horretako idazle 
onak eredu hartuz egindako hiztegitxoa, alegia. (1994a:657-658) 

Pello Salabururen iduriko, euskara batuak ez ditu betetzen eta ez ditu bete behar 
hizkuntzaren erabilesparru guziak, ez eta hurrik eman ere. Euskaltzain baztandarrak Leioako 
Biltzarrean irakurri zuen txostenaren bosgarren (eta hondarreko) puntuak, euskara batua 
hizkuntza maila jasoetarako dela agertzen du. Ez dela, hots, hizkuntz erregistro guzietan, 
hizkuntz erabilera eta maila guzietan eredu batua erabili behar, baizik eta, zehazki esanik 
Salaburuk, hizkera landuan, jasoan, eta erabilera esparru jakin batzuetan: irakaskuntzan, 
administrazioan eta komunikabideetan. Ez du, dena dela, hitzaldi honetan puntu hau gehiago 
zehazten, eta hortik gaizki ulertuak etor daitezke, zeren irakaskuntzan, horrelako formulazio 
laso baten bidez uler liteke maila guzietan euskara batua hutsa irakatsi behar dela, eta beraz 
euskalkiak ez direla egokiak zeregin horretarako. Nolanahi ere, euskara batuaren erabil-
esparru "tipiko" horiek guziak (irakaskuntza, administrazioa, komunikabideak) ez dizkio 
bete-betean eskaintzen euskara batuari, «neurri handi batean» gehitzen baitu aipatzen ari 
garen pasarte honetan; azkenik, azpimarra daiteke herri hizkerari ez diola inola ere iraunbidea 
ukatzen, kontrakoa baizik, bada ere: 

5) Ereduak ez ditu euskararen erregistro guztiak agortu behar. Euskara batuak oso esparru berezia eta 
mugatua du, nahiko ongi zedarritua: irakaskuntza, administrazio hizkera eta komunikabideak, neurri 
handi batean bederen. Oraingoz euskara idatziaz ari gara. Komeni da, eta Euskaltzaindiak bere aurrean 
duen erronka du hori, ahoskeraz ere ereduak proposatzea. Baina erregistro batean bakarrik erabiltzeko. 
Herri hizkeran ez da batasunik behar, ez dakit ona den batasunik izatea ere, horrek ematen baitizkio 
hizkuntzari hain berezkoak dituen bizitasun eta ñabardurak. Hizkuntza jasoaz bakarrik ari gara hemen: 
testuetan erabiltzen den hizkuntzaz, eskolak ematean erabiltzen denaz, telebista edo irratiko esatariari 
eska dakiokeenaz. Gizon edo andre ikasi bati exigitu behar zaionaz. Horretarako batez ere behar dugu 
euskararen batasuna. (1994:680) 

Mintzaldiaren laburpenari eskainiriko lerroetan berriz errepikatzen du «erregistro jakin 
batean, hizkera jasoan, erabili behar» dela euskara batua (1994:694). 

Euskara batuaren eta euskalkien (tokian tokiko hizkeren) arteko erlazioaz denaz 
bezainbatean, Pilartxo Etxeberriaren ustez (1994) lehenbizikoari erabil-esparru jakin eta 
mugatu batzuk eman behar zaizkio: «erabilera formal, landu eta ikasiak», hots, irakaskuntza, 
administrazioa eta komunikabideak (horietako bakoitzean ere mailak zehaztu behar 
liratekeela esaten duela). Gainerako erabil-esparru arruntago guziak tokian tokiko 
hizkerentzat gorde behar direla uste du, hiztunen arteko traumarik ez sortzeko. Honela dio 
1994ko lanean, euskara batuari eta euskalkiei -tokian tokikoari-, erabilera esparruak bereiziz:  

Oker larririk egiteko beldurrik gabe esan liteke, euskaran ere, erabilera jasoaren premia bereziki, 
irakaskuntzan, administrazioan eta komunikabideetan dugula (arestian esan dugun moduan, horietako 
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bakoitzean mailak zehaztuz). Esan beharrik ez dago gainerako eremuetan tokian tokikoak bultzatu eta 
indartu behar direla. (1994:1531) 

(...) ahozkoarenak ekar lezake arriskurik igorle-hartzaileentzat baldin eta ez badira gardentasunez 
azaltzen erabilera-esparruak. Hau da, "prestigioaren" edota oker ulertutako (baliteke ulertu nahi ez duenik 
ere aurkitzea) zuzentasunaren irudipean nolabaiteko ebakera koloregabeko/"aseptiko" bakar hori haur-
hizkeran, lagunartean eta orohar egoera libreagoetan ere egiten badugu. 
Berebiziko garrantzia du beraz, ahalik eta xehen azaltzea eredu bateratu horren (horien) erabilera-
esparruak; hau da, erabilera formal, landu eta ikasietarako. Gainerakoetan berriz, tokian tokikoak 
hiztunen arteko etenik eta traumarik sor ez dadin. (1994:1531) 

Euskara batua gaur egun kasik arrontean onartua baldin bada ere, horrek ez du esan nahi 
bizikidetza baketsuan bizi direnik beti euskara batua eta euskalkia, tarteka bien arteko 
igortziak izaten baitira. Horixe adierazten du Manu Ormazabalen artikulu batek, 1995eko 
urtarrilean Egunkarian argitaratua, izenburua Ihauteriak aratustetan duena (Ormazabal 
1995). Hartan, iritzia agertzen du ihauteri hitzaren ordez, beste euskalki batekoa baita, 
aratuste erabili beharko litzatekeela Bilbon, hori delakoz ezagunena Bizkaiko hiriburuaren 
inguru hurbilean. Uste du euskalkiaren aldeko joera horrek ez liokeela batere kalterik 
ekarriko euskara batuari, eta bai ordea onura franko bizkaieradun euskaldunei, hala ez 
bailirateke uharte baten gisa sentituko hizkuntzari dagokionez. 

Euskara batua arbola eta euskalkiak erroak, hola ikusten du Juan Manuel Etxebarria 
zeberiotarrak euskara batuaren prozesua eta behar litzatekeen emaitza (1995a). Bestela esan, 
hori da euskara batuaren eta euskalkien arteko erlazioa. Euskalkiak, nolanahi ere, bizirik 
daude eta bizirik egon beharko lukete. Ez  hori bakarrik: euskal lurralde bakoitzak, euskara 
batu desberdin bana sortu omen du. Hala dio behinik behin Etxebarriak (beharbada 
errealitatea baino gehiago nahia adieraziz, baina).  

Batez ere mendebaldean erabiltzen diren noonor, nonor, nonondik, noonora eta gisa 
horretakoak direla eta, Alfontso Irigoyenek (1995b) dio ahozko erabilerari dagozkionak 
direla, eta hartan gorde egin behar direla, komunikazio maila batean beharrezkoak direlakoz. 
Horretaz gainera, hizkuntza maila desberdinak badirela agerturik, haren ustea da goragoko 
mailako hizkuntz eredua (euskara batua litzatekeena) ez dela indartuko beheko mailakoa 
atzendu eta baztertuta, alderantziz baizik, hots, elkarren osagarritasunean biak bizkortuz: 

(...) Gauza bat da beste maila baterako hizkuntza-eredu litterario zabalagoaren jabe egitea, eta beste bat, 
zeharo differentea, nork bere herrialdeko eredu zabala ahantzirik eta baliorik gabe utzirik pikutara 
bidaltzea. Horretara ez baita indartzen ez bat eta ez beste, dugun tradiziozko oinarria endekatu baizik, 
batere dudarik gabe hizkuntza osoaren kaltetan, goragoko mailako eta beheragoko. (1995b:348) 

Euskara batua eta euskalkien arteko harremanen garrantziaren erakusgarri, HAEEk ere 
gaia jorratzen du Administrazioa euskaraz izeneko aldizkarian 1996ko apirileko alean. 
Hartarako, hizkuntzaren inguruko zazpi adituri galdetzen zaie iritzia honako itaun hau eginez: 
Zein da euskalkien zeregina euskararen normalizazioan? Ondoko lerrootan biltzen ditugu 
haien iritzien ildo nagusiak. 

Latiegi'tar Bixentek 1996an ere aspaldi lehenagoko iritziari eusten dio bete-betean: 
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euskararen batasuna laukoitza da, eta beraz ez da bestelako batasunik behar. Hala ere, haren 
iritzian ikusten da gipuzkera osotuaren aldeko isuria, eredu hori proposatzen baita euskaraz 
mintzatzen ez diren tokietan ikasteko. 

Rosa Miren Pagolak ez du ikusten euskara batua eta euskalkiak elkarren kontrako behar 
dutenik inola ere. Euskalkiak naturaltasunez jantzi behar du euskara batua, eta dialektoari 
bere erabilera esparruak eman behar zaizkio, konplexurik gabe erabiliz euskalkia harreman 
arruntetan, euskara batuaren erabil-esparruak mugatuz horrela. Honela mintzo da: 

Euskarara atxikiz, euskalkiak altxorra bezalakoak dira, nondik hizkuntza batuak eta hiztun bakoitzak 
ateratzen dituen kasuan kasurako hizkuntza jazteko eta aberasteko elementuak. Hizkuntza normalizatua 
Euskaltzaindiak egituratzen duen eraikuntza da, baina gero hiztun guztien artean eraiki behar dena. 
Edonola ere, hizkuntza normalizatuaren zeregina mugatua izaten da, ez baita edonon edo edozein 
harremanetarako erabili beharrekoa. Izan ere, giza harreman arrunt eta gehienetan, hiztunek erabili behar 
dutena beren euskalkia da, kezka eta konplexurik gabe. Euskara normalizatua funtzio berezietarako utzi 
behar da; euskalkiak erabili eta indartzen diren neurrian, euskara normalizatua bera ere sendotuz eta 
aberastuz joanen da. (1996:20) 

Josune Ariztondok, denbora horretan Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako 
sailburuordea, 1996ko apirilean esaten du euskalkiek euskara batuaren eraketan lehenago 
sortzen zuten gatazka itzalia dela. Gatazkaren osagai politikoa nagusiki desagertu da eta garai 
bateko etsaigoa elkar-osagarritasunera lerratu da. Mikel Zarateren bidea iduritzen zaio 
beharbada egokiena (Mikel Zarateren bidea zein den aztertzeko, ikus bere 1978ko lana -
bibliografian-). Honela dio Josune Ariztondok (lehen parrafoan ederki agertzen da hasierako 
garaiko aurkaritza giroa, eta hurrengoetan zertan diren egungo iritziak nagusiki -
osagarritasuna bi ereduen artean-): 

Gure hizkuntzaren berreskurapen prozesuan «dena eta batera» lortu nahiak eraman zuen sasoi bateko 
euskaldun eta euskaltzale asko euskalkiak baztertzera, beste batzuek euskara batuaren beharra eta 
egitekoak ukatzen zituzten artean. 
Zorionez, urteak ez dira igaro alferrik eta gaur egun badakigu euskararen normalizaziorako ezinbestekoa 
dugula hizkuntza estandarra eta, berarekin batera, bai euskalkiak denak eta baita azpieuskalkiak ere. 
Badakigu, baita, euskararen jabekuntzan euskalkiek joka dezaketen papera psikolinguistikarekin eta 
soziolinguistikarekin dagoela lotuta eta ez inolako aukera politikoarekin. 
Euskara da beraz gaia, bere normalizazioa helburua eta euskara, euskalki guztiekin batera, bidelagun. 
Beharbada, Mikel Zarate zenak behin eta berriz bere ikasle izan ginenoi aipatzen ziguna erabiliz, 
«dakigunetik ez dakigunera, euskalkietatik euskara batura» izan daiteke gai honen inguruan normalizazio 
bide bakarra. (1996:20) 

Andres Iñigok, Nafarroako Hizkuntza eskolako irakasleak, uste du euskalkiak bizitasuna 
(«piperra eta gatza») eman behar diola euskara batuari, alde batetik, eta bestetik haien 
ezaugarriak euskara batuan sartu beharko liratekeela, euskalkietan nola erabiltzen diren 
halaxe: 

Horretaz gain, euskalkietan erabiltzen diren lexikoa nahiz joskeraren egitura bereziak kontutan hartu 
beharko lirateke, beti ere jatorrizko euskalkietan noiz eta nola erabili ohi dituzten jabetu ondoren, (...) 
(1996:20) 

Erramun Bachoc-ek erakusten du bere ustez zein diren euskara batuaren eta euskalkiaren 
esparru batzuk, bi ereduak ere beharrezkoak direla: 
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Nabari da euskalkiak direla etxean eta auzoan erabiltzen den mintzamoldea. Aldiz, «komunikazio 
hiritarrak» hizkuntza estandarra eskatzen du, nola administrazioan hala salerospenetan, komunikabide 
zabaletan, irrati eta telebistan. 
Horiek hola «hirian» ere badira euskalkien guneak, administrazio papereria nahitaez euskara batuaz da, 
bainan gixeteko harremanak tokiko mintzairan eginen dira. 
Kultura belaunaldien arteko lotura da, historiaren, zientzien, edo literaturaren bidez. Euskalkiek badute 
garrantzi handia eta ezin dugu pastorala asmatu xiberutarrez baizik. Nortasunetik hain hurbil den olerkian 
ere «auzo mintzaira» erabil daiteke. Halere, liburugintza izan da euskara batuaren sortzaile, «euskalki 
literarioak» lekuko. Kultura zabaltzen den neurrian hizkuntza estandarra eskatzen baitu. (1996:21) 

Adolfo Arejitak ere uste du euskalkiek batua aberastu behar dutela, eta gainera zubererak 
eta bizkaierak euren tokia jagon behar dutela normalkuntza bidean (1996:20).  

1996ko apirilean EHUko euskara errektoreordea zen Miren Azkarate. Ondoko iritzi hori 
erakusten du hemen darabilgun gaiaz, beti ere bi ideia agertzen direlarik: bat, euskalkien 
emariez osatu behar dela euskara batua; eta bi, euskalkiak, azpieuskalkiak eta tokian tokiko 
hizkerak, denek behar luketela euren erabil-esparru bana. Aipatzekoa da eskolan ere aitortzen 
diola tokia euskalkiari, «zenbaitetan» bederen. Honela egiten du arrazoibidea: 

Euskararen normalkuntza aipatzean, hizkuntza «normal»en egoera hartzen dugu helburu, horretara 
eraman nahi dugu euskara. Egoera normal horrek eskatzen du euskaraz bizi ahal izatea egun osoan zehar, 
euskaraz jardutea bizitzako esparru eta egoera guztietan. Hortaz, euskararen normalkuntzan euskalkiek 
zein leku duten galdetzean, ingurura begira dezakegu eta ikusi hizkuntza normalduetan estandarraz 
gainerako barietateek, tokian tokiko hizkerek, dialektoek, zein leku duten. Izan ere bat baino gehiago 
harrituko litzateke jakitean, Alemania, Austria eta Suitza (zati handi bat behintzat) -hirurek dute 
hizkuntza ofizial alemana- hartuz gero, herriak Alemanian darabilen alemana ulergaitza dela Suitzan, eta 
alderantziz. Alemanian bertan ere alde handiak daude iparraldeko eta hegoaldeko aleman mintzatuaren 
artean. Hala ere, aleman estandar bakarra da telebistan entzuten dena, irakaskuntzan eta administrazioan 
aurkituko duguna, edo edozein hizkuntza eskolatan irakatsiko digutena. Horixe bera lortu beharko 
genuke euskararentzat, estandar zuzen, egoki, bizi eta indartsua, estandarra beharrezko den esparruetan 
erabiliko dena. Eta horren ondoan, kalean, etxean, eskolan edo administrazioan ere bai zenbait 
momentutan, euskalkia, azpieuskalkia, tokian tokiko euskara. 
Bestalde, guztion artean moldatzen ari garen estandarra, «batua» ere, euskalkien emariez ari gara osatzen, 
hor baitu, azken batean, benetako sustraia euskara batuak, mendeetan zehar, ahoz eta batez ere idatziz 
erabili diren hitz eta egituretan. (1996a:20) 

Iñaki Gaminderen iritzian (1996) honako puntu hauek azpimarra daitezke: a) euskara 
batuaren eta euskalkien arteko gatazka amaitutzat jo daiteke, bi ereduak beharrezkoak dira; b) 
euskara batua aberasteko eta inork baztertua gelditu dela senti ez dezan, beldur barik sartu 
behar dira euskalkien ezaugarriak eredu estandarrean; c) euskalkien ekarriak hiztegiaren 
alorretik bezala, morfosintaxiarenetik ere hartu behar dira; d) euskalkiari bere erabil-esparrua 
bilatu behar zaio egunoroko bizian, eremu informalak egokituko litzaizkiokeelarik eredu 
estandar ez denari: 

(...). Batetik, euskalki guztiak euskara batuaren eredu linguistikoaren iturri aberatsak izan daitezke 
zenbait esparrutan eta, bestetik, ahozko komunikazioaren arloan euren funtzioak zehaztu barik dauden 
arren, uste dut ezinbestekotzat jo behar ditugula. 
Nire eritziz, euskara batuaren eta euskalkien arteko zeingehiagoka gaur egun amaitutzat eman behar 
dugu. Baina, era berean, badirudi unea heldu dela euskalkiek denon euskarari eman diezaioketena 
onartzeko ezelako bildur barik, euskaldun guztiok euskara batuarekin identifikatuta sentituko bagara eta 
batzuk galtzailetzat edo baztertukotzat jota izan ez gaitezen. Batzuk dira, nire ustez, euskalkien aportazio 
nagusiak; batzuk, morfosintaxi mailakoak, ñabardura eta xehetasun franko opets ditzaketenak, eta 
besteak lexiko mailakoak; euskararen lexiko orokorra, ez teknikoa edo zientifikoa, aberats dezaketenak. 
(1996:20) 
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Bizkaierarekiko interesaren hazkundea egiaztatzeko, Argia astekarian 1996ko urrian 
agerturiko erreportaia bat ikus dezakegu (Gartzia, 1996). Hartan, besteak beste, honako puntu 
hauek aipatzen dira: bizkaierari jaramonik aski egin eza, bizkaieradunek (izan) dituzten 
konplexuak, eta, gaur egungo ondorio gisa, euskalki horren erabilera handitzen ari dela. 

Euskaltzaindiak II. Jagon Jardunaldiak Tolosan egin zituen urriaren erdialdean, 1996an. 
Han, beste puntu batzuekin batean, euskara batua eta euskalkien arteko harremanak aztertu 
ziren. Hona Egunkaria-ko kazetari lanetan ari ziren Jakes Goikoetxeak eta Patxi Petrirenak 
nola laburbiltzen duten erreportaiaren hasieran urriaren 18an eginiko hitzaldien mamia eta 
ondorioak (Goikoetxea, Jakes & Petrirena, Patxi, 1996), izenburu aski adierazgarriaren 
azpian (Erregistroak bereizteko premia, hain zuzen): 

Ostiraleko saioan euskalkiak ziren mintzagai, sei txostenen inguruan. Irakaskuntzan, komunikabideetan 
eta eguneroko erabilera guztietan zer aukera egin behar den eta zer irizpiderekin. Ondorio batzuk aski 
garbi gelditu ziren: ahozko mintzaira zaindu eta gorde behar da, norberaren euskalkia delarik abiapuntu; 
eskolak ere hori kontuan hartu behar du, euskara baturanzko bidea nork berea ongi menperatzetik 
hasteko; eta eskualdeetako komunikabideetan hurbiltasuna zaindu behar da, lekuan lekuko hizkera osatu 
eta premia berrietara egokitu behar bada ere. Arazo eta zalantza batzuk ere agertu ziren, ordea. Esate 
baterako: ikasmaterial idatziak ere egokitu behar al dira tokian tokikora, eta nola? Eta posible da eskualde 
bakoitzeko euskara idatzirako ere arauak finkatzea? (Goikoetxea, J. & Petrirena, P., 1996). 

Beñat Oihartzabalek, Euskaltzaindiaren II. Jagon Jardunaldietan, hona nola bereizten duen 
hizkuntz eredu bakoitza noiz erabil daitekeen egoki (bestela esan: zein irizpide usatzen dituen 
erabil-esparruen partitzea egiteko): 

Euskara batuari dagokion berezko eremua euskalkien mugen gainetik dagoena da; euskalkiei eta tokiko 
hizkerei dagokiena, berriz, herriaren edo herrialdearen mailako eremuari dagokiona. Baina, eremu 
geografikoarekin batean, eremu soziala ere aipatzekoa da, bestea bezain garrantzitsua, garrantzitsuago 
gisa batez. 
Euskara batua, berez, maila gorako erregistroari dagokio. Baina aberasgarri da, are gehiago beharrezkoa 
da, izan daitezen, bestalde, etxeari, lagunarteari, herri mailako ekitaldiei dagozkien mintzamoldeak. Eta 
nahitaez hauek euskalkien eragina molde berezian nabarituko dute. (1996:514) 

Beraz, irizpide geografikoaz gainera, kriterio soziala ere aintzat hartu beharra adierazten 
du Oihartzabalek. 

Hizkera modu guziak ontzat emanik ere, hala ere Euskaltzaindiak beti dauka begien bistan 
batasun bidean ibili behar dela, eta joera xehetzaileei aurre egin behar zaiela. Hala 
gogorarazten du Oihartzabalek ere (1996:515). Tokian tokiko erregistro herrikoien alde 
agertu zaigu lehen Oihartzabal, ikusi dugun bezala. Baina, horretaz gainera, erregistro 
herrikoi estandar baten beharra ikusten eta agertzen du, Euskal Herri guzirakoa behar 
litzatekeena, bai telebistan fikziozko gaietan ibiltzeko, edo bai literaturan ere (hikako 
adizkera alokutibo batua, hain zuzen ere) (1996:514). Laburtuz, hona nola ikusten duen Beñat 
Oihartzabalek euskalkien eta euskara batuaren arteko harremana, Euskaltzaindiak 1978 eta 
1979ko adierazpenetan ezarria baitzuen oinarria: 

Euskalkiak ez dira euskara batuaren etsai, ez eta hau haiena ere, eta ez luke itxurarik gaur egun elkarren 
aberasgarri eta osagarri diren mintzamolde horiek elkarren aurka jartzea, euskalkiak ororen euskarari 
eskua eman orde bizkarra emaiten baliote bezala. (1996:515) 
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Euskaltzaindiaren Jagon Sailak Tolosan antolaturiko jardunaldi horietan eginiko 
hitzaldian, Juan Luis Goikoetxea euskaltzain urgazle mungiarrak garbiro adierazten du, 
hasieratik, euskara batua eta euskalkia elkarren arerio barik, biak elkarren osagarri eta 
aberasgarri direla. Hitz hauekin, azpititulu gisa nabarmen jarriak, agertzen du iritzia: 

Lekuan lekuko euskara, euskalki literarioa eta euskara batua, ikasgela barruan, guztiz konpatibleak eta 
interaktiboak dira. (1996:517) 

Bi hizkuntz eredu horien konpatibilitate edo bateragarritasun hori azaltzeko, berriz, 
nolabaiteko deskripzioa egiten du mendebaleko euskaldun eskolatu tipiko izan daitekeenaren 
hizkuntz trebetasunei buruz, seinalatuz beharbada ahozkoan euskalkiak hobeto balio 
diezaiokeela hiztunari, eta idatzian gaituago egon daitekeela hizkuntz eredu batuetan, dela 
bizkaiera batuan dela euskara batuan (1996:520). Horrela, badirudi euskara batuaren berezko 
esparrua idatziaren alorra litzatekeela Goikoetxearentzat, eta orohar erabilera formalagoa 
(estandarragoa, gehitzen dugu guk, edo usainik, zaporerik eta kolorerik ez duen hizkera 
eredua); euskalkiarena, berriz, mintzatuaren eremuan eta sentimentuekin loturiko alorrean 
kokatuko luke (oro har, formaltasun ttikiagoa eskatzen duten esparruak, baina ez inolaz ere 
garrantzi ttikiagokoak jendearen bizian). Tolosan antolaturiko jardunaldi horietan egin zuen 
hitzaldian eskolan hiru hizkuntz eredu landu beharraren aldeko iritzia agertzen du, bada, Juan 
Luis Goikoetxeak: tokian tokiko euskara, euskalki literarioa eta euskara batua. Hitzaldi hartan 
zehaztapen handirik ematen ez badu ere, bai uzten du garbi hiru eredu horiek denak elkarren 
osagarri gisa hartu beharko liratekeela, eta ez bata bestearen aurkari. Euskaldun eskolatuaren 
ezaugarriak aipatzen dituela, idatzizko erabilera euskara batuarekin bat egiten du, eta ahozkoa 
(informalagoa), berriz, euskalkiari eskaintzen, teorikoki bederen. Izan ere, deitoratzen baitu 
eskolan euskara batua hutsari uzten zaiola tokia, eta eredu hori, gainera, erabilera idatzitik 
hartu dela. Uste du ahozkotasunari garrantzi handiagoa eman behar zaiola orain artean eman 
zaiona baino, eta ildo horretan euskalkiaren erabilera sustatzearen aldeko agertzen da.  

Juan Martin Elexpuruk 1996an Jagon Sailaren Tolosako jardunaldi beretan hitzaldia 
eskaintzen du, Herri-euskararen eremua izenekoa (1996). Hartan, ez du euskara batuaren eta 
euskalkiaren arteko harremana borroka baten gisa ikusten. Biek elkar osatzen dute. 
Euskalkiari eutsiz hizkuntzari eusten zaiola uste du, herrikoak euskara batua aberasten 
duelakoz: 

Gure ustez, herri-euskarari eutsiz euskarari berari eusten diogu, herriko euskararen aberastasunak euskara 
batua ere aberasten baitu, iturriak erreka bezalaxe. (1996:523) 

Herri-hizkera eta euskara batua, bada, ez ditu elkarren kontrakotzat jotzen, biak ere landu 
beharrekotzat hartzen baizik. Elkarren osagarri ikusten ditu: batean ikasteak bestean ere 
aurrera egitea esan nahi du. Herri mailako ihardueretan herriko hizkerak usu agertu beharko 
lukeela uste du, bereziki komunikabideetan -aldizkari, irrati, telebista- eta eskolan, nahiz eta 
batuak ere behar duen bere pisua (%60-80 hala egitea proposatzen du) (1996:524). Eta berriz 
ere, euskara batuak eta Bergarakoak behar luketen harremanari buruz ari dela, bi ereduek 
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berdinak dituzten ezaugarriak nabarmentzen saiatzen da (bereizten dituztenak haina, 
guttienean) (1996:527). Eta baita gero ere, bi ereduen arteko «tentsiñoik» sortu behar ez dela 
dioenean (1996:529). 

Jean Louis Davantek dioenez (1996a) Iparraldean bada joera euskara baturantza abiatzeko 
(gipuzkerarekin bat egiten den baturantza, bidenabar esateko, itxura denez), zenbaitetan nork 
bere jatorrizko euskalkia doi bat bazter emanik, zuzenean joanez beste eredura. Ez du hori 
Davantek begi onez ikusten, hobe uste baitu litzatekeela euskara baturako bidean lapurtera 
indartuko balitz, hala iparraldeko indarrak horren inguruan biltzeko edo, hegokoak 
gipuzkeraren baitan pilatuak ikusten baititu: 

Orokorkiago, lapurtera gehiegi bazter uzten dugu iparraldekoek ere, gure literaturaren ardatza delarik, 
huts handia baita baturako bidean eta batuaren mamian, gipuzkerak bezainbat leku behar duelarik hor 
lapurterak. (1996a:539) 

Bere literatur lanean ere Davantek aitortzen du ildo hori hartu nahi duela, hots, baturantza 
joan, baina lapurteran barna, «Euskaltzaindiaren erabakiak eta gomendioak betez ahal oroz, 
bereziki aditzan» (1996a:534). Oro har, Davantek dioskunez, euskara batua lantzeaz gainera, 
Zuberoako hiru idazle nagusiek denek ere segitzen dute zuberera lantzen, hartarako esparru 
egokietan, bakoitzak bere oreka bilatzen duela (1996a:533). Nafar-lapurteraren eremuko 
idazleei dagokienez, denek ez omen dute joera bera. 33 idazleren joerak aztertuz, emaitza hau 
jasotzen du Davantek: heren batek (11k) euskalkiren bat lantzen dute (bi garaztarrez, bi 
lapurteraz olerkian, hazpandar bat bertako behe-nafarreraz, eta 6 baxe-nafartar «nafarro-
lapurteraz» ari omen dira); beste bi herenak, berriz, «Baturantz doatzi, nafarro-lapurterari 
erantsiz aditza eta erakusle batuak» (baina hor ere omen dira aldeak idazle batetik bestera). 

Iparraldeko hiru euskal irratien hizkuntza ohiturak adierazten ditu Jojo Bidart-ek Tolosako 
II. Jagon Jardunaldietan. Denetan lehentasuna euskalkiari ematen bide zaio, baina aldi berean 
nabari da euskara batuak baduela erakarpen indarra, poliki-poliki beste ereduekin batean 
sartzen dena. Hala ere, guti dira entzuleen artean euskara batua gehiago nahiko luketenak, eta 
gehiago, aldiz, tokiko euskara gehiago bozik hartuko luketenak (1996:545).  

Aingeru Epaltza idazle iruñearrak, bere Tigre Ehizan (1996a) izeneko eleberrian usaturiko 
hizkeraz iruzkina egiten duelarik, esaten du euskara batura heltzeko beste bide bat izan 
daitekeela berak liburu horretan proposatzen duen hura. Liburu horren zati bat bizkaiera 
estandar edo batua dei daitekeen hizkera batean idatzia da, eta beste bat lapurtar-
baxenafarreran, narrazioko pertsonaiaren arabera. Liburu guzia, hala ere, euskara batuan 
idatzia dela dio egileak, eta horretaz gainera, galdera bati erantzunez, euskararen batasun 
bidean beste proposamen bat ere izan daitekeela agertzen du iritzia. Nolanahi ere, gure iduriz, 
honek ere badu antza Mikel Zaratek proposatzen zuen bidearekin, Mitxelenak ere momentu 
batean bederen onartzen zuena, alegia, behin idatzirako jauzia eginez gero, euskalkien arteko 
desberdintasun asko desagertzen direla, eta batasun bidean pauso aunitz eginak gelditzen 
direla urrats hori eginean (Epaltza, 1996b). 
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Euskara batuari bere esparrua ezaguturik ere, bizkaierak baluke Andres Urrutia notario 
euskaltzainaren ustez balio bat eta erabil-esparru bat36, bai ahoz eta bai idatziz ere. Dena dela, 
ez dio zentzurik ikusten euskalkia eta euskara batua elkarren kontra jartzeari (1997:10). Eta 
gero adierazten du orain arteko ibilbidean euskara batuaren eta euskalkien artean lortu ez den 
oreka bilatu behar litzatekeela (1997:11). 

Bakarkako iritziez gainera, dena dela, lan taldeen jarduna ere aipatu nahi genuke. Ildo 
horretan, mendebaleko euskalkiaren ibilbidea dela eta, garrantzitsua da azken urteotan eratu 
den elkarte bat, euskalki horren corpusaz ez ezik estatusaz ere arduratzen dena, arautegian 
jasoa dutenez. Mendebal Euskal Kultur Elkarteaz (MEKE) ari gara. Elkarte horren jarrera 
azaltzen duelarik, Iñaki Sarriugartek zubigintza egin beharra azpimarratzen du, bi motatakoa 
gainera: alde batetik, belaunaldi berri alfabetatuen eta euskaldun zahar alfabetatu gabeen 
artean; eta bestetik tokian tokiko euskararen eta euskara batuaren artean (elkarren euskarri 
baitira, haren ustez, elkarren hiltzaile barik) (1997:11-12). 

Euskalki eta azpieuskalkien sare nahasiari irtenbidea bilatzeko, eta eredu bakoitzari bere 
erabilesparruak zehazteko, Xabier Amurizak (1997) ondoko proposamen hori egiten du, 
harmonian bizi daitezen hizkera mota desberdinak (hizkuntz eredu bakoitzari bere eremua 
bilatu nahi dio, elkarrekin garaikarrean ari beharrean): 

Euskera batuaren zabalpenak bizkaiera batuaren oinarrizko konfluentzia gatx hori gainditutzat emongo 
leuskigu. Alde horretatik ontzat ezezik, aurrerapentzat be joko neuke. Beraz, bizkaiera batuaren 
deklinabidetzat euskera batuarena bera hartu geinke. Horixe egiten dot artikulu honetan. Orduan, 
bizkaiera batuaren eredua euskera batuarena izanik, beste azpi-bizkaieren deklinabidea eta sistema guztia 
bakotxa bere eremurako gorde leikez eta hor azpi-euskalkiek euren gune naturala euki behar dabe, baita 
euren maila kultoa be. Hitzaldiek, herri edo eskualde aldizkariek, irrati eta telebista lokalek... euren azpi-
euskalkia normal garatu behar leukie, bizkaiera batuagaz eta euskera batuagaz armonian. Esatea errezago 
da formula konkretuak aurkitzea baino, baina, pentsetan hasi ezkero, ez jat bape gatx begitantzen maila 
ezbardinen alkar-bizitza orekatua eta emonkorra diseinatea. Baita azpi-euskalkiez beheragoko maila 
askoz lokalagoak be. Maila bakotxari bere gunea aurkitzea besterik ez dago eta hori hizkuntzan nahiko 
erreza da, hizkuntzak berak erakusten baitau maila bakotxaren gune ia zehatza. (1997:24) 

Goiko parrafo horretan, bestalde, aipatzen du azpieuskalkiek ere behar dutela bere eredu 
kultoa. Noski Elexpuruk (1996) «normatibizazio» esaten zuenean eta Amurizak eredu kultoa 
aipatzen duenean, biek ere gauza bera bide dute gogoan, alegia, azpi-euskalkiaren forma 
idatziratua esan genezakeena, eta Mikel Zaratek 1978an jadanik aipatzen zuena, 
alfabetatzeaz eta hizkuntza batzeaz ari zenean. 

Euskara batuaren beharra onartuaz gainera euskalkiaren aldeko ekimenean ari da 
Goikoetxea 1997an, Mendebalde Kultur Elkarteak udaberrian antolaturiko jardunaldietan. Bi 
hizkuntza eredu horien arteko mugak eta esparruak zehaztu beharra aldarrikatzen du, sarritan 
gaizki ulertuak eta nahasmenak izaten direlakoz bi ereduen kontzepzioen artean: 

9. Zein eritxi dauka ikasleak euskara batuaz? 
Euskara batua ikastolarako berbeta da. Erabat garbi ageri da inkestetan, argitu egin behar jakola 
irakaslegoari, euskaldunari eta edozeini, euskara batua zer dan. Beharbada ez dakigu ondo eta. Euskara 

                                                 
36 Josune Ariztondok bezala -1996-, Urrutiak ere Mikel Zarate zenaren ideiekiko zorra aitortzen du. 



2.1.-Euskara batua eta euskalkiak: harremanak                                                                                                               167 
 

batua zer dan argitu ostean, bizkaieraren lekua bere argitu lei. Behin bata eta besteari dagokien tokia 
aurkituz gero, euskalduna erosoago moldatuko da. "Problema ez da, beraz, batua ala bizkaiera, batua 
non eta bizkaiera non baino" (Jazinto lturbe). Gero, euskara batutik bizkaierara eta bizkaieratik baturako 
hartuemonak argituko dira. 
Ikaslerik gehienentzat agertzen dira ilun euskalkiaren eta batuaren mugak. Guzti-guztiek dakie bukatu 
euskara batukoa dela; gitxi batzuk neba-arrebak edo zapatua euskara batuan erabilgarriak diren ala ez. 
(1997a:97) 

Oro har, badirudi nagusiki bederen euskalkiaren esparrua ahozko jardun espontaneoa 
izanen litzatekeela, eta euskara batuarena, berriz, idatzi konplexuarena. Hala iduri du honako 
ideia honek, 13. galderari erantzunez jarria (non beste ñabardura batzuk ere egiten diren 
zenbait punturi dagokionez, hala nola asteko egunen inguruko ideiak eta abar): 

13. Eskola, ikastola, ikastetxean bizkaiera irakatsiko bagendu bere, aditz oso-osoa beharko leiteke azaldu, 
paradigma guztia, ala maiztasun urriko formak, nerakuskien modukoak, bietan barik batuan baino ez 
geunkez irakatsiko? Edo nahiko izango leiteke neba-arreba, atzamar-behatz eta antzerakoak batuan 
txertatzea? 
Arazo honen giltza ahozko euskara eta idatzia egokiro munarritzean aurkitzen da. Bai batean zein 
bestean, erakutsi sistema osoa egin behar da, baina irakatsi eta ikasi bizkaieran ahozko kodigoari loturik 
doana, batez bere, komunikazio espontaneoa, berehalakoa produzitzeko behar dana: perpaus sinpleak eta 
laburrak (koordinatuak...); maiztasun handiko aditzak; beste euskalkietan gertatzen ez diran fenomeno 
linguistikoak (berton/bertan eta abar). 
Euskara batuan, batez bere, kodigo idatziari loturik doana: elipsis gitxiago; perpaus luzeago eta 
konplexuagoak; perpausko elementuen hurrenkera egonkorragoa... Asteko egunen izen edo hilabeteak 
eta, erabilera ez-fikziozkoetan batukoak nahiko dira. Besteetan edo ahozkoan bizkaierazkoak ez jakitea 
ignorantzia hutsa da. Ganera, baztertu ez da berba bakarrik egin behar, normalean enararen parean elaia 
sartu behar izateko ñabarduraren bat agertu leiteke natur zientzietan bertan bere eta. Halan integratu da 
gaur arte, eroan eraman-en aldamenean bero eroalea esateko. (1997a:98-99) 

Punttuetan sartzea baldin bada ere, aipagarria da asteko egunak euskara batukoak 
erabiltzea proposatzen duela, eta horiek nahiko direla uste duela. Nahiz eta, segidan, esaten 
duen euskalkikoak ez jakitea «ignorantzia hutsa» dela. 

Bizkaieraren aldeko ekimenak, oro har, "atzerakoitasunaren" estigma bereganatu zuen 
euskara batuaren hasierako urteetan, eta geroztik ere ideia gutiesgarri horiek indarrean ibili 
izan dira gizartean, gehiago edo gutiago. Mendebaleko euskalkiaren aldeko aldarrikapenak 
fidakaitz hartu izan dira zenbaitetan, horrela arita euskara batuaren kontrako ezkutuko 
indarrak mugiarazten ote ziren beldurrez. Giro horretan, Juan Luis Goikoetxea, fidakaiztasun 
horien kontra agertzen da 1997an, bizkaieraren aldeko ekimenean batasuna galdetuz: 

Danok batera urrun heldu geintekez izarak dagozan lekuan izarak ikusten badoguz eta ez mamuak; 
erratzak aurkitzen doguzan tokian erratzak ikusten badoguz eta ez sorginak. (1997b:17) 

Mendebalde Euskal Kultur Elkarteak lehenbiziko jardunaldi agerikoak egin zituenean, 
1997ko udaberrian, Kepa Altonagak bizkaiera eta euskara batuaren arazoari ekiten dio, 
unibertsitatearen alorrean. Euskara estandarraren beharra den gutiena ere eztabaidatu barik, 
gogoeta egiten du bizkaierak hizkuntzaren garabidean unibertsitatean zein toki hartzen ahal 
lukeen edo zer lan egin behar lukeen, 5 ataletan biltzen duelarik bere hausnarbidea. Nolanahi 
ere, elkarren osagarri gisa ikusten ditu bi ereduak, ez inondik ere elkarren etsai, euskalkiekin 
ere zenbait alorretan eskuzabal jokatu beharko litzatekeela (adibidez, hautaprobetan euskalkia 
onartuz). Eskuzabaltasunaren aldeko jokaerak, baina, muga garbi batzuk ere baditu. Horrela, 
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unibertsitatean irakasteko, adibidez, euskara estandarra behar da Altonagaren ustez 
(1997:91). 

Igone Etxebarriak, berriz, Euskal Telebistako ereduaz ari delarik (1997), erakunde 
horretako egoeraren berri ematen du (oro har euskara batua da eredua, baina ñabardura 
batzuk ere aipatzen ditu), eta helburu orokorra adierazten du: 

Gure zeregina oreka lortzea da [euskalki desberdinen artean], baina bakotxari beretik daukana atarata, 
ahalik eta eredurik zabalena osatzeko. (1997:132) 

Adolfo Arejitaren ustez (1997), azken urteetan euskalkizaletasuna handitu da, 
komunikabideetan (herri aldizkari eta irratietan), eskolan eta beste lan batzuetan ere ageri 
dena (1997:137). 

Juan Luis Goikoetxeak, 1997ko azaroko zutabe batean, Euskaldunon Egunkarian, euskara 
batuaren eta euskalkiaren arteko harremanak ez ditu gatazkagarri gisa ikusten. Izan ere, 
euskara batuak «naziotasunari eusten dio», eta herrietako euskalkiek «aberastasun, 
polikromia zein autoestimari», bere hitzak berak erabiliz (Goikoetxea, 1997c). 

Euskara batuaren eredu zabala eskatzeaz gainera, bizkaiera lantzeak hona zergatik eta 
zertarako balio duen, Mendebalde Kultur Elkarteko kide den Maribi Unamunoren iritzian 
(1998):  

Orain dala hogeita hamar urte oraingo batasunaren lehenengo pausuak egin ziren; harrezkero egunerik 
egunera eraikiz jardun dogu. Konturatzen gara, jardun horretan dibertsitatea kontuan hartu beharrekoa 
dala, eredu izango dogun euskera irmotzeko. 
Hiztuna/hizkera erlazioari erreparatuta, hiztunagandik urrunduegi ez dagoan eredua, norberak dakienetik 
bere zeozer agertzen dauana komenigarriagoa dalakoan gagoz. Hiztuna lehen hizkuntzaz euskalduna 
danean, beronek hizkeragaz dauan hartuemon afektiboa hausten ez dauan ereduak ziurtasuna sendotu 
leio, ahozko zein idatzizko erabilerak erreztuz eta, beharbada, ugarituz. Euskera ikasi egin dauan hiztuna 
danean, inguru hurbileko euskera biziak erregistro bakarretik, errekurtso urritasunetik urteten lagundu 
leikio. (1998:10) 

Ormazabalen eta Alkortaren iduriko (1998), gizartean bada adostasuna euskara batua 
euskalkiek osatu behar dutela, baina praktikan arazoak ikusten ditu, euskalkien erabilera 
ttikitu egin delakoz, eta euskara batua murritza usatzen delakoz (1998:106). Artikulu berean 
kexa dira Ormazabal eta Alkorta eskolan batzuetan ez dela batere sentiberatasunik agertu 
euskalkien aurrean, baina uste dute hori aldatzen ari dela azken aldian, «berezitasunekazko 
errespetu handiagoa sumatzen» baitute (1998:107). 

Azken aldi honetan nagusi jartzen ari den iritziaren arabera, beraz, euskara batua eta 
euskalkia biak dira beharrezkoak, bakoitzak funtzio bana beteko lukeelarik. Gisa horretako 
iritzia agertzen du Gontzal Lopezek, AEKren izenean, Mendebalde Elkartearen bigarren 
jardunaldietan (1998). Euskara batuari ez dio batere garrantzirik kentzen bere beharrizanean 
edo funtzioan: 

AEK-K oso argi izan du beti helduen euskalduntze era alfabetatze prozesuak euskara batuan (edo euskara 
batuan gutxienean) burutu behar direla Euskal Herri osoan. Hau normala da edozein hizkuntza 
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normalizaturen irakaskuntzan eta behar-beharrezkoa gurea bere hizkuntza normalizatua izatera ailegatuko 
bada. Euskara batua euskararen eredu kultua da eta, frantsesa, italiera edo arabiera batuak legez, hizkuntz 
funtzio nazional orokorrak betetzen ditu, bazter desberdinetako euskaldunen komunikazio tresna izanik. 
Horregatik AEK-k eredu orokor hau irakatsi behar die euskaraz ez dakitenei edo, euskaraz jakin arren, 
hizkuntzaren maila guztietara heldu nahi dutenei. (1998:137) 

Baina horrek ez du, dena dela, euskalkiekiko kezka ere inola ere itzaltzen, alderantziz 
baizik: euskalkiei arreta handiagoa eskaintzeko borondatea erakusten du AEKren 
arduradunak. Hona haren iritzia zehatz-mehatz: 

Hala eta guzti, euskararen batasuna eratzen eta osatzen doan heinean, Iparraldeko, Nafarroako eta 
Bizkaiko zenbait euskaltzale, baita euskararen alde lanean diharduten talde eta erakunde dezente ere 
(zorionez gero era gehiago), kezkatuta gaude sortzen ari garen eredu estandarra soila eta lar pobrea 
delako. Ia guztiok bat gatoz: euskara batuaren arauak banaka batzuk bakarrik izanagatik, gaur egun 
nagusiki entzuten eta irakurtzen den euskara estandarrean ez dira batere ondo aprobetxatzen ekialdeko eta 
mendebaldeko euskalkiek batasunari eman ahal dizkioten aberastasuna eta freskotasuna. Joera honek, 
gainera, inori bere ez dio onik ekarriko. Konponbiderlk aurkitu ezean, euskalki batzuk galbidean sar 
litezke hemendik urte batzuetara, euskalki hauetan mintzatzen diren hiztun asko ez dira sekula batuarekin 
identifikatuko, euskalkien eta euskara batuaren arteko erretenak leizea izaten jarraituko du eta, 
inportanteena, euskara bera osoro kaltetua gertatuko da, berezkoak dituen hainbat esakune, berba, 
ñabardura edo ezaugarri bitxi galduko dituelako. 
Beraz, belu samar izanda bere, oraindino badugu egoera latz hau artezteko parada. Baina horretarako, 
kanpoko errudunak bilatzen ibili beharrean (gehienetan kanpoan barik erruak gure konplexu eta 
jokabideetan bilatu behar dira eta), lanean hasi behar dugu tinko, bakoitzak geure euskalkian oinarritzen 
den euskara batu fresko eta bizia egiten, bultzatzen eta prestigiatzen.  
Eta Bizkaiko AEK ezin daiteke erantzukizun honetatik kanpo lotu, ze guk bere, J.L. Goikoetxearen 
hitzekin segituz, badaukagu zer eginik bizkaieraren koloreko euskara batua margotzen, irakasten eta 
konpromiso hori hartuta daukagu 1996ko amaieran hizkuntza ardura sortu genuenetik. (1998:137-138) 

Euskara batuaren eta euskalkiaren funtzioak eta erabil-esparruak banatzen ditu geroago. 
Hona zer dioen gai horretaz Gontzal Lopezek, euskalkiak eskualde euskaldunetan «funtzio 
lokala» betetzen duela esan ondotik: 

Bukatzeko, gogorarazi gura dugu ez dagoela batua-bizkaiera gatazkarik, bakoitzak bere lekua daukalako. 
Bizkaiera herrirako, eskualderako, herrialdeko alde euskaldunetarako; batua hizkuntzaren goi mailako 
esparruetarako. Baina, azken kasu honetan bere, ez ahaztu: hizkuntza aberats eta oparoa nahi badugu, 
nork bere txokotik eta bere euskalkitik gauza anitz ekar diezaioke. Euskarak berak eta belaunaldi berriek 
estimatuko digute. (1998:142) 

Irakaskuntzaren mundutik eta bereziki ikastolen esparrutik dator ondoan dakargun aipu 
hau, Ikastolen Elkarteak argitaratzen duen Ikastola Aldizkarian agertu zena 1998ko azaroko 
zenbakian, erreportaje gisa, Euskalkiak oreka berri baten bila izenburua zuena. Haren 
lehenengo hitzak honako hauek dira, jarrera aldaketa nabaria erakusten dutela euskalkia-
batua auzian: 

Orain 25 urte ikastolak martxan jarri zirenean euskara batua behaztopa-harri bihurtu zen. Ikastola 
gehienek batuaren aukera egin zuten eta bakan batzuek bizkaiera edo gipuzkerarena. Ez zegoen 
erdibiderik. Urteak pasatu dira eta badirudi urak bere onera itzultzen ari direla eta oreka berri bat aurki 
dezaketela euskalkiaren eta batuaren arteko tartea handiegia duten ikastolek. (in Ikastola aldizkaria, 
1998). 

Koldo Zuazok Euskaldunon Egunkarian artikulu luzexka bat argitaratzen du 1998ko 
azaroaren 20an, Euskara, hurrengo iraultzaren atarian izenburuduna (1998). Euskararen 
inguruan lehenago gertatu diren bi iraultza aipatzen ditu. Lehenbizikoa, Zuazoren iduriko, 
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1950-60 iraultza izanen litzateke, eta haren ondorioak izan ziren euskara ezarri zela 
herrigintzaren ardatz gisa, euskal lurralde guziak batera hartzen zituela, eta hizkuntza hori 
esparru guzietara hedatu nahia ekarri zuela. Lehenbiziko iraultza horrek bigarren bat eragin 
zuen: 1968an kokatzen du Zuazok, hots, euskara batuaren sorrerako urtean. Hizkuntz eredu 
berri horrek hiru helburu bete zituen: euskara idatzizko zereginetan eta kultur gaietan erabili 
ahal izatea, alde guzietako euskaldunek elkar ulertzea, eta itxura modernoa eta prestigioa 
ekartzea hizkuntzari (euskaldun berrien fenomenoa ekarriz berekin). Hurrengo iraultza baten 
atarian garela uste du Zuazok orain, izan ere,  

Euskalkirik eta erregistrorik gabeko euskara hotza eta motza gertatzen zaigu sarri, eta erdaretarako bidea 
hartu ohi dugu gure hizkera biziagoa eta adierazgarriagoa izan dadin. (Zuazo, 1998) 

Zuazoren idurikoz orain euskararen munduan datorren iraultzaren helburua garbia da: 

(...) Euskara batuak egoki betetzen ditu esparru jasoetarako eginkizunak; gainerakoetan dago hutsunea 
(...). Iraultzaren lehen urratsa, berriz, euskalkiak eta erregistroak lantzea eta bultzatzea da. Euskalkien 
auzia ez da Gipuzkoan nabari, bertako hizkera eta batua oso antzekoak direlako. Gainerako herrialdeetan 
egin beharko da, ba, aurreneko urratsa, batez ere euskaldun kopuru haziko eta euskaldun izate horrek 
lotsarik eta konplexurik sortzen ez duen herrietan. (Zuazo, 1998) 

Euskalkiak jaso, aztertu, eta erabili egin behar dira, beraz. Horretarako, tresna edo bide 
egokiak bi dira: herri hedabideak, nazio hedabideak ere bai, eta eskola. Herri hizkera 
jasotzeko lana, berriz, Euskal Herri osoan egin behar da, hartarako adinekoen jakintzak ikasi 
behar dira, hizkuntza kontuan. Eskolak eta hedabide nazionalek ere (ETB-k, batez ere) 
badute, ordea, beren eginkizuna37: 

Eskolak eta hedabide nazionalek ere badute euren erantzukizuna. (...) 
Egiten dutena baino gehiago egin beharko lukete hedabide nazionalek ere, batez ere ETBko zenbait 
saioren arrakastaren edo gainbeheraren giltzetako bat erabilitako hizkera bera dela jakinda. Hizkera 
egokia erabili izana da, hain zuzen, Jaun eta Jabe edo Goenkale bezalako saioen arrakastaren 
arrazoietako bat, eta erbesteko filmeak bikoizterakoan erabilitako hizkera desegokia, berriz, euren 
atarramendu txarraren arrazoietako bat. (Zuazo, 1998) 

Euskara batuaren eta euskalkiaren arteko auzia elkarren osagarritasunean oinarritzen du 
Antxon Narbaizak ere bere «eibarkeraren» defentsan (1998). Euskalkiak indartu euskara 
batuaren mesedetan izeneko atal batean honako hauek esaten ditu, aski adierazgarriak 
direnak: 

Gure lanari ekin baino lehen esan beharra dago ez gatozela euskalkiak versus euskara batua eztabaida 
zahar, eta guretzat antzu, berbizte asmoz. Ez. 80ko hamarkadan zalantzak izan baziren alor honetan, 
egun, esan daiteke, gipuzkeraren batuarekiko hurbiltasunak besteongan sortzen duen begittankortasunaz 
kanpo, euskalkiaren funtzioa askoz zehatzago ikusten dela. (1998:14) 

(...) Euskalkiak bizirik nahi ditugu euskaldun askok beren batbatekotasuna, berbetaren freskotasuna, 
beraietan baino ez baitu aurkitzen. (1998:15) 

(...) Denon arteko euskaraz aberastu behar dugu gure mintzo komuna txokokeriatan erori gabe. Lekua 
eskatzen du, bada, bizkaierak ahozko komunikabideetan bere esparrua hartzen duten telebista-irratietan 
bai eta eskola-ikastoletan. Euskara bat guztiontzat baina nork bere ekarpena egitea zilegi joaz. Hori 
guztion komunikaziorako behar duen hizkuntzaz. Eta horren parean tokian tokiko euskalkiak indartuz, 
horrela jardunez euskara bera aberasturik aterako baita. (1998:16) 

                                                 
37 Eskoletan nola jokatu, proposamen bat iradokitzen du Zuazok. Ikus bedi 3. kapituluan. 
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Biek bizi behar dute [euskara batuak eta euskalkiak, alegia]. Ez du baina batak hil behar bestea jori eta 
aberats bizi dadin. Osogarriak ditugu. Ez luke etsaigorik izan behar. Bakoitzak bere esparrua ongi finka 
baleza. (1998:17) 

(...) Laburbilduz, bada, hona gure ustez danon zeregina dena: alde batetik, gure herri edo eskualde 
harremanetarako euskalkiak edo azpi-euskalkiak landu eta gorde ditzagun. Bestetik, ez dezagun gure 
euskara baino ez dela existitzen dioen uste horretan temati jarraitu. (1998:17) 

Eta Andolin Eguzkitzaren iritzia ekartzen dugu hondarreko, erakusteko haren ustez nolako 
ekarria, eta nola, egin behar liokeen mendebaleko euskalkiak euskara batuari: 

Bigarren betebeharra: geure euskalkia beste euskalkietatik desbardin dan arloetan, hau da, osakin 
lexikoan batez bere, geure ekarpena egin euskera amankomunerako, horretarako erosta eta lanturu egin 
beharrean, lan, lan eta lan baino egin behar ez dala, esate baterako gure ekialdeko herkideek beste 
eleberri idatziz.  
Betebehar horren kontzientzia argia daukagunean ez da inon benetako oztoporik egongo geuretarikoak 
euskera batuan jarteko, eta are gitxiago gure ondoko probintziako batzuen harrokeriak eta ezjakinak alde 
batera izteko. (1999:86-87) 
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2.2. Mendebaleko gizartearen jarrera bertako euskalkiarekiko (edo: bizkaieraren 
aldeko ekimenen ildoak) 
2.2.0. Sarrera-laburpena 

Hirugarren kapituluan ikusiko dugunez, gizartean ongi txertatua egonen litzatekeen eskola-
ereduaren aldeko jarreraren aldekoak gara. Ikusmolde horren arabera, eskolak saiatu behar du 
gizarteak eskatzen dionari erantzuten. Ildo horretan, bada, komeni zaigu ikustea mendebaleko 
gizarteak nolako jarrera erakusten duen bertako euskalkiaren ezaugarriekiko. Hori aztertzea 
izanen litzateke, bada, atal honen eta hurrengoaren helburua. 

Aztertu ditugun iritziak gogoan ditugula, esan dezakegu mendebaleko gizartean badela 
jarrera sendoa bertako euskalkiaren aldekoa. Atxikimendu hori ekinbide batzuetan gauzatzen 
da, eta, gure idurikoz, guttienean honako lau puntu hauen inguruan biltzen da euskalkiaren 
ezaugarrien aldeko joera hori:  

a) Euskara batuan bizkaieraren ezaugarriak sartu nahi dira, eta ez badira onartzen haserrea 
bizten da. Bestela esateko, euskara batua "bizkaieratu" nahi da, eta hizkuntz eredu 
estandarrean bizkaieraren "kolorea" gehiago agertu nahi da (2.2.1. atala);  

b) Euskalkiari berari ere erabil-esparruak bilatu nahi zaizkio, horrela iraunbidea ez ezik 
garabidea ere izan dezan; ideia horren beste aldea da euskara batuaren erabil-esparruak 
mugatu behar direla (2.2.2. atala);   

c) Askotan aipatzen da mendebaleko euskaldunak ez duela aurreiritzi ona bere euskalkiari 
buruz, baina bestetik gizarteak ikusten da badiola atxikimendua; ondorioz, eta euskalkiaren 
aldeko jarrera bizteko edo indartzeko, konplexu horren aurkako borroka egiten da (2.2.3. 
atala);  

d) Euskalkiari (ustez) kontrako jarrera erakusten dioten erakundeei, edo laguntza aski 
eskaintzen ez dutenei, kritika egiten zaie (2.2.4. atala).  

Mendebaleko euskalkiaren aldeko arrangura eta aribide horiek aztertuko dira banaka 
hurrengo puntuetan. Baina lehenago, labur bilduko ditugu lau ekinbide horiei buruzko ideia 
nagusiak. Horretan hasiko gara jarraian. 

Euskara batua proposatu zenez geroztik euskal gizartean hizkuntz eredu berri horren eta 
euskalkien arteko eztabaida izan zen (ikus bedi 2.1 puntua, adibidez). Euskara bateratzeko 
ekimenaren hasieratik urte mordoxka joan delarik, gaur egun eztabaidagunea tokiz aldatu dela 
esan daiteke: euskara batuak egin du bidea, hizkuntz eredu hori franko garatu da eta eredu 
bateratzaile moduan gizartearen onarpen zabala lortu du, ereduaren beharra finkatuxea ageri 
zaigularik azken aldi honetan. Hala ere, oraindik ere euskalkiaren eta euskara batuaren arteko 
arazoa ez dago erabat lasaitua, ez delakoz oreka lortu bi eredu horien artean. Beraz, oraindik 
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kezka bizirik dago. Mendebaleko gizarte euskaldunak bertako euskalkiari dion leialtasunak 
bizirik dirau. Lau jardun-ildotan esanen genuke biltzen dela gaur egun bizkaieraren 
biziraupenaren inguruko kezka: a) euskara batua "bizkaieratu" nahi da, euskalki horren 
ezaugarriak eredu estandarrean ugariago sartuz; b) bizkaierari erabil-esparruak bilatu nahi 
zaizkio, batuarenak mugatuz;  c) mendebaleko euskalkidunek (izan) duten konplexuaren 
kontrako borroka egiten da, hizkuntz harrotasuna eta atxikimendua ez galtzeko (eta ondorioz, 
erabilera areagotzeko); d) euskalkiaren erabilpenaren aldeko indarrik aski egiten ez (bide) 
duten erakundeei kritika egiten zaie.  

Mendebaleko euskalkiaren aldeko arrangura horren ondorioz lau bidetan egiten da lan, 
beraz, bizkaieraren ezaugarriek iraun dezaten. Ondoan ikusiko ditugu banaka, labur. 

a) Euskara batua "bizkaieratu"  

Alde batetik, bada, euskara batua "bizkaieratu" nahi da. Hau da, eredu estandarraren 
barruan sartu nahi dira mendebaleko euskalkien ezaugarri gehiago, ereduaren beraren mugak 
zabalduz1. Euskara batuaren muga linguistikoak zabaltzeko ahalegin honetan ari diren egile 
guztiek, ordea, ez dute irizpide bera erabiltzen bizkaieraren ezaugarriak euskara batuko 
testuetan sartzeko orduan. Bestela esateko, bizkaierak euskara batuan aztarna eta eragin 
handiagoa izan ditzan ahalegintzen diren idazle eta egileak, jar daitezke nolabaiteko ordenan, 
zenbateko garrantzia ematen dioten Euskaltzaindiak euskara batua eraikitzeko emaniko 
orientabideei: batek hiru ohiko irizpideak (aintzinatasuna, hedadura, eta literatur tradizioa), 
denak bistan eduki daitezela eta xehero bete daitezela eskatuko du (Koldo Zuazok, 1993), 
baina aldi berean beste batentzat aditza eta deklinabidea kenduta, gainerako guztiak badu 
"eskubidea" euskara batua izateko, batere kontuan hartu gabe beste irizpiderik (Juan Manuel 
Etxebarria). Azken honentzat nahikoa da, beraz, euskara ona izatea (hots, euskaldun onek 
erabilia izatea), zuzenean euskara batura pasatu ahal izateko, bestelako iragazkirik igaro 
beharrik gabe. 

Irizpide horren arabera, jarrera batzuk nabaritu uste ditugu gai horren inguruan, ondoan 
agertzen direnak (honek noski azterketa xeheagoa behar badu ere, uste dugu orientabide gisa 
bederen balio duela). Ordena daitezke bizkaierazale heavietatik hasi eta bizkaierazale 

                                                 
1 Euskara batua eta euskalkiak (batez ere bizkaiera), hasierako urteetan, maila bereko hizkuntz aukeratzat jotzen ziren, oro 
har, elkarren kontrako etsai ezin bateratuak. Ez zen ageri bien arteko "hibridazio" saiorik kasik, bi ereduak oso desberdintzat 
jotzen zirelarik, bien arteko zubirik gabe bezala. Euskara batuak gizartearen gehiengo handiaren onarpena eta neurri bateko 
finkapena lortuan, bizkaiera beste maila batera igarotzen da, hizkuntza nazionalaren zeregina beste ereduari (euskara 
batuari) utziz, eta bera erregio hizkuntza bilakatzeko bidean jarriz, berorri dagozkion erabil-esparruak zabaldu nahiari uko 
egin gabe. Posizio horretatik bi hizkuntza ereduak (bizkaiera eta euskara batua) ez dira elkarrekin garaikarrean ari, eta batak 
bestea ernal dezake eta osatu. Fenomeno hauxe da Villasantek 1970ean espero zuena, katalanen esperientziari jarraiki: behin 
eredu batua finkatu ondoren, euskalkiek mesede egiten diote eredu batuari, sasoitu egiten dute, eredu baturik gabe gertatzen 
denaz guztiz bestera (ikus VILLASANTE, 1970a: Hacia la lengua literaria común).  
Beste formulazio teoriko garrantzitsua da José María Sánchez Carrión Txepetx-ek egiten duena: euskara batuak hizkuntza 
nazionalaren funtzioa bete behar luke, eta euskalkiak erregionalarena. Eta hala dio bere Un futuro para nuestro pasado 
liburu ezagunean, eredu batuaren eta euskalkiaren arteko lehiaren arrazoia horixe dela hain zuzen: eredu batuari ez zaio 
ezagutzen bere nazio hizkuntza izaera, hori erdarak betetzen duelakoz neurri handi batean, eta horrengatik ari behar dute 
batuak eta euskalkiak eremu bera eskuratu nahizik borrokan, izatez bakoitzak bere esparrua behar lukeelarik.  
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lightetaraino iritsiz2. 

1.-Batzuentzat, euskara batua bizkar-hezurra besterik ez da oraindik, egin gabea dago, eta 
soil-soilik onartzen da aditza eta deklinabidea direla batuak3, hizkuntzaren beste alor guzietan 
idazlearen askatasuna aldarrikatuz. Jokabide hau darabilten idazleek joera bizia erakusten 
dute bizkaieraren ezaugarriak ahalik eta gehiena agertzeko testu guzietan4. Garrantzi 
handiagoa eskaini nahi zaio ahozko tradizioari, alor horretan euskararen aberastasun asko 
aurki daitezkeelako ustean. Horrek balioko luke bizkaierak euskara batuaren eraikuntzan pisu 
eta garrantzi handiagoa izan lezan, zeren bizkaierak literatur eremuan nagusitasunik ez badu 
ere, ahozkoan aberastasun handia du, eta horrenbestean, alor hori ikertzen bada, bizkaieraren 
altxorrak agerian geldituko lirateke: horrela, euskara batua «bizkaieraren bide ederretik ere» 
joanen litzateke5. Lexikoaren alorrari dagokionez, hitz bati euskara batukoa izateko eskatzen 
zaion bakarra da euskaldun onek berba hori erabili izana, bestelako iragazkirik igaro behar 
gabe. Itxura denez, hitzaren hedadurari edo bestelako ezaugarri murrizgarriei ez zaie 
jaramonik egiten, edo bigarren mailan uzten dira. Jarrera horren adibide izan liteke Juan 
Manuel Etxebarriaren ariera (1994 eta 1995), edo Iñaki Gaminderen zenbait testu (1992b, 
adibidez). 

2.-Beste batzuk, berriz, aspaldidanik saiatu izan dira bizkaieraren ezaugarriak beste 
euskalkietakoekin batera euskara batukoak kontsidera daitezkeen testu arruntetan sartzen. 
Adibidea izanen litzateke Andolin Eguzkitza6. Idazlearen askatasuna aldarrikatzen badu ere, 
idazle honen kezka ez da bereziki eta soil-soilik bizkaieraren ezaugarriak ugari sartzea 
testuan, baizik eta nolabaiteko hibridazio batera joatea, hango eta hemengo euskalkietako 
baliabideak batera jarriz testuan7. 

3.-Juan Luis Goikoetxeak ordezka dezakeen jarrera izanen genuke beste bat. Autore 
honek, idazle eta irakasle multzo baten izenean, agertu zuen Leioan Euskaltzaindiak 1994ean 
egin zuen XIII. Biltzarrean bizkaierak beren ustez euskara batuari egin liezaiokeen 
ekarpenaren lehenengo zatia. Bereziki lexikoaz ari da. Proposamena egiteko orduan, ez ditu 
zehazki Euskaltzaindiaren irizpideak jarraitzen. Ez ditu, alegia, hitzen aintzinatasuna, 
hedadura eta literatur erabilera, denak eta haiek bakarrak, kontuan hartzen. Bizkaiko gizartean 
sustraituak eta nortasun handikoak diren berbak batuan sartu behar direla aldarrikatzen du, 

                                                 
2 Heavy eta Light izendapen hauek Katalunian erabili izan dira hizkuntzaren aurreko jarrera bi adierazteko: heavy izenekoak 
espainolaren interferentziarik gabeko eredua aldarrikatzen du; light izena bereganatzen duen joerak, aldiz, ez du hainbesteko 
kezkarik erakusten beste hizkuntzarekiko (honetaz, ikus, adibidez, Sabater 1991) 
3 Lan honetako azterketa enpirikoa 1996an hasia da (ikus 4. atala); hori dela eta, Euskaltzaindiak 1994ko urritik aitzinera 
erabaki dituenak ez ditugu euskara batutzat hartzen. 
4 Esan daiteke jarrera hau beste muturreko jarrera baten kontrako erreakzio gisa sortzen dela: behin baino gehiagotan aipatu 
izan da idazle bizkaitarren euskarazko testuetan ez dela nabari hiztun horien jatorria, beren euskalkiaren ezaugarririk bat ere 
agertzen ez delakoz euren testuetan. Hala dio, adibidez, Iñaki Caminok (1994). 
5 Hala dio J. M. Etxebarriak (1993). 
6 Ildo horretan sartuko genuke Iñaki Gaminderen lanen bat ere (1992a), non euskara batu gisa hartzen diren bai bizkaieraren 
ezaugarriak eta bai, beste muturretik, zubererarenak. 
7 Beste euskalki bateko ezaugarrien agerpenaren alde agertzen da Euskaldunon Egunkarian, Aingeru Epaltzaren Ur uherrak 
liburuari buruzko kritika egiten duelarik, nafarreraren ezaugarriak agertzearen aldeko jarrera hartuz. 
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bestela gizarte bizkaieradunak euskara batuaren eredua beretzat ontzat hartuko ez duelakoan, 
bere burua hizkuntz eredu horretan ikusiko ez duelakoz eta berarekin eroso egonen ez 
delakoz, arrotza gertatuko zaiolakoan. 

4.-Euskaltzaindiak plazaraturiko irizpideekin ortodoxoena jokatzen duena, Koldo Zuazo 
da. Irakasle eta ikertzaile eibartar honen ustez ere, bizkaieraren ezaugarriek gehiago agertu 
beharko lukete euskara estandarreko testuetan, eta hartarako bizkaieradunek euren 
euskalkiarekiko aspaldidanik duten konplexua uxatu behar dute. Hala ere, Euskaltzaindiak 
emaniko orientabideak guztiz egokitzat jotzen dira gaur den egunean ere. Lexikoari 
dagokionez, arreta berezia eskatzen du xokokeriak euskara batuan sar ez daitezen (Zuazo 
1989a eta 1993)8. 

Adibide moduan aipatu ditugun lau-bost egile horien jardunak garbiro erakusten du, gure 
ustez, badela asmo sendoa mendebaleko euskararen ezaugarriak eredu estandarrean sartzeko, 
horrela bizkaieradunak euskara estandarra "bereago" senti dezan, eta ez dezan eredu guztiz 
arrotz hartu. Inportantea iduritzen zaigu azpimarratzea eredu batua zabaltzeko ahalegin hau, 
gaur egun, hizkuntza nazional eta bakarraren aldeko ekintzarekin batera gertatzen dela; ez 
dela, alegia, hizkuntza batasuna galarazi nahi euskalkiak euskara batuari kontrajarririk, baizik 
eta batasun zabalago bat eraiki, maila teorikoan behintzat bi helburuak batera posibletzat joaz 
(kontuan hartu behar da, hala ere, gure ustez, honelako ahaleginek badituztela potentzialki bi 
arrisku: eredu batuarekiko atxikimendua lausotzekoa9, eta hizkuntz erregionalismoa 
indartzekoa10). 

b) Euskara batuaren erabil-esparrua mugatu, eta bizkaierari bereak bilatu 

Bigarren jardun ildo honetan, euskara batuaren beharra eta zeregina ukatu barik11 (euskara 
batua hizkuntza estandarra litzateke, eta haren betekizun nagusia euskaldun guztien arteko 
komunikazioa bermatzea, ez bakarrik euskara bera bere osoan hil ez dadin, baizik eta 
hizkuntza erregistro landuenak garatzeko ezinbesteko tresnatzat harturik), eztabaidatzen da 
zein den bizkaierak bete behar duen eginkizuna gizarte bizkaieradunean, euskalki hau itzal ez 

                                                 
8 Dena dela, 1999ko lan batean, «herriko euskera batua» delakoaz ari denean, Koldo Zuazok esaten du badela sasoia «berba 
guztiak» eta «egitura guztiak, edozeiñ euskalkittakuak izanda be, euskera batukuak direla esateko» (1999b:107).  
9 Zatitu aitzineko Jugoslavian hainbat saio egin dira hizkuntza estandar bat lortzeko, baina hiztunek beren ezaugarriei (eta 
haien balio sinbolikoei) eusteko erakutsi duten temak galarazi egin du forma bakar baten hautaketa (Junkovic, 1988). Aldeak 
alde, uste dugu ez direla ahantzi behar hizkuntz erregionalismoa gehiegi indartzeak dakarzkeen arriskuak, eskola mailan 
jokabide zabal-zabalak hartzeko iritzia defenditzen badugu ere. Ikus honetaz lan honen 3.4. puntua. 
10 Bi indar nabaritzen dira aldi berean bi norabidetan bulkaka: zenbaitek Iparraldeko eta Hegoaldeko hizkuntz ohituren 
arteko batasuna zaindu nahi dute guzien gainetik, eta horrela, Hegoaldeko euskalkien arteko desberdintasunak bigarren maila 
batean jartzen dituzte (Sarasola 1997, Salaburu 1994a); beste batzuek, berriz, eredu estandarra mendebaleratu nahi dute, 
bizkaiera ere ez dadin eredu batutik kanpora gelditu erabat (Mendebal Euskal Kultur Elkartea, 1997, 1998 eta 1999). Bi 
indar horiek, halere, batera datoz hizkuntza estandar nazional bakarra eraikitzeko helburuan, eta harekiko atxikimendua 
erakusten dute.  
11 Euskara batuaren beharra ukatzen dutenak badira gizartean, baina esan daiteke gero eta bazterreratuagoak direla, eta 
eragin indarra apaltzen ari zaiela gero eta gehiago. Nolanahi ere, eredu estandarraren beharra ukatzen dutenak euskalkiaren 
aldeko jarrera izan dute beti. Beraz, lau jardun ildo hauetatik lehenbizikoa ez lukete ukituko -ez baitute batua bera onartzen-, 
baina beste hirurak ederki beteko lituzkete, euren gisan, nolanahi ere (euskalkiaren aldeko posturetatik ere kritikak egiten 
zaizkie, tradizioa eurek apurtzen ei dutelakoz: ikus Arejita 1998a).  
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dadin, eta are gehiago, euskararen iraupenari eta indartzeari lagun diezaion12. Ekimen honen 
ondorioz, bada, eztabaidatzen da bizkaiera non eta zertarako erabili eta bultzatu behar 
litzatekeen, edo bestela esateko, zein funtzio bete behar lituzkeen gizartean. Horrela, euskara 
batuaren esparrua mugatu nahi da, eta euskalkia erabil-esparru gehiagotara hedatu. Ikuspuntu 
honen adibide jar daitezke, besteak beste, Zuazo 1989c eta Arejita 1993 (adibide gehiago 
agertu ditugu 2.1. atalean). 

c.- Konplexuaren kontrako borroka.  

Mendebaleko euskaldunek euren berbetarekiko duten iritzi ezkorra askotan aipatzen den 
gaia da. Baina, aldi berean, dioten atxikimendua ere ez da hutsaren hurrengoa. Bestalde, 
hizkera molde batek iraun dezan, ezinbestekoa da hartan mintzatzen diren hiztunek 
atxikimendua gal ez diezaioten. Hizkuntz eredu bati buruzko aurreiritzi gutxiesgarriak irauten 
badu (edo, okerrago, handitzen bada), berriz, nekez indartuko da halako hizkera. Horrengatik, 
mendebaleko euskalkiaren indartzeko eginahalean ezinbestekoa da hiztunek euren baitan 
konplexua alde batera utz dezaten. Horretarako egiten dira hainbat dei gizartean, bizkaieraren 
ezaugarriak ederretsiz sarritan, horrela hiztunak segi dezan bere berbetari atxikia. 
Horrelakoak bilduko ditugu azpiatal honetan: konplexuaren agerraldiak ikusiko ditugu, baina 
baita mendebaleko berbetaren ederresteak, edo konplexu hori astintzeko deiak. Bestalde, 
konplexuaren kontua ez da Euskal Herrian bakarrean gertatzen, eta puntu hori apur bat 
globalago hartu nahi izan dugu (ikus 2.2.3. azpiatala). 

d) Erakundeei kritika. 

Lehenagotik ere bizkaierak ez du izan euskaldunen artean lehen mailako kontsiderazioa. 
Gipuzkera Beterrikoak bereganatu du Hegoaldean titulu hori, Iparraldean Lapurtera 
kostatarrak hartzen zuelarik toki hori (Zuazo 1987 eta 1989a). Nolanahi ere, euskara batuaren 
prozesuarekin, eta botere politikoaren zati bat eskuratu izanarekin, zenbaitek uste zuten 
bizkaierari laguntza bereziak emanen zitzaizkiola, frankismoaren azpian jasaniko zapalkuntza 
berdintzeko asmotan edo. Botere politikoaren zati bat erakunde autonomikoen eskuetara 
etorri orduko, ordea, hizkuntza estandarraren eredu berria franko indartzen hasia zen 
gizartean. Orduan, botere publikoek, laguntzak emateko orduan, hautatu behar izan zuten zein 
ereduren alde jarri. Lehenbiziko kapituluan ikusi dugu nolako gatazkak izan ziren gizartean 
euskara batuaren eta euskalkien aldekoen artean. Horren denaren ondorioz, eta baliabide 
ekonomikoak eta bestelakoak mugatuak izaten direnez beti, kontua da botere publikoetatik 
euskalkiari eskainiriko laguntzek ez zutela zenbaiten gogoa ase. Eta hala-hala ez dutela orain 
ere denen atsegina ekartzen. Jardunbide edo politika instituzionalarekin konforme gelditzen 
ez denak, ordea, badu kritika egitea, eta horixe da laugarren ekinbide gisa aurkitu duguna: 
bizkaierari laguntza aski ez emateagatik erakundeei egiten zaizkien kritikak bildu ditugu atal 

                                                 
12 Hala dio, kezkatsu, J. L. Goikoetxeak (XIII. Biltzarrean), talde baten lanaren emaitza aurkezterakoan: ez dela euskara 
plazara jalgitzen behar bezala, eta horren konponbidea bilatu nahi du (1994a). 
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honetan. Euskaltzaindiari ere egiten zaizkio halakoak, baina horiek beste atal batean sartu 
ditugu: 2.3. Euskaltzaindia eta euskalkiak izenekoan, hain zuzen ere. Horretara, puntu 
honetan, gehienbat bederen, bestelako erakundeei egiten zaizkienak bildu ditugu, dela 
Jaurlaritza, dela lurralde historikoaren eremuko boterea, edo dela herrian herriko 
administrazioari egiten zaiona. 

Behin guk aurkitu uste izan ditugun jarrera nagusien laburpena egin ondotik, horietako 
bakoitza zer agiritan oinarritzen dugun erakutsiko dugu hurrengo lerro eta orrialdeetan, 
azpiatal bana eskainiz esan ditugun lau ekinbideei. Hala, lehenbizikoari, hots, euskara batua 
"bizkaieratzeari", 2.2.1. azpitala eskainiko diogu; bigarrena, euskalkiari berari esparruak 
bilatu nahia erakusten duena, 2.2.2. puntuan garatuko dugu; hirugarrena, 2.2.3. puntua alegia, 
konplexu eta aurreiritzien kontua tratatzeko erabiliko dugu; eta laugarrenean, erakundeei egin 
zaizkien kritika batzuk bilduko ditugu (2.2.4. atala, beraz). 

2.2.1. Bizkaieratik baturako hartu. 

Azpiatal honetan bizkaierak euskara batuari egin liezaiokeen edo egin beharko liokeen 
ekarriaren eskakizuna erakusten duten iritziak bilduko ditugu, azken urteetakoak. Lan 
honetan guzian, 1968ko urtea jartzen dugu abiaburu, eta zenbait puntutan bereziki 
interesatzen zaigu aztertzea gure egunotan nolako jarrerak ageri diren gizartean gai honi 
dagokionez. Beste alde batetik, ekimen ildo hau oso oztopatua egon zen euskara batuaren 
hasierako urteetan, eredu hori eta euskalkia elkarren aurkaritzat hartzen baitziren. 
Horrengatik, ildo horretako iritziak geroxeago hasten dira, oro har.  

Euskara batuaren hasierako momentuetatik, Xabier Kintanak ahalegin handiagoa egin du 
eredu hori aberasteko, euskalkiaren beraren defentsarako lanetan baino. Euskaltzain bilbotar 
horren iritzia da bizkaieraren ezaugarriek euskara batua aberastu behar dutela. Kintanak 
(1984:110-111), lehenago berak prentsan agerturiko artikuluak biltzen dituen liburuan, 
bizkaierak batuari zer ekar diezaiokeen adibide batzuk jartzen ditu. Bizkaieraz egiten dira 
desberdintze batzuk beste euskalkietan gaur egun egiten ez direnak, eta Kintanak uste du 
horiek oso probetxagarriak liratekeela euskara batua diseinatzeko orduan: ipuin, arrain, 
artzain eta sail horretakoez gainera, neba, hatz, behearen gainean hobetsiko lituzke (Kintana 
& Salaburu, 1984:110-111; aipua zehazki lan honen lehenbiziko kapituluan bildua dugu). 

Arejitak 1984-85eko Eguberrietan, lehen aipaturiko Eibarko jardunaldietan, arrazoi 
soziologikoak (hiztun kopurua) aldarrikatzen ditu hizkuntz eredu batua gehiago 
"bizkaieratzeko" (1986:167) (aipamena zehazki jasoa da 1.3.2.6. puntuan) 

Bostak Bat hiztegigile taldeak, bere Euskararako Hiztegiaren aurkezpen hitzetan 
(Uribarren eta beste, 1986), euskara batuaren garapenarekin talde horrek duen konpromisoa 
berresteaz gainera, bazter euskalkietako ekarria baliatzen saiatu direla adierazten da zehazki. 
Talde honek agerian esaten du euskara batuaren ildoan egiten duela ahalegina (1986:XIV). 
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Hiztegia osatzeko erabiliriko iturriei buruz ari direla, berriz, bizkaierari eta Iparraldekoei 
buruzko kezka berezia erakusten dute (1986:XVII). 

Koldo Zuazok (1989a eta 1993, adibidez) uste du nork bere euskalkitik abiatu behar duela 
euskara batuaren eraikuntzan aritzeko ere. Baina kontu handia erakusten du euskalkiaren 
erabilera dela eta, joera zatikatzailean barna amiltzeko arriskua ikusten baitu. Bide horretan 
barna ez sartzeko, bada, Koldo Zuazok hiru irizpide jartzen ditu gidari euskalkia eta haren 
ezaugarriak erabiltzeko orduan: a) euskararen osotasuna kontuan har dadila, alegia, 
lehentasuna emanez, hautatu beharrean suertatuz gero, beti bizkaiera beste euskalkietara 
hurbiltzen duten ezaugarriei;  b) hedadura, hots, herrialde mailan bertako ezaugarri bereziei 
tokia emanez, duda barik, baina esparru zabalagoetarako horrelako berezitasunak alde batera 
utziz; eta c) antzinatasuna, hau da, aintzat harturik euskara lehenago batuagoa zela orain 
baino, argudiatzen du horrengatik azken berrikuntzak alde batera utzi behar liratekeela, eta 
lehenagoko forma jatorrak (eta hedadura handiagokoak) lehenetsi (1989a:34-35, adibidez). 
Gero, jarrera euskalkizale kezkagabeagoa erakusten du, eskolako ereduaz ari denean 
(1999b:107). 

1991. urtearen amaieran, abenduan, Euskaldunon Egunkarian eta beste komunikabide 
batzuetan ere, euskaltzain oso batzuek eta unibertsitate irakasle batzuek, besteak beste, idatzi 
bat argitaratu zuten Euskaltzaindiaren azken denboretako jokabideak beren ikuspuntutik 
salatuz. Beste salatu-gai batzuen artean, gipuzkerarako lerratze handiegia sumatzen zuten 
sinatzaileek Euskaltzaindiaren azken erabakietan, bizkaieraren ezaugarri batzuk, euskara 
batua aberasteko liratekeenak beren ustez, bazterrera utziak izan bide dira eta. Polemika bizia 
izan zen, eta sinatzaileetako batek, Gorka Palaziok, egun batzuk geroago eztabaidaren mugak 
zehaztu nahi izan zituen, ekimenaren helburua zein zen azalduz Euskaldunon Egunkarian. 
Honela mintzo da idatziaren asmoari buruz: 

Gure asmoa, bizkaierak batuari eman diezaizkiokeen gauza batzuk gorde daitezen Euskaltzaindiari 
erregua egitea berandu izan baino lehen. Tamalgarria litzateke lexiko arloko zenbait aberastasun galtzea. 
(Palazio, 1992) 

Zehazki puntu batzuk aipatzen ditu, euskara baturako forma batzuk hobets daitezen 
eskatuz (batzuetan bizkaierak lehentasuna izanen lukeelarik, hobeki gorde baitira horretan 
zenbait bereizkuntza beste euskalkietan galdu direnak), gipuzkeraren nagusitasun 
erabatekoaren kontra: behatz-atzamar eta neba/anaia bikoteen arteko desberdintasuna, eritzi 
aditzaren forma, honetan/horretan/hartan sailaren aldeko jarrera (hontan eta kideen kontra), 
diezaguten eta forma horien aldeko apostua (dezaiguten-en kontra), eta j eta g grafemen 
ahoskera. 

Kintanak gogora ekartzen du (1992a) bizkaiera apur bat baztertua gelditu zela euskara 
batuaren eraikuntzan, baina hala ere ahalegina egiten zela mendebaleko ereduaren 
ezaugarriak konpentsazio gisa-edo sartzen, ahal zenean, eredu bateratzailean (1992a:37). 
Ekimen elkarretaratzailearen filosofia berriz gogorarazten du Xabier Kintanak 1992ko 
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ekainean Euskaldunon Egunkarian argitaraturiko artikulu batean (1992b), izan ere kexu baita 
zenbaitetan gipuzkeraren ezaugarriak inolako neurririk gabe erabiltzen direla euskara 
batuaren izenean; jokaera hori ez du onartzen, bizkaieraren ezaugarri aberasgarriak alde 
batera uzten direlakoz, gisa horretan hasierako filosofia hautsiz, Kintanaren idurian: 

Azken buruan zalantzan jarri zaiguna euskara batuaren filosofia bera da. Guztiok hasieratik ongi ulertu 
genuenez, euskara batua, funtsean, ez zen euskalki bat besteen buru ezartzea. Hor, euskaldun konkretu 
batzuren inperialismoa barik, norbere euskalkiaren gainetik euskaldun guztion literatur hizkuntza komuna 
bilaka zitekeen koinea sortzea genuen helburu. Horretarako, idazle klasikoen emaitzak, lehenaldian ageri 
ziren erro jator komunak, bazter-euskalkietako joera kontserbakorrak eta euskalki guztien berezitasun 
aberasgarriak begiesten ziren, horiekin guztiokin, erdialdeko nafar-gipuzkoar-lapurtar euskalkien 
ardatzaren inguruan, noski, eredu osatu eta aberastua lortzeko. Euskalki guztiekin buruturiko elkarlan 
batu horretan, bestalde, toki orotako euskaldunok ikusiko genukeen geure herrialdearen ezaugarririk, 
bera onartua izateko garantia, hain zuzen. 
Orain dakusaguna, aldiz, arras bestelakoa da. Batasunaren atxakian batzu aspaldion gipuzkera hutsa 
eskaintzera datozkigu, beren euskalki propioa alegia. Sarritan, gainera, gurea ez den eredu horren truke, 
beste euskaldunok geure euskalkian ditugun tradizio aberatsa eta ñabardurak baztertzea (sic) gonbidatzen 
gaituzte, trukean inolako konpentsaziorik eskaini gabe. Eta gauzak garbi: batasunaren alde inork amore 
eman badu, bizkaitarrok eman dugu, baina batasunaren alde geure hitza eman genuenean, ez ginen inoiz 
oraingo horretara konprometatu. 
Literaturan eta prentsa idatzian oreka hautsi xamarra bada ere, euskal irrati-telebistetatik gipuzkerazko 
intoxikazioa, euskara gero eta espainolduagoaz nahasia, jadanik gehiegikeria toleragaitza da. (Kintana, 
1992b) 

Joera horiengatik-eta Bizkai aldean erreakzio txarrak biztu bide direla adierazten du 
Kintanak, eta euskara batu horren kontrako jarrerak ere bai. Hala dio orain euskaltzain oso 
den bilbotarrak, bizkaieraren ezaugarri aberasgarriak bazterrera gelditzen direlakoz haserre, 
eta haiek eredu komunean sar daitezela galdetuz: 

Bizkai aldetik, bestalde, gero eta gehiago dira era guztietako jendeari aditzen dizkiegun ernegu-
desgogoak. Hedaduraz eta hiztunez gure hizkuntzak duen bigarren euskalkiaren aberastasun nabariak 
sistematikoki baztertzen ari dira, eta horrek kexak, amorru eta uko-sentimenduak sorterazi ditu aspaldion, 
irakasleengan batez ere. Soluzioa ez da, zenbaitek proposatu duenez, nafarrek, iparraldekoek edo 
bizkaitarrok, geuk geure hitzak erabiltzea, gipuzkoarrek berek ere gureak ikastea baizik, euskara batua 
osatzeko geuk besteenak ikasten ditugun arrazoi berberagatik, guztiak gure hizkuntzaren ondare 
direlakoan. (Kintana, 1992b) 

Euskara batua hizkuntza nazional gisa ulertzen du Iñaki Gamindek (1992b), eta eskatzen 
du bidea libre uzteko bizkaieraren ezaugarriek euskara batua osa dezaten, hartarako lexikoan, 
esamoldeetan, joskeran eta abar «liberalki» jokatzeko egiten duelarik galde.  

Eredu estandarra indartzeko orduan, eta euskalkien ekarriak nolakoak izan daitezkeen 
erakusten ari delarik, Koldo Zuazok Euskaltzaindiaren irizpideak ditu gidari zehatz-mehatz, 
hots, antzinatasuna, hedadura eta literatur tradizioa (1993:58). Euskaltzaindiak aspaldi 
emaniko irizpide horietan oinarriturik gomendatzen du Zuazok bizkaieradunek euren 
ezaugarriak balia ditzaten euskara estandarrean. Bizkaierako hitzen artean, hala ere, halako 
gradazio bat ezartzen saiatzen da: hitz batzuk ederki erabil daitezke euskara batuan (baliteke, 
beharbada, bidali, jakina...); beste batzuk ere egoki ikusten ditu eredu estandarra aberasteko 
(amaitu, begitandu, ei, hain -halakoren esanguran-, lain, lantzean behin, lar, ostera, neba, 
ugazaba...); duda sortzen diote beste hitz batzuek Zuazori: martitzen, eguasten, bagil, 
zemendi...(1993:59); azkenik, Euskaltzaindiaren irizpideen beren arabera, bizkaieraz 
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erabiltzen diren berba batzuk eredu estandarretik baztertzeko aholkatzen du: armozu, 
amatatu, atoan, olgau, olgeta, sano, beinke, derrigor... hain zuzen hedadura ttikikoak 
direlakoz, edo «txokokeriak». Eta batez ere, gaztelerak ekarriak direlakoz: azken muga hau 
bera jartzen die herriko ezaugarriei «herriko euskara batuan» onartu edo baztertzeko 
(1999b:107). 

Lexiko sailean eginiko oharrez gainera, beste sail batzuetan ere uste du irizpide berak 
erabili behar direla. Alegia, nork bereari lehentasuna ematea, baina beti gogoan edukiz 
Euskaltzaindiak adieraziriko hiru irizpideak: 

Bizkaierak -eta euskalkiek, oro har- hizkera estandarrari lexiko-sailean egin liezaizkiokeen ekarpenetara 
mugatu naiz aurreko lerroetan. Baina guztiz antzeko bideak urra genitzake hizkuntzaren beste sail 
batzuetan ere. Harritzekoa da, esate baterako, bait- aurrizkiak azken urteotan lortu duen arrakasta handia, 
-eta atzizkiaren kaltetan. Edota -ri buruz, -t(z)ear (erortzear, hiltzear)... bezalako egiturek berenganatu 
duten leku zabala, beste batzuen esparruak txikituz eta ahulduz. Modak moda, euskararen beraren 
ahulezia dakar horrek luzera begira eta euskalkien arnasa gerta daiteke, hain zuzen, euskararen bizigarri 
eta zuzpergarri. (1993:60)13.  

Euskara batuari bizkaierak orain artean baino gehiago eman diezaiokeela esaten du 
Arejitak (1993a). Eta aipatzen du bere ustez zergatik ez den handiagoa izan euskaldun berrien 
kasuan zein euskaldun zaharrenean: euskaldun berriek euren ikasketa prozesuan bizkaiera ez 
dutela ikusi, eta euskaldun zaharrei ere ez zaiela euskalkia irakatsi (1993a:70). Arejitaren 
ustez bizkaieradunek euskara batua eraikitzeko orduan euren euskalkia oinarri gisa hartu ez 
izanaren arrazoi inportantea, alfabetatze desegokia da. Bizkaieradun alfabetatuak ere ez omen 
du bere hizkera ez aski ezagutzen, ez hartaz gogoeta egin, ez tradizio literarioaren berri izan 
ere, eta horrela ezinezkoa da batasunari ekarpenik egitea. Alfabetatze desegokia egin ez duen 
bakarra, itxura denez, Labayru Ikastegia izan da, beste erakundeak gogor kritikatzen baititu 
(AEK, HABE, Bilbo aldeko euskaltegi homologatuak, eta «beste erakunde batzuk») 
(1993a:75-76). Bizkaierak euskara batuari zer eman diezaiokeen, ongi eta xehero aztertu 
behar da, Arejitaren iduriko. Horretarako, besteak beste, idazle klasikoen (Mogel, Añibarro, 
Frai Bartolome eta Astarloaren) berrirakurketa arretatsua eskatzen du, euskara batuaren 
aberasteko helburuarekin (1993a:74-75). 

Bi aukera ikusten ditu Igone Etxebarriak (1994) telebistan bizkaierak aurkezten duen arazo 
bereziari egoki erantzuteko: edo programa bereziak (edo zatiak) bizkaiera agertzeko egin, edo 
euskara batua bizkaieraren ezaugarriez hornitu. Bigarren honen aldera makurtzen da EITBko 
hizkuntza teknikaria (1994:60). 

Juan Luis Goikoetxeak XIII. biltzarrean (1994a) gordinki agertzen du mendebaleko 
euskalkidun batzuek duten susmoa euskara batuarekiko, azken boladako erabaki batzuk direla 
eta. Idazle eta irakasle mungiarrak puntu batzuk ikusten ditu bereziki bizkaierak eman 
diezazkiokeela euskara batuari, eta ohartzen da, hala ere, ez zaiela forma horiei batere 
lehentasunik ematen eredu estandarraren eraikuntzan. Horrela, mendebaleko euskararen 

                                                 
13 Ideia bera adierazten du Deba Ibarreko Euskeria izeneko lanean, besteak beste (1999b:107). 
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ekarria batasunera arrontean elbarritua gelditzen da, eta ez du egoera hori batere gogoko. Uste 
du, gainera, euskara batuaren hasierako filosofiaren kontrakoa dela. Lan talde baten 
ordezkaritza darama XIII. Biltzarrera eta haren izenean adierazten ditu honako hauek: 

(...) Hara bizkaieradunoi planteatzen zaigun gatazkaren gunea: nola erakar  euskara  batura, ofizialki  
"galtzailetzat" jotzen  den euskalkiko hiztunaren gogo-bihotzak? 
l.-Euskara batuan bizkaieraren zenbait tasun eta balio ezin dira jaso gabe utzi. Batasuna eraikitzeko 
orduan, badira euskalkietan elementu batzuk, beste batzuk baino karga semantiko nahiz sinbolismo 
adierazkorragoa dutenak. 
Aipa ditzagun eredutzat har daitezkeen bizpahiru: 
-Berton/bertan:: (...) 
-Atzamar/behatz: (...) 
-Neba/arreba: (...) 
Ez dukezu ezagutuko sartaldeko euskalkia darabilen idazlerik arlo hau kontutan hartzen ez 
duenik.Herritar eskolagabekoen ustetan ere, bereizketa hauek egiteko gai ez den esatari zein hizlaria 
kultur maila eskasekoa da, etxeko euskara baino ez dakiena. (1994a:796) 

Ondorioetan Euskaltzaindiaren esku hartzea galdetzen du, euskalkien baztertzea 
geldiarazteko erakunde hori badela nor adieraziz (1994a:797; ikus 2.4. atalean). Eta horren 
ostean, 300 hitzeko zerrenda aurkezten du, euskara batuan sar daitezen eskatuz. Gainera, lan 
taldearen irauteko asmoa adierazten du Goikoetxeak14. Bestalde, proposatzen diren hitz 
horiek euskara batuan eskubide guziekin sar daitezela eskatzen du, eta ez bigarren mailako 
aldaera gisa edo. Iragartzen du, horretaz landa, hitz horiez gainera bestelako ekarpen gehiago 
ere egin gogo dituztela etorkizunean. Bizkaierarentzat euskara batuan pisu handiagoa 
galdetzeaz gainera, beste eskari bat da euskara baturako erabakiak hartzen diren toki guzietan 
bizkaieraren ordezkaritza egokia izan dadila -ez baitu hala gertatzen dela uste-, horren faltak 
bizkaieraren aberastasunak eredu batutik kanpora gelditzeko arriskua ekartzen baitu bere 
iritzian (1994a:799-800). 

Joseba Butronek ere Leioako biltzar berean bizkaieraren ezaugarri tipiko batzuei buruzko 
iritzia eskatzen dio Euskaltzaindiari. Butronek, euskara batuaren zehaztasunari lagunduko 
lioketen tasun batzuk, bizkaieraren nortasuna erakusten dutenak, nahi lituzke lehentasuna 
emanak euskara batuan. Hain zuzen ere, berton/bertan, atzamar/behatz eta neba/anaia 
bikoteetan, uste du bizkaierazkoak egokiagoak direla eredu estandarrean, eta hala eskatzen 
dio Euskaltzaindiari ebazpena eman dezan horien alde (1994:710).  

Gotzon Aurrekoetxeak ere bizkaieraren ekarriak nahi ditu ugariago ikusi euskara batua 
egiteko orduan. Hona nola mintzo den 1994ko urrian: 

Ikusi duzuenez erdialdeko euskalkiak (ohizko gipuzkera eta berdin direnean bere ekialdean diren 
euskalkiak) dira denetan garaile ateratzen direnak proposamen ofizialean. Dena den, galtzailerik gabeko 
batua behar dela esaten bada ere, nik galtzailerik bakoa gura izango nuke. (1994:999) 

Euskaltzaindiak 1994ko urtearen amaieran Oiartzunen ospatu zituen III. Herri-literatura 
Jardunaldiak On Manuel Lekuonaren Omenez izenburuko lan-bilkurak. Hartan Juan Manuel 

                                                 
14 1998ko udaberrian jendarteratu zen Mendebaldeko Euskeraren Ekarria izeneko liburua, Mendebal Euskal Kultur 
Elkartearen bigarren jardunaldi agerikoetan esan ziren hitzaldi guziak biltzen dituena, eta han berriz agertzen da hitz 
zerrenda bera, elkarte horren emaitza gisa. 
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Etxebarriak hitzaldia egin zuen, etno-ipuin eta esaunden bilketa harturik gai. Aukera hori 
baliatuz, berriz ere aldarrikatzen du ahozko hizkeratik harturiko hitzak, hiztegietan sartu 
gabeak direnak, bildu egin behar direla, eta idatzian erabili, eta besterentzat ere erabiltzeko 
moduan jarri. Horrela, etorkizuneko euskara aberastu nahi du Etxebarriak, ahozkoa erabiliz 
iturri: 

Argitaratu berri dudan Gorbeia inguruko etno-ipuin eta esaundak liburuan, inongo hiztegitan agertzen ez 
diren berrehun hitzetik gora jaso ahal izan ditut. 
Gauzak honela, galdera sakon bat datorkit ateak joten bihotzaren erdi-erdira. Zein? eta hauxe: zer egin 
literatura idatzian agertzen ez diren ahozko berba hauekin? Nire ustez, hartu dauden-daudenetik, jakina, 
beren beregi etno-testutik hara, eta sartu hiztegi zein beste edozein idaztitan, era horrexetara aberastuko 
dugulako gure etorkizuneko euskara. (1995c:175) 

Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, bere agerkarian -Administrazioa euskaraz-, 
1996ko apirileko zenbakian, galdera egiten die zazpi adituri ea nola ikusten duten euskara 
batua eta euskalkien arteko harremana. Euskalkiaren zereginaz galdeturik, Adolfo Arejitaren 
erantzunaren zati bat honako hauxe da: 

Batetik, euskara batuaren egiturari gorputz-mamina eman; ez txokokeria larregiz jokatuz, ezpada norbere 
euskara-moldeko tradizio literarioa eta ahozko erabilera ondo ezaguturik, hari onurarik gehien atera, 
eredu standarrari kolore eta usain berezia emateko. Gehiago edo gutxiagoko neurria, mezu-hartzailea 
kontuan dela erabakiko da. (1996:20) 

Antzeko erantzunak, ñabardura desberdinekin bada ere, ematen dizkiote galdera berari 
Rosa Miren Pagolak, Josune Aristondok, Andrés Iñigok, Erramun Bachoc-ek, Miren 
Azkaratek eta Iñaki Gamindek (ikus lan honen 2.1.1.c. atalean). 

Andres Urrutia euskaltzainak uste du euskara batuan azken urteotan gipuzkera nagusitu 
dela, baina aldi berean ikusten du badirela talde batzuk bizkaiera batuan sartu nahi dutenak 
(1997:10). 

Mendebalde Euskal Kultur Elkarteak (MEKE) 1997ko maiatzean jardunaldi batzuk 
antolatu zituen Bilbon, gaia eta izenburua zutenak Mendebaldeko euskara XX. mende 
goienean. Jardunaldi horien bidez aurkezten zen jendaurrean 4 urte lehenago biltzen hasia 
omen zen taldea (ikus Sarriugarte Irigoien, 1997). Alfontso Irigoyen buru hautatu zuen taldea 
legeztatu egin zen, eta haren helburuen artean zehazki adierazten da bat hauxe dela: 
bizkaierak euskara batuari eman diezaiokeena agertzea eta bultzatzea. Honela dio elkartearen 
arautegiak (ikus Mendebalde Euskal Kultur Elkartea, 1997, liburuaren azalean), bere lehen 
helburu gisa: 

1. Elkartearen helburuak hauek izango dira: 
a) Euskal hizkuntzaz bere osotasunean, eta bereziki euskara batuari Euskal Herriko Mendebaldeko 
euskarak, bizkaiera izenaz ezagutzen denak, eskain diezaiokeen ondarea ikertzea eta bultzatzea. (MEKE, 
1997: azala). 

Juan Luis Goikoetxeak asmo hori berresten du 1997ko maiatzean Bilbon egin ziren 
jardunaldien idekieran: 

(...) Zalantzazko ez den moduan, euskara batua Mendebaldeko ikuspegitik begiratzen dogula, bai etxetiko 
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euskara daukagunok eta bai D ereduetan zein euskaltegietan euskaldunduak ere. 
Bizigiro honetan, Mendebaldeko partaideok euskararen korpusa zein estatusa jagon, landu eta 
bultzatzeari ekin deutsogu (...). Behar-beharrezko ikusten dogu euskal hizkuntzaz beronen osotasunean, 
eta bereziki euskara batuari Euskal Herriko Mendebaldeko euskarak, bizkaiera izenaz ezagutzen danak, 
eskaini leion ondarea ikertzea nahiz indartzea, bai tradiziozko hizkuntzaz, zein gaur eguneko berbeta 
biziaz. (1997b:16) 

Eta esaten du bizkaieradunek euren euskalkiaren agerpen handiagoa nahi dutela euskara 
batuan, nahiz eta guzientzako eredua beharrezkotzat jotzen duen, eta hartan aitzinago egin 
beharra ikusten duen halaber (ez baitu uste bi ereduak elkarren baztergarri diren, eta bai aldiz 
bata bestearen indartzeko): 

(...) ezin argiago ikusten dogu bizkaieraren lurretan bizi dan euskaldungoak kontzientzia sendoa hartu 
dauala bere berbakeraz eta ez deritxola zuzen euskara batuan, egunero darabilen euskalkiaren presentzia 
horren urria izateari; zuzen ez deritxon moduan euskara estandarra eraikitzeak norbere berbakera ez 
lantzea ekarteari. (1997b:16) 

Bizkaieraren aldeko ekimenen zati bat, ikusten ari garen bezala, euskara batura euskalki 
horren ezaugarriak sartu nahiaren inguruan biltzen da. Alegia, euskara batua onartzen da 
osorik, baina nahi da bizkaierak ere izan dezan bere isla eredu horretan. Ildo horretan ari da 
Goikoetxea 1997an, eskatzen duenean bizkaiera bai baina euskara batua ere irakatsi behar 
dela eskolan. Hala, euskara batuaren beharraren arrazoien artean, honela dio, euskara 
batuaren «bizkaieraren kolorea» aipatzen duela (1997a): 

3.1.3. Mendebaldean bere batua erabiliko dalako, bizkaieraren koloreko euskara batua. Bizkaiera -edo 
zuberera-, euskara batuan integratuta agertzen ez badira, euskara hori ez da batua. Euskara batuak 
sinbiosia izan behar dau. "Nire supuestuetan ez dok kabitzen batua ondo menperatzen dauanak 
bizkaierarik ez jakitea" (Xabier Amuriza). (1997a:94) 

Kepa Altonagak ere (1997) bizkaieratik iritsi nahi luke euskara batura. Unibertsitatean 
bizkaierak zer leku behar lukeen aztertzen ari delarik, euskalki horren erabilera batzuen 
abantaila batzuk aipatu ostean, hona nola ikusten dituen bai euskalkia eta bai eredu 
estandarra: 

(...) Horren guztiaren deskateatzailea, nire eritzirako, erabilitako eredu linguistikoa izan da: inongoa ez 
den euskara batu zabala, bizkaieratiko baliagai ugariz josia. Izan ere, urteokaz de facto gailendu den 
batua motz eta murriztaile horren kontrako antidotoa, batuaren baitatik bertatik bideratu behar delakoan 
nago, eta ez dialektoak bultzatuz batuari dagozkion zereginetarako. (1997:85) 

Mendebalde Euskal Kultur Elkartearen II. Jardunaldiak idekitzeko hitzaldian, 1998ko 
maiatzean, Maribi Unamunok berriz ere azpimarratzen du elkarte horren helburua euskara 
garatzea dela, hartarako bereziki bizkaieraren ekarria zein litzatekeen aztertu nahi duelarik 
(baina beste euskalkiak ere ahaztu barik): 

(...) euskera (...) garatu daiten ahalegintzen gara. Dakizuenez, mendebaldeko ekarriaren ikuspegitik 
ulertzen dugu garapena, ahaztu barik euskalki guztien ekarria gauzatu beharko litzatekeala. (1998:9) 

Mendebal Euskal Kultur Elkartearen bigarren argitarapenak honako izenburu hau du, 
nahiko adierazgarria: Mendebaldeko euskeraren ekarria (1998a). Hartan agerturiko 
artikuluen edukia ikusiz, berriz,  ekarri hori bi modutara uler daiteke: euskara batuari 
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mendebaleko euskarak egin diezaiokeen aportazioa, batetik, eta mendebaleko euskalkia bera 
erabiltzen ahal litzatekeen esparruetan usa daitezkeen ezaugarrien multzoa, bestetik. Xabier 
Amurizak idatziriko artikuluan ere (Bizkaierazko gitxieneko hiztegia; Amuriza 1998) ildo bi 
horiek ageri dira, lehenengo hitzetan egileak adierazten duen legez: 

Hiztegi hau gehienik batuan diharduen, baina Mendebalde eremuko ikasleak aurrean daukezan 
irakasleentzat pentsaturik dago, batez be ikastola, eskola eta euskaltegietako irakasleentzat. Geroago eta 
gehiago dira euskalkiaren kontzientziaz jabetzen doazenak, baina sarritan erdi galduta aurkitzen dira 
euskalkiaren erreferentzia nagusiei buruz. Beharbada bizkaiera halako zertzelada exotiko batzukaz edo 
oso berba lokalakaz bat egiten dabe, edo, teorian erizpide zuzena euki arren, gero ez dakie ziur erizpide 
hori zeintzuk berbatan gauzatu. Umeakandik edo ikasleakandik entzuten dabenetik gidatzen dira. 
Hiztegitxo honen bigarren hartzaile nagusiak, batuan idaztean, gure euskalkiaren kolorea emoteari ondo 
deritxoenak dira. Berben garrantzia oso erlatiboa izan arren, badagoz euskara batuan ezelako bildur barik 
erabili geinkezanak eta behar geunkezanak (eroan, begitandu, txarto, ederto, amama, aitita, asago, 
biago, agiraka, aldats, abade, dagoz-gagoz... eta ehundaka) eta beste batzuk euskalkiaren barruan 
garrantzitsu diranak, astearen egunak, esaterako. Etxetik martitzena-ta dakartzan umeak eskolan be 
entzun behar ditu, nahizta liburuetan asteartea eta abar ikusi. (1998:111) 

Beraz, proposatzen duen gutxieneko hiztegi horretan, Amurizak alde batetik agertzen du 
bere ustez bizkaierak zer ekar diezaiokeen euskara batuari, eta bestetik bizkaieraren erabil-
esparruetarako (zein baitira ere, hori ez baitu zehazten) egokiak izanen liratekeen berbak. 

AEKren barrenean ere bada, azken aldion bederen, kezka bizkaierak batuari zer eman 
diezaiokeen, eta eredu batua bizkaieraren kolorez margotzeko gogoa ageri da. Hona, 
konparaziotara, Gontzal Lopezen adierazpen hauek (1998), asmo hori egiaztatzen dutenak: 

(...) halaber, azken asteokin mendebaldeko lexikoa ugaldu egin da gure kartel eta programazio berrietan. 
Hala ere, ikasturte hau amaitu baino lehenago, euskara batuan onartuta dauden bizkaierazko berba 
zerrenda bana helaraziko diegu irakasle guztiei, bai eskolak ematean bai batuan dituzten komunikazio-
harremanetan lehentasunez erabil ditzaten. Mendebaldeko euskararen zenbait egitura berezi bere 
zerrendatu gura dugu (egiten izan dut, joan doa, egin daroa, dendara joango naz ogia erosten, etab.), 
baina lehenago Euskaltzaindiko Gramatika batzordeari idatzi diogu forma hauek batuan erabiltzekoak 
diren ala ez ziurtatzeko. (1998:141) 

2.2.2. Euskalkiari esparrua bilatu nahia 
2.2.2.0.- Sarrera 

Euskara batuaren sorrerak euskalkia erlazio diglosikoan jarri du, azpiko barietate gisa, 
eredu estandarraren pean (Zuazo 1989a, adibidez), eta bada joera hizkuntzaren erabil-esparru 
guziak euskara batuak hartzekoa. Hori, ordea, aunitzen ustean kaltegarria da hizkuntzaren 
iraupenerako, tokian tokikoa baita hobekien sustraitua eta euskara batua berriz gehiago edo 
gutiago arrotz. Horrenbestean euskalkiari bere erabil-esparru bereziak bilatzeko eta haien 
beharra aldarrikatzeko joera ageri da gizartean, gero eta ugariago 90eko hamarrurtekoan. Hori 
erakutsi nahi da ondoko lerro hauetan agertuko diren iritzietan (euskara batua onartu ez, eta 
bizkaieraren alde beti aritu direnen iritziak ez ditugu normalean bilduko, jarrera hori ezaguna 
delakoz eta indar tikia duelakoz gizartean -eta nolanahi ere, gainera, iritzi hori daukatenak 
azken finean euskalkia indartzearen aldekoak liratekeelakoz-; gure lan ildo honetan, 
garrantzitsuagoak dira euskara batua onartzen dutenek euskalkiei buruz -bizkaierari buruz- 
dituzten iritziak, eta horiek batu ditugu).  
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Horretaz gainera, lehen esan dugunez, mendebaleko euskalkiak iraun dezan, alde batetik 
bizkaieradunen konplexuaren kontra borroka egin beharra ageri da hainbaten iritzietan (ikus 
2.2.3. atala), eta bestetik bizkaieraren alde indar askirekin ari ez bide diren erakundeei kritika 
egiten zaie (2.2.4. atala).  

Besterik gabe, iritzi batzuk ekarriko ditugu ondoko lerrootan, bizkaierarentzat erabil-
esparruren baten edo batzuen aldarrikapena egiten dutenak. Azpimarratu nahi ditugu, dena 
dela, bi gauza: bat, iritzi emaile horietan badirela batzuk hasierako gatazka denboretan 
euskara batuaren alde aritu zirenak, eta gaur egun euskalkiari esparruak bilatu beharra 
eskatzen dutenak, euskara batuaren beharra batere eztabaidatu gabetanik halere; eta bi, azken 
urteotan iritzi-ildo hori gorpuzten eta hazten ari dela (batez ere Mendebal Euskal Kultur 
Elkartearen ekimenari esker). 

2.2.2.1.-Euskalkiarentzat erabil-esparruak bilatzearen aldeko iritziak. 

Jesus Maria Agirrek, Iñaki Eguzkitzak, Itziar Idiazabalek eta Luis Maria Larringanek 
eginiko liburutto bat argitaratu zen 1985ean, Derioko Irakasle Eskolaren planteamendua 
bilduz (ikus bibliografia). Lan horretan bizkaiera irakaskuntzan sartu behar dela aldarrikatzen 
da, gehienbat, baina bestelako esparruetan ere sartzearen aldeko iritzia erakusten da 
liburuaren ondorioetan: 

Horregatik, iruditzen zaigu ezinbestekoa euskararen azalpena, gizartean ospe eta indarra duten erakunde 
guztietan eta bereziki hizkuntzari zabalkundea ematen diotenetan. Hau da, irrati, telebista, aldizkari, 
politika, eliza eta beste erakundeek euskara erabili behar dute. Eta zinez uste dugu, eskolan bizkaierari 
bere lekua ematen saiatu garen bezala, euskararen beste agerpen publiko guztietan ere bizkaiera osatu eta 
prestijiozkoa prest egon behar lukeela. (...) (1985:42) 

Adolfo Arejitak (1986) Eibarko jardunaldietan kritikatzen du euskara batuaren ezartzean 
bizkaiera baztertu gura izatetik etorri direla arazoak, bizkaierari inon ere tokirik utzi ez bide 
zaiolakoz: 

Baina benetako prolemak ez dira idatzizko eredu bat onartu edo ez onartzetik sortu, gehienbat. Hori 
nahikoa onarturik dagoalakoan nago, euskaldunok guztira be asko ez gara-ta. Kezkak bizkaiera gizarte-
arlo pilo batetik baztertu gura izatetik sortu dira: irakaskuntza, prentsa-irrati-telebista komunikabideak, 
Bizkai-lurraldeko administrazinoa... batu hutsean ezarri nahi izatetik. Herri-deskontentu handi bat sortuaz 
gainera, diglosia barri bat eragin dau euskeraren barruan jokabide horrek. Kezkak, batuaren aplikabidean 
pedagogia egokia ez jarraitzetik sortu dira.  
Euskera batuari eta bizkaierari, gizarte hesparru ezbardinak gogoan dirala, mailakatze egoki baten bidez 
euren status-a emoten jakin ez dalako. Giputz eta beste mintzodunek -eta bizkaitar askok be sarritan ez 
dabe mailaketa honen beharrizanik ikusi. (1986:168)  

Koldo Zuazok behin baino gehiagotan defenditu du euskalkiaren ezaugarriei eustearen 
aldeko iritzia. Adibidez, hala egiten du 1988ko tesian (1988a), hizkuntzaren erabilera sub-
estandarrak artamendatzen dituelarik, besteak beste irakaskuntzan, bai mendebaleko 
euskalkiari dagokionez, eta bai Iparraldeko egoerari begira ere. Baina gero ere berriz 
defenditzen du ideia bera. Izan ere, 1989ko lan batean ere (1989a), eskualdeetako ezaugarriak 
ez ditu batere gaitzesten, bizi sendoa desiratu baizik (bere esparruan, dena dela): 
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Ondo deritzogu herri edo eskualde jakin baten erabil daitezen (bizitza luzea eta osasun sendoa opa diegu, 
gainera!) baina ez, horratio, eremu horretatik kanpo, euskaldunok elkar ulertzea eragozten dute eta. 
(1989c:34) 

Ideia berean berriz joz, Leintz-Oñatialdeko haundiketan, konponketan, zainketan... eta 
Nafarroako Sakana bailarako etorri dakit, dakizu... adibide hartuz, forma horietaz honela 
mintzo da: 

Horrelakoei herri eta eskualde barruko jardunean eutsi egin behar zaie, noski, baina ez dirudite oso 
egokiak esparru horietatik ateratzen garenerako eta, gutxiago oraindik, "bizkaieraren" edo "nafarreraren" 
ezaugarritzat jotzeko. (1989a:35) 

Adolfo Arejitak (1991b) Euskaldunon Egunkarian argitaraturiko artikuluxka batean 
bizkaierak bete beharko lukeen tokia eskatzen du, euskara batuaren eratzeko prozesua biziki 
kritikatu ondotik (agintari eta profesionalak ziztatzen ditu): 

Ezelako polemika asmo barik, aitortuko dut hiztun bizkaieradunetan badela kezka bizi bat, bai euron 
hizkeraren etorkizunaz, eta baita euron lurraldeko euskararen bizi-iraupenaz. Euskara batuaren beharra 
bazegoen ere, askotan tabutzat hartu da eredu hori, ez eztabaidatu ez aldatu ez egokitu ezin den eredu 
aldakaitz sakratutzat. Eta standarizazio zanpatzaile horrek ezin esanahalako kalteak sorrerazi ditu 
bizkaieradunen eremuan. Horren ardura eduki duten agintari eta profesionalek ez dutelako jakin zubi bat 
bilatzen, eta nahiago izan dutelako ordezkatze soil-garbia. Azken hogei urteotan bizkaieradun hiztunek 
ezereztzat ikusi dute euron berbazko hizkunea, etxe edo lagunartean zerabiltena. 
Aspaldion apurren bat aldatzen hasi dira euskaltzaleen buruak, bai administrazioan, bai irakaskuntzan, eta 
baita idazleetan. Komunikabideetan ez hainbeste, zoritxarrez. Nik uste, (...), arrazoizkoa dela bizkaierari 
eustea eta lantzea, ahoz eta idatziz, berariaz maila edo ingurune batzutan. Gaurgero ez da pentsatu behar 
batua zokoratuko denik, baina bai bizkaierarentzat eremu batzuk bilatu; ez kapritxoz, euskararen bizirako 
onuragarri eta emankorrago izango delako baizik. (Arejita, 1991b) 

Ahozko hizkeran bizkaierari tokia egin behar zaiola pentsetan du Iñaki Gamindek ere, 
erabil-esparru guziak batuarentzat utzi barik, bestela jokatuz gero mendebaleko euskalkiak 
iraunbiderik ez duela sinetsirik (1992b:140). 

Koldo Zuazok, berriz, euskalkiari esparru batzuk bilatzea ongi ikusten du (1993), lehengo 
iritziari eutsiz. Hizkuntza mintzatuko hainbat esparrutan ikusten du euskalkia indartu beharra 
(nahiz eta ez duen puntua asko zehazten, eta bai adituen iritzien pean utzi). Hona nola dioen 
Jakin aldizkarian 1993an argitaraturiko artikulu batean:  

Euskalkiei buruzko plangintza zehazte bidean, berriz, hizkuntza mintzatuko hainbat esparrutan 
euskalkien erabilera bultzatu beharko litzatekeela esango nuke. (...) Esan, hori bai, euskalkien erabilera 
hizkuntza mintzatuan oinarritzen diren komunikabideetara ere (irrati-telebistara) hedatu beharko 
litzatekeela nire iritziz. Orobat irakaskuntzara. Bereziki haur euskaldunak eskolatzen diren herri 
euskaldunetan egokia litzateke norbere hizkera eta euskalkiaren berri izatea eta besterenez ere oinarri 
batzuk behinik behin eskuratzea. 
Arlo bakoitzeko adituek zehaztu beharko lukete euskalkien erabilera hori noiz eta nola gauzatu (...) 
(1993:55)  

Euskalkiaren agerpena, halere, ez du Zuazok hizkuntza mintzatuaren esparrura mugatzen, 
idatzian ere ikusten baitio euskalkiari agertu beharra. Zailago ikusten du, dena dela, idatziaren 
alorrean gehiago zehaztea, nahiz eta abiapuntu psikologiko bat aipatzen duen: «lotsa-
konplexuak uxatzeari ekitea» (1993:56). 

Arejitak alde batetik euskara batuari Bizkai aldeko euskararen ezaugarri gehiago sartuko 
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lioke (1993), lehen esaniko ildoan (ikus 2.2.1. atala). Bestetik, euskalkiaren defentsan, 
bizkaierari bere erabil-esparru bereziak bilatu beharra azpimarratzen du. Ondoko pasarte 
honetan bezala, administrazioan, komunikabideetan, irakaskuntzan eta lan-harremanetan 
eskatzen du bizkaieraren erabilera (lehenbiziko hirurak hizkuntzaren aldaera estandarrari 
egokitu ohi zaizkionak, bidenabar esateko). Bestalde, administrazioaren utzikeria salatzen du: 

6. Hizkuntza-eredu jantzi edo landuak direla eta, badira gure artean batu estandarra baino onartzen ez 
dutenak. Hauentzat beraz, herri bakoitzeko hizkeraren transkripzioa eta batua besterik ez dira existitzen. 
Hauen ustez, ondarroatar batentzat aukera bi hauek leudeke: a) Kotxi beatxixetan allaako gaku, edo b) 
Autoa bederatzietan iritsiko zaigu.. (...)  
(...) Elizak mendeetan zehar landu duen ereduzko bidea hor dago: Arantzazutik frantziskotarrak 
zetozenean Bizkaiko eliza batera sermoeginen, bizkaieraz egin ohi zuten; ziurrenik ez zuen horrezaz 
araurik finkatuko, baina ekandua hori zen, ekanduzko araua zen. Administrazioak ere, berariaz 
herritarrengandik hurbileko mailetan, ez dio zertan muzin egin lehendik urratua den bideari. Begi-
bistakoa dirudi bada, bizkaiera idatziaren eredua jagotea egokia ezezik beharrezkoa dela, bai 
administrazioan, bai komunikabideetan, bai irakaskuntzan edo lan-harremanetan. Puntu hau dela eta, 
euskal administrazioak daraman utzikeriazko politikak ez dio mesede handirik egiten euskarari Bizkaian. 
(1993:76-77)    

Natxo de Felipe kantariak, berriz, hona zein alorretan ikusten duen egoki bizkaiera, eta 
zeinetan ez duen haren beharrik sumatzen (1993): 

(...) Honekin esan nahi nuen lan zientifikotan, erdi eta goi mailako textu liburutan, eskribitutako 
periodismo standarrean, eta abarrean ez dagoela, nire ustez, bizkaiera zertan aldarrikatu beharrik, bai 
ordea lexiko eta sintaxi aldetik ekarri litzazkeen aberastasunak, lan literarioan suposa dezakeen errejistro 
ugaritasuna, eta batez ere bizkaieraz manejatzen den kolektiboak eguneroko komunikazio tresna gisa 
baliatzeko sentitzen duen joera, premia, izpirituko beharra edo dena delakoa. (1993:108)  

Etorkizuneko euskarak bizkaierari bizia zor diola, hala dio Juan Manuel Etxebarriak, 
bizkaieraren iraupena horrela eskatuz (1993): 

Bizkaiera, beste euskalkiengandiko aldakuntzaz ganera, Euskal Herriko euskeraren oinarri sendo bat izan 
da, bada izan be eta izan be izan behar dau etorkizuneko euskerak zor bait deutso bizia BIZKAIERA 
ZABAL ETA ABERATSARI. (1993:29)  

Lehen esana dugu lan honetan ez ditugula aztergai hartzen euskara batuaren beharra 
onartzen ez dutenak. Hala ere, har bedi ondoko hau irizpide horrekiko salbuespen gisa. 
Euskerazaleak elkarteko lehendakariordea den Martin Olazarrek (1993), bere elkartearen 
doktrinari jarraiki, euskalkiei ematen die garrantzia, eta bereziki bizkaierari, Bilbon bizkaiera 
dela-eta eginiko jardunaldi batzuetan. Bizkaieraren baitan ere bi joera badirela dio, baina 
diferentzien gainetik euskalkia erabil dadila eskatzen du (1993:236). Haren egoerari 
irtenbideak bilatzeko orduan, hona nola dioen hirugarren proposamenean: 

Irugarren: Bizkaierak aurrera egitea nai ba'dogu, asko idatzi bear dogu: aldizkariak, liburuak, iragarkiak 
eta abar. 
Zori txarrez arlo onetan bide bi daukaguz: Batzuk atxeagaz idazten dabe eta beste batzuk atxe barik. 
Lenengoak ere eta olako batzuk onartzen dabez, besteak be..., bide bi ba'dira eta alkartzea errez ikusten 
ez ba'da, bide bietatik aurrera joan gaitezan, baiña bizkaieraz. (1993:236) 

Laugarren proposamenean, dei egiten du albiste-bideetara bizkaiera sartzeko: 

Orretarako egin bear dogun lana ez da atsegingarria, eta ez erreza. «DEIA» egunkarian ez da erreza 
izaten idaz-lanak argitaratzea eta Euskal-telebistean banaka batzuk urteten dabe euskera itz egiten eta 
eurak, sarritan landu-bako euskerea daukenak izaten dira. Orrelan gure bizkaierea alboratuta geratzen da. 
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Baiña egin bearreko gauzea da. (1993:236) 

Eta bosgarren proposamenean euskalkia irakaskuntzan sartzearen alde ageri da (ikus horri 
dagokion atala: 3.a). Funtsean, bizkaierari bere esparrua zabaltzea proposatzen du Olazarrek, 
lelo bi direla gidari: Bizkaitarrai bizkaieraz, batetik, eta bestetik Bizkaian bizkaieraz egiten ez 
ba'da, erderaz egingo da (1993:237). 

Juan Luis Derteanok Bizkaiko Batzar Nagusien hizkuntz hautua azaltzen du 1993an, 
Bilboko Udaletxearen babespean Barrainkua Udal Kultur Etxeak antolaturiko jardunaldi 
batzuetan (Derteano, 1993). Bizkaieraren erabilera areagotzea eskatzen du, prestigio guneetan 
ere sartuz, eta mendebaleko euskalkiarentzat beste esparru batzuk ere galdeginez (haietako 
batzuk eredu estandarrarenak izaten direnak). Hala dio pasarte batean, bizkaiera beste arlo 
batzuetara ere igaro dadin eskatuz, hots, itzulpengintzara, alfabetatzera, irakaskuntzara, 
komunikabideetara eta «kalera bertara be» (1993:295). Eta geroxeago, komunikabideetan eta 
administrazioan ere bizkaierarentzat lekua galdetuz: 

(...) Hizkuntzagazko atxikitasuna sendotu gura bada beharrezkoa da norberak jakin eta darabilan eredua 
gizarteak prestigioduntzat joten dituan eremuetan ere agertzea: irratian, telebistan, egunkarietan, 
administrazinoan esaterako, eta, tamalez, holakorik gitxi ikusi geinke. (1993:295) 

Gogora dezagun Pello Salaburuk ere, Euskaltzaindiaren III Biltzarrerako eginiko 
hitzaldian euskara batua hizkuntzaren erabilera jasorako dela esaten duela, herri euskararen 
mailan batasunaren beharrik badenik ere zalantzan jarriz. Hor ere sumatzen da euskara 
batuaren erabil-esparrua mugatu nahia (1994). 

Pilartxo Etxeberria irakasle gipuzkoarrak Euskaltzaindiaren biltzar nagusi bererako 
eginiko lanean ere (1994) garbi ikusten da batuaren esparruak ongi mugatu nahia, haietatik at 
gelditzen diren guziak euskalkiarenak izanen liratekeelarik (ikus aipu zehatza 2.1. puntuan). 

Adolfo Arejitak ere euskalkiarentzat esparru batzuk jagon beharra adierazten du 1996an, 
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen aldizkarian: 

Bestetik, bizkaiera eta zuberotarra bezalako tradizio literario bereziek euren tokia jagon behar dute 
normalkuntza bidean. Eskolako adin baterainoko irakaskuntzan, telebista-irratietan, egunkari-
aldizkarietan, administrazioan edo beste gizarte-arlo batzutan, eta berariaz mezuorren hartzailea hizkera 
horretakoa denean. (1996:20) 

Rosa Miren Pagolak, Josune Ariztondok, Erremun Bachoc-ek, Miren Azkaratek eta Iñaki 
Gamindek ere bere erabil-esparruak onartzen dizkiote herrian herriko mintzairei (HAEE, 
1996:20-21). Latiegi'tar Bixente-ren jarrera, berriz, agerkari berean, euskalkiaren aldekoa da. 
Hona, adibide gisa, Gamindek zer dioen: 

Bestalde, euskal komunitatearen eguneroko bizimoduan eta ahozko komunikazioan euskalkien esparruak 
eta funtzioak ondo zehaztu behar direla uste dut. Komunikaziorako erregistro formalak besteko 
garrantzitsuak dira informalak, azkenengook euskalkien eremu naturalak izan behar dira eta euskararen 
irakaskuntzan kontutan hartu beharko lirateke. (1996:20) 

Juan Martin Elexpururen ustez euskaltzale gehienak bat datoz euskalkiei eutsi behar zaiela, 
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nahiz eta gero praktikan gutti den gaiaz egiazki arduratzen den jendea: 

Euskalzale gehientsuek diote euskalkiei eutsi egin behar zaiela, indartu eta erabili egin behar direla, baina 
egin, gauza gutxi egiten da. Jende gutxi da gai honetaz arduratzen dena, eta arduratzen garen apurrok, 
askotan, sermoia desertuan agiten ari garen sentimentua dugu. Normalean begi onez ikusten dira gure 
asmoak, baina inor gutxi dago zezenari adarretatik heltzeko prest. (1996:523) 

Euskalkien iraupena ziurtatzearen aldeko jarrera honetan, gipuzkeradunak omen dira 
aurkari sutsuenak. Hala dio behinik behin idazle eta irakasle bergararrak (1996:523). 

Bitoriano Gandiaga olerkariak ere damu du bizkaiera baztertu izana euskara batuaren 
sorrera-garapenekin, ustez idatziari ahozkoari baino garrantzi handiagoa eman zaiolakoz. 
Hala aitortzen du 1997an, Iñaki Sarriugartek bilduriko pasartean: 

Bizkaiera baztertu izanaren penarik badut. Euskara batze horretan bizkaiera gutxietsia izan ote den nago. 
Euskara batuari begiratu zaio bakarrik, ez mintzatuari-eta. Bizkaiko euskara galtzen atera da, jendea 
aspertu ere egin dugulako batua mintzatura ere eramaten. Ni batuarekin bat nator. Baina! (Sarriugarte, 
1999:191) 

Iñaki Sarriugartek, Mendebaldeko Euskal Kultur Elkartearen (M.E.K.E.) lehenbiziko 
lanaren aurkezpenean (1997), erakusten du elkarte horren kezketako bat hain zuzen 
bizkaieraren erabil-esparruak direla: 

(...) Iparraldean, kasurako, aspaldidanik dagoz arazo honetaz konturatuta, hango literatur ereduetan-eta, 
argi ikusten dogunez. Gure artean be, mendebalde honetan, badagoke, lehenago esan legez, zenbait itun 
planteatu beharra: zein da euskalkien lekua irakaskuntzan?, noiz arte?; zelango euskera erabili beharko 
leukie hurreko erakundeek (herri-alkarteak, udalak, aldundiak...) euskaldunakaz?; zelan planteatu guztiau 
komunikabideetan?; eta bertsolaritzan?; literaturan zein bide aukeratu?... (1997:12). 

Ikus dezagun goian esaniko elkarte horrek bere arautegian helburuen artean zer dioen gai 
honetaz. Honako hauxe da bigarren helburua, hain zuzen ere: 

b) Mendebaldeko euskararen corpusa eta statusa jagon, landu eta bultzatzea. (M.E.K.E., 1997, azala) 

Euskal hizkuntzaren eredu desberdinen arteko oreka hobeto antolatzeko, Juan Luis 
Goikoetxeak bakoitzaren esparruak zehatzago mugatu nahia erakusten du, euskara batuari 
bereak aitortuz, baina euskalkiarentzat ere beroni dagozkionak galdetuz: 

Euskara batua behar genduan eta behar dogu. Ganera, aurrerago eroan behar da oraindik batasuna, batez 
ere ahozko kodearen arloan. Euskalkiak, bestalde, bizirik diraue euren aberastasun osoan kolore 
guztietako ñabarduraz. Mendebaldekook, zeuekaz batera, euskalkiaren lekua, zeregina argitu gura 
geunke, horretara euskara batuak berak ere jagokozan sailetan funtziona dagian. Halan gertatu daiten, 
erregistroen mailako funtzioak egoki bereiztu nahi doguz, erregistroak euskal hizkerak ere badirela 
jakinik. 
Beraz, mendebaldeko euskaldunak izanik, bideratu nahi geunkena da, ea estandarra nork, non eta noiz; ea 
bizkaiera erabiltzea nori dagokion, baita non eta noiz ere. Horri loturik, jakina, zein kutsuko batua edo 
zelango bizkaieraz baliatu argituko litxakigu. (1997b:16) 

Andres Urrutia notario ondarrutarrak ere euskalkiari esparru batzuk ezagutzen dizkio: 
ahozko erregistroa, eta idatzizkoa ere bai batzuetan. Administrazioan behar lukeela bere 
tokia, dio, jendearenganako hurbiltasunarengatik (1997:10-11). Bizkaieraren aldeko jarrera 
erakusten du (euskara batua guztiz ontzat jorik, dena dela), Mendebalde Kultur Elkartearen 
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bigarren jardunaldietan ere (1998). Udal administrazioan bederen mendebaleko euskalkiak 
zeresana baduela dio: 

d) Esan legez, badirudi, maila orokorrean behinik behin, mendebaldeko euskera zeresan handikoa dala 
udal zereginetan. Administrazioaren urrats zailenetan gora joan ahala, ostera, gero eta batuago dogu 
euskerarena, mendebaldekoarena zokoratuta. 
e) Argi dago mendebaldeko euskera mendebaldean bertan (Bizkaian, behinik behin) dagoan 
Administrazioaren eta uritarraren arteko komunikazioa errazteko bidea izan daitekeala. (1998:257-258) 

Funtzio batzuk bete behar lituzke mendebaleko euskarak Urrutiaren iduriko, baina udal 
administrazioan euskalkiak izan litzakeen (edo dituen) balio batzuez gainera, ez du zehazten 
nola banatu behar liratekeen batuaren eta bizkaieraren esparruak, gai horren inguruko kezka 
eta galdera agertzen baditu ere, bi ereduen beharrezkotasuna onartuz nolanahi ere. 

AEK elkarteak ere aitortzen dio bere tokia euskalkiari, euskara batua ezinbesteko jotzeaz 
gainera. Hala esaten du Gontzal Lopez arduradunak Mendebal Elkartearen II. Jardunaldietan, 
1998ko udaberrian, bizkaierazko ikastaroak indartu nahi dituztela, batez ere eskualde 
euskaldunetan, baina baita bestelakoetan ere (1998:141-142). Euskalkiaren irakaskuntzari 
lehentasuna eskualde euskaldunetan ematen bazaio ere, ez da, hargatik, horietara bakarretara 
mugatzen, bestetan ere halako ikastaroak eskaini gogo baititu Alfabetatze eta Euskalduntze 
Koordinakundeak: 

(...) zeren eskualde hauetan [euskaldun dirautenetan, alegia] euskalkiak hizkuntz funtzio lokala betetzen 
du eta zuzenena litzateke bertako ikasleek, euskalduntze prozesua amaitzean, herriko euskara jakitea. 
Eskualde erdaldunetan bizkaiera estandarra irakatsiko da, orain arte bezala, ikasleek eskatzen dutenean. 
Nahiz eta ikasle hauetako gehienek bizkaieraz inoiz ez egin, ikastaro hau baliagarria izango zaie ondoko 
euskalkia hobeto ulertzeko eta ezagutzeko. (1998:142) 

Iparraldeko egoeraz, berriz, hango joerari buruzko berri bat dakar Euskaldunon 
Egunkariak 1998ko azaroaren 29an. Hona haren mamia, laburturik (albistearen arabera, 
euskalkiaren erabileraren aldeko batasun handia erakusten dute puntu honetan iparraldeko 
irakaskuntza sare desberdinetako partaideek): 

IKAS euskal pedagogia zerbitzuak Kantiruri izeneko konpaktua eta liburuxka argitaratu ditu metodo 
pedagogiko baten laguntzaz. (...) 
Lan hau Seaskako, Ikas-biko eta eskola girixtinoetako erakasle batzuen artean eramana izan da. (...) 
Euskalkiaren aldetik, kantuak «Lapurdiko euskalkian» egitea erabaki dute Solorzano ama-alabek. Haien 
iduriko, orain arte sail horretan dagoen materialean «Hegoaldeko euskara» dute. Baina azpimarratu dute 
hizkuntza herriko haurrei irakasten zaiela eta garrantzitsua dela etxean aitatxi-amatxirekin -eta zenbait 
kasutan, burasoekin- erabiliko duten euskalki hori ikastolan edo eskolan ere ikasi eta erabiltzea, betiere 
euskara batua baztertu gabe.(...) (Euskaldunon Egunkaria, 1998). 

Mendebalera itzulirik, Andolin Eguzkitzak bizkaiera landu beharra galdetzen du, hartarako 
arrazoi pedagogikoak eta maitasunezkoak agertzen dituela eta hargatik inolako aurkaritzarik 
ikusi barik hizkuntza estandarraren eta euskalki ereduaren artean: 

(...) gure hizkeren eta batuerearen artean dagozan diferentzia erlatiboki handiak kontutan hartuta, literatur 
estandar hori nire ustez halan errazoi pedagogikoengaitik, zelan tradizinoak eta norberaren bihotzaren 
ondotxoan egoteak emoten deuskuezan errazoiengaitik landu behar da, dala Bizkaia Irratia bezalako 
irratibide baten, dala baturako alfabetatze-prozesuan bitarteko modu legez. Zentzu honetan ez dago 
inongo kontrakarrik batuerea eta bizkaierearen artean, multzo bereko zatiak edo zatien ekoizpenak baino 
ez direlako. (1999:84-85). 
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Koldo Zuazok, azkenik, euskalkiarentzat galdetzen ditu herri mailan lau esparru nagusi: 
«aisialdixa», «irakaskuntzia», «herri hedabidiak» eta «Administraziñua», haietako 
bakoitzarentzat jardunbide batzuk proposatuz eta xehetasun zenbait eskainiz (1999b:102-
107). 

2.2.3. Hiztunen atxikimendua indartzeko ahaleginak: konplexuaren kontrako borroka 

Atal honetan erakutsi nahi dugu bizkaieraren aldeko ekimenen ildo bat, euskalki horretako 
hiztunek beren berbetarekiko erakusten duten gutiespena neutralizatzeko ahaleginaren 
inguruan biltzen dela. Hala ere, hiztun arrunt askok izaten dute konplexua beren 
hizkerarekiko, bai Euskal Herrian eta bai beste herrietan ere. Hau da, bizkaieradunek 
erakusten duten konplexua ez da gertakari bitxi guztiz berezi bat, toki auniztan gertatzen den 
fenomenoa baizik. Beraz, konplexuaren arazoa beste lurralde batzuetan ere nola gertatzen den 
ikusteko ahalegina eginen dugu azpiatal honetan, gaingiroki bada ere.  

Horrela, bada, lehenengo eta behin ikusiko dugu hiztun batzuek euren hizkerarekiko 
garatzen duten konplexua toki desberdinetan gertatzen dela, Euskal Herritik kanpo ere bai. 
Euskal Herriaren barrenean, berriz, batez ere bizkaierari dagokionez ariko gara, baina beste 
euskalki batzuetan ere horrelako gauzak gertatzen direla agertu bederen eginen dugu. 
Hirugarren pauso batean, bizkaieradunek euren berbetarekiko erakusten duten gutiestera 
bildurik, ikusiko dugu konplexuen artean badela bat lehenagotik datorrena (gipuzkera baitzen 
lehenago ere euskal hizkeren arteko hierarkiaren gaineko aldean zena), eta beste bat bereziki 
garatu dena euskara batuaren sorrera eta lantzearekin, azken eredu hori jarri delarik 
hierarkiaren gaineko aldean. Euskara batuaren garapenarekin batera, gainera, konplexu berezi 
bat ere sortu da bizkaieraren alde aritzen zirenen kontra, izan ere eredu estandarraren 
hasierako urteetan bizkaierazaletasuna (euskalkizaletasuna) atzerakoi izatearekin bat egiten 
baitzen. Beraz, euskara batuak eragindakoen artean, bi konplexu motaren berri emanen dugu: 
a) batua hierarkiaren goiko aldean egote hutsak eta horrexek berak sortzen duena (lehenago 
gipuzkerak sortzen zuena), eta b) batuarekiko gatazkan sorturiko irudi, estigma edo etiketekin 
lotuak (atzerakoikeria, alde batetik, eta euskaldun zaharrek euskaldun berrien aurrean 
erakusten -edo erakutsi- bide dutena, bestetik).  

Horrekin batean, konplexuaren kontua horrela aztertu ondotik, gutieste horren kontrako 
borroka ideologikoan sartzen ditugun iritzi batzuk ekartzen ditugu, gure ustez helburu 
dutenak bizkaieradunen hizkuntz atxikimendua indartzea eta horrenbestean, oro har, 
euskararen erabilera sustatzea. 

2.2.3.1.-Konplexua nonahi 

Hizkera ez-estandarrarekiko gutiespenezko iritziak ez dira, jakina, euskararen kasura 
biltzen. Izan ere, hizkuntzaren izaera sozialak berak dakar haren gaineko iritziak eta juzkuak 
biltzea. Hala dio, adibidez, J. P. Bronckart-ek (1988): 
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(...) De par cette nature socialle même, le fonctionnement langagier est l'objet de représentations 
collectives, d'appréciations, de classements, de jugements; bref, il est en butte à de multiples évaluations, 
émanant des individus, des groupes ou des institutions, évaluations qui tendent généralement à se 
structurer en entreprises normatives. Les normes ne doivent donc pas être considérées, comme certains 
idéalistes auraient tendance à le faire, comme des sortes de "parasites" de la langue. Elles lui sont au 
contraire consubstancielles; dans la mesure où le système de la langue repose en définitive sur le système 
social, il intègre nécessairement le fait normatif au rang de ses caractéristiques fondamentales. (1988:49) 

Bronckart-ek geroago honela dio hitzaldi berean: 

Les normes constituent les formes les plus structurées de jugements, d'appréciations et d'évaluations qui 
sont formulés par les locuteurs à propos de certains aspects du fonctionnement langagier (le leur, et plus 
généralement celui des "autres") et elles sont objectivées par des attitudes et des discours au caractère 
classificatoire et hiérarchisant. (1988:49) 

Hizkerei buruzko iritziak, bada, beste hizkuntza batzuetako hiztunek ere garatzen dituzte, 
ondoko adibide hauen bidez erakutsi nahi dugun bezala. Espainolarekin hasteko, Andrés 
Gallardok (1978) honela dio, oin ohar batean: 

Los hablantes de versiones no estándares de idiomas estandarizados son normalmente muy conscientes 
de la importancia del aspecto disponibilidad de la propiedad cultural de urbanicidad. Dejando de lado el 
factor prestigio, ellos entienden que sus dialectos no son adecuados para la educación formal y otras 
actividades que requieren el uso del idioma estándar. La causa es el bajo grado en que tales dialectos 
manifiestan las propiedades estructurales y el hecho de que no están públicamente disponibles para la 
comunidad hablante en su totalidad. (...) la función de participación depende de la disponibilidad. 
(1978:96) 

Hizkuntza berarekin segituz, Hego Amerikako espainolaren eta Espainiakoaren arteko 
harremanez honela mintzo da Bohumil Zavadil (1986):  

Es notorio que el español de los países de Hispanoamérica difiere en una serie de rasgos de la lengua de 
España. Los usuarios hispanoamericanos, conscientes de ello, tienden, sin embargo, muchas veces a 
identificar su variante lingüística nacional con lo popular, lo extraoficial, lo subestándar, tomando como 
el único modelo culto el español peninsular, cuyo dominio activo naturalmente no poseen. De ahí la 
impresión, comúnmente difundida y compartida por muchos, de que en América Latina se habla un 
español desfigurado, chapuceado o chabacano, en suma, incorrecto.  
Por otra parte, entre los lingüístas profesionales vienen apareciendo, en los últimos decenios, tendencias a 
superar esta superstición general y darles a las respectivas variantes nacionales del español el tratamiento 
y la valoración que se merecen. (1986:295) 

Argentinako hizkuntzaz eta haren aldakiez ari delarik, Leonor Acuña-k (1997), Textos 
aldizkarian, esaten du herrialde hartan bost hizkuntz eskualde daudela, tasun fonologikoen 
arabera bereiziak: Noroeste, Cuyo, Central, Guaranítica eta Litoral izenekoak hain zuzen ere. 
Hala ere, espainolarekiko harremanari dagokionez Argentinako hizkera dialekto bakartzat har 
daiteke, eta halaxe egiten du Acuña andreak ere; gero honela dio hizkuntz ereduei buruzko 
aitziniritziei dagokien pasarte batean: 

Si bien (...) el voseo se ha constituido en el rasgo más claramente definitorio del dialecto argentino, es 
también la peculiaridad más rápidamente descalificada por los propios hablantes. (...) 
Los hablantes de Buenos Aires depositan la norma o consideran dueña de la misma a España, ya sea a 
través de la Real Academia Española o de sus diccionarios y gramáticas. (...) (1997:44) 

Katalanaren kasua hartuz, Lluis López del Castillo-k, Llengua standard i nivells de 
llenguatge (1976) izenburuko liburuaren bigarren kapituluan (Alguns problemes específics en 
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la didàctica del català), oso arrunta dela dio hizkuntza zuzena eta ez-zuzenaren kontuak 
aipatzea, baita hizkuntza normalizatuetan ere, eta beraz areago katalanez: 

(...) però el català modern ho presenta de manera força més acusada. "Això és incorrecte; en català és 
així"; "Això altre és més català" son frases que han arribat a fer-se diguem-ne populars. I tothom que 
s'hagi comprat qualsevol dels manuals de gramàtica catalana a l'ús, sigui per estudiar-la pel seu compte, 
sigui per seguir algun curs o curset, ha topat un moment o altre amb uns problemes que en bona part no 
s'esperava, o del quals no tenía consciència, i s'ha sotmès de grat o per força a les solucions que hom hi 
imposava. 
De resultes de tot plegat hi ha el fet de la valoració pejorativa del propi parlar ("és que el parlem molt 
malament, el català"). (1976:21) 

Ikusten ari garen gisan, bada, hiztun arruntak bere hizkera gaizki erabiltzen duelako 
konplexua edo aurreiritzia nahiko hedatua da Euskal Herrian ez ezik baita beste herrialde 
batzuetan ere. Hona beste adibide bat, País Valencià-tik hartua (Huguet Pascual, 1994): 

(...) Hay una muestra de ello en el censo del 91, en el País Valenciano que es significativa al respecto, se 
llega a dar el caso de un municipio (Càlig) en que la práctica totalidad de la población es 
valencianoparlante y sólo nueve vecinos declaran hablar el valenciano. Afirman no hablarlo porque creen 
que lo hablan "mal" (al menos respecto de lo que consideran referentes socialmente positivos: el habla de 
las grandes ciudades o de sectores sociales, cuya calidad es, en distintos aspectos, inferior a la de la 
lengua usada entre las capas populares) (1994:53) 

Espainiako estatuaren barrenean iraunez eta Galizako egoerari begiraturik, han ere bertako 
hizkuntza bereziarekiko konplexua eta aurreiritziak ageri dira ugari. Kasu honetan, ordea, 
beste mota bateko konplexua agertzen da ondoko adibidean: hain zuzen, gazteleraren aurrean 
galegoz mintzatzeak dakarrena15. Galegoak, izan ere, ez baitu gaztelerak adinako prestigioa, 
eta horrek hiztun asko eramaten du gazteleraz mintzatzera batez ere hizkuntzaren ageriko 
erabilera formaletan. Hala azpimarratzen du Agustin Fernandez Paz-ek (1998). Besteak beste, 
honako hauek esaten ditu egile horrek: 

A conclusión é evidente: o galego ten unha presencia social moito menor da que lle correspondería, e o 
seu uso parece estar proscrito en certos ámbitos e funcións. É, en certo sentido, unha lingua oculta. (...) 
(...) 
(...) xorde unha pregunta inevitable: ¿por que moitos galego-falantes teñen repareo en usar socialmente a 
súa lingua? ¿Por que a agachan ó saír de casa, ó falar con persoas descoñecidas, coma se fose un estigma 
do que se tivesen que avergonzar? ¿Por que os que teñen o castelán coma primeira lingua se resisten a 
utilizar socialmente o galego, aínda que teñan unha boa competencia nel? (...) (...) 
(...) o galego aparece unido a un amplo abano de prexuízos e estereotipos (ruralismo, atraso, incultura, 
illamento, folclorismo, etc.) que o fan xa non só escasamente atractivo, senón mesmo rexeitable para 
unha parte da poboación. Estes prexuízos, (...) están moito menos presentes entre a mocidade, que non 
viviu a etapa de marxinación social da lingua galega. (1998:18-20) 

Agustín Uruburu Bidaurrázaga sondikarra da, baina Córdoban egin zuen bere doktoregoko 
tesirako lana, izenburua Niveles Sociolíngüísticos del Habla Juvenil Cordobesa duena, 
egileak 1990eko argitarapenean laburbildua (ikus bibliografia). Batxilergoko hogei ikasleri 
harturiko grabazioetan oinarritu zuen bere lana. Hona zer dioen ikasle horiek euren hizkerari 
buruz dituzten usteez: 

12. Sobre la conciencia sociolingüística de los informantes, éstos se debaten entre la consideración 
                                                 
15 Gisa honetako konplexuak Euskal Herrian ere izan dira: aunitzek uste (izan) du euskara ez dela prestigioko hizkuntza, eta 
gaztelera ikasteari eman izan zaio lehentasun erabatekoa, euskara bigarren mailako hizkuntza gisa, eta sarritan lotsa 
emangarritzat, hartuz. 
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peyorativa de algunos de sus usos y la aceptación de su habla como una más de las del Castellano o 
Español (...) 
13. De la encuesta sociolingüística de contraste se deduce que tienen conciencia peyorativa de (o escasa 
seguridad en) sus usos: el 47% reconocen que cambian de manera de hablar cuando viajan a otras zonas, 
(...), rechazan algunos usos por considerarlos vulgares o rústicos, se sienten manipulados por la Escuela 
en sus usos lingüísticos y tienen algo mejor consideración del "seseo" que del "ceceo". (1990:64) 

1986-87 ikasturtean inkesta bat egin zien Agustin Uruburuk Batxillergoko 62 ikasleri, 
Cordoban, eta harturiko datuetatik ondorioztatzen du zenbapaiteko zalantza agertzen dutela 
euren berbetarekiko, zeren: 

El 50% de ellos dicen que no han cambiado de manera de hablar cuando han viajado a otras zonas. Pero 
hay un 34% que dicen que sí lo han hecho, y un 13% que dice que "algo". (1990:191) 

Beste ikertzaile baten lana aipatuz (Ropero, 1985) Uruburuk andaluziarren gutxiagotasun 
konplexua agertzen du, harrotasun izpiarekin lehian ari dena (1990:192). 

Rafael Cano Aguilar-ek ere (1992) aipatzen du zenbaiten ustez andaluziarrek bide duten 
konplexua: 

El "complejo de inferioridad" de los andaluces ante su habla surge, según quienes afirman que tal cosa es 
cierta, del hecho de que éstos suelen pensar, (...) que "hablan mal", que el andaluz es un "español mal 
hablado", y por tanto tienden a eliminarlo de las situaciones importantes (conferencias, etc.), así como a 
borrarlo al hablar ante gentes de fuera y, sobre todo, al trasladarse fuera de Andalucía. (...). 
No negamos que la valoración negativa de la modalidad lingüística andaluza ha estado muy extendida 
desde los orígenes históricos del dialecto, y que de esa valoración han participado muchos de los 
enseñantes (maestros, profesores de Instituto, etc.) de origen no andaluz y que ejercían su labor en esta 
región hasta, al menos, hace 20 ó 30 años. (1992:57) 

Dena dela, zenbaiten iritzian bederen azken urteotan andaluzek euren aldaera 
dialektalarekiko atxikimendua handitu dute. Hala dio Manuel Vera Hidalgok (1997:11). 

Espainiako estatutik kanpoko egoerari begiratzen hasita, Ingalaterrakoari buruz mintzatzen 
zaigu Peter Trudgill, bere Accent, dialect and school liburuan (1975ean argitara emana 
lehenbizikoz, eta sarritan berrargitaratua). Ingelesaren kasuan ere ez da, egileak dioskunez, 
batere harritzekoa hiztunen eta hizkeren arteko balio-desberdintzeak aurkitzea. Hala, 
ingelesaren barietate batzuek beste batzuek baino konnotazio estimatuagoak dituztelakoz, 
hiztunen iritzian hierarkia baten arabera antolatzen dira: badira hizkera hobeak eta txarragoak,  
politagoak eta itsusiagoak, zuzenagoak eta okerragoak. Hona, ideia hau ilustratzeko liburu 
berean aurki daitezkeen beste aipu batzuen artean, honako hau: 

(...) In fact there is a very widely held -although erroneous- view that standard English is the English 
language. This inevitably leads to the belief that all other dialects are deviations from the norm, and, 
often, that these deviations represent 'corruptions' due to ignorance, carelessness, laziness or stupidity. 
Since standard English is the English language, these people believe that to speak it and write it is good, 
and to use any other dialect is bad. (1975:27) 

Hiztun arrunt aunitzek, beraz, maiz aski ez dute batere uste euren hizkera besteren bat 
bezain baliagarria denik, eta gutiespena erakusten dute eurenari buruz. Adibide gisa, Trudgill-
ek honela dio pasarte batean: 
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When I was making a study of the way English is spoken in Norwich, at least half the people I spoke to 
and tape-recorded expressed surprise that I should want to talk to them. They would say things like 'I'm a 
very poor talker'; 'I know I speak horrible'; 'I can't speak English properly'. This was particularly sad 
because most of them then proceedes to give a very convincing demonstration ot the fact that they could 
speak English not only fluently (wich is only what one would expect from a native speaker after all) but 
also vividly, clearly, entertainingly and in a highly skilful manner. (There is nothing unusual about 
Norwich people in this, of course. My experience has been shared by many others in other parts of the 
country.) (1975:68) 

2.2.3.2.-Konplexua Euskal Herrian 

Euskal Herrian ere hiztunek izan dituzte eta oraindik ere noski badituzte aurreiritziak zein 
den hizkerarik hoberena, eta nola hartzen duen bakoitzak berea. Gutiespeneko aurreiritzietan 
bizkaiera ez beste euskalki batzuetako hiztunak ere ager daitezke. Aitziniritzi ezkorrak, beraz, 
ez dira soilik bizkaieradunarenak, hiztun arrunt aunitzek hala uste baitu bere hizkeraz. 
Azpiatal honetan, dena dela, alde batera bilduko ditugu beste euskalkidunen iritzi negatiboak 
(2.2.3.2.1. azpiatala), eta bestera bizkaierari dagozkionak (2.2.3.2.2. azpiatala). 

2.2.3.2.1. Beste euskalkietakoen konplexua 

Koldo Zuazo (1987 eta 1988a) izan da hizkuntzari buruzko aurreiritzien (eta konplexuen) 
kontua euskaldunen artean sakonkien aztertu duena, bere erro historikoak ere zenbateraino 
sartuak diren agertuz. Haren 1987ko lanean oinarri hartuz, esan daiteke Hegoaldean 
gipuzkera izan dela prestigiorik handiena bereganatu duena, eta Iparraldean, berriz, 
lapurteraren barrengo kostatarra. 

Euskaltzaindiak eta EHUk elkarlanean IKER-5ean argitaraturiko tesi doktoralean, Koldo 
Zuazok (1988a) berriz ere azpimarratzen du euskalki bana izan dela Hegoaldean eta 
Iparraldean prestigio handiena bildu duena euskaldunen euren iritzian: Hegoaldean 
gipuzkerak du izenik onena, eta Iparraldean, berriz, lapurterak (kostatarrak), irakasle 
eibartarrak iritzi batzuetan oinarriturik esaten digun legez (1988a:148 eta hurr.). Jakina, 
hizkera batzuek prestigioa bereganatzen dutelarik, besteek nahitaez jaso behar dute 
gaitzespena (Zuazo 1988a:161 eta hurr.). Koldo Zuazok 1988ko lan horretan esaten du gutti 
aurkitu dituela euskalkiekiko konplexua adierazten duten iritziak, bizkaierari buruzkoak 
salbu. Ildo horretan, halere, Iparraldeari dagokionez, Zuazok Saroïhandy-ren eta Peillen-en 
iritziak ekartzen ditu (1988a:163), batean «bas-navarrais»-a «une langue grossière» gisa 
hartuz, eta bestean «zuberotar azentua, fonetika, irrigai, parregai bezala» hartzen dituelarik 
«lapurtar triunfalismoak» (1988a:163). 

Guk geure aldetik ondoko lerrootan beste iritzi batzuk bildu ditugu, azken urteotan 
jaulkiak, ildo berean sartzen direnak: hots, gipuzkeraz edo lapurteraz besteko euskaldunek 
euren solaskerari buruzko gutiespena erakusten dutenak. 

Iparraldeko euskaldunek izan dezaketen konplexua uxatzeko deia egiten du Erremun 
Bachoc-ek Eibarko jardunaldietan (1984-85eko Gabonetan): 
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(...) Ikas eta erakats bertzeri gure kartieretako mintzaira, ez erdizka bainan errotik, ez liburutik xoilki, 
bainan elehetik. Ez izan ahalge gure xokuan erabiltzen den euskalkiaz. (1986:138) 

Iparraldeko hiztun arruntaren konplexuaren agertze bat izanen litzateke Donaixti-Ibarre 
herriko auzapezak, P. Uhart-ek, erakusten duena, Euskaltzaindiak herri horretan jardunaldi 
batzuk egin zituelarik: 

Eta gero, ene eskuarak, ez ditu akademiako hizkuntzak. Zeren nik ez dut eskuararen gramera igundano 
ikasi eta ene lenguaia ez da amaren altzoan ikasia baino urrunago heltzen. 
Barkatu beraz, ene mintzatzeko manera gaixtoa bada. Barkatu ere, zietari zonbaitek ez banuzue 
konprenditzen. (1982:431) 

Hona Orreaga Ibarra Murillok nola dioen ultzamarrek euren solaskeraz duten ustea dela 
eta: 

Eskuarki mintzatuz, Ultzamakoen iritzia beren hizkerarekiko ez da oso baikorra; (...) 
Ultzamarrek, bada, behin eta berriz errepikatzen dute hango euskara ez dela polita, dorpea baizik, 
benetan polita Tolosakoa dela, mintzaera garbia eta ulerterreza dela eransten dutelarik. (1995:602) 

Eta gero irasten dio: 

Ikuspuntu dialektologikotik, haien ustez hitz zakar xamarrak erabiltzen dituzte: bertze, bortz. Zehaztapen 
handiagoetara joanez, honako lexemak azpimarratzen dituzte: erran eta bertze-ren erabilpena, esan eta 
bost-en aldean, bigarrenak finagoak direla baieztatuz. (1995:603) 

Euskal Dialektologiaren Hastapenak liburuan (UEU, 1983) ageri dira Lesakako (goi-
nafarrera garaiko) euskararen ezaugarri batzuk. Haietako bat da, ustez, /j/-ren ahoskera 
belarea, gipuzkeraz tipikoa dena. Datu hori ez da zuzena, eta gure ustez hori oker bildu izanak 
beharbada esan nahi du informanteak "badakiela" gipuzkeraren ahoskera egokiagoa dela, eta 
eredu gisa duen hartara jotzen duela galdetzen zaionean16. Gipuzkeraren hobetasunaren 
aldeko iritzi hori inguru hartan aurkitzea ez da salbuespena. 

Euskaltzaindia ere jabetua da gizarte euskaldunean dagoen konplexuaz eta dei egiten dio 
hiztunari aurreiritzi horiek uxa ditzan (gisa horretan konplexuak badirela esanez, zeharka), eta 
horrela euskara gaizki erabili uste dutenek, edozein euskalkitakoak izanta ere, lotsa kendu eta 
protagonismo handiagoa har dezaten. Hala dio Akademiak 1986an Durangon azentuaz eta 
ebakeraz eginiko II jardunaldietan (1986-V-30/31) egin zuen adierazpen ofizialean: 

c) Hizkuntzaren erabilera okerraren kontrako guzion gatazka sendotu behar da, eskoletan eta 
komunikabideetan batez ere. Aldi berean hizkuntza biziaren erabilera artatu eta bultzatu behar da, 
belaunaldiz belaunaldi kalterik gabe iragan dadin. Hizkuntza, zein ere den euskalkia, ongi darabiltenen 
arteko arrazoi gabeko lotsa nahiz beldurra uxatu behar da ezinbestean. (1986b:442) 

Euskaldun arrunt askok, beraz, oro har, gaizki hitz egiten duela uste izaten du. Bestela 
esan, konplexu hori nahikoa hedatua da euskalki desberdinetako hiztunen artean. Hala ageri 
da Euskaltzaindiaren Gramatika Batzordeak 1994an egin zuen adierazpen batean ere, 
konplexu horren kontra diharduena, euskaldunari bere hizkerarekiko konfiantza eman 
nahizik: 
                                                 
16 Edo bestela, informantea ez dela herrikoa izan. 
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Gramatika Batzordekideok uste dugu badela garaia guziok betiko gal dezagun haurretan ikasi genuen 
euskara okerra zelako konplexua. Gal dezagun herri xeheak, betidanik euskaraz mintzatu denak, gaizki 
hitz egiten duelako konplexua; aski zorigaitz eta ondiko dugu, izan ere, herri xeheak berak hala uste 
izatea, gu gauza bera pentsatzen eta esaten ibili gabe. Sines dezagun askotan hobe beharrez geure barne-
isuriaren kontra asmatzen duguna, zuzentzeko ez baina okertzeko izaten dela. (1994b:967-968) 

Pilartxo Etxebarriak Leioako XIII. Biltzarrean kontu handia erabiltzen du euskara batuaren 
(hizkera jasoaren) ahoskerarako arauak ematerakoan jendeak ez dezala pentsa hartatik 
bereizten diren ebakera guziak desegokiak direla; hau da, kezka handia erakusten du hiztunei 
konplexurik sor ez dakien: 

(...) Kontu handiz egin beharrekoa dela iruditzen zait "jasoa"ren azterketa eta orobat, gardentasun 
linguistiko handiz eman jasoari datxezkion azalpenak. Bestela bideak zabalduko genituzke pentsarazteko 
jasoa dela zuzena eta komunzki egiten diren erabilera libreagoak halamoduzkoak, baztertzekoak (maiz 
askotan entzuten da herritarren artean honako honek eta harako hark bai, ederki egiten dute batuaz, guk 
berriz, ez dakigu ezer). (1994:1528-1529) 

2.2.3.2.2. Bizkaieradunen aurreiritziak, eta konplexuaren kontrako borroka 

Koldo Zuazok erakusten du (1987) nolako iritzi ezkorrak ageri diren, aspaldi hasita 
(Larramendiren hiztegian ageri bide da lehenengoa, 1745ean), bizkaierari dagokionez. Idatziz 
bederen beste euskalkien balioeste ezkorrik guti aurkitzen zuen, 1987ko lanean dioenez, baina 
ugariago bizkaierari buruzkoak (1987:940 eta hurr.). XX. mendean, berriz, uste gaizto horiek 
ugaldu egin bide dira (1987:945 eta hurr.). Ondorioz, hiztunek ere ezartzen dituzten 
hierarkietan, gipuzkeraren azpian gelditzen da bizkaiera, eta horrela mendebaleko hiztunek 
gutiespenezko aurreiritziak barneratzen dituzte euren berbetari buruz. Koldo Zuazok aipatzen 
dituen adibideez gainera, guk beste batzuk ere bildu ditugu ildo berekoak. Hala, beraz, 
ondoko lerrootan alde batetik bilduko ditugu bizkaieradunek euren euskalkia erabiltzeko 
erakusten duten konplexuaren berri ematen duten iritziak eta adibideak (azken urteotakoak 
denak ere); baina bestetik, lan honi dagokionez axola handiagokoa baita, bilduko ditugu baita 
konplexu hori gainditzeko hainbat jendek mendebaleko gizarteari bere berbeta prestigiatzeko 
egiten dizkion deiak eta aldarriak, ugariago ageri direnak laurogeita hamarreko hamarrurteko 
honetan, bidenabar esateko. 

Zehatzago jokatuz, bizkaierari buruz izan diren edo/eta bizkaieradunek dituzten 
aurreiritzien artean, desberdinduko ditugu lehendik datozenak (gipuzkera hierarkiaren 
gaineko aldean egotetik lehenagotik ere indarrean zirenak), eta euskara batuarengatik azken 
30 urteotan bereziki sortu bide direnak (lehenbizikoak, 2.2.3.2.2.1. azpiatalean bilduko 
ditugu, eta bigarrenak 2.2.3.2.2.2.an). 

2.2.3.2.2.1. Bizkaieradunen gutxiespenezko iritziak, lehenagotik datozenak (eta haien 
kontrako borroka) 

Bizkaiera hierarkiaren beheko aldean egonik ere (Zuazo 1987 eta 1988a), horrek ez du 
esan nahi inola ere euskalki horren aldeko iritzirik agertzen ez denik, ez horixe. Euskara batua 
1968ko biltzarretan abiatu zenez geroztik egin diren batzuk bilduko ditugu ondotik. Gisa 
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horretako laudoriozko iritzia erakusten du Xabier Kintanak (1969) euskara batua bere bidea 
egiten hasi eta berehala, bizkaieraren jatortasunari buruzko aipamen hau egiten duelarik: 

(...) Bizkaiko euskerea jatorrenetarikoa eta ederrenetarikoa dalako, askok honela pentsatu ez arren. 
Esateko moduari begiratuta, Bizkaian askoz bere obeto berba egiten dogu Gipuzkoan baino, nahiz eta 
gure berbak, batzuetan, latzago  edo motzagoak izan. (Kintana,1969) 

Anaitasuna aldizkarian hona nola azaltzen zuen Imanol Laspiurrek 1970ean 
bizkaieradunek (kasu honetan eibartarrek) izan ohi duten konplexua, eta gipuzkera 
beterrikoaren gehiagotasun ustea: 

Eibartarrari barrea franko eta adar jotze egin dio kanpotarrak, batez ere Tolosa eta Donostia aldekoak. 
(Laspiur, 1970).  

Horren arrazoia da eibartarrak ez omen duela euskara garbia egiten; alegia, erdal jatorriko 
hitzak barra-barra sartzen dituela bere euskarazko ihardunean. Baina defendatzen du 
Laspiurrek eibartarren jokabide hori: erdal hitzak erabili bai, baina euskaraz segitzen baitute 
hitz egiten. Artikuluaren amaiera aldera, eibartarren hizkuntz atxikimenduari egiten dio dei 
sutsua (Laspiur, 1970). 

Juan Martin Elexpuruk ere, 1971n, garbi aipatzen du Anaitasuna aldizkarian 
bizkaieradunek duten hizkuntz «konplejoa», eta bere ustez  arrazoiak zein diren ere agertzen 
du: a) kultur bideetatik, irrati, publikazio, hitzaldi eta abarretik gipuzkera entzuten dela; b) 
elizgizonak eta liturgia, Debako arroan behinik behin, gipuzkerazkoak direla, eta apaizak ere, 
nahiz bertakoak izan, gipuzkeraz egiten baitituzte sermoiak (honen aspaldiko arrazoiaz 
Zuazok esplikazioa ematen du ongi: 1987); c) bizkaieraren  barne-zatiketa, gipuzkera baino 
handiagoa omen dena, eta eragin psikologikoa duena hizkuntz konplexu hori sortzeko orduan; 
herri bakoitzak modu batean egiten omen du, doinuari-eta dagokionez; d) fonetismoak 
sartzea. Ez du onartzen, hala ere, bizkaiera beste euskalkiak baino traketsagoa dela, hala uste 
baldin bada ere. Eta gero, egoera horren aurrean bizkaieradunen "morala altxatu" nahi du, 
esanez zein kasutan (-a itsatsia) egiten duten gipuzkoarrek baino hobeto. Honelakoak esaten 
ditu: a) bizkaiera beste edozein euskaldi (sic) adinakoa dela; b) hizkuntza mailako arrazoiak 
aztertu ondoren, puntu askotan gipuzkera baino jatorragoa eta hobeto gordea dela diotela 
hizkuntzalariek (gauza bat, eliza bat, huskeria bat, jartzen ditu adibide); c) Aditzari 
dagokionean ere, bizkaiera aberatsagoa omen da; bai eta gramatikazko beste zenbait puntutan 
ere (Larresororen Sustrai bila aipatzen du xehetasun batzuk ikusteko). 

Dena dela, idatzi horretan bertan batasunaren bidean egin diren aurrerapenak 
«geureganatzen» ahaleginak egin beharko lituzketela dio Elexpuruk, baina ez lotsa 
horrengatik, baizik eta batasuna behar-beharrezkoa delakoz. Nabari gelditzen da batasuna ez 
duela txantxetako kontutzat hartzen, eta disziplinatuki onartzen ditu hartara bidean egiten 
diren pauso guziak; hots, euskara batuaren izenean amor emateko gertu agertzen da Elexpuru, 
baina ez euskalkiarengatik konplexatua delakoz (Elexpuru, 1971). 
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Bizkaieraren jatortasuna aipatu izan da auniztan bizkaieradunen hizkuntz atxikimendua 
indartzeko, eta alor horretan izan litezkeen konplexuak uxatzeko ahaleginean. Adolfo 
Arejitak, berbarako, 1978an argitaratu zen Euskal Joskera izeneko liburuaren aurkezpen 
hitzetan, aipatzen du bizkaierak hizkuntza eredu gisa ustez duen jatortasuna: 

Bizkaieratik egiña da liburu au, (...) Arrazoi bigaitik: batetik, (...); bestetik, euskal joskera jatorrizkoaren 
bideak zaintzen dituen euskalki osoenetarikoa dalako. Seber Altubek ere Erderismos obran euskalki 
berau artu eban eredugarrientzat euskal joskera oso baterako. (1978:6) 

Egile berak, Eibarren 1984-85eko Gabonetan eginiko jardunaldietan, honako hau dio 
bizkaieradunek bide duten konplexua dela eta (euskara batuak areagotu egiten duena, bere 
iritzian): 

Bizkaieraren barrenean, beharbada beste eredu batzuetan baino nabarmenago, halako jarrera batzuk 
igarten dira, ondoren zehaztuko ditugunak. 
a) Euskaldun arrunten artean, norbere euskeraren eretxi txar bat nabari da. Euskeraz dakian jente horrek 
bere hizkerabidearen harrotasunik ez dau sentitzen. Prestigio falta horrek ondorio izugarriak ditu 
hizkeraren transmisioan: etxea, orain artean euskeraren bizirako hain indar handiko izan dan giroune 
hori, elementu pasibo bihurtzen doalako. Gurasoek uste dabe eurek txarto berba egiten dabela, eta ardura 
gitxi ipinten dabe umeek etxeko euskera ikasi dagien. 
Eskolan eta beste leku batzuetan euskera irakasten dala-ta, ardura hori «gizartearen eskuetan» izaten 
dabe, segurtaturik, eta askozaz hobeto, balego legez. 
b) Bestea da euskera hobea. Eretxi hau zaharra da. Lehen be Markinakoa, Tolosakoa... ziran euskera 
onak. Orain be, «mutatis mutandis», ikastolakoa, telebistakoa, irratikoa da euskera ona. 
Baina oraingo euskera on horrek zerikusi gitxi dauka, herritarrarentzat, berak egiten dauanarekin: 
baturako eredua arrotz gertatzen jakolako. Lehen behintzat baegoan antzeko euskera apain bat. Gaur, 
maila ofizialetan entzuten dana, ez da hori, beste bat baino. (1986:171-172) 

Bizkaiera indartzeko eta hizkerabide horren erabil-esparruak zabaltzeko, berriz, 
«indargarri» batzuk behar direla adierazten du. «Indargarri» horietako lehenbizikoa, hiztunak 
bere berbetarekiko harrotasuna erdiestea da Arejitarentzat (1986:175). 

Bizkaieraren ezaugarriak aintzat harturik, Bittor Kapanagak deitoratzen du zenbaitek 
bizkaierari erakusten dioten gutiestea (1986:88). Eta horren segidan, bizkaieraren dohainak 
aipatzen ditu: 

Nire eritziz, euskera motarik arkaikoena dugu, hitzen formarik zaharrenak eskaintzen dizkiguna. Gainera, 
aberatsena ere badugu, nire ustez askoz aberatsena, nahiz eta entzuteko guztien artean itsusiena izan. 
(1986:88)  

Bizkaieraren egoera ez zaio pozgarria iduritzen, baina oroz gain bereziki bizkaitarren 
baitan dagoen konplexuaren kontra dihardu, Tolosako euskararen "hobetasun" topikoa 
kritikatuz horrela (1986:89). Hitzaldiaren hondarrean, dei egiten die gazteei bizkaiera landu 
dezaten, eta ez daitezen lotsa. Hau da, konplexuaren kontrako borrokan ari da Kapanaga. 
Zehazten du, gainera, mendebaleko euskalkiari indar ematean, helburua ez dela istiluak 
sortzea, baizik eta, bere iritzian, euskalki horren aberastasunak gordeaz euskarak bere osoan 
irabaz dezan (1986:80). 

Euskara batua izeneko hizkuntz eredu estandarra eta euskalkiak, etorkizunari begira ez dira 
maila berean ari lehian. Garbiro esana zen hori koldo Mitxelena (1981c, adibidez), nahiz eta 
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berehala zehazten zuen egoera desorekatu hori ez duela euskara batuak sortu: lehenago ere 
baziren mailak euskalkien artean hiztunen iritzian bederen (iritzi bera esaten du Koldo 
Zuazok -1987 eta 1988a-). Hala ere, egoera hori horrela izanak ez du esan nahi hala etsi behar 
denik. Aunitzek, bada, ikusten ari garen bezala, uste dute bizkaierak garraiatzen duen zama 
trabagarri hori bizkar gainetik kendu beharra dela, eta hori iduritzen zaie dela euskararen 
normalizazio prozesuan konpondu behar den arazo bat. Uste horretan da Zuazo, honela 
dioenean, lehen ere aipatu dugun artikulu baten ingeleseko laburpenean (1987): 

(...) We also point out the negative attitudes held by Basque speakers towards certain varieties, and 
partikularly that of Bizkaia; this will doubtless be one of the main issues to be resolved during the 
process of the normalisation of Basque. (1987:927) 

Esan dugun bezala, Koldo Zuazok (1987 eta 1988a) lekukotza ugari biltzen du euskalkien 
arteko hierarkia erakusten duena. Bizkaiera Beterriko gipuzkeraren azpian gelditzen da 
erlazio diglosikoan. Baina hala ere bizkaieraren defentsako jarrerak ere agertu izan dira. 
Adibidez, J. A. Mogel-en iritzi bat dakar (1988a:166-167). Pixka bat aitzinago, 
bizkaieradunen (zehatzago esateko, kasu honetan oñatiarren) konplexuaren berri ematen du 
Zuazok, eta baita Arrasaten ere nola jardun omen zuen Azkuek sermoi egiten, hasieran 
bizkaieraz, eta gero, barkamena eskatuz, gipuzkera hutsean, hau zelakoz entzuleek espero 
zuten euskara dotorea (Zuazo, 1988a:169). 

Bizkaieradunek euren berbetak sortzen dituen komunikazio arazoez jabetuak dira, 
Oskillaso-k dioenez, eta horrengatik lotsatzen dira Bizkaitik ateratzen direnean (Zuazo, 
1988a:171). Bestela jokatzen bide dira gipuzkeradunak. Hauek euren hizkerarekiko erakusten 
duten segurantza eta harrotasuna, baita probintziatik kanpoan ari direnean ere, Oskillaso-ren 
ustez nolabait berdindu egin behar litzateke, eta horretarako, 

(...) Beharrezkoa da bizkaierea be hunenbeste guttienez zabaltzea Gipuzkoa eta Nafarroako herrietatik 
(...) (Oskillaso, in Zuazo 1988a:171) 

Horretaz gainera, Zuazok dioenez, XX. mendean batik bat, bada bizkaierari prestigioa 
emateko ahalegina. Irakasle eibartarraren ustez, Sabino Aranak bizkaieraren alde hartu zuen 
jarrerak badu zerikusi zuzena mendebaleko euskalkiari duintasuna eta are besteen aurreko 
lehentasuna eman nahiarekin. Eta euskalki horren "hobetasuna" erakusteko, «Bizkaieraren 
jatortasun eta aberastasun linguistikoan oinarrituko dira, faute de mieux, euskalki hau 
goratzeko ematen diren urratsak» (Zuazo 1988a:172). 

Ildo horretan, bizkaieraren ezaugarriak neurriz gora nabarmentzeko joera bat gertatu da, 
euskalki horri prestigio eman nahi horretan-edo. Eta horrela Mitxelenak hasieran 
«supervizcaino» (Zuazo 1988a:140) deitu zuenera, edo gero «hiperbizkaiera» izenekora 
iristeko bidean abiatu izan dira batzuk. Besteak beste Mitxelenak joera sakabanatzaile hori 
gaitzetsi izan du (Zuazo 1988a:140-142). «Hiperbizkaiera» hori honela definitzen du 
Mitxelenak, eta kritikatu aldi berean (1981c): 

(...) Desde hace años, acaso desde finales del siglo pasado, ha hecho estragos el deliberado empeño de 
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confundir el vizcaíno con lo que he llamado -no sin acierto conceptual, y que se me perdone la 
petulancia- hipervizcaíno, formado con solo aplicar la regla que sigue: algo es vizcaíno de lengua si y 
solamente si sólo aparece ahí y falta en las demás variedades de la lengua (de la cual se sigue suponiendo, 
sin embargo, que es dialecto el vizcaíno); si no se alcanza esa perfección extrema, siempre deseable, algo 
es vizcaíno en la medida en que tiene menos copartícipes o, en otras palabras, en la medida en que no es 
vasco común. (1981c:300). 

Erdarakadak liburuaren hitzaurrean Gotzon Garatek (1988) aitortzen du bizkaiera dela 
beretzat euskarazko eredurik egokiena, eta bizkaieraren eremuaren barruan Markina aldean 
du «hutsik gutxienik» atzematen (1988:XV). Bizkaitarren konplexua, hitzaurrean zehazki 
aipatzen dena, gainditzea izanen litzateke gure ustean Gotzon Garatek hurrengo urteetan 
idatziko dituen idatzi xorta baten helburua. Hona orain aipatzen ari garen izkribuan nola 
mintzo den irakasle jesuita: 

Eskualdeetara etorriz, Bizkaian galdegaia, erakusleak, erreflexiboak... zoragarri egiten dira. Axularren eta 
Leizarragaren euskara irakurri eta egungo bizkaitarren euskara entzunez gero, berdintsu direla esan 
liteke, alderdi guziotan. 
Hogei urtean zazpi probintzietako baserrietan ibili eta gero, eritzi honetara heldu naiz: Bizkaiko euskara 
aurpegi itsuska baina osasun ederra duen neskatila bezalakoa dela, bihotza, birikak, gibela... biziki 
osasuntsu dituen neskatxa. 
(...) Usu ikusi dut, (...) bizkaitarrak uzkur eta lotsa giputzen aurrean. Ahalke horrek kalte handia egin dio 
euskarari, bizkaitar askok erdarara jo bait dute, euren euskara zatarra delakoan. 
Euskal egiturei begira, hutsik gutxienik ediren dudan eskualdea Markinakoa liteke. Zaila hango 
inguruetako euskarari okerrik harrapatzen. (1988:XV) 

Bizkaiko hizkuntza erabilerak guttietsi ez eta bai beste euskalkikoen parean jarri egiten 
ditu Alfonso Irigoyenek 1989an, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak argitaraturiko 
Bizkaierazko joskera izeneko liburuaren aitzinsolasean: 

Bizkai-Gipuzkoetan erabilten direan mendebalaldeko eredu beste euskalkietarik aldentzen direanak be 
Euskal Herriko memorio kulturalekoak baitira, Lapurdiko, Nafarroako, Zuberoako edo beste edozein 
lekutako ereduak direan modu berberean. (1989a:11) 

Kritikatzen du, halaber, mendebaleko euskalkiaren ezaugarriak beste euskalkietakoekin 
batu ezina, batzuen ustez ondo ezkontzen ez direlakoz alde desberdinetako zenbait hitz (kasu 
honetan, zehazki, arazoa erran gura dut bezalako "hibrido" bat zen). Mendebaleko baliabide 
batzuk euskarak dituen beste batzuekin lotu ezina, Irigoyenen ustez, ez da onartzekoa, 
mendebaleko euskalkidunak bigarren mailako euskaldun gisa tratatzea bailitzateke haren 
ustez hori (1989a:12). 

Alde batetik hizkera estandar bat hierarkian gaineko aldean egotea ez du txarresten Zuazok 
(1989a), baina bai uste du ondorio kaltegarriak datozkeela egoera horretatik, norberaren 
hizkeraren lotsa sentitzen baldin badu hiztunak beste eredu goragoko horren aldean 
(1989a:32). Lotsa horren adierazgarrien artean, Zuazok bizkaieradunek hizkuntza idatziaren 
eremuan erakusten dituzten ezaugarri eta joera batzuk aipatzen ditu: 

Lotsa eta konplexu honetaz hobeto jabetzeko nahikoa dugu bizkaieradunen izkribuak irakurtzea. Nekez 
erabiliko dizute euren euskalkiko hitz eta esamolderik. Lehenago erabiliko dizkizute Iparraldeko edo 
beste edozein leku urrunetakoak (zenbat eta bitxiago eta exotikoagoak, orduan eta nahiago) eurenak 
baino. (1989a:33) 
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Ondotik adibide batzuk ipintzen ditu, elkarren parean jarriaz mendebaleko hitz edo egitura 
bat, eta beste euskalkietakoa den beste bat (ikus bedi 1.3.2.5.2. puntua), eta ondorioztatzen du 
bizkaieradunak ez diela bereei lehentasuna ematen, beste euskalkietako formei baizik. 
Segidan, hizkuntzarekiko harrotasuna indartzeko ahaleginari ekiten dio, bizkaierak dituen 
ezaugarriak ere ez erabiltzeko arrazoirik ez dela argudiatuz (1989a:33). Konplexua 
gainditzeko deia egiten du, beraz, goian ikusi dugun bezala. Euskalkiaren baliabideak 
erabiltzeko aldarrikapena egiten du, nahiz eta bere jarrera oso neurtua den. Alegia, euskalkia 
ere erabil bedi lasai asko, baina itsukeriarik gabe, gorde bitez halaber eredu estandarrarentzat 
bereak lituzkeen eremu batzuk:  

Ondorio bezala hauxe esango nuke: gal ditzagun euskalkienganako lotsa eta konplexuak eta erabil 
ditzagun -lasai asko, gainera!-, egoki denean, geure hitz eta esamoldeak. Baina egoki denean hori nahi 
dut azpimarratu, izan ere ez delako batere berdin Euskal Herri osorako idazten edo hitz egiten ari 
garenean edota geure herri edo eskualderako (herri irratietan, herri aldizkarietan, herri barruko 
propaganda txarteletan...) ari garenean. (1989a:35) 

Julen Arexola-Leibak 1991n Donostian buruturiko Dialektologia Kongresuan egin zuen 
hitzaldian Arrasateko euskaldunek euren berbetari buruz gaur egun duten konplexua azaltzen 
digu: 

Izan dena -eta badena-, zoritxarrez, beste zerbait da, autoestima falta. Nekez entzungo dugu berrogei 
urtetik gorako baten ahotik Arrasateko "euskerie" ona danik, gehiengo handiak ez du halakorik uste eta. 
(1995:371) 

Eta geroago: 

Gipuzkoako beterrikoak, batez ere, eta Markinaldekoak izan dira gure aurrekoen oniritzia jaso izan duten 
barietate geografikoak, beti ere norberaren kaltetan. Izan ere, goraipamenak berarekin ekartzen duenez 
era bateko edo besteko gaitzespena, gure kasuan geurea izan da atzetik geratu dena, "eibartarrak txarrago 
eitten juek" batek baino gehiagok benetan sinestu eta esan esaten duen arren oraindik ere autodefentsa 
mekanismoak martxan jarrita. (1995:372) 

1991ko abenduan Deustuko Unibertsitateak jardunaldi batzuk antolatu zituen, 
Bizkaieraren lekua gaur izenburuaren pean. Hurrengo urtean argitaratu zen liburuxka bat 
izenburu horrexekin, jardunaldietan eginiko hitzaldiak biltzen dituena. Haren sarreran, Rosa 
Miren Pagolak (1992a), bizkaierari buruz, haren hiztunen autoestima gorde beharra aipatzen 
du, besteak beste: 

(...) Azken finean, denok euskararen iraupena eta garapena ere bilatzen dugulako, eta hori nekez lortuko 
dugu lurralde batek bere hizkerarekiko autoestima eta maitetasuna ez badu gordetzen. Eta, galduak 
baditu, berreskuratzeko egoera ezagutu eta bideak zuzendu eta zabaldu egin beharko zaizkio. (1992a:13) 

Sakontzen II liburuaren hirugarren argitaraldiaren sarreran Iñaki Gamindek (1992a) 
bizkaitartasunaren harrotasuna erakusten du, konplexuaren kontrako borrokan sar daitekeena 
bete-betean: 

Aurrera joan baino lehenago autor dagidan, batzuren eritxien bekatu larria dana, ni bizkaitarra naz, berton 
bizi naz eta bertoko euskaldunakaz danona dan ondare kulturala erabilten dot. (1992a:11-12) 

Bizkaitarrak, hizkuntza kontuetan, beste euskaldunen pare jartzen ditu, maila apalagoa 
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onartu gabe: asko ikas daiteke beste euskaldunengandik, baina irakatsi ere egin dakiekeela dio 
Gamindek (1992a:12; ikus 1.3. puntua). Eta besteei errespetua eskatzeko, lehenbiziko 
bizkaitarrek beren burua errespetatu behar dutela adierazten du, eta euren hizkuntz 
ezaugarriak ezagutarazi behar dituztela: 

Bizkaitarrok gureari zor jakon begirunea geuk gorde behar deutsagu eta garaikoari daukagun ona opetsi, 
baten batek ikasi gura badau ez badau, atxakirik euki ze dagien, ze bizkaiera galtzean bada errua ez da 
euskaldunena erdararena baino; (1992a:12) 

Eta azkenik, nabari-nabari egiten dio aipua konplexuari: 

(...) eta sarri askotan gure geurea bere, etxean daukagunari menus eritxita inorena gurago dogu erabili 
dotoreago dalakoan. (1992a:12) 

Iñaki Gamindek berak 1993ko udaberrian bizkaiera euskaldun guzien ondare gisa 
aurkezten du, horrela bizkaieradunen euren erruz euskalkiaren ezaugarriak gordean 
edukitzeko joera hautsi nahian, konplexuak uxatzeko eginahalean: 

(...) [bizkaiera] euskara den gainoan euskaldun guztion altxor kulturalaren zatia da, zuberera edo 
nafarrera bizkaitarronak diren era berean. Hala ere, ondinokarren, orbiztatzen hasi bagara ere, gure 
Bizkaia honetako lurralde batzutan, bizkaitarrok errudun gehienetan, bizkaieraren zidurriak estali gura 
izaten dira, eta berau zuberera gainako arrotz eta kanpoztar suertatzen da, arrotzago ez bada. (1993:45) 

Juan Manuel Etxebarriak, 1993ko udaberrian Bilboko Udalaren babespean antolaturiko 
ihardunaldi batzuetan (Bizkaiko euskera, bizkaiera? izenburupean), bizkaieraren ederra 
aldarrikatzen du (1993:30). 

Jardunaldi beretan Igone Etxebarriak, EITBko hizkuntz arduradunak, komunikabide 
horretako langile bizkaieradunen joera bat azalduz ekartzen digu begien bistara mendebaleko 
euskalkidunen konplexua (1993). Horrela, hiztun batzuentzat euskara batua eta bizkaiera ezin 
dira inola ere batu, bakoitzak bere izaera berezia duelakoz, bestearekin nahasi behar ez dena. 
Hona nola dioen: 

Normalean bakotxak hurrekoen dituan berba, esakera, eta joskera erabilteko joera dauka. Nongoak diran 
berba egiten dabenak hango hizkera nagusituko da, horregaitik inportantea da bizkaieraz jabetuta egotea, 
norberaren erreferentzia galdu barik, euskera horren aberastasuna ezagutzera emoteko. Baina horren 
ordez, bizkaitarrak normalean batuaz egiten dabenean bizkaieratik ahalik eta gehien aldenduteko 
ahalegina egiten dabe, gauza ezbardin bi balira moduan. (1993:178) 

Martin Olazarrek, 1993ko udaberrian Euskerazaleak elkartearen lehendakari-ordea zenak, 
Bizkaiko euskarak dituen arriskuen artean, bat aipatzen du mendebaleko hiztunak sentitzen 
duen lotsa, irakaskuntzan eta erabilera formaletan bizkaiera erabiltzen ez delakoz. Lotsa hori 
gainditzeko, uste du erabilera ofizialetan bizkaiera landua erabili beharko litzatekeela, horrek 
ematen baitio prestigioa eta izen ona hizkerari, eta ez batasunik gabeko azpieuskalkien 
multzoak (1993:234-235). 

Bizkaieradunen lotsa eta konplexua aspalditik datorrela erakusten du berriz ere Koldo 
Zuazok 1993an argitaratu artikulu batean. Ez dela, alegia, euskara batuak sorturiko kontua. 
Hartarako, bi adibide ekartzen ditu, Agustin Cardaberaz-ena bata, eta Villasantek oñatiarrez 
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esana, bestea (1993:44). Hala ere, lotsa eta konplexua baldin badute ere, bizkaieradunek, 
zuberotarrek bezala, euren hizkuntzarekiko atxikimendua ere badutela adierazten du Zuazok 
(1993:45-46). Eta geroago ere, bizkaierak arazo handiagoak sortu dituela esanez, berriz ere 
aipatzen du Bizkai aldeko hizkuntzarekiko leialtasuna, atxikimendua, eta euskaldun kopuru 
«hazi samarra» (1993:50-51). 

Konplexua gainditu beharra azpimarratzen du Zuazok, eta hartarako dei egiten die 
bizkaieradunei, eurek erabil ditzaten euskalkiaren ezaugarriak, beste inori horrelakorik 
eskatzen hasi ordez: 

(...) esan dezadan bide batez, ezin eska dezakegula norberak gaitzesten duena bestek aintzakotzat har 
dezan. Ezin eska diezaioke bizkaitarrak giputzari, ez hango agintari edo hemengo euskaltzaini, 
bizkaieraren alde lehia dadin, baldin eta bizkaitarrek eurek bizkaiera alde batera utzi eta gipuzkera, 
lapurtera edo beste zernahi hizkera erabiltzeari ekiten badiote. Eta, ekin ere, ekiten diote sarri! (1993:57) 

Izan ere, konplexu horrek eraginik bizkaieradun batzuek hobeki onartzen omen dituzte 
bestetako berbak, eurek egunoro inguru hurbilean entzuten eta erabiltzen dituztenak baino. 
Hala, honako hitzok aipatzen ditu, bizkaitarrek gogotik erabiltzen dituztela: ados egon, agian, 
bederen, bidenabar; ebatsi, haboro, igorri, ihardetsi, noski, so egin... Gero, bizkaieraren 
eremuko berba batzuei lehentasuna emateko eskatzen du, berbarako bat etorri, baliteke/behar 
bada, bide batez, ohostu, erantzun, jakina, etabar (1993:57-58). Izan ere,  

 (...) bizkaitar eta bizkaieradun askok bizkaiera utzi eta, hobe beharrez, gipuzkerara, lapurterara... jotzen 
duen bezalaxe, gauza bera gertatzen zaigu arlo honetan ere. Lotsa gara, beldur gara, geure betiko hitzak 
erabiltzen eta gogokoago ditugu urrunekoak. Zenbat eta urrunagokoak (hala denboran nola espazioan) 
orduan eta gogokoagoak gainera. (1993:57-58) 

Beraz, bizkaieradunen konplexuaren ondorio horien txarkeria agerian uzten du. Dena dela, 
xokokerien edo eskualdekeriaren kontrako jarrera erakusten du garbi-garbi 1993an ere 
(1993:60). Koldo Zuazoren ustez euskalkien arteko hierarkiaren alderdi txarrak baztertzeko 
nork bere hizkera moldea erabili, landu eta prestigiatu behar du (1993:46). Ildo bereko iritzia 
erakusten du 1999ko lanetan (1999a, eta 1999b:107). 

Adolfo Arejitak (1993a) ez du atsegin mendebal euskalkia edo holako izenen bat ematea 
Euskal Herriaren mendebalean mintzatzen den euskalkiari. Bere ustez bizkaiera izan da izen 
tradizionala. Izena aldatu nahi hori, batez ere, esaten duenez, gipuzkoarrak diren baina 
mendebaleneko barietateaz mintzo direnek ekartzen omen dute. Eta arrazoia, berriz, Bizkai 
hitzaren larregi markatua (1993a:63-64). Ez dago  halere Arejita Bizkai hitza bere 
euskalkiaren deituratik kentzeko, eta bai berriz, bada ere, hitz horri indar gehiago emateko, 
beharbada. Hala ondoriozta daiteke egiten duen proposamenetik; izan ere, mendebal 
euskalkia izena ukatzetik hasirik, azkenean bere iritzia honela finkatzen du: 

Nik, horretan gaurko usadio nagusiari dautsadala, bizkaiera eta bizkai euskara erabiltzen jarraituko dut, 
proposamen sendoagorik etorri bitartean, eta era berean bizkaieradun hitzaz izendatuko ditut berbetaz 
euskalki honetakoak diren euskal hiztunak. (1993a:65) 

Bizkaieraren gorespenean, sarritan egin ohi den bezala, Arejitak ere aipatzen du euskalki 
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horren balio linguistikoa (1993a:73). Euskalki horretan mintzo direnei, berriz, bizkaieradun 
deitzen die, baina baita bizkai hiztun ere (1993a:77), berriz ere Bizkai osagarria agertuz 
(tradizio batean oinarrituz: ikus Arejita 1997)17. Artikulu berean, amaieran, bizkaiera 
indartzeko azken puntu gisa, Arejitak ere lotsaren kontrako deia egiten du, nork bere 
hizkeraren harrotasunaren aldeko joerari bulka eginez (1993a:77). 

Artikulu berean Adolfo Arejitak, idazleen praktikan funtsatuz, hiru euskalki aipatzen ditu 
batua egiteko orduan erabiltzen diren oinarrizko materiale gisa: mendebalekoa (Zarateren 
eredua izanen litzatekeena), erdialdekoa (Angel Lertxundi adibide) eta iparraldekoa (Piarres 
Xarriton eredu gisa hartuz). Idazteko orduan, ordea, gipuzkoarrek eta iparraldekoek ez 
bezalako ohitura omen dute idazle bizkaitarrek (Koldo Zuazok adibidez behin baino 
gehiagotan adierazten duen ideia bera), eurena ez baitute erabiltzen eta bai beste 
alderdietakoa hartu aisa eta ugari; eta azkenean, 

Geure zoritxarrean, bizkai hizkeradun diren idazle, kazetari, hizlari eta irakasle askori, batuaz diharduela, 
ez zaio antzematen bizkaitarra denik. (1993a:75)  

Azkueren iritzia ekartzen du, bestalde, bizkaieraren ezaugarritzat hartzen dituen batzuk, 
garai hartan polemika biztu zutenak (nortzuk, eritzi), eta beste batzuk, Azkuek gipuzkera 
osoturako nahi zituenak (artzain, izokin, ipuin, arrain...), euskara batuan sar daitezen 
eskatzeko. (1993a:71). Arejitaren idurikoz bizkaieradun idazleek-eta ahalegin berezia egin 
beharko lukete mendebaleko euskararen ezaugarriak usuago erabiltzeko, azpian datzan 
aurreiritzi ezkorra gaindituz, hain zuzen ere (1993a:73). 

Larringanek ere (1993) gordin aipatzen du bizkaieradunak ez direla aintzat hartuak izaten 
eredu emaile gisa, aitziniritziengatik: 

(...) Bestela esanda, haren [hiztunaren] euskalkia eta hizkera, azkeneko mamu gorria gertatu ohi da, eta 
bizkaieraduna bada, euli-kaka eta azken putza. (1993:38) 

Iñaki Caminok Euskaldunon Egunkarian eginiko artikulu batean bizkaieradunen 
konplexuaren berri ematen du 1994aren amaieran: bizkaieradunei ez omen zaie igertzen euren 
idatzietatik nongoak diren, hots, idazten hasten direlarik, ez bide dute euren jaioterriko 
hizkeraren ezaugarririk bat ere agertzen. Hona haren hitzak:  

(...) Ez du aspaldi, euskal astekarietan batua zerabilten Bizkaiko idazle anitzen lanak irakurtzean, 
sinaduragatik genekien hura bizkaitar batek idatzia zela, itxuraz berdin izan baitzitekeen Gasteizko nahiz 
Lizarrako batek idatzia, han ez zen Bizkaiko hizkeraren arrastorik. (Camino, 1994) 

Lehen ibiliriko bideetan barna berriz ere, 1994an Gotzon Garatek garbi erakusten du bere 
iritzia euskara hoberena zein den eta zergatik, bizkaieradunei konplexua kentzeko balioko 
lukeena inondik ere:  
                                                 
17 Jarrera horretan Bizkaiarekiko atxikimendu berezia sumatu uste dugu. Gauza bera ikusten da Juan Manuel Etxebarriak 
bere buruari «Bizkaiko seme euskaldun zintzo» deitzen dionean (1993:41). Lurraldearekiko atxikimendu hori bereziki 
aitortzea, berriz, gogoan izanik bizkaieradunak lotsa izan direla euren berbetaz, gure ustez konplexuaren kontrako 
borrokaren barruan sartuko litzateke. Bizkaitartasunaren harrotasuna, bizkaitar izatearena, agertu nahi da honelako 
jokabideekin. 
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Ez dago inongo euskara guttiesterik.  
Halere, euskal egiturari begira (alderdi fonikoak eta lexikoak ez dute horrenbesteko inportantziarik) 
euskararik onena bizkaieraz egiten dela esan behar da. Batez ere Mondragoi, Aretxabaleta, Eskoriatza, 
Aramaio, Oñati eta herri horien inguruetan.  
Horko euskarak baditu bizkaieraren alderdi on guztiak eta horien gainetik beste batzuk. Beraxe da guttien 
erromanizatua den euskara. (Garate, 1994) 

Horren segidan, bizkaierak gipuzkerari gaina hartzen dion kasu batzuk aipatzen ditu: 
erreflexiboak, intensiboak, erakusleak, konpletiboak, konjuntzioak atzean ipiniak, inor/beste 
bereizketa, baten/batean bereizketa, bere/beraren desberdintasuna. Mondragoi-Oñati 
inguruko euskara uste du zehazki Garatek hoberena 1994an (Garate, 1994).  

1995ean Karmel aldizkarian beste artikulu bat argitaratzen du egile berak, bizkaieraren 
edertasunak dituela berriz aipagai (1995a). Artikulu horretan erakusten ditu Aramaioko 
euskararen ezaugarri batzuk. Errepikatzen du baserrietako euskaldunak direla eredu (gauza 
bera esaten zuen Erdarakadak liburuaren sarreran), eta beretzat euskararik hoberena Oñati eta 
inguruan egiten dena dela. Bizkaieraren edertasunak agertzeko joera horren bidez 
bizkaieradunen konplexua (artikulu honetan ere zehazki aipatzen duena) ezabatu nahi du. 
Beraz, bizkaieraren balioesteko mugimenduan sar daiteke garbi. 

Urte berean, Aita Gabirel Jauregiren omenaldian, Aramaion, Gotzon Garatek berriz ere 
goraipatzen du bizkaiera, euskalki hori delakoan euskararik «onena», hain zuzen «Aramaio 
inguruetan» egiten dena (1995b:699-700). Segidan, bizkaierak gipuzkerak baino «askoz 
hobeto» bereizten dituen batzuk aipatzen ditu: -a organikoa; nire vs neure eta sail 
horretakoak, neu/zeu eta intentsibo horiek; konpletiboak -na/-la, eta -la/-nik; «konjunzioen» 
erabilera esaldiaren atzean (baina, arren); nor vs zein, inor vs beste; baten vs batean; bere vs 
beraren. Baina Aramaioko euskara, Gotzon Garateren ustean, beste toki batzuetako bizkaiera 
ere baino hobea da. Zertan da hobea? Adiketan dot, pentsaketan dabe eta holakoak aditzen eta 
pentsatzen baino gutiago erromanizatuak direlakoz, besteak beste. Ondorioz, «Aramaio, 
Mondragoi, Oñati inguruetako euskerak, beraz, Gipuzkoako alderdi onak, Bizkaiko molde 
paregabeak eta orreetaz gainera eskualde horretan bakarrik aurkitzen diren berezitasun 
aberasgarriak ditu.» (1995b:701). Horrengatik denarengatik, herriko euskara ez galtzeko 
deiadarra egiten du Gotzon Garatek: 

Eutsi bada, zeuen euskara eder horri. Euskal Herri osoari mesede handia egingo diozue. Zuen euskara 
galduko balitz Euskal Herria galtzaile aterako litzateke. (1995b:701) 

Eta azkenik, 1996an ere idazle eta irakasle elgoibartarrak beste artikulu baten gaia du 
bizkaiera eta gipuzkeraren arteko lehia (1996). Hasteko, argiro adierazten du bizkaieradunen 
konplexua hizkuntza kontuetan: 

Bizkaitarrek, ordea, eta bizkaieraz mintzo diren aramaiotarrek eta giputz askok, hau da, mondragoitarrek, 
oñatiarrek, elgoibartarrek,  eibartarrek... uste oker bat dute: Goierriko, Leitzako edo Nafarroa Behereko 
euskara beraiena baino hobea dela. Eta batez ere Bermeoko, Eibarko edo Ondarroako euskara txarra dela. 
Ez da egia. (1996:89) 

Eta ideia horren kontra egiten du borroka, bizkaiera beste euskalkiak baino guttiago ez, 
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besteen gainetik dabilela aldarrikatuz, ondoko bi aipamen hauetan dioen legez: 

Bizkaiko baserritarren euskarak, berriz, belarrirako gogortxoa eta latza bada ere, egitura aldetik ez dio 
inongo euskarari zorrik. (1996:103) 

Bizkaiera beste euskalkien aldean aldrebesa dela esatea inozokoria da eta bide batez euskaldunen erdiak 
euskal gaiztotzat madarikatzea.  
Izan ere hizkuntzaren muina eta oinarria egitura da. Eta horretan ez dago zalantzarik bizkaierak ez diola 
beste euskaikiei inongo zorrik. Aitzitik, denetan gailen da. (1996:91) 

Bizkaieraren edertasunak, Gotzon Garatek hizkuntzaren egituran kokatzen ditu. Haren 
ustez, alderdi fonikoan18 eta lexikoan19 agertzen diren zenbait azaleko ezaugarrirengatik, 
bizkaierak txarragoa dela iduri dezake, baina egituran du mendebaleko euskarak bere 
edertasuna. Euskalki horren goraipenezko esaldi asko aurki daiteke 1996ko lan horretan 
(1996:91-102). Eta azkenik, etorkizuneko euskara sobera gipuzkeratzeko arriskuaz ere 
ohartarazten du (1996:103).  

Bizkaieradunen konplexua aipatzen du Irigoyenek ere 1995eko artikulu batean, eta 
bereziki irakasle batzuek omen duten arazoa, uste bide baitute horiek herriko euskarako 
formak inola ere ezin erabil daitezkeela-edo, haren ordez euskara batua hutsa (?) usatu behar 
omen litzatekeelarik (1995b:348). 

Juan Martin Elexpuru idazle bergararrak, berriz, aspaldiko iritzia berriz agertuz, uste du 
hizkuntz konplexuak inarrosi behar direla eta kendu, «aho-hizkuntza» prestigiatzea dela bide 
(1996:523, 524, 528). 

Aingeru Epaltza idazle nafarrak ere aipatzen du bizkaieradunen hizkuntzarekiko 
konplexua, bere Tigre ehizan izeneko lana dela-eta Egunkarian egiten dioten elkarrizketan, 
eta uste du hori gainditu behar dela: 

(...) Bizkaitar akonplexatu horiendako uste dut halako atentzio-dei bat ere izan daitekeela: erabil 
daitekeela, eta baliagarria dela. (Epaltza, 1996b) 

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak argitaratzen duen Administrazioa euskaraz 
izeneko agerkarian, 18. zenbakian (1997), kazetariak galdetzen dio Andres Urrutia notario 
euskaltzain berriari ea baduen bizkaieraren garrantzia aldarrikatzeko asmorik, eta honela 
hartzen du erantzuna: 

Printzipioz uste dut ez dela beharrezkoa bizkaiera aldarrikatzea. Bizkaiera bertan dago eta denok 
ezagutzen dugu. (...) 
Bizkaitarrok berreskuratu egin behar dugu bizkaitar izatearen harrotasuna, ez harrokeria. (1997:11) 

Iñaki Sarriugartek garbiro adierazten du Mendebalde Euskal Kultur Elkartearen 
helburuetako bat mendebaleko euskalkiari prestigioa ematea dela, sinetsirik baitaude horrek 

                                                 
18 «Molde berean, euskalkien bikaintasuna eta osasuna ez datza belarrientzako goxo edo latza izatean» (1996:90). 
19 «Hauxe ere egia izan liteke: Bizkaiko zenbait eskualde edo herritan erdal hitz nahiko sartzen dituztela. Horrek ez du, 
ordea, euskara moteltzen edo txirotzen» (1996:90). Eta beste hau: «Baina eguneroko hizketan erdal hitzak sartzen dituztenek 
euskaraz gaizki egiten dutela esaten duenak ez du hizkuntzei buruzko jakinduria handirik» (1996:91). 
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euskararen iraupenari berari ere lagundu eginen diola (1997:12). Eta gero, berriz ere ildo 
berean dabil: 

Axularrek orain hiru mende t'erdi euskerarentzat esandakoak, tamalez, ez dau gaurkotasunik galdu 
mendebaldeko euskerari bagagokioz: Orai badirudi euskarak ahalke dela, arrotz dela, eztela iendartean 
ausart, entregu, bithore eta ez trebe. Euskera modu hori, ahozkoa edota ahozkotik hur dagoana, berbeta 
bizi eta aberats hori prestigiatzea eta jasotzea dau helburu ahalegin honek (...) (1997:13-14) 

Amurizak berriz ere (1998), lehen beste aunitzek bezala, agerian esaten du bizkaieradun 
batzuengan errotu den jokaera konplexuduna, urrunagoko formei lehentasuna ematen diena 
bertakoen kaltean: 

(...) Esaterako, logura, geriza... gure euskalkitik kanpora be badagoz, baina batuan berba egitean edo 
idaztean, logale, itzal... behar dala begitandu ohi jake bizkaitar askori, nahizta logura eta geriza besteak 
baizen batuak izan. (1998:112) 

Antxon Narbaizak (1998), behin eta berriz adierazten du, Eibarko hizkera dela eta, nolako 
gutiespena jasan izan duen berbeta horrek historiaren joanean. Lanaren izenburua ere, berez, 
nahiko esanguratsua da: Eibarko euskara: gutxiespenaren historia. Adierazgarriak dira 
ondoan dakartzagun baieztapen horiek, aurreiritzien kontua nola ikusten den argitzeko: 

(...) Lerro hauetan barrena iradokitzen dugun bezala, eibarkeraren gutxiespena beste handiago eta orokor 
baten barruan antzeman daiteke; hau da, bizkaieraren gutxiespenaren kontestuan. (1998:9) 

(...) Gutxiespen hori bizkaierak nolabait izan duenaren, eta egun ere duenaren (?) barruan kokatuko 
genuke Eibarkerarekiko areagotua, gure ustez. Eibarko euskara aski urrun aurkitzen da gipuzkeratik 
baina ia era berean arrotz xamar enbor bereko albo-bizkaiera estandarretik. Eta euskalgaizto hitzegiten 
denaren ustea. Halere konplejorik gabe hitz egin izan den berbeta. (1998:12) 

(...) Gauza nabarmena da, bizkaiera hiztunek -oro har- bere euskalkia gutxiesten dutela gipuzkera beti ere 
garbiagotzat, dotoreagotzat joaz. (1998:13) 

Andolin Eguzkitzak, orobat, «gure jentearen absurduraino heldu daitekean gutiengotasun 
linguistikoaren konplexua» jotzen du bizkaieradunen hizkuntz galgarrien giltza nagusitako 
(1999). Konplexu horren bi agerbide honako hauek dira, Eguzkitzaren iritzian: bat, hizkuntza 
molde hori belaunaldi batetik bestera helarazi ez izana, eta bi, egile beraren hitzekin zehazki 
esanez, «inon euskaldun bat aurkitzen badogu Euskaltzaindiak emondako erregelei segituz 
perfektu berba egiten dauana, haxe bizkaitarra» izaten dela. Konplexu horren kontra aritzeko 
bi betebehar ikusten ditu idazle santurtziarrak; lehenbizikoa, hauxe: 

(...) gure lehenengo betebeharra: mendebaldeko euskaldunoi harrotasun linguistikoa berremon. Hain 
zuzen bere, bizkaitar guztiok ondarrutarrak edo lekeitiarrak baizen harro egongo bagina geure 
hizkerekaz, askosaz bere hobeto egongo litzatekez gauzak guretzat. (1999:86) 

Bigarrena, berriz, «osakin lexikoan batez ere» diren desberdintasunak «euskera 
amankomunerako» baliatu, eta oroz gain, lan ugari egitea hizkuntza lantzen, eleberriak eta 
eginez (1999:86). 

Iñigo Aranbarri idazle azkoitiarrak, ostera, kezka erakusten du bizkaierari zenbaitetan 
eman (ematen?) zaion prestigio gabeko paperak ekar dezakeen eragin kaltegarriarengatik, 
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berbetarekiko konplexua areagotu egiten duelakoz hola jokatzeak: 

Gogoan dut Euskadi Irratiko saio bat. Bazen esatarien gelan hauek jendeari ari zitzaizkiola estudioa 
garbitzera sartzen zela egiten zuen aktorea. Esan gabe asmatuko duzue nola mintzo zen. Bizkaieraz! 
Baina garbitzailea zen, ez esataria. (...) Bego esperimentu moduan, bide honetan segituz gero sortuko 
zaigun arazoa begien bistan izan dezagun: euskalki erregistroa erregistro sozialarekin identifikatzen da. 
(...) Eta izan daiteke bide bat. Baina zer euskalki erabili horretarako? Batuaren momentuan bazterren 
geratuta honen prestigiora bildu behar ditugunak? (1999:158-159). 

2.2.3.2.2.2. Bizkaieradunen gutxiespenezko iritziak, euskara batuarekin sortuak 

Mikel Zaratek 1978an, Bergarako biltzarretan, euskara batuaren aldekoen eta aurkakoen 
arteko gatazketan dabilen giro gogorra adierazten duelarik, bizkaierazaleei nolako etiketa 
jartzen zaien azaltzen du: 

«Bizkaiera eskoitiar burgesek bakarrik egiten dute»  (1978:562) 

Beraz, bizkaieraren defentsan aritzea atzerakoitzat hartzen zen garai hartan, eta bai 
geroxeago ere. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailetik 1982an adierazpen bat plazaratu zen, 
bizkaieraren alde edo/eta bizkaieraz aritzeari leporatzen zitzaizkion aurreiritzien kontra 
agertzen zena, alde batetik, eta bestetik euskara batuari egozten zitzaizkion ustezko 
kaltegiletasunak ukatuz. Besteak beste, ondoan ikusiko den bezala, hizkuntzari buruzko 
harrotasuna eduki behar dela aldarrikatzen da, konplexuak uxatzeko indar eginez. Hona nola 
zioen Hezkuntza Sailak 1982ko adierazpen horretan (1982): 

- Kaltegarri iruditzen zaio [Hezkuntza Sailari, alegia], orobat, bizkaierazko azalpen-emankizun 
desberdinak arlotekeria, ezjakintasun eta gizarte-uren kontrako grina itsuen seme bailiran hartzeari. 
Horrelako jokabideek badute, egileek begiz jotako gogo-asmoak gora-behera, aski ondorio txarrik 
ekartzeko arrisku bizirik: hainbat euskaldun etxetik dakien eta beharrezko jariakortasunez erabil 
dezakeen hizkerabide bakar horretaz lotsaraztea eta, bere euskara besteena baino txarragoa dela iritziz, 
lehendik ere horretarako tentabide ugari falta ez zaionez, erdarara pasaraztea. Hiztunari bere etxeko 
hizkerabidearen harrotasuna bihurtu beharra dago, alde horretatik, hizkuntz trebetasun ororen muina 
osatzen duen mintzamena -lehendik ere zori gaiztoz aski kamustua- itxuratxarki ahuldu eta birrindu nahi 
ez bada. (1982:5) 

Jose Basterretxeak (1984), bizkaieradunena ez ezik, beste konplexu mota bat aipatzen du: 
hegoaldeko euskaldun zahar guziek euskaldun berrien aurrean izaten omen dutena, 
gazteleraren oihartzuna dakarkien edozein gauza aintzakotzat (dotoretzat) hartzen dutelakoz. 
Honela ari da: 

Los euskaldunes padecen un fuerte complejo de inferioridad que les lleva a creer que cualquiera que 
estudie vasco habla mejor que ellos. Oir euskära con sistema fonético castellano les sorprende, les deja 
desconcertados, pero les parece elegante. Todo lo que se parezca al castellano es fino y elegante en 
comparación con el euskära tan «ordinario». Hablar maravillosamente sería hablar exactamente como 
ellos, pero si un estudiante de vasco llegase a alcanzar tal grado de perfección seria tenido en poco.(...) 
(1984:32) 

Euskaldun zaharraren gutxiagotasun konplexu horren alderantzizkoa ikusten du Oskillaso-
k euskaldun berrien artean, alegia, gehiagotasun konplexua euskaldun zaharraren aldean:  

Cuando un estudiante de vasco se encuentra con un euskaldun siente complejo de superioridad y se cree 
que está en condiciones de darle lecciones en su lengua (es muy corriente que le corrija. Antes le decía 
que no se dice «eliza» sino «txadona», etc. ahora es el primero en protestar si le oye decir una palabra de 
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la época purista). (1984:35) 

Jose Basterretxeak uste du euskaldun zaharrek euren buruekiko konfiantza galdua dutela 
euskara batuarekin. Izan ere, beti Oskillaso-ri jarraiki, eredu hori ez baita gaur egun inon 
erabiltzen, eta horrengatik idazleak pentsatu behar du nola izan beharko lukeen edo nola izan 
zen, azken honetarako literatura zaharrera jo behar izaten duelarik. Horren guziaren ondorioz, 
euskaldunak ez du bere hizkerarekiko batere uste onik, eta fidakaitz agertzen da etxean ikasi 
duen euskara erabiltzeko orduan. Konplexu hori kendu egin beharko litzaioke euskaldun 
zaharrari: 

Además de suprimir la publicación de todo escrito que no esté redactado por euskaldunes, hay que 
devolver a estos la confianza en sí mismos para que en lugar de preocuparse tanto por averiguar «como 
debiera ser el euskära» o por estudiar textos antiguos tratando de saber «como fue», dejen fluir 
libremente la pluma fiándose plenamente de la forma en que aprendieron su lengua materna, en el 
convencimiento de que ninguna autoridad ofrece una credibilidad superior a la que tenían sus madres 
cuando les enseñaron a hablar. (1984:41)20  

Liburua idatzi zen garaian benetako ereduak alde batera utzita, bestelako eredu bat ari 
omen zen sortzen, Basterretxeak dioenez: 

Al mismo tiempo que el euskära expontáneo (sic), o lo que es lo mismo, el euskära vivo, es 
desacreditado, surge un euskära distinto que no está al alcance del euskaldun corriente, que no es la 
lengua materna de nadie. Con él hace su aparición el escritor euskérico que no habiendo vivido la lengua 
sólo la conoce a través de libros cuajados de errores y que se cree llamado a hacer con el euskära lo que 
le dicte su capricho. Este tipo de escritor naturalmente que ha de discurrir sobre cuestiones gramaticales. 
Es el comienzo de una nueva era en la que el euskaldun, salvo una pequeña minoría de estudiosos, se 
siente marginado ante todo lo que se publica en un idioma que él no entiende aunque le aseguran que es 
euskära. Es la época negra de las letras euskéricas. (1984:44) 

Konplexuaren sortzaileen artean, hala ere, ez ditu euskara batuzaleak bakarrak jartzen. 
Azkue eta Altuberen zenbait ekarpen ere ez ditu ontzat hartzen, herri hizkera benetakotik 
urruntzen diren heinean noski (1984:42). 

Beste konplexu bat ere aipatzen du Oskillasok. Ba omen dira aurreiritziak hiritarrei eta 
herritarrei buruz, bien arteko nolabaiteko lehia adierazten dutenak (euskara batua jende eta 
balio hiritarrekin lotuagoa ageri da bere sorreratik, eta herrietan berriz, dialektoak dira bizi). 
Oskillasok herrietakoen alde egiten du, hiritarren kaltean, eta horrela beren buruekiko 
konfiantza handitu nahi die hiztun euskalkidunei. Ondorioz, euren hizkerarekiko autoestima 
ere handituko zaie. Hots, euskalkiaren aldeko ekimen gisa har daiteke hau ere, gutiagotasun 
konplexuaren kontrako borrokan sartzen dena (1984:229, adibidez). 

                                                 
20 Euskaltzaindiak ere horretara jotzen du: euskaldunei ikasi behar zaie hizkuntza, eta ez gramatiketan daudekeen 
logikotasunek gidatzen utzi (ikus, adibidez, Gramatika Batzordeak Iruñean egin zuen adierazpena, 1994an). Hala ere, 
Oskillaso-rentzat hiztun bakoitza da jaun eta errege. Badirudi ez diola tradizioari batere jaramonik egiten (segur aski 
tradizioa bere baitan dakarrelako hiztunak, hizkuntza etxean ikasi duen ber: «ninguna autoridad ofrece una credibilidad 
superior a la que tenían sus madres [euskaldunenak] cuando les enseñaron a hablar», -41 or.-). Egoera elebakar normal 
batean, ahozko tradizioan datorrena izango da ikasten dena, eta beraz ongi egonen da gehienetan. Baina Euskal Herriaren 
kasuan, hiztunak elebidunak izanik eta gehienak erdaran trebe, norberaren eredu partikularraz ezin da osoro fidatu, beti ere 
ez bada hizkuntza sakabanatzera utzi nahi. Euskaltzaindiaren Gramatika Batzordearen adierazpenean (1994b) esaten da 
hiztunak esaten duena ongi dela, eta hari egin behar zaiola kasu. Baina ez edozein hiztuni, tradizioari atxikiei baino, azken 
urte hauetan aldaketa ugari agertu bide delakoz, hau ere Gramatika Batzordeak dioenez. 



2.2. Mendebaleko gizartearen jarrera bertako euskalkiarekiko                                                                                      211 
 

Eibarko udalaren babesean 1984-85eko eguberrietan eginiko jardunaldietan, Xabier Letek 
ere gogoratzen du, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultur Saileko Diputatua zelarik, euskara 
batuak nolako aldaketa ekarri zuen idazleen artean. Euskara batua aurrerakoitasunaren 
sinboloa zen, eta euskalkien alde aritzen zenak, gutti edo aski, atzerakoiaren estigma 
bereganatu behar zuen. Hona Xabier Leteren iritzia: 

Arantzazuko 1968. urteko Euskaltzaindiaren ortografi aldaketez gero, gutxi edo gehiago bere burua 
aurrekoitzat zedukan inork ez du lehengo euskararik idatzi. (1986:10)  

Euskalkien eta euskara batuaren gaiak, gainera, inplikazio politikoak zituela oroitarazten 
digu oiartzuarrak, eta gatazka iturri dela abertzaleen artean ere, batez ere zenbait bizkaitarrek 
euren euskalkiaren defentsa egin eta euskara batuaren kontra aritzen zirelakoz (1986:11). 

1985ean argitaratu zen elkarlanean Euskarazko irakaskuntza Bizkaian: arazoak eta zenbait 
proposamen izeneko liburu ttiki bat, bi hizkuntza ofizialetan idatzia (Agirre, Eguzkitza, 
Idiazabal eta Larringan, 1985). Izenburutik igertzen denez, mendebaleko euskalkitik abiatzen 
da kezka, eta batez ere eskualde euskaldunetako ikasleak eta egoera hartzen dira aintzat. 
Egileek aitortzen dute euskara batuaren aurkako borrokan bizkaierak halako teku atzerakoi 
bat beretu duela: 

(...) Bestalde, bizkaierari, elizgiro inguruko esparruekin loturik agertzean (Liturgia, Derio, Labayru), 
halako atzerakoi susmoa itsatsi dio gizatalde honek21 eta, alderantziz, batuari berrizale izatea. (1985:14) 

Konplexua gainditzeari dagokionez, garrantzitsua da liburu berean datorren mezua. Izan 
ere, lanaren azken ohar gisa zehazki aipatzen da helburuetako bat dela hiztunei euren 
hizkerabidearekiko harrotasuna itzultzea eta haren erabileran ziurtasuna edukitzea, eta 
horretarako eskolan euskalkiari sarbidea emateak duen lehen mailako garrantziaz ohartaratzen 
dute: 

Gizarteak baliotzen edo onartzen ez duen ondasunik, eskolak bere kabu hutsez ezin estimarazi lezake. 
Jakina da eskolak gizartean ematen dena bersortzea besterik egiteko ahalmen gutxi duena.  
Egoera aldrebestu honetan gure hizkuntzaren erabilera segurtatzea lehenengo helburu dugularik, 
dakienengan hizkerabide horrekiko estimazio eta harrotasuna izan behar luke lehenengo helburua, 
euskararen balio eta ospea gizarte osoan hedatu behar dela ahaztu gabe.  
Horregatik, iruditzen zaigu ezinbestekoa euskararen azalpena, gizartean ospe eta indarra duten erakunde 
guztietan eta bereziki hizkuntzari zabalkundea ematen diotenetan. Hau da, irrati, telebista, aldizkari, 
politika, eliza eta beste erakundeek euskara erabili behar dute. Eta zinez uste dugu, eskolan bizkaierari 
bere lekua ematen saiatu garen bezala, euskararen beste agerpen publiko guztietan ere bizkaiera osatu eta 
prestijiozkoa prest egon behar lukeela. Lehen aipatu dugun bizkaieradun hiztun arrunt horrek bere 
hizkerabidea maita eta estima dezan, bere haurrengan -eskolarekin batera- euskararekiko maitasun eta 
harrotasun hori txerta dezan eta edozein lekutan bere hizkerabidea erabiltzeko segurtasuna senti dezan. 
(1985:40-42) 

Horrek ere, konplexua ekarri bide die zenbait bizkaieraduni. Kezkatuak ageri dira, bada, 
Agirre-eta, jendeak hizkuntzarekiko (euskalkiarekiko) erakusten duen konplexuarengatik: 

(...) euskaraz dakien baina hizkerabidearen harrotasunik ez duen gehiengo bat bada eta horrek arduratu 
behar gaitu. Ezaguna duen girotik kanpora euskara egiten ausartzen ez den horrek, bere umeei ikastolan 
batuaz egiten dietenez bere buruari euskararen sendotzean protagonismorik ikusten ez dion guraso 

                                                 
21 Euskara batuaren aldekoak, alegia. 
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horrek, hizkuntzari prestijioa ematen dioten erakunde gehienetan (ETB, irratia, aldizkariak, politikoak) 
berea bezala errekonozitu ezin dezakeen euskara entzuteak bere hizkerabidearen lotsa eta konplexua 
sentituz erdarara pasatzen ari diren hoiek. (1985:16) 

Liburuaren amaieran egiten dituzten proposamenetan herrian herriko euskara ere 
irakastearen alde agertzen dira. Eta horren arrazoia, hain zuzen, hiztunari (eskola-umeari zein 
gurasoei, zein beste herritarrei) bere hizkerarekiko harrotasuna (eta ondoriozko atxikimendua) 
itzultzea izanen litzateke (1985:30). 

Karmele Rotaetxek ere (1987a) uste du euskaldun berriek ez diotela jaramonik egiten 
bizkaierari, eredu hau estigmatizatua gelditu delakoz. Hala dio: 

Ya que he mostrado una preocupación especial por Vizcaya -porque en definitiva vivo allí el problema- 
pienso que para muchos euskaldunes de aprendizaje es como si Vizcaya no fuera en absoluto euskaldun: 
o bien desprecian el euskera local que no entienden, ni intentan entender, o bien, lo ignoran y, en el 
momento de buscar una práctica comunicativa, no se dirigen a su entorno natural euskaldun, sino a un 
entorno endogámico porque se limita al centro mismo de aprendizaje, con todos los aspectos negativos 
que encierra esta restricción. La variedad vizcaína ha quedado estigmatizada. (1987a:242-243) 

Euskararen normalizazio bidean bizkaieradunek, Rotaetxeren iritzian (1987a eta 1987b), 
ez dute euren barietatea ongi tratatua ikusi, eta horrek dezepzioa edo zapuztea ekarri omen du 
hiztun horiengana, irakaskuntzaren munduan eginiko ustezko oker larri batzuek sortu bide 
dituzten komunikazio arazo galgarriez gainera. Azkenik, beste faktore batek ere ez dio 
laguntzen bizkaierari prestigioa bereganatzen: hain zuzen euskara batuaren sorrerako urteetan 
gertatu ziren hizkuntz borroketan jarrera bakoitzari ezarri zitzaion etiketak, lehen ikusi dugun 
bezala. Horrek denak hondarrean ondorio txarrera darama, psikologikoki zamatua gelditzen 
bide baita bizkaieraduna, lehengoaz gainera. Hala dio Rotaetxek (1987b): 

3.3.4 Évolution de la normalisation 
L'enseignement de la norme à des enfants bascophones biscayens a produit des problemes de 
compréhension avec leurs parents, basco phones également, et un effet psychologique plus grave encore: 
la déception chez ceux-ci de constater que, ayant conservé dans des conditions difficiles une langue 
pourchassée, au moment ou, devenue officielle, cette langue jouit d'une valeur sociale, ils se voient non 
seulement écartés de la communication formelle (langue de la télévision spécialement), mais encore 
méprisés par leurs enfants, en raison de leur basque biscayen. De fait, dans les aires de cette variété, il 
s'est créé une nouvelle diglossie (...) entre la norme officielle et celle du biscayen, ce qui est grave parce 
que beaucoup d'usagers ne connaissent que la variété «low», et parce que cette nouvelle diglossie vient 
s'ajouter a la diglossie existant dans toute la région entre le basque et l'espagnol.  
Qui plus est, des connotations idéologiques, largement répétées lors de la défense de la norme, continuent 
a définir les variétés en question:  
biscayen            basque unifié=norme 
-----------         -------------------------- 
rétrograde           progressiste (1987b:197-198) 

Hona garai bertsuan beste artikulu batean dioena (Rotaetxe,1987a): 

(...) en poco tiempo, la variedad vizcaína ha quedado estigmatizada. (...) al fin y al cabo, está claro que 
una norma es necesaria. Pero se han  planteado problemas en Vizcaya con niños de ikastolas que 
aprendían en ellas el euskara unificado con el que no podían comunicar con sus padres, llegando a 
despreciar, al mismo tiempo, el euskara de éstos. (...) (1987a:235) 

Gainera, Rotaetxeren ustez, irakasle aunitz, jarrera bakoitzari nolabaiteko etiketa garbia 
ezartzen zitzaionean direnez alfabetatuak edo euskaldunduak, irakaskuntzan arazoak bere 
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hartan irauten du, zeren irakasle horiek bietako bat: edo ez dakite euskara batua besterik, edo 
konnotazio ideologiko horien pean ari dira lanean. Horrela, nahiz eta Eusko Jaurlaritzak 
bizkaieraren irakaskuntzarako bidea ideki, praktikan zailagoa da irakasleak bizkaieraren 
aldeko iritzira ekartzea. Honela dio Rotaetxek: 

(...) À l'heure actuelle, il semble qu'il n'y aurait pas d'entrave de la part de l'Administration  à un 
enseignement primaire en biscayen. 
Mais, en pratique, la situation est tout autre: on manque de professeurs, car la majorité se sont formés 
pour l'enseignement après que la norme eut été établie, leurs connaissances grammaticales se limitant à 
cette variété; plusieurs d'entre eux, en outre, entretiennent sûrement les connotations idéologiques 
signalées et seraient peu disposés (ou même réfractaires) á fournir un nouvel effort d'apprentissage á 
l'heure actuelle. (1987b:198) 

Itziar Idiazabalek (1987c) euskara batuari egozten dio zenbait bizkaitarrek sentitzen duten 
konplexua: 

(...) Beste askok, eta hau da tamalgarriena, ahozko eta etxe inguruko esparruetako hizkera bakarrik 
menderatzen zutenek, eta bizkaieraren ingurukoek oraindik gehiago, euren euskara txartzat hartu dute. 
Konplexua sentitu dute eta euren seme-alaberi irakasteko adorerik ere ez dute izan sarritan. (Idiazabal, 
1987c) 

Karmele Rotaetxek 1990eko liburuan berriz ere kexa erakusten du bizkaiera bazterreratu 
delakoz euskara batuaren sorrera-garapenekin. Eredu berriaren sorrerak bizkaierari estigma 
ezarri diola esaten du, lehenago ere mendebaleko euskal hiztunek zuten konplexuaren molde 
berri baten gisan (1990:168). 

Laura Uruburuk azaltzen du 1992an irakasleen artean ere bizkaierarekin gertatu den 
politizazioak pisu handia duela, eta haren ondorioz eredu dialektal horri muzin egiten zaiola 
maiz: 

(...) Irakasleei eurei sarritan entzundako eretxietan ikusi dot, alderdi politiko batzuk atzerakoitzat jo, eta 
bizkaiereagaz lotzen dituela, eta beste batzuk, aurrerakoitzat jo, eta euskera batuagaz lotzen dituela. 
(1992:48) 

Euskara batua sortzeko eta garatzeko prozesuan zenbait euskaldunek ez bide dute beren 
hizkuntza aski balioetsia aurkitu, eta hori kaltegarritzat jotzen du Agirrebaltzategik (1992). 
Hizkuntzarekiko konplexuaren beste adierazpen bat izanen litzateke hau, kasu honetan 
euskara batuak sortua -edo sakonago egina bederen-, eta beraz bizkaieradun askoren kasuan 
zabalki aplika daitekeena segur aski: 

Euskara batuaren dinamikak eragin du bestelako buruhauste psikologiko eta sozialik ere herritarrengan, 
eta bereziki euskaldunengan (...). Alderantziz errespetagarriak eta benetan aintzat hartzekoa da euskara 
batuaren «trauma» jasaten ari duen hainbat euskaldun -euskaradun- jator eta jatorrizko. Inoiz idatzizko 
euskara batuak eta horrek komunikabideetako ahozko euskaran izan duen eraginak, nolabaiteko etsipena 
-inoiz amorrua- sortu dio, «nik ez dakit oraingo euskara berri hori» edo «nik ez dut nahi horrelako 
euskararik» esateraino. (1992:9) 

Euskara batuak sortuak izan litzakeen traumak gainditzeko deia egiten du 
Agirrebaltzategik, euskalkidunen hizkuntzarekiko konfiantza handituz hartarako: 

Ahalegin handia egin beharra dago «euskaldun-zaharrek» -normalean etxean eta familiaren barruan 
euskararen transmititzailerik behinenak direnek- jasan dezaketen euskara batuaren «trauma» gaindi 
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arazteko eta beren hizkuntzarekiko konfidantza berria suspertzeko. (...) 
(...) Euskararen berreskurapenaren plangintzari begira oso kontutan hartu beharrekoa da, herritarren 
alfabetatze-euskalduntzearekin batera, bizi ala hilekoa dela familiaren bidezko euskararen transmisioa. 
Eta familiako euskara funtsean euskalkian da bizi. (1992:9-10) 

Lehenago Mikel Zaratek 1978ko biltzarrean agertu zuen ideia bera errepikatzen du Adolfo 
Arejitak aunitz urte geroago (1993a), lehengo giroaz oroituz, alegia, bizkaierazaletasuna 
atzerakoikeriarekin berdindu zela (1993:68-69). 

Hala gogoratzen du Juan Luis Derteanok ere, Barrainkuako Udal Kultur Etxeak 
antolaturiko jardunaldietan (1993ko udaberrian), Bizkaiko Batzar Nagusien hizkuntz 
hautuaren berri ematen duelarik: 

Tamalez, polemika antzuak, deskalifikazinoak eta norberekoikeria izan dira nagusi bizkaierearen 
aldekoen eta aurkakoen artean. Askok eta askok bizkaierea alde batera itxi dabe, lau karkak, Eleizeak eta 
atzerakoiek erabilten daben gauza zaharkitutzat jota. Batuera = progresismoa, Bizkaiko euskerera = 
atzerakoikeria... Identifikazino horrek aurkako joera nabarmena eragin dau hainbatengan eta ez dau 
ezetariko onurarik ekarri. (1993:293) 

Horrekin lotuta, bizkaiera erabiltzeko konplexutik askatzeko deia egiten dio hiztun guziari:  

Erridikuloa egiteko eta geure buruak gitxiagotzat ikusteko bildurretik askatu beharra daukagu. Hiztun 
bakotxak, berak dakiana erabili eta aberastuko badau, ondo sustraituta euki behar dau hizkuntza horrek 
bere bizitzan edozer adierazteko balio dauala EDOZER eta EDONON. (1993:294). 

Bestalde, bizkaierari prestigioa emanen dioten alorretan sartu beharra azpimarratzen du, 
komunikazio informaleko esparruetatik kanpora ere atereaz (1993:293-294). 

Natxo de Felipek ere, 1993ko udaberrian, Bilboko Udaletxeak antolaturiko jardunaldi 
batzuetan aitortzen du 1970aren inguruan gipuzkera zela erreferentzia nagusia, eta 
bizkaieradunek izan ohi zuten konplexua («konpleju patologikoko puntu batetaraino kasik»), 
gipuzkeraren aitzinean. Horretaz gainera, Mikel Zarateren jarreraren eta izaeraren berri 
ematen du («iritzi zabalekoa, gizon kultoa, langile fina, beti saiatzen zen hizkera herrikoa eta 
ulergarria erabiltzen»), eta zeharbidez bada ere orduko bizkaierazale ohiko edo arrunten 
nolakoaz iritzia eman ere bai («integristak» eta «hipergarbizaleak» omen ziren). Azkeneko 
urteetan hori aldatu omen da: 

Zorionez, azken urteotan, gauzak oso baretu egin dira, eta bizkaieraren aldeko euskaltzaleak oso 
bestelakoak dira. (1993:108) 

Laura Uruburuk (1993) irakaskuntzan gertatzen den arazoa agertzen du. Ume 
bizkaieradunak eskolan euskara batua soila entzuten badu, bere autoestimua dainatua 
geldituko dela egiten du kexa: 

(...) Hizkuntza bat bakarra, baina barietateak ditu, eta bizkaiera eredu batutik urrunen dagoan euskalkia 
dala denok dakigu, eta onartzen dogu. Orduan, umeak uste dau, sinesten dau eta igarten dau ganera, 
euskera dala eskolan egiten, entzuten eta ikasten dauana, baina era berean ez da bere euskerea. Irakasleek 
euskera egiten dabe, baina beste euskera bat. Liburuak euskeraz dagoz, baina beste euskera baten. 
Ipuinak eta irakurgaiak beste euskera baten dagoz, eta telebistako euskerea beste euskera bat da. Orduan, 
umeari sortu leikeon bere euskerearen ikuspegia, negargarria eta traketsa dala dinot nik. Eta hemen sortu 
leitekez, autoestima-falta, identitate-arazo handiagoak eta nabarmenagoak; eta kasu askotan, eskola-
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porrota be bai, sortu leikean desmotibazinoa dala-ta. 
Umeentzat ze baliogarritasun euki lei bere euskereak, etxean ikasi dauanak eta kalean entzuten dauanak, 
eskola giroan aintzat hartzen ez bada eta ezelako oihartzunik ez badauka. (...) (1993:201) 

Hiztunaren autoestimuaren ttikitzea deitoratzen du Juan Luis Goikoetxeak ere (1994a), ez 
baitira euskara batuan sartzen mendebaleko ezaugarri nabarmen eta berezi batzuk: 

Edo zer autoestima eduki dezake bere euskalkiko aditz ia osoa zokoratuta dakusanean, aporta ditzakeen 
elementu aberasgarriei ere muzin egiten bazaie? (1994a:796) 

Urte batzuk geroago Xabier Amurizak ere (1997) aitortzen du bizkaieradunek konplexua 
izan dutela, eta euskara batuak areagotu egin duela zenbaitek bere hizkerarekiko zuen 
gutiespena. Hala ere, bertsolaritzaren alorrean bizkaieraren gutiestearen aurkako borrokan ari 
direla adierazten du 1997ko udaberrian: 

(...) Bertsogintza eta, batez be, plazako bertsolaritza ahozko hizkuntzaren barru-barruan sartuta egonik, 
Bizkaian bertoko euskalkia gitxietsita egon da, edo gipuzkerari balio handiagoa emoten jakon. 
Kokolotasuna, konplexua, gerrak eragindako tradizino apurtzea... Motibo asko egon daitekez. 
Joera hori euskera batuarena baino lehenagoko kontua izan arren, euskera batuak areagotu egin dau. 
Gazteak batuan eskolatzen dira gehienbat eta, bertsotan hastean, ez jake euren euskalkiagazko nahasterik 
sortu gura izan eta orduan lehendik etorren joera inkontziente samarra orain finkatu eta, zelanbait 
esateko, ia arau bihurtu zen. Bertsozale elkartean, eztabaida prozesu luze baten ondoren, urrunegi joanda 
gengozen kontzientzia zabaldu zen eta holantxe etorri zen bizkaierara itzultzeko gogoa eta ilusinoa. (...) 
(...) Bizkaitarra oso deskontzientziatua dago bere euskalkiari buruz eta bertsolaritzak hortxe eukiko dau 
beharbada kakorik gogorrena, plazan jentearen ederra gura izaten da-ta. Zoritxarrez, gure entzule askok 
kanpokoa, batua edo Gipuzkoakoa, bertokoa baino gehiago baloretan dau. "Hik geure moduan egiten 
dok!". Hori, onezkoa izan beharrean, kategoria gitxiagokotzat jotzen da eta gehienentzat, bertsotan 
behintzat, batua gipuzkeraren sinonimoa da. Bertsotatik kanpora be uste hau ez dabil egiatik urrun. 
(1997:19-20). 

Mendebalde Kultur Elkartearen argitarapen berean Juan Luis Goikoetxeak berriz ere 
agertzen du kezka bizkaieradunek izan ohi duten konplexuari buruz, «euren berbeta ez dabe 
nahiko jantzia topatzen» eta (1997a:97). Horren aldaera bat litzateke gurasoek sentitzen bide 
dutena euren berbeta eta seme-alabak eskolan ikasten duena bat ez datozenean: «gurasoak 
eskolako batu hori ez dakienez, asumitu egiten dau eurena ez dala ona. Halan da ze, 
bizkaieradunen kasuan kaltea agerikoa da» (1997a:95). 

Gauzak horrela, bizkaierari prestigioa eman behar zaio. Hala dio ondoko bi pasarte 
hauetan. Lehenbizikoan, aldebatera, esaten du bizkaiera eskolara sartu behar dela erakunde 
horrek izen ona eman diezaion euskalkiari: «eskolak etxeko euskara prestigiatu eta zuzendu 
dagian» (1997a:93); gero, jardunaldi berean, puntu bat eskaintzen dio bizkaiera prestigiatzeko 
bideei: 

Irakaskuntzan sartzeaz ganera: 
11.1. Bizkaiera batuan bertan integratzea. 
11.2. Bizkaiera dakiena bizkaieradunari bizkaieraz zuzentzea, ahoz zein idatziz. (1997a:97-98) 

2.2.4. Kritikak erakundeei 

Euskara batua eta euskalkien arteko auzi eztabaidatsuan inportantea da gizarteko 
erakundeek zer jokabide hartu duten ikustea, eta ondorioz horrek nolako jarrerak bildu dituen 



216                                                                                 2.2. Mendebaleko gizartearen jarrera bertako euskalkiarekiko 
 
gizartearen sektore desberdinetatik.  

Euskara batua eratzen hasi zenez geroztik azkeneko urteok arte euskalkien aldeko jarrerek 
ez dute izan eredu estandarrak jaso duen onarpen maila, oro har; erakunde nagusienak ere, 
politika alorrekoak zein hizkuntzaren alorreko nagusia den Euskaltzaindiak, ildo berean joan 
dira, eta eredu estandarraren gizarte indarrari bere hartan eragiten utzi diete, olde horren 
kontrako iritzia kontrajartzen gehiegi ahalegindu barik.  

Erakunde nagusienei nolako kritikak egin zaizkien ikusteak erakutsiko digu euskalkien 
aldekoegia ez zen egoera bere horretan onartu nahi ezak iraun egin duela gaur egun arte. 
Euskaltzaindiarekiko kritikak beste atal batean bilduko baititugu (2.4. puntuan), atal honetan 
Eusko Jaurlaritzaren -edo, zabalago hartuta, Administrazioaren- politikaren kontra jaulkiriko 
iritziak ekarriko ditugu. Izan ere, darabilgun gaiari dagokionez, kritika batzuen arabera 
Jaurlaritzak ez baitu lanik aski egin -ez egiten ere- euskalkien alde. Herri-arduralaritzari 
egiten zaizkion kritika horiek euskalkien (bizkaieraren) aldeko ekimenen artean sartzen 
ditugu, ikusten ari garen beste eginahalekin batera. Azken urteotan, bestalde, kritika horien 
egileak ez dira adibidez laurogeiko hamarrurtekoan (eta lehenago) euskalkien aldeko ildoan 
ari zirenak bakarrak; aitzitik, euskara batuaren balioa eta beharra inoiz ere ukatu ez duten 
batzuk ere badira argudio bide horietan sartu direnak, eta horrek adierazten du azken aldi 
honetan euskalkien aldeko jarrerak indarra hartzen ari duela. Besterik gabe, has gaitezen 
ekimen multzo horren adibideak ekartzen eta iruzkinak egiten. 

Augustin Zubikaraik kezka eta haserrea erakusten du Deia egunkarian 1981eko urrian, 
bizkaiera baztertua ikusten duelakoz, eta irakaskuntzan euskalki horri ateak zabal ideki 
dakizkiola eskatuz. Hona haren hitz batzuk (aipamena, dena dela, Latiegi eta Oñatibiaren 
1982ko liburutik hartu dugu, eta hango erreferentzia jartzen dugu): 

Ba dirudi Euskadi'ko Athenas'en, Gasteiz'en, bizkaiera beste edozein euskeraren eskubideen duin dala 
aitortu eta eskatzen dogunon asarreak, benetako asarreak, besterik ezean, kezka batzuk sortzen asi dirala. 
(...)(...) Nork pentsatuko eban gure jaurlaritza batek, "gureak", bizkaierarentzako ain ezaupide gitxi 
agertu bear ebanik? (...) (...) Eta bizkaiera erabilten dogunok ez al daukagu gure Jaurlaritza-zeregiñetan 
eskubiderik? (...) Ala agotak al gara bizkaitarrok edo bizkaiera erabilten dogunok? (...) (...) Anaitasunik 
onena inor mindu barik zaintzen dala esaten da. Baiña gu mindu egin gara. Origaitik gagoz asarre. Eta 
asarre gagozan lez, urduri gagoz asarre au indartu eta itsutu barik, baretu eta ondutea nai dogulako. 
(1982:241-242) 

Latiegik eta Oñatibiak euren hitzez ere kritikatzen dute Eusko Jaurlaritzaren jarrera -eta 
zehazki Pedro Miguel Etxenike Hezkuntza Sailburuarena-, euskalkietan egin litezkeen testu 
liburuei diru-laguntzak emateko baldintza gisa jartzen duelakoz Euskaltzaindiak onarturiko 
ortografia errespetatu beharra. Hala kexatzen dira 1982ko liburuaren amaiera-amaieran, 
adibidez (1982:246). Edo liburu berean, beste pasarte batean, egileek «ez-jakiña» (edo 
gezurtia) deitzen diote sailburuari, euskara batuaz bestelako proposamen eraturik ez dela 
esaten duelakoz: 

Orregaitik, gezurra (?) esan du, edo lotsagarriki ez jakiña agertu du bere burua Etxenike Eusko-
Jaurlaritzako Ezikuntza-Arduradunak "el batua"z minzatzean. (...). Etxenike'k ez ote du Azkue'ren 
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Euskera Osotuaren berririk?, Alderdi Jeltzaleak -Etxenike beraren alderdiak-, bere-egiña daukan 
Azkue'ren Euskeraren berririk? Mintza al diteke orrela Ezikuntzako Ministro bat? Zer eziketa eman 
lezaieke horrek gure umeei? Azkeneko orduetan -ordu alaietan- Alderdi Jeltzalera iraduz sartutako 
"jeltzale" berri auek, zer egin nai ote digute gure Euskerarekin eta gure Euzkadi'rekin? (1982:25, oin-
oharra) 

Euskaltzaindiari epaiketa liburuaren gaztelaniazko bertsio handituan (Euskaltzaindia, el 
batua y la muerte del euskera, 1983), Latiegik eta Oñatibiak ederki erakusten dute EAJren 
barruan euskara batuak arazoak sortu zituela (agintaritzan daudenen jarrera, euskara batuaren 
alde, antza, ezin ulertu dutelarik): 

El PNV en Asamblea Nacional celebrada en Iruña en Marzo de 1977, acordó por unanimidad 
promocionar el Euskera popular en su modalidad «Gipuzkera Osotua», (...)  
Gente advenediza al Partido, muchos de ellos no «Jeltzales», han sembrado dentro del Partido nuevas 
ideas relacionadas con el Euskera, y como consecuencia de ello, los dirigentes incomprensiblemente se 
han inclinado en pro del «batua». Por esa circunstancia, el acuerdo de Iruña sobre el Euskera quedó 
marginado por los dirigentes. 
Esa situación originó gran inquietud, desosiego (sic) y malestar entre muchos afiliados, partidarios del 
Erri-Euskera.(...) 
Estaba pues el problema del Euskera dentro del Partido en punto muerto desde Marzo de 1977, y así 
continuó hasta Marzo de 1981, en cuya fecha hallándose reunida en Gasteiz la Asamblea Nacional del 
Partido, la referida ponencia de los doce expertos, se presentó a la consideración de los reunidos. (...) la 
referida ponencia de los doce quedó rechazada por la Asamblea, pretextando la no asistencia de todos los 
comisionados a las reuniones de trabajo.  (...) (1983:424-425) 

Ildo horretan, Jaurlaritzako arduradunek presioak jasan zituzten euskara batuaren kontrako 
erabakiak har zitzaten, 1980-81 inguruan. Presiogileak, berriz, EAJko joera batekoak ziren 
(Latiegi eta Oñatibiaren joera berekoak, alegia). Kritika gogorrak egiten dizkiote egile hauek 
Eusko Jaurlaritzari, ez duelakoz euskalkien aldeko jarrera deliberatua hartzen. Hona adibide 
bat nola jaurtikitzen den Jaurlaritzaren kontrako iritzia hizkuntza kontuetan: 

Primavera de 1982. El Ministro de Educación ha dicho, conminativamente, que no admitirá en las 
Escuelas de Euzkadi libros de texto escritos en Euskera si no llevan la H; aunque estén escritos en 
Euskera Guipuzcoano o en Euskera Vizcaino. Y que no habrá subvención alguna para quienes no 
admitan la H. ¿Queréis mi plata? Pues os tragáis la H. Si no, no recibiréis la perra de mi dinero. 
¡Pero Sr. Ministro! Ese dinero... ¿de quién es? 
El dinero que usted vaya a gastar en Vizcaya, ¿no es acaso de los vizcainos? ¿De dónde salió ese dinero? 
La sumisión, servil sumisión, del Gobierno a Euskaltzaindia es total. (...) (1983:298) 

Eta geroxeago: 

Sinceramente creemos que la política de nuestro Gobierno es equivocada. (1983:300) 

Iparraldeari dagokionez, Davant-ek Eibarren agertzen du nolako jarrerak agertu diren 
zuberotar batzuek bultzaturik euskara batuaren aurka. Zuberera defenditu nahi dela esan, 
baina praktikan euskara batuari onartzen ez zaiona frantsesari ametitzen zaio; hots, Frantziako 
hizkuntza ofizialarekiko menpekotasuna agertzen da, baina ez da ongi ikusten euskara 
batuarekiko harremanik bat ere. Hizkuntza arazoa, bada, bai gertatu da Zuberoan, eta baita 
Euskaltzaindiaren kontrako beste akademia bat antolatu nahia ere, nahiz eta arrakasta 
ttikiarekin, Jean Louis Davantek dioenez (1986:58-59). 

Erakundeei egiten zaizkien kritikak, ordea, ez dira denak izan euskalkien alde laguntza 
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aski ez emateagatik. Bada jendea deitoratzen duena euskara batuari lagundu beharrean 
euskalkiari laguntzen zaiolakoz. Adibidez, sarritan aipatu ditugun Eibarko jardunaldi haietan, 
hots, Euskara/Euskalkiak izenekoetan (Eibarren 1984-85eko eguberrietan eginiko bilkurak) 
Xabier Kintanak gogor kritikatzen ditu bere ustez bizkaiera bultzatu eta euskara batua ukatu 
egiten duten politikariak: 

Bizkaian -eta egunotan ikusi eta entzun dugunez bai beste lurralde historikoetan ere!- makina bat 
politikari eta herri-kargudun ditugu, beren euskara kaxkar, urri eta herdoildua ezkutatzeko bizkaiera 
egiten dutelako lelo erraza darabiltenak. Eta berorren kariaz, bizkaiera, beraiek omen dakitentxoa, 
bultzatzeko, makina bat diru eta laguntza ematen, botatzen dute, euskararen normalkuntzari ukatzen 
diotena. (...) 
(...) Lotsatu beharrean, pozik eta buru tente dabilzkigu holakoak, bizkaiera aurkitu berri eta birpiztuaren 
bontzo berrien txalo artean. Asinus asinum fricat zaharra berriz ere, astoak astoari laztan. (1996:158) 

Guztiz kontrako ikuspuntua erakusten digu, ordea, Adolfo Arejitak jardunaldi horietan 
beretan. Horrela, 1984-85eko Gabonetan Euskadiko Autonomi Erkidegoko administrazioa 
kritikatzen du, bizkaierari laguntzen ez diolakoz: 

Auziaren argibidea, inon egotekotan, herri erakundeetan egon zatekean: Jaurlaritza, Aldundi, Udal eta 
enparauetan. 
Euskal administrazinoa sortzean ostera euskeraren arazoari erantzukeran, bizkaieradunak eta bizkaieraren 
prolematikaz arduratu diran taldeak baztertu egin izan dira ia maila guztietan. Hori dala eta, 
komunikabideetan, textogintzan, eskola mailan... bizkaieraren arazorik ez balego lez jokatu izan da. 
Eusko Jaurlaritzaren ardurapean sortu diran euskeraren promozinorako erakundeetan zein tituluetan 
ezulertze triste bat gertatu da bizkaierarekiko. (1986:169) 

Karmele Rotaetxek ere uste du administrazioan lehentasuna euskara batuari ematen zaiola, 
eta bizkaiera prestigioz gabetua gelditzen dela ondorioz. Hala dio: 

Ainsi, bien que certains conseils municipaux de Biscaye aient proposé le biscayen comme langue de leur 
administration, l'emploi de la norme dans l'administration commune, son caractère obligatoire pour y 
accéder, son emploi dans les principaux médias ainsi que dans les discours du pouvoir, etc., lui confèrent 
du prestige, tout en la présentant comme la variété non marquée, face surtout au biscayen. Celui-ci 
devient progressivement «le dialecte», étant donné que, dans la communauté politique d'Euskadi, la 
rivalité oppose le basque unifié (guipuzcoan-navarrais) au biscayen; (...) les autres variétés ne font pas 
partie aujourd'hui de la C. A. B. (1987b:197)  

Alor horretan hala ere ageri dira, bai, bizkaieraren aldeko jarrerak, maila batzuetan 
bederen, nahiz eta bakan diren eta horrek ez duen lortu bizkaieraren irudi erakargarria 
eskaintzea, beti ere Rotaetxeren ustean (1987a:235). 

Erakundeei egiten zaizkien kritiken artean sartu behar da Euskerazaintzak Euskaldunon 
Egunkarian 1992ko otsailaren bian argitaratzen duen idatzi bat, hainbat puntu salatuz, haien 
artean herri-erakundeek bizkaieraren kaltean omen duten jarrera. Hamahiru «salaketa» biltzen 
dituen idatzian, horietako bik zuzenean Bizkaia eta bizkaieraren erabilera aipatzen dute. 
Horrela, batetik Bizkaiko Foru Aldundiak eta Udalek bizkaierari egiten omen dioten kaltea 
kritikatzen da (eta bestetik bizkaitar ikasleei bizkaieraz ez irakastea -ikus 3. atala, 
proposamenei eskainiriko puntua-): 

7. Erritarrek ulertzen ez duten euskera erabiliz, Bizkai'ko Foru-Aldundiak eta Udalek Bizkai'ko euskerari 
dakarkioten ondapena, salatzen dugu. (Euskerazaintza, 1992). 
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Kintanak berriz kritikatzen du EAJren hizkuntz politika euskara batuari dagokionez, 
1992ko urtean ELE aldizkarian eginiko artikulu batean (Kintana, 1992a). 

Laura Uruburuk ere administrazioari egozten dio bizkaierak jasan duen egoera makurraren 
erantzunkizunaren zati bat (arduraren "beste zatiak" honako hauek lirateke: arazoak duen 
zama ideologikoa, lehenbiziko, eta gizarteak berak ere erakusten bide duen jarrera batuzalea, 
hirugarren). Hala dio 1992an agerturiko lan batean, bigarren arrazoia azalduz: 

b) Bigarren, administrazinoaren jokabidea. Hezkuntz-sisteman euskeraren irakaskuntza eta euskerazko 
irakaskuntza ezartzeaz Administrazinoak lan handia eta garrantzitsua egin dauala esan behar da euskera 
gizartean indarbarritu eta bizkortzeko. (...) 
Baina, bizkaieraren alderdira bihurturik, esan behar da legeak ez dituala jaso bizkaieradunek dabezan 
eskubideak eta betebeharrak. Lege aldetik hutsunea dago, baina gizartean errealitate hori hor dago. 
Gehienez be, aspaldiko liburuskatxo bat dago, gain-gaineko orientazino batzuk emoten dituana. Baina 
hori ez da legea, hori ez dago bete beharrik. Aintzat hartu zeinke edo ez, baina ez dago derriorrez 
betebeharrik.  
Hori dala-ta, aspaldiko txosten horren eragina hutsaren parekoa izan da eskoletan. Ezagutu be askok ez 
dabe egingo beharbada. (1992:49) 

Euskaltzaindiari ez ezik, administrazioari ere luzatzen dio kritika Arejitak (1993a), ez 
baitio lagundu bizkaierari: 

Euskal administrazioa sortzeaz ere ez da argi berririk ikusi bizkaieraren egoera larria dela eta. 
Hezkuntzarako zenbait ohar gainetiko gorabehera, ez ikus-entzunezko komunikabideetarako, ez prentsa 
idatzirako, ez alfabetatze-prozesuetarako, ez administrazio-zereginetarako, ez eskola-planetarako, ez da 
plan zehatzik egin euskara batu eta euskalkien oreka bati begira. Eta hori baino larriago dena, Bizkaian 
bertan ez da azpiegitura sendorik sortu euskararen zabalkuntza eta garapenerako. (1993a:66) 

Kritika egiten dio, halaber, garratza aski, euskara batuaren sorrerako urteetan burutu zen 
politikari, oker bideratua zela adieraziz, euskaldun berrietan jartzen omen zelakoz arreta eta 
ez euskaldun zaharretan; euskara urbanoa promozionatu nahi zelakoz eta herrietako euskara 
gutietsi. Administrazioak gaizki jokatu bide zuen irakaskuntzan ere: aski prestatu gabeko 
irakasleek hartu omen zuten nolanahi lanpostua, «kantitatea» jarri zelakoz «kalitatearen» 
aitzinetik. Denaren ondorioa honela agertzen du Arejitak gogor eta mingots: 

Bizkaian euskal hiztunen euskarazko eskolatzean gertatu dena sinestu ere ez egitekoa da, eta edozein 
modutan ere inori ez erakusteko lotsaria. (1993a:67) 

Juan Manuel Etxebarriak erakundeei kritika egiten die (1993), kexu baita bizkaieraren 
aldeko laguntza faltarengatik: 

Nik neuk sarri daragoiot honelako gedarrak egiten [bizkaieraren alde, alegia] han hor hemengo pertsona 
zein entitate aurrean baina zer? Zera: «vox clamantis in deserto». Eta gehiago oraindik. Sarri entzun 
behar izan dot guk geuk egin behar dogula bizkaieraren alde, hitz eginez, idatziz, etab.  
Honen erantzun honen aurrean galdera batzuk datortaz burura. Zeintzuk? Eta, euskeraren edozein 
zererako lortzen dan Bizkaiko iturriko dirua nora doa? Nork banatzen dau diru hori eta zertarako? Zein 
erakundek laguntzen deutso Bizkaierari behar dauan tokia izateko batasunaren bidean? (1993:30) 

Juan Luis Goikoetxeak berriz ekiten dio gaiari 1994ko XIII. Biltzarrean. Uste du bizkaiera 
baztertua gelditu dela arrazoirik gabe, eta, irakaskuntzaren eremuan Jaurlaritzaren esku hartze 
zuzen eta zehatzagoa galdetzen du, hartarako Euskaltzaindia jarririk artekari gisa. Hala ageri 
da honako baieztapen-eskari hauetan: 
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Mende laurden honetan (...) bizkaierak (...) arrazoirik gabeko bazterketa jasan du -irakaskuntzan ere bai- 
eta egoera bideratzerakoan Euskaltzaindia badela nor. (1994a:797) 

Euskaltzaindiari eskari zehatz hau zuzendu gura nioke: Eska diezaiola Hezkuntza Sailari Bizkaiera 
irakaskuntzan arautzeko, 25. urteurrena  horretarako ere aukera  paregabea da eta. Zehatz dezala zein 
herritan, zein mailatan eta nolako errejistroetarako erabili behar den. (1994a:797) 

Ez da hala ere hor amaitzen idazle eta hiztegigile mungiarraren ahalegina bizkaieraren 
aldeko ekimenetan. 1996ko urrian Tolosan hitzaldia eskaintzen du Jagon Sailaren 
jardunaldietan, eta euskalkiak eskoletan nola tratatu beharko liratekeen azaltzen du bere 
iritzia. Kexu da Goikoetxea, ikusten baitu eskolako umeen artean euskalkia bizi-bizirik egon 
arren irakaskuntzan hein handi batean bederen ez dela pausorik egiten arazo horri heltzeko, 
hezkuntza arduradunei leporatuz erantzunkizuna:   

Hala ere, irakaskuntzako arduradunek ez diote gaiari behar den neurrian oratu. Oraindainokoan, zenbait 
ikastola eta ikastetxe pribaturen batek erantzun dio euskalkiak ikasgelaratzearen arazoari. Irakaskuntza 
publikoa -salbuespenak salbuespen-, uzkur agertu da errealitate honen aurrean, zoritxarrez. Abian 
daukagun Hezkuntzaren Erreformak ez du euskalkiekiko ibilbidea ez erosotu, ezta seinalatu ere. UBIko 
kurtsoan bertan, euskalkien gainean lantzen zen arlo interesgarria desagertu egin da selektibitateko 
hautaproben berregituratzearen aurrean. (1996:518) 

Desadostasuna erakusten du gaur egun eskoletan gertatzen den egoeraren aurrean, eta 
aldaketa eskatzen die «Hezkuntzako arduradunei», zehazki materialaren prestakuntza 
areagotu behar litzatekeela galdetuz, «gabezia gorria» baita alor horretan (1996:521). 

Bizkaierak irakaskuntzan sartu behar duela defenditzen du Goikoetxeak 1997an beste 
artikulu batean ere (1997a), eta hartarako hainbat gogoeta eta proposamen eskaintzen ditu. 
Proposamen horiek aitzina eramateko pertsona edo erakunderen bat beharrezkoa dela esaten 
du, zehaztu barik ez nork ez nola egin behar litzatekeen bateratze lana, baina nolanahi ere 
garbi azalduz beharko litzatekeela horietarako arduradun jakin bat (iduri du erakundeei egiten 
diela eskaria, nahiz eta ez duen zehazten): 

14. Ondorioak azken ondorioetaraino nork, zein subjektuk eroango ditu? 
Gaurkoz existitzen ez den nonork edo zeozerk. Euskalkiaren arduraduna -bizkaieraren arduradun-, 
pertsona edo entea sortu behar dogu irakaskuntzan. Ez da egia euskararen irakaskuntzako erantzukizuna 
dabenak ikertu nahiz jagoten dabela bizkaiera. Esperientziak tematsuki erakutsi deuskunez, esparru eta 
arduradun askoren artean banatzen dan bizkaieraren trataera, buru barik, subjektu barik geratzen da 
edozein proposamenen aurrean, behar da guztiak behar bada diplomatiko bezain anestesiko bilakatuz. 
(1997a:99) 

Bizkaieraren irakaskuntzarako behar litzatekeen material idatzia sortzeko ere, ikusten du 
merkatuaren legeen menpe ezin dela utzi alor hori, eta beraz ondorioz atera daiteke 
erakundeen nola edo halako esku-hartzea eskatzen ari dela (1997a:97). 

Adolfo Arejitak Mendebal Euskal Kultur Elkartearen I. jardunaldi agerikoak baliatzen 
ditu, berriz ere erakundeei kritika egiteko, bizkaierari aski lagundu ez zaiolakoz inoiz ere: 

(...) Salbuespenak kenduta, mendebaldeko ereduau ez da ikasi, aztertu eta landu izan, ez eskolan ez goi-
ikastetxean, ez komunikabideetan -idatzizkoetan ahozkoetan baino gitxiago-, ez administrazinoan -
babesten gaituan erakunde hau eta beste gitxi batzuk kenduta-, ez ganekoetan. 
Urritasun edo hutsune honen arrazoi nagusia herri-erakundeen babesik ezean datza batez be. Hezkuntza 
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eta Kulturako guneetan 1978 ingurutik gora egin diran ekinak edo sakakak erdi alperrekoak izan dira, 
erdi-berbakaz edo eduki bako leunkeriakaz kontentuz itxi gura izan da bere euskereaganako eraspen edo 
sentimentu sakona eukan jende euskalzalea, haginak zorrotzegi erakutsi barik. Baina denpora berean, 
aurrerapiderik ez konponbiderik emon barik. Euskalkia lantzean mamu gehiegi ikusten ziran, eta bestetik 
ez zirudian beharbada herrikoiegia euskalkiari legebidea edegiteak. (1997:135) 

Nafarroako eta Iparraldeko egoera baino txarragoa (?!) ikusten du Arejitak bizkaierarena: 

Horretan Ifarraldeko euskaldunak, edo nafarrak eurak, askatuago jokatzeko moduan izan dira, eta 
administrazino abertzale baten gerizarik euki ezagaitik, euren apaltasunean Herria, Seaska, herri-eskolak, 
antzerkiak, pastoralak eta beste hamaikatxo ekintza hesi ideologiko estuegi barik garatu izan ditue 
ezetariko eten barik. (1997:135) 

Aitzinago, berriz atzera etortzen da kexa «herri-aginteen» aurka: 

Azken hogeikadan mendebal-euskerea gitxi-asko erabili eta landu izan bada, nekez izan da herri-aginteei 
eskerrak, gizarte-erakunde, talde eta kolektiboei esker baino. (1997:136) 

Ondoko pasarte batean, berriz, bizkaierak gizartean hedatzeko jasaten duen baliabide falta 
orotarikoa adierazten du Arejitak, erakundeei egiten dien kritika baino sakonagoak baitira 
ahuldadeak, hemendik ondorio atera daitekeenez (1983 eta 1989ko argitarapen emaitzak 
ekarri zituen Jaurlaritzaren ekimen ofizialaren ontasuna aipatu ondotik dator testu zati hau): 

Halanda be, oztopo nagusi bat izan dau idazkera-eredu honek [1983 eta 1989ko liburuetan aurkezturiko 
bizkaiera idatzirako ereduak, alegia] bere ibilbidean, edozein bizkaierazko testuk euki leikean berbera: 
gizarte-inguru zabalera hedatzeko indarrik eta bitartekorik eza. Ez da mira egitekoa. Mendebalde honetan 
ez dogu izan Ifarraldean legez Herria bat. Daukagun euskarazko egunkari bakarrak be ez deutso 
garrantzizko eretxi mendebal euskerea lantzeari. Irrati zein telebista kate indartsuek, herri-komunikabide 
nagusiek esan gura dot, ez ditue mendebaldeko euskaldunon belarriak gozatu, bertokoa zirudian berbeta-
moduari leku emonez. Bestetik, igarri-igarria da literatura-sorkuntzan be hizkera honek erakusten dauan 
antzutasuna, salbuespen ohoregarriak kenduta. (1997:140) 

Kritikak ez ezik, laudorioak ere ageri dira erakunde eta elkarteen jokabideaz, haiek 
euskalkiaren aldeko ekinbideak hartzen dituztenean. Ildo horretan aipa dezagun, atal hau 
amaitzeko, J. L. Goikoetxeak poza adierazten duela Eusko Jaurlaritzaren proiektu baten 
barruan Ikastolen Elkarteak antolaturiko ikastaro batek bilduriko harrera ona irakasleen 
aldetik, eta haren emaitza mesedegarria: 

Pozten zara mezu hau [euskalkiaren garrantziaz eta harekiko jokabideaz diharduena] 340 irakasle 
arduradunengana, ikastaro bidez, iritsi delako, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Normaltzeko Proiektuaren 
barruan Ikastolen Elkarteak antolaturiko Prestakuntza Ikastaroetan. (Goikoetxea, 1999). 
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2.3. Gizarte eragileak 

Azpiatal honetan, gizarte eragile batzuek euskalkien auzian nolako jarrera (izan) duten 
erakutsi nahi dugu gaingiroki, euren iritziaren eta jardunaren bidez euskalkien garapena 
oztopatzen ote den edo bestelako iritzirik ageri ote duten. Gai horren inguruan, bada, zenbait 
erakunde, komunikabide eta gizarte eragile eta mugimenduren jokabideak bilduko dira, hasi 
erakunde ofizialetatik (Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Aldundia, Udaletxeak...-Euskaltzaindiaren 
jarrera beste azpiatal batean ikusten da bereziki-), alderdi politikoetatik igaroz, 
komunikabideak ere ikusiz (EITB, Euskaldunon Egunkaria, herri aldizkariak...), eta bestelako 
talde edo jardun-esparruetan amaituz (bertsolaritza, kantagintza, eta abar).  

2.3.1. Eusko Jaurlaritza  

Euskal Herrirako Autonomia Estatutuaren Lege Organikoak, 1979ko abenduaren 18ko 
data du (ikus HAEE, 1986). Haren seigarren artikulua euskarari eskainia da, eta euskalkien 
kontua aipatzen ez bada ere bada puntu garrantzitsu bat, urte horretan Jaurlaritzan gertatzen 
ziren zalantzak eta eztabaidak islatzen dituena. Seigarren artikuluaren 4. puntuaz ari gara. 
Honela dio puntu horrek: 

4. Euskarari dagozkionetan, Euskaltzaindia izango da erakunde aholku-emale. (1986:9) 

Eta gaztelerazko bertsioan: 

4. La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia es institución consultiva oficial en lo referente 
al euskera. (1986:9) 

Ikusten den bezala, Euskaltzaindia ez da izendatzen erakunde aholku-emalea bezala (hau 
da, lan hori ez zaio ematen berari bakarrari), baizik  eta, mugagabean, erakunde aholku-emale 
gisa (hartara beste erakunderen batek ere zeregin hori beretu zezakeelarik). Ez da ahantzi 
behar garai horretan sortu zela gutti goiti-beheiti Euskerazaintza, Euskaltzaindiaren aurka, 
Bergarako biltzarren ondorioak onartu nahi ez eta. Legean ñabardura hori jarri izana, EAJko 
sektore bati egotz dakioke, Euskaltzaindiaren hautuarekin (euskara batuarekin, beraz) bat ez 
zetorrena, hain zuzen ere (honetarako, ikus Latiegi & Oñatibia, 1983, berbarako).  

Euskararen garapenerako guztiz garrantzitsua den Euskararen erabilera arauzkotzezko 
oinarrizko legea, berriz, 1982ko azaroaren 24an onartu eta ezarri zen, eta hartan euskalkien 
aipamena egiten da, euskara batuarekin batera. Hona nola dioen lege horrek puntu horri 
dagokionez, bere 30. atalean: 

Jaurlaritza, Eukal Herriko Autonomia-Elkartearen lur-eremu osorako idatzizko hizkuntza ofiziala denez, 
euskeraren batasun eta arauzkotasunaz arduratuko da, Euskal Herriaren kultura ondarearen funtsezko zati 
direnez euskalkiei bizi diren tokietan zor zaien begirunearen kaltetan gabe. (1986:18)  

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, berriz, 1982ko urrian jendarteraturiko 
adierazpenean (Euskararen erabilera Bizkaiko irakaskuntzan), lehenago ere zatika ikusi 
dugun bezala, ez du inolaz ere euskalkiaren erabilera arbuiatzen irakaskuntzaren munduan, 
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alderantziz baizik. Bizkaieraren egoera eta ezaugarri bereziak kontuan izanik, berorren 
erabilera zenbaitetan guztiz egokia izan daitekeela dio. Hala ere, argiro esaten da idatzi 
horretan denentzat baliagarri den irtenbidea litzatekeela hoberena, eta azken batean ez du 
agindurik ematen zein eredu baliatu behar den eskoletan; horren ordez, gizartearen beraren 
baitan eta bereziki irakaskuntzaren munduan parte hartzen duten sektoreen eskuetan uzten da 
erabakia, orientabide orokor batzuk emanez bai baina ezer agindu gabetanik hondarrean. 
Hortaz, esan daiteke Jaurlaritzaren jarrera ofizialean euskalkiaren erabilerari ateak idekiak 
gelditzen zaizkiola, 1982ko adierazpenetik garbiro azaltzen den gisan. Adierazpen horretan 
azpimarratzen da irtenbide egokia bilatu behar dela denentzat; horretaz gainera, alde batetik 
adierazten da euskara batua eta euskalkiak ez direla elkarren kontra jarri behar, eta bestetik bi 
ereduak direla lagundu beharreko.  

Gure iritzian, Eusko Jaurlaritzak 1982an, Hezkuntza Sailaren bidez, irakaskuntzaren 
munduan euskalkiekiko posizioa finkatzeko egin zuen adierazpen hori hagitz da garrantzitsua, 
jarrera teoriko gisa bederen, gizartean orduan izan zuen eragina, segur aski, handia izan ez 
bazen ere. Han, gizartean euskara batuaren aldeko indarra gogor zetorrenean, bizkaieraren 
defentsarako oinarriak jartzen dira, besteak beste euskalki horren euskara batuarekiko ustezko 
aurkakotasuna ukatzen delarik, bi ereduak ere landu beharrekotzat harturik. Atal honetarako, 
interesatzen zaigu azpimarratzea euskalkiari ere bere garrantzia aitortzen zaiola, nahiz eta ez 
den euskara batuaren aurrez aurreko eredu gisa hartu behar (ikus bitez aurreiritziei eskainiriko 
azpiatala -2.2.3.-, eta bizkaiera eta batuaren arteko harremanei eskainia -2.1.-). Horretaz 
gainera, bereziki aipatzen da bizkaieraren garapenerako behar litzatekeen liburugintzari 
ekinen zitzaiola, eta ildo horretan argitaratzen dira ondoko urteetan honako bi liburuok: 
Bizkaieraren idatzizko arauak. Deklinabidea eta aditza (1983) eta, urte batzuk geroago, 
Bizkaierazko joskera (1989), Hezkuntza Sailaren Euskara Zerbitzuaren eskutik biak ere. Xede 
bat dute irakaskuntzan erabili behar litzatekeen (edo erabiltzen den) bizkaiera finkatzea, hots, 
halako bizkaiera batu bat eskaintzea irakaskuntzan ari eta euskalkia lantzea erabakia (edo 
erabakiko) luketenentzat. 

Lehenengo liburua (deklinabideari eta aditz jokoei dagokiena) 1983an argitaratu zen, 
1981eko udazkenean hasiriko zereginaren emaitza. Lan hori lau egile hauei agindu zien 
Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzuak: Adolfo Arejita, Jesus Eguzkiza, Jose 
Mari Irazola eta Javier Uriarteri. Irakasle eta idazle horiek denak Labayru ikastegiko edo/eta 
Bilboko Hizkuntza Eskolako irakasleak ziren garai horretan (eta beraz, hasierako gatazka 
gogorrenetan oro har bizkaieraren defentsan eta, beraz, batuaren kontra aritutako erakunde 
batzuetako partaide). Deklinabideari eta aditzari eskainiriko lehen liburu horretan, ordea, 
egileek beste laguntzaile batzuk izan zituzten, lanari iradokizunak egiteko eta orrazteko 
orduan1. 

                                                 
1 Liburuaren aurkezpen orrietan, honako hauek agertzen dira aipatuak: Jaime Kerexeta, Pedro Pujana, Lino Akesolo, 
Alfonso Irigoien, Agustin Zubikarai, Santi Onaindia, Jose Antonio Retolaza, Josu Oregi, «eta abar» (Eusko Jaurlaritzaren 
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1984-85eko eguberrietan Eibarko Udalak antolaturiko jardunaldietan (Euskara/Euskalkiak 
izenburupean), Josu Legarretak, Eusko Jaurlaritzaren izenean -Eusko Jaurlaritzako Euskara-
Arazoetarako Zuzendaria delarik-, adierazten du euskara batua eta euskalkiak biak direla 
lagundu beharrak. Horretaz gainera, legediak zer dioen ere gogora ekartzen du Jaurlaritzaren 
ordezkariak, hartarako Euskararen Erabilera Arauzkotzezko Oinarrizko Legeak, 30. atalean, 
euskalkiez ari delarik nola dioen aipatzen duela. Beraz, euskara batuaren alde bai, baina 
euskalkiak ere lagunduz, bizi diren tokietan (1986:14). 

Goian esan bezala, bigarren liburu bat ere argitaratu zuen Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza 
Sailaren Euskara Zerbitzuak, Bizkaieraren idatzizko arauak izan zen haren ondotik 5 urte 
geroago: Bizkaieraren Joskera izan zuen izenburua ekimen berri honek, eta egileak 
lehenengo liburuarenak izan ziren, bat izan ezik: Adolfo Arejita, Juan Manuel Etxebarria 
(Jesus Eguzkizaren ordez), Jose Mari Irazola eta Javier Uriarte. Lan talde hori koordinatzeko 
lanetan Itziar Garaizar aritu zen, eta bestean bezala aholkulari askoren lankidetza izan zuten, 
hitzaurrean ageri denez. Alfontso Irigoyenek egin zituen «Aurreko berbak» (11-13 or.), eta 
honela azaltzen du prozedura ere nolakoa izan zen: 

Bietan aholku emoile legez talde handia bildu eta ibili izan gara oharrak egiten bakotxa bere alderdiko 
berbeta biziaren aldagarrien ezagupidearen arauera. (1989a:11)2 

Ekimen honetan lankide izan zirenei buruz esan daiteke sei urte lehenago aterariko 
liburuan aholkulari izan zirenen aldean, haien kopurua nabarmen handitu dela oraingo 
honetan, eta baita gazte gehiagok hartu duela parte lanean. Gure ustez honek adierazten du 
bizkaieraren defendatzaileen ezaugarriak eta arazoari datxezkion konnotazioak urte horietan 
(1983 eta 1989aren artean) aldatzen aritu direla: lehenago batuaren aurrez-aurreko eredu 
moduan ikusten zen bizkaiera, eta beraren defendatzaileak atzerakoitzat hartzen ziren; urte 
batzuen buruan, berriz, euskara batua finkatua dago eta «eredu funtzional» bat garatu nahi da 
eredu batuaren osagarri irakaskuntzaren eremurako, eta beraren defendatzaileak sentsibilitate 
desberdinekoak dira. Bizkaieraren aldeko joera gizartean zerbait hedatu da (behintzat zenbait 
eremutarako, irakaskuntzarena adibidez), beste sektore batzuetara ere iritsiz. Lehenagoko 
garaietan ez bezala, esan liteke urte hauetan (1989koa da liburua) inor ez dela bizkaieraren 
kontra agertzen. 

1991ko abenduan Deustuko Unibertsitateak jardunaldi batzuk antolatzen ditu, izenburua 
dutenak Bizkaieraren lekua gaur, eta horietan, berriz ere, Eusko Jaurlaritzak bere jarrera zein 
den agertzen du (Hizkuntza Politikako Idazkaritza Nagusia, 1992): funtsean, hamar bat urte 
lehenago izanikoa bera; hots, erdiko bidearen alde egiten du, eta denentzat baliagarri 
litzatekeen irtenbidea bilatu beharko litzatekeela adierazten. Roman Berriozabalek ematen du 
                                                                                                                                                        
Hezkuntza, Unibertsitate eta Kultura Saila, 1983:7). Horiek denak, bada, idazle, irakasle edo euskaltzain, Jaurlaritzak 
babestuta, bizkaieraren aldeko ekimen horretan lankide aritu ziren. 
2 Egileek «Atarikoan» esaten dutenez, «aholku emoile»-ak honako hauek izan ziren: Lino Akesolo, Sabin Barruetabeña, 
Juliana Berrojalbiz, Joseba Butron, Jokin De Pedro, Jesus Eguzkitza, Eusebio Erkiaga, Juan Anjel Etxebarria, Pedro Mari 
Goikoetxea, Juan Kruz Gorostiza, Alfonso Irigoyen, Mitxel Kalzakorta, Luis Maria Larringan, Josu Legarreta, Santi 
Onaindia, Eneko Oregi, Josu Oregi, Gentzane Ormaetxe, Jose Antonio Retolaza, Felix Zubiaga eta Agustin Zubikarai. 
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hitzaldia, Hizkuntza Politikako Idazkaritza Nagusiaren izenean, honako izenburu honekin: 
Hizkuntza Politikaren Idazkaritza Nagusitik Bizkaierari ematen zaion tratamendu sozio-
politikoa. Hona, berriz, pasarte esanguratsu bat, HPIN-en iritzia agertzen duena: 

Euskal Autonomi Elkarte osoa eta aldi berean lekuan lekuko gizarte ingurunea gogoan izanik 
normalizazio plan osoa eratzerakoan, ZENTZUZKO OREKAGUNE ETA GEHIENGOARENTZAKO 
URTENBIDEAren aldekoa dala Idazkaritza eta egin bere hortik egin dauela bere apustua Bizkaiaren 
kasuan. (...) (...) 
Zentzuzko orekagune eta gehiengoarentzako urtenbidea dinogu, eta esan bere euskal gizartean gero eta 
zabalduago dagoen kontu jakin bategatik dinogu: EUSKERAK BIZKAIA ETA BIZKAIERA BEHAR 
DITUELAKO. Eta behar ere, honako honegaitik: 
-euskaldungoaren zati handi bat bizkaieraren lurraldean bizi dalako. 
-bizkaiera euskeraz bizitzeko modu bat dalako, Euskal Herria ulertu eta sentitzeko modu bat dalako. 
(1992:56) 

Bizkaieraren erabilera ziurtatu behar da HPINen idurikoz (hizkuntz eredu hori bizirik den 
guneetan batez ere), eta euskara batuaren balioa ere begien bistara ateratzen du erakunde 
horren ordezkari egiten duen Roman Berriozabalek (ez baitira bi ereduak batere elkarren etsai 
gisa hartzen): 

Bi dira (...) egin beharrekoak: 
-Bizkaierari erabilera erraz eta bizia segurtatu bizirik dirauen lekuetan, horretarako behar diren guneak 
eta funtzioak sortu eta indartuz. Berebiziko garrantzia aitortzen deutsagu euskerak indarra dauan eskualde 
eta bizigiroetako bizkaitarren artean lehenengo eta behin bertako hizkerabidearen ezaguera sendotu eta 
haretaz baliatzeko mintzamena lantzeari. 
-Hizkuntza eredu bateratua edo euskera batua erakutsi ezer ez dakitenei eta etxeko euskeraren jabe 
diranai, besteak beste han-hemengo euskaldunok elkarrekin dogun azalpide amankomuna dalako. 
(1992:57) 

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak 1992an argitaratu zituen 
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Oinarrizko Curriculum Diseinuak (1992a eta 
1992b, hurrenez hurren), irakaskuntzaren berrikuntzaren markoan. Euskalkiak zuzenean 
aipatzen ez badira ere, agiri horietan ageri den filosofiatik eta erabiltzen diren kontzeptuetatik 
ezinbestekoa da herrian herriko hizkeraren landu beharra ondorioztatzea (eta herriko hizkera -
inguruko hizkera- euskalkia da herri euskaldunetan). Izan ere, ikuspuntu konstruktibistatik 
egina da dokumentua, eta sarritan aipatzen dira inguruarekiko lotura, alde batetik, eta bestetik 
ikasketa esanguratsua edo garapen hurbileko eremua bezalako kontzeptuak, nekez uler 
daitezkeenak gizarte inguru euskaldun batean euskalkiari arrontean muzin eginez. Pasarte 
asko aurkitu ditugu liburu horietan euskalkien gaiarekin lot daitezkeenak, eta gure ustez, 
ezinbestean lotu behar direnak, herri euskaldunetan behinik behin, euren muina errespetatuko 
bada. Dena dela, puntu hau lan honen 3. atalean ikusiko da zehazki. Hemen bakarrik 
nabarmendu nahi dugu irakaskuntzaren berrikuntzarekin lotuak datozen ekimen hauetan 
badela tokia azkarki euskalkientzat. 

Bilboko Udalaren Barrainkuako Udal Kultur Etxeak 1993ko udaberrian jardunaldi batzuk 
antolatu zituen, bizkaiera zutenak gai. Roman Berriozabalek ekarri zuen bilera haietara ere 
Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza, Hizkuntza Politikararako Idazkaritza Nagusiaren izenean 
etorri baitzen. Euskararen erabilerak administrazioan dituen hainbat kezkagairen artean, 
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haietako bat zen ea nolako euskara mota erabili behar litzatekeen, herritarrek erabiltzen duten 
hizkeratik hurbil egoteko. Ondorioen artean, Roman Berriozabalek hau aurkeztu zuen: 

3. Bada, dana dala, artez jokatu ezkero, Euskal Herrian orohar eta Bizkaian, gure artean, bizkaieradunon 
artean bereziki, konpondu ahal dan arazo bat baino gehiago. Horreen artean Euskal Herriak beharrezkoka 
dauen eredu standardetik gehiegi aldendu barik, gure-gurea dogunari gehiago lotu beharra aitatuko 
neuke. Beste modu batera esanda, euskeraz bizi garenok, bizi gura dogunok darabilgun euskerari ahalik 
eta lotuen egon beharko leuke. 
Lehenago be egin da ahalegin hori, batez be, irakaskuntzan, eta horregatik ez dago egin ezinik 
aurrerantzean. 
Bizkaiera gizarte-arlo desberdinetatik baztertu gura izatea edo/eta horreen inguruko kezka eta esamesak 
baretu ahala, sortu dan zabaltasun-giroa sakondu ezinik ez dogu. (1993:279) 

Eusko Jaurlaritzaren iritziaren berri agertzen segituz, ikus dezagun  Hizkuntza Politikako 
Sailordetzak geroago ere zer dioen, hizkuntzaren transmisioan familiaren garrantzia 
azpimarratzen duelarik (edo, gauza bertsua baita, euskalkiaren erabilera sustatuz, familia 
askotan hizkuntzaren erabilera arrunta dialektala baita). Honako hau dio Sailordetza horrek 
Euskararen Berripapera-n, 1996ko apirilean: 

(...) Errealitate horretan bustiz, euskararen jarraipenerako dauden erarik bizienak erakutsiko dizkigute 
Itsasok eta Ibaik: eskola eta familia. (1996:1) 

Hizkuntza Politikarako Sailordetzak eta HABEk antolaturiko Famili Programa izeneko 
ekimenaren berri ematen delarik, berriz, honako baieztapen hau ikus daiteke da agerkari 
berean (68 zenbakia):  

(...) Euskararen biziraupena eta normalizazioa bermatzeko familia eta eskola ezinbestekoak ditugu gaur 
egun. (...) Batzorde horren zeregina da herri bakoitzeko esperientzia ikusi eta egiten diren ekimenak, herri 
bakoitzaren ezaugarriei egokituta, batetik bestera eramatea. (1998:1) 

Horren guztiaren buruan, esan daiteke Eusko Jaurlaritzen jarrera ez dela inoiz ere 
euskalkiaren (bizkaieraren) aurkakoa izan. Adierazpen ofizialetan ez da inola ere hizkuntza 
eredu dialektalen gutiespenik inon ere ageri. Zenbaitek, hala ere, Jaurlaritzaren (eta beste 
erakunde batzuen) jarrera gogor kritikatu dute (ikus 2.2.4. azpiatala), euskalkien aldeko 
batere lanik ez zu(t)ela egiten salatuz.  

Gure ustez, dena dela, jarrera kritiko horien gordintasuna honela uler daiteke: Jaurlaritzak -
Euskaltzaindiak bezalatsu- euskara batuaren alde egiten du, eta euskalkien kontra, berriz, ez 
da inola ere aritzen. Baina ez du, Latiegik-eta nahi luketen bezala (1982 eta 1983), 
euskalkiaren aldeko apostua erabatekoa egiten euskara batuaren kontra edo haren gainetik, 
horren ordez gizarteari uzten baitio tokian tokian erkidego bakoitzak bere erabakia har dezan. 
Eta nola euskara batuaren aldeko oldea hagitz indartsua izan zen hasierako urteetan, eta bi 
ereduen arteko borroka buruz burukoa planteatzen baitzen, ondorioa izan zen, praktikan, 
euskalkiaren aldeko ekimenak itzalixeak gelditzen zirela euskara batuaren mesederako egiten 
zirenen aldean. Horrela, erakundeak, jakina, ez zuen batzuen ustez lan aski egiten 
euskalkiaren alde; bestela esan: ez zuen euskalkiaren aldeko apostu erabatekoa egiten, zenbait 
sektoretatik hala eskatzen bazitzaion ere. 
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2.3.2. Bizkaiko Batzar Nagusiak eta Foru Aldundia  

Politika mailako erakundeen artean, zenbait udaletxez gain, Bizkaiko Batzar Nagusiak 
nabaritzen dira bizkaieraren aldeko ekimenen aldeko izaten direlakoz deliberatuki. Erakunde 
legegile horren akten euskal bertsioaren gehien-gehiena bizkaieraz egin ohi da. Bizkaieraren 
aldeko jarrera erabatekoa, bada, erakusten du erakunde horrek, euskararen erabil-esparru 
formalenean ere bizkaiera delarik erabiltzen den eredua (ikus Derteano, 1993: 287-296). 
Horretaz gainera, bizkaieraren aldeko ekimenen babesle ere izan ohi da (adibidez, 
Mendebalde Euskal Kultur Elkartearen 1997, 1998 eta 1999ko jardunaldietan). 

Bizkaiko Foru Aldundian, ostera, Kontseilu aktak euskara batuan egiten dira, eta hala-hala 
etorri ohi zaio herritarrari Errenta Aitorpena delakoa. Dena dela, euskalkia erabiltzeko batere 
gupidarik ez du izaten erakunde horrek (esate baterako eskualde euskaldunetako nekazaritza 
bulegoetan, eta herritarrarekiko harremanetan, oro har, hauek hala jokatuz gero). Bestalde, 
bizkaieraren aldeko ekimenen indartzea iragartzen du erakunde horrek 2000. urtearen 
hasieran (Euskaldunon Egunkaria, 2000). 

2.3.3.  Udalak. Udal Euskaldunen mankomunitatea (UEMA)  

Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea osatzen duten herrien erakundea ohartua da 
euskararen iraupena eta garapena ziurtatzeko ahaleginean familiaren bidezko transmisioa 
finkatu behar dela. Eta familiaren garrantzia azpimarratzean, jakina, euskalkiaren balioa 
aldarrikatzen da. Honela dio UEMAko zuzendaritza batzordeko partaide gisa mintzo den 
Mikel Ilarregik, Egunkarian 1995eko martxoan agerturiko artikulu batean: 

Hasierako helburua, Mankomunitatearen barnean dauden herrietan funtzionamendurako epe labur eta 
ertainean beharrezkoak diren baldintzak betetzea izan bada ere, beste erronka bati aurre egin nahi izan 
diogu, familiaren inguruan hain zuzen: familiaren bitartez ematen den hizkuntzaren, euskararen 
transmisioa. (...)(...) 
Kanpainaren leloak dioen bezala: familiaren bidezko transmisioa, familia hartu dugu proiektu honen 
zutabe moduko elementu. (Ilarregi, 1995) 

Horretaz gainera, ez dugu daturik bildu udalen hizkuntz politikaz euskalkien erabilerari 
dagokienez. Hala ere, Bizkaiko lurraldeari gagozkiola, herri batzuetan harreman 
ofizialetarako hizkuntz eredua bizkaiera da (Bermeoko udalean, adibidez). 

2.3.4. Alderdi politikoak  

Alderdi politikoek euskara batuaren eta euskalkiaren arteko arazoan nolako jarrera duten 
ikusteko asmotan, Jakin aldizkariaren 62. zenbakia arakatu dugu (1991ko urtarrila-otsaila), 
han Hegoaldeko lau alderdik (EAJk, HBk, EAk eta EEk) eta Iparraldeko beste bik (EBk eta 
EMAk) bakoitzak bere hizkuntza politika azaltzeko aukera izan baitzuen. Ehun orrialde baino 
gehiago betetzen dira euren erantzunekin, baina ez da euskalkien kontua, arakatze lanean huts 
egin ez badugu, aipatzen, nahiz eta familietan euskara erabili beharraz bai badiren aipamenak 
(horrek euskalkiak gogoan izatera eramaten duela). Azterketa xeheago behar du puntu honek, 
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baina nolanahi ere uste dugu ezin dela hortik ondorioztatu euskalkiek ez dietela alderdi 
politikoei kezka sortzen, haietako hainbat kideren egunoroko joerak ikusita, euskalkian 
gauzatuak eta euskalkiaren alde. 

 

2.3.5. Unibertsitatea eta ikerketak 

Euskal Herriko Unibertsitatea izena duen, baina izatez Euskadiko Autonomia Erkidegoko 
unibertsitate publikoa den EHU-UPV da euskararen garapenean konpromisorik handiena 
hartu eta urratsik sendoenak egin dituena, inolako dudarik batere gabe. Haren estatutuetan, 
1985ean onartuak, euskara batua erabiliko dela zehazten da. Hona nola ageri den puntu hori 
estatutuetako 242. artikuluan (EHU-UPV, 1985): 

Unibertsitateak literatur euskara batua erabiliko du, bere kasuan, Euskaltzaindiak emandako arauei 
jarraituz, berori baita, Euskarari dagokionez, erakunde aholku-emaile ofiziala. (1985:82) 

Dena dela, horrek ez du esan nahi euskalkiari ate guziak hetsi egiten zaizkiola unibertsitate 
horren meneko eskola-fakultate guzietan. Horrela, irakaskuntzaren lehen mailekin bereziki 
lotua den Bizkaiko Irakaslegoaren Unibertsitate Eskolan bizkaierari bere tokia aitortu izan 
zaio, bereziki euskal adarrak deiturikoetan (erdarazkoetan euskara batua irakatsi ohi da). 
Adibidez, gaur egun ikasketa planetatik desagertua den Euskal Filologia berezitasunaren 
programetan bizkaierak bazuen presentzia espezialitate hori abian jarri zenetik bertatik (1978-
79 ikasturtean). Egungo berezitasunetako programetan ere, euskarazko lerroetan, bizkaiera 
ere lan-gai gisa hartzen da, nahiz eta ikasleen hizkuntz jatorriak eta jakintzak baldintzapen 
adinona ezartzen duen ikasle guzientzat ikaste-helburu bera finkatzeko orduan. Nolanahi ere, 
Bizkaiko Irakaslegoaren Unibertsitate Eskolan euskara batuarekin batera bizkaierari ere 
eskaintzen zaio arreta akademikoa.  

Bestalde, gogoratu behar da badela jendea bizkaieraren erabilerarekin kezkatua 
unibertsitatearen barruan, eta zein toki beharko lukeen aztertzen duena (Altonaga, 1997). 
Gainera, kontuan hartzekoa da harreman informaletan erabili beharreko hizkuntz ereduaz ez 
dela deus ez arauturik, ez arautzerik ere. 

Azkeneko urteotan, gainera dezagun, hainbat lan egin dira euskalkien gainean bai 
unibertsitatearen baitatik eta bai bestela euskalkien gainean, hala tesi moduan3 nola bestela 
ere4. Horrek esan nahi du dialektoekiko interesak bizirik iraun ez ezik azken urteotan 
bizkortasun handiagoa hartu duela.  

                                                 
3 EHUko Unibertsitatean tesi garrantzitsuak egin dira euskalkien gainean, hala nola Iñaki Caminorena (1997) edo Orreaga 
Ibarrarena (1995). Deustuko Unibertsitatean, berriz, euskalkien -bizkaieraren- gaineko tesi saila egin da laurogeita 
hamarreko hamarrurtekoan. 
4 Bonaparteren ondarearen argitaratzea aipatuko genuke, R. M. Pagolak zuzenduriko taldearen eskutik. Egungo egoerari 
buruz, berriz, bizkaieraren barruko hainbat herritako lan monografikoak nabarmen daitezke, Iñaki Gamindek eginak, besteak 
beste. Nafarroan ere argitaratu dira azken aldion horrelako lanak.  
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2.3.6. Elizaren jarrera 

Elizak, erakunde gisa euskararen aldeko ekimenetan aritu denean, inoiz ez ditu euskalkiak 
alde batera utzi. Euskara batuaren hasierako urteetan, adibidez, Liturji-batzordea izenaz 
ezaguna zen lan taldea aritu zen bere zereginean, latinez egiten zen liturjia guzia herri 
desberdinetako hizkuntzetara igarotzea erabaki zenean, Kontzilio Vaticano II.aren ildoan. 
Euskara batuaren hasierako urteekin batera etorri zen ekimen hori, guti goiti-beheiti, baina lan 
horretan aritu zirenak, arrazoi bat edo besterengatik, ez ziren euskara batuaren batasun asmo 
indartsuaren bidean bete-betean sartu. Euskalki eta azpieuskalkietan banatua zen euskara, eta 
batzorde horrek euskalkikako batasun modu bat egin nahi izan zuen, baina nolanahi ere garai 
hartan eratzen ari zen euskara batuaren bidean sartu gabe, eta zenbaiten ustez hain zuzen bide 
haren kontrakoa hartuz berariaz. Euskara batuaren aurkako bide hori hartu izana salatzen 
zuten bai Mitxelenak (Ibarzabal, 1977) eta bai franko beranduago Kintanak ere (1992a). Hona 
zer dioen Kintanak: 

Azpimarratzekoa da, halaber, Elizak arlo honetan [euskararen batasunarenean, alegia] izandako jokabide 
tristea. Liturgia herri-mintzairaz jartzeko ahalbideak, noski, eliz testuak euskaraz ere ipintzeko aukera 
ematen zuen. Euskal Herriko Elizak, ordea, Kataluniakoak ez bezala, batasunera jo beharrean, 
probintzikeriekin jokatu du, Eliza nazionala izaten jakin gabe. Mezak bizkaieraz, gipuzkeraz, lapurteraz, 
nafarreraz eta Zuberoeraz ezarri baitziren, eta oraindik batu gabe diraute. (1992a:42) 

Patxi Uribarrenen iduriko, ordea, Eliza Katolikoaren jarrera ez zen hain garbia izan 
euskara batuaren kontra. Alde batetik, Elizak ofizialki ez bide du «inolazko jarrerarik hartu», 
nahiz eta praktikan, «hainbatetan tokian-tokiko euskararen aldeko aukera egiterakoan, ez 
zuen onartu batuari zegokionean urratsik errazena zen 'ortografia'» (1992:146). Bestetik, 
apaiz-erlijiosoen jokaeran ere, Uribarrenen iritzian, batzuek alde batera jo zuten, eta besteek 
bestera (1992:147). 

Azkenik, hona arazoa nola ikusten duen Jose Maria Rementeriak, Ondarroako abadeak, 
1993ko udaberrian Bilboko Barrainkua Udal Kultur Etxeak antolaturiko hitzaldietan: 

Gaur egun, gure Eleizbarrutiak, bere argitalpenetan, gehien baten bizkaierea erabilten jarraitzen dau, 
baina Euskaltzaindiaren idatz-arauak gordeaz. Gure artean, askok nahiko leukee bizkaierea alde batera 
behin betiko iztea eta oso-osoan batuaren bidea hartzea; beste askok, ostera, ez dabe ondo ikusten 
Euskaltzaindiaren arauak jarraitzea, bizkaierea lehenako (sic) eran idaztea nahiago dabe. 
Dana dala, gure Eleizbarrutiak uste dau bere egitekoa bete ahal izateko, Jaunaren mezua bizkaitarrei 
eskeintzeko, gaur egun behintzat bizkaierea erabilten jarraitu behar dauala. Hizkuntza beraren 
eboluzinoak eta herriaren erabilkerak esango dabe gerora zelako euskera erabili behar dauan. 
Harrokeria barik, baina esan beharra dago, gure Eleizeak, lehen eta orain, bere ospakizunetan eta liturgia 
eta katekesi arloetako argitalpenetan bizkaierea erabiliz, Bizkaiko Euskerea indartu eta landu dauala. (...) 
Alde batetik gure Eleizeak, bere eginkizuna bete[tze?]ko, Euskerea behar dau. Eta bestetik, Euskerea 
gure Herriaren balio bat izanik, Eleizea ahal dauan neurrian bultzatzera eta indartzera behartuta dago. 
Gaur egun, Bizkaiera erabilten eta bultzatzen ahalegintzen da. Bihar...? (1993:96-97) 

Iritzi horiek ikusiz, guri hemen axola digun kontuari dagokionez, esan daiteke eliza 
katolikoa euskalkien alde (bizkaieraren alde) aritu dela euskara batua eta euskalkien arteko 
auzian. Eliza, beraz, erakunde gisa, euskalkien alde jokatu da, eta oraindik ere jarrera hori ez 
da aldatu, nahiz eta azken bolada honetako zenbait ekimenetan bai nabari den euskara batu 
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bakar batera joateko jaidura (adibidez 1994ko Elizen arteko Biblia delakoan, Euskal Herriko 
Elizbarrutien Bibli Elkarte Batuak egina; ikus bibliografian). 

2.3.7. Komunikabideak/Hedabideak 

Bi hedabide hartuko ditugu aztertzeko euskalkien kontu honetan, euskararen normalkuntza 
bidean biek ere duten garrantziarengatik, Euskal Herri guzira hedatzeko asmoa dutelakoz, eta 
biek ere estilo liburua esaten zaiona egina dutelakoz (eta horrenbestez puntu honi buruz ere 
badutelakoz orientabidea edo araua ezarria): alde batetik EITB, ahozkotasunaren esparruan, 
eta bestetik Euskaldunon Egunkaria, idatzizkoan. Horien jarrera ikusiko dugu, bada, 
lehenbiziko, euskalkiei buruz, labur eta gaingiroki bada ere.  

Horiez gainera, ordea, uste dugu interesgarria dela azkeneko urteotan Euskal Herrian 
zabalkunde handia izan duen beste fenomeno baten jokaera ere aztertzea euskalkien 
erabilerari dagokionez: herri eta eskualdeko aldizkariez ari gara. Kasu honetan, hedadurari 
dagokionez, lehen aipaturiko EITB eta Euskaldunon Egunkariaren kasuen beste muturrean 
egonen ginateke, alegia, herria edo eskualdea hartu nahi baitute hedabide hauek, eta ez Euskal 
Herri osoa. Azken honetaz ere azterketa sakonik inola ere ezin da egin lan honetan, baina 
joera ikustea uste dugu aski dela maila honetan. Horixe eginen dugu puntu honi dagokionez. 
Irratien jokaera ere arin-arin ikusiko dugu. 

2.3.7.1. EITB 

EITBren jarrera eta jokabidea ikusteko honako bi iturri hauek erabili ditugu: alde batetik 
Manu Arrasatek eginiko estilo liburua (1992), eta bestetik Igone Etxebarriak, erakunde 
horretan hizkuntza teknikaria denak, toki desberdinetan egin izan dituen adierazpenak 
(horietako batzuk lan honetan azpiatal bat baino gehiagotan banatuak ageri direnak). 

Manu Arrasatek Euskarazko albistegietarako esku-liburuan, euskalkiei puntu berezi bat 
eskaintzen dio (1992:39-41). Hartan, besteak beste, euskara batuaren beharra inoiz ere batere 
ukatu gabe, euskalkiek eredu estandarraren osagarri izan beharko luketelako ustea  erakusten 
du (nahiz eta ikerketa gehiago eskatzen duen, puntu batzuk argitzeko), baina aldi berean 
xokokeriak ekidin beharraz ere jabetzen da. Hona, besteak beste, zer dioen euskara batua eta 
euskalkien arteko erlazioaz: 

3. Kazetariak jatorriz izan dezakeen euskalkiak edota bere inguruan duen hizkuntza-giroak eragin handia 
izaten dute gehienetan bere hitz egiteko moduan eta hitz hau edo bestea aukeratzeko orduan. 
Kazetariak, gehienetan bere euskalkiko hitzak erabiltzera joko du ohartu gabe, eta agian, ezaguntzat 
eman ditzake hain ezagunak ez diren berbak. Beraz, lehen esan dugun bezala, lan handia egin beharko du 
beste euskalkietako hitzak ikasi eta berba bakoitzaren hedapena zehazten. 
Kazetariaren beraren egoera linguistikoaz gainera, egoera soziolinguistikoa ere hartu behar da kontutan. 
Euskalkiek gizartean duten ospea eta indarra ez dira neurri berekoak eta honek pisu handia du hitzak 
hautatzerakoan. Esate baterako, bizkaitarrek eurek ere nahiago izaten dituzte sarri gipuzkerazko hitzak, 
berenak baztertuz. Ez da baina inoiz ahantzi behar euskalki guztiek parte har dezaketela eta hartu beharko 
luketela komunikabideetako euskara finkatzen eta aberasten. 
4. Euskara batua izango da telebista albistegietan erabiliko den euskara, bertan euskalki guztiek tokia 
dutelarik. Euskara batu honek, izenak berak dioenez, batu egingo du eta ez banandu, zatitu eta 
sakabanatu. 
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Telebistaz kanpoko jendeari galderak edo elkarrizketak egitean, jakina, gonbidatuak berak aukeratuko du 
berak erabili nahi duen hizkera, hau edozein euskalki izan daitekeela. Korrespontsalietatik bidalitako 
albisteetan ere zabal dakieke euskalkiei tartetxo bat, tokian tokiko euskalkia erabili edo bertako euskalki-
kutsua agerian utziz. (1992:39-40) 

Beste alde batetik, EITBren barruan nabaria da bereziki Igone Etxebarria euskara 
arduradunak erakusten duen interesa bizkaieraren ezaugarriak naturaltasunez ager daitezen 
euskara batu zabal baten aberasgarri gisa. Lan honen beste atal batzuetan agertzen direnez 
gainera, hona Igone Etxebarriaren iritziaren laburpen bat (1993):  

Helburua bakarra da: euskara maila hobetutea, bai aberastasunean bai adierazkortasuna handituteko 
hizkuntza mailak eta esamolde jatorrak aurrera ataraten. Eta helburu honen barruan sartuten da euskalki 
guztiak euskera horren osagarritzat hartutea, ostantzean ez dogu inoiz euskerarik lortuko. Euskalkiak 
euskera dira eta euskera euskalkiak, eta ezin dira banatu. Beraz, euskera batua euskalkiak kontuan hartu 
barik egin gura dauanak ez dau lortuko erderea euskal berbakaz zeozelan jaztea baino, baina horrek ezin 
aurrera egin izango dau. Euskera hizkuntza bizia da eta halan izaten segiduteko bidea egin behar 
deutsagu. (1993:179) 

Aipa dezagun, azkenik, anekdota gisa bada ere, euskaldunen artean hainbesteko arrakasta 
lortu duen Goenkale telesailean ere bizkaieraren ezaugarriak agertzen direla pertsonaia 
zenbaiten jardunean. 

2.3.7.2. Euskaldunon Egunkaria 

Euskaldunon Egunkariaren Estilo Liburua-ren hitzaurrean bertan (1992ko argitaraldian) 
ageri da euskara batuaren beharra garbiro aitortua. Izan ere, ez da harritzekoa kezka hori, 
Euskal Herri guziko euskaldunek, ekialdekoek eta mendebalekoek, bertan ageri diren berriak 
ulertu behar badituzte. Hona puntu horri buruzko kezkaren aipamena: 

Nekez gauza genezake (...) egunkari txukunik hizkuntz bateratasunik gabe. Nekez irakurriko lukete 
EGUNKARIA ekialde zein mendebaldeko euskaldunek ez ulertzekotan. Euskaldun guztiontzat bezainbat 
behar zuen Euskal Herri osorako. Euskal Herriek ulertzeko modukoa behar zuen Euskal Herri osorako 
berriemaleak. 
Oinarri horretatik abiatuta, argi eta garbi ikusi genuen lanari ekin genionean, jomuga ez zegoela 
informazioaren eskaintza egokian bakarrik. Hizkuntzarentzat lanabes garrantzizkoa sortzera gindoazen. 
Lanabes normalizatzailea, hizkuntzaren finkatzailea. Eta normalizatutako hizkuntzan edozein egunkarik 
estilo arauak behar baditu, gurean ezinbesteko genuen honelako Estilo Liburu arauemailea. (1992:5) 

Edizio berean egileek5 egiten duten sarreratik, honako bi aipamen labur hauek ekarriko 
ditugu. Alde batetik, euskaldun guzientzat egokia behar duela izan bertan erabiltzen den 
euskara (beraz, euskara batua): 

Euskara zuzen, zehatz, aberats eta ulerterraza nahi genuke, alde guztietako euskaldunentzako 
modukoa. Arazoak ditu helburu horrek, era askotakoak, korapilatuak eta askabide errazik gabeak. Geure 
lan honetan hiru arazo mota hauek aztertu eta bereizi ditugu: txukuntasuna eta zuzentasuna, terminologia 
eta zehaztasuna, eta estandarizazioa. (1992:7) 

Eta bestetik, norberaren hizkera ez itotzeko malgutasuna behar duela hizkuntz eredu 
estandarizatu horrek (euskalkiaren ezaugarriei ere bere tokia aitortuz horrela): 

                                                 
5 Idazketa taldean honako hauek aritu ziren: Koldo Izagirre, Beatriz Zabalondo, Jose Luis Aranguren 'Txiliku', Josu Landa, 
Patxi Petrirena, Xabier Mendiguren Elizegi, Luis Fernandez. Aholku-emaile, berriz, ondokook izan ziren: Xabier Kintana, 
Beñat Oihartzabal eta Ibon Sarasola. 
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3. Estandarizazioa, azkenik, euskara batuari hertsiki dagokion gorabehera da, sarritan ahantzia, dena 
egina eta ongi egina dagoelakoan. Gure ustez, ordea, badira zuzendu beharreko okerrak eta argitu 
beharreko ilunak. Euskaldun guztiontzako berriemaileak ezinbesteko duen batasuna eta norberaren 
hizkera ez itotzeko malgutasuna elkartzea ez da eginbehar erraza, inondik ere, baina gure izaera nazionala 
kontuan izanik, ahalegin berezia egin dugu muga politikoak bereizitako euskaldunak hizkuntzaz gehiago 
ez urruntzen. Bi erdarekiko morrontza saihesteak garbizale jokarazi digu. Adibidez, nola batu 
'desarroilatu/debelopatu' bikoa, 'garatu' garbiaz ez bada? Horrelako gehiago ere proposatu ditugu 
('presupostu / butxet: aurrekontu'; 'rascacielos / gratte-ciel: etxe-orratz'), eta hauen arrakastarako, alde 
bateko eta besteko euskaldunen batasun-nahiak zeresan handia du. (1992:8) 

Bestalde, ideia horien osagarri, hona nola mintzo den Iñaki Uriarte Bizkaiko erredakzioko 
partaidea, Egunkaria-ren joera (eta mugak) agertuz, 1993ko udaberrian6: 

1. Egunkari nazionala izateak berak nazio mailan ulergarria izan daitekeen euskera erabilten behartuten 
gaitu. Honek ez dakar, ordea, minimoetara mugatua izatea, urria ala txiroa esan gura dot. Ulerterraza izan 
behar dau, baina ez kolorebakoa, hango eta hemengo elementuz jantzia, berbaikune bizitik abiatzen dana. 
Iparraldetik idatzitako testuak bertako ikutuak izango dabezan legez -eta halan eta be estandarra izango 
da- Bizkaikoek be halan izan beharko leukee. Morfologian batasunerako arauak ezin leikez apurtu, baina 
lexiko eta esamoldeen aldetik badago zer ekarri. Berba batzuk euskara estandarrean normaldu diran legez 
(barik, itaundu, berba...) gehiago be sar leikez. (...) 
(...) Izan ere, euskera estandarra osotuz doa, baina ez dago osotua. Dagoana gitxienezko estandarra da, 
aberastu beharrekoa. Une honetan euskalkien arteko aldea handia da behar bada, batez be muturrekoen 
artekoa, baina idatzian sikeran alde horrek gitxituz joan beharko dau denon artean osotuz. 
3. Honek ez dau esan gura, berez, EGUNKARIAk batua edo estandarra ez dan beste edozer baztertzen 
dauanik. Eguneroko bitarteko urriak asko mugatzen dabe gure ahalmena. Tokian tokiko barriak emoteko 
aukera izanez gero euskalkiekiko malgutasuna handituko litzatekeela zalantzarik ez dago. (...) (...) 
5. Erizpide honetatik kanpo geratzen dira eritzi artikuluak. Holango artikuluetan idazleak erabili dauan 
idaztankera gordetan da. (...) (1993:185-186) 

Azken puntu horrekin lotuta, zutabegile bizkaitar batzuen joera aipatuko genuke. Izan ere, 
Euskaldunon Egunkariaren kolaboratzaileen artean ere badira idazle batzuk, euskara batuan 
idatzi arren mendebaleko euskalkiaren ezaugarriak tartekatzen dituztenak, eta noski 
berariazko ahalegin ohartua adierazten dutenak. Horien artean aipa daitezke, denbora 
desberdinetan, Adolfo Arejita, Anjel Lobera, Jon Aurre7, Juan Luis Goikoetxea, edo Maribi 
Unamuno, besteak beste8. Seinalatzekoa da, halaber, Xabier Amurizak Gara egunkarian 
darabilen jardun-moldea zutabegintzan, 1999. urtean: batzuetan euskara batuan idazten badu 
ere, beste batzuetan bizkaieraren moldeak erabiltzen ditu, bi ereduak arazorik gabe baliatuz. 

2.3.7.3.  Irratiak 

Irratien munduan Bizkaia Irratiak (Bilbo Herri Irratiaren oinordeko eta jarraitzailea denak) 
bere emanaldiak bizkaiera hutsean egiten ditu (nahiz eta «euskera ona erabilen protagonistei 
lekua emon» nahi izan zaion beti, batuan edo gipuzkeran edo nolanahi izanik ere, Juan Maria 
Iraolagoitiak dioenez -1997-). Bilboko Elizbarrutiarena da (xehetasun gehiago ikasteko, 
Iraolagoitia 1997). Horretaz gainera, Eibarko Arrate irratian ere bizkaiera erabiltzen da, eredu 

                                                 
6 Euskaldunon Egunkarian euskalkien ekarpenari dagokionez erabiltzen den hizkuntzari buruzko iritzi bat Edorta 
Jimenezena dugu: «(...) Euskaldunon Egunkariakoa edo Argiakoa, bat bera ala bi diren esaten ez dakidan arren. Estandar 
horretan euskalkien ekarpena handia da» (1999:141). 
7 Ikus bedi, adibidez, 1996-5-3, 3. or.: «niretzako ere bai», «kurtzedunen bat», «goizerik», «osterantzekook», «lapikotxo», 
«meza ostean», «berbetan», «domekan», «errepetizinoa». 
8 Nafarroako hizkeren ezaugarriak euskara batuko testuetan sartzeko joeraren barruan sartuko genituzke, kazetagintzaren 
esparruan, Gaizka Aranguren, Joxan Oiz edo Patziku Perurenaren jardunak, besteak beste. 
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bakarra ez bada ere. 

Euskadi Irratiari dagokionez, Joxe Mari Otermin zuzendariak euskalkiekiko 
sentiberatasuna erakusten du 1984-85eko Gabonetako jardunaldietan, Eibarren (nahiz eta 
lehentasuna euskara batuak duen) (1986:44 eta 47, adibidez).  

Iparraldeko irratiei buruz esan daiteke euskalkiari lehentasuna ematen zaiola orohar, nahiz 
eta batuak ere baduen bere zeregina. Hala esaten du Jojo Bidart-ek (1996). 

 
2.3.7.4. Herri Aldizkariak 

Herri aldizkariak franko ugaldu dira Euskal Herrian azkeneko urteotan. Euskaraz 
argitaratzen diren agerkari horiek ere hasiak dira erakusten sentiberatasuna euskalkien 
aurrean, eta auniztan tokian tokiko euskarari, edo dialektoari, lekua eskaintzen zaio, 
handiagoa edo ttikiagoa. Hala ageri da Argia astekarian, 1995eko urrian argitaraturiko 
erreportaian (Argia, 1995):  

Euskalkiak herri aldizkarietako lerroak betez doaz, piskanaka. Irailaren hasieran, herri aldizkari bateko 
idazkera zedarritzeko argitaratu den lehendabiziko liburuska aurkeztu zen Aretxabaletan. Belarriarekin 
idazten hasiak dira hedapen mugatuko aldizkariak. (1995:26) 

Erreportaia horretan Jon Antxiak, Aretxabaletako hizkeraren idazkera liburuaren 
egileetako batek (besteak Ane Loidi eta Jon Sarasua dira), honela dio euren ekimenaren 
helburuaz: 

Irakurleei egokitutako hizkuntza idatzia lortu nahi izan dugu. Deklinabideak eta aditzak euskara batuaren 
egitura berean mantenduta, esamoldeak eta lexikoa aretxabaletatarrak izango dira. (1995:26) 
[Jon Sarasuak] dioenez, beharrezkoa zen era erraz, batu, eta Aretxabaletako hitz eta sintaxiarekin, herriko 
euskalkia modu idatzian integratzea, egunoroko idatzizko jardueretan aretxabaletarrez aritu ahal izateko. 
(1995:26) 

Sakanako aldizkaria da Guaixe, eta Ziordin hasi eta Irurtzun bitarteko herri guztiak biltzen 
ditu. Hala ere, herri batzuetakoek bakarrek idazten dute euskalkian (Arbizu, Etxarri-Aranatz, 
Ergoiena, Lizarrabengoa eta Arruazukoek, hain zuzen ere, erreportaia berean esaten denez 
(1995:27). Erabiltzen duten hizkuntz ereduari dagokionez, beraz, aldaketa izan dute: hasieran 
euskara batuan aritzen ziren, baina inguruko errealitateari begiratuta, bertako ezaugarriak 
sartzeko joeran abiatu dira (1995:27). Dena dela, eztabaidak izan dira puntu horren inguruan, 
eta batzuen ustez atzerapausoa da herrian herriko forman idaztea (1995:27). 

Eneka Maiz-ek, Etxarri Aranatzeko «Ziriketzen» euskara taldekoak ere Argiako lan berean 
esaten du euskara batua indartzen ikusi eta gero, bertako euskalkiaren alde «zerbait egin 
beharra» iduritu zitzaiela egileei (1995:27). 

Ermuan ateratzen den «Drogetenitturri» aldizkarian ez omen daude oso deliberatuak. 
Ermuan euskaldun berri asko izaki, horientzat ermuarra zaila ei da ulertzeko. Hala ere, 
Ainhoa Delgadok esaten du bi ereduak nahasten dituztela, eta egileentzat inportantea dela 
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ermuarra erabiltzea (1995:27). 

Eibarko ....eta kitto! aldizkarikoen jarrera honako hau da: hasieratik %30a eibartarrez 
egitea erabaki zuten (hala dio Oier Narbaiz-ek). Hasieran gazteentzat arraroa omen zen 
eibartarrez irakurtzea, baina orain haiek ere hala egiten omen dituzte kolaborazioak 
(1995:28). 

Durangaldekoek eta Bergarakoek zer egiten dute? Durangoko Eraz-en gehiena eredu 
batuan da, baina bizkaierak ere toki garrantzitsua du. Bergarako Berrigara, berriz, orain 
artean batuan aritu da, baina orain «herriko euskalkia erabiltzeko bidean» da (1995:28). 

Ondorio gisa edo, kazetariak esaten du aldizkari horietan erabili behar den hizkuntz 
ereduaren auzia erabakitzea ez dela erraza. Nabari da, hala ere, zalantza eta guzi, badela joera 
euskalkia lantzera igarotzeko, behin euskara batua finkatuxea ikusten delarik. Erreportaia 
berean, Ane Loidi Garitanok idazten du aparteko ohar bat, euskalkien esparrua garai hauetan 
zein ote den galdetuz. Eta erantzuna da herri mailako komunikazioan, baita idatzian ere 
(kiroldegian, kartelak,...) euskalkian idaztea gomendatzea. Baina hori ez da hain erraza izaten, 
dio kazetariak, eta berriz ere hitza ematen die Aretxabaletako hizkerari buruzko liburua egin 
dutenei: 

«Aretxabaletako idazkera liburutxoa», hori konpontzen saiatzen da, baina "euskara batu hori abiapuntu 
hartuta". (1995:27) 
«Batua etxekora gerturatzeko ahalegina, edota etxeko batuan sartzekoa, besterik ez da mamitu duguna». 
(1995:27) 
Euskalkiei, edota azpieuskalkiei, dagokien eremua eskaintzen asmatu behar dugu aldizkarigintzan 
gabiltzanok. (1995:27) 

Oro har, esan daiteke aldizkari horiek denak Txepetx-en teoriari jarraiki edo hark eraginda 
ariko liratekeela neurri batean bederen: euskara batua nazio mailako komunikabide eta 
ekintzetarako izanen litzateke, baina beste esparru murritzagoetan (auzoa, herria, eskualdea...) 
beste hizkuntz agerpen batzuek ere balukete tokia. Bizkaian ere halaxe da: hainbat herri- edo 
eskualde-aldizkarik badute bizkaierarentzat agerbidea. Bizkaiko aldizkarigintzari buruz datu 
gehiago eta zehatzago ikasteko, ikus Unamuno (1997)9.  

Umeentzako aldizkarietan, bizkaierari dagokionez, Kili-Kili aipa daiteke (azken aldion 
batuazko "bertsioa" ere baldin bada ere). 

Ondoan ekartzen dugu Fernando Muniozgurenen iritzia, Eibarko ... eta kitto! aldizkariaren 
zuzendaria baita. Hona nola ikusten duen euskara batua eta euskalkiaren arteko harremana 
bere zuzendaritzapeko aldizkarian (biak behar dira, euskaldun mota desberdinen "elikagai" 
osagarri eta desberdin gisa): 

Herri-komunikabideak eta euskara-mota 
Herri-komunikabideen zereginetako bat tokian-tokiko bizilagunon elkarrizketa sortzaile eta elikatzaile 

                                                 
9 Asier Arangurenek ere tesia herri-hedabideei buruz egin du, Euskarazko komunikabide lokalak izenburukoa (1999). Ezin 
izan dugu haren edukia aztertu.  
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izatea da eta, intimoak zaizkigun leku eta pertsonak badira protagonista, herri eta auzoetako bizimodu 
soziala zuzpertzeko tresna moduan hartzen badira, ez ote zait artifiziala gertatuko, esate baterako, nirekin 
egunero geure arteko euskara intimoan, bertakoan, jarduten dugun etxepeko egunkari-saltzailearen 
elkarrizketa nazio mailako euskara standarrean eskaintzen bazait, gero eta ohituago egon arren?  
Bertako euskararen balore funtzionala onartu beharra dago eta, ondorioz, ahozko eredutik gertuago 
ibiltzea komeni da. Baldin eta irakurzaletasuna eta ohitura sortu nahi badira ezin gara nazio mailako 
idatzizko eredu hutsera makurtu eta informazio orotarako horrekin balia.  
Zalantzarik gabe informazioaren dimentsioa geure marko afektiboan lekutua badago efektiboa, 
eraginkorra, izateko leku-hurbiltasunari hizkuntza hurbiltasuna lotu eta gehitu beharko zaio. Edukiaren 
freskotasunak eta hizkuntzarenak badute arrakastarik komunikazioan.  
Halabaina, euskaraz eskolatu bako jatorrizko euskalduna ibilbide kulturalaren pauso eta urratsak ematen 
jarri gura badugu, ezinbestekoa zaigu, lehenago esandako moduan, euskalkia (erabil-hizkuntza) eta nazio 
mailako standarra (Ibil-hizkuntza) elkarren ondoan eskaintzea, bata bestearen osagarri. Ezin da, bestalde, 
ahaztu, irakaskuntza sistimak eta Euskaltegiek sortzen duten euskaldun berrien olatua. Batzuek zein 
besteek zer irakurri eta zer ikasi aurkitu behar dute.  
Batzuk, euskaraz eskolatu bako euskaldunak, nazio mailako euskararen erreferentzia eta hau freskoa bada 
eta tokian-tokiko euskalkiaren zenbait eduki: berba, esamolde, eta abarrez osatua badago, samurragoa 
gertatuko da. Besteek, euskaldun berriek euskalkiaren berotasuna barneratzeaz batera, eguneroko 
harremanetan beharrezko zaizkien elemento foniko zein bestelako jasotzen dituzte. Beraz, hizkuntza-
mota bata izan zein bestea izan zubi eta osagarri gertatzen dira. (1993:193) 

Eta amaitzeko, Koldo Zuazok (1999b), «Herriko hedabidiak» izeneko atalean, honela dio, 
besteak beste: «Irakurliarengana, edo entzuliarengana, edo ikusliarengana iritsi nahi badogu, 
erraza eta argixa egitten jakon berbetia erabilli biharko dogu» (1999b:106). Hots, 
euskalkiaren forma hurbilekoa (ikus bedi, orobat, Zuazo 1999a). 

2.3.8. Bertsolaritza 

Bertsolaritzak azken urteotan arrakasta handia izan du euskal gizartean, eta kulturaren 
agerbide honekiko interesa hagitz handitu eta hedatu da. Interesgarria iduritu zaigu, beraz, 
alor honetan euskalkiaren (bizkaieraren) aldeko ekimenik baden edo ez den ikustea.  

Bada, bertsogintzaren munduan ere bizkaieraren prestigiatzea eta erabiltzea indartzen ari 
da azken bolada honetan. Joera horren adibide gisa, aipa dezakegu Deia egunkariaren 
asteburuko gehigarrian, 1996ko uztailean, bertsolari talde baten ekimenaren berri ematen 
dela, gai honekin lotua. Izan ere, bilerak egiten aritu dira hain zuzen ere bizkaierari ere 
bertsolaritzan tokia nola egin behar litzaiokeen aztertzeko (Deia Igandea, 1996). Interes 
beraren erakusgarri izanen genuke, orobat, Xabier Amurizak 1996an argitaraturiko liburua, 
Bizkaieraz bertsotan tituluduna, gai beraz ari dena (Amuriza, 1996). Unai Iturriaga bertsolari 
gazteak 1996ko abenduaren 3an Euskaldunon Egunkarian egiten dituen adierazpenak ere 
ideia bera sendotzera datoz (Iturriaga, 1996). Horrekin lotuta, aipa dezagun Adolfo Arejitak 
ere joera bizkaierazale horren laudorioa egiten duela Euskaldunon Egunkarian idatziriko 
artikuluan (1998b). 

2.3.9. Literatura 

Literaturaren alorrean ere badira idazle batzuk bizkaiera erabiltzen dutenak beren 



236                                                                                                                                          2.3. Gizarte eragileen jarrera 
 

 

lanetan10. Kontuan izanik bizkaierak batasun bidean hasiz geroztik beregana bildu izan dituen 
konnotazioak11, aipagarria iduritzen zaigu Edorta Jimenez-en jarduera, beronek bizkaiera 
kutsuko euskara batu bat erabiltzen baitu bere idazkietako giroak guztiz hiritarrak eta 
"modernoak" izanik, horrela bizkaieraren ezaugarriak gazte giroekin lotuz eta lehengo erlazio 
hura (bizkaierazale=zaharkitu atzerakoi eta giro ez-urbano) hautsiz. Esaten dugunaren 
frogagarri, adibidez Manhattan narrazio bilduma izanen genuke (1994)12. 

2.3.10. Kantagintza 

Kanta-lanetan ez omen dute (zuten) Oskorrikoek orohar bizkaiera erabiltzen, euren lan 
egiteko moduan darabilten materialean «normalean, bere partikularismoak, batez ere 
euskalkienak, ezabatuta gelditu ohi dira» eta. Hala dio Natxo de Felipek 1993ko udaberrian. 
Dena dela, aitortzen du batzuetan bai usatzen dutela bizkaiera, aberastasun bat delakoz bere 
ustez, nahiz eta euskalki hori ez duen ongi identifikatzen hiriko giroarekin: 

(...) kasu berezi batzuetan, guk ere bizkaiera erabili egin dugu, kontu edo historio zehatz baterako 
erregistro konkretu hori erabili nahi izan dugunean, ez dago dudarik hortan bizkaierak aberastasun bat 
suposatzen duela, baina hiriko bizimodu petrala adiarazteko zaila gertatzen zaigu bizkaiera, kontu hau 
oso bestelakoa litzateke Bilbaok hiri euskalduna, eta beraz bizkaieraduna, izaten iraun balu baina hori, 
denon zoritxarrerako, ez da horrela izan. (1993:109) 

Hor aipatzen duen kasu berezi horietako bat izanen da, noski, Katuen testamentua izeneko 
haur kanten bilduma bizkaieraz atera izana (1993), edo The Pub ibiltaria izenekoan agertzen 
diren kanta tradizional bizkaierazkoak (1997).  

Ruper Ordorikak Hiru truku izeneko lanarekin (1994) lorturiko arrakasta ere ezin liteke 
izan, baldin eta euskalkien kontrako giroa balego gizartean (lan horretan bizkaierazko 
erromantzeak kantatzen ditu abeslari oñatiarrak). 

Aipa daiteke halaber Gozategi anaiak taldeak 1996ko udan lorturiko entzute handia, batez 
ere gazteen artean, Nirekin izeneko kantarekin ("emoistazuz musutxuek" bezala ere ezaguna), 
bizkaierazko ezaugarriak dituena. Bizkaieraren ezaugarri dialektalekiko kanta batek halako 
arrakasta lortu izanak inondik ere bizkaiera prestigiatu bide du, gure idurikoz, hiztun gazteen 
artean batez ere, horrela bizkaierak lehenago zituen konnotazio kaltegarriak -atzerakoikeria, 
hitz batean esateko...- gaindituxeak direla iradokiz. 

Azkenik, Mikel Urdangarin kantari gazte zornotzarrak eginiko adierazpenek (1999) gure 
ustez ongi agertzen dute euskalkiaren aldeko jarrera "natural" bat, euskara batuari inolako 
kalterik edo lehiarik egiteko asmorik gabekoa. Honela biltzen du Euskaldunon Egunkaria-k 

                                                 
10 Arejitak honakook aipatzen ditu (1993b): belaunaldi zaharrekoak, Zubikarai, Erkiaga, Oskillaso, Onaindia, M. Zarate, 
Akesolo; belaunaldi berrikoak, M. Kaltzakorta, M. A. Meabe, L. Unzueta, E. Urkiola, A. Urrutia, L. Uruburu, Y. Elgorriaga 
(1993b:161-162). 
11 Atzerakoikeria, eta gizarte ez-hiritarraren espresabidea, hain zuzen ere. Ikus bedi 2.2.3. atalean. 
12 Ildo bereko lan gisa, Atoiuntzia (1990) eta Azken fusila ere (1993) aipa daitezke (Arejita, 1993b). Nafarroako hizkeren 
ezaugarriak, berriz, ugari agertzen dituzte euren lanetan Aingeru Epaltzak, Eduardo Gil Berak, eta Patziku Perurenak, 
konparazio batera. 
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berria eta kantariak bigarren diskoa kaleratutakoan esan zituenak: 

(...) Urdangarinek adierazi duenez, diskoa bizkaitarra izatea lortu dute. Hala ere, abeslari zornotzarrak 
bizkaiera modu naturalean sartu du: «bizkaiera sartzean ez dut inolako erreibindikaziorik egin nahi izan 
eta ez da batuaren aurka egindako ezer; modu naturalean erabili dut, bizkaiera ere bultzatuz, baina 
batuarekin elkarbizitzen». (Euskaldunon Egunkaria, 1999-3-11, 40 or.) 

2.3.11. Itzulpengintza 

Itzulpengintzaren alorrean ere nabari da euskara batua mendebaleratzeko ahalegina 
itzultzaile batzuen artean bederen. Horren adibide bat izan liteke HABEk 1995ean 
argitaraturiko David Nunan-en liburu itzulia (Hizkuntzak irakasteko metodologia. 
Irakasleentzako testuliburua, HABE, Itzulpen Saila 37), non aisa ikusten diren bizkaierarenak 
diren hizkuntz ezaugarriak, hala nola zelan, eroan, huribidea.... Euskara batuan ere, beraz, 
bizkaieraren ezaugarriak sartzeko joera ageri da, zenbaiten kasuan behinik behin. Xabier 
Mendiguren Bereziartuk, berriz, Ipar eta Hegoaldeko hizkuntza tradizioetan sakondu eta 
haietaz baliatu beharra adierazten du 1996ko Jagon Jardunaldietan (1996). 

Bestalde, euskarazko itzulpenaren etorkizunari begira, kezketako bat da oreka bilatu behar 
dela euskalkien artean euskara batuko testuak egiteko orduan. Horretarako, adibidez, euskalki 
desberdinetako itzultzaileei eman bide zaie testu klasiko batzuk euskaratzeko lana, horrela 
haien guzien ezaugarriak euskara batuko testuetan orekatuago agertuko direlakoan, noski. 

Gaur egun testu itzulietan gipuzkeraren nagusitasuna nabari bada, arrazoi garrantzitsuak 
izanen lirateke oraintsu arte eredu batua estu xamar ulertu dela, batetik, eta bestetik itzultzaile 
kopururik handiena gipuzkoarra dela edo han bizi dela. Antzeko zerbait gertatzen bide da 
EITBn ere, Igone Etxebarriak dioenez (1996:550-551). 

2.3.12. Beste talde edo mugimendu eragile batzuk 

Labayru Ikastegiaren jarrera ezaguna da, beti aritu baita bizkaieraren defentsan eta 
hizkuntz eredu horren erabileraren eta garapenaren alde, batzuetan euskara batuaren kontra, 
nahizik edo nahi gabe (70eko hamarrurtekoan), eta gero euskara batua onartuaz batera. 

Derioko Irakasle Eskola, Labayru Ikastegiarekin batera, beti bizkaieraren aldeko jarrera 
garbian aritu da. Euskalkiaren aldeko joeraren agergarri, besteak beste, ikus daiteke 1985ean 
Colección Magisterio-Derio izenekoan argitaraturiko liburutto elebiduna, lau egileren artean 
egina, lehenago ere iruzkinak egin baitizkiogu13. Horretan, arrazoi «sikopedagogiko eta 
soziologikoetan» oinarri harturik, irakaskuntzaren munduan euskalkiak (zehazki, bizkaierak) 
toki handiagoa beharko lukeela agertzen da eta horrekin batera proposamen zehatzak egiten. 
Planteamendu honen arabera, eskualde euskaldunetan euskalkia landu beharko litzateke, eta 
euskaldun gutxiko eskualdeetan ere bai (arreta berezia behar luke gainera euskalkiak eskualde 
hauetan), hala jokaturik arazo ekonomiak gerta badaitezke ere. Honela azaltzen dute auzia: 
                                                 
13 Agirre, J. M., Eguzkitza, I., Idiazabal, I., Larringan, L. M. (1985): Euskarazko Irakaskuntza Bizkaian: Arazoak eta 
zenbait proposamen. La enseñanza en euskera en Vizcaya: problemas y algunas propuestas, Bilbao, Desclée de Brouwer. 
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Adibidez, gaur egungo euskararen egoeran, bizkaiera eskolan erabiltzeak izate arrazoi sendoagoa duela 
deritzagu zenbait herritan. Hain zuzen, nahiz eta euskaldun bezala azaldu, herri askotan (Gernikan, 
Durangon, Lezaman, etab.en) eskolak euskararen sendotzean zeregin berezia dauka. Haurrak etxetik 
dakarren gutxi edo askoa onartu eta sendotzen, baloratzen, bide batez etxekoei konfiantza eta euskararen 
erabileraren harrotasuna eta protagonismoa berrematen. Eskolak euskararen indartzean zereginik baldin 
badu, eginkizun hau premiazkoenetakoa ikusten dugu.  
Beste adibide bat haur euskaldun gutxi dituen herrietakoa litzateke. Gure ustez, jatorriz euskaldun diren 
haur hauek begirune ta arreta berezia eskatzen dute, nahiz eta ekonomi arazoak behar bada sortu. 
(1985:34) 

Talde honen jarrera, beraz, argia da. Betidanik esan daiteke euskalkiaren aldekoak izan 
direla, instituzio moduan alde batetik (Derioko Irakasle Eskola) eta partikularki bestetik 
(taldeko partaideak). 

Sei bizkaieradunek14 osaturiko Bostak bat taldea hiztegigintzan nabarmendu da gehienbat 
azkeneko urteotan15. Alor horretako euren lanen artean aipatzekoak dira, besteak beste, 
Euskararako Hiztegia (1986) eta Europa Hiztegia, Eskola berrirakoa (1994). Taldea osatzen 
dutenek euskara batuaren ildoan egin dute lanik handiena, hizkuntza nazionala eraikitzeko 
ahalegin garbian, baina halere jatorrizko euskalkiari buruzko jarrera arretatsua erakutsiketu 
dute, hiztegi horien sarrera-hitzetan idatzi izan duten bezala. Euskararako Hiztegiaren 
sarreran (1986), hiztegia osatzeko zein iturri erabili izan dituzten azaltzen ari direlarik, erdiko 
ez diren euskalkiei buruzko kezka agertzen da garai horretan ustez bizkaierari eta 
Iparraldekoei leku txikiegia ematen ote zitzaien (1986:XVII). Europa Hiztegia Eskola 
Berrirakoaren hitzaurrean, euskalkiei buruzko kezka agertzen da berriz ere (ikus 1.3.2.6. 
puntua). Aurkezten duten lanaren nondik norakoak azaltzerakoan, berriz erakusten dute 
euskalkien «presentzia ongi ziurtatu» nahia, hartarako Elizak eginiko hiru bertsioak 
(bizkaieraz, gipuzkera-nafarreraz eta lapurtera-baxenafarreraz prestatuak) aipatzen 
dituztelarik iturri gisa (1994:X). 

Taldeko partaideen ekimen partikularretan ere ageri da mendebaleko euskalkiarekiko 
kezka, noiz indartsuago noiz hilago. Adibidez, Patxi Uribarrenek 1981ean oso garbi uzten du 
euskalkien aberastasunek batua osatu behar luketela (ikus bibliografia). Bestetik, Juan Luis 
Goikoetxearentzat ere garbi dago euskalkia landu behar dela: esate baterako, 1994an 
Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrea Leioan egin zelarik irakurri zuen txostenean jakintzat 
ematen du irakaskuntzan bizkaiera sartu eta sustatu behar dela. Bizkaiera arrazoirik gabe 
bazterrera gelditzen ari delako sentimendua ageri da bere hitzetan, eta Biltzarrean irakurritako 
txostenean bi gauza bederen dira azpimarratzekoak: 1) Hitzetatik ekintzetara igarotzen da 
taldearen jarduna, eta zuzenean eskatzen diote Euskaltzaindiko Euskara Batuko Hiztegiaz 
arduratzen den batzordeari 300 bat hitz zuzenean sar daitezela euskara batuko hiztegian; 2) 
Goikoetxeak Leioakoan talde baten lanaren aurkezpena egin zuen, eta haien izenean ihardun 
zuen.  

                                                 
14 Uribarren, Patxi (aramaioarra); Badiola, Ricardo (muxikarra); Baraiazarra, Luis (Markinan hainbat urtez egona); 
Goikoetxea, Juan Luis (mungiarra); Solabarrieta, Txomin (Ondarroatarra); Aurrekoetxea, Gotzon (Igorrekoa). 
15 Lehenagoko lanetan, azpimarratzekoa da Euskalduntzen edo Hitz egin metodoen egile izan zirela kideetako batzuk. 
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Mendebal Kultur Elkartea sortu berriagoa da. Laurogeita hamarreko hamarrurtekoan 
eratzen hasia16, Alfontso Irigoyenen-eta ekimenaren ondorio gisa, 1997. urtean agertzen da 
jendaurrean elkarte gisa antolatua. Orduz geroztik urtero antolatu izan ditu jardunaldi batzuk, 
bizkaiera dutelarik lankideek ardatz eta muin. Elkarte horren ekinbidean euskara batua guziz 
onartzen da, baina aldi berean bizkaieraren izana eta bizirik iraun beharra aldarrikatzen, eta 
beraz harentzat etorkizuna ziurtatzeko ahaleginak egiten dira (ikus bedi 2.2. atala, adibidez). 
Elkarte horretan bi "jatorritatik" datorren jendea biltzen da: euskara batuaren hasierako 
urteetan beraren alde sutsu aritu ziren batzuk, eta garai hartako borroketan aurrez aurreko 
"lubakian" jardun zuten beste batzuk ere bai (euskalkiaren alde aritu zirenak, alegia, eta 
beraz, "ezinbestean", euskara batuaren aurka). Arrazoi horrengatik, uste dugu garrantzi 
bereziko elkartea dela, erreferentzia puntu ezinbestekoa. Elkarte horrek antolatu dituen 
jardunaldiek (1997, 1998 eta 1999), Bizkaiko Batzar Nagusien egoitzan beti ere, arrakasta 
kozkorra izan dute partaideen kopuruari dagokionez. 

2.3.13. Hizkuntz elitekideen iritziak 

Eta puntu hau amaitzeko, aipa dezagun badela Bizkaiko gizarte hainbat jende, gizartean 
osatzen duten elite linguistikoaren partaide direlakoz garrantzitsuak direnak, bizkaieraren 
(edo, oro har, euskalkien) aldeko jarreraren barruan sar daitezkeenak, denak gai horretan ez 
historia bereko, ez iritzi bereko eta ez eragin bereko ere ez badira ere: batzuk hasierako 
gatazketatik hasita bizkaieraren alde aritu izan dira (eta, beraz, orduko euskara batuaren 
kontra); beste batzuek hizkuntza nazionala eratzeari ematen zioten lehenago lehentasuna, 
baina orain ez dute gupidarik euskalkiaren alde aritzeko; zenbaitek bizkaiera nahi luke 
esparru gehiagotara hedatu, eta euskara batuarenak urriagotu; bada bizkaieraren ezaugarriak 
euskara batuan ugariago agertzearekin konforme egonen litzatekeena, etabar. Posizio horietan 
denetan, nork handiagoa nork ttikiagoa, bizkaieraren ezaugarriak errespetatzearen aldeko 
joera hautematen dugu. 

Jarrera horietan daudenen iritziak ez ditugu hemen berriz aipatuko, lehenago ere agertu 
direlakoz lan honen ataletan barreiatuak. Hemen, euskara batua onartzen dutenen artean, 
aipatu besterik ez ditugu eginen horietako batzuk: Adolfo Arejita, Gotzon Aurrekoetxea, 
Andolin Eguzkitza, Juan Martin Elexpuru, Juan Manuel Etxebarria, Igone Etxebarria, Iñaki 
Gaminde, Gotzon Garate, Juan Luis Goikoetxea, Itziar Idiazabal, Alfontso Irigoyen, Xabier 
Kintana (euskara batuari bizkaierak egin diezazkiokeen ekarriei dagokienez), Luis Maria 
Larringan, Rosa Miren Pagola, Karmele Rotaetxe, Pello Salaburu (euskara batuaren 
kontzepzio zabala defenditzen duen heinean, eta euskalkien ekarria onesten), Patxi Uribarren, 
Laura Uruburu, Luis Villasante, Koldo Zuazo, Jean Louis Davant eta Beñat Oihartzabal 
(azkeneko hauek biak iparraldeari dagokionez) ... eta beste batzuk.  

2.3.14. Ondorio gisa. 

                                                 
16 1992-1993 inguruan (ikus M.E.K.E., 1997). 
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Azpiatal honetan gizarte eragileek euskalkiaren auzia nola ikusten duten erakusten saiatu 
gara, hartarako hainbat elkarte edo erakunde, jardun-alor eta iritzi partikular ikusi ditugularik. 
Denetan ere ikusi dugu badela joera bat, urteak etorri ahala gero eta nabarmenagoa, 
euskalkiaren aldekoa. Hala, hasi herri-erakundeetatik (Jaurlaritza, Bizkaiko Batzar Nagusiak, 
Udaletxeak...), komunikabideetan barna pasatuz (EITB, Euskaldunon Egunkaria, herri-
aldizkariak eta irrati batzuk), jardun-alor berezi batzuk ere arakatuz (literatura, bertsolaritza, 
itzulpengintza... -irakaskuntzaren eremua lan honen 3. atalean ikusiko da astiroago-), eta 
elkarte batzuen jardunari begiratuz, ondorioztatzen dugu bizkaieraren (euskalkiaren) aldeko 
jarrera hedatzen ari dela gizartean, euskara batua onarturik aldi berean. Horietaz gainera, 
goian esan bezala, hizkuntzaren alorrean iritzi pertsonal kualifikatu batzuk ere bildu ditugu, 
denak ere azken urteotan euskalkiaren ezaugarrien aldeko jarrera erakutsi dutenak, zeinek 
gogorragoa zeinek malguagoa, zeinek erabatekoa, zeinek zatikakoa. Bizkaiko gizartearen 
euskalki-ustea nondik nora doan erakusteko uste dugu nahikoa dela aipatua dugun multzo 
horren iritzia. Azpimarratzekoa da, bestalde, aspalditxo honetan, lehenago ez bezala, inor ez 
dela agertzen bizkaieraren kontra. 

Horrengatik, esan daiteke bizkaieradun gizartearen elitea euskalki horren alde dagoela 
garbi. Gizarteko eliteak, bestalde, jarrera hori badu, uste dugu laster helduko dela iritzi hori 
gizarteko beste estratuetara, eta beraz pentsa liteke gizartean euskalkiaren aurka egon 
litezkeen aitziniritziak ezabatzeko bidean jarriko direla. Beraz, gizartea ere euskalkiaren alde 
dagoela esan litekeela uste dugu.  

Bizkaieraren iraupena ziurtatzeko, bestalde, badirudi irakaskuntzaren ateak zabaldu behar 
zaizkiola eredu horri (noiz, zenbatean, eta abar hemen ez dugu zehazten baina); izan ere, 
nekez pentsa baitaiteke bizkaierak irakaskuntzaren munduan inolako esparrurik ere lortu 
ezean batere modurik izanen duenik irauteko. Horrenbestez, kontsidera dezakegu bizkaieraren 
alde dauden horiek denak, irakaskuntzan eredu hori neurri batean edo bestean sartzearen 
aldekoak direla. 
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2.4. Euskaltzaindia eta euskalkiak 

2.4.0. Sarrera 

Euskara batuaren proiektuari bere babesa eskaini zionez geroztik, Euskaltzaindiaren 
papera eztabaidatua izan da gizartean, guti edo aski, zeren eztabaida gune bat, hain zuzen ere, 
euskara batuak euskalkiei nolako kaltea ekartzen zion, edo halakorik ekartzen ote zion, izan 
baita. Arantzazun 1968an egin zen biltzarretik aitzinera zenbait sektoretatik sarritan egotzi 
izan zaio Euskaltzaindiari euskalkiak euren gain utzi izana, edo, okerrago baita, euskara 
batuaren bidez dialektoak hiltzera kondenatu dituela. Beste batzuek, ordea, ez dute 
Euskaltzaindiaren eginetan halako arriskurik ikusten euskalkiei zegokienez, eta adostasuna 
erakutsi diote Akademiari bere lan ildoan. Euskaltzaindiak berak ere behin baino gehiagotan 
egin behar izan ditu adierazpenak bere burua zurituz euskalkien hiltzailetzat-edo hartzen 
zutenen iritzien kontra. Gizartean, bada, Euskaltzaindiaren eginkizuna eta eginak eztabaidatu 
izan dira, euskalkien ikuspuntutik. Hori dela eta, azpiatal honetan, aztertu nahi dugu hizkuntz 
erakunde horrek euskalkiekiko nolako jarrera izan duen, oro har (irakaskuntzarekin zerikusi 
zuzena duten kontuak, hirugarren kapituluan ikusiko dira), 1968tik gaur egun arte.  

Honela antolatu dugu egin gogo genuen azterketa hori:  

a) Euskaltzaindiaren kontzepzioa euskara batuari buruz, eta erakunde horren jarrera hala 
euskara eredu bateratzailearekiko nola euskalkiekiko (2.4.1. atala). Puntu horretan hiru 
azpiatal bereizi ditugu: 1) Euskaltzaindiaren adierazpen ofizialak gai horretaz (2.4.1.1. 
puntua); 2) denbora horretan euskaltzainburu izan direnen jarrera eta iritziak (bakoitza bere 
agintaldian, oro har (2.4.1.2. azpiatala eta bere puntu xeheagoak); 3) Euskaltzaindiaren 
jardunbidea euskara batuaren eta euskalkien (bizkaieraren) garapen bidean (2.4.1.3 atala). 

b) Euskaltzaindiarekiko jarrerak (2.4.2. atala). Honetan, bi jarrera nagusiren arabera 
antolatu dugu gure lana: batzuek, oro har, Euskaltzaindiaren gidaritza aitortu izan dute 
(2.4.2.1. puntua), eta beste batzuek aurkaritza edo kritika erakutsi dute nola edo hala (2.4.2.2. 
atala). Jarrera bakoitzaren ordezkaritza eginen luketen iritzi batzuk bildu ditugu. 

c) Aurreko bi puntuetan bildutako informazioaren arabera, puntu honi buruzko ondorio bat 
ateratzen dugu (2.4.3. azpiatala). 

2.4.1. Euskaltzaindiaren kontzepzioa euskara batuari buruz, eta erakunde horren 
jarrera euskalkiei begira 

a.- Euskaltzaindiaren kontzepzioa euskara batuaz 

Euskara batuari buruzko iritziak eta kontzepzioak desberdinak izan dira urte hauetan (ikus 
1.3.2.5. puntua, adibidez). Norbanako edo talde desberdinak saiatu dira euren iritzia 
gizarteratzen, euskara batuaren izenean nork bere gogoko edo usteko hizkuntz ezaugarri 
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desberdinak sartu nahizik. Azkenean Euskaltzaindiak zehazki adierazi behar izan zuen 
1993an zer den euskara batua izeneko hizkuntza eredua, eta nork ezartzen dituen haren 
mugak. Honela zioen 1993ko adierazpenaren hasierak: 

Euskara Batua dela eta gizartean dabiltzan uste okerrak eta egiten diren gehiegikeriak ikusirik, hau 
adierazten du Euskaltzaindiak:  
1. Euskara Batua Euskaltzaindiak 1968.etik aurrera batasunerako eman dituen arauek bakarrik osatzen 
dute. Hau dela eta Euskaltzaindiak esan behar du badirela han eta hemen arau batzuk, euskara batukotzat 
jotzen direnak eta Euskaltzaindiak inoiz ere eman ez dituenak. (1993b:299) 

Hori da guk euskara batu gisa hartuko duguna, hots, Euskaltzaindiak zehazki erabaki duen 
huraxe eta besterik deus ere ez. Zehatzago esateko, azterketa enpirikoari dagokionez, eta oro 
har lan honetan guzian, 1994ko urria jartzen dugu mugarri gisa. Horrela jokatzeko arrazoia da 
1996ko udaberrian hasi ginela gure azterketa enpirikoa gauzatzen, euskara batuaren orduko 
mugekin; izan ere jakina baita geroztik pauso handiak egin dituela Euskaltzaindiak hizkuntza 
estandarra zehazten, eta gaur egun orduan erabakitzeke ziren hainbat puntu ebatziak direla. 

b) Euskaltzaindiaren jarrera euskara batua eta euskalkiekiko 

Euskaltzaindiak euskara batuaren eta euskalkien aurrean duen jarrera da ondoko lerrootan 
agertu nahi duguna. Akademiaren ikuspuntua arakatzeko, honela antolatu dugu gure lana: a) 
lehenbiziko, Euskaltzaindiak gaiari buruz egin dituen adierazpen ofizialak bilduko ditugu; b) 
horren ondotik, euskaltzainburuen adierazpenak ekarriko ditugu, Akademiaren ordezkari 
gorenak izan ziren bitartekoak, eta hala ziren aldetik (1968tik hasi eta 1994 urria arte arte 3 
izan dira -Lekuona, Villasante, eta Haritschelhar-, eta bakoitzaren agintaldiko adierazpenak 
besterik ez ditugu ekarriko, oro har, salbuespenak salbuespen). 

2.4.1.1. Euskaltzaindiaren adierazpen ofizialak 

Euskaltzaindiaren lanetan aditzaren batasunaz arduratzen zen taldeak, Euskal Akademiak 
1972ko uztailaren 29n egin behar zuen bilerarako, burutu behar zuen lanaren zati bat ekarri 
zuen. Bilera hartako euskaltzain osoak honako adierazpen honetan bat etortzen dira 
(Euskaltzaindia 1973a): 

Ikusi direnak lirake, Eukaltzaindiaren iritziz, oraingoz euskera idatziaren batasunerako aditz jokorik 
egokienak. Batasunari begira, hartzen da, beraz, erabaki hau, euskalkiei dagozkien forma bereziak 
arbuiatu gabe. (1973a:11) 

Euskal Aditz Batua erabakitzeko Euskaltzaindiak izendatu zuen batzordeko burua izan zen 
Mitxelena. Hala mintzo da batzordearen lana aurkezten duelarik, 1973an. Euskara batuaren 
eta euskalkien arteko harremanaz, berriz, hona haren hitzak, idatzi berean agertuak: 

Hobeko dut lehenbizi esan zertarako ez den egin [batzordearen lana, alegia]. Ez du euskalkiak eta 
euskalkietako -batez ere euskalki landuetako- aditza saihesteko eta suntsitzeko asmorik. Nola arbuia 
dezake Euskaltzaindiak euskaldunena den gauzarik? Euskalkiek badute gure artean, onenean edo 
gaitzenean ere, luzaroko bizitokirik, ahoz eta izkribuz. Aspaldidanik, ordea, zenbaitek, gero eta gehiagok, 
nahi du gurean euskalkien bereizkuntzen gainetik eta urrutiago legokeen hizkera bat: nahi du eta behar 
du. (...) 
Batasun hori, behin eta berriro esan da, ez dugu batipat behar literatur hizkuntzan, harako amets ditugun 
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mailako fruituak ekar ditzakeen hartan. Hainbeste eta hainbeste hizkuntza batu eskolan eta eskolatik gora 
irakasten direnean, ez dira bestek ez bezala mintzatzeko dohain eta ahalmena duten bakanentzat 
irakasten: guztientzat, hiztun trebe eta dorpeentzat, irakasten dira. Ez elaberri eder eta poema zoragarriak 
sor ditzaten, baizik eta edozein, egunoroko premien asegarri, prosa hizkera biluzi, zehatz, zorrotz eta 
zalui baten jabe izan dadin, herriak eta eskualdeak zehar elkarren arteko har-emanetarako mintza eta 
adierazpide landu eta bateratua da non-nahi ikasten eta irakasten dena. (1973a:7) 

Euskaltzaindiak bere VIII. Biltzarraren ondoan (Bergara, 1978) adierazpen bat agertu zuen 
euskalkien gaiari buruz, eta hartan euskara batuak izan duen harrera onarengatik eredu 
horretan aitzina egiteko asmoa adierazten du. Baina hagitz kontuan ditu euskalkiak ere. 
Honela dio 1978ko irailaren 8ko agiri horrek, bere 5. puntuan: 

5. Euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak aztertu eta landu behar direla uste du, ortografia eta hizkuntzaren 
azpiegitura zainduz. (1978a:866) 

Hurrengo urtean, Donostian, martxoaren 30eko batzarrean onartu zuen Euskaltzaindiak 
agiri bat, izenburua honela zuena: Euskara batua, euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak. 
Hartan, VIII Biltzarreko adierazpenaren 5. puntutik abiatuz, hona nola ezartzen duen goi-
erakunde horrek bere jarrera gai horretaz: 

Agiriaren beharra. Maiz entzun eta irakurri ohi da Euskaltzaindia euskara batuaren alde eta herriko 
euskararen eta euskalkien etsai bihurtu dela. Euskararen batasuna helburu bat guztiz opagarria izanik ere, 
horren aurretik daudela euskalkiak; beraz, horietatik hasi behar dela. Batasuna azkeneko eta urruneko 
jomuga besterik ez dela, eta jomuga hori euskalkien bidez eta euskalkietan barna bilatu behar dela, etab. 
(...) (...) 
Adierazpen horretan tokian tokiko hizkerak eta euskalkiak aztertu eta landu behar direlako ustearen alde 
jartzen da Euskaltzaindia. Beraz, bego hau argi eta garbi eta goraki aitortua.  
Bi eraskin edo baldintza ipintzen dira, halaz guztiz -beharrezkoak baitira, euskalkien lantze hori onerako, 
eta ez kalterako, gerta dadin-: 1) Ortografia, eta 2) Hizkuntzaren azpiegitura zaintzea. (...) (...)  
Euskalkien axaleko ñabarduren gainetik hor da hizkuntzaren muin sakon eta iraunkor hori, hizkuntzaren 
oinarri batua, alegia, eta hori da beti gogoan eduki behar duguna, baita euskalkiak lantzen direnean ere. 
(1979a:103-106) 

Inola ere, bada, ez du Euskaltzaindiak euskalkien lantzea begi txarrez ikusten. Bai uste du, 
ordea, euskalkiak usatzen direnean ere batasun bidean egin behar direla erabili, eta ez gehiago 
sakabanatzeko moduan, hartarako bi baldintza jartzen direla: ortografia bakarra, eta 
hizkuntzaren muin batua errespetatzea. 

Urte bereko (1979ko) irailaren 28an berriz ere gaia aztertu zuen Euskaltzaindiak. Orduko 
bileraren emaitza gisa, Euskara batua eta euskalkiak irakaskuntzan izeneko adierazpena 
onetsi zuen. Hartan, honela dio euskara batua eta euskalkien arteko harremanaz: 

Azken helburu nagusi eta bakarra euskara bizieraztea, sendotzea eta hedatzea delarik, inola ere ezin 
pentsa daiteke tokian tokiko euskara eta euskara batua elkarren aurkako gerta litezkeenik, baizik eta bata 
bestearen nahitaezko osagarri eta aberasgarri direla zinez. (1979b:697) 

Nazioarteko Dialektologia Biltzarra 1991ko urrian ospatu zuen Bilboko Azkue 
Bibliotekan. Biltzar haren ondorioetan, euskalkien ikerketan segitu eta sakondu beharra 
azpimarratzen du Euskaltzaindiak: 

3. Dialektologiaren datu bilketa, sailkapen eta argitalpenen alderako lanek aurrera jarraitu behar dutela 
azpimarratu nahi genuke, xede horiek, oraingoan bezala, aurrerantzean ere behar duten laguntza 
ekonomiko eta instituzionalarekin. (1992b:739) 
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1993an Euskaltzaindiak euskara batuari buruzko beste adierazpen bat egiten du 
(Zornotzan, maiatzaren 28an), funtsean esanez erakunde horrek emaniko arauek (eta ez beste 
ezerk) osatzen dutela euskara batua. Literatur ondarea jartzen du euskararen tradizioaren 
gordailu gisa, eta euskalkien ekarria ere kontuan hartzen dela adierazten da, zehazki. Hona 
adierazpen horren 4. puntua: 

4. Literatur ondarea bere osoan hartzen du kontuan Euskaltzaindiak batasunerako inongo euskalkirik 
baztertu gabe. (1993b:299) 

Leioan 1994ko urriaren 3an hasi eta 7an amaituz egin zen XIII. Biltzarraren ondoren, 
Euskaltzaindiak beste adierazpen ofizial bat atera zuen, euskalkien aberastasunak kontuan 
izan eta izanen dituela azalduz. Honako honela mintzo zen Euskal Akademia, hain zuzen, 
euskara batuari eta euskalkiei buruzko aipamena egiten duelarik: 

3) Euskaltzaindiak oso gogoan izango du, orain arte bezala, euskalkiek eskaintzen duten aberastasun 
oparoa, hiztegikoa eta esaeretakoa, batez ere. Euskal Herri osoari, eta ez zati bati bakarrik, dagokion 
hizkera batua bultzatu nahi du, iraganetik belaunez belaun datorren hizkuntza ondarea zainduz eta premia 
berrietara egokituz. Arreta berezia jarriko du Espainiaren eta Frantziaren arteko estatu mugak sortzen 
dituen hizkuntza bereizketak gainditzen. (1994a:1609) 

1995eko urriaren 27ko osoko bilkuran aho batez onartu zuen Euskaltzaindiak agiri bat, 
gaia (eta izenburua) zuena Euskalkien erabilera administrazioko 1. eta 2. hizkuntz 
eskakizunetan. Administrazioko lanpostuetarako hizkuntz eskakizunak Euskaltzaindiak ez, 
Administrazioak ezartzen dituela argi uzten du Euskaltzaindiak adierazpen horretan. Halaber, 
gomendio batzuk ematen ditu nolako formak hobetsi beharko liratekeen idatzizko frogan, 
hartan euskalkietako (bizkaierazko) ezaugarri batzuk onartzearen aldeko iritzi zehatza 
agertzen delarik. Horretaz gainera (eta tokian tokiko euskararen balorazioari dagokionez 
puntu honek badu garrantzia), Euskaltzaindiak kezka erakusten du, idatziari ez ote zaion 
inportantzia handiegia ematen, zenbaitetan, hain zuzen ere ahozkoaren eta tokian tokiko 
euskararen kaltean. Hona: 

4.2. Euskaltzaindiak, (...) bere kezka azaldu nahi du: 
1. Hizkuntz eskakizunean idatzizko probak garrantzi eta pisu handiegia izan ohi duela uste baitu. (...) 
halako lanetan ari direnak (...) hizkuntza mintzatua dute langai behinena. Horregatik, 1. eta 2. hizkuntz 
eskakizunetan, eta batez ere 1. mailakoan, ahozko trebetasunari eman behar litzaioke erabateko 
lehentasuna Euskaltzaindiaren iritziz. Eta epaimahaikoei gogorarazi erabat zilegi dela azterkariak beren 
azpieuskalkian aritzea. Areago, horretara bultzatu beharko lituzke eta "euskara batua"n egin nahi eta 
ezinean dabiltzanak. (...) Bestela, arrisku latza legoke, (...) eskatzen zaien lana euskaraz bikain egin 
dezakeen, baina eskolatzeko aukera handiegirik izan ez duen euskaldun zahar bat baino gehiago 
baztertzeko. (1995:1023) 

1995eko maiatzean Euskaltzaindiaren Arauak liburuaren aurkezpena egin zuen Pello 
Salaburuk, Euskara Batuko Batzordearen buru baitzen orduan1. Batzorde buruak dio batzorde 
kideak «denak euskaltzain osoak eta euskalki diferenteetakoak» zirela, eta gainera, 
«espezializazio aldetik ere esparru desberdinetan lan egiten dutenak». Izan ere,  

Horixe hartu baitzuen kontuan bere garaian Euskaltzaindiak: bultzatu behar dugun batasuna ahalik eta 

                                                 
1 Euskaltzaindiaren Euskara Batuko Batzordea, 1995a. Batzorde horretako partaideak honako hauek ziren: P. Altuna, M. 
Azkarate, B. Oihartzabal, P. Salaburu, I. Sarasola eta L. Villasante. 
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osoena izan dadin, euskalkiek erakusten duten aberastasuna bil dezan. (1995a:1091) 

Eta geroxeago honela dio: 

(...) Erabakiak ez dira, jakina, literatura tradizioan bakarrik oinarritzen, gaur egungo erabilera ere kontuan 
hartzen baita. Toki guztietako erabilera, jakina, ez leku batzuetakoa bakarrik, proposatu nahi dugun eredu 
horrek eredu nazionala behar baitu izan, eta ez erregionala. (1995a:1092) 

Euskaltzaindiak II. Jagon Jardunaldiak egin zituen Tolosan, 1996ko urriaren 17tik 19ra. 
Sarrerako hitzaldia Beñat Oihartzabalek egin zuen, Euskara batua eta euskalkiak izeneko 
mintzaldia eginez. Hasieran dioenez, haren helburua Euskaltzaindiak gai horretan izan duen 
jarrera azaltzea da2. Eta hala, abiapuntu gisa 1978ko Bergarako biltzarra hartzen du, eta gero 
esaten du Euskaltzaindiarentzat «ez zela euskara batua euskalkien aurka eginikako zerbait, 
baina aitzitik, euskararen grafia eta egitura errespetatuz geroz, batak eta besteek beren tokia 
bazutela, eta behar zutela, euskararen eremuan» (1996:511). Aitortzen du, bestalde, 
euskalkien arazoan beti bizkaiera izan duela Euskaltzaindiak gogoan «bereziki» (1996:512). 
Hitzei dagokienez, Akademiaren jarrera euskalki literario guzietakoak denak onartzekoa dela 
dio, bat ere baztertu barik, baina hori bai, lehentasunak ezartzeko eskubidea agertzen duelarik 
(nahiz eta erabil-eremu mugatuagokoek ere ez duten zeren euskara batutik kanpora gelditu, 
dioenez). Mailegu berriekiko jarrera, ordea, murrizgarriagoa da, arriskua ikusten baita 
espainolaren eta frantsesaren eraginez mugaren alde bietako euskara moduak gero eta gehiago 
bereizten joatekoa3 (1996:512-513). 

Sintaxiaz berriz, Euskaltzaindiaren jarreran askatasun handia ageri dela dio, edozein 
euskalkitako ezaugarrientzat eragozpenik jarri gabetanik: 

Muga mota bera edo bertsua kausitzen dugu askotan estilistikako kontuetan ere.  Honetaz deusik ez du 
erran oraingoz Euskaltzaindiak, ez behar ere, zeren euskararen joskera errespetatzen den puntutik, nork 
bere esku baititu osoki adierazpideak eta espresamoldeak. Kaltegarri litzateke oso, ene ustez, batasunaren 
araugintza hizkuntzaren alderdi honetaraino heda ledi, eta dakidanaz segurik, inork ez du horrelako 
xederik erakutsi. Elkarren berri izanez, eta literatura euskal irakurleria guziari begira egitean, gaindituko, 
edo eztituko dira, piskanaka, maila horretako diferentzia dialektalak, anitzetan mendebalde ekialde 
zatiketaren arabera egiten direnak, eta maiz aski handiak izaten direnak. (1996:513) 

Literatur euskalkiak, beraz, Euskaltzaindiarentzat guztiz onartzekoak direla adierazten du 
(behin berriz) Beñat Oihartzabalek. Orobat dira, baina, hurrengo mailako hizkera moldeak, 
hots, herrian herriko formak, edo, oro har, literatur euskalkietara igaro ez diren ezaugarriak. 
Horiek ere, bada, ontzat ematen ditu Akademiak, zenbait testuingurutan horiek izan 
baitaitezke egokiak eta ez hizkera formalak. Hala dio Oihartzabalek (1996:514). 

2.4.1.2. Euskaltzainburuen jarrera eta iritziak. 

                                                 
2 Euskaltzaindiaren jarreraren berri ematea baitzen haren lana egun horretan, horrexengatik ekartzen dugu honat 
Oihartzabalen jardunaren berri. 
3 Hor agertzen da mugaren arazoa, eta hark sortzen duen arrangura, berriz ere: «Horrela sortu zaizkigu hainbeste bikoizketa, 
egia erran ez denak berri-berriak: kaier/kuaderno; ezantza/gasolina; denda/magasin; boligrafo/bika etab... Euskalkien 
gainetik iragaten dira orduan bereizkuntzak, gustatu ala ez ezin gutiets ditzakegunak, baina ene iduriko denborarekin berez 
itzaliko direnak. Oraingotz, ez litzateke gaizki indar eman bageneza horrelako bikoizketa berririk ez gehiago sortzeko, edo 
behintzat ahal bezain guti.» (1996:412-513) 
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Arantzazuko Biltzarra egin zenetik gaur egun arte 30 bat urte joan dira. Denbora tarte 
horretan hiru pertsona izan dira euskaltzainburu: aita Manuel Lekuona (1970a arte), aita Luis 
Villasante (1970etik 1988a arte) eta Jean Haritschelhar baigorriarra (1989tik gaur arte). 

2.4.1.2.1. Manuel Lekuona (...-70eko uztaila) 

Manuel Lekuona zen Euskaltzainburu Arantzazuko biltzarrean, eta berak egin zuen 
irekiera-hitzaldia. Haren orduko jardunetik aipagarriak iduritu zaizkigu honako puntu hauek4: 
a) euskara batua denek nahi dute (hala dio); b) hizkuntza hanka-bakartu eta beso-bakartu 
egin behar da, operazio mingarria baina beharrezkoa eginez, hizkuntzak iraun dezan; c) 
euskara batuaren erabil-esparruak ongi zedarritu nahi dira (komunikabideak eta ikastolak -
garai hartan ez zen babes politikorik batere-); d) gizartean aurkaritzarik gerta ez dadin deia 
egiten du, aro gatazkatsua zetorrelako susmoa agertuz horrela.  

Beraz, gure lan honi dagokionez, 1968ko biltzarraren irekiera ekitaldian orduko 
euskaltzainburuak euskalkiekiko sentiberatasun nabarmena ez ezik euskara batuaren beharra 
ere adierazten duela hartzen dugu gogoan. 

Dena dela, apaiz oiartzuarra lotuegia zegoen (hala esaterik baldin bada) garai hartan 
euskara batua begi txarrez ikusten zuten sektoreei5. Villasantek dioenez, Manuel Lekuonak 
berak idatzi zuen lan bat euskara batuari buruz hartu zen bidea gaitzesten zuena (Villasante 
1989a:14). Harturiko jarrerarengatik batasunaren kontrakoen aldetik laudorioak hartu zituen 
bezala, kritikak ere jaso zituen eredu berriaren beharraz kezkatuak zirenen lerroetatik6. Dena 
dela, berak erdi bidean jarri nahi izan zuen H-aren erabileraren inguruan sortu zen gatazka 
bizian; hala adierazten dio Villasanteri: Euskaltzaindiaren «neutralidadea» galdetzen duela, 
eta h-aren alde eta kontra eratu ziren bi eskolak berdin «babesten» dituela (Lekuona 
1970a:21).  

Nolanahi ere, euskara batuak lehenbiziko babes akademiko ofiziala Arantzazun jasoz 
geroztik, gutti iraun zuen euskaltzainburutzan, 1970ko uztailean aita Villasante izan baitzen 
izendatua erakundearen buru, horrek iritzi kontrajarriak ekarri bazituen ere7. Manuel 
Lekuonak, beraz, ez zuen protagonismo handirik izan euskara batuaren bilakaeran. Bai ordea 
hurrengo aipatuko dugun aita Villasante frantziskotarrak.  

                                                 
4 Lekuona, M. (1968a): «Euskeraren batasuna», Euskera 13, 139-141 or. 
5 Latiegik eta Oñatibiak diotenez (1983, adibidez), Lekuonak ez omen zuen lortu bere asmoa, eta euskara batuaren alde aski 
ez egiteagatik kendu omen zuten kargutik. Bestalde, Antonio M. Labayenek honela definitzen du Lekuonaren izaera, eta 
kargu aldatzea: «Seguidor de la línea tradicional y reacio a decisiones prematuras discreparon de él la mayoría de los 
miembros de número de la corporación. No se puede hablar de maniobras ni de actos de violencia, sino que en una reunión 
legal y reglamentaria fue elegido nuevo presidente Fray Luis Villasante, fecundo escritor cuya simpatía hacia la nueva 
tendencia popular y unificadora era manifiesta» (1984:15). 
6 Xabier Kintanak aitortzen du berak idatzi zuela hainbat folio, bere iritzia (gogorra segur aski) emanez. Ikus Kintana, 
1992a.  
7 Zenbait sektorek ez zuten batere ongi hartu euskaltzainburu aldaketa: ikus, konparazio batera, Labayenek (1972) edo 
Latiegi & Oñatibiak (1983). Baina Villasantek ukatu egiten du arrontean inolako lege hausterik edo joko zikinik izan zenik 
bera euskaltzainburu izendatzeko (1994a, adibidez), eta baita Antonio María Labayenek ere (1984). 
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2.4.1.2.2. Luis Villasante (1970eko uztaila/urria-1988ko abendua). 

Aita Luis Villasante 18 urtez izan zen Euskaltzainburu (1970-1988). Haren agintaldian 
euskara batuaren proiektua finkatzen da: alde batetik alderdi linguistikotik urrats batzuk 
egiten dira batasungintzan, tarte horretan hartu ziren erabaki batzuk direla medio, baina batez 
ere gizartearen onespena irabazten du egitasmoak frantziskotarra euskaltzainburu izan zen 
urteetan. Hasieran euskara batuak sekulako atxikimenduak eta gorrotoak biztu bazituen ere, 
Villasanteren agintaldiaren amaieran esan daiteke arazoa franko baretua dela (ikus 2.1. atala), 
nahiz eta eredu estandarraren eta euskalkiaren arteko erlazioaren nolakoa eta eredu bien 
arteko oreka ez zen (ez den) oraindik erabat ongi ebatzia. Ikusirik Villasantek zenbat alditan 
aipatzen eta lantzen duen bi hizkuntz ereduen (eredu bateratzailearen eta euskalkiaren) arteko 
erlazioa, uste dugu esan daitekeela harentzat kasik obsesio bihurtu izan dela gai hori, 
hainbestetan iharduten baitu haren inguruan: kezka horren bi agerraldi aipatzekoz, 
elkarretatik urrun direnak denboran, lehenbizikoa 1968an bertan jar daiteke (Arantzazuko 
biltzarreko egin zuen txostenean), eta azken denboretakoa, berriz, Gernikako herriak 
omenaldia eskaini zionean (1992a). 

Besterik gabe, hurrengo lerroetan agertuko ditugu Villasanteren ekarriak eta adierazpenak 
gai honen inguruan.  

Arantzazuko biltzarretik hasiko gara (1968), nahiz eta orduan Villasante ez zen oraindik 
euskaltzainburu. Euskara batuaren hasieratik ageri da frantziskotarra kezkatua euskalkiak 
nola geldituko diren hizkuntz eredu batuaren sorrera dela eta. Ez ditu euskalkiak bizi 
arriskuan ikusten batere, lehen bezala geldituko baitira, euren esparrua ez baita desagertuko: 

Batzuek galde hau egin izan dute: euskara osatu horrekin euskalkiak nola geldituko liraken? Erantzuna ez 
da zailla, hitzen kontuan behintzat. Euskalkiak dauden daudenean geldituko dira. Euskara osatua ezpaita 
izango ez bizkaiera huts, ez gipuzkera eta ez lapurdiera huts ere, euskalki horien gainetik, Euskalerrian 
zabalduago eta hedatuago dauden hitzekin osatua baizik. Era horretara euskaldun guztien artean lokarri 
gozoa izango da. Euskalkian idaztea komeni diren gauzak orai arte bezala idatziko dira. (1968b:200-201) 

Hacia la lengua literaria común liburua argitaratu zuen Villasantek 1970ean, bere ideiak 
azalduz euskararen batzeko prozesuaz, eta gizartean zebilen eztabaidan argi egin nahizik. 
Hartan, Enric Prat de la Ribaren hitzak ekartzen ditu8, erakusten dutenak dialektoetan 
zatituriko hizkuntzak, landu gabean egon direnak, berez hiltzen direla, xehe-xehe eginda 
gelditzen direlakoz dialektoen eraginez. Aipamenean Prat de la Ribak esaten du literatura 
hizkuntza eratzea herri baten lan fundamentala dela. Eta aipatzen du, baita, nolako tokia 
duketen dialektoek literatura hizkuntza eratzeko orduan, eta nolako erlazioa duten haiek 
azken honekin: 

«[...] Cuando del conjunto de dialectos de una lengua sobresale uno, se eleva sobre los otros, y da forma 
a las creaciones literarias, filosóficas y jurídicas de la raza, aquella lengua en estado natural, de que 
hablábamos, aquel incoherente enjambre de hablas dialectales, se convierte en una unidad viviente, en un 
centro de unión, coordinación y depuración de todas las fuerzas lingüísticas de la raza, de todos sus 

                                                 
8 La Veu de Catalunya, 1913ko urtarrilaren 31n argitaratua. Aipamena Aita Villasanteri hartua (1970a:10). 
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depósitos seculares, de todas las riquezas atesoradas en sus dialectos. Entonces la actividad dialectal, que 
siempre continúa, deja de ser un peligro, ya no puede conducir a la trituración de la lengua. Ya, en vez de 
matarla, la tonifica, como los aires del campo tonifican la sangre de las ciudades...». (in Villasante, 
1970:10-11) 

Hizkuntza batua eta dialektoen bizikidetzari buruz, Villasantek Saussure-ren iritzia 
ekartzen du, honen ustez Alemanian eta Italian hizkuntza batua eta dialektoak elkarrekin bizi 
izatea arrunta eta nonahikoa baita (1970:12). 

Villasante euskara batuaren bultzagilerik deliberatuenetako bat izan delarik ere, beti eduki 
du kezka, ikusiko dugun bezala, euskalkiak nola geldituko ote ziren batasun bidean, eta euren 
arteko oreka. Hona nola idazten duen 1971ko Euskera aldizkarian: 

Euskaltzaindiak bazekian puntu larria zela hau. Sesio bide eta liskar bide gerta zitekena, gainera. Baina 
ezin luza zezaken hauzia beti gerorako, bere eginbideari traizio egin gabe. Eta hauta ziteken formularik 
zentzuzkoena hautatu du. Ez du euskalki bat oinarri bezala hartu. Euskalki literario guztien nortasuna 
neurri batean errespetatu du. Zer egin du, orduan? Euskerak badu muin bat euskalki guztietan bizi dena 
eta denetan berdin dena. Guztiona den muin hori haintzat har, horretan oina finka: hori da egin duena. 
(1971b:6) 

Euskara batuaren beharra aldarrikatu ondotik, euskaltzainburuak garbi utzi nahi du 1973an 
eredu estandar-gai berriaren alde egoteak ez zuela esan nahi euskalkien kontra jarri behar 
zenik: 

(...) Batasun honek, beste aldetik, ez du esan nahi etxeko hizkera eta euskalkiak gutietsi edo baztertu 
behar direnik. (1974b:254) 

Kritikak alde bietatik etortzen omen zitzaizkion Euskaltzaindiari garai horretan. Hala dio 
Villasantek: 

Ondotxo dakit nik zer-nolako harriak jaurtitzen dizkiguten sarritan, bai ezkerretik, bai eskuin aldetik, (...). 
Zintzoki esan eta bir-esan nahi dut, bada, Euskaltzaindia, bere langintzan, ez dela inoren morroi, ez 
dagoela taldekeriari eta alderdikeriari lotua. Euskaltzaindiak euskera eta euskerari oso-osoan begiratu 
behar diola, eta halaxe egiten duela bere lana. (...) (...) 
Eta euskera ez ditzagun (sic) bestelako gauzekin nahas. Ez erlijioarekin, ez politikarekin, ez ideologiekin. 
Guztiona da. Herri baten ona da. Eta diodan hau berdin diot nahiz alde batetik nahiz bestetik nahastutzen 
dabiltzanengatik. (1974b:254-255) 

Lekeition 1973ko azaroaren 11n egin zuen bilkuran Euskaltzaindiak Eusebio Erkiagaren 
erakunde horretan sartzea ospatu zuen, eta baita Eusebio Maria Azkueren oroitzapen-
gorazarreak egin. Akademia-buru Villasantek, berriz ere baliatzen du abagunea bere eta 
Euskaltzaindiaren iritzia errepikatzeko euskara batua eta euskalkiei buruz, jakinik alegia 
hortik datozkiola kritikak bera buru duen erakundeari: 

Hortik bide hartuta, eta gaur kontu honetan oker adituak sarri gertatzen direla ikusiz, hitzerdi bat esan 
nahi dut. Euskaltzaindiak, Don Resurreccion-ek bezala, euskera batu horren premia eta beharra ikusten 
du, eta horregatik, berari dagokionez, horren alde dago. Horrek, ordea, ez du esan nahi euskalkiak 
baztertzen dituenik. Ez bakarrik mintzatzeko, baita literaturako zenbait mailatan ere, gure euskalki 
literarioek (eta bizkaitarra dugu horietarik bat, eta beneragarrienetakoa) toki bat izango dute gaurkoz, eta 
bai luzaroko ere, eta beharbada betiko, gure artean. Euskaltzaindiak nahi du, bada, erabil ditezen. Baina 
euskalki hoien ondoan, batez ere literatura ederraren hesparruko ez diren idazkietan eta irakaskintzan 
erabiltzeko, euskera batu eta berdin bat Euskal Herri guztirako behar dela ere ikusten du Euskaltzaindiak, 
eta horrexegatik horren alde da. Beraz, euskera batua eta euskalkiak ez ditzagun elkarren etsaitzat jo. 
Bientzat dago tokia eta lekua. Hori da behintzat Euskaltzandiaren asmoa eta gogoa, eta halaxe azaldu du 
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agertuberri duen euskera batuko aditzaren liburuxkan. (1974c:323-324) 

Emile Larre euskaltzain sartzeko ekitaldian (1975-IX-28an, Aiherran), Villasante 
euskaltzainburuak berriz aipatzen du bere zuzendaritzapeko erakundearen zeregin bat euskara 
batu bat eratzea dela. Baina, euskalkiei ere bere esparrua ez diela ukatzen dio, behin berriz: 

Gainera, Euskaltzaindiak emeki-emeki arauak eta argibideak ematen ditu, euskalkiak eta eskualdeetako 
mintzamolde bereziak errespetatuz, horien gainetik Euskal Herri guztirako euskara molde bat zabala, 
orokorra eta guztiona egin nahiz, eta euskara hori ikastola edo eskolen bidez heda ahal izan dadin 
(norbere eskualdekoa bat ere gutietsi gabe, jakina). (1976b:31) 

1976ko martxoaren 6an, Euskaltzaindiak Zaldibarren egiten du bilkura, Bitor 
Garitaonaindiaren omenez, eta haren aurkezpenean Villasantek hiru hizkuntz ereduak 
(hizkuntz «maila», dio zehazki) aipatzen ditu, hots: euskara batua, euskalki literarioa eta 
herrian herriko hizkera. Hiru eredu edo «maila» horietatik ez du bat bera ere baztertzen. 
Denak lantzea ontzat ematen du Villasantek, nola jokatu behar litzatekeen zehazki esaten ez 
badu ere: 

Nik hiru puntu edo maila ikusten ditut hemen: Lehenbizikoa, tokian tokiko ahozko euskera, herri 
bakoitzean egiten dena. Hau herritik herrira desberdin da, baina hau bakarrik da herriko euskera. 
Bigarrena, euskalki literarioa. Hirugarrena, euskera batua. 
Nola konbinatu hirurak irakaskintzan? Hau dugu gaur ongi ikusi eta ikasi beharreko puntua. (1977a:42) 
(ikus 3. kapitulua) 

1977ko Euskera aldizkariaren lehenbiziko liburukian ageri da Zenbait Euskaltzaindikok 
eginiko gutuna izeneko idatzia, hasierako eskola mailetan bederen tokian tokiko euskara 
landu behar dela adieraziz iritzia Euskaltzaindiari. Villasanteren erantzuna liburuki berean 
heldu da, eta hartan ere garbiro ageri da ez dituela tokian tokiko euskalkiak baztertzen, ez 
irakaskuntzan eta ez bestela ere. Irakaskuntzan nola jokatu behar litzatekeen esaten duelarik, 
hiru hizkuntz ereduak ditu gogoan (euskara batua, euskalki literarioa, eta tokian tokiko 
hizkera mintzatua)9 (1977b:215). Gero honela dio: «Bego, bada, garbi hau: Euskaltzaindiak 
erakutsitako arauek ez dutela euskalkia baztertzea eskatzen» (1977b: 216). 

Villasantek garbi aitortzen du 1978ko urtean, VIII. Biltzarreko presta-lanetan, euskara 
batua eta euskalkien artean dela istilu bat oraindik konpondu gabea. Eta hartaz ematen du 
Euskaltzaindiaren jarreraren berri: 

Euskalkiak eta euskara batua: horra beste arazo bat, ene ustez, zerbait argitu beharra dagoena. 
Euskaltzaindia ez dago euskalki literarioak lantzearen aurka, (...). Segur aski, idazki mueta batzuetarako 
egokiagoak dira euskalkiak euskara batua baino. Dena dela, lekua dago bai batarentzat eta bai 
bestearentzat. 
Haatik gauza bat utzi behar da hemen argi: batasunari buruz hartzen diren ortografi arauek euskalkiekin 
ere badutela zer-ikusi, zeren ortografia bat eta berbera behar baitugu hizkuntza osoan, nahiz eta gainerako 
gauzetan euskalkian idatzi. (1978a:339) 

Bergarako biltzarrerako eginiko txostenean (1978c) Villasantek berriz ere iritzia esaten du 
euskara batuaren eta euskalkien arteko harremanez. Euskaltzaindia ez dagoela, dio, 

                                                 
9 Erantzuna bildua da lan honen 3. kapituluan. 
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euskalkiak lantzearen kontra. Baina hala ere ez du gordetzen bere ustez Euskal Akademiaren 
lan berezia euskara batua eratzea dela: 

Baina hemen berriz ere galdera, eta galdera larria irteten zaigu bidera: Nolakoak izango dira euskara 
batuaren eta euskalki literarioen arteko erlazioak? Hau da, segur aski, problema zailenetako eta 
arriskutsuenetako bat gure auzi huntan. Etorkizunaren berri nehork ere ez daki. Gaurkoz, ordea, hau esan 
daitekeela dirudi: Euskaltzaindia ez dagoela eta ezin egon daitekeela euskalki literarioak lantzearen 
aurka. Ortografian, ordea, bai, uste du ortografia bera behar dela hizkuntza guztian. Hori esan eta, hau ere 
gaineratu behar da, alegia: Euskaltzaindia, aparteko modu batean euskara batua sortzeko eta bultzatzeko 
jarria izan zela. (1978c:446-447).  

Euskalkien esparruaz honela mintzo da, euren erabil-eremuak badituztela azalduz: 

Literatura ederreko zenbait jenerotarako egokiak dira, segur aski, euskalkiak, baina izkribu aseptiko 
hoietarako euskara standard, orokorra, akordioz Euskalerri guztirako onartua eta denontzat berdin 
bihurtua behar-beharrezkoa dela ikusten da. (1978c:447). 

Villasanterekin elkarlanean aritu zen Koldo Mitxelena euskara batua eratzeko prozesu 
guzian, lehen urte hauetan. Horrengatik ekartzen dugu haren iritzia honat, euskaltzainburu 
zehazki izan ez bazen ere. Mitxelenak Bergarako biltzarrerako txostenean (1978b) azaltzen 
du euskara batuaren sorrera eta garapenarekin euskalkiek zenbapaiteko kaltea hartuko dutela, 
kontrakarrean diren ereduak baitira hein batean bederen. Baina hala ere ez ditu euskalkiak 
ahanzten (Mikel Zaratek egin behar zuen hitzaldiaren mamiarekin bat zetorrela adierazten du, 
besteak beste): 

Galduan irtengo dira euskalkiak, eta batak besteak baino kalte gehiago hartzen duela gainera, 
ezinbestean. Bai, hori ere horrela da, alde batetik bederen. Ez dut uste, ordea, inor euskalkien etsai denik, 
are guttiago euskalkiak akabatzearren dabilenik. Behar duten lekuaz bada hemen mintzatuko denik eta 
zer esango duen jakin gabe ere, ontzat hartuko nituzke orain bertan bere iritziak. (1978b:471) 

Eta gero berriz: 

Jakina da edozein batasun saio zenbait euskalkiren kaltetan egingo dela, eta ez kalterik egin nahi delako, 
beste erremediorik ez dagoelako baizik. Azkuerenean ere gipuzkera irten zen, deiturak berak ematen du 
aditzera, abantailaturik. (1978b:475 ). 

Villasantek, euskaltzainburu bezala, Bergarako biltzarraren amaieran egin zuen hitzaldian 
(1978d), berriz ere erakunde horrek euskalkiekiko duen jarrera azaltzen du, bereziki esanez 
euskara batua eta euskalkiak ez direla elkarren etsai. Honela: 

Ez ditzagula oposaketa gezurrezkoak egin, otoi. Ez dezagula esan, alegia: "Euskaltzaindia euskara 
batuaren alde dago? Orduan herriko euskararen kontra dago, euskalkien kontra dago": dilema hau 
sofisma bat da. Euskaltzaindia, bere sorrera egunean agindu zitzaion bezala, euskara batua egiten eta 
bultzatzen dabil, eta hori egiten duenean bere betebeharra bete besterik ez du egiten. Horrek ez du esan 
nahi, ezta hurrik eman ere, herriko euskararen etsai denik edo euskalkien etsai denik. Gure Euskal 
Lekukoen Bilduman euskalki guztietako idazleak ateratzea erabaki du Euskaltzaindiak. Eta euskara batua 
guztiona izan dadin nahi du, guztion arteko lokarri eta guztiotarik hartutako osagaiz osatua egon dadin, 
ezein euskalki baztertu gabe. 
Euskalkiak lantzearen kontra ere ez dago eta ezin egon daiteke Euskaltzaindia. Gertatzen dena, mundu 
huntan ez dagoela irabazterik horren truke edo ordainetan zerbait galdu gabe. Beste hitzez esanik: mundu 
huntan prezio bat pagatu behar da beti irabazten denaren truke. Batasunak ere ekarriko ditu, dudarik 
gabe, galera batzuk, baina hori ezinbestekoa da. Batasunagatik pagatu behar den prezioa da. Hemen 
aukera bat egin beharra dago. (...) Euskaltzaindiak batasuna aukeratu baldin badu, hori euskara bera 
bizirik ateratzeagatik izan da. Ez dezala, bada, inork esan, mesedez, euskara batuaren alde eta benetazko 
euskararen, herri euskararen eta euskalkien aurka dela Euskaltzaindia, zeren azken batean guztia da gauza 
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bat eta bera, eta egiten dugun guztia euskara salbatzeagatik egiten dugu. (1978d:870-871) 

1979an, Euskal Aditz Batua liburuaren aurkezpeneko hitzak baliatuz, berriz ere aipatzen du 
Villasantek euskara batua eta euskalkiak ez direla elkarren etsai, eta Euskaltzaindiak biak 
landu daitezen nahi duela: 

Horrek esan nahi du, noski -eta Bergaran aurten egin den Biltzarreko Adierazpenak berriz gogoratzen du- 
Euskaltzaindiak nahi duela euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak ere azter eta lant daitezen. Aditz hau 
euskara baturako da, bada. Euskalkia erabili nahi denerako hor dira euskalkien aditzak. (1979b: ez du orri 
zenbakirik) 

Euskaltzaindiak 1979ko martxoaren 30ean adierazpen ofizial bat onartu zuen, Euskara 
batua, euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak izenburukoa. Adierazpen hori, ordea, Villasantek 
atondu zuen, eta gero «Mitxelenari eta beste zenbaiti» erakutsi ondotik, eta haiei harturiko 
gomendioekin, 1979ko otsailaren 23an aurkeztu zuen Euskaltzaindiaren bileran. Auziak badu 
garrantzia, dudarik gabe, eta liskar sortzaile da;  horrexengatik aurkezten da adierazpen-gai 
hori: 

Beste aldetik, puntu hau garrantzitsua dela ez da dudarik, zeren gaur tiroak Euskaltzaindiari hortik heldu 
baitzaizkio. Hots, euskalkien eta herriko euskararen izenean. (1979a:101)  

1981eko martxoaren 22an Akademiak bilera egiten du Altsasuan, Francisco Ondarra 
euskaltzain sartu zenean. Hartan ere, Villasantek, euskaltzainburu gisa, hitzaldia egin behar 
izan zuen, eta berriz ere euskara batua eta tokian tokiko euskararen lantzea dakar hizpidera, 
Euskaltzaindiari zenbaitek egin izan zion salaketa gezurtatuz. Zehazki, bata eta bestea 
elkarren alde direla esaten du, gauzak «behar bezala eramaten badira»: 

Guztiona eta tokian tokikoa 
Euskaltzaindiari maiz aurpegira bota izan zaio euskalkien eta herriko euskararen aurka dagoela. Euskara 
batuaren alde denez gero, herriko euskarari gibela eman diola, etab. Baina hori ez da hala. 
Euskaltzaindiak uste du batak ez duela bestea kentzen. Izan ere, guztion euskara eta tokian tokikoa ez 
dira elkarren etsai. Aitzitik, bata bestearen eske eta elkarri deika daudela esan genezake. Euskaltzaindiak 
badaki, euskara salbatuko baldin bada, batu antzeko euskara molde bat beharrezkoa dela, batez ere 
irakaskuntza eta idatzizko zeregin batzuetarako. Baina badaki, baita ere, ondasun baliozkorik anitz dela 
herriko euskaretan eta euskalki literarioetan, eta ondasun horiek, ahal dela, jaso, bildu eta baliatu behar 
direla. Bi ekintza hauek ez doaz bata bestearen kontra, alde baizik; eta biak euskararen onerako izango 
dira, gauzak behar bezala eramaten badira, behintzat. (1981c:631-632) 

Mogel-en omenaldian, Euskaltzaindiak Deban 1981eko apirilean antolaturiko I. 
Dialektologia ikastaroan, Villasantek berriz erakusten du nondik datozkion kritikak Euskal 
Akademiari, eta bidenabar erakundearen jarrera azaltzen du: 

Euskaltzaindiari maiz aurpegira botatzen zaio euskalkien kontra dagoela euskara batuaren alde 
dagoelako. (...) 
Dena dela (...), Euskaltzaindiak ez du sekulan esan euskalkiak ez direla landu behar edo baztertu behar 
direla. Zerbait esan duenean beste aldera esan du, hain zuzen, eta behin baino gehiagotan, gainera. 
Euskaltzaindiak ikusten du batu antzeko euskara molde bat behar duela euskarak, etorkizunean bizirik 
aterako bada. Batu antzeko euskara molde bat irakaskuntzan, administrazioan eta idatzizko zenbait 
zereginetan erabiltzeko. Baina euskalkientzat eta tokian tokiko hizkerentzat beti geldituko da tokia 
franko. 
Beraz, euskara batuaren alde egoteak ez du esan nahi euskalkien alde ez egotea. (...) 
Euskaltzaindiak badu ikuskera bat guztiz argia eta ongi zehaztua arazo honi buruz. Gainera, (...) Agiri bat 
eman zuen hortaz (...). Bertan espreski esaten da Euskaltzaindiak nahi duela euskalkiak eta tokian tokiko 
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euskal hizkerak iker daitezen, eta bai lant daitezen ere. (...) 
Edozein modutan ere, (...) Euskaltzaindiak nahi du euskalkiak gordetzea, aztertzea eta bai lantzea ere. 
Euskaltzaindiak nahi du, gainera, tokian tokiko euskal hizkera berezien bilketak, azterketak, ikerketak eta 
abar bultzatu. Hain zuzen, horrelako azterketak taxuz egiteko, gaur oinarrizko prestaera bat behar dela 
ikusirik, sail horretan langile berriak eta ongi hornituak sortarazi nahiz, antolatu du hemen Deba-n, egun 
hauetan ospatu den Ikastaroa. (...) (...) 
Ikastaro honek badu, gainera, beste helburu jakin bat. (...) Euskararen Atlasa. (...) uste dugu helburu honi 
ere heldu ahal izango diola Euskaltzaindiak, asko luzatu gabe, gainera. (1981a:684-685) 

Eta erdarazko jardun-zatian: 

De todos modos, creemos que el Cursillo [de Dialectología] servirá para que también entre nosotros los 
estudios dialectológicos reciban un nuevo impulso. (1981a:685) 

Hurrengo urtean, 1982ko apirilean, beste jardunaldi batzuk egin zituen Euskaltzaindiak 
hain zuzen dialektologiako lanak eginen zituzten ikertzaileak prestatzeko, Behe-Nafarroako 
Donaixti-Ibarre-n, apirilean (ondoko udan hasi behar baitzuten Atlas-erako lanetan, datuak 
biltzen). Eskualde horretako Lopez idazlearen omenez eginiko jardunaldietan Villasantek 
berriz ere aipatzen du zein den erakunde gidariaren jarrera euskara batuari buruz ez ezik baita 
euskalkien aurrean ere, egiten zaizkion kritikak deuseztu nahi dituelarik horrela: 

[Euskaltzaindiaren lanez ari da] Anitz lan handi eta ttipi ditugu egin beharrak (...). Eta horietako bat, 
guztion euskara moeta bat moldatzea, euskaldun guztien artean lokarri izateko balio lezakeena, tokian 
tokiko mintzaira bereziari zor zaion estimu eta errespetua den gutiena ere galdu gabe.   
Euskaltzaindiari maiz egotzi ohi zaio zirto hau: guztion euskara bat muntatu nahi duela, eta, bitartean, 
eskualdeetako euskalki eta mintzaira bereziak arbuiatu edo gutiesten dituela. Baina gauzak ez dira bat ere 
hola. Kristok behiala esan zuena datorkit gogora: "Bata egin behar zen eta bestea ez utzi" (Mt 23,23). 
Akademiak, orobat, uste du guztion euskara bilatzeak ez gaituela tokian tokiko mintzaira berezietarik 
gibelatu behar. 
Euskaltzaindiak nahi du, bai, euskara molde bat muntatu egiazki eta benetan guztion artean lokarri izango 
dena, eta zenbait zereginetan, hala nola irakaskuntzan, liburuetan, administrazioko arazoetan etab. 
guztiok enplegatzeko gai izango dena. Eta Euskaltzaindiak nahi du guztion euskara hori, zeren, hori gabe, 
ez baitu beste biderik ikusten gure hizkuntza bizirik atera eta salbatzeko. Baina Euskaltzaindiak, era 
berean, estima handitan ditu tokian tokiko euskal hizkera eta mintzaira bereziak, euskalkiak, etab. Nahi 
du, gainera, horiek ere iker eta lant daitezen. Euskaltzaindiak uste du batak ez duela bestea kentzen.  
Ba ote da hemen egin ditugun bilkurak baino froga hoberik, Euskaltzaindia herriko hizkerez 
arranguratzen dela frogatzeko? Bai. Horiek bere buruz mintzo dira. Ezi zertarako egin ditugu bilkura 
horiek? Herriko euskara ikertzen ariko direnei hartako metodologia ikasarazteko. Duela urtebete beste 
bilkura batzuk egin ziren Deba-n. Haien segida eta osagarri dira Donaixtiko hauek. (1982a:434) 

Bizenta Antonia Mogelen mendeurrenkari, Euskaltzaindiak Azkoitian egin zuen bilkura 
1982ko ekainean, eta hartan Villasantek erantzuten dio Latiegi eta Oñatibiak eginiko liburuari 
(urte hasieran argitaratua), non Euskaltzaindiari eta euskaltzainburuari kritika latzak egiten 
baitzaizkio. Villasanteren idurikoz tokian tokiko euskararen ezaugarriak desagertuko dira, eta 
hizkera batuak hartuko du haien tokia, dela «euskara batuak» edo dela «erdara batuak». Hala 
ere, horrek ez du esan nahi euskalkiak hilen direla. Izan ere, literatur euskalkiak hizkera 
batuak baitira funtsean, eta tokian tokiko euskara ez bezalakoak: 

Tokian tokiko hizkera bereziak! Horiek dira, ez euskalkiak, (...) horiek dira atzeraka doazenak; eta ez 
euskaran bakarrik, beste hizkuntza askotan ere bai. Eta zergatik doaz atzeraka? Bizitzearen martxak edo 
aldakuntzak hori berekin dakarrelako. Lehen gizona pixka bat bere txokoko zuloan sarturik bizi zen. 
Orduan tokiko berezitasunak bizi-bizirik gordetzen ziren. Baina gaur gizona, nekazari lana utzirik, 
fabrikara doa, har-emanak gero eta handiagoak ditu beste eskualdeetakoekin, komunikabideak 
izugarrizko eragina dute giza-bizitzean, etab. Orduan, zer gertatzen da? Gizaldi berrietako jendeak tokiko 
berezitasun horiek galdu egiten dituela. Eta zer gelditzen zaio? Hizkera estandarizatu bat, pobretua, 
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berezitasun haietaz gabetua. 
Hori da nik esaten nuen "erdara batua edo euskara batua". Esaldi horrekin nik hizkera arrunt bat, 
berezitasunez gabetua, esan nahi nuen; eta hori berdin izan daiteke euskalkia, euskara batua edo erdara 
arrunta. Beraz, hizkera bat tokiko berezitasunak galdu dituena. (...) 
Eta hain zuzen, bizitzearen martxak hori daramalako, garrantzi handia du tokietako hizkeren 
berezitasunen jasotze honek. Jasotzen diren pitxi horiek -jasotzen badira-, euskara batua eta euskalkiak 
berak aberasteko eta erraberritzeko ere balioko dute; bestela, berriz, betiko galduak dira. (1982b:453-
454) 

Eta berriz ere errepikatzen du Euskaltzaindiaren iritzia euskara batuaz besteko eredu 
horietaz: beti izanen dela tokia haientzat (1982b:454). 

1982ko abenduan Aramaion Pedro Ignacio Barrutia eta Basagoitiren mendeurrena 
ospatzen du Euskaltzaindiak. Hartan ere adierazten du euskaltzainburuak gaiari buruzko 
jarrera zein den: 

Badakigu zein den gaur maiz Euskaltzaindiari botatzen zaion harria: euskara batuaren alde jarri dela, eta, 
beraz, tokian tokiko hizkeren eta batez ere euskalkien etsai bihurtu dela. Baina gauzak ez dira hala. Eta 
diren bezala azaldu behar zaizkio herriari, ez erdizka, edo apropos direnak eta ez direnak nahastuz. 
Euskaltzaindiak garbi ikusten du gaurko mundu hiritartu honetan euskarak ez duela etorkizunik batu 
antzeko euskara molde bat sortzen ez bada, batez ere irakaskuntzarako eta idatzizko zereginetarako, eta 
horretan ari da. Baina horrek ez du esan nahi herri bakoitzeko euskara-modua eta euskalkia baztertu 
behar direnik. Euskaltzaindiak nahi du, bada, euskara batua bultzatu eta moldatu, baina nahi du, baita ere, 
euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak ahal den neurrian gorde eta lant daitezen, (...). (1983a:36). 

Toribio Alzaga eta Felipe Arrese Beitia sariak banatzeko ekitaldian, 1982ko abenduaren 
hiruan, Euskaltzaindiaren historiaz eta zereginaz ihardun ondotik, Villasantek bere 
ardurapeko erakundeari egozten zaizkion bi punturi buruzko kritikei erantzuten die. Bi puntu 
horiek honako hauek dira: 1) «Garbikeria edo Purismoaren arazoa»; 2) Euskara batua eta 
euskalkien arazoa (1983b:89). Bigarren puntu horri atal bat eskaintzen dio hitzaldi horretan, 
eta bi ereduen arteko harremanez honela dio: 

Eta bukatzeko, esan dezagun zein den Euskaltzaindiaren jarrera arazo honetan. (...) Euskaltzaindiak nahi 
du, noski, euskara batua; baina horrek ez du esan nahi euskalkiak lantzearen kontra dagoenik. Berak uste 
du tokia dagoela bai batarentzat eta bai besteentzat. Honetan ere Euskaltzaindia bi jarrera puntakoen 
artean dago. Batzuek ez dute euskara baturik nahi, euskalkia bakarrik; beste batzuek, aldiz, euskara batua 
bakarrik nahi dute, eta ez euskalkirik. Bion ostikoak eta erasoak hartzen ditu Euskaltzaindiak, baina bera 
ez da hain hertsia. Badaki euskalki literarioak ere hor direla; euskalki horiek badituzte idazle ospetsu 
batzuk, obra beneragarri batzuk, tradizio bat. Hori lantzea, mantentzea eta irakaskuntzan ere irakastea on 
da, guztion euskara baztertu gabe. Oraindik orain Eusko Jaurlaritzak Euskaltzaindiarekin batean prestatu 
du bizkaitar aditz eredua eskolan irakatsia izan dadin. Badakit zenbaitek Euskaltzaindia jorratu duela 
horregatik. Esan digute ea zergatik arduratzen den euskalkiez, euskara batua duelarik bere eginbide 
nagusi. Baina berak uste du bata eta bestea egin behar dituela. 
Noiz erabiliko da bata -euskara batua- eta noiz bestea -euskalkia-? Hori ez da erraz mugatzea. Badirudi 
zenbait idazte motetarako -adibidez, sorketa literaturarako- egokiagoak direla gaurkoz euskalkiak; 
hizkera aseptiko eta standard horretarako, berriz, euskara batua. Bihar-etzi zer izango den geroak esango 
du. Eta azkenik, nik eskatuko nieke neure herritar bizkaitarrei ez dezatela trena gal, ez dezatela galdu 
bizkaitar idazleek beti agertu duten zabaltasun hura. (1983b:92-93) 

Blas Alegriaren mendeurrena ospatzen delarik, Euskaltzaindiak Lakuntzan egiten du 
bilera, 1983ko otsailean. Euskaltzainburuak aurkezpen hitzak egiten ditu, eta honela dio 
euskara batua eta euskalkien arteko harremanez, euskararen gramatika egiteko lanari ekinen 
zaiola iragarri ondotik: 
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Gure egunotan Euskaltzaindiak zeregin handi eta larriak darabiltza eskuen artean. (...) Behar dugu, alegia, 
euskararen gramatika, ez euskalki honen edo horren gramatika, guztion euskararena baizik. Beste aldetik, 
Euskaltzaindia saiatzen da, baita ere, tokian tokiko euskara muetak biltzen eta aztertzen, eta berdin 
euskalkiak lantzen ere. Berak badaki tokian tokiko hizkerak eta euskalkiak euskararen parte bat direla, 
ondasun bat direla, eta horien aurrean ezin dagoke axolakabe. Maite ditu, jasotzen ditu eta ahal duen 
neurrian gorde nahi ditu. (1983c:343) 

Euskaltzaindiaren jarrerak jasaten dituen alde bietako kritikak ere aipatzen ditu (1983aren 
hasieran, otsailean, esaten du hau): 

Badakit sobra ere gaur-eguneon bi aldeetatik heldu zaizkiola [Euskaltzaindiari, alegia] ostikoak eta 
ahapaldiak. Batzuei ez zaie ongi iruditzen gu euskara batuaren langintzan aritzea; besteei, berriz, ez zaie 
ongi iruditzen euskalkiez eta tokian tokiko hizkerez gu arduratzea. Guretzat batak ez du bestea kentzen, 
ordea. Gure ustez, zeregin guzti hauek ez dira bata bestearen etsai eta bai elkarren osagarri, eta hala esan 
diezaiokegu bat ere ahalkerik gabe kontu eske datorkigunari. (1983c:343) 

1983ko azaroan Markinan egiten du bilera Euskaltzaindiak, eta han Villasantek hitzaldia 
eskaintzen du, bizkaieraz. Euskara batuaren beharraz eta euskalkien egoeraz aritu zen, 
besteak beste, euskaltzainburua. Bi hizkuntz eredu horien harremanei dagokienez, honela 
ikusten du arazoa Villasantek: 

Dana dala, euskereak tresna bat edukitzea, hizkera standard bat, Euskal Herri guztirako balioko dabena, 
mesede baino ez da. 
Baina horrek esan nahi ete dau lehengo euskalki literarioak galerazo edo baztertu behar direala? Ez, 
inondik bere. Euskaltzaindiaren jarrerea honetan garbi dago. Berak euskera batua bultzatu gura dau. 
Badaki, ganera, neurri handi baten, horretarako sortua izan zala, baina euskalki literarioak bere hor dagoz 
eta idazmueta batzuetarako euskera batua baino egokiagoak dira. Beraz, batak ez du bestea kentzen. 
Euskaltzaindiak nahi dau, bada, bizkaierea gorde daitean eta landu daitean. (...) 
(...) Baldintza batzuk gorderik, Euskaltzaindiak begi onez ikusten dau bizkaierea landutea, eta baita 
irakaskuntzan irakastea bere. (1984a:190) 

Eta geroxeago, berriz ere: 

(...) Bizkaitar handi hareik -Mogel, Azkue, Txomin Agirre eta bestek- agertu eben zabaltasunari eta 
edegitasunari eutsi deiogun. Beraz, bizkaiereari "bai", eta euskara batuari bere "bai", esan deiogun. 
(1984a:191) 

Idatzi berean, beste behin ere aipatzen du Euskaltzaindiak hartzen dituen kritikak bi 
aldeetatik datozela (1984a:190). Egoera horretan, Euskal Herriko Hizkuntza Atlasa aipatuta, 
Euskaltzaindiak euskalkien alde lan konkretuak egiten dituela azpimarratzen du (1984a:191). 

Villasanteren kezka nagusienetakoa euskara batuaren aitzinatzea izan bada ere, inoiz ez 
zaio gogotik aldendu euskalkiak ere landu behar direla, hemen agertzen ari garenez. Tradizio 
idatziarekiko leialtasuna azpimarratu izan badu ere, harekin batera ahozko tradizioarekiko 
lotura ere eskatu izan du (eta horrenbestez, euskalkiaren ahozko tradizioaren ezagutza eta 
lantzea). Berriro ere ekiten dio arazoari Arizkunen, 1985eko martxoaren 31n, Pello Salaburu 
euskaltzain oso izendatua izan zen bilkuran. Euskarak dituen arriskuen artean, familia bidez 
ahozko tradizioz jasotako euskararen eta eskoletan beharbada ikas daitekeen euskara 
kaxkarraren arteko gatazka aipatzen du, horrek eten galgarria ekar dezakeelakoz belaunaldien 
artean (1985)10. Orduko testuan ahozko tradizio jatorra aipatzen da, eta hori euskalkietan da 
                                                 
10 Aipamena zehazki jasoa da 3.1.2.2. atalean. 
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gauzatzen. Beraz, kasu honetan euskalkiaren defentsa eta lanketa eskatzen du Villasantek 
tradizioa aipatzen duelarik. Umeak eskolan ikas dezakeen euskarak ez du guraso euskaldunek 
ahozko tradizioz etxean ikasi duten euskararen kontrako eredua izan behar. 

Lavieuxville-Harosteguy-ren Katixima aurkeztean (1985eko irailaren 13ean) 
euskaltzainburu gernikarrak berriz ere aipatzen du euskara batua egiteko orduan beharrezkoa 
dela euskalkiak ere ezagutzea. Horrela, euskara batuaren ernagarri hartzen ditu euskalkiak 
(1986b:221). 

Toribio Etxebarriaren mendeurrena Eibarren ospatu zuen Euskaltzaindiak 1987ko 
maiatzean. Hango bilkuraren sarrera hitzak, ohitura den bezala, Villasante euskaltzainburuak 
egin zituen, eta aukera baliatuz berriz ere argitu nahi izan zuen erakundearen jarrera euskara 
batuari buruz, eta baita euskalkiei dagokienez ere. Hona nola aritu zen: 

Batek baino gehiagok esango du beharbada: Euskararen batasuna bultzatu eta indartu nahian dabilen 
Euskaltzaindia nola datorkigu orain Toribio Etxebarria ospatzera, hau da, toki partikular eta jakin bateko 
euskara landu eta aztertu duen gizon baten gorespena egitera? 
Batak ez du bestea kentzen, ordea. Eta nahi dut Toribio Etxebarriari egiten zaion ospakizun honetatik 
bide hartuz, puntu hau garbi utzi, zeren maiz egoten baitira oker-adituak gauz honi buruz. 
Euskaltzaindiak nahi du euskararen batasuna; beste hitzez esanik, nahi du euskara-mota bat guztiona 
izango dena, moldatu, zeren eginkizun batzuetarako, horren noraezeko beharra ikusten baitu. Baina hori 
hala izanik ere, horrek ez du kentzen euskalkiak eta tokian tokiko hizketak ere erabil, azter eta lant 
daitezen. Euskaltzaindiak behin eta berriz errepikatu du hori eta, hain zuzen, horrexegatik behin eta berriz 
bere burua defenditu behar izan du bi aldeetako erasoetatik. Batzuek aurpegira botatzen zioten euskalkiak 
zapuztu dituela, euskara batu hori aurrera eramateagatik; eta beste batzuek, berriz, aurpegira botatzen 
diote euskalkiez arduratzea, bere helburu nagusienetakoa, nagusiena ez bada, guztion euskara hori 
moldatzea edo horretan saiatzea, delarik. 
Jaunak: Euskaltzaindiak uste du bai bata eta bai bestea ere egin behar duela berak, ahal duen neurrian; 
euskara bakarraren zati eta agerbide diren euskalki eta hizketa bereziak amodioz behar dituela jaso eta 
gorde. Horregatik, nola ez zuen aintzat hartuko Toribio Etxebarriaren ekarria? (1987b:273-274) 

Testu horretatik ondoriozta dezakegu Villasanteren aburuz Euskaltzaindia euskalkien 
hiltzeaz akusatzea iraganeko kontua dela (nahiz eta gero ere esanen duen alde bietatik 
etortzen zaizkiola erasoak erakundeari: 1988d:225-226). 

Patxi Zabaleta euskaltzain sartzeko ekitaldia Leitzan burutu zen 1987ko urriaren 25ean, eta 
abagune hori baliatuz, berriz ere azpimarratzen du orduko euskaltzainburuak euskalki guzien 
arteko nolabaiteko oreka nahi lukeela, eta ez batak besteak itzaltzea: 

(...) Euskaltzaindiak nahi du Euskal Herri guztia bere osoan hartu, euskararen aberastasun eta bereizgarri 
nabarrak hobekiago ezagutu eta kontutan hartzeko. Ez du nahi Euskaltzaindiak eskualde bateko euskalkia 
denen gain jarri eta besteak baztertu. Aitzitik, Euskaltzaindiak nahi du denekin moldatutako euskara-mota 
bat aurrera atera eta aitzinatu. Eta agerian da, bai euskara bere osotasunean ezagutzeko, eta bai 
euskararen batasuna egiteko ere, euskaltzainak eskualde desberdinetakoak izateak zer-nolako garrantzia 
izan dezakeen. (1988e:14) 

1988ko azaroaren 27an Uitzin ospatu zuen Euskaltzaindiak bere bilkura, Orixe-ren 
jaiotzaren mendeurrena zela eta. Hartan, berriz ere bere aspaldiko ildoan ari da Villasante 
euskaltzainburua euskara batua eta euskalkien kontuan: 

(...) eta hori da Euskaltzaindiak euskara batua eginez erdietsi nahi duen xedea: euskara egokitu, gai 
bihurtu, trebatu eta trenpatu, idatzizko zereginetan batez ere, gaurko kultura eta zibilizazioko mundu hori 
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adierazteko. Baina hori egiten duen bitartean, Euskaltzaindiak nahi du, baita ere, tradizioz heldu 
zaizkigun literatur euskalkiak atxiki eta landu, baldintza batzuekin, ordea: hizkuntzaren ortografia 
orokorra eta oinarrizko egitura errespetatzekotan. Batuaren eta euskalkien artean Euskaltzaindiak ez du, 
bada, borrokarik nahi eta ezta etenik sortu ere etxeko eta familiako eta eskolako euskararen artean. Tokia 
da bai bata eta bai bestearentzat, esandako baldinkizun horiek gordetzen badira, behintzat. (1989b:68-69) 

Gernikan, mende bat lehenagoko Euskal Jaien oroitzapenetan, Euskaltzaindiak estilistikari 
buruzko lehen jardunaldiak egin zituen 1988an, franko geroago 1991ko Euskera aldizkarian 
argitaratu  baitziren han aurkeztu lan batzuk. Euskaltzainburu Villasantek han ere aipatzen du 
euskara-euskalkiak auzia: 

Esan dezadan hizño bat euskalkiei buruz ere. Euskaltzaindiak gogoz bultzatzen du euskara batu baten 
moldagintza, tresna hori edukitzea euskararentzat hil edo biziko gauza dela uste duelako; baina horrek ez 
du esan nahi euskalkien aurka dagoenik; ezin egon daiteke, gainera, euskararen altxorreko ondasuna dira 
eta; eta nahi du azter eta lant daitezen. Baina beti ere baldintza batekin, hots, hizkuntzaren ortografia eta 
azpiegitura zaintzekotan. Batak ez du, bada, bestea kentzen. (1991a:606) 

1988an, euskaltzainburutza lanetan geldituko den urtean, Villasantek argitaratzen du liburu 
bat, Euskararen auziaz izenburua duena (1988a), eta bertan hainbat puntu astiro jorratzeko 
aukera hartzen du. Zenbaiten iritzian liburu horretan biltzen da Villasanteren «testamentua»  
hizkuntzari buruz ordu artean egin duen jardunbideaz11. Liburu horretako hiru kapitulutan 
bederen ukitzen du Villasantek gai hori.  

VI. kapitulua, hizkuntzaren normalkuntzari eta euskara idatziaren batasunari eskaintzen 
dio: Hizkuntzaren normalkuntza egiteaz edo euskara idatziaren batasunaz. Hartan, 1970ean 
lehenbizikoz argitaratu zen Hacia la lengua literaria común-en bezala, arreta berezia jartzen 
du esplikatzeko badirela arrazoiak pentsatzeko literatur hizkuntza mota jakin batek ez dituela 
dialektoak irensten (italianoak edo alemanak, adibide): 

Frankotan gertakari literarioek soilki ekarri dute hizkera batuen sorrera. Hau gertatu da, esate baterako, 
italiar hizkuntzan. Hizkuntza honen hizkera batua Toscana eskualdeko hizkera mintzatuan oinarritzen da. 
Dante eta beste idazle batzuek hizkera honi eman zioten distira eta ospeagatik, italiar guztien hizkera 
batua bilakatu zen; baina idatzizko zereginetan erabiltzen da batipat, zeren, gainerakoan, eskualdeetako 
dialektoek bizirik segitzen baitute. Horregatik esan izan da italiar bakoitzak bi hizkera izan ohi dituela: 
bata liburu, hitzaldi, agerkari eta holakoetan erabiltzen duena, eta bestea etxean eta herritarren artean 
erabiltzekoa. Antzera gertatu zen alemanarekin. Horien batua, Hoch Deutsch deitua, Luterok itzulitako 
Biblia du oinarri, eta idazteko etab. erabiltzen da, baina gainerakoan dialektoek bizirik segitzen dute. 
Arabiera literalak ere Mahomaren Koran-a du oinarri, etab. (1988b:101) 

Vendryes hizkuntzalariari harturiko teoria horren arabera, hizkuntza batu batzuk 
dialektoen etsai dira eta beste batzuk ez («berez behintzat»): 

Hortik ikusten da hizkera batu guztiek ez dutela etorburu bera eta ez eite edo egitura bera ere. Batzuek 
idazteko eta idazmailako gauzetarako erabiltzen dira soilki, hala nola italiera eta alemana. Beste batzuek, 
idazteko lehenik, baina hitz egiteko ere bai, neurri handi batean behintzat (adibidez, frantsesa, gaztelania 
etab.). Lehenbizikoak ez dira dialekto mintzatuen etsai, berez behintzat; besteak, bai12.  
Dena dela, bego hau garbi, notatzekoa baita: hizkera batuak, berez eta lehenbizikorik, hizkera idatziak 
dira, nahiz eta gero, gutiago edo gehiago, mintzatzeko ere erabiltzen diren. Hizkera mintzatua eta hizkera 
idatzia ez dira zeharo berdinak, nahiz eta biak hizkuntza beraren atal, zati edo agerpenak izan. Hizkera 
mintzatua belarritik sartzen eta ikasten da; hizkera idatzia, aldiz, begitik. Bietatik bakoitzak du bere xede 

                                                 
11 Hala deitzen dio Haritschelhar-ek Villasanteren omenaldian eginiko hitzaldian (Haritschelhar 1992a:703). 
12 Ikus J. Vendryes, El Lenguaje. Introducción lingüística a la Historia, Barcelona 1943; 4.ª parte, cap. III «Las Lenguas 
Comunes», p. 345 ss. (aipamena Villasanteri berari hartua: 1998a:101). 
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eta helburua, bere dohainak eta bere legeak. Horrek esan nahi du hizkera idatzia ez dela osoki eta alde 
guztiz hizkera mintzatuaren legeekin neurtu behar. Bestela esan, hizkera idatziak baduela bere nortasuna 
eta bere autonomia, eta ez datorrela beti bat hizkera mintzatuaren legeekin. Eta bat ez etortze hori 
noraezeko du, gainera, zeren hizkera idatziak, guztiontzat delako, alde guztietan berdin izatea galdegiten 
baitu, ahal den neurrian mendez-mende eta hizkuntzaren hedadura guztian finko eta aldakaitz izatea 
eskatzen baitu. Hizkera mintzatua, aldiz, tokitik tokira eta gizalditik gizaldira, gutiago edo gehiago, 
desberdin da. (1988b:101-102) 

Aipatzen eta komentatzen ari garen liburu honen beste kapitulu batean agertzen da 
erreferentzia euskalkiei: VII.ak Euskaltzaindia du izenburu eta gai, eta erakunde horren 
zeregin nagusiak aipatzen dituelarik, besteak beste, honela dio (euskara batua bultzatzea da 
«ekintza eta asmo nagusia»):  

Euskara batua bultzatzea izan da, duda gabe, azken urteotako ekintza edo asmo nagusia. Euskalkien eta 
tokian tokiko hizkeren bilketa eta azterketak ere bultzatu nahi ditu. (...). Jardunaldi hauen xedea izan da 
jendea prestatzea tokian tokiko euskararen bilketak egiteko, Euskararen Atlasa burutzeko. Gaur asmo hau 
martxan dago Jaurlaritzaren laguntzaz. (1988c:134-135) 

Liburu bereko XIII. kapituluan aipatzen du zehazki euskara batuaren eta euskalkien arteko 
gatazka nola ikusi izan den Euskaltzainditik: 

Eta orain, euskara batua edo guztiona Euskal Herri guztirako egitean, euskalki horiek zeharo baztertu edo 
debekatu behar ote dira? Ez noski. Hemen ere esan behar da Euskaltzaindiaren jarrera ez dela beti ongi 
konprenitua izan, eta bi aldeetarik etortzen zaizkiola erasoak: batzuek diote Euskaltzaindia euskalkien 
etsai bihurtu dela; besteek, berriz, Euskaltzaindia gaitzesten dute euskalkiez arduratzen delako, hain 
zuzen. Baina berak -Euskaltzaindiak- uste du batak ez duela bestea kentzen: euskara batua bultzatzeak ez 
du esan nahi euskalkiak debekatu behar direnik. «Haec oportuit facere et illa non omittere».  
Idazmota edo jenero batzuetarako orain ere, eta agian luzarorako, egokiagoak gerta daitezke euskalkiak 
euskara batua bera baino, mendez-mende bildutako kutsu eta lurrun hori dela kausa edo toki jakin bateko 
hizkeraren hurbiltasunagatik. 
Euskaltzaindiak jarrera garbia du auzi honetan. Nahi du, alegia, euskalkiak lant eta irakats daitezen, baina 
baldintza batzuekin. (...) (1988d:225-226) 

Euskaltzainburu izaten gelditu eta gero ere, berekin zeraman aita Villasantek euskara batua 
eta euskalkien arteko harremanen arrangura. Gernikako udaletxean omenaldia egin zitzaion 
1992ko uztailean, eta hartan berriz ateratzen du gaia, bere iritzia eta arrazoiak agertzeko:  

Hitzerditxo bat esan gura neuke oraindino euskara batua dala eta, oker aditu batzuk zuzentzen 
laguntzeko. Izan bere, neuri egozten deustie batzuek neurri handi batean euskara batuaren errua. 
Euskaltzaindiak, euskara batuaren atxakiaz, euskalkiak galazo besterik ez ei dau egin, eta abar, eta abar. 
Bai. Horrelako esamesak korritzen dabe. 
Euskara batua. Badakit ez dala une aproposa auzi hau bere luze zabalean hemen azaltzeko. Gogora 
daigun, hasteko, gauza bat, eta da: Euskaltzaindiko lehen burua, Azkue jauna, izan zala batasunaren egin 
beharra Euskaltzaindian proposatu ebana, eta uste dot Broussain Iparraldeko jauna izan zala berari kezka 
hau itsatsi eutsana. Eta gero hor dogu Sebero Altube jauna, gernikar ez izanik bere, hemen bizi eta 
Gernikako alkate izan zana; euskaltzaina zan eta beronek be argi eta garbi irakatsi eban batasunaren 
premiñea. (...) (...)  
Bai. Egia da batasuna behar-beharrezkoa dabela euskereak, biziko bada. Baina horrek ez dau esan gura, 
beste aldetik, euskalkiak edo dialektoak baztertu edo galazo behar diranik. Bai batarentzat eta bai 
besteentzat be geratuten da tokia. Idazmota batzuetarako egokiagoak gerta daitekez euskalkiak. Eta hauxe 
da Euskaltzaindiaren jarrerea auzi honetan. (1992a:711-712) 

Amaitzeko, aipa dezagun Villasantek, euskaltzainburu gisa aritu denean eta bestela ere bai, 
euskara batuan eta bizkaieran, bietan aritu dela, lehenbiziko ereduan burutuko lanak gehiago 
izan badira ere. Euskalkian eginikoen artean aipa daitezke Markinan 1983an euskaltzainburu 
gisa eginiko hitzaldia (literatur bizkaieraren sehaska gisa hartu ohi baita Markina), eta 
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euskaltzainburutza utzi eta gero bere herrian, Gernikan, egin zitzaion omenaldian eginiko 
berbaldia, 1992ko uztailaren 24an (geroagoko lanen artean, aipa daiteke bera izan dela Aita 
Zabalaren sermoiak argitaratzeko prestatzailea). 

Ikusi dugun bezala, hagitz maiz aipatu du Villasantek euskara batua-euskalkiak auzia bere 
euskaltzainburuko denboran. Hainbeste aldiz, non esan daitekeen euskaltzainburu-ohi 
frantziskotarrarentzat obsesioa izan dela euskara batuaren garapenarekin euskalkien hiltzea ez 
ekartzea. Euskara batuaren eratzeari eta garatzeari ematen dio lehentasuna, baina hizkuntza 
estandarraren eredua (euskara batua) aipatzen duen aldi oro, esan daiteke euskalkiei buruzko 
zerbait esaten duela, bikote banatu-ezin bezala agertzen direla horrela bi hizkuntz eredu 
horiek Villasanteren gogoan eta jardunean. 

2.4.1.2.3. Jean Haritschelhar-en garaia (1989-...) 

Jean Haritschelhar 1988ko abenduan hasi zen euskaltzainburu, Villasanteren aroaren 
segidan. Ordezkaritza horrekin dagoelarik euskalkien auziari buruzko aipamena egiten du 
1991n, Euskaltzaindiaren Gomendioak eta Erabakiak liburuaren aurkezpenean (1991a). Han 
adierazten du lan hori egiteko orduan euskalkietako erabilerak ere kontuan izan direla: 

Ez da esan beharrik Euskaltzaindiak kontuan hartu dituela bere eztabaidan gramatika arazoak (arrazoi 
filologikoak, historikoak, gure tradizioa, e.a.) eta arazo sozioliguistikoak ere (nola erabiltzen den gaur 
egun, non, euskalkiak, errejistro mailak, e.a.), gomendio hauek ahalik eta batasun handiena behar baitute 
idazleen eta irakasleen artean. (1991a:753) 

Berriz ekiten dio gaiari, 1991ko abenduaren 16an, Euskaltzaindiaren jarrera ostera ere 
agertuz: 

Izpiritu hertsi batzuk diotelarik Euskaltzaindiaren xedeetarik bat dela euskalkien suntsitzea erantzuten 
diet ez dituela Euskaltzaindiak euskalkiak arbuiatzen. (...) agiri hau bozkatu eta adierazi zuen: (...) (...) 
Bonaparte urte honetan azaltzen diren ekintzak dira lekuko, hala nola azterketa mailan Euskal Hizkuntz 
Atlasa daukan lekukotasun haundiena. 
Ez baldin baditu arbuiatzen euskalkiak eta babesten baldin baditu euskalkiei buruz egiten diren ikerketak 
bultzatzen du, denbora berean, hain beharrezkoa den euskara batua, hain beharrezkoa, eskola, ikastola, 
unibertsitate, hitz batez hezkuntzan, hain baitezpadakoa ere, bai komunikabideetan, bai administrazioan. 
Horiek dira Euskaltzaindia-ren egiazko xedeak, ez haizeak deramazkien hitzak, baina egunero obratzen 
diren ekintzak. (1991b:1174) 

1992ko urtean argitaraturiko IKER sortako 7. alean bildu ziren, aitzineko urteko urriaren 
21etik 25era Bilboko egoitzan Euskaltzaindiak antolaturik egin zen Nazioarteko 
Dialektologia Biltzarra izeneko bilkuretako agiriak. Liburu horren aurkezpeneko hitzetan, 
honela dio euskaltzainburu Jean Haritschelharrek: 

(...) Ahantzi gabe Bonaparte printzea eta azpimarratuz euskal ikerketek zor diotena, kongresuaren 
helburua izan da gaurko ikerketen berri ukaitea, ikusiz dialektologiaren aldakuntzak, ahozkotasunaren 
garrantzia, etnografiak daukan tokia, hizkuntz atlasen metodologia, hizkuntz teoria eta dialektologia, 
dialektometria, kartografia eta abar... (1992b:XIV) 

Bilboko egoitzan egin zuen halaber Haritschelhar jaunak hitzaldia Euskaltzaindiaren 75. 
urteurrena gai harturik, 1993ko urtarrilaren 29an. Euskaltzaindiaren historia labur-laburra 
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egiten du hartan, eta euskararen batasun bidean eginiko aitzinamenduak goraipatzen ditu 
biziki; adierazten du, orobat, bere zuzendaritzapean ari den erakundeak ildo berean bizkorki 
iharduteko asmoa duela, hori delakoan euskal gizarteari egin diezaiokeen «oparirik ederrena»: 

(...) Bada zer egin eta, beldurrik gabe, sartuko da lan horietan Euskaltzaindia, pentsatzen duelakotz bere 
diamantezko ezteien ospatzeko Euskal Herriari eskain lezakeen oparirik ederrena dela zuhurki eta 
fermuki aurreratzea batasunerako bidean, ahantzi gabe hizkuntzaren batasunak sor dezakeela, bidenabar, 
gogo eta bihotzen batasuna. (1993a:12) 

Euskalkiei buruz, aldiz, ez du aipamenik egiten. 

Juan Mateo Zabalaren sermoien lehen liburukia (Bizkaiko Foru Aldundiak babestua eta 
aita Villasantek prestatua), aurkezteko ekitaldian, Haritschelhar euskaltzainburuak berriz ere 
gogoratzen du euskara batuaren alde egonak ez duela Euskaltzaindia euskalkien defentsatik 
urrundu: 

Bizkaiera txukun eta argi bateko eredua da liburu hau. Ikus daiteke ez duela Euskaltzaindiak bizkaiera 
baztertzen, ez baititu sekulan euskalkiak arbuiatu, euskara batua bultzatzen baldin badu ere. (1996a:1039) 

2.4.1.3. Euskaltzaindiaren jardunbidea (ekintzak) 

Jakina denez, Euskaltzaindiak 1968ko biltzarraz geroztik, euskara batuari babesa eman 
zion, eta batez ere Villasante euskaltzainburu izendatu ondotik, gidaritza lana hartu zuen bere 
gain. Geroztik, aurkariak gora-behera, hura betetzen saiatu da, bidea erakusteko ahaleginak 
eginez euskara baturantza. Goiko atalean ikusi dugu garai horretako euskaltzainburuek nolako 
arreta erakutsi duten euskara batuarekiko, eta baita, beti, euskalkiekiko ere bai, nork gehiago 
nork gutiago. Euskaltzainburuen adierazpenek, bada, erakunde horren norabidearen ildoa 
markatuko lukete. Puntu honetan, berriz, aztertu nahi da ea zer ekintzak bultzatu dituen 
euskal Akademiak, ea nolako ekimenak antolatu edo babestu dituen euskara batuari eta 
euskalkiei dagokienez. 

Euskara batuari dagokionez, lehenbiziko aipatzekoa 1968ko biltzar ospetsua da: 
Arantzazun Euskaltzaindiak lehenengo pausoak egiten ditu euskara batua eratzeko bidean, 
iskanbila kozkorrak izan baziren ere. Biltzar horretan ematen dira lehenbiziko arauak eta 
gomendioak, euskara batua izanen denari dagozkionak. 

Euskal aditz laguntzaile batua zehazteko saioa, 1973koa, hartzen dugu bigarren ekitaldi 
axola handiko. 

Aipatzekoa da, hirugarren, 1978an Bergaran ospatu zen VIII. biltzarra, han ere 
aitzinamendu garrantzitsuak egin baitziren euskara batuaren gauzatzean. 

Ondoko urteetan Euskaltzaindiak euskara batuari buruzko atal desberdinetan erabaki 
batzuk hartzen ditu (ikus Zuazo 1988a:377-407). Hala ere, zenbaitek kritikatzen dute 
Euskaltzaindia hainbat puntutan erabakirik ez duelakoz hartzen, eta erakundearen 
moteltasunari sartzen diote eztena (adibidez, Kintana 1992a). 
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1992an euskara batuari begira gomendio eta erabaki saila argitaratzen du 
Euskaltzaindiaren Euskara Batuko Batzordeak (1992a, 1992b eta 1993b) 

1994ko urriaren 3tik 7ra ospatzen da Leioan Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarra, euskara 
batuari eskainia beren-beregi, eta hizkuntza estandarraren bilakaeran garrantzitsua izanen 
dena. Han harturiko bulkadaren ondorioz arauak emateko erritmoa franko bizkortzen da, eta 
erabakiak etengabe hartzen dira. Gainera, harturiko akordioak jendarteratzeko 
Euskaltzaindiak beste bide batzuk bilatzen ditu, hizkuntz erabiltzaileengana efikazia eta 
arintasun handiagoz irits daitezen erabakiak. Ordutik honat harturiko ebatziak, denak bilduta 
daude Euskaltzaindiaren Arauak izeneko bildumetan (Euskaltzaindia, 1994b eta 1997). Beste 
erabaki batzuen artean, garrantzitsua iduritzen zaigu euskara batuko hiztegia zehazteko egiten 
den lana. Horretarako lehenbiziko hitz zerrenda 1995eko irailaren 29ko bilkuran onartu zen, 
Usurbilen. Zerrenda osatzeko iturriak zein izan diren aipatzen delarik, honako hau eransten 
da: 

(...) Hurrengo pasaldietan osatzekoa da, hortaz, orain eskaintzen den zerrenda. Honek ez du esan nahi, 
bestalde, zerrendan azaltzen ez diren hitzak batasunerako egokiak ez direnik; aipatu iturrietan etorri ez 
direlako ez daude hemen. (1994b:228) 

Villasante euskaltzainburu izan zen garaian hark eginiko adierazpen ugarietan argi ikusten 
da goi-erakunde horrek euskara batua izan duela bere zereginen ardatz gisa, eta hari eskaini 
diola ahaleginik bereziena. Beste horrenbeste ageri da Euskaltzaindiaren arau-emate lanean 
zertan aritu den ikusiz gero. Gisa berean, euskaltzainburuen adierazpenetan erakutsi dugu 
Euskaltzaindiak inoiz ez dituela euskalkiak begi bistatik galdu. Are gehiago, erakundearen 
mezua beti izan da bi ereduak (batua eta euskalkia) ez direla elkarren etsai, eta bai elkarren 
osagarri. Hori ere ikusi dugu batik bat Villasanteren adierazpenetan. Ikus dezagun orain  
Euskaltzaindiak zer egin duen  ekinbide praktikoan euskalkien aldeko joera horretan.  

Hasteko, lehen esaniko adierazpen ugariez gainera, aipa daiteke Euskara eta euskal 
literaturaren lekukoak argitaratzen hasteko erabakia. Hona Villasante euskaltzainburuak 
nolako hitzak erabiltzen dituen asmo hori azaltzeko, 1978ko ekainaren 30ean: 

Mendez-mende, edozein euskalki eta edozein literatur muetatan euskara landu duten autore eta 
hizlariekin liburu bilduma bat osatu nahi du Euskaltzaindiak (...) (1978b:343) 

Mitxelena jaunak bere txostenean dionez, zer argitara, nola eta nork: hori da hemen ikusi behar duguna. 
1. Zer. Berdin izan daitezke aspaldi argitaratutako liburuak eta orai nekez eskura daitezkeenak, edo 
sekula orai artio argitara ez direnak. Prosazko autore, olerkari, bertsolari, teatrogile, edo baita ahozko 
literaturaren edo ahozko euskararen testigu bezala har daitezkeenak. (1978b:345-346) 

Mitxelena buru eta Villasante idazkari zituen batzordeak aurkezturiko tituluen zerrendan 
badira euskalki guzietako idazleak eta idazlanak, eta haien artean, jakina, bizkaierari 
dagozkionak ere bai: Mikoleta, Kapanaga, J. A. Mogel, Añibarro, J. M. Zabala, aita Astarloa, 
Vicenta Mogel, Kirikiño, Domingo Agirre, Lauaxeta, etabar (1978b:349). 

1981ean Deban antolatzen ditu Euskaltzaindiak dialektologiari buruzko lehen jardunaldi 
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batzuk, laster lanean hasi beharra zen Atlaserako lan taldea prestatzeko helburuarekin. 
Donaixti-Ibarren egin ziren bigarren Jardunaldiak dialektologiaz, 1982ko apirilaren 16, 17 eta 
18an (Euskera 27: 603-604). Dialektologia dela eta, beste jardunaldi batzuk ere eginketu ditu 
Euskaltzaindiak euskara batua sortuz geroztiko urte hauetan. Honako data hauetan, hain 
zuzen: 3.ak, Markina-Xemeinen, barne-jardunaldiak, 1983ko irailean (Euskera 29: 283), eta 
4.ak Ustaritzen, 1984ko ekainaren 22 eta 23an (Euskera 29, 813-814). Bosgarren 
Jardunaldiak, berriz, Gasteizen antolatu ziren, 1985eko urtarrilaren 25 eta 26an (Euskera 30: 
645 eta hurr.). 

1991ko urrian, berriz, I Nazioarteko Dialektologia Biltzarra ospatu zuen, munduko 
espezialista ugari ekarriz. 

1996an, irailean, Tolosan antolatu zituen II. Jagon Jardunaldiak, eta haietan bereziki 
tratatu zen euskara batuaren eta euskalkien arteko harremanen kontua. 

Bizkaieraren araugintzari dagokionez zehazki, 1982ko irailean ematen dio Euskaltzaindiak 
onespena euskalki horretako aditzari eta deklinabideari. Dena dela, Hezkuntza eta Kultura 
Sailak 1983an argitaratuko duen liburuan, Euskaltzaindiaren gomendioak ez dira bete-betean 
onartzen, aditzari dagozkion puntu batzuetan bi modu eskaintzen baitira elkarren parean, 
aukerarik egin gabe.  

2.4.2. Euskaltzaindiarekiko jarrerak 

Harritzekoa ere ez da, baina unean unean ez da adostasunik Euskaltzaindiaren zeregina 
nola ikusi izan den euskara batuaren bilakabide honetan guzian. Prozesuaren hasieratik, 
batzuek badakite Euskaltzaindiak ezin duela batasuna gauzatu eta zeregin mugatua ezartzen 
diote; beste batzuk, aldiz, erakunde horri garrantzia eta haren erabakiei balioa kentzen 
saiatzen dira; batzuek hizkuntza estandarraren eraikitzean erakunde horrentzat gidaritza lana 
eskatzen edo aitortzen dute; beste batzuek, ostera, bide-erakusle zeregina ukatzen diote 
Akademiari; batzuetan Euskaltzaindiaren jarrera onesten da; beste batzuetan, ordea, erakunde 
horren jokabideaz kexak eta deitoreak agertzen dira. Hemen, euskara batua-euskalkien auzitik 
datozkion kritikak aipatuko ditugu batez ere, bestelakoren bat edo beste aipatuko bada ere. 
Sarritan, batez ere Villasanteren garaian, euskara batuaren garapenaren aldian, erakundeak 
erdibidean egotea-edo erabaki duela iduritzen zaigu (euskara batuari lehen-lehen mailako 
garrantzia emanez, dena dela), eta hortik etorri zaio borrokan ari ziren alde bietatik kritikak 
eta erasoak jasan beharra. Haritschelharren garaian, berriz, gehiago kritikatu da erakundea 
mendebaleko euskalkiari ustez trabak jartzen dizkiolakoz euskara batura bidean. 

2.4.2.1. Euskaltzaindiaren eginkizunaren eskatzea eta aitortza  

Euskaltzaindiak, euskara batuaren prozesuari babesa ematea erabaki zuenez geroztik, 
behin eta berriz adierazi behar izan du zein hartzen duen eginkizun. Izan ere, hasieran batez 
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ere, erakundearen zeregina zalantzan jartzen baitzen. Horrengatik, Akademiako ordezkariek 
sarritan aldarrikatu behar izan dute nolako papera egozten dioten erakundeari, eta 
atxikimenduak ere jaso dituzte lan horretan. Horietako batzuk aipatuko ditugu hurrengo 
lerrootan. 

Horrela, Arantzazuko txosten famatuan bertan hasita dagoenekoz Mitxelenak (1968) 
garbiro adierazten du zein den Euskaltzaindiaren lana euskara batuaren eraikuntzan. Zein den 
erakunde horren lana (gidaritza), eta zein dituen mugak (1968:203-204; ikus 1.2. puntuan). 

Arantzazuko Biltzarra egin eta berehala agertzen da komunikabide batzuetan han 
erabiliriko gaia. Horrela, Anaitasuna aldizkarian, 1968ko urriko azken eguneko data duenean, 
Arantzazuko bileraren berri ematen da, eta jarraian adierazten da Euskaltzaindiak ezin duela 
batasuna egin, zeren lan hori idazleek eta irakasleek egin behar baitute. Euskaltzaindia, ordea, 
gidari eta laguntzaile gisa hartzen da (Euskaltzaindia, 1968d). 

Anaitasuna aldizkariak berak 1969an ateratzen duen idatzi batean Euskaltzaindiaren 
erabakiekiko menekotasuna aitortzen du, eta horrela, Arantzazun euskal hizkuntzaren 
akademiak hartutako erabakiak errespetatzen dituztela aldarrikatzen dute garbiro: 

Azkenez, esan behar dogu, guk be, Arantzazun Euskaltzaindiak ontzat hartutako normak geure egin nahi 
doguzala, bertako askoren exemplo txarra gora-behera. (Anaitasuna, 1969b)  

Aita Anasagastik eginiko elkarrizketa batean, Arantzazu aldizkarian, 1970eko apirileko 
alean, Villasantek hona nola ikusten duen Euskaltzaindiaren eginbeharra: 

Euskaltzaindiak berak bakarrik (idazle, maisu eta abarrek ondotik segitzen ez badiote) ezin lezake 
batasuna egin. Baiña gidari izan behar du. Bide erakusle. Horretarako sortua da. Eta eginbehar hortan 
saiatuko ezbalitz, ez luke existitzeko arrazoirik, bere buruari traizioa egingo lioke. (Villasante 1970b:12) 

Gero berriz ere ekiten dio gaiari: 

(...) Ba dira gramatika batzuk "descriptivo" utsak, izkuntzan gertatzen diren fenomenuak analizatzen 
dituztenak eta hortan gelditzen direnak; guk hori baiño zerbait gehiago behar dugu; arau batzuk, norma 
batzuk, bide batzuk erakutsi. Eta Akademiak norma oietako bat ematen duenean, agintzea esatea gehiegi 
esatea bada ere, norma hura gomendatu egiten duela esan behar da, gutxienez. (Villasante 1970b:12)  

Aldizkari berean, Euskaltzaindiaren gidaritza lana aldarrikatzen da Aita Villasante 
euskaltzainburu izendatu zutelako berriari iruzkina egiten zaiolarik (1970eko urriko 
zenbakian). Honela dio Aztiri sinatzen duenak: 

(...) Ederki aski zioten "Zeruko Argia-tik": "Herriak bere gisa uzten bazaio, ez du egundaiño batasunik 
egingo. Batasuna ez baiña banatzen segiko du lehenaz gaiñera". (1970:26) 
(...) Baiña, alderantziz, herriak gidariak behar ditu. Batasuna ez da sekula gure herritik sortu, ta ez dugu 
sumatzen iñoiz ere sortu lezakeanik. Idazleak ekarri behar dute literatur batasun hori, baina gidaritza bat 
gaiñetik dutelarik beti. Ta gidaritza hori, iñori izateezkerotan, Euskaltzaindiari dagokio, (...) (1970:27) 

Jakin argitaratzaile taldeak euskararen batasunaren aldeko jarrera izan zuen hasieratik. 
Euskaltzaindiaren zereginaz, erakunde horri gidaritza lana aitortzen dio 1974an, Euskara 
batua zertan den liburu ezagunaren aurkezpeneko hitzetan: 
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Inoren (eta geure) banakako eritzien gainetik, Euskaltzaindiarena nagusiago aitortu dugunontzat, ...(...) 
Euskararen gidari den Elkarte hau izan bekigu guzion batasunerako artizarra. (Jakin Argitaratzaile 
taldea, 1977: 6) 

Txillardegik ere, Euskaltzaindiarekiko errespetua adierazten du eta haren gidaritza 
onartzen Euskara batua zertan den liburu ezagunean (1977:12). 

Villasantek 1978an Euskaltzaindiarentzat epailetasuna galdegiten du euskara batuaren 
arazoan (1978c). Puntu honi dagokionez, ondoko ideiok azaltzen ditu Bergarako 
Biltzarrerako prestaturiko txostenean: konbentzioz finkatua denez, norbaitek eman beharko 
ditu arauak bateratze bidean joateko; ez baita legerik inor makurrarazteko gauza denik, berez; 
agintea baino, autoritatea behar da, eta hori Euskaltzaindiak behar du; ez dago prest lan hori 
inorekin partitzeko, eta aipatzen ditu elkarte eta erakunde batzuk: Eusko ikaskuntza, 
Begiraleak, Araba-Bizkai ta Gipuzkoako Euskerazaleak, Liturji-itzultzaile taldea, Kardaberaz 
bazkuna, Erri-bide, Euskera lagunak, Bilboko Escuela Oficial de Idiomas; lehenago ere 
Euskaltzaindiak ez zuela banatzen bere autoritatea dio Villasantek, eta laguntzak emateko 
lehenago ere exigitzen zuela «berak erabakitako idazkera onartzea» (1978c:460); legitimitatea 
ere badu: diputazioek Euskaltzaindiari eman zioten eskubide eta autoritatea (1978c:460). 
Horren ondorioz, Villasanteren ustez,  

(...) Bera da -Euskaltzaindia-, hortarako izendaturik dagoen erakunde bakarra. Gainera, bere galtzarrean 
ditu Euskal-Herri guztiko eta euskalki guztietako ordezkariak. Euskal-Herriaren aurrean hartu zuen 
mandatuari ezin diezaioke uko edo muzin egin. 
Orduan euskara batua Euskaltzaindiak bakarrik egin behar ote du? Hori ere ez. Herri guztiak behar du 
parte hartu, herri guztiaren lana da nolabait, baina Euskaltzaindia gidari dela. 
Besteei entzun behar diela? Horixe baietz. Eta hain zuzen, hortarako da biltzar hau. Baina arau gidariak 
ematea berari dagokio. Hizkuntzaren normatiba ematea berari dagokio. (1978c:460-461) 

Mitxelenak ere Euskaltzaindiaren papera defenditzen du 1978ko biltzarrean aurkeztu zuen 
txostenean. Hartan, Akademiaren, gizartearen, eta botere politikoaren zereginak bereizten ditu 
(1978b: 468, 470), gizartearenaren garrantzia azpimarratuz (1978b:476; ikus 1.2. puntua).  

Patxi Uribarrenek (1980) Euskaltzaindiaren gidaritza aitortzen du eta haren aldeko 
arrazoiak ematen: 

Euskara batua hautatu dutenek, Euskaltzaindiak proposatutako bidea jo dute egokienetzat. Eta hori, orain 
arte Euskal Herri osoan hizkuntza alorrean izan dugun Erakunderik jakintsuena dugulako eta politika-
joko guztien gainetik Euskal Herri osora hedaten delako. (1980:44) 

1980eko abuztuan Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak egin ziren Leioan, eta haietan 
sarrera hitzak euskaltzainburu Luis Villasantek egin zituen (1981b). Euskaltzaindiarentzat 
bakarrarentzat eskatzen du hizkuntza kontuetan gidaritza (Euskerazaintza elkarteak ere hala 
eskatzen baitzuen, bere buruari Erri-akademia deituz), baina ez du batere gordetzen gizarteak 
duela azken hitza, eta erakundeak berak bakarrak deus guti egiten ahal duela: 

Zorionean, gure herriak badu instituzio bat euskal gauzetan gidaritza lan hori egin dezan hautatua: 
Euskaltzaindia. (...) Gaur ere bere eginbide-eskubideak ez ditu salgai. Baina, jakina, berak bakarrik gauza 
guti egin dezake. Guztion erantzuna nahi eta behar du. Ea bada guztion artean, elkartasunean lan eginez 
geure mintzaira bizirik ateratzen dugun, daukan baino egoera hobe batera jasotzen dugun, osasuna eta 
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sendotasuna bihurtzen dizkiogun. (1981b:29) 

Euskaltzaindiaren historiaren zertzelada batzuk esan ostean, erakunde horren zeregin bere-
berezkoa zein den esaten du Villasantek 1982ko abenduaren hiruan, Toribio Alzaga eta 
Felipe Arrese Beitia Sariak banatzean: 

Uste dut, (...) garbi gelditu dela puntu bat, eta da: Euskaltzaindia Erakunde edo instituzio publiko bat 
dela, propio eta berariaz Euskal Herriak bere bidezko eta legezko ordezkarien bidez sortua, eta 
honetarako sortua: euskara lantze kontuan arau gidariak emateko eta euskarari buruz ikerketa eta 
azterketak egiteko, hizkuntza zaintzeko, etab. Esan nahi ote du horrek euskararen ikerketan monopolioa 
duela berak? Ez, noski. (...) Eta Jagon sailean monopolioa ote du Euskaltzaindiak? Ezta hori ere. 
Baina badago zerbait berak bakar-bakarrik dezakeena, berari bakarrik dagokiona: euskara lantze kontuan 
ofizialtasunez hornitutako arau gidariak ematea, legezko autoritate bat duten arauak, alegia. Horretarako 
badu Euskaltzaindiak ahalmen bat herriak berak emanik. (1983b:84) 

Alfontso Irigoyenen ustez ere, Euskaltzaindiaren egitekorik behinena, «behar beharrezkoa 
dena», arauak ematea da. Hala dio 1984ko mahai inguru batean, Bilbon (1984:899). 

Euskal Kultur Batzarreak, Jakin aldizkarian 1985ean argitaraturiko idatzian, bete-betean 
aitortzen dio Euskaltzaindiari gidaritza lana euskara batzeko prozesuan: 

Euskararen batasuna edo estandardizazioa arazo nazionala eta soziala da noski. Eta alferrikakoa litzateke, 
euskal gizarteak onartuko eta beretuko ez balu. Baina funtsean arazo teknikoa da euskararen 
batasunarena. Horregatik, Euskaltzaindiari aitortu zaio hori bideratzeko eskua; eta berak hartzen dituen 
erabakiak arauak dira euskaldun guztiontzat. Hizkuntza herriarena dela eta berorrek lantzen eta aldatzen 
duela esatea ez doa horren estandardizazioaren, hizkuntzaren «teknikariek» arautzearen aurka. (1985:55-
56) 

Batzarre horren iritzian Euskaltzaindiaren egiteko behinena une horretan (1985) euskara 
batua finkatzeko erabakiak hartzea eta eskaintzea da: 

Bestalde, Euskaltzaindiaren itzala, lana, koordinazioa eta arauemailetza behar-beharrezkoak dira lehen 
lau helburuei dagokienez13. Baina Euskararen batasuna edo estandardizazioa da Euskaltzaindiaren 
eginkizunik nagusiena euskararen normalkuntzaren bide honetan. (1985:57) 

Laburtuz, hona zer eskatzen dion EKBk Euskaltzaindiari:   

Bi gauza eskatu behar zaizkio gaur egun Euskaltzaindiari bereziki: 1) Euskararen batasuna eta 
estandardizazioa gogoz eta ausardiaz bere eskuetan hartzea, eta kapitulu guztietan eman behar dituen 
oinarrizko arauak bizkortasunez emanez joatea, zuhurtasuna galdu gabe; 2) Bere lana eta gidaritza 
jokabide irekiz eramatea, batasun horren bidetik lanean diharduten lagun, talde eta erakundeei buruz 
zabaltasunez jokatuz eta behar diren lankidetzak bereganatuz eta hizkuntzaren dinamika soziala kontutan 
edukiz. Bestela, etena sortuko da Euskaltzaindiaren eta euskararen normalkuntza bultzatzen ari diren 
beste indarren artean. (1985:57-58) 

Lexikologi irizpideak finkatzeko Euskaltzaindiak antolaturiko IV. jardunaldietan (1986ko 
ekainaren 26 eta 27an, Beloken), aita Villasante euskaltzainburuak bere zuzendaritzapeko 
erakundearen ahalmena mugatua dela aitortzen du, baina horrek ez dio batere galarazten 
zeregin jakin batzuk zehazki erakunde horri atxikitzea, hots, euskara batua taxutzeko 
prozesuaren koordinazioa edo gidaritza: 

                                                 
13 Hauek dira lau helburu horiek: a) Euskararen gramatika legeak ikertu eta mamitzea; b) Hizkuntza honen 
idazlangintzarako argibideak eta arauak ematea; c) Hiztegia biltzea; d) Bai hiztegian eta bai gramatika eta grafian ere, 
literatur hizkera batura heltzeko lan egitea.  
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Baina hori esan eta, honako hau ere gainerako behar dela uste dut: Euskaltzaindiak baduela hemen 
zeregin bat, bere-berea duena, hots, erizpideak finkatu eta nolazpait batu, obra handi bat batasun baten 
barnean egin dadin. Bestela, arau gidari batzuen faltaz, nahaspila ikaragarria sor daiteke, eta hori 
euskararentzat kaltegarri eta are hiltzaile ere gerta daiteke. (1986c:297-298) 

Euskaltzainburu Luis Villasantek (1986e) maileguei buruzko liburu baten aurkezpenean, 
berriz ere agertzen ditu hala Euskaltzaindiaren mugak nola ezin utzizko dituen eginkizunak 
ere: 

Baina bego hau garbi: Euskaltzaindiak ez du uste hizkuntza hiritar batek gaur behar dituen hitz guztiak 
asmatzea edo erabakitzea berari dagokionik. Hau askoren lana da, noski: idazle, irakasle, itzultzaile, 
hiztegigile, hizlari eta, labur esateko, hizkuntza hau erabiltzen duten guztien lana. 
Baina lan guzti hori batasun baten barnean egin dadin, badago hemen Euskaltzandiari dagokion zerbait. 
Oinarrizko erizpideak finkatu eta mailegu berrien arazoan konkretuki hitzon idazkera eta itxura edo 
forma erabaki, hori bai, berari dagokiola uste du. 
Euskaltzaindiaren asmoa da, bada, esandako hiru bide horiei buruz arau gidari batzu ematea, eta, hasteko, 
maileguaren bideari heldu dio. (1986e:588) 

Lexiko berrikuntzaren gainean Euskaltzaindiak Larraun-Lekunberrin egin zuen bilkuran 
(1986ko urriaren 24an) Villasantek sarrera-hitzak egin zituen, eta besteak beste 
Euskaltzaindiaren lanaren nondik norakoa markatu nahi izan zuen behin berriz. Akademiaren 
mugak ere garbi aitortu zituen, eta baita zein duen nahitaezko eginbidea ere (1987a): 

Euskaltzaindiak, bistan da, dena berak bakarrik ezin egin dezake, itsaso hau neurgea eta ikaragarri zabala 
da eta; baina dena egitetik eta ezer ez egitera ere tarte handia dago, eta berari dagokio, ene ustez, alor 
honetan erizpideak finkatzea eta lerro nagusiak markatzea, egiten diren lanak gutxienezko batasun bat 
izan dezaten. (1987a:213) 

Jakina, horrelako itsaso neurgean ez da posible dena lotzea edo salbuespenik gabeko arauak ematea. 
Hauxe izan nahi dute, bada, Euskaltzaindiak eman nahi dituenak: "arau gidariak". Bide zabal batzuk 
markatu nahi ditu, lan guzti hau batasun baten barnean egin dadin. (...) (...)) 
Akademiak ez du inortxoren lana bazterrera bota behar dela uste. Ongi daki guztion beharrean dela 
hizkuntza. Esan dezagun, aitzitik, bakoitzari bere lekua bilatu nahi diola, horrela guztion lana 
baliagarriago gerta dadin. (1987a:215) 

Larraun-Lekunberriko bilera horien ostean batzorde batek lanean sakondu zuen, eta haren 
proposamena aurkeztu ondotik, erabakia hartu zuen Euskaltzaindiak gai horri buruz. Hartan, 
alor hori lantzen ari direnei Euskaltzaindiarekin batean segitzeko gonbita egiteaz gainera, 
berriz ere agertzen da zer lan hartzen duen Akademiak beretzat: 

c) Euskaldun-jendeak gidaritza eta bateragune baten premia bizia ageri du lexiko-berrikuntzaren alorrean. 
Bizibidez irakaskuntzan, administrazioan nahiz komunikabideetan diharduten euskaldunek sentitzen dute, 
itxuraz, premiarik larriena. (...) 
Euskaltzaindiak, hizkuntza kontuan herri honen erakunde aholku-emaile denez, aurrez aurre erantzun 
nahi dio euskaldun-jendearen gidaritza- eta bateratze-behar horri. (Euskaltzaindia, 1987a:343) 

Euskaltzaindiak bere gain hartzen du, (...) eginbehar guzti honen gidaritza eta oinarrizko erizpide-
finkapena. Gidaritza-lan hori zuzen bideratzeko, (...) (Euskaltzaindia, 1987a:346) 

Plentziako Aterpetxean egin zituen Euskaltzaindiak Lexikologi erizpideak finkatzeko V. 
jardunaldiak. Ekitaldi haien sarrerakoan Villasante mintzatu zen, euskaltzainburu lanean. 
Hartan, beste batzuetan bezala, bereizten ditu zein den Euskaltzaindiaren zeregina («gidaritza 
hartzea», «eritziak bateratzea eta finkatzea», «oinarriak ezarriz»), eta zein gizarteak bere gain 
hartu behar duena: 
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Izugarri zabalak dira kulturaren bazterrak, eta begien bistan da berak bakarrik ezin ditzakeela horiek 
denak arakatu eta kultur izaki guztientzat izenak aurkitu. Hau guztion lana da, eta denok parte harturik 
ere, nahikoa lan eta denbora eskatuko diguna. (1987c:378) 

Villasantek 1989an berriz ere gogoratzen du Euskaltzaindiaren egitekoa zein den: «euskara 
artamendatu eta euskarari buruz arau gidariak» ematea (1989b:68). 

Ibon Sarasolak 1989an Euskaltzaindiaren zereginaz esaten du «euskaldungoaren gidari eta 
bide-erakusle» dela erakunde hori (1997:184). 

Euskaltzaindiaren Euskara Batuko Batzordeak 1991n adierazten du Euskaltzaindiak ezin 
diola inori indarrez ezarri haren erabakirik, baina hala ere ezin utzizko lana duela horiek 
jendarteratzea, honelakoren eta halakoren gogokoak izan edo ez: 

Baten batek pentsa lezake Euskaltzaindiak gomendio hauek proposatzen dituenean idazle bakoitzaren 
askatasuna kilikatzen duela, nolabait ere esateko, erakunde bat datorrela erabakiak ororen gainetik ezarri 
nahian edo. Hori ez da hala, Euskaltzaindia ez baita nor indarrez eta bortxaz zuzen legokeena albora 
baztertua uzteko. Baina erakunde honek badu helburu bat, eta agindu bat ere, instituzio publikoek emana 
eta legeen bidez halaxe aitortua, hizkuntzari buruzko erabakiak proposatzeko eta denen aurrean 
agertzeko. Gero gerokoak. (1991a:755-756) 

Euskaltzaindiaren Gramatika Batzordeak ere, EGLU-1 liburuaren bigarren argitaraldiaren 
aurkezpenean (1991), Euskaltzaindiarentzat gordetzen du euskara batuaren arautze ofiziala 
egiteko lana (1991a:XXXVIII). 

Gidaritza lana egin behar duela Euskaltzaindiak, eta arau-ematea, hala dio 
Agirrebaltzategik ere (1992:10; ikus 1.2. puntua), lan horren abiaburu eta helburu 
hizkuntzaren erabilerak berak izan behar duela (1992:13).  

Mikel Zalbidek eskatzen du (1993) gizarteak Euskaltzaindiarekin bat egon behar duela, 
erakunde horrek herritarrekiko harremanak inoiz baio hobeki zaintzen dituela argudiatuta 
(1993:89-90). 

Pello Salaburuk ere agerian esaten du (1994) Euskaltzaindiak ez duela indarrik bere gisa, 
gizartearekin harremanik izan gabe eta behar diren kontsentsuak bilatu ezik; baina ez du, 
haatik, erakunde horren zeregina besteren eskuetan utzi gogo, inola ere. Hala adierazten du 
Leioan 1994ko urrian Euskaltzaindiak egin zuen XIII. Biltzarrean (1994:678-679). 
Euskaltzaindiaren erabakiei legezko balioa eman dakiela eskatzen du 1994an, lan honen lehen 
atalean agertu dugunez. 

Ibon Sarasolak, berriz, Euskal Akademiak arautze lanetan haratago joan behar duela dio 
1995eko udan, inguruko hizkuntzekin lehiatzeko maila behar den dinakoa beretuko badu 
(1995; ikus 1. kapitulua). 

Jose Ramon Zubimendik uste du Euskaltzaindia dela euskararen etorkizunari buruzko 
bidean gidaritza lana eta batera-biltzeko zeregina egin behar duena, ez baita beste erakunderik 
euskal gizartean hainbesteko batasun indarrik biltzen duenik (1995b). 
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Rosa Miren Pagolak, berriz, Euskaltzaindiak berak hainbat aldiz esan bezala, bereizten 
ditu zein diren Euskaltzaindiaren egitekoak eta zein euskal hiztunenak: 

Hizkuntza normalizatua Euskaltzaindiak egituratzen duen eraikuntza da, baina gero hiztun guztien artean 
eraiki behar dena. (1996:20) 

2.4.2.2. Euskaltzaindiaren aurkako kritikak 

Euskara batuaren hasierako urteetatik gaur arteko bidean, Euskaltzaindiak hainbat aldiz 
eskatu du bere zeregina errespeta diezaioten (aurreko puntuan ikusi bezala), eta bere 
lanarekiko sustengua ere hartu izan du sarritan. Hala ere, ez da harritzekoa bide horretan 
denean kontrako iritziak ere entzutea, edo erakundearen jardunaren kontrako kexak. Kritika 
horietatik batzuk Euskaltzaindiaren jardun-moldeari dagozkionak izanen lirateke: batek 
esanen du erakundeak ilun jokatzen duela; besteak, berriz, lana astiroegi egiten duela; batek 
uste du botere politikoaren menpe jartzen dela eta amore ematen duela errazegi; beste batek 
kontsentsua aski bilatu gabetanik aritzen dela honelako edo halako denboran, etabar.  

Kritika horietako baten bat bildu dugu, baina axola handienekoa zaiguna da nolako 
gaitziritziak agertzen zaizkion Euskaltzaindiari euskalkiak-euskara batuaren arazoarekin nola 
edo hala erlazionatuak diren puntuengatik. Azken hauetakoak bilduko ditugu gehienik atal 
honetan.  

 

Batua-euskalkiak auziaren gaineko kritikak 

Euskara batuari onespena eman zioneko hasierako urteak izan ziren gogorrenak 
Euskaltzaindiaren kontrako jardunen aldetik. Izan ere, euskara batua delako proiektua bere 
osoan arbuiatzen baitzuen talde batek, kritika gai printzipal bat, hain zuzen ere, euskara 
batuak euskalkiak hilen zituela zelarik. Hasiera-hasieran, Euskaltzaindiaren erabakiei 
garrantzia eta "erabaki balioa" kentzeko ahalegina egin zuten euskara batuaren proiektuaren 
kontra zirenek.  

Hala, Arantzazuko Biltzarraren ondotik, han harturiko erabakien kontra zirenek beretu 
zuten jarreraren adar bat izan zen Euskaltzaindiak emaniko arauek ez zutela inor behartzen, 
izan ere Euskaltzaindiaren eginbideen artean ez omen zen halakorik batere14. Ildo horretan ari 
da Justo Mari Mokoroa, bere 1971ko lanean (1971:76; ikus aipamen zehatza 1.2. puntua). 

Antonio Maria Labayenek Euskaltzaindiaren jarrera kritikatzen du, 1972an: 

(...) Quieren imponerse por la fuerza. 
Y cuando han visto que no son secundados por una gran parte importante de los cultivadores de la 
literatura vasca han recurrido hasta la amenaza y el chantaje ejerciendo presión sobre los responsables de 
las revistas que no acatan sus órdenes y conminándoles con retirarles toda clase de protección y 

                                                 
14 Han harturiko bidearen alde zirenek, berriz, argudiatzen zuten Euskaltzaindiak babesa eman ziela Biltzarrean hizkuntz 
eredu berria taxutzeko proposamen berriei. 
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autorizaciones. Esas maniobras y otras por el estilo no pueden ni deben ser realizadas en nombre de 
Euskaltzaindia. 
Ni tampoco se puede tolerar que imponga normas y condiciones arbitrarias en los Concursos literarios 
que recientemente ha anunciado, excluyendo con criterio rigorista a los que no se sometan a lo que no fué 
en un principio sino una mera recomendación y muy discutible. No es extraño que esa conducta sea 
criticada severamente. 
Y más cuando es notorio que la Academia en un último concurso de Literatura infringió las bases por ella 
misma establecidas, atropellando todos los principios elementales de la ética con lo que su prestigio 
queda en entredicho. (1972:32) 

Eta ondoko kritika hau ere egiten du, Euskaltzaindiaren jarduna, errotik aldatu ezean, 
garbiro gaitzesten duela, eta batasun proiektuaren gidaritza ukatzen diola: 

Esa falta de respeto a la voluntad popular es lo que se echa de menos en determinados elementos que 
dominan "Euskaltzaindia". Y mientras siga bajo su influjo le incapacita y descalifica para llevar a cabo 
una labor serena y objetiva de prudente unificación. (1972:35) 

Josu Arenazak ere (1974) Euskaltzaindia gogor kritikatzen du, praktikan jarrera ofizialaz 
bestekoa darabilela salatuz: 

Aunque oficialmente la Academia de la Lengua vasca, lanzada a la campaña de unificación, manifieste su 
deseo de conservar y afianzar los dialectos, las hablas populares, los hechos nos demuestran todo lo 
contrario. Si al habla popular se le corta toda manifestación escrita habremos firmado su sentencia de 
muerte. Esto es lo que se hace al sustituirlo en las Ikastolas, en las revistas, en los anuncios de fiestas, en 
la letra de las canciones y hasta en las hojas del calendario. (1974:23-24) 

Elizako agintariak kritikatik libratzen ditu (Antonio María Labayenek ere, 1971n, Liturji-
Batzordearen lana goraipatzen du), baina Villasanteri eztenkada gaitzak bidaltzen dizkio 
mediku bilbotarrak: 

Afortunadamente los Obispos y sus consejeros han mostrado hasta ahora bastante más realismo  y sentido 
común que el Presidente de la Academia Vasca; basándose en el principio de que el apostolado, la 
pastoral, requiere el consenso y la comprensión del pueblo al que va destinado, han enviado con cajas 
destempladas a los «presionadores» (...) (1974:24) 

Eraso horren arrazoien artean segur aski gogoan hartu behar litzateke Arenazak aita 
Villasante Sabino Aranaren kontrario amorratutzat ikusten duela, liburu berean beste toki 
batean esaten duen bezala (1974:45). 

Mitxelenak, berriz, 1978ko Bergarako Biltzarrean Euskaltzaindiari egin zaizkion kritiken 
artean, honako hauek aipatzen ditu: gizartean bitasuna sortu izana, gogorkeriaz jokatu izana, 
lehia arau-emailea, eta maila zientifiko aski ez izatea (1978b).  

Villasantek ere adierazten du zer gisako kritikak egiten zaizkion bere zuzendaritzapeko 
erakundeari, hain zuzen euskalkien gaia dela eta (1982):  

(...) Ekintza honen azpian politika dagoela, ateismoa dagoela, zer ez da esan? 
Beste salakuntza bat ere egiten zaigu: Euskaltzaindia euskalkien etsai bihurtu dela, eta bere euskara batu 
horrekin euskalkiak hil nahi dituela. (1982:453) 

Lehen ere esan dugu Bixente Latiegik eta Dionisio Oñatibiak eginiko liburu bat agertu zela 
plazara 1982an, euskara batuarekin zerikusia zuen guzia kritikatuz, hagitz tonu bortitzean 
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(1983an gaztelaniaz ere argitaratu zen, handitua). Euskaltzaindia bera zen eraso haien 
helburu, euskara batuaren proiektua babesten baitzuen. Aunitzentzat minberagarri izan zen 
liburu horretan Euskaltzaindiari buruz ageri den iritzia ikusteko, aski izan liteke erreferentzia 
hauei erreparatzea (erdarazko bertsiotik ari gara orain): a) liburuaren izenburu adierazgarria, 
Euskaltzaindia lotuaz hizkuntzaren hiltzearekin eta euskara batuarekin: Euskaltzaindia, el 
batua y la muerte del euskera; b) liburuaren bi kapituluren izenburuak Expediente contra 
Euskaltzaindia (1.go kapitulua), eta Euskaltzaindia es culpable (12.a). Ekimenaren ideia bera 
ere, Euskaltzaindiari epaiketa bat egiteko asmotik abiatu zen. Hona nola dioten egileek 
erdarazko bertsioaren hasieran: 

Corría el año 1978. 
Era todavía reciente la clausura de la gran Asamblea celebrada por Euskaltzaindia en Vergara; (....) 
hallábanse reunidos en el Teatro Iparraguirre de Tolosa los miembros de la Asociación de Escritores 
Vascos «KARDABERAZ». 
Era grande la indignación de los allí reunidos, (...) Se hablaba incluso, (...) de la conveniencia de instituir 
una nueva Academia de la Lengua Vasca. ¡«Ya!, -gritó uno de los más ilustres de la reunión-; pero antes 
de nada, ¡es necesario abrir un Expediente a Euskaltzaindia»! (1983:9) 

Ikus dezagun, nolanahi ere, 1982ko euskarazko liburuko pasarte labur bat, 
Euskaltzaindiaren jarrera nola ikusten duten azaltzen duena, hain zuzen euskalkien 
ikuspuntutik: 

(...) Euskaltzaindiari ez zaio naiko "el batua"ren bidez Euskera ondatu izatea; Euskalkiak ondatu naiean 
dabil orain, H'a ren bidez Gipuzkoeraren eta batez ere Bizkaieraren ikasketa zaillagoa biurtuz. (1982:246, 
oin-oharra) 

Jose Basterretxea Oskillaso-k uste du (1984) hizkuntzalariek ezin dutela ezer planifikatu 
hizkuntzaren garapenean. Hizkuntza plangintza bera egiten ahal denik ere ukatzen du. 
Euskaltzaindiak, berriz, ezin du batasunaren arazoa bere gain hartu, ez duelakoz ahalmenik 
horretarako: 

(...) ni han padecido la influencia desconcertante de una Academia que no sabe como enfocar el problema 
de la unificación, que a todas luces se sale de su capacidad. (1984:210)  

Egin dezagun begiratu ttiki bat Iparraldera, han ere Euskaltzaindiaren gidaritza lana 
ukatzeko ahaleginak izan direla ikusteko. J. L. Davantek dioskunez, Zuberoan ere 
Euskaltzaindiaren kontrako mugimendua antolatu nahi izan da, «ziberotar Akademia» bat 
eraiki nahizik. Egile horrek Eibarren azaltzen du nolako jarrerak agertu diren laurogeiko 
hamarrurtekoan zuberotar batzuek bultzaturik euskara batuaren aurka. Euskara batuaren 
kontra eta zubereraren aldeko izan nahi zuen mugimendu horrek, ordea, arrakasta ttikia izan 
zuen (1986:58-59). 

Ekialdetik mendebalera goaz. Euskara batuaren sorreratik urteak pasatu ahala, gero eta 
jende gehiagok onesten du hizkuntza eredu hori, eta baita, oro har, Euskaltzaindiaren zeregina 
ere, nahiz eta tarteka badiren iritzi biziki kritiko batzuk. Adibidez, azken aldion, 1990eko 
hamarrurtekoan, Mendebaletik etorri dira kritikak kexatuz bada euskara batuaren eredua 
sobera gipuzkeratzen ari dela, eta hartan bizkaierak eredu amankomunari egin diezazkiokeen 
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ekarpenetatik ez dela aski agertzen. Ez delakoz, alegia, euskalkien arteko oreka ongi 
gordetzen. Kritika horietako bat agertu zen Euskaldunon Egunkarian 1991ko abenduan, 
sinatzaileen artean euskaltzain oso batzuk eta unibertsitateko irakasle batzuk zituena 
(Sinatzaile batzuk, 199115). Hartan, Euskal Akademiari egozten zaio zenbait puntutan ez 
duela kontuan hartzen azken urteetako usadioa, eta funtsean zeharbidez bezala euskara 
batuaren oinarria aldatu nahi izan dela, gipuzkeraren aldeko isuriaren salaketa eginez. 
Besteak beste, honako baieztapen hauek agertzen dira idatzi horretan: 

Aspaldiko urteotan, ordea, kezkaz betetzen gaitu, bereziki Mitxelena galdu genuenetik, Euskaltzaindian 
gauzak bestelako bideetatik abiatzen hasi direla ikusteak. (...). 
Gipuzkoako gaurko euskaldun demografiaz eta jatorri horretako komunikabideetako profesional batzuren 
laguntza inkontzienteaz baliatuz, guztion euskara batuaren ordez, itxura denez, Gipuzkoako dialekto 
hatxeduna konsakratu nahi dute, irakaskuntzaren gorakadaz Euskal Herriko beste euskaldungoaren 
soziologiazko eta demografiazko indar garrantzitsua ahantziz. Itsua litzateke gure hizkuntzaren 
normalkuntza aurrera joan ahala -eta berori dugu euskaldun irauteko bide bakarra- euskaldunik gehienak 
zein herrialdetan biziko diren ez dakusana. 
Horren aurrean, agiri honen sinatzaileek geure kezka eta protestarik biziena agertzen dugu, gehiegikeriok 
amaituko direlakoan, alde batetik, eta, bestetik, Euskaltzaindiari arazo honetan lehenagoko bide 
irekiagoa, zabalagoa, errespetuzkoagoa eta demokratikoagoa berriro har dezan eskatzen diogu. 
(Sinatzaile batzuk, 1991). 

Ideia bera agertzen du Xabier Kintanak 1992ko artikulu batean, ELE aldizkarian, euskara 
batuaren eredua gipuzkerara makurtzen ari omen delakoz: 

Gomendio horietako asko, gainera, batasunaren oinarrizko filosofia hautsiz azaltzen dira, hots, 
gipuzkeraren nagusigo demografikoaren atxakiaz, euskalki guztien erro komunei kasurik egin gabe. 
Horren ondorioz, azken hogei urteotan lortu-bideratua genuen batasuna (eritzi, nire, erazi, batzu...) orain 
berriz ere puskatu nahi izan da Gipuzkoako dialektoaren mesedetan. Ez dirudi bide berri hori adostasuna 
lortzeko egokiena denik. (1992a:49) 

Giro horretan, Euskerazaintza-k, 1978ko Bergarako biltzarraren ostean sortu eta bere 
buruari Euskeraren Erri-Akademia deitzen dionak, ohar bat argitaratzen du Euskaldunon 
Egunkarian 1992ko otsailean Euskaltzaindiaren jokaera salatuz, besteak beste. Euskal 
Akademiari dagokionez, hona zer dioen, adierazpenaren 11. puntuan: 

11- Euskera zaintzeko ta goraltzeko ardura erabili bearrean, -ortarako sortu da ta-, euskara ulergaitza 
bakarrik aurrera eramateko aalegintzen dan erakundea, salatzen dugu. (Euskerazaintza, 1992) 

Euskalkien aurrean Euskaltzaindiak erakutsi duen jarrerari egiten zaizkion kritikak ez dira 
oraindik ere amaituak. Mendebaleko euskalkitik datoz azken garai honetan iritzi ezkorrak 
Euskaltzaindiaren erabakien edo jarreraren kontra. Berbarako, Adolfo Arejitak (1993a) gogor 
kritikatzen du hala bere ustez Euskaltzaindiak bizkaierarekiko erakutsi duen interes falta nola 
bere jarrera zuritzailea, Arantzazutik hasi eta 93ra arte bederen:  

Berba samur gozo guztiak gorabehera, Euskaltzaindiak sekula ez du ezetariko egitasmorik aurkeztu -ez 
aurkezterik pentsatu- bizkaiera dela eta: ez irakaskuntzan, ez helduen alfabetatzean, ez 
komunikabideetan, ez tradizio literarioaren promozioan. (1993a:66) 

                                                 
15 Idatzi horren itzulpena, El mundo egunkarian ere argitaratu zen, gaztelaniaz, 1992ko urtarrilaren 5ean, Joseba 
Agirrezkuenaga y doce firmas más jartzen zuelarik egile gisa. 
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Juan Luis Goikoetxeak Leioan buruturiko XIII. Biltzarrean (1994), Euskaltzaindiak 
batzorde batzuetan hartu omen duen jokabidea kritikatzen du, bizkaierak horrela haren ustez 
kaltea besterik jasotzen ez duelakoz, eta galera hori nahizik gauzatu nahi dela iradokiz: 

3.-Euskaltzaindiak mendebaldeko  euskararekin  izan beharko lukeen jokabidea. (...) (...) 
Zerk daramatza Gramatika Batzordekoak, Erdialde, Ekialde, Mendebalde zein Hiztegi Batuko 
Batzordeak darabiltzan Bizkaiera, Gipuzkera, Zuberera, e.a., zokoraturik, Iparralde/Hegoalde bereizketa 
politikoa mantentzera?  
Ezin burutan sartu dut zergatik duzuen Iparralde izendatu, Zuberoa kanpo geratzen dela jakinik, edo 
Hegoalde, Oñatitik hasita mendebalderanzko ia lurralde osoa kanpo lagatzen duzuela ezagututa.  
Zuek Hegoalde deitzen duzuen horretan, bizkaierazko ia forma guztiak saihesten dira. (...) 
(...) Ondorioz, zerk eragotz diezadake Iparralde/Hegoalde bereizketa, bizkaiera ere baztertzera datorren 
formula dela sinets dezadan?  
Ez ote da korapiloa beste era honetara askatu behar? Batasuna -bat egitea- bi zati -Iparralde/Hegoalde- 
mantendurik bideragarri bada, zergatik ez sistematikoki saihesten den Mendebaldea -Bizkaiera- ere 
aipatuta gauzatu batasuna? 
Euskaltzaindiko batzordeetan, inon jokatzekotan zuhur eta orekatsu jokatu beharko da, nahiz eta onartzen 
dugun "Quandoque bonus dormitat Homerus". (1994a:796-797) 

Jardunaren ondorioetan, Euskaltzaindiari eskatzen dio euskalkiek jasan duten baztertzea 
onbideratzeko urratsak egin ditzan: 

2.- Mende laurden honetan, -espainolarengandiko higadura ahanzteke- bizkaierak, arestian 
entzundakoagatik, arrazoirik gabeko baztertzea jasan duela -irakaskuntzan ere bai- eta egoera 
bideratzerakoan Euskaltzaindia badela nor. Izan ere noredonork izan behar du munarri. (1994a:797) 

Joseba Butronek ere, Leioako XIII. Biltzar horretan berean, Euskaltzaindiaren zenbait 
jokabide kritikatzen ditu, eta proposamenak egiten ditu etorkizunean jardunbide hori bere 
ustez zuzentzeko. Zuzenkizun galde horietako batean Euskaltzaindiari eskatzen dio 
euskalkien ezaugarrien aldeko joera deliberatuagoa izan dezala aurrerantzean: 

2.3. Euskalkietako aberastasunak bultzatu behar dira.  
Nire ustez, hitzen forma edo idazkera erabakitzen ematen den denbora larrekoa da, hizkuntzarentzat 
onuragarri gerta daitezkeen beste alderdi batzuk alde batera utziaz. Esaterako, Euskaltzaindiak gure 
hizkuntza xehetasunez aberatsago egin dezaketen euskalkietako ekarpenak gogoratu edo proposatu 
beharko lituzke eten gabe. (1994a:709) 

Juan Luis Goikoetxeak hitzaldi egin zuen Tolosan Euskaltzaindiak 1996ko urrian antolatu 
zituen jagon-jardunaldietan. Euskalkiei dagokienez irakaskuntzan gertatzen denak idazle eta 
irakasle mungiarrari ez dio gogoa batere asetzen, eta egoera horren aurrean uste du 
Euskaltzaindiak lukeela finkatu beharko euskalkien normalizaziorako bidea, jarrera biziagoa 
hartuz eta arreta handiagoa eskainiz euskalkien alorrari:  

EUSKALTZAINDIAREN ZEREGINA 
Euskalkiek irakaskuntzan behar hainbateko bermea izan dezaten, Euskaltzaindiari legokioke 
normalizazio bidea finkatzea, argi utzirik zein liratekeen formarik egokienak euskalkiek batutik hurbilen 
funtziona dezaten, ezen Leioan hiru urte eta erdiz ari garen Mendebalde taldekook premia bizia 
nabarmendu baitugu. Zerbaitegatik dio Aita Villasantek "Euskararen Auziaz" liburuan: euskalkiak eta 
tokian tokiko hizkerak aztertu eta landu behar direla uste du Euskaltzaindiak, ortografia eta hizkuntzaren 
azpiegitura zainduz" (1988). (1996:521) 

Bere ustez euskara batuaren beste kontzeptu bat behar litzateke, dirudienez ez hain goitik 
beherakoa, ez hain arau-emaile hutsa, baina hiztunen adostasuna bilatuko lukeena:  
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Azken finean, Txillardegik dioen "Geure endoglosia antolatu behar dugu euskararen barruan" (1990) 
baliozkotzat harturik, baina batua kontzeptu absolutu moduan gainjarrita baino hiztunen adostasuna eta 
bihotzak irabaziz. (1996:521) 

Behin euskara batuak hainbesteko onarpena lortua duelarik, Juan Martin Elexpuruk ere, 
jardunaldi beretan, uste du Euskaltzaindiak arreta handiagoa eskaini beharko liokeela herri-
euskarari. Beheko paragrafo honetan Akademiaren zereginaz esaten duena litzateke 
eskariaren lekuko: 

3. EUSKALTZAINDIAREN ZEREGINA 
Jende askok Euskaltzaindia euskara batuarekin identifikatzen du. Badaki honi euskalkiak interesatzen 
zaizkiola, baina aztergai filologiko gisa, edo batuaren hornitzaile moduan, bakarrik. Euskalkian edo herri-
euskeran idazten dena ortodoxiatik apur bat desbideratua dabileneko ustea oso zabalduta dago. 
Egia esan, nik dakidala behintzat, Euskaltzaindiak ez du ahalegin handirik egin ez herri-euskara 
normatibizatzeko, ez erabilera bultzatzeko. Beste lehentasun batzuk izan ditu. (1996:526-527) 

Uste du, bada, egungo egunean Euskaltzaindiak gehiago hasi beharko lukeela herri-
hizkeren esparruan, jarrera deliberatuagoa hartu alegia, eta hala eskatzen du:  

Ordua du, nire ustez, honi ere arreta puxka bat jartzeko. Lehenengo eta behin "babes politikoa" emanez, 
jakina; eta bigarrenik, normatibizazioa bultzatuz. Euskaltzaindiak ezingo du eskualde bakoitzaren 
kasuistikara heldu, baina bai irizpide orokorrak ematen, lan-taldeak bultzatzen, jardunaldiak antolatzen, 
lagundu. Ez legoke gaizki, ezta, literaturan zein beste alor batzuetan sariketak antolatuko balitu, hauen 
argitalpena bideratuko balu, etab. (1996:527) 

Bestelako kritika batzuk 

Euskara batuaren alde aritu direnen aldetik ere etorri izan zaizkio Euskaltzandiari kritikak, 
besteak beste hain zuzen ere urratsak aitzinera sobera motel egiten zituelakoz, edo ausardia 
aski erakusten ez zuelakoz. Ildo honetan sartzen da ondoan ikusiko dugun iritzia. 1977an 
Euskal Hiztegi Modernoaren egileek Euskaltzaindiarekiko adostasuna erakusten baldin 
badute ere orohar, kritika ere agertzen dute, erabakiak hartu eta euskara batuaren taxutzean 
erakunde horrek erakusten duen geldotasunarengatik hain zuzen: 

Euskaldunok asko zor diogu geure Akademiari eta hiztegi hau, oinharriz, haren arauetara moldatua izan 
da. Hala ere, erakunde honek bere begi on horien atzean uzten duen askatasunaz baliatu izan gara zenbait 
puntutan, horrela aldaketa eta bereizkuntza argigarri eta zehatzagoak egiteko. 
Ez da sekretu bat, gainera, munduko hizkuntz akademia guztiak, nolabaiteko senatu bat osatzen duten 
aldetik, kontserbadore xamarrak izaten direla, eta beraien jarrera maiz "gelditasunezko zuhurtzia" bat 
izaten dela. (1977:15) 

Euskal Hiztegi Modernoaren egileek 1977ko hiztegian agerturiko kritika bera egiten diote 
Euskaltzaindiari Hiztegi 80aren hitzaurrean ere, hitzez hitz puska batean, baina oraingoan 
zehaztuz lehenbizikoan kritika lausoa zena. 1978an Bergarako Biltzarra egin da, eta han 
Euskaltzaindiak h batzuk kentzea erabaki du. Hori dela eta, hiztegiaren egileek ondoko hau 
egozten diote Euskaltzaindiari, esanez botere politikoaren menean jarri dela erakundea, 
arrazoi politikoak erabiliz eta ez arrazoi linguistikoak: 

[Akademiek] Boterean daudenen gustua egiteko arauak, aitortezinezko moduan, ematen ez dituztenean. 
Nola uler, bestela, oraintsuko exenplu sonatua jartzeko, Euskaltzaindiak zenbait h hain arbitrarioki 
kentzeko erabakiak, hiztegigile, textugile, alfabetatze-kanpaina, UZEI, Elhuyar eta beste idazle askoren 
kontseilu eta erreguaren kontra? Zer arrazoi linguistiko eman daiteke, kasu, harri-ren deribatuak h-az 
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idazten segitzeko eta herri-renak, aldiz, ez, ertzain-en jabeei amore ematekoa ez bada? Hori dela eta, 
inoiz urak beren hibaira bihurtuko direlakoan, obedituz baina ez konplituz, parentesi artean utzi ditugu 
horrelako hitzen h-ak, irakurleak zeintzu diren jakin dezan. (1980:XVII) 

Laurogeiko hamarrurtekoaren hasierako giroa gogoan zuela, kritika bera errepikatzen du 
Kintanak 1992n ere, Euskaltzaindiaren atzerapausuak izenburuaren azpian (1992a:35, 44-45, 
adibidez). Kintanak, diogun moduan, Euskaltzaindiaren jarduera kritikatzen du, erakundea 
hagitz geldo ibili delakoz haren ustez aunitz urtez, ospakizunetan eta agerraldietan bere burua 
erakutsiz bai baina arauak eman gabe, erabakirik hartu gaberik hizkuntza estandarrari 
dagokionez (1992a:46-47). Beste kritika-gai batzuk ere badira idatzi berean. Adibidez, 
Euskaltzaindiaren lan egiteko manera, lehenago gardenagoa eta orain ilunagoa eta hertsiagoa 
dena Kintanaren iritzian (1992a:48-49). Dena dela, gaur egun euskaltzain osoa den kritika 
egileak ez du orohar Euskaltzaindiaren jarrera deitoratzen: aitortzen du batasunak aitzina egin 
duela Villasanteren agintaldian (1992a:45). 

Euskal Kultur Batzarraren ustez, berriz, 1985ean Euskaltzaindia moteldua zebilen azken 
urteetan erabaki hartzeko lanean euskara batuari begira. Kritikatu egiten dute horrengatik: 

Azken urteotan motelduta ikusten dugu Euskaltzaindia; eta agertu dituen zalantzak arriskutsuak dira, 
kultur indarren aurrean fidagarritasuna gal dezakeelako. Euskararen estandardizazioak, berriz, urrats asko 
eta garrantzizkoak egin behar ditu oraindik; eta euskararen modernizazioak eta horrek gaurko euskal 
gizartean bete behar dituen funtzio sozialek gero eta larrikiago eskatzen dituzte neurri berriak eta 
bizkorrak, estandardizazioaren bidetik. (1985:57) 

Euskaltzaindiaren baitan ere izan dira disidenteak: euskara batuaren hasierako urteetako 
iritzi eta jarrera kontrakoez gainera (Manuel Lekuona bera da adibide), azkeneko denborotan 
ere eztabaida biziak sortu dira erakundeko partaideen artean. Horietako bat Alfontso Irigoyen 
izanen litzateke, Euskaltzaindiak onarturiko ortografia ez baitzuen onartzen kultur hitzei 
zegokienez (Irigoyen 1990a: 319-328). 

Zientziaren esparruan euskararen garapenak dituen arazoei heltzeko moduari dagokionez, 
Jose Ramon Etxebarriak (1992) Euskaltzaindiari errespetua erakusten dio, baina ez dio 
erabateko aginterik aitortzen, ez dio guztizko epailetasuna ezagutzen. Zientzialariak dira 
egunoroko praxian hizkuntza euren zereginetara egokitzen dutenak, eta eurek dute, beraz, 
hizkuntzaren bilakaeraren norakoa euren alorrean, nahiz eta hizkuntzalarien zeregina ez duen 
batere ukatzen, haiekin lankidetza eskatu baizik. Euskaltzaindiari galdetzen dio egin den 
tradizioa, urte guttikoa izanik ere, errespeta dezala, hori delakoz dagoen bakarra (1992:109-
110).  

1993an polemika biztu zen bi entziklopedia egileren artean, izan ere urte horretan 
argitaratu baitziren LUR ENTZIKLOPEDIA eta EUSENOR siglen azpian agertuak. Polemika 
hori egunkarietan ez ezik, bestelako hedabide batzuen bidez ere ibili zen. Eztabaida puntu bat 
izan zen entziklopedia bietan agertzen bide diren hizkuntz eredu bien arteko aldea. Alfonso 
Irigoyenek 1993an eskatzen dio Euskaltzaindiari publikoki ager dezan erakunde moduan ez 
duela zer ikusirik proiektu bakarrarekin ere, bestela lehenago gizartean lortua duen onarpena 



274                                                                                                                                       2.4. Euskaltzaindia eta euskalkiak 

 

gal lezakeelakoz (horren berri ikusteko, Irigoyen 1995a:409-411). Bestalde, bere iritzia 
bortizki azaltzen du, arrontean gaitzetsiz Euskaltzaindiak zigorrak eskatzea hizkuntza zuzen 
erabiltzen ez dutenen kontra (1995a:414). Bada, halaber, beste agiri bat ere, Irigoyenen aipatu 
berri horren antz handia duena -zenbaitetan hitzez hitz bat baitatoz-, Jagon Jardunaldi horien 
ondotik atera ziren ondorioak dituena gai, 1994ko martxoaren hiruko data duena. Izenburua 
hauxe du: Euskara okerragatiko zigorren asmo harrigarriaz. Agiri horretan ere kritikatzen 
dira ondorio haiek (1995a:416).  

1994an Euskaltzaindiaren Jagon Sailak jardunaldi batzuk egin zituen Bilbon, otsailaren 
24tik 26ra, eta horien ondotik sail horrek ondorio batzuk jendarteratu zituen. Ondorio 
horietako gai batek, berriz, hain zuzen euskararen erabilera zuzena bermatzeko zigorbideak 
erabiltzeko ahalbidea ere aipatzen zuen zati batek, ezinegona ez ezik haserrea ere sortu zuen 
zenbaiten artean. Hala, Bizkai aldetik, Adolfo Arejitak bere iritzi aurkakoa erakusten du 
gehiegizko kontrola arbuiatuz: 

Arnasa lasai hartzen utziko digun gizarte euskarazkoa nahi nuke, ez itoko gaituena. Eta bien bitartean, 
Txirrita neskazaharretatik bezala, libra gaitzazu, Jaun zerukoa, inkisizio gaitzetik. (Arejita, 1994) 

Beste alde batetik, adierazpen horrek kezka sortu zion Piarres Xarritoni ere, martxoaren 
5eko Euskaldunon Egunkarian iritzi artikuluxka gai horretaz egiten baitu, Euskaltzaindiak 
arazoa astiroagoa pentsatuko duela uste duela (Xarriton, 1994). 

Kritika bortitza egiten dio berriz ere Alfontso Irigoyenek Euskaltzaindiari 1995ean, uste 
duelarik 1990ean euskaltzainburuari egin zion gutun idekiak ez duela batere bere balioa galdu 
bost urte geroago. Euskaltzaindiaren jarreraz dio erakunde horren baitan «izpiritu erkin 
sektarismoz beterikoa» nagusitzen joan dela azken urteetan (1990b eta 1995c). 

2.4.3. Ondorioa 

Azpiatal honetan ikusi dugunez Euskaltzaindiak, euskara batuari laguntza eta babesa 
emateaz gain, euskalkien alorra ere landu beharra zela adierazi izan du garbiro beti, nolabait 
erdi-bidean jarriz horrela, eta hargatik kritikak alde batetik bezala bestetik ere hartuz (ikus, 
batez ere Villasante euskaltzainburu izan zenaren iritziak, bere agintaldikoak). Tirabirak eta 
atezuak ugari izan badira ere, Euskaltzaindiak formalki inoiz ez du euskalkien kontrako 
jarrerarik hartu eta ez haiek ez balira bezala jokatu; are gehiago, alor hori hainbat biltzarretan 
eta ekimenetan landu du espreski. Euskaltzaindiak euskara batuaren eta euskalkien arteko 
gatazkaz eta haien artean erdietsi beharreko orekaz eginiko adierazpen ofizial batzuk bildu 
ditugu atal honetan -2.4.1.1.- (irakaskuntzarekin zuzenean lotuak 3. kapituluan aipatuko 
ditugu). Euskaltzainburuen adierazpenak ere ekarri ditugu (2.4.1.2). Erakunde horren ekimen 
garrantzitsu batzuk aipatu ditugu 2.4.1.3. atalean. Horiek guztiak azterturik, gure ustez inola 
ere ezin daiteke esan erakunde horrek euskalkien lantzea gutietsi edo baztertu duenik. 

Beste azpiatal batean, ordea, Euskaltzaindiak harturiko jarrerari buruzko iritzi 
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kontrajarriak bildu ditugu. Akademiaren jardunbidearen alde topatu ditugun iritzi batzuen 
ondotik, erakunde horren arieraren atal baten edo besteren kontrako adierazpenak juntatu 
ditugu. Horien artean, berriz, euskalkien kontua nola edo hala ukitzen zutenei eskaini diegu 
bereziki arreta. Ikusi ditugu euskara batuaren hasieran Euskaltzaindiari egiten zitzaizkion 
kritikak, batzuk euskalkien hiltzaile gisa hartzen zutenak erakundea. Mendebaleko 
euskalkiaren ikuspuntutik, 1990eko hamarrurtekoaren erdian oraindik ere segitzen dute 
kritikak Euskaltzaindiaren kontra, edo eskariak, azken boladan areagotuak, iduritu zaigunez, 
euskalkien alde deliberatuago joka dadin hizkuntz erakunde gorenak.  

Gure aburuz, ustezko kontradikzio horren azalpena ildo honetatik joanen litzateke: 
Euskaltzaindiak euskara batuari babesa ematean, hasieran euskalkien alde ari zirenek nahi 
izan zuten Akademiak bere lan-ildo hasi berria utz zezan, eta euskalkien alde jar zedin, 
euskara batuaren proiektua alboratuz. Gogoan eduki bedi lehen garai batean bateraezinak 
bailiran ikusten zirela euskalkia lantzea eta euskara batuari bultza egitea. Baina 
Euskaltzaindiak, giro horretan, gizartean zebilen indarraren arrimuan, euskara batuaren 
eraikitzeari ematen dio lehentasuna, eta gizarteko indarren menpe uzten du bai bata eta bai 
bestea lantzea. Kontuan hartu behar da 1968tik 1978-79 bitartean ez zela izan erakunde 
politikorik euskara babesten zuenik, eta ahalegin guziak gizarteko indarren eta ekimenen 
ondorio hutsak zirela, agintaritzaren esku sartzerik gabe; 1979tik aitzinera, berriz, Eusko 
Jaurlaritzak euskara batuari ematen dio lehentasuna, eta bizkaierari ere bai babesa, baina 
batasun bidean jartzeko baldintzaren pean. Gizartean, berriz, interes handiagoa bizten zuen, 
antza, euskara batua egin eta indartu nahiak euskalkia lantzeak baino, eta horrengatik azken 
lan hau minoria baten eskuetan gelditu zen (minoria estigmatizatua, gainera, hein batean 
bederen -ikus konplexuaren atala, adibidez: 2.2.3. puntua). Bestela esan: euskalkia lantzea 
baino zeregin premiazkoagoa iduritu zitzaion gizarte euskaldunari, oro har, euskara batua 
eratzea, eta horri ekin zion batik bat. Ondorioz, euskalkiaren alde ari zirenak indar handirik 
(askirik) gabe gelditzen dira hizkuntzaren erabiltzaile kualifikatuen artean (hala esaten du 
Elexpuruk 1996an, adibidez), eta euren jarrera bizkortzeko kexak agertzen dituzte instituzio 
ofizialen -Euskaltzaindiaren, Eusko Jaurlaritzaren- jokabidea dela-eta, erakunde ofizial horien 
babesetik jaso nahizik gizartearen dinamika arruntean bildu ezin zena, hots, euskalkia 
garatzeko jende multzoa eta hortik datorren indar praktikoa (Euskaltzaindiaz besteko 
erakunde batzuekiko kritiken berri, 2.2.4. atalean agertzen da).  

Dena dela, bada azken urteotan eskaria (batez ere mendebaletik datorrena) Euskaltzaindiak 
orain artekoa baino jarrera biziagoa har dezan euskalkien garapenaren alde, gaur den egunean 
gizartean euskara batuaren beharra (ia-ia) erabat onesten bada ere, duela 20 bat urte ez bezala; 
gainera (honetan ere iritziak aldatu -aldatzen ari- dira), iduri du euskalkien aldeko joera 
hedatzen ari dela, euskara batuaren osagarri hartzen baitira eredu horiek eta zenbait 
esparrutan eta zereginetan erabili beharreko. Hala ere, honetan ere Euskaltzaindiaren jarrera 
ez zaigu, oro har, gizartearen nahitik bereizia begitantzen, lan honetan bertan ikusi ditugun 
euskaltzain batzuen iritziak gogoan hartzera.  
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2.5. Bizkaieraren egoera nolakoa den, hizkuntzalaritzaren eta soziolinguistikaren 
argitan  

Bi aldetatik aztertu nahi dugu bizkaieraren egoera atal honetan: alde batetik, 
dialektologiaren ikuspuntutik nola ikusten den bizkaieraren egoera arakatuko dugu labur, eta 
bestetik soziolinguistikako datu estatistikoek ematen duten informazioa ere baliatuko dugu, 
kasu honetan bereziki hiztun kopuruaren berri bilatuko dugularik, eskualdez eskualde. 

Bi alde horietatik eskuratzen dugun informazioa baliatuko zaigu gero, eskola instituzioan 
zer politika hartu erabakitzeko orduan garrantzitsua delakoz gure iduriko. 

2.5.1. Dialektologiaren ikuspuntutik: azpieuskalkietan banatua 

Hizkuntzalaritzaren aldetik aztertuta, dialektologiak erakusten digu zein den bizkaiera edo 
mendebaleko euskalkia izenaz ezagutzen den euskararen dialekto nagusiaren egoera. Alde 
batetik, beste euskalkien aldean jarriz gero, batasuna erakusten du haiekiko kontrastean; baina 
bestetik, beraren baitan zatikatua dago, azpieuskalki desberdinetan.  

Azken ikerketaz aitzina hasita, Koldo Zuazok egin du euskalkien azkeneko sailkapena, eta 
haren arabera mendebalekoa da euskalki nagusietako bat, Bizkaiko lurralde euskaldunez 
gainera Gipuzkoako Deba Arroa bere baitan hartzen duena, eta baita Arabako herrialdearen 
herri euskaldunak (1998b). Koldo Zuazoren analisi mailan, beraz, berriz ere ageri da 
bizkaierak baduela beste euskalkiekiko kontrastean nortasun berezia (bere baitan dituen 
desberdintasunak gora-behera). 

Bestalde, bizkaieraren azpieuskalkiei dagokienez, neurri handi batean oraindik ere 
Bonaparte printzeak eginiko sailkapena erabiltzen da, gutti goiti-beheiti, euskalkiak eta 
azpieuskalkiak zehazteko orduan. Hala egiten da, adibidez, UEUk 1983an argitaraturiko 
Euskal Dialektologiaren Hastapenak liburuan, non Bonapartek eginiko 4 sailkapenen berri 
ematen den (1983: 7 eta hur.). Sailkapen horietako azkenean, adibidez, bizkaiera 3 
azpieuskalki nagusitan banatzen da: Ekialdekoa (Markinako barietatea), Mendebalekoa (7 
barietatekoa: Gernika, Bermeo, Arratia, Orozko, Plentzia, Arrigorriaga eta Otxandio 
dituelarik bakoitzak erdigune), eta Gipuzkoakoa (Bergara eta Gatzagako barietateak).  

Gotzon Aurrekoetxeak, hainbat urtetan Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa egiten aritua den 
irakasle eta ikertzaileak, hona nola adierazten duen bizkaieraren egoera (1993a): 

Gure kasuan, EHHAren bidez, (...) Hizkuntzaren benetako errealitatea zelangoa den ikusteko aukera izan 
dugu. 
Eta errealitate hau anitza da (ez bakarra) eta oso aberatsa. Bestetik ez da uniformea, zalantzaz beterik 
dago, polimosfismoz josia agertuko zaigu hizkuntza guztietan gertatzen den moduan. Gertakari honek 
sinplifikazioetatik urrundu egiten gaitu. (...) (...) 
Eta desbardintasunez edo hizkuntz distantziez hasten garenean berbaz guztiz arduratzen naiz, ze nork 
esango dit niri, esate baterako, Zeberioko hizkeratik Ondarroakora hizkuntz tarte edo hizkuntz 
desbardintasun txikiagoa dagoela Ondarroa eta Debakoaren artean baino? Eta hala ere lehen biak 
euskalki berekotzat hartuten dira eta bigarren biak desbardinetakoak. (1993:22-24) 
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Gotzon Aurrekoetxeak berak eginiko doktoretza tesian (1995), berriz, bizkaieraren 
egituraketa linguistikoa aztertzen du. Oro har, lan horretan agertzen da hizkuntz ezaugarriak 
hurbilagotik aztertu ahala, hizkeren arteko desberdintasunak ugaritu eta ñabartu egiten direla, 
eta «koherentzia geolinguistikoa» desagertzen dela analisian maila ttikiagotara jotzen den 
bestean. Hala dio ondorio gisa Aurrekoetxeak: 

Ondorioz zera esan daiteke: espazioaren hizkuntz egituraketa analizatzea bi edo hiru multzo edo 
eremutan sailkatzean aspektu geolinguistikotik egindako azterketa baliagarria gertatzen da; ikuspuntu 
diatopikoa egitura aztertzeko baliagarria gertatzen dela, hain zuzen ere. Baina beheragoko mailetara 
jaitsiz ikuspuntu hau erabiltzeko zailtasunak aurkitzen dira 25. mapan ikus daitekeenez. Mapa hau ez da 
mugaketa geolinguistikoa egiteko baliagarri. Hizkuntz banaketa eta egituraketa, maila honetan, ez dago 
faktore geografikoekin loturik, bestelako faktoreek indar handiagoz hartzen dute parte bertan. (1995:288) 

Euskalkietan ez ezik, azpieuskalkietan ere badira aldeak aisa ezagutzeko modukoak, 
herrian herriko hiztunaren arabera (eta bestela ere bai) garrantzia izan dezaketenak. Juan 
Martin Elexpuru, Deba Arroari buruzko euskaraz ari delarik, desberdintasunez eta herrian 
herriko hizkeraren nortasunaz ongi jabetzen da. Haren ustez, berea duen azpieuskalkian 
beharbada 5 berbeta eskualde bereiz daitezke, bakoitzak bere nortasuna duela, eta horietako 
bakoitza banaka eta desberdin tratatuko luke, nahiz eta bizkaiera batuari ez dion hargatik 
balizko baliagarritasuna kentzen: «Leintz (Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza. Agian 
Aramaio), Oñati, Bergara (Antzuola barne), Eibar (agian Soraluze eta Ermua barne), eta 
Elgoibar» (Elexpuru:1996:525) (ikus 3.4. puntua).  

Horretaz gainera, gure ustez ez da ahantzi behar eskualde bakoitzean bertako hiztunek 
nolako iritzia duten eredu jantziari buruz, horrek ere baduelakoz eragina edozein proposamen 
egiteko orduan arrakasta bilatu nahi bada. Ildo horretan, Juan Martin Elexpuruk bergarako 
hiztunek duten usteei buruz esaten duena ez da aztertu gabetanik baztertzekoa (1996):  

Gure euskalkia bizkaiera izan arren, bizkaiera batuak ez digu askotzarik balio. Gure eskualdeak harreman 
gutxi izan du bizkaiera ofizialarekin, lehen gipuzkera eta orain batua direlako gure erreferentzia kultoak. 
(1996:525) 

2.5.1.1. Bizkaiera batua edo estandarra eraikitzeko ahaleginak 

Egoera zatikatu horrek dakartzan eragozpenak gainditzeko ahaleginak gero eta 
nabariagoak dira azkeneko urteotan, bizkaiera batu edo estandar bat eraikitzeko nahiaren 
inguruan bilduak. Lehenagoko Euskal Joskera (Arejita, 1978) eta gisa horretako liburuez gain 
(bizkaieraren ikuspuntutik abiatuta eginak, baina euskara batuaren ortografia onartu gabe, eta 
nolabait haren aurka), 1983an argitaratu zen lehenbizikoz Eusko Jaurlaritzaren babesean 
Bizkaieraren idatzizko arauak (deklinabidea eta aditza) izeneko liburua, bizkaierak dituen 
bereizgarri desberdinen artean eredu idatzirako batasuna bilatu nahizik, eta Euskaltzaindiak 
erabakitako ortografia arauak errespetatuz. Ildo berean atera zen urte batzuk geroago 
Bizkaierazko joskera izenekoa (1989), helburu bera zuena: bizkaiera batua edo estandarra 
eraikitzeko ezaugarrien bilduma eskaintzea bizkaieraz jardun nahiko lukeenari. Berriagoak 
ere badira oraindik ekimen batzuk jardunbide berekotzat har daitezkeenak, hots, bizkaierak 
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dituen ezaugarriak ezagutaraztea, haien beharrean edo nahian legokeen irakasle, idazle, edo 
bestelako hizkuntza-erabiltzailearen esku jarriz: hor sartuko genituzke euskalki horren 
izaeraren berri ematen duten artikulu batzuk, Mendebal Euskal Kultur Elkarteak argitaratuak 
(1997 eta 1998). 

2.5.2. Mendebaleko euskalkia soziolinguistikaren ikuspuntutik: euskaldun kopuru 
desberdinak eskualdearen arabera 

Puntu honetan ikusiko dugu zer portzentaia osatzen duten gizartean, etxean ama-hizkuntza 
bezala euskara dutenak1, eta baita zenbatek erabiltzen duten maizenik hizkuntza hori etxeko 
harremanetan2. Hori egiteko, lehenengoz Euskadiko Autonomi Erkidegoa bere osoan hartuko 
dugu, eta gero maila xeheagoetara etorriko gara, zehazki mendebaleko euskalkiak hartzen 
dituen lurraldeetan nolako egoera ageri den aztertzeko3. 

Euskal Autonomia Erkidegoa 

Euskadiko Autonomia Erkidegoa bere osoan harturik, euskara ama hizkuntza gisa dutenak, 
biztanleen % 20'52 dira. Ama hizkuntza moduan bi hizkuntzak dituztenak, berriz, % 3'58 dira. 
Horrek esan nahi du etxean lehen hizkuntza gisa euskara ikas dezaketenak, bi kopuruak batuz, 
% 24'1 direla, hau da, populazioaren laurden bat ia. 

Hala ere, etxean euskara bakarra erabiltzen dutenen kopurua ttikiagoa da: % 13'8, hain 
zuzen. Bi hizkuntzak erabiltzen dituztenak, berriz, % 8'06ra iristen dira. Beraz, euskara 
etxeko harremanetan gutienean entzun ohi dutenak % 21'86 dira. 

Bizkaiko lurralde historikoa 

Ama hizkuntza gisa euskara dutenak, Bizkaiko lurralde historikoan, populazioaren % 
13'85 dira. Bi hizkuntzak gisa horretan dituztenak, % 2'91. Bi kopuru horiek batuz, euskara 
nola edo hala etxean ikasi dutenak (ikasteko aukera-edo izan dutenak), % 16'76 dira lurralde 
historiko honetan. 

Erabilerari buruzko datuak, berriz, honako hauek dira: Etxean euskara bakarra erabiltzen 
du, % 8'87ek. Etxean bi hizkuntzak erabiltzen dituzte: % 6'04. Biak bat eginez, populazioaren 
%14'91k erabiltzen du euskara etxean. 

Bizkaia+Gorbeia inguruak (araban)+Deba Garaia eta Deba Beherea (gipuzkoan) 

Mendebaleko euskalkia ez da, ordea, Bizkaian bakarrean erabiltzen: haren aldaeraren 

                                                 
1 Guk erabili dugun informazio iturrian, ama-hizkuntza honela definitzen da: «Haurtzaroan 3 urte bitartean ikasten den lehen 
hizkuntza» (EUSTAT, 1996:234).  
2Gure informazio iturriak honela definitzen du etxean erabiltzen den hizkuntza: «Etxe barruan sarrien erabiltzen den 
hizkuntza» (EUSTAT, 1996:234). 
3Datuak hemendik hartu ditugu: EUSTAT (1996): Euskal Urtekari Estatistikoa, Gasteiz, Eustat, 242 eta hurr. 
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batean mintzatzen da Araban ere (Gorbeia Inguruak izeneko eskualdean: Aramaio, 
Legutiano...), eta baita Gipuzkoako lurraldean ere (Deba Garaian -Bergara, Arrasate, Oñati..., 
eta Deba Beherean -Mutriku, Mendaro, Elgoibar, Eibar...-). Horrenbestean, interesatzen zaigu 
zein egoera aurkitzen dugun eskualde horiek ere barne hartzen ditugunean.  

Beraz, horrela hartuta, ama hizkuntza euskara dutenak, lurralde horietako populazio 
guziaren % 17'53 dira; bi hizkuntzak modu horretan dituztenak, % 3'09 dira. Bi kopuru horiek 
batuz, euskara etxean ikasi dutenen multzoa ematen digute: % 20'62. 

Etxean euskara bakarra erabiltzen dutenak, berriz, % 11'45era iristen dira; etxean bi 
hizkuntzak erabiltzen dituztenak % 7'16 dira. Biak batean hartuz, euskara etxean 
zenbapaitean erabiltzen dutenen kopurua ateratzen zaigu: % 18'61. 

Datuak eskualdeka 

Puntu honetan eskualdeka erakutsiko ditugu datuak.  
 

 Ama hizkuntza Erabilera 
 euskara biak euskara biak 

Arrati-Nerbioi % 47’47 % 5’58 % 35’69 % 13’25 
Bilbo Handia % 5’27 % 2’48 % 2’02 % 4’13 
Deba Beherea % 49’78 % 5’19 % 31’42 % 17’71 
Deba Garaia % 52’31 % 4’41 % 38’22 % 17’22 
Durangaldea % 36’34 % 4’82 % 24’78 % 12’78 
Enkartazioak % 0’65 % 0’44 % 0’14 % 1’02 
Gernika-Bermeo % 70’33 % 4’98 % 53’19 % 20’11 
Gorbeia Inguruak % 27’02 % 2’81 % 19’70 % 7’28 
Markina-Ondarroa % 80’80 % 3’03 % 74’17 % 8’96 
Plentzia-Mungia % 42’61 % 6’61 % 27’31 % 17’16 

Koadro horretan ikusten den gisan, oso desberdinak dira euskaraz dakitenen portzentaiak 
eskualdeka hartuz gero. Gure ustez aldagai hori garrantzitsua da eskoletan proposatzeko 
hizkuntz eredua erabakitzeko orduan. Horrela, Enkartazioetan egunoroko bizitzan etxeko 
giroan euskararekin harremana izan dezaketenak oso guti dira, baina kasik kontrakoa 
gertatzen da Markina-Ondarroa eskualdean, non gehiengo handia euskalduna den eta familian 
euskaraz egiten duen (bertako barietatean, suposa daiteke, gehienek bederen). Gernika-
Bermeo eskualdean, gure azterketa enpirikoa eremu horretan kokatzen baita, etxean 
euskararen barietateren bat erabiltzen dutenak nahiko kopuru handia osatzen dute (lautik 
hiruk, gutxi gora-behera). Ez dugu daturik horietako zenbatek dakiten eta erabiltzen duten 
euskara batua, baina oro har uste dugu euskalkia izanen dela nagusiki ikasten dena etxeetan. 
Horrek, eskolarako hizkuntz proposamena egiteko orduan, euskalkia ezin ahantzi dela 
iradokitzen digu. 

Gernika-Bermeo eskualdeko datuak 
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Eskualde honetan bi hiri dira 10.000 biztanletik gora dutenak: Bermeo eta Gernika-Lumo. 
Gure azterketa Gernika-Lumoko eta Muxikako eskoletan egin baitugu, bereziki digute axola 
eskola antolamenduaren arabera herri bi horien eraginpean gelditzen diren bizitokietako 
datuak, hots, Errigoiti, Forua, Nabarniz, Ajangiz, Mendata, eta Muxika, Gernika-Lumo beraz 
gainera. Horiexek agertzen ditugu ondoko tauletan. Lehenbizikoan, kopuru absolutuak, eta 
haien araberako bataz bestekoa, azken lerroan; eta bigarrenean, herriz herriko portzentuak. 

 
 Ama hizkuntza Erabilera 
 euskara biak euskara biak 

Gernika-Lumo 9.707 1.153 6.738 3.566 
Errigoiti 410 9 405 23 
Forua 690 23 610 98 
Nabarniz 248 1 243 2 
Ajangiz 334 5 315 10 
Mendata 326 11 324 20 
Muxika 1.314 40 1.230 114 
Denak batera (abs.) 13.029 1.242 9.865 3.833 
Denak batera (%) %  65’69 % 6’26 % 49’74 % 19’33 
Euskara+biak % 71’95 % 69’07 

 
 Ama hizkuntza Erabilera 
 euskara biak euskara biak 

Gernika-Lumo % 60’51 % 7’19 % 42’00 % 22’23 
Errigoiti % 93’18 % 2’05 % 92’05 % 5’23 
Forua % 72’71 %2’42 % 64’28 % 10’33 
Nabarniz % 98’80 % 0’40 % 96’81 % 0’80 
Ajangiz % 92’52 % 1’39  % 87’26 % 2’77 
Mendata % 93’68 % 3’16 % 93’10 % 5’75 
Muxika % 91’06 %2’77 85’24 % 7’90 

Zenbat eta herria handiagoa, orduan eta euskararen erabilera ttikiagoa da. Hala ere, 
denetan ere euskaldun aktiboen kopuru estatistikoa nahiko handia da, eta kontuan hartu behar 
litzateke, eskolarako hizkuntz proposamena egiten denean, euskalkian mintzatuko direla 
noski horietako gehienak. Hala hartzen dugu behinik behin guk. 

Gernika-Lumoko eta Muxikako eskolen eraginpeko eskualdea, dena bat hartuta 

Azkenik, gure azterketa enpirikoan hartu ditugun ikastetxeen eraginpeko eskualdeko 
datuak emanen ditugu hurrengo tauletan, portzentzuetan. Lehenbizikoan, aztertu ditugun 
eskola-ikastolen eraginpeko herriei dagozkien datu guziak emanen ditugu, denak batean, 
bataz besteko lehenengo hurbilketa bat egiteko: 

 Ama hizkuntza Erabilera 
 euskara biak euskara biak 

Gernika-Lumo/Muxika (denak 
batera) 

% 65’9 % 6’26 % 49’74 % 19’33 
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Koadro horrek erakusten digu etxean euskara erabiltzen dutenen kopurua, % 70era 
hurbiltzen dela. Beraz, euskalkiaren erabilera nahiko indartsu dagoela ondorioztatzen dugu, 
eta ume askok eskolara doazenean bertako euskalkia ikasten hasiak direla familia giroan. 

Hurrengo taulan, bereziko dugu Muxikako eskola, alde batetik (herri horri erantzuten dion 
neurrian), eta Gernika-Lumokoak bestetik (aipatu ditugun beste herri guziei erantzunez): 

 
 Ama hizkuntza Erabilera 
 euskara biak euskara biak 

Gernika-Lumoko eskolak % 67’70 % 6’54 % 46’95 % 20’22 
Muxikako eskola % 91’06 % 2’77 % 85’24 % 7’90 

Ikusten da Muxikako eskolaren eragin-eremuan euskaldunen portzentaia aunitzez ere 
handiagoa dela Gernika-Lumokoarenaren aldean, baina azken honetan ere % 70etik hurbil 
dago euskaldunen batez besteko kopuru teorikoa. Nolanahi ere, uste dugu kopuru horiek 
euskararen bizitasun handia erakusten dutela, eta beraz kontuan hartu behar da faktore hau, 
gure ustez, erabakitzeko eskolan zein hizkuntz ezaugarri onartu beharko liratekeen. 

Laugarren kapituluan agertuko dugun azterketa enpirikoari dagokionez, esan dezagun 
antzeko datuak ageri direla Nafarroan ikertu dugun eskualdean (4.2.2. puntuan ematen 
ditugu). 
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3. Eskola hizkera eta dialektoak 

3.0. Sarrera 

Kapitulu honetan eskola hizkera eta dialektoen arteko harremana aztertu nahi dugu. Bost 
ataletan banatu dugu gure lana, ondoan adierazten dugun gisan. 

Lehenbiziko atalean (3.1.) dialektoak irakaskuntzan nola hartuak izan diren (edo hartzen 
diren) ikusi dugu. Bi jarrera desberdin antzematen dira auzi horretan: batetik, lehengo eskola 
tradizionalaren jokabidea, hizkuntzaren aldaera geografikoei batere arretarik jarri gabe 
iharduten zuena, eta helburua literatur hizkuntzaren eredua irakastea zuena; bestetik, gaur 
egungo korronte berritzaileek defenditzen duten ikuspuntua, alegia, dialektoek (eta bestelako 
hizkuntz aldaerek) eskolan bere tokia behar dutela aldarrikatzen duena. Azkeneko joera 
honen aldeko jarrera dugu guk ere. 

Dialektoak eskolan onartzeko joera horren adibideak bilatzeko eta sailkatzeko orduan, 
irizpide geografikoa erabili dugu: multzo batean jarri ditugu Euskal Herriaz kanpoko adituen 
iritziak (3.1.2.1.), eta bestean hemen bertan esanikoak (3.1.2.2. puntua). Azken hauen artean, 
bereizi ditugu Euskaltzaindiaren eta Eusko Jaurlaritzaren iritziak, erakunde gisa duten 
garrantziarengatik, eta beste aburu emaile partikularrenak. 

Beste atal batean aztertu dugu konstruktibismoaren ikuspuntutik nolako lekua gelditzen 
zaien dialektoei eskola-jardunean (3.1.2.3. puntua). Gaingiroki eginiko azterketa horren 
arrazoia da gaur egun filosofia hori dabilela indarrean irakaskuntzaren munduko saio 
berritzaileen eragile gisa. Konparazio batera, kontzepzio horren printzipioek argitzen dute 
neurri handi batean laurogeita hamarreko hamarrurtekoan estatu espainiarrean abian jarririko 
Hezkuntzaren Berrikuntzako prozesua. Horrengatik, besteak beste, Hezkuntzaren 
Berrikuntzarekin zuzenean loturiko bi liburu ere aztertu ditugu, Eusko Jaurlaritzak 
argitaratuak Erreformaren nondik norakoak azaltzeko profesionalen artean, beti gure 
aztergaia genuelarik irazki (3.1.2.3.5. puntua). 

Bigarren puntu nagusian, Euskal Herrian eskola hizkera erabakitzeko egin diren 
proposamen batzuk agertu ditugu, gaiaren inguruan nolako iritziak jaulki diren azaltzeko 
asmoz (3.2. puntua). Horrela ikusi dugu badela, besteak beste, joera bat euskara batuaren 
lehenbiziko urteetatik hasita, irakaskuntzan euskalkiaren beharra agertzen edo eskatzen 
duena. Bizkaierari dagokionez, bereziki, esan daiteke euskalki hau kezkagai izan dela bere 
ezaugarri bereziak direla-eta euskara batuarekiko erakusten dituen aldeengatik. 

Hirugarren atalean, informazioak bildu ditugu euskalkien kontuan eskoletan zein den 
benetako jokaera, hala Iparraldean nola Hegoaldean. Datu zehatz aunitzik ez bada ere, gaiari 
buruz bildu ditugun iritzietan nabari da praktika hedatua dela euskara batuari ematea 
lehentasuna eskola lanetan, eta euskalkia, berriz, beharbada egoki litzatekeen baino 
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gehiagotan baztertzeko joera. Datu zehatzagoak ditugu laugarren kapituluan erakutsiko dugun 
azterketa enpirikoa egin dugun eskualde eta eskolei buruz. Eta horiek, euskara batuaren 
aldeko ideia hori baieztu egiten dute. 

Laugarren atalean, berriz, ikastetxe bakoitzean hizkuntz ereduari buruzko hautua egiteko 
orduan gogoan eduki beharreko faktore edo elementu batzuei buruzko gogoeta egiten dugu, 
eta haien arabera gure proposamenaren ildo batzuk markatzen ditugu (3.4. puntuan). 

Bosgarren atala, laburpen ttiki bat eta ondorioak biltzeko egin dugu. 

3.1. Dialektoak irakaskuntzan: bi joera 

Eskola instituzioan zer hizkuntz eredu erabili behar den, denek eta beti ez dute ikuspuntu 
bera izan, ez horixe. Iritzi kontrajarriak ageri dira gai honen inguruan. Puntu honetan axola 
diguna da eskolan onartu edo bultzatu behar den hizkera erabakitzeko orduan ea nolako tokia 
eskaintzen zaion hizkuntzaren aldagarritasun topikoari. Bestela esanda: ea hizkuntzaren 
barietate diatopikoei onartzen zaien eskolan bere tokia, edo eredu bakar bat ezarri nahi ote 
den eskola instituzioak hartzen duen lurralde guzian, eta denean berdin-berdin. Beste gisa 
batean ere esan daiteke gauza bera: ea herrian herriko hizkuntz formek arrontean eskolaren 
paretetatik kanpoan gelditu behar ote duten, eskolan eskaintzen bide den hizkera 
ereduzkoaren aldean hizkuntzaren erabilera kaxkarrak eta gaitzesgarriak direlakoz, edo ea, 
beste aldetik ulertuta, herrian herriko hizkerek egiazki balio ote duten hizkuntzaren erabilera 
egoki gisa, euren ezaugarri dialektal bereziekin, eta horrenbestean ezaugarri horiei eskolaren 
pareten barrenean ere beren lekua aitortzen ote zaien, forma horiek lasai-lasai onetsiz, eta 
hargatik murrizketarik gabe bultzatuz. 

Jarrera bi izanen lirateke, bada, auzi honetan, eskolaren barruan. Alde batetik izanen 
genuke posizio bat, orain gutxi arte guziz indarrean egon dena, eta funtsean ideia hauxe 
defendituko lukeena: hizkuntz eredu egokia, eskolan irakatsi behar dena, liburuetan dago, 
literatura klasikoan eta abar, eta hura da ikasleak ikasi behar duena. Kontzepzio horretan, 
norberak dakarren hizkeraren ezaugarriek ez lukete batere baliorik izanen eskolaren 
barrenean, eta haiek ezabatzera joko luke irakaskuntzak bere jardunean.  

Beste aldetik, berriz, azken aldi honetan maila teorikoan bederen gero eta indar eta 
presentzia handiagoa hartzen ari den bidea izanen genuke. Bigarren ekinbide honen arabera 
hizkuntza errealitate oso konplexua da, erabilera desberdinak dituena, eta hizkuntzaren 
irakaskuntzaren helburua izanen litzateke ahalik eta erregistro gehienez hornitzea ikaslea, 
bizitzako alor desberdinetan arrakastaz komunikatzeko. Ikuspuntu honen arabera, ikasleak 
eskolara dakarren hizkuntz eredua oinarri gisa hartzen da haren ikasbidea antolatzeko: nork 
bere hizkera baztertu eta higuindu beharrean, hura ere baliagarritzat jotzen da, beraz. 

Jarrera muturreko bi horien artean, jakina, tarteko posizioak eta iritziak ere izanen dira 
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(beharbada ugarienak, gainera), baina atal honetan nahi dugunerako eskematikoki bi mutur 
horiek izanen ditugu gogoan.  

Gai honi dagokionez, gure jarrera bigarren posturaren aldekoa izanen litzateke. Alegia, 
gure ikuspuntuaren arabera eskolak ez ditu gaitzetsi behar hizkuntz aldaera diatopikoak, eta 
ez du haien ordez eredu xehero bakarra, zurruna, eta sarritan urruna izaten den eredua 
bultzatu behar. Horren ordez, eskolak erne-erne egon behar du inguruko gizartean hizkuntza 
nola erabiltzen den, behin ere ahantzi gabetanik non dagoen kokatua eta zein testuingururi 
erantzun behar dion. Gure idurikoz, bada, herrian herriko formak ez dira berez eskolan 
gaitzesgarriak edo albora baztertzekoak. Aldiz, eskolaren zeregin bat ezaugarri horiei irauteko 
bidea eskaintzea izanen litzateke, eta horrenbestez eskola instituzioak arretaz jokatu beharko 
luke herrian herriko formen aitzinean, inola ere estigmarik jarri gabe ustez-eta herriko aldaera 
eredu kaxkarra delakoan hizkuntza estandarraren edo beste eredu jasoren baten parean. Gure 
ustez, gainera, gaur egun bigarren iritzi "aldaerazale" hori indartzen ariko litzateke, eta bestea 
-eskolan hizkuntz eredu bakar eta zurrunaren aldeko joera, alegia- tamaina berean ahulduz 
joanen litzateke.  

Hala ere, joera bakarzalea izenda genezakeena ez da aspaldi batean gertatzen zen iritzi 
bitxia, gure ustez ez baita inola ere arrontean gainditua, ez Euskal Herrian euskararen kasuan 
eta ez inguru hurbilean ere, erdarei buruz ari garela. Izan ere, alde batetik, euskarari 
dagokionez, azken 30 urteotan, euskara batua dela eta, eredu horretaz bestelako aldaerek ez 
dute onespen handirik jaso, oro har (lan honetako 4. puntuan ikusiko dugun bezala, bidenabar 
esanda); bestetik, berriz, erdaren gainean ari garelarik, Euskal Herria parte den bi estatuetan 
joera zentralistak hagitz indartsuak izan dira1, eta jaidura horrekin batean hizkuntzaren eredu 
bakarra onetsi izan da eskolaren barrenean bederen. Lan honetan ez dugu gai honen azterketa 
sakona eginen, baina gure ustez oker arrisku handirik gabeko iritzia izanen litzateke esatea 
hirurogeita hamarreko hamarrurteko guzian ere lehen joera hori izan dela nagusi gure inguru 
hurbilean. Aski litzateke oroitzea nolako izen txarra eraman ohi zuten dialektoek, hizkuntza 
espainol "batuaren" ustezko distiraren aurrean. 

Hizkuntza eredu bakar eta zurrunaren aldeko joera hori ez dugu sakon aztertuko, diogunez, 
baina bai eskainiko ditugu lekukotza batzuk gutienean erakusteko joera hori bizi-bizirik egon 
dela, eta oraindik ere beharbada halaxe dagoela. Horixe eginen dugu hurrengo puntu honetan 
(3.1.1. zenbakikoan). Gero, aipatu dugun bigarren joera "dialektozale" horren aldeko iritzi 
batzuk ekarriko ditugu, horrela gure lan honetan egiten dugun planteamendua funtsatzeko 
(3.1.2. atala). 

3.1.1. Joera bakarzalearen aipamenak 

Antonio Gil Hernández-ek (1987) gogora ekartzen digu Frantziako Iraultzak nolako iritzia 
                                                 
1Oraindik ere hala dira Frantzian. Espainian, autonomien estatua delakoak boterearen nolabaiteko banaketa eskaintzen die 
erkidego autonomoei, eta beraz haietako hizkuntzek edo aldaerek, kasua zein den, iritzi hobea biltzen dute, oro har. 
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garatu zuen hizkuntza nazionalari buruz (hots, frantsesari buruz), eta haren aldean nola 
hartzen ziren bestelako hizkera moldeak2: 

1. Un des moyens le plus efficaces peut-être pour electriser les citoyens, c'est de leur prouver que la 
connaissance et l'usage de la langue nationale importent à la conservation de la liberté. 
2. C'est surtout vers non frontières que les dialectes, communs aux peuples des limites opposées, 
établissent avec nos ennemis des relations dangereuses, tandis que, dans l'étandue de la Republique, tant 
de jargons sont autant de barrières qui gênent les mouvements du commerce et atténuent les relations 
sociales. 
3. C'est surtout l'ignorance de l'idiome national qui tient tant d'individus à une grande distance de la 
verité: cependant, si vous ne les mettez en communication directe avec les hommes et les livres, leurs 
erreurs, accumulés, enracinées depuis des siècles, seront indestructibles. (1987:240) 

Eta horren denaren ondorioa, ondoko hau zen:  

(...) pour extirper tous les préjugés, développer tous les vérités, tous les talents, toutes les vertues, fondre 
tous les citoyens dans la masse nationale, simplifier le méchanisme et faciliter le jeu de la machine 
politique, il faut identité de langage. (1987:240) 

Goiko aipamena Iraultza Frantsesaren garaikoa baldin bada, eta herrialde hura baldin badu 
subjektu, ondoan datorren aipamen honetan espainolaren kasua berdintzat jotzen du Gil 
Hernándezek: 

Idéntico tipo de discurso, referente al objetivo de «universalizar el uso de la lengua nacional», prevalece 
en España hasta hoy mismo. (1987:240) 

Espainola goresten duten aipamen historiko batzuk bildu ostean, honela amaitzen du 
paragrafoa Gil galiziarrak: 

De tal manera que no se viene exaltando una comunidad lingüística, la castellana, en perjuicio de las 
otras que asientan, por lo menos parcialmente, en territorio español; sino que más bien los notables 
utilizan e inclusive manipulan una cierta conciencia idiomática (del pueblo) y una precisa lengua, las 
castellanas, para que «puras», «gallardas», «elegantes», «gentiles», según conviene a la «esencia», 
«sabiduría» y «buen gusto» (...), se extiendan a la nación entera como «lazo de fraternidad» entre los 
hombres y los pueblos. Por consecuencia, las «demás» comunidades lingüísticas (catalana, vasca y 
gallega) e inclusive la «una» (la castellana y las de sus presuntos dialectos) quedan marginadas y 
minorizadas en beneficio del proyecto superior de «nuestra nacionalidad y de nuestra raza», creado en 
aras del «progreso», «inherente a la lengua y a su conservación». (1987:243) 

J. P. Bronckart-ek (1988) dioenez, hizkuntza arautzeko saioak, edo hizkuntzaren 
araugintza saioak, hiru jardunbideren inguruan gauzatu izan dira: jardunbide filosofikoa 
(l'entreprise philosophique), jardunbide politikoa (l'entreprise politique), eta jardunbide 
kulturala (l'entreprise culturelle). Denetan ere, Frantzian gertaturikoaz ari dela, hondarrean 
agertzen dena da eredua edo araua zerbait urrutikoa dela, halako helburu gisako zerbait, beste 
garai bateko hizkera bat hartzen duena imitagai. Beti ere Bronckart-i jarraiki (1988) eskola 
instituzioak, araugintza saio horien aurrean, bi jokabide izan ohi ditu. Bi eskola mota 
bereizten ditu horrela Genevako Unibertsitateko irakasleak: eskola tradizionala (l'école 
traditionelle), eta eskola modernoa (l'école moderne), eta bakoitzari jarrera edo proiektu bana 
egozten dio hizkuntzaren irakaskuntzari dagokionez. Hala, eskola tradizionalaren 

                                                 
2Aipamen hau, Gil Hernándezek dioenez, «Rapport Grégoire» ospetsutik hartua da. Izenburu osoa honela zuen: «Rapport 
sur la nécessité et les moyens d'annéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française». 
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proiektuaren ezaugarri printzipala hau litzateke: 

Le projet langagier de l'école traditionnelle apparaît donc comme intimement lié aux entreprises 
normatives: la cible à atteindre est une forme de langue stable, codifiée par l'entreprise culturelle; la 
méthode grammaticale utilisée est un produit manifeste de l'entreprise philosophique; enfin, la langue 
scolaire de transition fonctionne comme un instrument de normalisation lié à l'entreprise politique de 
centralisation. (1988:60) 

Eta eskola modernoaren proiektuaz, berriz, honela dio Bronckart-ek: 

Sous de nombreux aspects, le projet langagier de l'école moderne, tel qu'il s'est développé dans le premier 
quart du XXme siècle, s'est présenté comme une tentative de réévaluation des objectifs liés aux 
fonctionnement langagier, au détriment des objectifs issus des entreprises normatives. 
Dans le cadre d'un puéro centrisme généralisé, l'accent s'est porté sur le développement des capacités 
d'expression et de communication, ce qui impliquait, d'une part, la prise en compte de la diversité 
fonctionnelle de toute production (il existe des "registres" de langue, liés à des situations sociales 
spécifiques) et d'autre part, l'acceptation (fût-elle momentanée) des caracteristiques particulières de la 
langue des élèves, c'est à dire de la diversité individuelle. Dans son ensemble, le mouvement moderne n'a 
cependant pas remis en cause l'objectif de centralisation politique, et n'a donc que peu tenu compte du 
phénomene de diversité structurelle (existence de parlers régionaux). (1988:60) 

Eskola modernoaren proiektuak, bada, arreta handiagoa eskaintzen dio ikasleak dakarren 
hizkuntz ereduari, baina hala ere axola ttikikoak zaizkio lekuan lekuko hizkerak. Nolanahi 
ere, eskola tradizionalak baino jaramon handiagoa egiten dio ikasleen benetako hizkuntz 
erabilerari. 

Eskolari dagokionez dialektoaren onartzea dela eta, jarrera tradizionaletik aldatzeko 
joeraren berri ematen digu Jerónimo de las Heras Borrerok ere, 1987an Espainiako M. E. C. 
delakoak argitaraturiko liburuan (1984an eginiko bilkuran agerturiko testuak biltzen dituena). 
Oraintsu arte Espainian nolako jarrera zegoen erakusten digu bidenabar, goian esaten 
genuenaren ildoan: 

(...) hay que señalar que hasta hace poco, como todos sabemos, por razones de la misma legislación 
vigente, se combatía el uso del dialecto en la escuela.  
Sin embargo, hoy, las nuevas corrientes pedagógicas han hecho variar este influjo legislativo, que acepta 
el valor formativo del habla dialectal, ya que mediante ella se puede valorar a su vez todo aquello que el 
niño trae procedente de la familia y del ambiente en que ha vivido los primeros años de su existencia 
hasta su incorporación a la escuela y que constituye, en definitiva, la experiencia de sus vivencias 
personales. (1987:180) 

Ildo horretan, Lluis López del Castillok (19763) ekarpen garrantzitsua egina zuen urte 
batzuk lehenago katalanari buruz, hizkuntza horren aldaera geografikoak eta bestelakoak -
estandarra, subestandarrak, etabar...- bereizteko saioa eginez, eta horrela apurtuz hizkuntza 
errealitate zurrun eta bakar bezala hartzeko ohitura sakona. Izan ere, autoreak dioenez, 
Espainian norberaren hizkeraren bazterketa sistematikoa izan baita, bai katalanari dagokionez 
eta bai gazteleraren beste dialektoei buruz ere. Zeren,  

(..) nomès val allò que duu el signe de la cultura oficial. (1976:16; Solà i Cortassa, 1985:250etik hartua) 

Autore berak, geroagoko beste lan batean (1988), eskolak izan duen ohitura bakarzale hori 

                                                 
31982an berriz argitaratu zen lan hori. 
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aipatzen du luzeago: 

(...) El fet és que els mestres de l'estat espanyol han estat formats, en general i durant moltes generacions, 
amb uns criteris lingüístics uniformes i uniformitzadors, monolítics. La llengua que ells havien 
d'ensenyar era ja una cosa fixada, polida, gairebé immutable, a la qual l'escolar, des del seu quasi-
balboteig de pàrvul fins al seu embarbussament d'adolescent, s'hi havia d'ajustar vulgues no vulgues, 
deixant-hi ben bé la pell. Perquè una cosa era clara: calia aprendre les normes de bon ús lingüístic, 
l'ortografia, la recta pronunciació, un polit i ric vocabulario... segons uns criteris que ja solien venir fixats 
pels manuals i enciclopèdies del cas, davant dels quals valia més que el nen restés mut: obrir la boca era 
córrer el risc del disbarat; calia callar i aprendre. I mentrestant el nen es continuava expressant per les 
seves, a casa, al carrer, amb els companys... posant-hi en joc tots els recursos del llenguatge apresos per 
un contacte vital i que li servien per a una finalitat clara d'expressió del seu pensament i de comunicació 
amb els altres. Allò de l'escola: un pegot amb ben poques connexions amb la pròpia realitat. I això 
s'acomplia i s'acompleix, de manera més general com més popular és el medi social específic del nen. El 
nen de pagès, el nen de les classes treballadores i populars en general vivia, ha viscut, viu, doncs, l'escola 
com una realitat fora de la pròpia cultura, que és feta de vivències, entre les quals hi ha el propi 
llenguatge.  
¿Per què, el mestre, per regla general fill del poble, sol no acceptar aquella parla del nen, aquelles formes 
pròpies del xaval de barriada, aquells dialectalismes vius del nen de medi rural? ¿Quins mecanismos li 
funcionen automàticament que el fan corregir, rectificar, reptar sense parar i de manera autoritària i 
impertinente? Hi ha d'haver per força l'enlluernament d'unes formes culturals (lingüístiques en aquest cas) 
que es veuen situades allà dalt -per una tradició literària i gramatical de segles en el cas del castellà-, 
arribar a les quals constitueix el camí recte del progrés cultural i, per tant, de l'ascensió social; tota la 
resta no és més que ganga rebutjable que convé de barrar-li el pas de l'escola. I aquesta mentalitat lliga 
amb absoluta coherència amb tota la política lingüística impositiva i alienadora que s'ha dut a terme 
durant anys i panys dins l'estat-nació Espanya: al nen castellano-parlant li convé abandonar el propi 
parlar dialectal (andalús, murcià, camperol, de suburbi, d'argot ...) i accedir a un castellà «correcte» com a 
registre únic; i al nen català, gallec, basc, aranès, altoaragonès, etc., li convé deixar la seva lengua i 
accedir a aquell castellà escolar que és la porta oberta de la promoció cultural i social (i de la convenient 
desnacionalització, és clar). 
Per aquesta mentalitat lliga, també, a un nivell més global, amb all que és el nucli del problema de la 
incomunicació dins l'escola: el refús de qualsevol bagatge cultural popular (perquè justament no se l'hi 
considera, cultural) que els alumnes hi aporten, sigui el del medi més immediat, social, sigui el 
generacional; la necessitat sentida com a missió transcendent de repoblar «culturalment» els caparrons 
infantils fent baixar des de la Idea, la Cultura, la Ciència... les diverses categories prefixades; i per tant, la 
pràctica del conceptualisme per part del mestre, i del necessari immobilisme per part dels alumnes. 
(1988:168-169) 

Aipamen horretan Espainiako eskolari egiten zaio kritika. Arazoa, ordea, eskola katalanera 
ere sartua omen da, han ere hizkuntz eredu "urrun" eta "zuzen" bat eredu gisa hartzeko joerak 
dagoeneko hamarrurteko batzuetako bizia omen du-eta, beti ere autore berari jarraiki: 

Aquesta práctica lingüística escolar descrita s'ha encomanat tamb actualment als nostres medis educatius 
catalanitzats. Hi ha el mateix enlluernament per un català literari «correcte», posat allà dalt, que es 
voldria amb una tradició literària i gramatical igual de rància, si més no. Hi ha el mateix concepte 
pejoratiu i la mateixa pràctica discriminatòria del dialecte. Tot plegat té el rerefons d'una concepció 
nacionalista de caire idealista, que segueix uns patrons rígids, mecànics, com els més idonis per a les 
necessitats de la nostra llengua nacional, especialment a l'escola, però també als mitjans de comunicació 
social. Es una pràctica, per, que malgrat tenir tots el indicis d'un calc cultural respecte a la llengua 
castellana, té ja una tradició entre nosaltres que es remunta a uns quants decennis. (1988:169-170) 

Erabilera bakar eta literario hori eredu bakar gisa hartu beharrean, Lluis López del 
Castillok forma herrikoi ugariak ere aintzat hartu beharra aldarrikatzen du (López del 
Castillo, 1988). 

Amaitzeko, esan dezagun Cassany-k eta (1994, ikus bibliografia), frankismoari egozten 
diotela bereziki hizkuntz eredu zurruna irakasteko joera, eta haren eraginetik askatu beharra 
aldarrikatzen dutela, gisa horretan «un punto de vista más pluralista y tolerante, más 
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respetuoso con la realidad» galdetzen dutelarik eskolarentzat (1994:459; ikus 3.1.2.1. atala). 

3.1.2. Dialektoak onartzeko joera 

Atal honetan erakutsiko dugu gaur egun hizkuntzaren irakaskuntzako ildo teoriko berrien 
joera garrantzitsu bat ez dela eskola hizkeran eredu zurrun literario bat irakastearen aldekoa. 
Horren ordez, gero eta arreta handiagoa eskaintzen zaie azken urteotan hizkuntzaren erabilera 
modu posible ugariei; eredu literario zurrun bakarra eta (zenbaitentzat bederen) urrutikoa 
denei erakutsi eta hura aztertu beharrean, hizkuntzaren izaera ugaria eta erabilera esparru 
desberdinak azpimarratzen dira. Eta horrekin neurri batean lotuta, ikasle bakoitzak etxetik 
dakarren hizkuntza-jakintza ez da baliogabekotzat hartu eta albora uzten, eta bai aldiz hura 
ere baliatzen, bai hura bera lantzeko, eta bai tarteko pauso beharrezko edo komenigarri bezala 
beste ereduetara iristeko ere. Hasteko, bada, dialektoak irakaskuntzan lan-gai bezala sartzeko 
joera nahiko hedatua dela erakutsi gogo dugula, aditu batzuen iritziak bildu ditugu. Adituen 
iritzi horiek, berriz, alde batetik jarri ditugu Euskal Herriaz kanpokoak direnak (3.1.2.1. 
atala), eta bestetik Euskal Herrikoak (3.1.2.2. puntua). Bestalde, saiatu gara jakintza alor 
desberdinetako iritziak eta aportazioak ekartzen, eta hala, soziolinguistikatik bezala 
psikolinguistikatik eta didaktikatik eginiko iradokizunak eta iritziak bildu ditugu. 

Adituen iritzi multzo horretaz gainera, berriz, azken urteotan joera horrek duen indarraren 
erakusgarri, axola handikoa iduritu zaigu ikasketaren eraketa nola gertatzen den azaltzen 
saiatzen den teoria bat aztertzea, ikusteko ea horren argitan nolako jarrerak antzeman 
ditzakegun hizkuntzaren aldaera geografikoaren irakaskuntzari dagokionez. Hori egiteko, 
gure artean 90eko hamarrurtekoan abian jarri den Hezkuntzaren Berrikuntzako proiektu 
handiaren oinarrian izan den kontzepzio konstruktibista aztertuko dugu gaingiroki, marko 
nagusi horren zertzelada garrantzitsu batzuk aipatuz labur-labur, beti ere gehienbat 
hizkuntzaren irakaskuntzari dagokionez. Horixe da hurrengo puntu batean (3.1.2.3.) arin 
jorratuko duguna.  

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak Hezkuntzaren Berrikuntzako azken proiektu hori bere meneko 
lurraldeetan gauzatzeko argitaratu dituen liburu batzuk (Haur Hezkuntzako eta Lehen 
Hezkuntzako Oinarrizko Curriculum Diseinuak, alegia) aztertuko ditugu arin-arin, hor ere 
bilatuz nola ikusten den, agiri horien argitan, euskalkia irakaskuntzan sartzea edo halakorik ez 
egitea (3.1.2.3.5. atala).  

Aipatu teoriaren oinarriek eta inplikazioek, eta baita iritzi kualifikatu  horiek, balioko 
digute gure planteamendua sendotzeko: hots, Euskal Herriko errealitatean, eta lan honi 
dagokionez bereziki mendebaleko euskalkiak hartzen dituen lurralde edo/eta herrietan, 
herriko hizkera kontuan hartu behar den elementua dela eskolan hizkuntza irakatsi behar 
denean. 

3.1.2.1. Euskal Herriaz kanpokoen iritziak, tokian tokiko hizkeraz 
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Azpiatal honetan hasteko, interesgarria iduritzen zaigu UNESCOk antolatuta 1951n egin 
zen espezialisten bilkura batean agerturiko ideia batzuk ekartzea, txosten batean bildu zirenak 
(UNESCO, 1951), ikuspuntu zabal batetik begiratuta oinarrizko ideia batzuk aipatzeko 
horrela4. Hizkuntza bernakuloak irakaskuntzan nola tratatu behar diren, mundu guzian 
garrantzi handiko gaia da, txosten egileek diotenez. Ama-hizkuntzari dagokionez, berriz, 
oinarrizko baieztapen orokor batetik abiatzen da txostena: 

A General Statement (...) 
Every child is born into a cultural environment; the language is both a part of, and a expression of, that 
environment. Thus that acquiring of this language (his "mother tongue") is a part of the process by wich a 
child absorbs the cultural environment; it can, then, be said that this language plays an important part in 
moulding the child's early concepts. (...) (UNESCO, 1951: 690) 

Eta gero segitzen du, besteak beste honako honela, ama-hizkuntzaren erabilera 
artamendatuz ahal den bestean: 

On educational grounds we recommend that the use of the mother tongue be extended to as late a stage in 
education as possible. In particular, pupils should begin their schooling through the medium of the 
mother tongue, because they understand it best and because to begin their school life in the mother 
tongue will make the break between home and school as small as possible. 
We consider that the shock which the young child undergoes in passing from his home to his school life 
is so great that everything possible should be done to soften it, (...) (...) 
The use of the mother tongue will promote better understanding between the home and the school when 
the child is taught in the language of the home. What he learns can easily be expressed or applied in the 
home. Moreover, the parents will be in a better position to understand the problems of the school and in 
some measure to help the school in the education of the child. (UNESCO, 1951: 691) 

Dena dela, txosten horretan ere ageri da iritzia zenbait egoera berezitan baieztapen nagusi 
horri salbuespenak ezar dakizkiokeela: 

There may, however, be circumstances which justify abandoning the mother tongue very early in the 
child's formal education. For example, the mother tongue may be closely related to a more widely used 
language, and the practical convenience of being able to use this language as a medium of instruction 
may be so great as to justify a small burden on children who find some difficulty at first in using it. In 
such cases as these, we urge that everything possible should be done to help the children to pass over to 
the new medium. They should, for example, be taught by teachers who speak their mother tongue, and 
their task of passing to the new medium should take priority over other tasks. (UNESCO, 1951: 691-
692).  

Izan ere, ama-hizkuntza irakasbide gisa erabiltzeari egiten ahal zaion kontrakarraren 
arrazoi bat hiztunek halakorik nahi ez izatea izan daiteke, UNESCOren txostenean ageri den 
bezala. Halako zerbait gertatu da gure aburuz Euskal Herrian ere orain dela urte batzuk (eta 
haren ondorioek oraindik bere hartan irauten dute sarritan), zenbait eskola komunitatek 
euskara batua hobesten zuelarik bertako euskalkiari muzin edo kontra egiten zitzaion 
bitartean. Hona nola dioen UNESCOk: 

Popular opposition to use of mother tongue. Some people in a locality may be unmoved by the benefits to 
be derived from the use of the mother tongue in education and may be convinced that education in the 
mother tongue is to their disadvantage. We believe that educationists must carry public opinion with them 
if their policy is to be effective in the long run, since, in the last resort, the people of a country must 

                                                 
4Kontuan hartzen dugu txosten horretan ageri diren adibide batzuetatik mundu guziko egoera arront desberdinak ageri 
direla, eta horietako zenbaiten aldean Euskal Herrian euskalkien auziak pisu zinetan ttikia izanen lukeela. Baina bere ttikian 
ere, dena dela, uste dugu aipatzen diren oinarrizko ideiak baliagarriak direla euskararen kasuari egokitzeko.  
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always be in a position to express their free choice in the matter of the language in which their children 
are to be educated; and we urge that the educational authorities should make every effort to take the 
people into consultation and win their confidence. The problem will lose many of his elements of conflict 
if the people are confident that the use of languages in the educational system does not favour any section 
of the population at the expense of others. (...) We believe that when the people as a whole have had an 
opportunity of observing the results of education in the mother tongue, they will be convinced that it is 
sound policy. (UNESCO, 1951:696) 

Ama-hizkuntza eskolan erakusteak izaten duen eragozpen bat da batzuetan gobernuek, eta 
beste batzuetan jende partikularrek, balio zabalagoko hizkuntz ereduan mintzatu nahi izaten 
dutela, arrazoi desberdinengatik: 

The teaching of the mother tongue in school is sometimes complicated by the necessity of learning the 
national language. Because of the intimate relations of language and sentiment, a government may desire 
to have its national language spoken throught the nation as an essential common bond or as the principal 
earmark of its very nationality. Moreover, the national language eases the task of administration by 
allowing a system of communication in one language, the easier spread of information concerning its 
laws, policies, and economic procedures, and the more economical establishment of a school system. At 
times, too, identity of educational procedure has appeared to governments to be an essential part of an 
over-all policy of equality of treatment for all men under their domain. 
Individuals, too, very often strongly desire to learn the national language -although the imposition of 
such a language against their will may arouse hostility instead. For specific individuals the reasons 
underlying their desire to learn the official language, or a world language, often differ from those given 
thus far, and may be locally even more influential. For them the learning of a second language may be the 
door to skilled jobs and leadership in commercial establishments or in the civil service; or it may be the 
first step toward travel and study abroad. Much more subtle, and frequently more important, may be the 
expressed or unexpressed conviction that the acquisition of the foreigner's tongue will guarantee a like 
kind of wealth, freedom, self-government, power and social status. (UNESCO, 1951: 691) 

Hor goian agerturiko arrazoi batzuek ez dute zerikusirik euskara batua ikasi nahi izateko 
arrazoiekin, baina besteren batzuek, aldeak alde, balio dute erreferentzia gisa bederen. Dena 
dela, UNESCOren txostenean, oro har, tokiko bertako hizkeraren balioaren aldeko apostua 
egiten da: 

Nevertheless, (...) it is our conviction that these peoples should be counselled to be patient, and to 
approach the second language through the mother tongue. We believe that, in the end, their bests interests 
will be better served that way. (UNESCO, 1951: 691)  

UNESCOren gomendio horietaz oharturik5, ikus ditzagun beste iritzi batzuk ere hemen 
darabilgun gaiari dagozkionak. Soziolinguistikaren esparrutik datorkigu lehenbiziko hau. 
Eskolak hizkuntzaren benetako erabilera errespetatu behar duelako ustearen aldekoa da Peter 
Trudgill dialektologo eta soziolinguista ingelesa. Haren idurikoz eskolako umeei ez zaie 
ahaleginik eragin behar euren azentu dialektala aldarazteko. Horrelako saioak, izan ere, 
arriskutsuagoak izan daitezke hasiera batean arinki uste daitekeen baino. Hala dio: 

(...) Bi rejecting a child's accent, or even some features of it, we run the risk of his feeling that we are 
rejecting him. It is therefore dangerous, psychologically and educationally, to attempt to change accents. 
If we do this, we may well alienate the child from the school (or from his friends and family). (1983:58) 

Goiko paragrafo horretan Trudgill bereziki azentuaz ari baldin bada ere, uste dugu beste 
horrenbeste esan daitekeela hizkuntzaren beste atal batzuk kontuan hartzera ere. Azentua 
                                                 
5Laburpenean, berriz ere azpimarratzen da, bigarren puntu gisa, ikasle orok bere ama-hizkuntzan hasi beharko lukeela bere 
ikaskuntza formala (UNESCO, 1951:711), nahiz eta gero salbuespenak eta onartzen diren.  
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aldatzea, gainera, Trudgillen  ustez, ez da batere erraza, eta egin badaiteke ere, kostu 
psikologiko baten truke izaten da. Oro har, bada, ondorioa honela ateratzen du: 

We conclude that children should not be asked to change or even modify their accents. Attempts to do 
this in school, whether through ridicule or more sympathetic methods, involve a serious danger of 
alienating the child from the teacher and the school, and are almost certain to fail because of the socio-
psychological factors and other difficulties involved. (1983:58) 

Trudgill-ek dioskunez hiru modu nagusitan jokatu omen du eskolak dialektoen arazoaren 
aurrean, English-speaking word-ean: 1) jo izan da, adibidez, dialektoen ezaugarriak oro 
desagerraraztera (elimination approach); 2) dialektobitasuna (bi-dialectalism) ere hartu izan 
da jomuga gisa: hartara, eredu estandarra ez ezik, norberaren jatorrizko dialektoa ere onetsiko 
litzateke eta arreta merezi luke, eta bi ereduak elkarren parean aztertuko lirateke euren arteko 
ezberdintasunak arakatuz; 3) hirugarren konponbideak (appreciation of dialectal differences), 
dialektoekiko gutiespenak ezabatzera joko luke, eta hala hiztun bakoitzak bere aldaera 
erabiliko luke irrigarri edo zuzenketa-gai gertatu gabe. 

Lehenbizikoari dagokionez (elimination approach), hizkuntz ezaugarriak ezabatzeko 
ahaleginek ez dute emaitza onik izaten, eta gainera horrela umeei euren hizkerari buruz duten 
segurantza kendu egiten zaie. Azkenean, horrela, ezaugarriak aldatu baino gehiago, hitz 
egiteko gogoa kendu egiten bide da, Trudgill-ek dioenez: 

The 'elimination' approach is also dangerous in that it usually succeeds in producing in children that I 
have termed above linguistic insecurity. If you tell a child often enough that his dialect is 'wrong' you will 
no succeed in getting him to change it, but you almost certainly will succeed in making him very unsure 
about his language. He will not be encouraged to speak a new dialect, he will simply be discouraged from 
speaking at all. As we have said, years of the 'elimination' approach have not succeeded in doing any 
eliminating. But they have, unfortunately, succeeded in convincing a majority of the nation's inhabitants 
that they «can't speak English». (1983:68) 

Hirugarren bidea, berriz, utopiko xamarra da, eta zenbaiten ustez ezinezkoa, dialektoekiko 
aurreiritziek beti iraunen dutelakoz. Bigarren bidea hobesten du, bada, Trudgill-ek, hemen 
iruzkin egiten diogun lanean. Dialektobitasuna delakoa da, beraz, biderik egokiena 
dialektoaren eta eredu estandarraren arteko auzia konpontzeko. Mintzamena eredu 
estandarrean lantzeari dagokionez, honela dio: 

To conclude: the only legitimate motive for teaching children to speak standard English as a second 
dialect is to prevent them from being discriminated against for speaking socially stigmatised dialects; and 
the only legitimate method of teaching it is to use the bi-dialectalism approach. But even with this 
motive, and with this method, the teaching of spoken standard English in school is not advisable, since it 
is almost certainly a waste of time. Except in cases where children would have learned to speak it 
anyway, it is very unlike to succeed; there is a danger of inducing feelings of linguistic insecurity and 
alienation; and the time spent could certainly be put to better use. We would be much better advised, for 
example, to concentrate on producing dialect tolerance and linguistic security. (1983:79) 

Ingeles estandarraren irakasteari dagokionez, ostera, Trudgill-ek onartzen du komenigarria 
izan daitekeela ikasleek trebetasun hori erdiestea, horrela bereizketa sozial kaltegarriak ekidin 
ahal izanen direlakoan. Gainera, kontuan hartzen du idaztea mintzatetik ezberdina den ekintza 
dela, automatismoen menpe ez dagoena, eta inplikazio psikologiko ttikiagoak dituena 
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(1983:80). Horrengatik denarengatik,  

(...) It is therefore helpful to point out to pupils that there are certains types of official writing in which it 
may be useful to them to employ standard English forms. (1983:81) 

Zernahi gisaz, dialektoen aldeko joera ezin garbiagoa erakusten badu ere, kasik mugarik 
gabea, beti ere kontuan hartu behar da Trudgill-en ikuspuntua ingelesa dela, eta ez duela, 
besteak beste, batere arriskurik ikusten haren aldaera estandarra desagertzeko. Hala ere, garbi 
adierazten du, guziaren buruan, bere jarduna ez dela eredu estandar bateratzaile horren kontra 
zuzendua, haren biziraupena seguru ikusten baitu: 

As far as foreigners using English is concerned we can say this: we are not advocating, in this book, the 
abolition of standard English. Indeed, it is clear that standard English is a dialect that is in no danger of 
dying out in the foreseeable future. (1983:84) 

Lluis V. Aracil valentziarra ekarpen handiak eginiko gizona da soziolinguistikaren 
alorrean. Garrantzitsuak dira, batez ere, haren ideiak hirurogeita hamarreko hamarrurtekoan, 
katalanaren egoera soziolinguistikoari buruz, besteak beste hizkuntza minorizatuen kontra 
elebitasunaren gainean egiten zen diskurtsu engainagarria agerira ekarriz. 1982an bilduma 
batean juntatuta argitaratu ziren katalanera itzuliak aitzineko hamarrurtekoan Aracil-ek 
eginiko lan garrantzitsuenak, jatorriz hizkuntza desberdinetan argia ikusiak, eta gero, 
berrikusita, bigarren argitaraldia 1986an izan zutenak6. Lan horietako batean, Educació i 
Sociolingüística7, dialektoen arazoa aztertzen du, irakaskuntzaren eremuan nola jokatu 
beharko litzatekeen azalduz iritzia. Horixe aztertuko dugu jarraian.  

Hasteko, hizkuntza estandarra nahitaezkoa ikusten du zenbait esparrutan -formaletan-, 
baina zalantzarik gabe dio eredu horrek ez dituela beste aldaera guziak ezabatu behar: 

El standard comú és certament apropiat i indispensable dins un(s) determinat(s) àmbit(s) -val a dir que no 
deu ni pot pas suplantar i esborrar totes les altres varietats. (...)  
(...) El català standard no pot pas ésser apropiat a totes les ocasions -de la mateixa manera, per exemple, 
que els parlars col.loquials tampoc no són adequats a totes les situacions. Això és prou elemental. La 
tendència a imposar una sola manera de parlar en totes les ocasions engendra malentesos i conflictes, 
sense profit per a ningú. Cal que els educadors catalans no segueixin ignoren olímpicament i 
contumaçment l'existència de varietats que poden (i jo crec que deuen) coexistir amb el standard. 
Després de tot, és en funció d'aqueixa coexistència que la introducció del standard, lluny d'empobrir 
l'estructura de l'idioma, l'enriqueix. (1986:190) 

Aipatzen du frantsesak eta gaztelerak -italierak eta alemanak ez bezala- ez dutela onartzen 
dialektoren existentzia, eta ez du uste horien joera dela katalanarekin hartu behar dena, zeren 

L'actitud negativa davant la diversitat dialectal és un tic anormal, racionalment injustificable i socialment 
perniciós. (1986:195) 

Gero berriz ere errepikatzen du estandarrak ez dituela beste aldaerak ezabatu behar, eta 
garrantzi handia ematen dio irakaskuntzari dialektoen auziari irtenbide egokia emateko:  

                                                 
6Aracil, Lluis V. (1986): Papers de sociolingüística, Bartzelona, La Magrana. Gure erreferentziak argitalpen horretatik 
egiten ditugu. 
7Lan hau lehenbiziko aldiz 1979an argitaratu zen, baina gure erreferentziak 1986ko bildumatik egiten ditugu. 
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(...) La manera com l'educació abordarà la qüestió dels dialectes (en relació amb el standard comú) té una 
importància enorme. (1986:196) 

Aracil-en oinarrizko planteamenduaren arabera, eskema batek balio lezake eskolan nola 
jokatu erabakitzeko orduan. Ondoan jartzen duguna, hain zuzen ere: 

ETAPA EDO MAILA  HIZKUNTZ ALDAERA  ERABILERA 
lehena (hasierakoa)  bernakuloa (herrian herrikoa)  ikasbidea (orotarak.) 

goikoa (jarraipena)   estandarra (denentzat, denetarako) ikasgaia (berezia) 

Beraz, hasierako mailetan herrian herriko hizkera erabiliko litzateke, eta hura izanen 
litzateke ikasbidea denerako. Goi mailetan, berriz, estandarra litzateke egokia, eta ikasgai 
bezala tratatuko litzateke, ez ikasbide, alegia. Hala ere, eskema honi zehaztasun batzuk egiten 
dizkio Aracil-ek, batez ere estandarraren erabilerari dagokionez, ikasbide gisa usatzea ere ez 
baitu gaizki ikusten. Hona nola dioen: 

(...) Sembla molt natural que el vernacle local (llengua materna, o almenys col.loquial) dels estudiants 
sigui usat inicialment como a vehicle general de l'ensenyament. (...) Per contra, no és pas necessari que, 
en etapes avançades, el standard comú sigui usat solament com a matèria d'estudi especial. En realitat, és 
corrent que siguei usat també com a vehicle general de l'ensenyament en aqueix nivell. I és perfectament 
possible que el vernacle local sigui al mateix temps matèria d'estudi especial. Lògicament, el nivell 
superior admet més possibilitats que el primari. (1986:196-197)  

Oinarrizko irizpideak ezartzen jarririk (l'orientació general), hona Aracil-ek aipatzen 
dituen puntu batzuk: irakaskuntzak errealitate dialektala ezagutzetik hasi behar duela, eta 
tokian tokiko hizkera baliatzea uste du egokiena eskola lanetan hasteko, nahiz eta aldaera 
estandarra irakastea hartzen duen eskolaren zeregin nagusitako:  

(...) Repeteixo que, en la meva opinió, és desitjable que el sistema educatiu reconegui explícitament la 
diversitat dialectal de l'idioma. També és molt desitjable que hom parteixi en cada cas del vernacle català 
local. Ara: partir d'un punt no implica pas restar-hi indefinidament. De fet, si exceptuem el cas dels 
immigrants no assimilats, l'educació pot limitar-se a utilitzar el vernacle local -no cal que l'ensenyi, en la 
mesura en què els estudiants el saben ja. Per contra, l'ensenyament és indispensable perquè els estudiants 
aprenguin el standard i s'acostumin a usar-lo. En termes generals, podríem dir que la fórmula òptima 
consisteix a analitzar inicialment el vernacle local com a vehicle per aprendre el standard com a matèria 
d'estudi, i utilitzar gradualment el standard com a vehicle a mesura que hom l'aprèn. (1986:198) 

Dialektoek elkarrekin dituzten harremanak ere, ordea, beti gogoan hartzekoak dira 
soziolinguista valentziarraren aburuz, eta uste du irakaskuntzak lukeela lan hori bere gain 
hartu behar. Hona iritzia gai horretaz: 

Opino que l'educació deu(ria) familiaritzar els catalans amb algun(s) dialecte(s) diferente(s) del local, per 
tal d'acostumar-los a reconèixer i entendre l'idioma sota diverses formes. A part (i com a complement) de 
l'aprenentatge prescriptiu del standard, cal que coneguin també descriptivament la diversitat real del 
català, almenys a grans trets. Sens dubte, no és pas possible (ni tal sols imaginable) que cada català 
conegui minuciosament tots els vernacles locals (...) 
Opino que, fonamentalment, l'educació ha de facilitar i promoure la comunicació inter-dialectal, la qual 
depèn de diversos factors. (1986:199) 

Dialektoen arteko komunikazioa ikas-alor biziki interesgarritzat du Aracilek. Hiru bide 
ikusten ditu elkarren arteko ulergarritasuna erdiesteko: a) dialektobitasun aldebakarrekoa 
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ikusten ditu elkarren arteko ulergarritasuna erdiesteko: a) dialektobitasun aldebakarrekoa 
(bidialectalism unilateral), non hiztun bakoitzak aldaera bana jakinen lukeen, eta beraz 
interpretari bat beharko luketen; b) elebitasun hartzailearen bidea (bilingüisme passiu): kasu 
honetan hiztun bakoitzak bere dialektoaz jakiteaz gainera, bestearena ulertzeko gaitasuna 
izanen luke; c) hirugarren aldaera bat erabiliz zubi gisa, aldaera estandarra izan daitekeena 
(komunikazioa gauzatzeko lingua franca, interlingua, link-language bat beharko litzateke, 
hartan mintzatuko liratekeelarik bi hiztunak elkarrekin). Aracilen iritzian, bigarren eta 
hirugarren aukerak dira egokiak. Eta irakaskuntzari dagokionez, 

(...) Mantinc que l'educació facilitará molt les coses si familiaritza la gent amb els altres dialectes i els 
convenç que els obstacles són en gran part il.lusoris. (1986:204)8 

Katalan estandarraren ahoskerari buruz ere, eredu bakarra onetsi beharrean, alor horretan 
ere jokaera zabalaren aldekoa litzateke Aracil: 

(...) dues solucions. La més fàcil consisteix a acceptar com a correctes diverses pronúncies dialectals -el 
nombre de les quals, tanmateix, haurà d'ésser prou reduït. L'altra possibilitat, més àrdua, consisteix a 
escollir una sola pronúncia «correcta», basada més o menys directament en la d'algun dialecte que hom 
consideri preferible per alguna raó convincent. Aleshores la dificultat principal és que hi ha moltes raons 
convincents que no concorden pas. Per contra, la pluralitat de pronúncies correctes no posa cap problema 
especial -si, això és, l'ensenyament familiaritza els catalans amb totes aqueixes pronúncies. (1986:206) 

Horrekin denarekin, ikusi dugu Aracil soziolinguista «klasikoaren» ustean hizkuntza 
estandarraren beharra ezinbestekoa baldin bada ere, bai horixe, ez direla horrengatik 
dialektoak batere bazterrera uzteko. Aldiz, hizkuntz aldaera desberdinek bizi behar dute, eta 
irakaskuntzari egotziko litzaioke neurri handi batean nola edo hala hizkera desberdinetako 
hiztunen arteko komunikazioa errazteko bidean pauso batzuk egitea eta arazoa leuntzea. 

Soziolinguistikaren alorraren barrenean iraunez, aipagarria iduritzen zaigu Toni Mollà-k, 
Carles Palanca-k eta Amadeu Viana-k hiru liburukitan argitaraturiko Curs de Sociolingüística 
izeneko lana (lehenbiziko argitaraldia 1986koa da9). Horretan, eskoletan arauzko hizkuntza 
zurruna erakutsi beharrean tokian tokiko aldaeren ordez, haien ustez hizkuntzaren eredu 
estandarrak gehitu egin behar du hiztunaren adierazteko baliabide multzoa, eta ez ordezkatu 
beste aldaera batzuek eskaintzen dituzten ahalbideak. Honela diote, besteak beste, Toni 
Mollàk eta Carles Palanca-k (1989): 

L'aprenentatge de l'estàndard, per exemple, no ha d'anar en detriment de cap altra varietat. Mès encara: 
l'estàndard ha de ser una varietat que lluny de substituir-ne cap, ha d'enriquir les possibilitats expressives 
dels usuaris. Ha de ser, doncs, una suma, una ampliació, no pas una restricció. (...) 
Les llengës perfectes, sense varietats ni diferències, només existeixen en la ment del lingüistes de la vella 
escola. D'ací, precisament, prové aquella pedagogia segons la qual l'alumne ha d'aconseguir un domini 
perfecte de la llengua perfecta. (1989:192-193) 

Soziolinguistikaren alorretik bilduriko ekarpen horien segidan, psikolinguistikatik eta 
                                                 
8Komeni da, dena dela, gogoan edukitzea katalanen dialektoen artean diferentziak, Aracilek berak dioenez (1986:199), 3 
mailatan gertatzen direla (fonologikoan, morfologikoan -aditzen aldaerak bakarrak-, eta lexikoan), eta gainera lehenbiziko 
bietakoak nahiko sistematikoak direla eta lan handirik gabe ikastekoak; hirugarrena, berriz, sistematiko landu beharko 
litzateke eskolan maila deskriptiboan. 
9Gure aipamenak 1989an karrikaraturiko 3. argitaralditik eginen ditugu. 



296 3.1. Eskola eta dialektoak 
 

 

hizkuntzaren didaktikatik datozkigun iritzi batzuk ere jaso ditugu. Horiek azalduko dira 
hurrengo. 

Ignasi Vila, Kataluniako unibertsitate esparruan psikolinguistika alorrean entzute handiko 
aditua da, hain zuzen ere elebitasunarekin zerikusia duten gaietan. 1987an Espainiako 
Ministerio de Educación y Ciencia delakoak argitaraturiko liburuan (M.E.C., 1987), gaztelera 
ez beste hizkuntzak dituzten erkidegoetan programa bereziak ezartzeko eskatzen du, 
hizkuntza horietan trebatu ahal izateko hala nahi luketen ikasleak. Horretarako, haren ideiak 
Euskal Herriaren kasura ekarriz, euskarazko irakaskuntzako programak eskatzen ditu lurralde 
euskaldunetan, eta elebidunak lurralde erdaldunduetan. Bide bi horiek erabiliz, euskarazko 
trebakuntza emanen litzaieke, eskola mailan, hala nahi luketenei. Eskolako maila horietan 
dialektoen erabiltzeaz, hona haren hitzak: 

Finalmente, señalar que la escuela no sólo debe dar un trato específico a lenguas como el catalán, el 
gallego, etc., sino también a sus variables dialectales, al igual que a las del castellano, no en el sentido de 
no facilitar una normativa para la lecto-escritura, sino en el de conectar las experiencias escolares con las 
experiencias anteriores del niño. (1987:234) 

Miquel Siguàn izan zen koordinatzailea 1987an Sitges-en egin zen mintegi batena, 
1990ean argitaratu zena gazteleraz Lengua del alumno, lengua de la escuela izenburuarekin. 
Argitalpen horretan lehenbiziko idazkia berea da. Aipatzen dituen ideien artean, gure lan 
honetarako garrantzitsuak dira honako hauek: a) arauzko hizkuntzari dagokionez, eskolak 
lehentasuna eman ohi dio normaren errespetatzeari, bestelako ekoizpenak baztertuz edo 
zigortuz (1990b:16-17); b) eskolak baztertzen dituen "akatsen" artean, dialektokeriak 
(dialectismos) sartzen dira (1990b:18); c) eskolak hizkuntza batua eta «normala» hedatzen du, 
eta horri esaten zaio batzuetan hizkuntza estandarra; d) eskolak hizkuntzaren irakaskuntzan 
duen zeregina dela eta, aldaketa bat gertatu da azken urteotan. Ikus dezagun hori Siguàn-en 
hitzekin: 

Tal como he señalado antes, en los últimos años las opiniones de los especialistas en enseñanza de la 
lengua y el consenso social sobre este tema han variado sensiblemente. Hace unos años la escuela 
proponía el respeto escrupuloso de la norma lingüística y entendía que la traducción de la norma en 
modelo de lengua se identificaba con la lengua culta, actualmente en cambio el ámbito de tolerancia para 
las transgresiones de la norma se ha ampliado considerablemente y se ha multiplicado el repertorio de 
modelos de lengua aceptables. Así la escuela en vez de insistir exclusivamente en la imposición de un 
modelo determinado de lengua se esfuerza por admitir e incluso por utilizar, incluso cuando lo toma solo 
como punto de partida, la lengua de sus alumnos. Con lo cual la lengua utilizada actualmente en la 
escuela puede calificarse de más "vulgar", más "dialectal" y más "al día" y por ello más cerca de la 
"lengua de la calle" que hace unos años. (1990b:20) 

Beraz, dialektoaren onargarritasuna handitu da eskola instituzioan, Siguànek dioenez. Hala 
ere, dialektozaletasun erlatibo horrek ez du zeren ekarri hizkuntza batua ez lantzea, are 
gehiago hizkuntza minorizatuen kasuan, hizkuntzak eredu hori beharrezkoa duelakoz bizirik 
iraunen badu (Siguàn, 1990b:22). Dena dela, eredu zurrun bakarra irakastetik ikasleen 
hizkerak beren horretan bete-betean eta huts-hutsean onartzera dagoen tartean, Siguànek 
posizio hauxe finkatzen du egokiena hori delakoan: 

Es cierto que en muchos casos los alumnos llegan a la escuela hablando una variedad de lengua 
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sensiblemente distinta de la que se usa en la escuela y que esta diferencia tiene un fundamento social10, lo 
que con facilidad provoca la discriminación del alumno. Para ser fiel a sus propios objetivos la escuela 
debe esforzarse por tanto para luchar contra esta discriminación del alumno. En el campo lingüístico esto 
significará la aceptación del hecho de que el alumno posee esta variedad lingüística y por tanto se expresa 
normalmente en ella e incluso la utilización de esa variedad por la propia escuela en su comunicación con 
el alumno al comienzo de la escolaridad o incluso indefinidamente. 
Pero al mismo tiempo la escuela no puede olvidar su responsabilidad de que el alumno llegue a disponer 
de un instrumento lingüístico adecuado para el análisis y la reflexión y que le permita tener acceso a la 
información científica, técnica o literaria del mundo contemporáneo. Para alcanzar este objetivo la 
escuela deberá entrenar sistemáticamente al alumno, tal como ya hemos visto, en el uso analítico y 
reflexivo del lenguaje, un entrenamiento que en su propio ambiente familiar y en la propia variedad 
lingüística ha sido muy reducido. Este uso a su vez requiere un vocabulario cada vez más rico y más 
preciso y unos recursos sintácticos más diferenciados y reflexibles que permitan reflejar mejor la realidad 
y las propias opiniones y en principio este vocabulario y esta sintaxis son los de la lengua culta. 
Es evidente que cualquier variedad lingüística, el inglés de Harlem por ejemplo11, podría utilizarse 
sistemáticamente para el análisis y la reflexión y que al hacerlo adquiriría el vocabulario técnico y la 
riqueza sintáctica adecuada para estos usos, dicho de otro modo se convertiría en una lengua culta. Pero 
mientras eso no ocurra la única posibilidad que tiene el adolescente de Harlem de llegar y asimilar un 
tratado de física o una revista de crítica literaria es a través de la variedad de lengua en la que estas 
interpretaciones de la realidad han sido elaboradas y reproduciendo el proceso verbal de su elaboración. 
La escuela no puede renunciar a ofrecer esta competencia a sus alumnos cualquiera que sea su 
procedencia socio-cultural12, sin renunciar al mismo tiempo a sus ideales democráticos.13 (1990b:24) 

Eskolak hizkuntzaren irakaskuntzako helburu ez luke izan behar hizkuntz eredu bakar bat 
irakastea ikasleei, baizik eta hauek egoera bakoitzean eredurik egokiena erabiltzeko gaitasuna 
lortzea: 

Podemos decir por tanto que el resultado último de la educación lingüística consiste no sólo en el 
dominio de una lengua correcta, precisa y flexible sino también en la capacidad de utilizar en cada 
situación y para cada función que puede cumplir el lenguaje la variedad de lengua adecuada. (1990b:26) 

Gure aztergaira etorriz, Euskal Herriari dagokionez, nekez erdiets dezake helburu hori 
ikasle batek herri euskaldun batean bertako euskalkia jakin gabetanik. Beraz, eskolak 
nolabaiteko garrantzia eman beharko lioke eredu horri, ez bada behinik behin ikasketa hori 
dena eskolaz kanpoan burutzen (hartara, ordea, eskolak inguruneaz abstrakzio eginen luke, 
eta ez litzateke hartan sustraitua egonen -ikus 3.4.1. atala-). Ingurunearen garrantzia ere 
aipatzen du Siguànek apur bat geroago, esaten duenean eskola-ume batzuek arazo handiagoak 
dituztela hizkuntzaren ikasketan, izan ere eskolan ikasten duten eredu "zuzena" omen dena ez 
baita erabiltzen euren familia eta zirkulu hurbilean, eta beraz ez baita indartua edo sustatua 
gertatzen. Ondoko aipamenean ingurugiro sozialez ari baldin bada ere, uste dugu zalantzarik 
gabe egin daitekeela arrazonamendu bera ingurugiro dialektodun bati buruz. Hona Siguànen 
hitzak: 

Pero quizás lo más importante es notar que este hándicap, producto de las prácticas lingüísticas de su 
medio ambiente, no se reduce al momento inicial de su ingreso en la escuela sino que repercute y aún en 

                                                 
10Testu honetan Siguàn hizkuntz aldaera sozialei buruz ari da, geografikoez baino areago. Horrengatik, gure argudiorako, 
«sozial» esaten duen tokian «geografiko» ipiniz, dialektoen araberako irakurketa egin dezakegu paragrafo horretan. Hala 
egiten dugu, eta ondorioa da dialektoak behar duela bere tokia, hasieran bederen, baina baita geroago ere agian, 
irakaskuntzan. 
11Gure kasuan esan genezake, adibidez, inola ere gutiesteko asmorik batere gabe, «el euskara de Erandio», edo «el euskara 
de Buia», testuan «el inglés de Harlem» dioen lekuan. 
12Gure planteamendura egokituz, hobe «dialectal», testuko «socio-cultural» baino.  
13Gure arrazoibidean, azkeneko paragrafo bi hauetatik nabarmentzen dugu hizkuntza batua ere irakatsi behar duela eskolak, 
hartan sortzen baitira normalean «errealitatearen interpretazio» berezienak edo espezifikoenak. 
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cierta medida se agrava a lo largo de toda su escolaridad. El niño de un medio social cultivado a medida 
que progresa en el dominio de la lengua "correcta" ve reforzado este dominio por la lengua de su propio 
ambiente y por las actitudes de las personas que le rodean, mientras lo contrario le ocurre al niño más 
desfavorecido cuyos eventuales progresos lingüísticos no encuentran apoyo en un uso extraescolar. Y lo 
que es más importante todavía, el primero a medida que descubre en la escuela nuevas funciones del 
lenguaje y se familiariza con distintas modalidades de lengua para cumplirlas encuentra a su vez en su 
propio ambiente la ocasión y el estímulo para ejercitarlas. (1990b:28) 

Arrazonamendu horren arabera, eta diferentziak diferentzia, eskola-ume dialektodunak, 
inguru familiar eta sozial dialektodun batean, ez luke eskolaz kanpo inon ere aukerarik izanen 
eskolan ikasten duen eredua erabiltzeko. Eskolan onartzen den eredua, ordea, zenbat eta 
kalekoarekin harreman handiagokoa izan, hainbat eta motibazio handiagoa eta estimulu 
biziagoak izanen ditu ikasleak hizkuntzaren ikasketan aitzina egiteko (gogoratu behar da, 
dena dela, oreka bilatzeko orduan, hizkuntza estandarra irakastea ere ezinbesteko zeregina 
duela eskolak, Siguànen eta beste askoren ustean behinik behin, goitiago agertu dugun gisan). 

Jean Paul Bronckart, Genevako Unibertsitateko irakaslea, sona handiko aditua da nazioarte 
mailan, psikopedagogiaren alorrean. Itziar Idiazabalekin, Labayru Ikastegiarekin eta Itziar 
Plazaolarekin batera lan batzuk egin ditu euskarari buruz. Bronckart-ek ere, ikasleek 
hizkuntzaren erabilera zinetan hobetzeko, uste du eskolak ez duela eredu urrun eta zurruna 
erakutsi behar. Aldiz, egiazko hizkuntz erabilerei arreta eskaintzea proposatzen du (eta, beraz, 
nekez utz daiteke atzendua euskalkia). Hona nola mintzo den II. Euskal-Mundu Biltzarrean: 

En ce que concerne tout d'abord les activités d'expression orale, l'enseignant ne peut, selon nous, éviter de 
confronter les productions effectives des élèves au “modele” que constitue la langue standard. Quelle que 
soit l'appréciation que l'on porte sur les conditions historiques et socio-politiques d'une telle instauration, 
cette langue centralisée est en effet nécessaire et sa transmission est démocratiquement légitime. Il faut 
noter cependant qu'en raison de l'évolution des pratiques langagières et de ses conséquences sur la 
réprésentation de la langue standard chez les locuteurs, cette explicitation de la norme “politique” 
implique, pour les enseignants, un certain nombre de décisions, notamment quant à l'identification des 
traits qui son effectivement “standards”. En ce qui concerne le basque, les travaux qui ont été entrepris 
avec notre concours, par I. Idiazabal et l'Institut Labayru d'une part, par I. Plazaola d'autre part, ont 
précisement pour objet de déterminer les caractéristiques effectives des différents types de discours 
basques contemporains, et d'apporter de la sorte des éléments concrets pour la définition du basque 
standard. Dans l'optique d'une pédagogie active de la langue l'introduction des considérations normatives 
ne doit cependant pas présenter un caractère descriptif, mais s'inscrire dans une démarche d'observation, 
d'induction et de confrontation des divers registres du fonctionnement langagier. (1988:61) 

Idazmenaz, berriz, honela dio: 

Nous défendrons l'hypothèse que pour structurer sa langue, et notamment sa langue écrite, un travail de 
réflexion métalinguistique est utile, voire indispensable. Dans la perspective traditionnelle, une telle 
réflexion était proposée sous la forme d'une grammaire universelle à base logique, que négligeait nombre 
de caractéristiques spécifiques des langues en usage, et qui imposait ainsi un cadre normatif d'analyse. 
Même si elle contribue de manière importante à la reussite scolaire, cette connaissance demeure 
essentiellement culturelle, et ne contribue en rien à l'amélioration du functionnement langagier lui-même. 
Dans la perspective moderne par contre, l'objectif est de proposer une démarche d'induction des 
principales catégories linguistiques, à partir de l'observation (plus ou moins dirigé) de phrases effectives. 
Malgré les inévitables difficultés d'application d'une telle demarche, il nous paraît indispensable de la 
poursuivre et de la développer, dans la mesure oû seul un métalangage codifiant les catégories véritables 
de la langue en usage nous paraît pouvoir être réinvesti dans le travail d'expression écrite, qui reste 
l'objectif prioritaire de l'enseignement de la langue à l'école. (1988:61) 
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Lluis López del Castillok, llibre revolucionari14 bat argitaratu zuen 1976an15. 
Hizkuntzaren azterketarako eredu bakar bat hartu beharrean, beraren aldaera desberdinak 
ekartzen ditu begien bistara, eta hala, eredu bakar horrekiko aldea erabili beharrean irizpide 
bakar  hizkuntzaren erabilmoldeen balioa epaitzeko, errealitate konplexu gisa aurkezten digu 
mintzaira (katalana, kasu horretan). Espainolaren kasuan ereduaren bakartasuna oraindik 
ageriagokoa da haren ustez. Katalanarenean, gaitzerdi, bada nolabaiteko deszentralizazio 
linguistikoa, hiru eredu literario onartzen baitira: català general, valencià eta balèaric. 
Horretaz gainera, ordea, badira beste aldaera batzuk ere, eta haien artean aldaera geografikoak 
aipatzen ditu zehazki: 

La primera realitat que s'imposa, doncs, per poc objectivament que ens mirem el fets de la llengua, (...) és 
l'existència -o la possibilitat- de diversos nivells o registres segons els diversos estaments -dialectes 
socials-, les diverses comunitats locals -dialectes geogràfics-, les diverses situacions o contextos culturals 
-llenguatges específics: standards, literari, tècnic, científic...- o bé el diversos factors psicosocioculturals -
nivells d'expressivitat: familiar, col.loquial, vulgar... (1982:27) 

Eredu estandarrari buruz duen kontzeptua azaldu ostean, hizkuntzaren maila desberdinen 
eskema bat aurkezten digu, non 3 maila erakusten dituen (edo hiru arau). Eskema horretan 
mailarik apalena familiako eta lagunarteko hizkuntza izanen litzateke (A: llengua familiar i 
col.loquial), erdikoa izanen litzateke maila estandarra (B: llengua comuna utilitària o 
standard), eta hirugarren maila hizkuntza literarioak eta "jasoak", oro har, hartuko luke (C: 
llengua literària i culta en general). Berehala egiten du lehenbiziko ohar didaktikoa: maila 
apaleneko eredutik ez da zuzenean igaro behar hizkuntza literario edo ikasia deitzen duen 
horretara (hizkuntza estandarra ikasteko helburuari lehen-lehen mailako garrantzia ematen 
dio, baina hala ere etxeko hizkera zokoratu gabe): 

S'haurà de vigilar en la didàctica de la llengua de no fer el salt C ---> A. Caldrà partir de la llengua 
familiar i col.loquial (C), pròpia dels alumnes i mirar d'aconseguir plenament una llengua standard (B) 
abans que una llengua literària (A), sense que aquesta, però, hi quedi exclosa. (1982:31) 

Katalanaren dialektoei buruz ari dela, uste du komenigarria izanen litzatekeela ezaugarri 
dialektalak denek jakitea, horrela gaur egun dialekto teku nabarmena dutenak etorkizunean 
aldaera estilistiko hutsak izatera pasa bailitezke. Eskolak aldaera guzien ezagutza jende 
guziari helarazten egin dezakeen lanaz, honela dio: 

El primer pas per arribar-hi -no gens difícilment assolible en l'ensenyament de la llengua a l'escola- és el 
de la coneixença gradual de les dites variants (sempre com a enriquiment de llenguatge, mai com a pura 
curiositat lingüística) (...). (1982:70) 

Hizkuntzaren irakaskuntzak eskolan izan beharko lukeen trataeraz honela mintzatzen zen 
Lluis López del Castillo 1976an (lehenbizikoz) argia ikusi zuen lanean: 

Aquí, com enlloc, trobem aplicable la norma general d'ensenyament del llenguatge a l'escola. 
Convé que els infants s'expressin amb tota llibertat i espontaneïtat, tant oralment como per escrit. Caldrà 
respectarlos, doncs, la pròpia llengua familiar i col.loquial. El treball de llenguatge s'haurà de fer a partir 
d'aquesta seva llengua espontània. (...) 

                                                 
14 Hala dio Joan Solàk (1985:249). 
15 Berriz argitaratu zen 1982an. Ondoko erreferentziak bigarren argitaratzetik hartu ditugu. 



300 3.1. Eskola eta dialektoak 
 

 

Això lliga bastant amb la preocupació que hi ha per ensenyar una llengua única a tots els països catalans, 
un català comú. Tothom hi està d'acord, ben cert. Però també és cert que cal fer-ne una programació. Si 
prediquem la summa importància del fet que l'infant quan va a escola no hi trobi una separació entre la 
llengua de casa i la llengua de l'escola, és a dir, que a casa hi trobi el català, i a l'escola únicament el 
castellà, ¿no fem també un tort a un infant mallorquí, valencià, lleidatà, tortosí..., quan a escola hi troba 
una llengua pretesament materna, que de fet li és estranya en molts aspectes (especialment en llengua 
escrita) i que, sobretot, a certs ambients pot semblar una imposició de Barcelona (tant si això és veritat 
com si no ho és)? 
En aquestes circunstàncies, doncs, el mestre haurà de tenir molt d'equilibri lingüístic -i uns coneixements 
de llengua un poc més que de superficie-, haurà de saber que no és encara el moment -als dits primers 
nivells- d'ensenyar una llengua comuna, sinó que ha de partir de la seva variant regional i del llenguatge 
mateix dels infants que té al seu càrrec. (...) (...) 
Convé, però, que tot això s'interpreti en la mesura justa i amb la intenció que es proposa. Cap afany 
disgregador ni destructiu, sinó el deler de fer conrear als infants la pròpia llengua d'una manera viva a 
l'escola, i posar-los en contacte de mica en mica amb aquesta altra llengua comuna de comunicació i de 
cultura que és patrimoni de tot un poble -i que, val a dir-ho ben clar, en el nostre cas, encara està per fer 
en molts aspectes. I això, com a principi general, val tant per a un infant barceloní, com valencià, com 
mallorquí..., com de qualsevol altra contrada dels nostres països. I el fet és que així haurem fet més 
encara, perquè aquesta pròpia llengua treballada a l'escola trobarà el camí normal d'enriquir aquesta altra 
llengua comuna per una tasca de creació. (1982:71-72) 

Irakaslearen jarrerari buruz, berriz, hona zer orientabide eskatuko liokeen: 

El mestre, davant d'això, s'hauria d'exigir: a) Una adequació a la norma standard vigent en la llengua 
parlada de la comunitat a què pertany. La llengua que el mestre farà servir és un factor condicionant de 
primer ordre de la llengua dels infants; (...) b) Tenir ben clars i estructurats els diversos graus 
d'introducció a la llengua comuna (tant l'standard com els altres nivells), pensant que cal passar sempre 
per una instància prèvia, que és la de la integració dels diversos trets individuals i locals en el trets 
regionals propis més generalitzats i admesos dins la llengua standard i literària. (És a dir, que prèvia a o 
al costat de la norma standard i literària catalana més coneguda i generalitzada -que té com a base les 
formes del català central-, hi ha una subnorma valenciana i una de baleàrica, en certs aspects, a la qual 
han d'accedir valencians i balears abans de fer-ho respecte de l'altra.) És clar que factors extradidàctics -el 
principal dels quals és sense dubte que la producció editorial en la nostra llengua es fa majoritàriament en 
català central- poden decantar la balança i demanar certes solucions d'urgència: treballar des dels primers 
nivells escolars les formes diferencials més bàsiques per tal de fer útils els llibres de treball i de lectura 
que hi ha editats. Cal pensar que quan el nen aprèn de llegir, acostuma a demanar llibres amb voracitat 
insaciable. (O, encara millor, impulsar una política d'edicions per a aquestes primeres edats des de cada 
un dels nostres països.). (1982:73) 

Bestalde, arau estandarra ikasteko, liburua idatzi zen garaiko OHOko ikasdenbora guzia 
dagoela adierazten du Lluis Lópezek (14 urteak bitarteko eskola aldia, beraz), horrela 
gradazioa egin daitekeela eta egin behar dela agertuz iritzia (1982:93).  

Orain arteko ideiak bilduz, bada, gure arrazonamenduaren barruan esan genezake Lluis 
López del Castillo-k uste duela, kezka didaktikoak eta eskolaren kontzeptu jakin batek 
eraginik, herrian herriko formatik abiatu behar duela irakasleak eskolan, ezaugarri dialektalak 
onartuz konplexurik gabe; hala ere, beste aldetik, lehentasunezko helburu gisa ezartzen dio 
eskolari, OHOren amaieran ikasleak hizkuntza batu estandarrean (denentzakoan) aski den 
dinako trebakuntza lortu behar lukeela. Beraz, hizkuntza estandarra ikastera heldu behar da 
eskolan, baina tokian tokiko aldaerak errespetatuz eta -batez ere hasierako mailetan- kezkarik 
gabe erabiliz, arrazoi didaktikoetan eta bestelakoetan (ideologikoetan) oinarrituta. 

Nélida E. Donni de Mirande-k 1980ean artikulu interesgarria argitaratu zuen Universidad 
aldizkariaren 95 zenbakian, gaia zuena nola tratatu hizkuntza estandar idatzia eta eskualdeko 
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hizkeren ezaugarriak irakaskuntzan, eta hizkuntzalaritzak duen zeregina alor horretan16. 
Argentinatik aztertzen du gaia, eta balio digu espainola mintzatzen den lurralde zabaletan 
hizkera desberdinek sortzen duten auzia ikusteko. Agertzen du zer arazo ekartzen dituen 
espainol molde literario eta bakarra irakasteak eskoletan, eta adierazten du zein bide hartu 
beharko liratekeen kontu horretan, bere ustez. Ondoko lerrootan haren artikuluari iruzkinak 
eginen dizkiogu.  

Dialektologiak eta soziolinguistikak garrantzi berezia harten dute Donni de Miranderen 
ikuspuntuan. Izan ere, hizkuntzaren aldaera desberdinetan jartzen du arreta, arau bakar eta 
literario (eta urrutiko) batean baino gehiago. Horrela, kritikatzen du garai hori arte egiten den 
lanaren orientazioa: 

El dialectólogo y el sociolingüista tendrán que preparar los materiales didácticos a utilizar por los 
docentes...(...) Hasta ahora, y es de lamentar, hay un divorcio casi total entre la enseñanza y la 
descripción y comparación lingüísticas y por esta causa la enseñanza suele limitarse a la lengua 
académica. (1980:118)  

Hizkuntzaren egiazko erabilera desberdinak nolakoak diren aztertzeko saioak sumatzen 
ditu faltan, eskastasun horrek ondorio txarrak ekartzen dituelakoz hizkuntzaren irakaskuntzan 
(kontuan hartu behar baitira eskola-ume bakoitzak dakartzan jatorrizko desberdintasunak). 
Hala dio: 

La ignorancia de las variaciones lingüísticas reales en relación con los distintos estratos socioculturales 
de cada comunidad, las distintas áreas geográficas y los registros de estilo, tiene además en lo social el 
efecto de impedir que la escuela entregue a los hablantes de las capas populares un instrumento 
lingüístico eficaz y conforme al uso de la comunidad y, con ello, posibilite la adquisición gradual de las 
modalidades cultas regionales eliminando la discriminación en el nivel lingüístico. (1980:119) 

Nahiz eta irakasle batzuk saiatzen diren tokian tokiko forma jasoak irakasten, eskolak 
testuetan erakusten duen hizkuntz eredua, Donni de Miranderi jarraiki, literarioa da, egiazko 
erabilera mintzatuak kontuan hartzen ez dituena: 

(...) los docentes. Estos últimos, en algunos casos, enseñan el lenguaje culto local, pero más lo hacen 
debido a su personal comprensión del problema que a una sistemática y correcta preparación. Los textos 
escolares, volvemos a repetir, muestran plausible adaptación y reelaboración de los criterios y métodos 
más valiosos de la actual Lingüística, pero esta puesta al día no alcanza al modelo de lengua propuesto 
que sigue siendo el académico, de origen esencialmente literario. Las divergencias de esa norma 
extradiasistemática a la cual pueden aproximarse pero con la que no se identifican las normas regionales 
con la vigente en el país o en cada región suele ser apreciable y la escuela no ha puesto atención al hecho. 
(1980:120)  

Eskolaren jarrera horren arrazoia ere azaltzen du autoreak. Arau jasoa irakasteko 
ahaleginak ikasleen errefusa ekartzen omen du. Planteamentu hori gainditzeko, Donni de 
Mirandek uste du bi ideia ohiko berrikusi eta berregin behar direla:  

(...) dos ideas tradicionales que deben revisarse y reelaborarse: la idea de la unidad de la lengua de 
España y de América y la idea de la legitimidad de tomar como punto de partida para la enseñanza el 
texto escrito literario. Los dos conceptos están estrechamente unidos, ya que la unidad esencial del 
español se manifiesta mejor en la lengua escrita. (1980:120) 

                                                 
16 Artikuluan dioenez 1975ean adieraziriko ideiak biltzen ditu bertan. 
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Eta ulerkera horiek berrikusteko, oinarrizko ideia batzuk aipatzen ditu, bere ustez kontuan 
hartu beharrekoak: 

El primer principio a considerar es que la afirmación de la unidad del castellano no es el fundamento más 
adecuado para estudiar la múltiple y compleja variedad lingüística real. Hay que partir de una 
organización de la diversidad en lugar de un código cerrado y homogéneo cuyo análisis precede al 
análisis del uso. (...) no podemos hacer abstracción de las variaciones y de los hablantes para  analizar a 
la forma en sí dejando de lado las relaciones de la lengua con la sociedad, con los usuarios de ese 
lenguaje, con las situaciones y actos de habla (...). El estudio de la lengua en su contexto humano nos 
lleva, precisamente, a la aceptación  de nuevas normas conformadas por el uso local o regional. Tal 
ascenso de lo local, regional y nacional a la unidad lingüística supranacional17 significa paralelamente el 
paso de la lengua oral a la lengua escrita de nivel culto, en la cual se manifiesta el tipo de lengua que 
tiene esenciales caracteres comunes en España y América y posibilita la comunicación en el mundo 
hispánico. De este modo la tesis de la unidad esencial del castellano, por otra parte controvertida desde 
hace ya tiempo en polémicas memorables, sería en última instancia ya no el punto de partida sino el de 
llegada a través de normas y usos diferentes. (1980:121) 

Otro principio básico es (...) que la pedagogía de la lengua debe tener en cuenta siempre la doble 
manifestación lingüística, oral y escrita, estudiando ambas en sus convergencias y divergencias.(...) Al 
lado de esa lengua escrita literaria, deben estudiarse las estructuras de la lengua oral, para que el alumno 
no siga apresado en una situación de diglosia al tener que manejar un código impuesto por la escuela 
durante el trabajo escolar, código libresco y sin soporte en la realidad, y que el uso prestigioso de su 
comunidad conforma y que debe serle propio. Los textos de la lengua oral culta deben ser la base de la 
enseñanza, especialmente en la primera etapa de la misma (escuela primaria); el estudio de la lengua 
escrita literaria en relación con la oral, que no pretendemos que deba abandonarse, servirá para la 
formación del gusto estético y para la apreciación de los valores literarios así como para adquirir el 
conocimiento de las estructuras de la norma supranacional. 
Esta pedagogía de la lengua, realista y científica a la vez que práctica necesita de buenas 
sistematizaciones de las normas del español hablado en cada región del país. También se impone la 
necesidad de elaborar textos de aprendizaje de la lectura de acuerdo con las normas y estructuras de la 
lengua oral y textos escolares de gramática en que esas estructuras orales sean consideradas al lado de las 
manifestaciones literarias, a fin de que el alumno aprenda a manejar con soltura y seguridad la lengua real 
de su entorno sociocultural ateniéndose a criterios adecuados de "corrección" lingüística. (1980:121-122) 

Beraz, planifikatu egin behar da zein hizkuntza eredu erakutsi behar den eskolan. Eta hori 
dela eta, hona egile honek zeren artean proposatzen duen hautua: 

En un tipo de "comunidad primaria" en la cual las diferencias entre los hablantes son sólo dialectales18, 
como en la mayor parte de nuestro país, la planificación (interna) deberá referirse a la decisión entre 
norma escrita literaria (académica) y norma culta oral, que ha invadido por otra parte la propia literatura 
en la Argentina. Para tomar esa decisión habrá de tenerse en cuenta que la lengua no es sólo medio de 
comunicación sino también medio de expresión individual, estableciendo un principio de equilibrio entre 
esas dos funciones, la primera de las cuales tiende a la uniformidad y la segunda a la diversidad. Además 
habrá de tomarse en cuenta la norma culta oral que actúe como lengua nacional ejemplar, a la que 
tienden, como más prestigiosa, los habitantes del país. (1980:123-124) 

Azken batean planifikazio horren helburua hau baita: 

(...) poder planificar tanto para la diversidad como para la uniformidad, para el cambio como para la 
estabilidad. (1980:124) 

Lehen ere aipatu dugu lau maila geografiko desberdintzen zituela egileak espainolari 
dagokionez, Argentinako egoeratik abiatuta, eta bakoitzari arauzko hizkera bana zegokiola: 

                                                 
17Argentinako egoeratik begiratuta, hizkuntzaren lau maila geografiko desberdin aipatzen ditu egileak: «local» (tokian 
tokikoa), «regional» (eskualdekoa, erregiokoa), «nacional» (Argentina guzikoa) eta «supranacional» (gazteleraz edo 
espainolez mintzo diren herrialde guzietakoa). 
18Cf. Trudgill-ek (1983) aldaera sozialei ematen dien garrantzia. 
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tokian tokiko hizkera, erregiokoa, naziokoa eta nazioartekoa. Amaitzeko, esan dezagun 
eskolako maila desberdinetan nolako ikasketa gaiak liratekeen egokiak Donni de Miranderen 
ustean: 

Creemos que el aprendizaje debiera realizarse según dos etapas fundamentales que difieren en sus 
objetivos y, por ende, en su metodología. En la primera de esas etapas (enseñanza primaria) se adquirirán 
las formas del nivel culto de la comunidad local y regional para luego continuar con los usos que 
conforman la lengua nacional19, la cual puede coincidir total o parcialmente con las normas locales y 
regionales, según la zona de que se trate20. En la segunda etapa del proceso, que correspondería 
básicamente al nivel secundario, podrá iniciarse al alumno en el conocimiento, ya que no en el uso, de las 
formas de la norma supranacional, del español general, que se inscribe en el ideal de lengua académico. 
(1980:119-120) 

Ohar batzuk egin litezke gure aztergaiarekin alderatuta21. Bigarren etapan, edo bigarren 
mailako irakaskuntzan, egile horren iduriko, aldaera supranazionala da ikasi edo egin behar 
dena -nahiz eta ez den ikasi behar erabiltzeko mailan-. Bestalde, «norma nacional» 
delakoaren ikasketa lehen hezkuntzan egitea proposatzen du autore argentinarrak. Beraz, 
horrek esan nahiko luke Euskal Herriaren kasuan euskara batua ikasi behar litzatekeela lehen 
hezkuntzan. Hala ere, barietateen arteko desberdintasunak zenbatekoak diren ere kontuan 
hartu beharko litzateke, zein etapatan zein hizkuntz eredu proposatu erabakitzeko orduan. 
Inportanteagoa da, nolanahi ere, progresio bat agertzen dela hizkuntzaren irakaskuntzarako: 
lengua local, regional, nacional, supranacional, hurrenkera horretan. Gernikako barietatetik 
abiatuta, tokian tokikoa (lengua local), bizkaiera (regional) eta euskara batua (nacional) 
izanen genituzke euskararen kasuan. 

Ikus dezagun orain Espainian bertan zelan ikusten den auzi hau. Estatu espainolean 
1980eko hamarrurtekoan hasita kezka handia izan zen didaktikari garrantzi handiagoa eman 
behar zitzaiola irakaskuntzaren eremuan, eta bereziki irakasleen prestakuntzari dagokionez 
sumatzen zen hutsunea berdintzeko asmoa agertzen zen usu. Testuinguru horretan Juan 
Manuel Alvarez Méndez-ek (1987)22 luze dihardu zer den Didaktikaren jakintz arloa, eta 
bereziki didaktika aplikatuen eremuan hizkuntzaren didaktikaren kontzepzioaz, zereginez eta 
mugez ari da. Didaktikan ari den jendeari buruz, honelako kontzepzioa du: 

(...) En este sentido el didacta no es un simple aplicador de resultados que le vienen dados por el 
lingüista, sino el hombre del terreno pedagógico que experimenta e investiga las áreas de otras ciencias 
pensando en la aplicación que de ellas puede hacerse en el aula. Para realizar esta tarea compleja y difícil 
el didacta se sitúa como agente interdisciplinariamente cualificado, entre el lingüista y el aula, con el fin 
de regular y dirigir la práctica educativa. En este espacio de especialización, el didacta tiene como tarea 
fundamental la de establecer los nexos entre las estructuras del campo de estudio que deben ser enseñadas 
y las estructuras cognoscitivas del alumno que deben ser desarrolladas. Para lo cual tiene que contar con 
la etapa de desarrollo del sujeto que aprende. (...) 
3. He aludido a los nexos que hace falta establecer en la enseñanza entre las estructuras del campo de 

                                                 
19Gernikako eskualdekoa, eta bizkaiera, eta euskara batua: hiru maila horiek izan litezke baliokideak lan honetako 
aztergaiari dagokionez. 
20Euskal Autonomi Erkidegoan ere, Gipuzkoako hizkerak askoz ere hurbilago lirateke hizkuntza eredu nazionaletik, 
Bizkaikoak baino, oro har. 
21Gogora dezagun 4. kapituluko azterketa enpirikoa Gernikako eskualdean (eta Nafarroako Bortzerrietan) egin dugula. 
221984ko ekainean egin zen Simposium batean eginiko hitzaldiak biltzen dira M.E.C.-ren argitalpen horretan: M.E.C. 
Subdirección General de Formación del Profesorado (1987): Innovación en la enseñanza de la lengua y la literatura, 
Madrid, M.E.C. 
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estudio y las estructuras mentales del sujeto que aprende. (...) Porque en la escuela no se trata de llevar un 
saber científico en sí (Lingüística), sino de un saber científico reinterpretado y dispuesto para la 
enseñanza según las condiciones, intereses y necesidades de los sujetos que aprenden. Para decirlo más 
llanamente y se me permite el juego de palabras, se trata de hacer «enseñable» el conocimiento (científico 
o no) de la Lengua de modo que sea «aprendible». Y éste es el quehacer de la Didáctica. (...) 
(...) La didáctica viene a ser el catalizador que atiende a lo científico del contenido y a lo psicológico del 
alumno para intervenir y dirigir la actividad del aprendizaje. (...). (1987:35-36) 

Didaktikari buruzko kontzepzio horretatik abiatuta, eskolaren oinarrizko uste batzuk aldatu 
behar direla irizten dio. Gure lan honetako planteamenduarekiko garrantzitsua da ondoan 
dakargun hau: 

4.1. El niño, cuando llega a la escuela, sabe y conoce, en términos generales, y en particular sabe y 
conoce su lengua y viene a la escuela a ampliar y profundizar sus conocimientos de partida con el estudio 
y el trabajo organizado confrontando sus conocimientos (idiomáticos) con los de los otros. 
La lengua que conoce es, evidentemente, la de su medio, la de su comunidad, la lengua que utiliza y oye 
a diario, la lengua en y con la que el niño se siente a gusto cuando tiene algo que decir o algo que 
interpretar porque entiende y se da a entender, la lengua con la que juega y se divierte, y, cuando lee o le 
leen si aún no sabe hacerlo, la lengua con la que disfruta y construye su propio mundo de realidades y de 
fantasías. Esta idea no es nueva entre teóricos de la lengua y coincide con uno de los principios 
alcanzados por los actuales estudios en psicología y que podría resumirse así: toda enseñanza, cualquier 
enseñanza de algo nuevo -¡y en la escuela, tal cual está concebida, todo es nuevo y distinto!- debe tener 
en cuenta los conocimientos espontáneos y previamente adquiridos por los alumnos. No puede perderse 
de vista que el niño adquiere una gran cantidad de conocimiento fuera de la escuela que la enseñanza 
tiene como misión principal la de activar y sostener este proceso natural de enriquecimiento y 
maduración personales. (...) 
(...) Lo importante en un  primer momento es reconocer que el niño tiene un conocimiento propio, una 
historia llena de vivencias, que no es la tabla rasa que hay que ir llenando. (...) 
(...) La psicología nos viene a decir que es importante no dejar arrinconados, menos infravalorados, los 
conocimientos previos que el niño tiene antes de llegar a la escuela y los conocimientos que adquiere 
fuera de ella, una vez que ha comenzado la escolarización. Si este principio lo trasladamos al área de 
lengua podemos preguntarnos: ¿cuáles son esos conocimientos lingüísticos que el niño ha adquirido antes 
de llegar a la escuela y cuáles los que sigue adquiriendo una vez que sale del horario escolar, tiempo 
psicológico de liberación mental y física? (...). (1987:37-39) 

Goiko ideia horiek irakurtzen badira euskararen kasuari aplikatuta, ingurune euskaldunean 
bizi den ume dialektodun bati buruz, uste dugu ondorioak garbi gelditzen direla: eskolak ezin 
du inola ere ume horren jakinduria linguistiko dialektala bazterrera utzi. Baina gehiago ere 
esaten du Alvarez Méndez-ek: 

(...) de esta actitud de observación y de análisis el docente-lingüista puede llegar a comprender lo que son 
otros modos de hablar, otros niveles de lengua que en muchos casos no coinciden con los modelos de 
lengua que propone la escuela como «ejemplares» para el aprendizaje, que se apartan de la norma 
estándar y que tradicionalmente suelen «quedar aparcados», al margen de la escuela, cuando no motivo 
de sanción. El resultado en estos casos no puede ser otro que el desarrollo de la habilidad adquirida del 
alumno que, sin saber por qué, ni tan siquiera sin saberlo, aprende a utilizar dos niveles de lengua según 
sea para el aula o para la calle. Y esto, desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista del 
rendimiento lingüístico y académico no deja de ser un sinsentido y una pérdida de tiempo. (1987:39-40) 

Arrangura erakusten du, eskolako umeak bere hizkerarekiko konfiantza galtzeko arrisku 
handia izanen duelakoz, eta aldi berean eredu berrian konfiantza aski erdietsiko ez duelakoz. 
Geroxeago honela dio: 

(...) Porque el problema se agrava cuando además de enseñarle niveles de lengua ajenos a su modo 
normal de hablar, el suyo propio es infravalorado con referencia al modelo de lengua que la escuela 
propone y cuando es tachado según patrones de aprobación/desaprobación, corrección/incorrección, 
bien/mal, que están por encima del alcance del niño. (...) En lugar de esta actitud prescriptiva hacia 
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niveles de lengua no estándar, los profesores necesitan pensar menos en términos de corrección e 
incorrección, y más en términos de apropiado e inapropiado, que van más en consonancia con los fines 
funcionales que su enseñanza debe proponerse. El profesor tiene como tarea desarrollar la competencia 
comunicativa de la Lengua Oficial o Lengua Estándar, pero esto no lo debe llevar a desconocer y menos 
infravalorar otras formas de realización de la misma competencia que es válida para distintas 
circunstancias y situaciones peculiares en las que el sujeto se desenvuelve. (...). (1987:40-41) 

Eskolaren funtzionamenduko oinarrizko usteak aldatu behar direla uste du, lehen esaten 
genuen bezala, Alvarez Mendez-ek. Ildo horretan, irakaslearen lana ere aldatu behar dela 
ikusten du: 

4.2. La función del maestro es garantizar que el alumno realice su propio aprendizaje, lo que lleva a un 
entendimiento de la enseñanza y del aprendizaje como procesos recíprocamente interactuantes, 
concepción que lleva aparejada un cambio de actitud y de funciones del docente: de la instrucción-
transmisión de conocimientos propiamente dichos se pasa a la investigación y a la discusión. 
Consecuentemente, el docente debe abandonar su papel de impartidor de información -o intérprete de 
libros de textos- y el estilo metodológico vertical y dominante que frecuentemente conlleva. En lugar de 
esto, está llamado a ser coordinador-responsable de un grupo de investigación y de discusión. (1987:42-
43) 

Goiko paragrafo horren irakurketa sugerentea egin daiteke, pentsatzen badugu irakasleak 
euskara batu "idorra" besterik ez dakiela, eta ikasleak inguru euskaldun horretako dialektoan 
mintzatzen direla aisa. Irakasleak zer jarrera hartu beharko lukeen iradokitzen digu: hots, 
hobe litzatekeela irakasleak ikasleen hizkuntz ezaugarriak baloratu eta aztertuko balitu, berak 
erabiltzen duen eredu idorra (eta arrotza) estudianteek ikas dezaten behartu baino. Ondoko 
lerroalde hau ere adierazgarria da eta probetxuz irakurtzekoa, gure lan honen ikuspuntutik: 

(...) La inteligencia no está dada desde el nacimiento, pero tampoco se entiende que el niño sea un 
depósito que hace falta ir llenando, tanquam tabula rasa, concepción que ha presidido por muchos años 
las corrientes de pensamiento pedagógico y práctica docente, concretada en métodos totalmente 
inhibidores y estáticos que provocaban el aburrimiento y el cansancio. Lo que no se puede hacer en clase, 
según lo anterior, es transmitir saberes de modo ya acabado, como algo cerrado en sí mismo (...). Cada 
estudiante debe reconstruirlos él mismo y la tarea del docente en la enseñanza es proveer al estudiante de 
las oportunidades que estimulen el proceso constructivo, que es el camino de ir haciendo el conocimiento 
y desarrollando la inteligencia. (1987:44) 

Anna Camps-ek ere (1990) bere ekarpena egiten du Sitges-en 1987an egin zen mintegian, 
Miquel Siguàn koordinatzailea izan zena, lehen aipatu baitugu. Camps-en ustez ere, eskola 
tradizionaletik oraingora zenbapaiteko aldaketa gertatu da hizkuntzaren irakaskuntzari 
dagokionez. Hona nola ikusten duen bilakaera hori: 

(...) La escuela llamada tradicional orientaba la enseñanza de la lengua hacia actividades de tipo analítico 
con unos objetivos claros y precisos. La lengua que se aprendía en la escuela era la literaria, escrita, y se 
sobreentendía que el análisis de esta lengua era una vía para entender su funcionamiento y para ir 
ajustándose a él con un criterio normativo. (...) 
Diversos factores: políticos (democratización o generalización de la enseñanza básica), pedagógicos (que 
llevan a orientar la enseñanza hacia las necesidades e intereses del niño), y lingüísticos (que dan prioridad 
a lo oral frente a lo escrito), que permitieron que la escuela tomase conciencia de que en lo que respecta 
al aprendizaje de la lengua, lo más importante no era el análisis de un único modelo, sino la habilidad o la 
capacidad de usar la lengua tanto oralmente como por escrito. Quedaban así relegados a un segundo 
plano los objetivos analíticos, que a pesar de todo no se han abandonado completamente en la enseñanza 
de la lengua en la escuela. (...). (1990:30) 

Bilakaera horren ondorioz, beti ere Camps-en arabera, irakaskuntza eredu espontaneista 
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batera jo izan da sarritan. Jarrera horren ezaugarrien artean, ez da batere argi gelditzen zein 
den dialektoei dagokien esparrua eskola arloan. Hurbilketa horren akatsen artean, hona nola 
dioen dialektoei buruz: 

c) Tampoco hay unos objetivos claros referentes a qué modelo o qué modelos de lengua ha de enseñar la 
escuela ni cuál es el tratamiento que los diferentes dialectos sociales y geográficos han de tener. En 
castellano, por ejemplo, no tienen ninguna consideración, más que de curiosidad, las hablas de Andalucía 
o de Extremadura (¡a pesar de lo mucho que se habla de la lengua del niño!) (...). (1990:31) 

Geroxeago, honela esaten digu Anna Camps-ek berak: 

(...) insistir en la necesidad de centrar la enseñanza de la lengua en un uso real y vivo me parece una 
aportación fundamental a la enseñanza (...). (1990:32-33) 

Eta baita hau ere, erregistroen ugaritasunaz ohartzen dela: 

(...) en la escuela se ha de potenciar en el niño la capacidad de utilizar el lenguaje para relacionarse con 
interlocutores diversos, en diferentes contextos y con diferentes intenciones. Todo ésto implica saber 
utilizar la lengua en su variedad de registros y funciones. Por eso la escuela ha de ofrecer al niño una 
amplia gama de situaciones comunicativas que le permitan ampliar los usos que ya dominaba al entrar en 
la escuela. (1990:37) 

Ondorio hau ateratzen du: 

(...) La enseñanza de la lengua ha de basarse en el uso que de ella hace el niño. Hay que partir por lo 
tanto, de sus capacidades lingüísticas entendidas como la base sobre la cual construir, por 
enriquecimiento gradual, una competencia lingüística y comunicativa cada vez más amplia, variada y 
flexible, con el objetivo de que llegue a ser un usuario consciente del lenguaje. (1990:37) 

Anna Camps-en esan horien ondorio gisa guk erantsiko genuke nekez onar daitezkeela 
ideia horiek denak dialektoaren presentzia kontuan hartu gabe, inguru euskaldun batean ari 
bagara behinik behin. 

1988an argitaraturiko lanean ere Lluis López del Castillo-k segitzen du bere kezkarekin: 
eskolak inguruan ongi txertatua egon behar du, hizkuntzaren arazoan bezala beste ikuspuntu 
batzuen arabera ere, eta handik abiatu behar du ikas-irakaslanak: 

L'escola ha d'estar oberta, a la realitat del medi on se troba enclavada, del medi més immediat, com és un 
barri o una població determinats de la geografia catalana. I aquest medi, amb tot allò que inclogui, ha de 
ser el punt de partida de tot treball escolar: l'aspecte físic, la gent, les activitats, els mitjans de vida, les 
institucions i entitats, l'economia, la problemàtica social i cultural, la història pròpia, la caracterització 
lingüística... (...) 
I aquest principi d'inserció al medi s'ha de dur a terme en tots el casos, si volem fugir d'abstraccions 
ideals, que poden provocar inhibicions o enlluernament, i també rebuigs, per part dels escolars. (...) 
(...) Així mateix, els alumnes han de poder aportar a l'escola la pròpia experiència social i cultural, la de 
les seves famílies i del seu medi. (...) 
(...) però l'escola no podrà pas fer-ho com aquell qui recull un material interessant per analitzar-lo en un 
laboratori: ho ha de fer justament per ensenyar el nen a analitzar sistemàticament la seva pròpia realitat, 
les seves relacions amb el medi, (...). (1988:125-126) 

Eta geroago, honela dio: 

Així, per tal d'aconseguir aquest objectiu que la llengua catalana sigui integrada en la personalitat de cada 
infant i com a vincle amb la comunitat nacional, no serà gens indiferent la manera com s'abordarà el seu 
ús i el seu ensenyament a dins de l'escola. Cal fer-ne, doncs, una llengua lligada al descobriment del propi 
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medi, lligada a unes relacions humanes a dins de l'escola, a totes les expressions lúdiques i d'esplai que es 
puguin oferir, (...). (1988:143)  

Eskola porrotari eskainiriko atalean, berriz, hizkuntzaren eragina dakar López del Castillok 
haren arrazoi gisa kasu batzuetan. Zergatik? 

L'escola representa, moltes vegades, per a aquests nois i noies un món estrany, a voltes hostil, que té per 
coordenades bàsiques l'immobilisme, l'autoritarisme, el memorisme, la presentació i la repetició mecànica 
de conceptes, la utilització d'entrada d'uns registres lingüístics que els són estranys: la insistència 
monocolor en l'aprenentatge d'una llengua estàndard -com a eix central del treball- que no conecta gens 
amb les seves vivències ni necessitats més sentides, i que, a sobre, els és presentada com a radicalment 
contraposada als seus usos lingüístics, a la seva pràctica lingüística. (1988:152) 

Hizkuntzaren izaeraz eta beraren irakaskuntzaz dituen ideiak azaltzean López del Castillok 
berriz ere azpimarratzen du eskolan erakutsi izan den hizkuntz ereduak instituzio hartatik 
kanpo utzi dituela benetako hizkuntz erabilera herrikoiak, bere aldaera guziekin. Eskolan egin 
behar den lanaren kontzepzio horren arabera, ondorioa izaten zen instituzio horretan lantzen 
zen hizkuntzak ez zuela zerikusirik izaten esparru horretatik at egiaz gertatzen zen hizkuntz 
erabilera herrikoi ñabarrarekin. Horren ordez, Lluis López del Castillok herri hizkeraren 
balioa azpimarratzen du hizkuntz ahalmenen garapenaren oinarri eta abiaburu gisa; eta hori, 
eskola, inguruan txertatua egon behar lukeen instituzio gisa hartzen duen ikuspuntu batetik. 

Hala ere, komeni da azpimarra dezagun herri-erabilera guziak ontzat eta garrantzitsutzat 
jotzen baditu ere, aipatzen ari garen egile honek beti oso gogoan duela hizkuntza estandarra 
ere irakatsi behar dela eskolan, nahiz  eta hizkera horren kontzepzio ez-estugarria duen, bai 
haren ezaugarri linguistikoei dagokienez, bai haren erabilera esparruez, eta bai hiztunek eredu 
horri buruz duten jakintza motari doakionez: 

L'escola ha d'ensenyar la norma estàndard general donant preferència a les formes pròpies de la regió que 
són utilitzades en aquest sentit, i fent conèixer sistemàticament les altres possibilitats d'aquestes mateixes 
formes en els altres estàndards regionals. La feina no és pas excessiva, i mès si s'enfoca de bon 
començament. No es tracta pas que les formes diferencials siguin adoptades en la parla: n'hi haurà prou 
que els alumnes en tinguin un coneixement passiu, de manera que això els faciliti almenys la lectura de 
qualsevol text escrit, sigui on sigui que hagi estat editat. (I cal dir que quan això es fa així, es constata l'ús 
de formes d'aquestes de manera espontània en els propis textos escrits.) Aquesta pràctica ha de significar 
per als alumnes una obertura molt considerable per a la pròpia realitat sociolingüística, com també 
col.laborarà a donar-los una visió gens monolítica dels fets culturals. (1988:162-163) 

Are gehiago, herrian herriko formen irakaste itsuak batzuetan arriskuan jar dezake gizarte 
batek hizkuntza kontuetan beharrezkoa duen batasuna, eta kasu horietan erne egon behar dela 
gogorarazten digu, País Valencià-ren kasua begien bistan harturik: 

Es cert, però, que hi ha situacions delicadas per al futur de la llengua a la societat i a l'escola, com és el 
cas del País Valencià al moment present, on la defensa d'una llengua comuna estandarditzada i la seva 
aplicació real als usos socials moderns forma part indestriable de la defensa d'una identitat nacional 
fortament i barroerament agredida. En situacions aix és molt difícil l'equilibri, i fins i tot és possible que 
la insistencia tossuda a mantenir l'equilibri que propugnem pugui significar una actitud reaccionaria en 
una situació concreta; però nosaltres creiem que l'escola, el mestre, fins i tot en circumstàncies semblants, 
han de continuar fent la reflexió sobre el fet lingüístic en la seva totalitat i han d'arribar a tenir clara 
l'orientació que els hi pertoca de donar si es que es vol emprendre una política lingüística realment 
integradora i alliberadora per a l'escola. (1988:170) 
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Hortaz, bada, planteamendu honen arabera oreka bilatu behar da bi polo horien artean: alde 
batetik herri hizkeren balioa eta erabilera ontzat hartu behar delarik, bestetik hizkuntza 
estandarra ere nahitaezkoa da. Ikus dezagun, adibidez, ondoko pasarte hau: 

La reivindicació d'aquesta política per a l'escola ha de passar, doncs, per aquestes coordenadas: no pot 
anar deslligada de cap de les maneres de la llengua pròpia del país, de la llengua de la societat on aquesta 
escola es troba enclavada, perquè, en la mesura que l'escola serveixi sense trampes els interessos del 
poble, no es pot girar d'esquena a la pròpia realitat nacional -i és aquí que reivindiquem una escola 
íntegrament en llengua catalana. Però de la mateixa manera, l'escola ha de vigilar de mantenir l'equilibri 
entre la llengua del poble com a capacitat d'expressió i de comunicació espontània a dins de la comunitat 
i aquesta mateixa llengua elaborada i polida (o en procés d'elaboració i poliment) com a vehicle 
d'expressó literària, científica, tècnica, etc. -i és aquí que reivindiquem una escola on el noi i la noia 
trobin un medi de llibertat expressiva que els permeti de desenrotllar les seves capacitats lingüístiques, 
on, per tant, puguin continuar creant llenguatge de manera activa, i on se'ls serveixin tots els altres 
recursos del llenguatge i tots els altres registres en què, l'idioma es manifesta perquels puguin treballar i 
fer servir d'una manera com més completa millor. (1988:170-171) 

Aipatu berri dugun liburu horretan berean agertzen den ideia bat hartzen dute oinarri gisa 
Cassany-k, Luna-k eta Sanz-ek (1994), eskolak zein hizkuntz eredu irakatsi behar duen 
aztertzeko. Etxeko hizkeratik eskola hizkerarako jauzi handiak eskola porrota ekar 
dezakeelako ideiatik abiatuz, alde hori ezarian gainditu beharra proposatzen dute: 

(...) El salto o la distancia entre la lengua de casa y la de la escuela es una causa de fracaso escolar, según 
han argumentado varios teóricos. (...) Y no sólo en los primeros niveles escolares. (1994:22) 

(...) Es evidente que es necesario limar estas diferencias si se pretende que los alumnos puedan 
desarrollar progresivamente su capacidad comunicativa. (1994:23) 

Eta horretarako, zehazki bide hau proposatzen dute: 

En concreto, la Educación Infantil y los primeros niveles de la Educación Primaria deberían tener como 
lenguaje de partida el estándar local, y la escuela debería ampliar la capacidad receptiva primero y 
productiva después, hasta llegar a un estándar general. (1994:23) 

Dena dela, estándar general hori definitzea zaila dela onartzen dute Cassany-k eta, eta 
orduan irakasleek sarritan idatzizko eredua hartu ohi dutela ahozkoaren imitagai, bien arteko 
desberdintasunak aintzat hartu barik: 

(...) Es así como algunos maestros muestran a los alumnos modelos de corrección de la lengua oral que 
resultan rígidos y alejados de lo que es la lengua coloquial. (1994:23) 

Beste alde batetik, Enseñar Lengua liburuaren egileok uste dute desberdindu behar dela 
jakinduria pasiboa eta aktiboaren artean, ez baitira gauza bera hizkera bat ulertzea eta hizkera 
horretan berean hitz egitea: 

No parece que tenga que ser función de la escuela que un niño de Mallorca llegue a hablar como uno de 
Valencia o que un niño de Jaén hable como uno de Burgos, pero sí que lo es que todos los niños y las 
niñas sepan que hay diferencias entre una misma lengua, y que no tengan ningún problema de 
comprensión cuando en los textos que tienen que leer o en las intervenciones orales aparezcan 
expresiones y vocablos que no pertenezcan a su estándar regional. (1994:23)  

Funtsean, eskolari, beraz, honako hau eskatuko litzaioke: 

La escuela debería dar la elasticidad necesaria a los alumnos para que fueran capaces de saber expresarse 
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ampliamente en la variedad dialectal propia, y para saber usar, siempre que sea necesario, el estándar 
regional. O sea, los niños y las niñas tienen que aprender a dirigirse con lenguajes distintos a personas 
diferentes según sea la situación. Con los padres, los amigos y los familiares, podemos mantener 
conversaciones coloquiales y dialectales; con desconocidos, con los maestros, en la escuela, tratando 
temas de estudio, se debe usar un lenguaje más preciso, formal y objetivo. La progresión de este 
aprendizaje se definiría a partir del aumento del dominio receptivo lingüístico, entendido como la 
capacidad de comprender las diferentes variantes regionales, y a partir también de su conversión en 
capacidad de producir, en el caso del estándar regional. (1994:23-24) 

Eskolak erdiesten lagundu eta ikasleak garatu beharko lukeen hizkuntz gaitasun 
helburuzkoa, izan ere, ez da eredu bakar bat menderatzea eta hartan trebetasun handia izatea. 
Argot-ei buruzko iruzkinean, honela diote: 

(...) Lo que se debe conseguir no es que los jóvenes abandonen las formas propias de expresión, sino que 
conozcan y usen otras haciendo con ello un trabajo de ampliación y de adecuación a la diversidad de 
situaciones de comunicación. Sería conveniente, por ejemplo, que los niños y las niñas tuvieran un 
repertorio lingüístico lo suficientemente amplio para adecuar su expresión al hecho de encontrarse dentro 
o fuera del aula, en situación académica o no. (1994:24) 

Beste alde batetik, autore hauek ohartzen dira eskolak eskaintzen duen hizkuntza eredua ez 
dela ikasleak hartzen duen bakarra. Hala da: familian, telebistan, kalean, ipuinetan, etabar, 
beste hizkuntz eredu batzuk entzun eta erabil ditzake. Horrengatik,  

(...) Tal vez la riqueza de la diversidad llegará a las escuelas cuando en vez de analizar las dificultades en 
términos de corrección e incorrección, se analicen en términos de adecuación e inadecuación según el 
contexto de comunicación, y se oriente la actividad escolar a desarrollar todos los recursos y todos los 
registros posibles de la comunicación, situando cada manera de hablar en el ámbito que le corresponda. 
(1994:25) 

Irakasleek eskaintzen duten hizkuntz eredurik egokiena, berriz, honako honelakoa izanen 
litzateke (malgua, komunikazio egoerari egokitua): 

Creemos que el mejor modelo de lengua que puede ofrecer el profesorado es la ductilidad. No es lo 
mismo hablar con los alumnos fuera del aula, mantener un trato cordial, de carácter familiar y a menudo 
individualizado o en pequeño grupo, que dirigirse al conjunto del aula para dar instrucciones, 
explicaciones, etc., situación que requiere un planteamiento más formal. Tampoco se trata de asociar 
formalidad con rigidez, sino de intentar aumentar la capacidad de adecuación a cada nueva situación. Y 
esto, evidentemente, no se puede improvisar. (1994:26) 

Eta irakasleek behar luketen hizkuntz gaitasunaz, berriz, eredu estandarra menperatzea 
jartzen dute egile hauek lehenbiziko: 

En nuestra opinión, todos los profesores de una escuela, sea cual sea su materia o especialidad, deben 
tener una competencia lingüística y una competencia comunicativa lo bastante amplias como para 
permitir (...) un alto dominio de la norma estándar general. Además, en el uso de la lengua, el maestro 
debe ser consciente de que es punto de referencia y, a pesar del riesgo de parecer hiperpurista, debe 
intentar expresarse con corrección absoluta en el marco de la normativa y de la lengua estándar, haciendo 
un uso generoso de todos sus registros expresivos. No es necesario transgredir las reglas gramaticales 
para hablar genuina y llanamente. (1994:26-27) 

Dena dela, maila guzietako irakasleek ez dute zeren berdin jokatu, oro har. Hala 
iradokitzen dute iruzkin egiten ari garen liburu honen egileek, ondoko baieztapen hau egiten 
dutenean: 

Son modelos de lengua los maestros de Educación Infantil que tienen una pronunciación y una 
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articulación clarísimas y, lejos de toda duda o confusión, los maestros de Educación Primaria, que en su 
diálogo espontáneo con el alumno le presentan formas diferentes de expresión sin dejar notar que están 
"haciendo clase", y los maestros de Secundaria que son capaces de dar razón de sus actuaciones 
lingüísticas y de proponer modificaciones en la de sus alumnos. (1994:27) 

Hizkuntza estandarrari dagokionez (hizkuntza literarioarekin bat egin ohi zena), autore 
horien ustean eredu hori komunikazio egoera dialektoartekoetarako edo/eta formalagoetarako 
erabili beharko litzateke (1994:451 eta hurr.). Baina hizkuntzaren irakaskuntzaren helburua ez 
da aldaera hori bakarra ikas-irakastearekin amaitzen: 

La enseñanza de la lengua, además de ser uno de los canales de transmisión de la lengua estándar, debe 
tender a facilitar a los alumnos criterios de selección de la variedad -propia o estándar- según la situación 
comunicativa. También es muy importante que transmita actitudes de lealtad y respeto e interés hacia la 
propia variedad y a la de los demás hablantes y, en definitiva, hacia otras maneras de hablar una lengua. 
En este sentido, uno de los objetivos terminales de un conocimiento suficiente de la lengua es el dominio 
pasivo del máximo de variedades y el dominio activo de las variedades propia y estándar. (1994:457) 

Horrela, uste dugu aski garbi utzi dugula zein den egile horiek hizkuntzaren 
irakaskuntzaren aurrean duten jarrera. Ñabardurak ñabardura, aisa ageri da hizkuntzaren 
aldaera desberdinekiko errespetua defenditzen dutela, aldaera bakar, literario edo/eta 
urruneko baten alde ari ordez, baina hala ere hizkuntza estandarraren irakaskuntza lehen 
mailako helburu ezinbestekoa jotzen dutela. Azken aipu pare batekin amaituko dugu liburu 
honen iruzkina. Hona lehenbizikoa: 

(...) Debemos superar el modelo unilingüístico y uniformizante que el franquismo imprimió en la 
enseñanza, y adoptar un punto de vista más pluralista y tolerante, más respetuoso con la realidad. 
La enseñanza de la lengua tiene que ayudar a configurar en los alumnos un repertorio lingüístico rico, 
variado y creativo que les sirva para aumentar y diversificar sus posibilidades de interacción social. En 
este sentido, saber lengua o gramática significa dominar los usos orales y escritos del mayor número 
posible de dialectos y de registros. El alumno más preparado lingüísticamente es el que puede hablar y 
escribir en su variedad dialectal propia y en el estándar correspondiente, con varios registros, y también 
el que puede comprender otras variedades distintas a la suya. (1994:459) 

Eta hauxe da bigarrena: 

Es responsabilidad de los educadores -entre otros sectores, obviamente- transmitir un modelo de estándar 
lo bastante flexible y representativo de todo el ámbito de la comunidad lingüística. Es necesario, por 
ejemplo, flexibilizar los criterios de corrección con criterios más amplios de adecuación, promover en el 
habla de los alumnos los rasgos diferenciadores de su origen social y geográfico que sean genuinos y no 
afecten la comprensión, según el alcance del acto comunicativo, y no presentar ninguna variedad como 
punto de referencia con la que se comparan las demás, sino otorgarles a todas un mismo rango. 
(1994:472) 

Ikus ditzagun orain beste iritzi batzuk, berriroago jaulkiak, erakusten dutenak aldaera 
geografikoek arauzko hizkerarekiko duten harremana kezka-gai izaten irauten duela, 
eskolaren ikuspuntutik. Arrangura horren adibidea izanen litzateke, konparaziotara, Textos 
aldizkariak, hizkuntza eta literaturaren didaktikaz bereziki diharduena, 1997ko apirilean ale 
monografikoa eskaini ziola gai horri, izenburu honen azpian: Variedades geográficas y 
norma. Ondoko lerrootan, zenbaki horretan agertzen diren orientazio eta iritzi batzuk ekarriko 
ditugu. 

Sarreratik bertatik, Uri Ruiz Bikandik eta Amparo Tusón-ek, aldizkariaren zuzendaritza 
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taldearen jarrera agertzen dute, aldaera geografikoen arazoa eskolaren eginkizunen artean 
sarturik bete-betean: 

Dado que la escuela tiene como uno de sus principales objetivos hacer «buenos» usuarios de la lengua, es 
precisamente en este terreno donde ha de desarrollar su trabajo en un doble sentido: trabajando por 
superar prejuicios lingüísticos, deberá favorecer que el alumnado se reconozca en su variedad de origen, 
la valore y la use con propiedad y promover, a la vez, que distinga entre ámbitos de uso y contextos de 
comunicación en los que tengan cabida los diferentes registros de habla incluyendo la norma culta para 
aquellas situaciones formales y públicas que hacen más aconsejable su utilización. Para ello, resulta del 
todo imprescindible que quienes enseñamos prestemos una atención especial a la variedad lingüística y 
no traspasemos sin criterio lo que es propio del código escrito a los usos orales, por definición vivos y 
cambiantes.(...) (1997:5-6) 

Honako honela bil genezake, labur, egile horiek eskolari gai honetan ezarriko lioketen 
zeregina: 

(...) ampliar el horizonte comunicativo de nuestros alumnos sin por ello lastimar su autoestima. (1997:8) 

Andaluziari dagokionez, hizkuntzaren didaktika jakin bat eratzeko orduan badira 
proposamen desberdinak, Manuel Vera Hidalgok dioenez (1997). Autore horrek esaten digu 
batzuek (J. de las Heras-ek, adibidez), dialektobitasunaren bidea hartuko luketela orohar23, 
eta beraz horren arabera bertako dialektoaz gainera eredu espainol estandarra ere irakatsi 
beharko litzatekeela eskolan. Manuel Verak berak, ordea, andaluzaren ezaugarriak maila 
fonetiko hutsera biltzen ditu24, eta espainolaren batasuna aldarrikatuz Andaluziako norma ere 
espainolaren arauaren aldaera gisa hartzen du, Coseriuren iritzia ekarriz berearen sustengu:  

(...) tener el valor de afirmar una norma de ejemplaridad, no para el andaluz, sino para el español (...) 
como norma fundada en normas andaluzas (...), y de hablar así en todos los estilos de lengua, no sólo en 
Andalucía, sino también fuera de Andalucía es decir, no sentirse incómodos al hablar con seseo en 
Madrid, sino afirmar que éste es un modo legítimo del español. (Coseriu, in Vera 1997:26)25. 

Izan ere, funtsean Manuel Verak espainolaren araua berriz aztertzea eskatzen du, eta 
nolabaiteko arau aldaerazale26 bat proposatzen du, itxura denez: 

(...) se propone aquí, desde el análisis de la especificidad andaluza, una revisión consensuada de la norma 
común para integrar en ella los elementos de las diferentes ejemplaridades que constituyen en su conjunto 
la lengua española. (1997:9) 

Dena dela, gure gaiari dagokionez, Andaluzian eztabaida horretan ari diren alderdi biek ere 
dialektoaren orain arteko baino onarpen handiagoa aldarrikatzen dute eskola instituzioan 
hizkuntzaren irakaskuntzari ekiterakoan. 

Kanarietan mintzatzen den espainolaren aldaerari dagokionez, Gonzalo Ortega Ojedak 
honela laburbiltzen du hizkuntzaren didaktikarako ekinbidea: 

                                                 
23Trudgill-en bi-dialectalism izeneko aukera (1983; ikus lan honetan berean). 
24Hona esaldi batzuk: «El andaluz sólo es dialecto en su pronunciación» (1997:15); «(...) la especificidad del andaluz no es 
léxica ni sintáctica. No es razonable, con relación a estos niveles del idioma, hablar de dialecto, sino más bien de 
uniformidad lingüística de todo el español de la península» (1997:15). 
25 Honek Trudgillek aurkezten zuen hirugarren aukeraren antza du (appreciation of dialectal differences) (1983; ikus atal 
honetan bertan). 
26 Norma variacionista, ikus Rotaetxe 1990. 
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(...) recomendamos didácticamente la corrección ponderada de los rasgos estigmatizados, la promoción 
de las particularidades de la norma culta insular, así como algunas pautas para el uso idiomático en las 
situaciones extremadamente formales, propias del «ideal de lengua». (1997:47) 

Dena dela, irakasle honentzat lehentasuna hizkuntza estandarrak izanen luke, zalantzarik 
gabe: 

(...) conviene señalar cuanto antes que la tarea principal -pero no exclusiva- del enseñante de esta materia 
ha de consistir en facultar a sus alumnos para que manejen de la manera más solvente posible la lengua 
estándar. Y ello porque es esta modalidad, por su alto grado de prestigio -la utilizan además quienes 
mejor escriben literariamente en nuestro idioma-, la que va a facilitar en la vida adulta del individuo su 
promoción social, cultural y profesional. En efecto, la capacidad expresiva y comprensiva se enriquecen 
sobremanera cuando se domina esta especie de «lingua franca» que en el fondo es la modalidad estándar 
y de la que disponen todas las grandes lenguas de civilización del mundo. (1997:47) 

Bigarren mailan geldituko lirateke, bada, bestelako aldaerak, garrantzitsuak izan arren: 

(...) las variantes confinadas en el terreno de lo subestándar (lo jergal, lo dialectal, lo popular, lo rústico) 
tienen una absoluta legitimidad desde la óptica del sistema de la lengua, pero presentan limitaciones 
sociales, pues suelen ser menos estables, menos elaboradas y menos generales. Esto último debe 
servirnos para establecer un orden de prioridades, pero nunca para subestimar dicho patrimonio, que, por 
lo demás, tiene su justificación comunicativa en sus ámbitos naturales. (1997:47) 

Ikuspuntu horretatik abiatuz, alderdi fonikoan ezaugarri batzuk zuzendu behar lirateke 
eskolan, baina beste batzuk onartzekoak izanen lirateke, «pues están sancionadas por la 
norma culta del archipiélago» (1997:48). Orobat, ezaugarri morfologiko batzuk ez dira 
onestekoak, baina beste batzuk bai, goiko irizpide bera erabiliz (1997:50). Ildo bertsuan 
jokatzen du sintaxiari eta lexikoari dagokionez. Funtsean, izan ere, hauxe da Gonzalo 
Ortegaren ustea: 

(...) Abogamos tan sólo por el tratamiento natural de la lengua en las aulas, donde en ocasiones se 
practica (...) un normativismo excesivo y a menudo no poco estéril, frente a lo que debería ser la 
enseñanza de la lengua en libertad. Pensamos (...) que la institución escolar tiene encomendado el alto y 
al tiempo difícil cometido de hacer compatibles la enseñanza y promoción de nuestras señas de identidad 
cultural -entre las cuales ocupan un lugar destacado y sentimentalmente importante las lingüísticas- con 
aquel universalismo que, si ha de dignificarnos como seres humanos, debe ser capaz de mantener a raya 
el siempre acechante espíritu de campanario. (1997:52-53). 

José Perona eta Carmen Nicolás dira Textos aldizkariaren 12. zenbakian iharduten dutenak 
Espainiako Murtzia probintziako hizkerak irakaskuntzan behar lukeen trataeraz. Egile horiek 
dioskutenez zazpi aldaera bereiz daitezke murciano edo español de Murcia izeneko dialekto 
horren azpian, eskualdearen arabera (1997:55). Aldaera dialektal horren irakaskuntzari 
dagokionez, ikasgelako programazioetan, agertzen omen dira dialektoaren ezaugarrien 
azterketa deskriptiboa egiteko saioak, nahiz eta banaka batzuk besterik ez diren horrela 
jokatzen direnak. Egoera horren aurrean, aipatu egileok nolabaiteko sentiberatasuna erakusten 
dute dialektoari begira. Sentsibilitate hori ondoko puntuotan agertzen dugu. 

Zer egin litekeen aurrera begira galderari erantzunez, hona nola dioten irakasle horiek, 
besteak beste: 

b) En segundo lugar, habría que considerar la enseñanza de la lengua en su diversidad, fomentando y 
desarrollando una actitud de respeto y consideración hacia las distintas variedades dialectales, propias y 
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ajenas, próximas y lejanas. (1997:60) 

Etorkizuneko lan-ildoak zein izan litezkeen azaltzeko orduan, berriz, honela dihardute: 

1. Explicar la historia del dialecto murciano, en concreto, sus características, fonéticas y léxicas. (...) (...) 
3. Enseñar etnolingüística y sociolingüística (disciplinas que estudian las relaciones entre lengua, cultura 
y sociedad). Puntos importantes como conocer, apreciar y respetar sus raíces; mantener su memoria 
histórica; sentir curiosidad por lo propio y cercano, por su acervo lingüístico, sus señas de identidad 
propias; (...). (1997:61) 

Dena dela, dialektoarekiko sentsibilitateak ez du esan nahi, batere ez gero, arau idatzi 
"ikasiaren" irakaskuntza ahantzi behar den. Hala, lan-ildoen atal honetan, 4.a horixe da: 

4. Enseñanza de la norma escrita «culta». La enseñanza obligatoria marca como un gran objetivo el 
conocimiento de la lengua escrita, como herramienta sociolingüística fundamental para futuros estudios o 
para la incorporación al mercado laboral. Se observará de qué forma el uso oral de la variedad dialectal se 
manifiesta y/o condiciona la lengua escrita. (1997:61) 

Gelan lan egiteko proposamenetan ere, tokian tokiko aldaera tratatzeko joera erakusten 
dute irakasle horiek. Honela: 

- Observar las peculiaridades de la zona y conocer los problemas existentes, vulgarismos, usos 
inapropiados... 
- Esbozar una línea de trabajo que favorezca un uso adecuado de la variedad, facilitando que el alumno 
sienta confianza y seguridad en sus relaciones sociales. (1997:61-62) 

Horrela, Haur Hezkuntzako ikasgeletan umeek etxetik dakarten hizkuntz jakintza baliatzea 
defenditzen da, haren gainean abiatzeko ikas-irakasprozesua. Hartarako, aitatxi-amatxiak 
ikasgeletara ekartzea iradokitzen da, tokian tokiko ahozko hizkera agertzeko horrela, ipuin eta 
kontakizunen bidez (1997:62). Lehen Hezkuntzako geletan, berriz, lan-ildo horietan 
sakontzea proposatzen da, ahozko tradizioa probetxatuz hor ere, tokian tokiko ezaugarriak 
aztertzeko. Komunikabideetatik ere (telebista barne) harturiko egiazko testuen erabilera ere 
proposatzen da. Telebistaz-eta, zehazki, honela diote:  

(...) la televisión. Esta es un recurso idóneo para trabajar las variedades dialectales; recopilando 
documentos auténticos, procedentes de este u otro medio de comunicación, a partir de ellos el alumno 
observará con respeto los diferentes modos y maneras de hablar. (1997:62) 

Bigarren Hezkuntzari dagokionez, hona zer dioten Perona-k eta Nicolás-ek, lehen zikloan 
goian esaniko proposamenak garatzeaz gainera: 

En el segundo ciclo parece oportuno introducir a los estudiantes en el trabajo de campo, con modestas 
investigaciones sobre el habla murciana y su cultura de tradición oral en su más amplio sentido, textos 
pertenecientes a tipologías textuales literarias y no literarias. (1997:63). 

Ikerketa lan ttiki horien bidez, helburu hauek lortu nahi lirateke, besteak beste: 

-Conocimiento etnolingüístico y antropológico de su tradición oral: peculiaridades del habla murciana en 
la zona en la que se encuentra ubicado el centro educativo; rasgos comunes y diferentes de otras zonas de 
Murcia. (1997:63) 

(...) Por último, los procedimientos metodológicos seguidos en las distintas etapas permiten sentar bases 
conceptuales trabajadas a lo largo de la escolarización: definición del dialecto murciano, hablas 
murcianas según la zona geográfica; características propias del habla murciana en contraste con otros 
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dialectos; (...); pervivencia de los rasgos dialectales en distintas situaciones comunicativas, actitudes de 
respeto y tolerancia ante lo propio y lo ajeno...(1997:64) 

Ikusten denez, planteamendu horren arabera dialektoa ikasketa-gai sartuko litzateke, nola 
edo hala, ikasleen curriculumetan. Beraz, zalantzarik gabe, aldaera desberdinen aldeko joera 
antzematen dugu autore horien proposamenetan. 

Ikus dezagun honen jarraian nola mintzo den Eloy Martos Nuñez, Extremadurako 
mintzairari buruz (batasunik ez duena, nolanahi ere: hetereogeneidad de rasgos ikusten 
zizkion lurralde horretako hizkerei Zamora Vicentek27). Hona, bada, lehenbiziko 
erreferentzia: 

(...) parece lógico que el sociolecto letrado o culto se erija como referente normativo, fundamentalmente 
por su potenciabilidad (sic) comunicativa ya que de él depende el acceso a una comunicación más amplia 
y especializada. Lo cual no obsta para que la lengua coloquial, por ejemplo, no siga siendo un aspecto 
esencial, por ejemplo, en la lengua del aula, sino que debe prestarse una atención especial y sistemática a 
todo lo que llamamos lengua formal, pues no en vano ella es el vehículo de comunicación del mundo de 
la información y la ciencia, al igual que la lengua informal lo es de la interacción espontánea. (1997:68) 

Kritikatzen ditu, dena dela, ustezko extremeño edo castúo asmatu bat ezartzeko saioak, 
hain zuzen horrexengatik: ez bide dutelakoz euskarri errealik herriaren hizkeran. Bai uste du, 
aldiz, bestelako lan zientifiko batzuk (egin bidean den hizkuntz atlasa, edo beste tesi batzuk 
herri hizkera edo ipuin eta leienden mundua agerira ekartzen dutenak) baliagarriak izan 
daitezkeela proposamen orekatuak egiteko, ahozko hitza berreskuratzeko saioetan (1997:72-
73). Amaitzeko, honela dio Martos irakasleak: 

La cuestión de qué lengua hemos de enseñar en la escuela se fundamenta en la atención de las diversas 
variedades y las alternativas de los registros (...) La escuela ha de estar abierta al uso de estas variedades, 
pero a su vez ha de potenciar el aprendizaje y dominio de nuevos registros; no puede hablarse de 
competencia comunicativa en una persona que sólo domine el registro coloquial o el formal. Y esta 
versatilidad o polifonía comunicativa es el justo contrapeso de las restricciones de la norma, lo cual se ve, 
especialmente claro, en el caso de la modalidad lingüística extremeña. (1997:74) 

Azter dezagun orain gaingiroki nola ikusten den arazo hau bera Atlantikoz bestaldeko 
estatu batzuetan, espainolaren aldaera desberdinak erabiltzen dituztenak, hango jarrera eta 
iritzi batzuk ekarriz honat. Mexiko eta Argentinako iritziak bilduko ditugu. 

Mexikoko mintzaira espainolaren dialektotzat hartzetik hasten du María del Carmen Larios 
Lozanok bere artikulua ikusten ari garen gaiari buruz (1997). Beraz, Espainiako estatuan 
diren dialektoez gainera, Atlantikoz bestalde badira, espero zitekeen bezala, aldaera 
desberdinak (el de Chile, el de Perú, el de México, aipatzen ditu Larios-ek). Horretaz gainera, 
L. Lara-ren sailkapenean oinarrituz, 16 dialekto desberdin aipatzen ditu Mexikoko espainol 
moldeetan, desberdintasun handiagoak edo txikiagoak dituztenak euren artean, eta prestigio 
aldetik ere maila desberdinekoak28. Mexiko hiriburuko dialektoa da eredu estandarra, 

                                                 
27 Hala ikusten dugu, in Martos, E. (1997:68). 
28Hamasei dialektoen izenak honako hauek dira: yucateco-campechano, tabasqueño, chiapaneco, juchiteco o ístmico, 
veracruzano-meridional, veracruzano septentrional, noreste, Tamazunchale-Tuxpan-Tampico, occidente, michoacano, 
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prestigiorik handienekoa eta eragina izan duena beste dialektoak osatzeko orduan ere 
(1997:31), hiri horrek duen pisu politiko, kultural, eta ekonomikoarengatik, eta baita 
komunikabideen zentralizazioagatik ere.  

Irakaskuntzari dagokionez, beraren helburu ohikoetako bat estatua kohesionatzea da 
(kontuan har bedi Mexikoko lurraldeetan badirela bertako hizkuntzan hasten diren eskola 
indígenak -% 8-, eskema elebidun  baten arabera ari direnak (1997:32). Dena dela, hizkuntza 
estandarra irakastea da helburu printzipala, nazio nortasunaren adierazgarri gisa harturik. 
Zeregin horretan testu liburuek, Larios-ek dioenez irakasleek beren zereginaren ardatz gisa 
erabiltzen dituztenak, paper garrantzitsua betetzen dute, herrialde guzian berberak usatzen 
baitira. Testuinguru horretan, Larios-i jarraiki, ez zaie garrantzi handirik ematen tokian tokiko 
ezaugarriei, eta beraz harreman gatazkatsua bizi dute arau estandarrak eta bestelako 
dialektoek (1997:32-33). Ondorioz, 

(...) la educación nacional, al insistir en un concepto de una lengua común (cuyo modelo es el español de 
la ciudad de México), en teoría también incurre en la desvalorización o incluso negación de las hablas 
regionales. (1997:33) 

Horrek, dena dela, gatazkak ekarri ohi ditu eskoletan hizkuntza irakasteko orduan, besteak 
beste horrela jokatuz komunikazio baliorik gabeko hizkera artifizial bat sortzen delakoz 
(1997:33). Hori dela eta, artikuluaren amaierako ondorio didaktikoetan, honako hauek 
aipatzen ditu egile honek: 

b) (...) la educación necesariamente debe hacer sensible a la escuela, docentes, y alumnos de los 
conflictos que se establecen entre los dialectos y además entre las normas de los dialectos. Esta posición, 
no desde una perspectiva de déficit, sino, (...) como un aumento cuantitativo de la gama de dialectos que 
un hablante puede potencialmente manejar. 
c) Los enfoques didácticos de la enseñanza de la lengua de corte comunicativo (...) apuntan a promover 
en los niños una reflexión que proporcione elementos de análisis de los eventos comunicativos donde se 
insertan los discursos. (...) Aquí, la idea de la corrección vehiculizada desde la norma prescriptiva (y 
única) es reemplazada por el concepto de adecuación (de carácter pluridimensional) al contexto 
comunicativo. Ahora bien, bajo esa perspectiva, la cuestión de las variedades y su relación con las 
normas lingüísticas deberá trabajarse como variable adicional, que refiere a la concientización y 
comparación de las formas dialectales que se ponen en contacto, además de la reflexión desde el punto de 
vista valorativo (de los prejuicios sociales) de los distintos dialectos en conflicto. (1997:35) 

Kontinente berean iraunez, ikus dezagun Argentinatik nolako ikuspuntua dakarren Leonor 
Acuña-k (1997)29. Herrialde horretan, 6 dialekto edo aldaera nagusi bereizten ditu, gehienbat 
fonetika kontuetan desberdinak direnak, eta gramatikan berriz guti. Espainolaren araua 
hedatzen duten erdiguneetatik urruti gelditzen baita, sarritan hiztunek ez dute onesten euren 
hizkera. Esate baterako, ikerketa baten arabera, 

Los hablantes de Buenos Aires depositan la norma o consideran dueña de la misma a España, ya sea a 
través de la Real Academia Española o de sus diccionarios y gramáticas. Es interesante observar que esta 
tendencia aparece también en los especialistas: los diccionarios, gramáticas o simplemente trabajos de 
dialectología no definen la totalidad de la lengua sino sólo aquello que la aparta de la norma peninsular. 
(...) En síntesis, nuestra lengua se define como lo que se aparta de la norma. (1997:44) 

                                                                                                                                                        
costero del noroeste, bajacaliforniano septentrional, altiplano centro-meridional, altiplano oaxaqueño, altiplano central eta 
chihuahuense-centro-septentrional. (1997:36) 
29 Gogora dezagun, hasteko, Nélida Donni de Mirande-k zioena, lehenago ere bildu baitugu. 
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Arauari buruzko irizpide horren arabera, bertako hizkeraren ezaugarri bereziak ezabatu 
nahi izaten dira. Hala egiten omen da, adibidez, 1986ko lege batean, filmen bikoizketarako 
«castellano neutro» bat ezartzen delarik: 

(...) Esa ley hacía explícito algo que existe desde hace muchos años y que es que los programas 
argentinos de TV que se venden al extranjero deben carecer de nuestras particularidades, a saber, 
palatales rehiladas y voseo. Los resultados de este español neutro suelen ser particularmente ridículos. 
(1997:45) 

Jarrera horrek duen hutsa, Acuñaren idurikoz, hau da: 

El error más grave no está en la idea de acomodamiento lingüístico o de nivelación, es decir en hacer una 
selección de lo que tienen en común todas o la mayoría de las variantes dialectales del español, sino en 
encarar la tarea como la eliminación de los rasgos incorrectos, lo que da como resultado, desde el punto 
de vista del aprecio lingüístico, la estigmatización y, desde el punto de vista lingüístico, resultados 
híbridos y, por lo tanto, artificiales. (1997:45) 

Eskolak ere ez dio arazoari erantzuten, eta horrengatik kritikatzen du Acuña-k: 

La escuela argentina evita el tema. No existe legislación, pero sí la costumbre. Las consignas de los 
ejercicios y los paradigmas verbales modelo se presentan de riguroso tú y vosotros (pronombre 
desconocido en toda Hispanoamérica). El resultado es que los alumnos jamás usan correctamente el 
voseo en la lengua escrita, ya que jamás aprenden las reglas de acentuación y nunca ven escritas las 
únicas formas agudas del paradigma. (1997:45) 

Jarrera aldaketa eskatzen du, hondarreko, aipatzen ari garen egile argentinar honek, eta 
honela laburbiltzen du ideia hori: 

Pero antes que nada necesitamos convencernos a nosotros mismos de que en la Argentina también 
hablamos español. (1997:45) 

Edo bestela esateko: eskatzen du bertako hizkeraren ezaugarriak ere arau gisa hartzeko, eta 
ez beti ezabatu beharreko erabilera oker moduan. 

3.1.2.2. Euskal Herriko iritziak 

Azpiatal honetan, hiru puntu bereiziko ditugu. Lehenbizikoan, Euskaltzaindiaren jarrera 
ofizialaren berri emanen dugu, hartarako bi iturri erabiliz: lehenengo, Euskal Akademiak 
gaiari buruz zer esan duen, eta bigarren, orain artean euskara batuaren prozesu gehienean 
euskaltzainburu izan zen Villasantek jaulkiriko iritziak. 

Bigarren puntuan, Eusko Jaurlaritzak auzi honetan jaulki dituen adierazpenen iruzkinak 
eginen ditugu. 

Hirugarren multzoan, azkenik, Euskal Herrian une desberdinetan esaniko beste iritzi 
batzuen bilketa egin dugu. 

3.1.2.2.1. Euskaltzaindiaren jarrera ofiziala (1979) 

Hirurogeita hamarreko hamarrurtekoan gizartean euskalkiaren eta batuaren arteko 
gatazkak ugari zebiltzan, eta hala hizkuntza batuaren aldekoek nola, beste aldetik, euskalkiak 
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lantzearen aldekoek, Euskaltzaindiaren iritzia nork bere aldera makurrarazi nahi zuen. 
Batzuek Euskaltzaindiari euskalkien hiltzean lankide edo kolaboratzaile (eragile ere bai) 
izatea leporatzen zioten (Latiegi & Oñatibia, 1982 eta 1983, adibidez), eta beste aldekoek 
euskara batuaren alde behar besteko ahaleginik egin eza edo jarrera aski garbirik agertu ez 
izana egozten zioten (Kintana 1992a, esate baterako)30.  

Beste alde batetik, irakaskuntzaren munduan gero eta gehiago ari zen sartzen euskara, eta 
esparru horretan gatazkak ondorio arriskutsuak izan zitzakeen, planteamendu desegoki batek 
hurrengo belaunaldiari kalte egin liezaiokeelakoz euskararen iraupenari begira. Alor horretan 
arazoak ageri zituen ezaugarri bereziak gogoan harturik, Euskaltzaindiak adierazpen bat 
plazaratu zuen, izenburutzat hain zuzen hauxe duena: Euskara batua eta euskalkiak 
irakaskuntzan. Honela dio hitzez-hitz: 

Euskara batua eta euskalkiak irakaskuntzan. 
Tokian tokiko hizkera dakiten haur eta nagusiei euskara batua irakastean, sarritan, ez dira oso kontutan 
hartu izan ohi batetik besterako bidea egiteko nahitaez eman behar diren urratsak, eta ondorioz, elkar 
osagarri eta bizigarri izan beharko luketenok benetako zubirik gabe geratu ohi dira, bion kaltetan gainera.  
Pedagogiazko orientabideak ematea, Euskaltzaindiari zuzenki ez badagokio ere, auzi honek euskararen 
sendotzean eta hedatzean duen eraginarengatik, biziki gomendatzen du tokian tokiko euskara zenbat eta 
urrunago gertatzen den euskara batutik, hainbat eta arreta handiagoz elkar osatze bidea zain eta lant 
dadin.  
Azken helburu nagusi eta bakarra euskara bizieraztea, sendotzea eta hedatzea delarik, inola ere ezin 
pentsa daiteke tokian tokiko euskara eta euskara batua elkarren aurkako gerta litezkeenik, baizik eta bata 
bestearen nahitaezko osagarri eta aberasgarri direla zinez. 
Hau honela delarik ere, tokian tokiko euskarak dituen desberdintasun eta ñabardurak ugari direla gogoan 
edukirik, lehen aipaturiko adierazpenean zioena bera berresaten du Euskaltzaindiak, alegia, tokian tokiko 
euskara eta euskalkia aintzakotzat hartzean eta lantzean, hizkuntzaren oinarri batuari leialtasuna gorde 
behar zaiola, euskalkiak indartzearen aitzakiaz joera zatikatzaile batetan gal ez gaitezen. 
Bestalde, literatur euskalki desberdinetako ereduak ezagutzera emateko eta irakasleen eginkizuna 
errazteko asmoz, Euskaltzaindiak berehalatik ekingo dio euskalkizko idazleen antologi bat eragiteari eta 
argitara emateari. (1979b:697-698).  

Euskaltzaindiaren jarreran aipatzekoak dira gure ustez honako hauek: 

a) Herriko hizkerari eta euskalkiari arreta jarri behar zaiola esaten du, eta ez ditu inolaz ere 
arbuiatzen eta ez ahanzten ere; 

b) Zubigintzaren beharra aipatzen da. Herriko euskara urruti baldin bada eredu batutik, 
bien arteko jauzia ttikitzen saiatu behar da: zenbat eta urrutiago, orduan eta arreta handiagoaz 
zaindu eta landu behar da bi ereduen «elkar osatze bidea». Euskalkien egitekoa euskara batua 
bera aberastea delarik, bi ereduak ez dira elkarren kontrakotzat hartu behar31, nahiz eta garai 
horretan hala ziren; 

c) Herri hizkeraren aldeko jarrerak ez du batua gaitzestera eraman behar (garai horretan, 
zenbaitek, elkarren kontrako eta etsai ziren eredutzat hartzen baitzituen herri hizkera eta 

                                                 
30 Ikus lan honen 2.4. atala. 
31Hala dio Villasantek behin baino gehiagotan, toki desberdinetan. Adibidez, berak idatziriko Hacia la Lengua Literaria 
Común (1970) izeneko liburuan (ikus, gainera, 2.4. atala). 
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euskara batua)32. Herrian herriko euskara bai, baina euskararen hondo amankomuna gorderik 
eta ez jarrera sakabanatzaileak bultzatuz, hizkuntzaren «oinarri batua» errespetatzea eskatzen 
du Euskaltzaindiak; 

d) Euskara batua garai horretan amaitu gabea dela adierazten du garbi, hots, puntu askotan 
oraindik erabaki gabea dela eredua. Hiztunaren (hiztun onaren) senari egiten dio dei, 
hizkuntzaren bilakabidean bakoitzaren parte hartzea bultzatuz tradizioari begirunea gordeta 
(gisa honetako beste adierazpenen bat ere egin izan du Euskaltzaindiak, jende edo talde batek 
edo bestek inoiz bere erabakia soila euskara batutzat "saldu" edo "sartu" nahi izan baitu: ikus 
Euskaltzaindia 1993b).  

Iruzkintzen ari garen adierazpen horretan Euskaltzaindiak bere jarrera aski garbi adierazten 
badu ere, iritzi horren adibide batzuk gehiago topa ditzakegu euskaltzainburu Luis 
Villasanteren hainbat adierazpenetan (ikus, gainera, 2.4. atala). 

3.1.2.2.1.1. Aita Villasante euskaltzainburuaren iritzia  

Ondoan erakusten dugu Villasantek agerturiko iritzia 1976ko martxoaren 6an, bera buru 
zuen erakundeak Zaldibarren eginiko bilkuraren aurkezpenean, non besteak beste "bizkaiera" 
izenaren azpian biltzen diren hizkera desberdinen aniztasuna gogorarazten duen. Honela 
egiten du arazoaren planteamendua, hiru maila bereiziz: a) herrian herriko bizkaiera (ez dago 
batua); b) "bizkaiera literarioa" (euskera batu bat da, konbentzionalki finkatua eta onartua); 
eta c) euskara batua (Villasante, 1977a; ikus 2.4. atala). 

Hiru maila horien artean nolako konbinazioa egin behar da, ordea? Zein alderdi hartu 
behar dira kontuan eskolako hizkuntz eredua zein izanen den erabakitzeko? Villasantek berak 
aurkezten ditu aukera desberdinak, eta erabakitzeko orduan garrantzitsuak diren zenbait puntu 
agertu ere bai. Hona haren hitzak: 

Bide bat izango da herriko euskeratik hasi, handik euskalki literariora pasa eta gero euskera batura. Hau 
izango da beharbada bide jatorra eta gomendatzekoa ikasle guztiak toki batekoak eta guztiak euskaldunak 
direnean eta gainera euskera literarioaren bigarren maila hori dagoenean, zeren beti ez baitago. Euskalki 
literariorik ez bada, jakina, herriko euskeratik euskera batura pasatu beharko da zuzenean. 
Beste bide bat izango da hasieratik euskera batuari lotzea; eta gero, osagarri bezala, euskalki literarioak 
eta euskera biziaren desberdintasunak erakustea. Bide honek gomendagarri dirudi ikasleak euskaldun ez 
direnean edo nahasian alderdi guztietakoak daudenean, edo batzuk euskaldun (baina leku askotako 
euskaldun) eta beste batzuk sortzez euskerarik bat ere edo oso gutti dakitenak direnean. 
Hirugarren kasua edo bidea ere oraino eman daiteke: euskalki literariotik hasi eta gero, bai euskera batura 
eta bai ahozko euskeraren desberdintasunak ere azaltzera pasatzea. Bide hau gomendatzekoa izanen da 
ikasle guztiak euskalki berekoak direnean eta euskalki horrek bere batasun literarioa egina duenean. Hau 
ez da beti gertatzen. Ez da ahaztu behar Bonapartek euskeran zortzi euskalki mintzatu bereizten zituela, 
baina batuak edo literarioak lau bakarrik. (1977a:43) 

Eskolan, bada, zer hizkuntz eredu landu behar litzateke? Villasanteren erantzunean eredu 
guziek behar dute tokia irakaskuntzan (herrikoak, euskalki literarioak eta euskara batuak). 
Auzia da zein eredutik abiatu behar den, eta hori ikusteko, aztertu beharko lirateke 
                                                 
32Ikus, adibidez, lan honen 2.1. puntua. 
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ikastetxeko ikasleen ezaugarriak. 

Non landu behar litzateke, bada, Villasantek aurkezten dituen hiru eredu horietatik 
bakoitza?  

Lehenbiziko bidea (hasi herriko euskaratik, eta literatur euskalkitik igaroz -halakorik bada-
, euskara batura iritsi) hautatzeko baldintzak, zein lurraldetan betetzen dira mendebaleko 
euskalkien eremuaren barruan? Oso toki euskalduna behar du, herri ttiki-ttikia, denak 
euskaldunak izateko. Beste herri batzuetan, Gernikaldekoetan demagun, euskaldunen kopurua 
araberan handia da, eta beharbada horrelakoetan bide bera har liteke (nahiz eta den hori 
zehazki Villasantek proposatzen duena).  

Hirugarren bideak (literatur euskalkitik abiatu eta hortik euskara batura eta ahozko 
euskeraren desberdintasunak azaltzera pasatzea) eta lehenbizikoak badute elkarren antza: 
kasu bietan hiru ereduak lantzen dira, nahiz eta abiapuntua desberdina den. Abiapuntuaz 
gainera beste diferentzia bat ere bada Villasanteren planteamenduan: lehenbiziko kasuan 
ikasle guziak «toki batekoak» lirateke, baina hirugarrenean «euskalki berekoak». Baldintza 
objektibo nahiko antzekoei, erantzun desberdina eman dakiokeela gogorarazten du honela 
Villasantek, zein den egokiena zehazten hasi gabe ordea. 

Bigarren bidea (euskara batutik abiatu eta gero euskalki literarioak eta euskara biziaren 
desberdintasunak erakustea), azkenik, gomendatuko luke Villasantek ikasleak «euskaldun ez 
direnean» edo jatorriz ezaugarri linguistiko desberdinak baldin badituzte. Bilbo eta horrelako 
tokietan, bide hori hobetsiko litzateke, beraz.  

Dena dela, ez da oso garbi gelditzen zein liratekeen muga zehatzak bide bat edo bestea 
hautatzeko orduan. Kasu bakoitza ikusi behar dela dio Villasantek, eta egoeraren arabera 
erabaki (irakasleen prestakuntza, materialik baden edo ez den, etabar...). 

Baina ikus dezagun Villasantek gaiari gehiagotan ere ekin izan diola. 

Zenbait Euskaltzaindikok... 1976an (ikus bibliografia) gutun bat egin zioten 
Euskaltzaindiari, eta hartan eskatzen zuten eskoletan euskalkia landu behar zela. Gutun horri 
Villasantek berak erantzuten dio, eta eskolan zer jokabide hobetsi behar den zehazteko, 
berriro azaltzen ditu bide desberdinak leudekeela, eta kasuan kasuan ikusi beharko duela 
irakasleak nola jokatu, «aitzingibel konkretuak kontuan hartuz». Bide desberdinak aipatzean 
lehen aipaturiko aukerak pixka bat birmoldatuak ematen ditu, eta gainera hautabideen 
zerrenda hetsi gabe uzten du, beti ere kasuan kasuko berezitasunei leku emanez: 

(...) edo tokiko euskeratik hasi, handik euskalkira pasatu eta handik euskera batura; edo tokiko euskeratik 
hasi, handik euskera batura eta azkenik euskalki literarioen xehetasunak eman; edo euskalkitik hasi eta 
gero euskera batura pasatu, edo alderantziz, etab. etab. Ez dugu ahantzi behar, gainera, Euskal Herriak 
lau euskalki literario dituela, eta Euskal Herriko eskualdeak zazpi direla. Orduan euskalki literario 
berezirik ez dutenetan nola beteko da gutun horrek eskatzen duena? (1977b:215) 
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Euskaltzaindiak garbi aski esan izan du, eta askotan, ez dagoela euskalkien kontra edo 
horiek lantzearen aurka (ikus 2.4. atala). Jarrera horren beste adibide bat izanen litzateke aita 
Villasantek 1981eko martxoaren 22an eginiko hitzaldian agertzen den jarrera, egun horretan 
Euskaltzaindiak Altsasuan egin zuen bileran agertua, Francisco Ondarra Euskaltzaindian 
sartzeko egin zen ekitaldian (1981c:631-632). 

Irakaskuntzari dagokionez, ostera, askotan erlazionatu da irakaskuntza eta euskara batua. 
Azken honen esparru berezi-berezia irakaskuntza dela esan izan da askotan, baina horrek ez 
du esan nahi Euskaltzaindiak irakaskuntzaren munduan euskalkiei tokirik onesten ez dien. 
Horren adibide da erakunde horrek eginiko beren-beregiko adierazpena, lehenago aipatua 
(Euskaltzaindia, 1979b). Horretaz aparte, baina, euskaltzainburuak ere gogorarazten du zein 
den Akademiaren jarrera auzi horri dagokionez, urte batzuk geroago, Pedro Ignacio Barrutia 
eta Basagoitiren 3. mendeurrena ospatzeko bilkura egiten duelarik Euskaltzaindiak Aramaion. 
Zubia egitea aipatzen du, tokiko euskaratik «guztion euskarara», eta erabakia hartzeko «toki 
bakoitzeko gora-beherek zer eskatzen duten beharko da ikusi» (1983a:36). 

Gisa berean mintzo da 1982ko abenduaren hiruan Toribio Altzaga eta Felipe Arrese-Beitia 
sariak banatzeko ekitaldian (1983b:93) (ikus 2. kapituluan). 

Villasanteren kezka bizia izan da, euskalkiak ere landu behar direla aldarrikatzea, eta 
bereziki euskaldun zaharrek bete behar duten papera. Berriro ere jotzen du arazo bera 
Arizkunen, 1985eko martxoaren 31n, Pello Salaburu euskaltzain oso izendatua izan zen 
bilkuran (1985: 287-296 or.). Euskarak dituen arriskuez ari dela, honela mintzo da: 

Eta bigarren arriskua: herriko euskararekin lokarriak mozteko arriskua. Hori bi eratara gerta daiteke: bai 
gehiegizko purismoaz eta bai gehiegizko erdalkeriaz ere. Zilegi izan bekit gaur gerta daitekeen zerbait 
adibide gisa aipatzea. 
Gaur "euskaldun berriak" deitzen ditugunak asko ugaritu dira, eta eskerrak ematekoa da, noski. Hori 
berez seinale ona da eta itxaropide handia. Baina inoiz gertatzen da euskaraz ongi ikasi gabe jartzen 
baitira gero irakasle. Orduan haurrek uste dute beren gurasoek baino hobeki dakitela horiek euskara, eta 
hori ez da  hola. Gainetiko edo axaleko zenbait gauzatan izan daiteke hori egia, baina ez hizkuntzaren 
muinari dagokionetan. Oker aditu horren ondorioz gizaldi batetik bestera pasaia egin ordez, etena egiten 
da. Lehengo euskara jatorraren ordez, euskara murriztu, idor eta giharrerik gabekoaz gelditzen dira 
haurrak. Bai ahoskatze jatorra, bai azentua, bai esapideak moldatzeko jeinua, hitzak, itzulikak, dena galdu 
edo arras pobretua gelditzen da. Ikastolak behar du familiako euskararen aberaste bat izan, ez ordea etsai. 
Lokarriak tradizioarekin mozturik, dena galtzen da. (1985:288-289) 

Hor, bigarren arriskua aipatzen denean, irakasleen prestakuntzari buruzko iruzkin bat ageri 
da. Tradizioa ongi ezagutu behar dela dio (ideia bera aterako da Iruñean urte batzuk geroago, 
1994an, Gramatika Batzordeak eginiko adierazpenean ere). Villasanteren ustez, bada, eskola-
euskarak ez du familian egiten den euskararen kontra jo behar. Eskolak, orduko 
euskaltzainburuaren iritzian, saiatu behar du zubi egiten eta etxekoa osatzen, eta norabide 
horretan hizkuntzaren alorrean ez du umearen berezko etorria itzali behar. 

1988ko azaroaren 27an Euskaltzaindiak Uitzin ospatu zuen bilkura, Orixeren jaiotzaren 
mendeurrenkari. Hartan ere aipatzen du Villasantek, beste adibide bat ekartzearren, etxeko 



3.1.-Eskola eta dialektoak  321 
 

 

euskarak eta eskolakoak ez dutela elkarren aurkari izan behar (1989b:69). 

3.1.2.2.1.2. Ondorioa 

Euskal Herriko euskarazko eskoletan zein hizkuntz eredu erabili behar litzatekeen, 
Euskaltzaindiak azaldu izan du iritzia. Bi iturri hartu ditugu guk erakunde horren jarreraren 
berri jakiteko: akademiaren 1979ko adierazpen ofiziala, alde batetik, eta Villasante 
euskaltzainburuak urte batzuetan eginiko adierazpen batzuk. 

Ateratzen dugun ondorioa da Euskal Akademiak arreta erakutsi duela irakaskuntzaren 
alorrean ere euskalkiak eta herrietako hizkerak itoak geldi ez daitezen. Herrian herriko 
hizkerak, literatur euskalkiak eta euskara batua, hiru ereduak landu beharrekotzat hartu ditu. 
Elkarren arteko zubiak egin beharra ere azpimarratu du, eta baita gaitzetsi ere euskara batua 
izeneko hizkera batek zenbait eskolatan euskaldun onen hizkuntz jario egokia itzaltzeko 
arriskua ekartzen ahal duenean. 

Euskaltzaindiak, bestalde, ez du adierazpen zehatzik egin edo orientabide finkorik eman 
eskola bakoitzak nolako irtenbidea hartu behar duen hizkuntz ereduen arazoan. Iritzi 
oinarrizkoen mailan eduki du bere jarduna, eta oker-egite nabarmenak gertatzeko arriskua 
ikusi duenean jardunbide jakin bat zuzentzeko aholkua eskaini du, baina beti ere gogoan 
atxikiz kasu bakoitzean faktore desberdinek eragiten dutela, eta haiek aintzat harturik jokatu 
behar dela.  

3.1.2.2.2. Eusko Jaurlaritzaren jarrera (1982, 1983, 1986, 1992...) 

Euskara batuaren eta euskalkien artean lehenengo urteetan sorturiko gatazka elkar-
baztergarria, urte batzuen buruan gogorkeria galduz etorri zen, bigarren kapituluan agertu 
dugunez. Eusko Jaurlaritzak ere, eskuduntzak eta hartarako botere maila batzuk lortzearekin, 
hizkuntza arazo horretan bere iritzia agertu izan du. Erabaki gogor eta tinkorik hartu ez badu 
ere, bai eman ditu orientabide orotarako batzuk, eta arazoaren ildo behinenak eta 
Jaurlaritzaren jarrera ofiziala oinarritzeko ideia nagusi eta ohar garrantzitsu batzuk 
jendarteratu ditu. Ikus dezagun. 

Bizkaiera eta irakaskuntza dela eta, 1982an adierazpen bat egin zuen Hezkuntza Sailak: 
Euskararen erabilera Bizkaiko irakaskuntzan (1982ko urria, ikus bibliografia). Duen 
garrantziarengatik, iruzkin xeheagoak egitea merezi du.  

Adierazpen horretan, oinarrizko kontzeptu-finkatze batzuekin batera, hainbat galdera 
planteatzen ziren: 

- Ahoz eta idatziz jokabide bera ala desberdina eramatea komeni da, Bizkaiko ikastoletan, euskara 
eta/edo euskaraz irakasterakoan?  
- Jokabide berdinez ala berezituz ihardutea komeni da Bizkaiko Lurralde desberdinetan?  
- Irakaskuntzan bizkaierari eta euskara batuari kabida ematekotan, zer adinetan komeni da bizkaieraz 
ihardutea, eta noiztik aurrera euskara batuaz?  
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- Etxetik erdaldun diren umeentzat zein jokabide hobesten da?  
- "Bizkaiera" esaterakoan, batez ere idatzizko zereginetarako, zein eredu konkretuz ari gara: zein 
ortografiaz, zein morfosintaxiazko arauz, etab... (1982:1) 

Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren helburua, berak dioenez, bizkaieraren eta euskara 
batuaren arteko auzian tarteko irtenbide orekatua bilatzea izan da, gehienentzat baliagarria 
izanen litzatekeena (1982:3). Horrela, ongi deritzo Hezkuntza Sailak euskalkia eta beraren 
erabilera sendotzeari, eta hori dela-eta 1982ko urriaren 22ko data duen agiriaren irizpide 
nagusietan honako hau ageri da: 

I.4. Hezkuntza Sailak berebiziko garrantzia aitortzen dio, oro har, euskarak indarra duen eskualde eta 
bizigiroetako eskolumeen artean lehenengo eta behin bertako hizkerabidearen ezaguera sendotu eta 
hartaz baliatzeko mintzamena lantzeari. (1982:4) 

Bestela jokatuz gero arriskua ikusten baita umea lotsaraztekoa (1982:4). Beste alde batetik, 
Hezkuntza Sailaren helburua umeak euskara ikastea da, berdin delarik zein eredu erabiltzen 
den horretarako, euskara batua zein euskalkia. Izan ere,  

(...) Batuaz nahiz bizkaieraz ari, euskaraz hitzegiten, irakurtzen eta idazten ondo dakien eskolumeak erraz 
lortuko du hizkuntz eredu batetik bestera pasatzea; forma bat ondo ikasitakoan erraz ikasiko du bestea. 
(1982:5) 

Dena dela, eskolak nolabaiteko eredu jasoa erakutsi behar du (etxeko erabilera 
informaletik desberdina, beraz): 

Umeak euskara erraz, bizi eta halako maila jaso batean egitea lortzen den neurrian, irakaskuntzaren bidez 
hain beharrean gauden belaunaldi gazteenganako hizkuntz transmisio zoli eta joria segurtatzen den 
heinean, beterik dago helburu nagusia. (1982:5) 

Euskararen irakaskuntza egokia burutzeko helburu horretara iristeko bide bat baino 
gehiago izan daitekeela dio Hezkuntza Sailak: euskara batuan aritzea nagusiki, edo bizkaieraz 
egitea, edo bizkaieratik baturantz joatea, edo nahasian aritzea, ahoz batera eta idatziz bestera, 
etabar. Adierazpenean ez da zehazten jardunbide egokiena zein den, egoera desberdinei 
erantzun behar baitie «euskal irakaskuntzak». Hala ere, orientabide oinarrizko batzuk ematen 
dira aukera egiteko orduan kontuan hartzekoak direlakoan. Horietako bat, aintzat hartu behar 
diren gutieneko faktoreak honako hauek direla: 

- ikasgelatik kanpora eskolumeak bere euskara erabiltzeko aurkituko duen lagunarte-giro eta gizarte-
ingurunea.  
- ikasleen hizkuntz gaitasuna: ikasgelako umeak % zenbat diren etxetik euskaldun.  
- irakasleen hizkuntz gaitasuna: irakasleak bere eskolumeekin ahoz zein idatziz bizkaieraz eta batuaz 
iharduteko duen benetako ahalmena.  
- irakasmaila: batez ere ikasle euskaldunek, adinaren arabera, etxeko hizkerabidetik urrunduagoko 
formetara pasatzeko daukaten erraztasuna. (1982:6) 

Irakaskuntzak dituen helburuez ari dela, adierazpenean bi ereduen beharra aipatzen da. 
Euskalkiak baditu balio batzuk, eta euskara batuak beste batzuk, elkarren osagarritasunean 
hartu behar direnak. Honela dio: 

Euskal irakaskuntzak eskakizun desberdinei erantzun behar die (...): eskolumea bere bizigiro eta gizarte-
ingurune hurbilean egoki txertatzeko eta ingurune horrekin etenik ez sortzeko, batetik, bertako 
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euskalkiaren erabilera erraz eta bizia segurtatu behar zaio; eta euskara batua erakutsi behar zaio, bestalde, 
egungo eta bihar-etzietako euskal belaunaldi gazteen elkar ulerpenerako eta kultur dimentsio osoaz 
jabetzeko tresnarik egokiena berau bait da. (1982:1). 

Hezkuntza Sailak, egoeren aniztasuna gogoan harturik, ez du uste bide jakin bat denik 
berez besteak baino hobea irakaskuntzaren helburura iristeko. Horren ordez, zehaztasun 
batzuk eskaintzen ditu, ongarriak izanen direlakoan. Gure gai honi dagokionez, horietako 
hauek azpimarratuko genituzke: 

b) Eskolumeak, normalean, euskara-eredu bat (batua edo bizkaiera) menperatuko du batez ere OHOren 
amaieran, etxetik eta inguru-girotik zekienaren eta eskolan eman zaionaren arabera. Hezkuntza Sailaren 
ustez arras komenigarri da eskolume horiei, eredu horretan lasai aritzeko gaitasuna eskuratzeaz gainera, 
beste ereduaren ezaguera duin eta eragingarria ere eskaintzea. OHOko azken zikloa izan daiteke itxuraz, 
goian aipaturiko gaitasun hori lortu den neurrian, eskolumeek hizkuntz eredu batetik bestera pasatzen 
ikasteko aldi egokia.  
c) Ondo azpimarratu behar da, dena dela, hizkuntz eredu batetik bestera pasatzeko eskolumeak 
lehendabiziko eredua ondo menperatzea komeni dela. Eta menperatzeak, hemen, hizkerabide horretan era 
egoki, jariakor eta errazean hitz egiteko gai izatea esan nahi duela oso bereziki.  
d) Alde horretatik aski multzo bereziak osatzen dituzte, beren batezbestekoan, hurrenez hurren etxetik 
euskaldun eta erdaldun diren eskolumeek. Badirudi lehenengo multzoaren kasuan hobesgarria dela tokian 
tokiko hizkerabidetik abiatzea eta, ezagunetik ezezagunera eramanaz, hartarako gaitzen den neurrian 
euskara batura pasatzea. Pasabide hori OHOren hasiera zikloan, erdikoan ala azkenean egitearen 
komenentzia ikastetxe bakoitzak ikusi beharko du batez ere, bertako ikasleen egoera eta gainerako 
faktore baldintzatzaileen nolakoa kontuan izanik.  
Irakasleak indartu egin behar du haurrak etxetik ongi dakarrena, oker dakarrena zuzendu eta hutsuneak 
osatuz joan; umearen ezaguera-gaitasunetatik urrun dagoen eredurik ezartzen saiatzeak berekin duen 
arriskuaz, etxeko euskararen eta euskara batuaren zilborrestea etetearena, jabetzea garrantzitsua da 
Hezkuntza Sailaren ustean. (1982:6)  

Goiko pasarte honetan ikus dezakegu ez dela zehazten noiz egin beharko litzatekeen eredu 
batetik besterako igarotzea, baina baita ikasle euskaldunen kasuan eurek etxetik dakarten 
hizkeratik abiatzea lehenesten dela, oso jarrera deliberatua agertzen ez bada ere. Ondokoan, 
berriz, progresioaren ideia agertzen da («ezagunetik ezezagunera, bizitik idatzira»), eta 
denbora berean iradokitzen da eskolako hizkerak nolabaiteko formaltasuna behar duela, 
nolabait idatziratua behar duela izan, eta eredu formalago hori ahoskera mailan gertatzen 
diren ebakera berezien gainetik izanen litzatekeela: 

II.4. Ezagunetik ezezagunera eta bizitik idatzirako pasabide horretan, ahozko zereginei dagokienez oso 
kontuan hartzekoa da umeak etxetik dakarren hizkerabidearen osatu beharra ebakera mailakoa dela neurri 
ohargarri batean: haurrak bere hitzak osorik ebakitzen ikastea, hainbat eratako kontrakzioak gaindituz, 
ezin garrantzitsuagoko pausoa da ikaslea etxetiko hizkerabidetik baturantz bideratzeko. (1982:6) 

Beraz, Jaurlaritzaren ikuspuntutik, zehaztasun hauek bederen garrantzitsuak dira: 
irakaskuntzaren helburu gisa euskara ereduetako bat menperatuko dutela batez ere ikasleek 
eskolan, baina beste eredua ere modu duin batean jakin beharko luketela; eredu bat ongi 
jakinik, bestea aisa ikasiko dela, pasabidea erraza delakoz; ume erdaldunek eta euskaldunek 
multzo desberdinak osatzen dituztela bataz beste, eta multzo bakoitzarekin desberdin 
jokatzeko aholkua egiten da: ume euskaldunekin euskalkitik abiatzeko gomendioa-edo egiten 
da («badirudi...»), gero euskara batura igarotzeko; irakasleak indartu behar duela umeak 
etxetik ongi ikasia dakarrena, eta hutsuneak betetzen joan behar duela; umeak etxetik 
dakarrenaren osatu beharra, neurri handi batean, ahoskera mailakoa dela. Aipatzen da, baita, 
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zein izan daitekeen eredu batetik bestera igarotzeko garai egoki bat: orduan indarrean zen 
OHOko azken zikloa (11 urtetik goiti, azkeneko hiru ikasmailak hartzen zituena: 6, 7 eta 8. 
mailak). 

Ikus dezagun orain Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren menpeko erakunde baten iritzia 
hurrengo urtean (1983). Hezkuntza eta Kultura Sailaren menean lanean hasi berria den 
Euskararen Aholku-Batzordeak, honako orientabide hauek ematen ditu irizpide gisa 
irakaskuntzaren munduan ezartzeko: lehen mailetan egin behar dela ahaleginik handiena, 
euskaldunen taldeak eratu behar liratekeela, eta eskualde euskaldunetan bildu behar direla 
indarrak batez ere (horrek euskalkiari dagokionez duen esanahiarekin): 

a) Hezkuntza lanak euskararekiko fruiturik eman nahi badu, euskaraz iadanik dagoena sendotu behar da 
lehenik. Indarrak batez ere euskaldun zonetan bildu behar dira. Hain euskaldun ez diren zonetan, talde 
euskaldunak sortu behar dira eskoletan, haurrak nahasian egon ez daitezen.(...) (...) 
c) Irakaskuntzan Eskolaurrean eta, oro har, O.H.O. mailan egin behar dira ahaleginik nagusienak. (...) (...) 
j) Irakaskuntzan, eta batez ere aipatutako arloetan, erabiltzen den hizkuntzari garrantzi haundia eman 
behar zaio: hizkuntza honek ezin gal dezake egunoroko gizarte bizitzan erabiltzen den hizkuntzarekiko 
lotura. Posible izan behar luke hizkuntza batetik bestera pasatzeak, hauste larririk gabe. (1983:26-27) 

Oinarrizko irizpide horietan, zuzenean aipatzen ez bada ere, euskalkiaren presentzia 
beharrezkoa dela adierazten da. Bai aipatzen da zuzenean, ordea, bizkaiera, irakaskuntzaren 
mundurako neurri zehatzagoak proposatzen direlarik. Eta baita iradokitzen da zein mailatan 
eta zein hizkuntz eredu erabili ere (ikus 3.2. atalean). 

Geroago ere badira Gobernuaren ildoa adierazten duten iritzi agertzeak ere. Adibidez, 
Jaurlaritzak 1982ko urriaren 22ko datarekin argitara emaniko agiriari egiten dio erreferentzia 
Eneko Oregik Eibarko jardunaldietan (1984-85eko Gabonetan), esanez aldaketa estrategikoa 
gertatu zela administrazioaren ikuspuntuan. Eibarko bilkura horretara administrazioaren aditu 
gisa etorririk, Oregik esaten du «Garaikoetxea administrazioak» bi helburu izan zituela bere 
hizkuntza politikan, horietako lehena «euskaraz mintzatzen den gizarte-giroa sendotzea, 
euskaldungoaren baitan euskara bete-beteko hizkuntza bilakatzea, alegia». Ondorio gisa, 
irakaskuntzaren eremuan euskalkiari (bizkaierari) arreta handiagoa eskaintzeko aholkua 
egiten da, ikasleak dakarren hizkeratik abiatu behar dela esaten duenean: 

(...) Euskal hiztunen taldea sendotu beharra (...) gogor azpimarratua izan da. Beraz, euskal jendea da 
euskara mamintzen duen gauza bakarra. Irizpide honek ekartzen du ekarri estratejia mailan zenbait bide 
hartu beharra. Adibidez, ekartzen du, haurren hezkuntza-baitan, sozializazioa, bere etxe-hizkuntzatik 
gehiegi urruntzen ez den hizkuntzan egin beharra, euskara standard baten bidera joaz. Hortaz, Eusko 
Jaurlaritzak argitaratua du «Euskararen erabilera Bizkaiko irakaskuntzan» (...). Euskaldungoari eusten ez 
bazaio euskarak ez du erabilerarik, beraz, Bizkaiko euskalkiak dituen berezitasun eta nortasuna ikusirik, 
haurraren sozializazioa etxeko eta bere gizarte-giroko hizkuntzatik hasi eta hizkuntza bateratuago 
batetara joaz bideratu behar. Hori da hiztunak, euskaldungoa lehentasunezko irizpidetzat hartzeak 
ekartzen duen ondorioa. Beste arlo batetan, zenbait urtetan euskalduntze-lanari eman bazaio lehentasun 
estratejikoa, badirudi ez zaiola euskaldungoari eman garrantzirik handiena, eta garrantzi estratejiko 
handiago hartzen duela alfabetatze-prozesuak euskalduntze-prozesuak baino. Aukera estratejiko horrek 
zenbait ekintza birplanteiatzea eskatzen du. Kontutan izanda prozesu baten eta bestearen kostuak ez 
direla pareko. (1986:33) 

Urte batzuen buruan (1991n), Deustuko Unibertsitateko Euskal Ikaskuntzen Institutuak 
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antolatuta, ihardunaldi batzuk egin ziren, bizkaierari gizarteko sektore desberdinetan zer toki 
egokitzen zaion eztabaidatzeko. Bizkaieraren lekua gaur zuten izenburua elkarraldi horiek, 
eta haietan Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiaren izenean Roman Berriozabal-ek 
irakurri txostenean berriz ere markatzen da zein den Jaurlaritzaren jarrera. Oro har, hamar 
urte lehenagoko ildoan dago kasik oso-osorik. Berriz ere, gure gaiari dagokionez, ebazpen 
zorrotzik ez zen agertu, eta bai galdera sorta bat, lehendik ezaguna. Arazoaren zertzelada 
historikoren bat esan eta gero, lehendik ezagunak diren galderak agertzen dira: 

Aspaldikoak dira, eta gaur egun bere hor dagoz bizi-bizirik, Bizkaia eta euskeraren inguruko eztabaida 
eta kezkak.  
Bizkaiko euskeraren inguruko arrisku eta arazo zahar eta barrien gainean bere asko eta ugari berba egin 
eta idatzi da. 
Euskera kontuetan, sentimenduak, jarrerak, erreminak eta aurre-iritziak alde batekoak zein bestekoak izan 
dira. Ez euskaldun/erdaldunen artekoak bakarrik, bestela bere euskaldunen artekoak. 
Labur ez pada ere, gogora ekarri nahi dodaz horreetariko garrantzitsuenak:  
-ZEIN HIZKUNTZA EREDUZ BALIATU BEHAR DOGU EGUNEROKO HERRIGINTZAN, 
IRAKASKUNTZA ETA ABARREKOETAN?, BATUAZ ALA BIZKAIERAZ?  
-AHOZ ETA IDATZIZ JOKABIDE BERA IZAN BEHAR ETE DOGU?  
-JOKABIDE BARDINEZ ALA BEREZITUZ JOKATU BEHAR ETE DOGU ESKUALDE 
DESBERDINETAN?  
-ZEIN ADINETAN BIZKAIERA, NOIZ BATUA?  
-ZEIN BIZKAIERA EREDU, ZEIN ORTOGRAFIA ETA ABAR?  
-HORRENBESTEKO KALTERIK EGIN ETE DEUTSO EREDU BATERATUAK BIZKAIKO 
EUSKERARI ?  
-ZER DALA ETA JO DA ARERIOTZAT EREDU BATERATUA?  
-ZER DALA ETA JO DA BIZKAIERA ARLOTEKERIATZAT?  
-EREDU BATERATUAREN ARAZOA ETE DA BIZKAIERAK JASATEN DAUENA ALA 
GAZTELERAK ERAGINDAKOA ETE DA? (1992:55) 

Horren ostean, Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak orekagunearen beharra eta 
gehiengoarentzako irtenbidea nahi lituzkeela agertzen du, hamar urte lehenago bezala, horrela 
gizartearen nahiari erantzuteko asmoa adieraziz33:  

Guzti hori gogoan izan eta gai jartzaileak emondako lanari erantzunaz, hau adierazo gura deutsuet, 
lehenengo eta behin, Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiaren izenean: 
Euskal Autonomi Elkarte osoa eta aldi berean lekuan lekuko gizarte ingurunea gogoan izanik 
normalizazio plan osoa eratzerakoan, ZENTZUZKO OREKAGUNE ETA GEHIENGOARENTZAKO 
URTENBIDEAren aldekoa dala Idazkaritza eta egin bere hortik egin dauela bere apustua Bizkaiaren 
kasuan. 
Apostu hori ez da gaurkoa, zuetariko askok dakizuen legez. Oso gertutik jarraitzen dau Hezkuntza Sailak 
1982an Euskararen erabilera Bizkaiko irakaskuntzan. Hezkuntza Sailaren adierazpena izenarekin 
plazaratutako agirian esandakoa. Azken hau irakaskuntzarekin lotu-lotuta egon bazan bere, bertan 
jasotako irizpideak guztiz zentzuzkoak dira gainontzekoetarako. 
Zentzuzko orekagune eta gehiengoarentzako urtenbidea dinogu, eta esan bere euskal gizartean gero eta 
zabalduago dagoen kontu jakin bategatik dinogu: EUSKERAK BIZKAIA ETA BIZKAIERA BEHAR 
DITUELAKO. Eta behar ere, honako honegaitik:  
-euskaldungoaren zati handi bat bizkaieraren lurraldean bizi dalako.  
-bizkaiera euskeraz bizitzeko modu bat dalako, Euskal Herria ulertu eta sentitzeko modu bat dalako.  
Kontu jakina da Bizkaiko hizkuntza egoera oso desberdina dala leku batetik bestera. (1992:56) 

Hala, bada, bizkaieraren erabilerari eta lanketari guztiz ondo irizten die. Badirudi, beraz, 
Jaurlaritza ere bizkaieraren aldeko norabide berean doala, nahiz eta batzuek ez duten uste 
agintaritzatik aski eragiten den euskalkiaren erabilerari egiaz indar emateko (ikus 2.2.4. 
                                                 
33Horrengatik uste dugu dela inportantea gizarteko sektore desberdinen jarrera puntu honetan. Gizarteak bizkaieraren 
iraupena nahi badu, hala jokatu beharko da, hizkuntzaren normalizazioa ezin delakoz hiztunen nahien kontra egin. 
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puntua, adibidez). 

Dena dela, Eusko Jaurlaritzak azken urteotan irakaskuntzaren esparruan burutu duen 
ekimenik handiena, Espainiako estatuaren lurralde guzietan indarrean hasi behar zuen 
Irakaskuntzaren Berrikuntza Euskal Herriko 3 probintziaren errealitatera egokitu beharra izan 
da. 1992an abiaraziriko eraberritze horren oinarrietako bat, berriz, eskola giroko ikaskuntza 
prozesuak nola eratzen eta burutzen diren aztertu eta esplikatu nahizik ari den teoria orokor 
edo filosofia bat zen: konstruktibismo izenez ezagutzen den kontzepzioa. Kapitulu honen 
beste atal batean aipatu eta iruzkinduko dugu konstruktibismoaren argitan nola trata 
genezakeen euskalkia eskoletan, eta handik ateratzen ditugun ondorioak (euskalkiaren 
erabileraren aldekoak, ingurune euskaldunetan) Eusko Jaurlaritzaren jarreratzat hartzen 
ditugu (ikus 3.1.2.3. puntua, eta bereziki 3.1.2.3.5.).  

3.1.2.2.2.1. Ondorioa 

Eusko Jaurlaritzaren jarrera ez da izan inoiz euskalkiak erabiltzearen kontrakoa. Are 
guttiago bizkaieraren aurkakoa. Ondoan aipatzen ditugun une eta adierazpenetan agertzen 
dira gure iritzia funtsatzeko ekimenak.  

Laurogeiko hamarrurtekoaren hasieran zenbait sektorek Gobernuaren aurrean euskalkien 
(bereziki bizkaieraren) alde eginiko ahaleginek ez bide zuten harrera ona izan Hezkuntza 
Sailaren arduradunaren aldetik, lan honen beste atal batean aipatu dugun bezala. Baina orduan 
ere agintaritzaren jarrera ez zen bizkaieraren kontrakoa, bizkaiera jakin baten kontrakoa 
baizik (h-rik gabe idatzirikoa, hain zuzen) (ikus Latiegi eta Oñatibia, 1982 eta 1983, eta lan 
honen 2. atala). 

Laster, ordea, berariazko adierazpen bat eman zuen argitara gobernuak, 1982ko urriaren 
22ko datan, bizkaierak azaltzen zuen arazo multzo bereziari aurre egiteko orientabide batzuk 
agertuz. Hartan, auziaren konplexutasuna azpimarratzen da, baina ez da zehazki bide bat edo 
beste ibili beharrik agintzen. Euskara batua eta bizkaiera, biak onartzekotzat hartuta, elkarren 
osagarri ikusten dira. Iradokitzen da, halaber, hobe litzatekeela itxura batean eskualde 
euskaldunetan ikasleak euskalkitik abiatzea eskolako zereginetan, baina ez da agindurik 
ematen hala egin behar dela. Ildo finko bat agintzeko lekuan, azken finean ikastetxeen edo 
gizartearen eskuetan uzten da erabakimena. 

Hamar bat urte geroago (1991ko abenduan), ildo beretik atera barik dabilela adierazten du 
Jaurlaritzak, oraingoan Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiaren bidez (Bizkaieraren 
lekua gaur izenburuko jardunaldietan). Orduan ere gizartearentzat -denentzat- egokia 
litzatekeen oreka batean ari beharra eta nahia adierazten da. Hala ere, berriz ere bizkaieraren 
aldeko jarrera agertzen da. 

Eta azkeneko ekimen bat aipatzeko, esan dezagun Hezkuntzaren Berrikuntza blaitzen duen 



3.1.-Eskola eta dialektoak  327 
 

 

ikuspegi konstruktibistan ere, euskalkiaren errefusa baino gehiago hura erabiltzeko gonbita 
ageri dela aski maiz, gure lan honetan beste toki batean erakusten saiatzen garen bezala (ikus 
3.1.2.3. atala, eta 3.1.2.3.5.). Horretan ere, beraz, Eusko Jaurlaritzak zabalik uzten du atea 
euskalkia (bizkaiera) eskolan eragozpenik gabe erabil dadin. Baina, egia da, eskola 
komunitateen baitan uzten du erabakia, hots, gizartearen nahien arabera erabaki dadin auzi 
hori.  

Gizartearen nahiari dagokionez, badira iritzi batzuk bederen erakusten dutenak jendeak oro 
har ez diola batzuek nahi luketen bezain tinko heldu bizkaiera eskolan erabiltzeari. Adibide 
bat aipatzeko, Laura Uruburuk (1992ko lanean) euskara batuak irudi ona beretu zuela 
adierazten du, eta bizkaiera, aldiz, estigmatizatua gelditu zela. Gainera, egile berak dioenez, 
gizarteak oraindik ere presioa egiten zuen garai horretan euskara batuaren alde, eta irakasleek 
ere iritzi hori bera zutela baieztatzen du. 

Beraz, ondorio hau ateratzen dugu: Jaurlaritzak, nahiz eta gomendatzen duen toki 
euskaldunetan euskalkia erabiltzea, batik bat gizartearen menean uzten du hautabidea34. 
Gizarteak berriz, esaniko arrazoiengatik antza, gehien batean euskara batuaren aldeko apostua 
egin izan du, eta ez du arrazoi aski aurkitu hasierako iritzia aldatzeko, dirudienez. 

Horren aurrean, dena dela, Jaurlaritzari, Euskaltzaindiari bezala, jarrera deliberatuagoa 
eskatu izan zaio behin baino gehiagotan, eta kritika egin ere bai (ikus 2. kapitulua). 

3.1.2.2.3. Beste iritzi batzuk 

Orain arte bilduriko iritzi-jarrerez gainera beste batzuk ere batu ditugu gai honetaz, eta 
honen segidan azalduko ditugu. 

Mitxelenarena da lehenbizikoa, 1968ko txostenean adierazia, Arantzazuko batzarrean. 
Hitzez hitz Mitxelenak ordukoan ez du esaten euskalkiak behar duela bere tokia 
irakaskuntzan, baina aisa ondoriozta daiteke zein zen bere iritzia gai horretan, Arantzazuko 
txostenaren bi puntu hauek gogoan harturik: alde batetik, esaten du euskararen batasuna 
eskoletan dela inon baino beharrago, eta bestetik, orduko egoeran, bere ustez aditzaren 
batasun osoa ezin zela egin. Horrek ondorio gisa dakar euskalkia erabili beharko zela 
eskoletan, forma baturen bat emanez bazen ere.  

Antonio Maria Labayenek ere uste du euskalkiak errespetatu behar direla irakaskuntzan: 
«con el respeto debido a un mínimo de las variedades dialectales que se practican en las tres o 
cuatro zonas idiomáticas en que está dividido el país» jokatu behar litzateke, alegia (1972:23). 

Alfontso Irigoyenek, beste atal batean ere aipatu dugun Zenbait euskaltzaindikok eginiko 

                                                 
34IRALEren bidez irakasleak mendebaleko euskalkian trebatzeko ekimena abiatua du Eusko Jaurlaritzak. Ez dugu daturik 
eskuratzerik izan zenbat irakasle igaro den programa horretatik. 
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gutuna-ri erantzun zion. Euskaltzain zenak ez du dudarik egiten eskoletan euskara batua 
irakatsi behar dela, baina lan esparru horretako profesionalei, «pedagogian adituei», uzten die 
erabakitzea euren zereginaren emaitza hobekien nola erdiets daitekeen. Nolanahi ere 
eztabaidari denbora eman behar zaiola uste du gaia zehazki aztertzeko, auzia beti ere adituen 
artean kokatuz («ofiziodunen» artean). «Zentzu hona» erabil dadin eskatzen du, dena dela, 
edozein pedagogia ezartzeko orduan, eta euskalkia ere maitatu beharrekotzat jotzen du. 
Bestalde, euskalkiak euskara batuaren osagarri gisa ikusten ditu. Azkenik, irakasteko 
proposamenak toki guzietan beharbada ez direla berdinak ezarri behar iradokitzen du 
(1977a:209). 

Psikopedagogiaren ikuspuntutik, berriz, ikus dezagun zein den Itziar Idiazabalen iritzia 
1980ko hamarrurtekoaren hasieran (1981). Euskalkiari buruz eskolak nola jokatu behar duen 
auziari dagokionez, irakasle horren iritzia garbia da: euskalkia errespetatu behar da, umeak 
hori dakarrelakoz eskolara. Hona kezka horren adibide izan daitezkeen aipu batzuk, 
1981ekoak. Lehenbizikoaren abiaburua da umeak badakiela hizkuntza, eskolara baino 
lehenagoko zereginetarako balio diona, eta aski izan duena. Hori, ezin da txartzat eman; 
eskolak egin behar duena da beste erregistro batzuk irakatsi umeari: 

Lehenengo, hizkuntzaren irakaskintzaren helburua zein den zehatzki jakin behar da. Arinkeria badirudi 
ere, hizkuntzaren irakaskuntza esateak gauza desberdin asko esan nahi du, eta hau ongi ez zeazteak 
praktikan erru haundiak ekar lezazke. 
Ama-hizkuntzaren irakaskuntzaren helburu nagusia, haurrak bere hizkuntza menderatzeaz gainera, 
hizkuntzaren egitura eta funtzionamendua deskubritu dezan laguntzea da. 
Bidaketa (sic) horrek haurrak dakarren hizkuntzaren onartzetik abiatu behar duela uste dugu, eta ondoren, 
hizkuntza hori zuzentzen baiño, aberasten saiatu, batez ere. Haur batek eskolara iristen danean, bere 
inguruak eskatzen dion maillako hizkuntza dakar, egokia orain arteko beharrentzat. Eskolak hizkuntza 
hori erabilkorrago, aberatsago egin behar du, standar maillaren menderabideetan abiatuaz. (1981:207) 

Ildo horretan, uste du ezin dela baztertu inguru soziolinguistikoak umearen hizkuntza-
garapenean izaten duen eragina: 

Esan beharrik ez dago, soziolinguistikaren erakutsiak ere, behar beharrezkoak dirala hizkuntzaren psiko-
pedagogian. (...) ez ahaztu lehen esan duguna: haur baten hizkuntza, bere adimen mailla eta inguru sozio-
ekonomikoaren maillaren ondorio, produkto, dela. Eta ingurua, ez da familia bakarrik jakina, kalea, 
herria eta gizarte osoaren ezaugarriak zer ikusia dute, sozietate hortako pertsonen hizkuntza maillan. 
(1981:208) 

Hizkuntzaren irakaskuntza, izan ere, haurrak dakienetik abiatuz egin behar baita, irizpide 
psikopedagogiko nagusi gisa. Horrela, bada, eskolaren inguruko euskalkitik behar da hasi 
bidea: 

-Hizkuntza lantzen, haurrak dakienetik, bere errepertoriotik, hasi behar da. Horretarako, eskolak, etxeko 
eta giroko euskalkia zein den kontuan izan behar luke, esate baterako; haurren hizkuntza daramaten 
liburuak erabiltzea ere oso interesgarria litzateke haurrak eskolako bizitzan, benetan, parte hartu ahal izan 
dezan. (1981:209) 

Eskola ezarrita dagoen inguruko dokumentu benetakoak erabili beharra aldarrikatzen du 
Idiazabalek, horrela euskalkidunei bere balioa aitortuz hizkuntza lantzeko orduan. Eskolan 
euskara batua "idorra" erabiliko balitz, inguruko euskaldunek, euskalkidunek, ez lukete zer 
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ekarri, zertan lagundu izanen: 

-Eskolan, benetako hizkuntza daramakiten dokumentuak erabili. Zoritzarrez, eskolako eta eskola-
liburuetako hizkuntza, nahiko artifiziala izan ohi da. (...) Zenbaitek, eta arrazoi askorekin, Euskal Herrian 
batez ere erdera entzuten dela esango du; beraz, ikastolak nahi eta nahi ez hizkuntza artifiziala eta arrotz 
xamarra eskeini behar haurrari euskera ikasi dezan. Zoritxarrez, zati haundi batetan horrela baldin bada 
ere, oraindik euskara bizirik mantentzen den leku asko da, eta heuren hizkuntza nagusia euskera duten 
pertsonak ere, baditugu oraindik. Orain, errez eskuratu genezazken dokumentu bizi hoiek, ikastolak 
aprobetxatzen ez baditu ez dugu barkapenik!  
Haurraren hizkuntza gehitzeko eta batez ere, metalinguistika azterketetan abiatuarazteko, eguneroko 
hizkuntza grabatua duten kasetak, telebista (?), eta gainantzeko dokumentu bizi guztiak ezin hobeak dira. 
(Honek ez du esan nahi betiko literatura erabili behar ez denik, jakina!). (1981:209) 

Eskolako hizkera eta etxekoaren arteko erlazioaz, Idiazabalek uste du eskolak toki 
guzietan ez duela hizkuntz eredu zurrun bakar bat eman behar ontzat, tokian tokiko beste 
guziak gaitzetsita: 

Etxeko hizkuntza eta eskolakoaren arteko erlazioetaz ere, zerbait esan nahi genezake (sic). Eskolak 
susmo txarra izan ohi du, haurrak etxetik (girotik) dakarren hizkuntzari buruz. «Haurrak ez du oraindik 
hizkuntza ikasi», «haurraren giroko hizkuntza ez da eskolakoa bezelakoa (txarragoa, jakina)», «oraindik 
ez dakite ez irakurtzen ez idazten, beraz, gutxi jakin dezakete» edo antzekoak entzun edo sumatu izan ohi 
dira eskoletan txikien hizkuntzari buruz. Pentsamolde horrekin, eskolaren zeregina, haurrari hizkuntza 
erakustea eta onenean, zuzentzea dala uste ohi da. 
Gure egoeran, haur euskaldun batek, erdera mailla txarra darama erdal eskola batera, jakina, eta baita ere 
erdaldun batek ikastola batera. Bi hizkuntzak erdi-purdi erabiltzen dituena berriz, guztiz egoera 
ezberdinean iritxiko da eskolara. Egoera hontan, lehen aipatu dugun susmo txarreko pentsamolde 
harrekin, honela jokatu ohi da: hizkuntza modelo bat eredutzat hartu (erdera, euskera edo euskera batua), 
eta hori ez duten haurren egoera -Euskal Herriko ume gehienena- txartzat joaz, haur hoien hizkuntzaren 
aldaketa edo zuzenketa hartu eskolaren helburu nagusi. Jokabide honek ez du gure egoera hobetuko, 
okertu baino.  
Lehen ere esan dugu, Euskal Herriko hizkuntzaren plangintza, lekuanlekuko (sic) egoera kontuan hartuaz 
egin behar dela: herriz herri, eskolazeskola eta umez ume. Horregaitik, zaila da lege orokorrak ematea, 
zenbait punto ordea, aitatu genezazkela uste dugu. (...)  
3) Beraz, haurrak eskolara dakarren hizkuntza ezagutu eta onartu! (ebaketa, hiztegia, joskera); hori baita 
haurrak orain arte eraiki duen oinarria, bisitzaren (sic) atal inportante batean sortutako ezaguera eta 
ezagupide lanabesa. Eta hortik abiatu behar du beste mailak lortzen. Oinarri hori ukatzea, psikologiaren 
erakutsiak kontuan hartzen baditugu, haurraren bere ikasteko ahalmena ukatzea da, eta orain maixu edo 
adinekoen, eta gero besteen menpeko izango den nortasuna baldintzatzea izango litzateke. (1981:211-
212) 

Dena dela, gogoan hartzen du Idiazabalek haurraren giroa ez duela bakarrik familiak 
osatzen, beste faktore batzuk ere kontuan hartu behar baitira, hala nola TBa eta kalea: 

(...) Familiaren eta eskolaren laguntasun giroa garrantzi haundikoa da euskara bezelako hizkuntza 
menperatu bat, bizi eta indartzeko, haurrari euskal giroa sortuaz. Baina haurraren giroa beste alderdi 
garrantzitsu batzuek ere osatzen dute (T. V., kalea, etc.). Guzi horren aurka, ikastolak bakarrik ezin 
dezake. Ikastolak, bere indarrak neurtuaz eta jakintzen erakutsiak jasoaz, pausoak poliki eman behar ditu, 
bere izen ona galdu ez dezan. (1981:212) 

Mitxelenak, Arantzazuko biltzarrean eginiko aipamenaz gainera, berriz ekiten dio gaiari 
urte batzuk geroago ere (Mitxelena 1982, adibidez), eta orduan esaten du, zalantzarik gabe, 
irakaskuntzaren munduan dialektoek beren tokia izan behar dutela, eskualde batzuetan 
gehiago (euskara batuaren oinarrizko eredutik urrunago gelditzen zirenetan, eransten dugu 
guk) eta besteetan guttiago (batasunaren oinarriarekin bederen bat zetozen erdialdeko 
euskalkietan). Besterik ez bada ere, herriko solasmoldetik euskara baturako bidea errazago 
egin ahal izateko: 
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(...) Lo dialectal debe tener su lugar en la enseñanza, al menos para hacer posible la transición, más en 
unas comarcas que en otras. (1982:75) 

Iparraldeko iritzien berri labur bat dakargu segidan. Jean Louis Davant euskaltzain 
zuberotarrak ere uste du lehen mailetako irakaskuntzan zuberera erabili behar dela, eta hala 
dio 1983an: 

Prefosta, Eüskara mintzatzen den lekietan, leküko eüskalkia erakatsi behar da lehenik. Gero, hein bat 
gora joan ordüko -bigarren mailan ja- uste düt Batua ere ikasi behar dela. (1983:15) 

Iritzi biltze honetan, ikus dezagun orain Oskillaso-k zer dioen euskalkiei buruz (1984). 
Jose Basterretxeak uste du eskolan dialektoa ezin dela alboratu. Osterantzean, herriko hizkera 
guztiz prestigiogabetua geldituko litzateke eta etxean ere ez litzateke erabiliko. Eskolak, bada, 
besteak beste, bertako hizkerari prestigioa eman beharko lioke, bestela hiztuna erdarara 
igaroko delakoz:  

La imposición en ikastolas de una lengua literaria distinta de la que corresponde al dialecto local une a las 
consecuencias negativas para la cultura, el paso al castellano o al francés, el descrédito del euskära 
familiar seguido de la muerte del idioma en la correspondiente zona. (1984:274)  

Berriz ere ideia bera agertzen du, Zarautzeko kasua aipatu eta gero. Alegia, euskara batuan 
eginez, Zarautzen euskara hilen da (!); bizirik iraunarazteko, beharrezkoa da herrian herriko 
formak erabiltzea, eta gero literatur euskalkira igarotzea (1984:303 eta hurr.; ikus, baita, lan 
honen 3.2.2. puntua). 

Erremun Bachoc-ek 1984-85eko Gabonetan Eibarren antolaturiko jardunaldi batzuetan 
egiten duen planteamenduan euskara batua inportantea da eta beharrezkoa, baina horrek ez 
dio euskalkiari batere garrantzirik kentzen. Alderantziz: uste du euskalkiak aberastu egin 
behar duela euskara batua, eta herrian herriko hizkera ez dela galtzera utzi behar. 
Horrenbestean, eskoletan ere euskalkiak baluke bere tokia inondik ere. Izan ere, Bachoc-ek 
(1986) uste du lehen-lehenik tokian tokiko euskara dela irakatsi behar, zehaztu gabetanik zein 
ikasle motarekin jokatu beharko litzatekeen horrela. Nolanahi ere, haren jardunaren nondik 
norakoa ikusita, aisa ondoriozta daiteke eskoletan ere tokiko euskara dela lehenbiziko irakatsi 
behar litzatekeena. Hona nola ikusten duen bi jardunbideen arteko lehia, eta bere ustea zein 
den: 

Ikas lehenik tokian tokiko euskara. 
(...) Ez uste izan gero, euskararen funts guzia gipuzkotarren eta Lapurtarren aho-mihietan kausitzen dela.  
Tokian tokiko euskara galduz geroz, ez eni erran bertze euskara mota bati lotuko zaiola gure jendea: ez, 
nahiagoko du errotik erdarari lotu.  
Beraz gure egin-ahalak oro egin ditzagun lehen-lehenik gure familiaren, herriaren eta herrialdearen 
euskararentzat. Ikas eta erakats bertzeri gure kartieretako mintzaira, ez erdizka bainan errotik, ez liburutik 
xoilki, bainan elehetik. Ez izan ahalge gure xokuan erabiltzen den euskalkiaz.  
Pierres Lafittentzat euskara mintzatua da lehenik landu behar eta denbora berean euskara idatzia, eta hau 
euskara batua da. Hori da euskaldun zaharren iritzia.  
Aldiz euskaldun berriek euskara batuari ematen diote lehentasuna arrazoi askorengatik  
- Erabil euskara bait da komunikazio zabalerako.  
- Geroari buruzko euskara delakotz.  
- Liburugintzak eskatzen du euskara batua eta abar. (1986:138) 
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Funtsean, euskaldunen artean egiaz erabiltzen den euskara (euskalkietakoa, praktikan, 
neurri handi batean) indartzearen alde agertzen da, metodo funtzionalen orientabidea 
txalotuz35 (1986:137). 

AEKren jardunean ere nabari da euskalkien garrantzia azpimarratu nahia, euskaldun 
zaharrei lehentasuna eman gura, eta irakaslana inguruarekin lotzeko beharra. Hala ikusten 
dugu honako bi aipuotan, bat 1985ekoa eta bigarrena 1988koa: 

(...) «euskaldunzahar» gune honek dauka Euskararen eraikuntzarako giltza, berak trasmiti bait dezake, ez 
beste inork, hizkuntz eredu jatorra. (AEK 1985) 

Lan honek, bada, hizkuntza biziaren adibideak jaso nahi izan ditu, irakaskuntzara eramateko, eta 
irakaskuntzak noiz edo behin kontutan hartu behar duelako, irakatsirikoa inguruarekin ahalbait lotuen 
egon dadin. (AEK 1988, in Gaminde 1988) 

Aztertzen ari garen gai honekin segituz garrantzitsuak dira auzi honen inguruan irakasle-
gaien prestakuntzan Derioko Eskolan ari zen irakasle talde batek 1985ean argitaratu zituen 
iritziak, liburu elebidun batean, bizkaierak eskoletan behar lukeen tratamendua zutela gai36. 
Egileen arabera, eskolako hizkuntz eredua definitzeko orduan lekuan lekuko ezaugarriak 
kontuan hartu behar dira, eta partikularki bizkaierarentzat toki handiagoa eskatzen dute 
irakaskuntzan (1985:34). Izan ere, besteak beste, aunitz eskolatan gertatzen bide da ikasleak 
bere etxeko eredua baztertua ikusten duela arrontean, eta jarrera hori kritikatzen dute egileek, 
beste orientazio bat eskatuz langintza horretan (ikus gai honetaz 3.1.2.1. atala): 

(...) eskolak tradizioz gehien erabiltzen duena hizkuntza jantzia edo formala da, (...). Gai honetan gaur 
egun proposamen aurrerakoi asko egiten bada ere (...), oraindik oso eredu atzerakoiak eta kaltegarriak 
dira nagusi edozein eskolatan: haurrak etxetik, kaletik dakarren hizkuntza arruntak ez du eskolan lekurik. 
Oharturik edo oharkabe eskolak txartzat ematen du kalegiroko hizkuntza (...) eta ondorioz eskolaren 
helburua beste hizkuntza bat (edo hizkuntza maila bat) erakustea proposatzen da: hizkuntza garbia, 
jantzia, dotorea, normatiboa, «jaiegunekoa». 
Bestalde, programakuntzetan eta hizkuntzaren irakaskuntzaz kezkatzen den edozein erakundetan, ahozko 
hizkuntza, hizkuntza mintzatuari geroz eta garrantzi gehiago ematen zaio. (...) 
(...) Bapateko, egoerari loturiko hizkuntz erabilera, berriz (...), eskolan kontuan hartzen ez zen hizkuntza 
mota zen. Gaur egun eskolak nahi du elkarrizketak, eztabaidak, bapateko hizkuntz ekinaldiak eskolara 
eraman eta hoietarako behar den trebetasuna landu. (...) (1985:22-24) 

Horrek ez du esan nahi, dena dela, eskolak beste eginkizun batzuk ahantzi behar dituenik, 
ondoko lerrootan egile berek diotenez: 

Eskolaren zeregin nagusi bat hizkuntza maila normatiboa eta kode idatzia erakustea da. Bestalde, 
erabilera edo diskurtso teorikoaren hizkuntza ere beharrezkoa du gaur egun edonork. Ez teoria sakonez 
mintzatzeko, baizik eta soil-soilik edozein gertakizun zehazki deskribatzeko (...). Horrek ez du esan nahi, 
ordea, hizkuntza maila arruntak ahaztu behar direnik, ez baleude bezala jokatu behar denik. (...). 
(1985:26) 

Bestalde, hiru hizkuntza maila ikusten dituzte, denak ere eskolan landu beharrak (bakoitza 
zenbateraino ikasi behar den zehazten ez bada ere): herriko euskara, bizkaiera finkatua esaten 
diotena, eta euskara batua (azken hau hartzaile gisa bederen ikasi beharko litzatekeena -
                                                 
35Euskararen Atalase Mailan -KING eta beste, 1988-, metodo funtzional-nozional izenekoaren euskal bertsioan, euskararen 
irakaskuntzarako bereizi egiten dira euskalkien arabera zenbait funtzioren gauzatze konkretuak. 
36Agirre, Eguzkitza, Idiazabal eta Larringan, 1985 (ikus bibl.). 
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pasiboki, alegia-) (1985:30-32). 

Euskal Herrian, soziolinguistikaren alorretik egin den ekarpenik handiena, José María 
Sánchez Carrión Txepetx-ek eginikoa da (1987ko lanean bildua). Lan honen beste atal batean 
ikusten dugu nola teorizatzen duen euskalkiak eta euskara batua ez direla elkarren etsai izan 
behar; haren teoriaren arabera, eredu bi horiek benetan bizi izan duten areriotasuna bi erdarek 
euskal hizkuntza nazionalaren esparrua bete izanak ekarri du. Beraz, teorizazio horren bidez, 
atea zabalik gelditzen da euskalkiak ere bere esparrua bila dezan, behin behialako aurkaritzak 
gainditurik (ikus 2.1.1. atala). Bestalde, hizkuntza ikasteko eta hobetzeko aurkezten duen 
eredu teorikoaren arabera, ingurune euskalkiduneko umeak bertako erabilera izanen du 
oinarri hizkuntzaren ezagutzara  iristeko, eta gero motibazioa etorriko litzateke (1987:33-39). 
Beraz, eskolan eta etxean-herrian bi eredu franko kontrajarriak aurkezten bazaizkio, 
mailakatzerik eta bien arteko zubirik gabe, badirudi ezagutzara iristeko bidean oztopoak 
jartzen zaizkiola ikasleari, eta hizkuntza hobeki erabiltzeko motibazioa edo gogoa ahuldu. 

Itziar Idiazabalek kezka etengabea izan du eskolak dialektoa nola hartu behar lukeen eta 
zenbateraino erabili behar lukeen. Lehenago aipaturikoez gainera, EHUko irakasle horrek 4 
artikuluko sorta bat idatzi zuen Eguna egunkari-astekarian, 1987ko urrian eta azaroan, eskola 
eta euskara zituela gai. Lehenbizikoan, eskolan irakasten den hizkuntz eredua hiztunak 
erabiltzen duen hartatik hurbilekoa behar duela azpimarratzen du: 

(...) ez da, behar bada, gaur euskararekin egin daitekeen gauzarik egokiena. Alegia, idazle klasiko 
batzuren hizkuntza eredutzat hartu eta irakastea norbanako bakoitzak egiten duenari jaramonik egin gabe. 
Gaur hau ezinezkoa litzateke edonon ere, eskolaren eragina haundia izanik, askoz mugatuagoa delako 
hizkuntzaren erabilpenean. Bestalde, hizkuntza murriztu bati horrelako zailtasuna ezartzeak, alegia 
erabileratik urrunegi dagoen eredua inposatzeak, oraindik gutxitze haundiagoa lekarkioke eta Euskal 
Herrian, ondorioz, erdararen irabazian izango litzateke. (Idiazabal, 1987a) 

Bigarren artikuluan, saiatzen da erantzuten galdera honi: ea ume erdaldunak eta 
euskaldunak batera eskolatu behar diren (Euskal Herrian praktikan nagusitu den bidea) edo 
bereizirik. Helburuak finkatzean eta neurtzean dago gakoa: 

(...) ez dut uste lege bakar eta zehatzik dagoenik jatorriz euskaldunak eta erdaldunak elkarrekin edo 
berezirik eskolatzeko. Euskaldunen kalitatea gutxitu gabe erdaldunak ere euskalduntzen baditugu oso 
ongi, baina euskaldunen kalterako bada [eta hala iradokitzen du artikuluan], nahiz eta kalte txikia iduritu 
ezetz esango nuke. (Idiazabal, 1987b)  

Urte batzuk geroago ere, eskola curriculumen berrikuntza dela eta, berriz ekiten dio gaiari 
Itziar Idiazabalek. Oraingoan ere, beti gogoan du euskalkiaren garrantzia. Helburuei 
dagokienez, honela dio: 

Helburu nagusietatik hasiaz, euskara amahizkuntza bezala lantzea litzateke lehenengo xedea. Hontan, 
beste edozein amahizkuntza ongi lantzen denean bezala, ahalik eta erabilera ezberdin gehienetarako 
behar diren hizkuntz moldeak ikastea da beharrezkoena. Hau esaterakoan gauza asko esaten da: 
hizkuntza horren barietateak, genero, erregistro edo giza-egoera ezberdinek eskatzen dituzten aldakiak 
eta geografi-aldaki edo euskalkiak kontutan hartu behar direla eta guzti horiekiko ezagutza, ulermen 
mailakoa batzutan, erabilerazkoa bestetan, jaso behar dutela ikasleek eskolan. 
Euskara bigarren hizkuntza den kasuetan, berriz, oinarrizko irakaskuntzaren amaierarako, eskolako 
zereginetarako behar den hainako maila batetara heldu behar du ikasleak. Giza-giroak eragingo luke 
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geroago oinarrizko gaitasun hori garatzen, horretarako hainako erakargarritasunik baldin badu. 
(1992b:20) 

Euskara batuaren finkatzea eskolaren helburua dela ez du ukatzen. Onartzen du eskolan 
eredu estandarra erabili behar litzatekeela, baina zalantza erakusten du euskara batuaren 
ezaugarriak zein izanen liratekeen zehaztu beharko balitz. Bestalde, irakasleek eta ikasleek 
eredu dialektala erabiltzen badute, etxean hori ikasi dutelakoz, kezka du aditz batua 
erabiltzeak ekar lezakeen zentzugabekeriaz. Estandarraren finkatzea inportantea bada ere, ez 
al da bada hori bezain inportantea hizkuntzaren erabilera joria lortzea, nahiz euskalkiko 
formak erabili? Hona Idiazabalen hitzak zehazki, denean ere euskalkiaren landu-beharra ageri 
delarik, modu batera edo bestera: 

Euskararen norma finkatzea eta euskara estandarra (batua?) gauzatzen joatea aipatu izan den euskal 
eskolaren helburua da. Arlo hontan eztabaida ugari sortu da. Batetik, normaz eta estandarraz ulertzen 
zena eta dena garbi ez dagoelako edo kontzeptu horiek era oso ezberdinean ulertu izan direlako, eta 
bestetik, arlo hortan eskolak dituen ahalmenak gutxiegi aztertu izan direlako, gure artean bereziki. Hala 
ere, egia da, eskolan hizkuntza -idatzia batez ere- asko erabiltzen dela eta erabilerak berekin dakarrela 
normaren eta estandarraren finkatzea. Beste kontu bat da eskolan zein norma eta zein estandar erabili 
behar den erabakitzea. Batua erabili behar dela esatea erraza da, baina zeintzu dira batu horren 
ezaugarriak eskolako genero bakoitzean? Zer zentzu du aditz batua erabili behar dela esateak, haurrek eta 
irakasleek etxetik dakartena beste bat baldin bada? Estandar baten beharrizana haundiagoa al da irakasle 
eta ikasleengan erabilera joria erraza bultzaraztea baino, kontrajarriak daudenean? (1992b:20-21) 

Patxi Zabaletak bere euskaltzain sartzeko ekitaldian eginiko hitzaldian Iruñean eta 
Nafarroako beste lurralde erdaldunetan euskara batua erabili behar dela adierazten du, 
dudarik bat ere gabe (1988:26). 

Euskararen batasuna izenburupean argitaraturiko tesiaren ondorioetan, Koldo Zuazok 
(1988a) egoki ikusten du euskalkiek ere izatea euren esparru jakin batzuk, eskualde barruan 
erabiltzeko, horrela euskara batuaren eta euskalkien arteko orekari hobeto eusteko, zehazki 
aipatzen duelarik bizkaiera: 

Hortaz, eta barietate standardaren eta euskalkien arteko orekari hobeto eusteko, egoki deritzogu, aldez 
aurretik behintzat, hala bizkaieraz mintzo diren lurraldeetarako nola Iparralderako, eskualde barruko 
esparru jakin batzutarako, barietate sub-standardez baliatzeari. Iparraldeari dagokionez, Lafittek 
araututako -baina lehenagotik ere abian zetorren- “nafar-lapurtera literarioak” bete lezake, orain artekoan 
bezalaxe, eginkizun hori. 
Honekin, alde batetik, hizkuntzaz kanpoko indarren mendez mendeko eraginari eta bazter euskalkiek 
erakusten dituzten berezitasun nabarmenei erantzun zuzenagoa emango litzaiekeelakoan gaude, 
euskalkiotako hiztunek eredu standardaren eta hizkera mintzatuaren arteko “leizeari” ez lioketelarik hain 
sakona eta gaindiezina antzemango. 
Bestalde, XVIII. mendeaz geroztik (hala nola Larramendi, Cardaberaz, Peñafloridako Kondea, J. A. 
Moguelen... lanetan adibidez) eurrez -eta bizkaieraz mintzo diren lurraldeetan inon baino gardenago- 
azaltzen diren jarrera diglosikoek ere konponbide egokiagoa aurkituko lukete era honetako esparru 
banaketarekin. (1988a:412-413) 

1989ko artikulu batean, eskualdeetako ezaugarri bereziez ari delarik, haien defentsa egiten 
du Koldo Zuazok, bizi luzea opatuz tokian tokiko forma horiei (1989a:35). Urte batzuk 
geroago, berriz, garbiro esaten du euskalkiaren erabilera bizkortu beharko litzatekeela esparru 
batzuetan, eta zehazki eskoletan euskalkia landu behar dela, batez ere herri euskaldunetan 
(1993:55; ikus lan honen 2.2. atala). 1998an, prentsa-artikulu batean, Euskaldunon 
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Egunkarian argitaratua, amaieran eskatzen du herri euskaldun bakoitzean bertako euskara 
dakitenak izatea eskoletan irakasle, haur hezkuntzako mailan (1998a); hurrengo urtean ere 
halaxe aldarrikatzen du (1999b:102-103) (ik. beheitiago). 

Laura Uruburu Bizkaiko Busturia eta Lea-Artibai eskualdeetako PATeko euskara 
teknikaria zen 1991ko abenduan antolaturiko jardunaldi batzuetan parte hartu zuelarik, 
izenburua Bizkaieraren lekua gaur zutenak. Ordukoan aurkezturiko lanean bere esperientzia 
kontatzen du, nahiz eta uste duen beste toki batzuetan ere balitekeela antzeko gauzak 
gertatzea. Ikastetxeetako hizkuntz planteamendua izeneko lerro-multzoan esaten du «joera 
desbardinak agiri» direla, izan ere, «ikastetxe batzutan irakaskuntza osoa bizkaieraz egiteko 
aukerea egin dabe, eta beste batzutan ostera, batuaz» (1992:48). Bizkaieraz hasten direnekin 
ez omen da arazorik egile honen idurikoz, izan ere batua ere irakasten baitute zenbait 
ikastetxetan. Batuaz hasten direnek, ordea, ez ei dute bizkaiera batere ikusten ikasdenbora 
guztian:  

Hasieratik bizkaiera eredutzat hartu daben ikastetxeetan joerea dago OHO-ko azkenengo mailetan 
batuzko eredua be irakasteko. Eta nik dakidala, ez dabe arazorik izan geroagoko ikasketak batuz egiteko. 
Baina ostera, batuz irakasten dabenetan ez da bizkaierea ikutzen prozesu osoan, ez ikasgai legez, ezta 
tresna legez be beste ikasgai batzutarako. (1992:48)  

Umeek erabiltzen duten hizkuntzari buruzko iruzkin batzuk egiten ditu, oro har egoera 
txarra aurkeztuz: umeak pobre hitz egiten du, ez-zuzen, nekez, motel, jariakortasunik gabe, ez 
du ongi irakurtzen, ez zaio irakurzaletasuna bizten, etabar. Kasu guzietan, egileak susmatzen 
du arrazoi nagusia beti bera dela: eskolan eskaintzen zaion eredua ez datorrela bere etxekoa 
sendotzera. Bestalde, ahozkoaren eta idatziaren arteko tarte handia omen dago, eta horren 
denaren poderioz ikasleen «euskera artifiziala, sinplea eta monotonoa» da (1992:53). 
Hitzaldiaren ondorio moduan, herriko euskararen eta euskara jasoaren artean ez dela zubirik 
eraikitzen esaten du: 

Orokorrean, esango neuke, ez dala herriko euskera eta euskera kultoaren artean zubirik eregiten. Batetik 
besterako saltoa handiegia da, eta askotan emon ezina. (1992:53) 

Etorkizunari begira, berriz, hona norantza jo beharra ikusten duen Uruburuk hizkuntzaren 
irakaskuntzan, eta zertan oinarriturik (bide batez garai horretako jokaera batzuei kritika 
eginez): 

11. BIZKAIERA ETORKIZUNEKO IRAKASKUNTZAN 
Hezkuntz-sisteman egiten doan Erreformea desafio bat dala alde guztietatik irakasleentzat esan behar da. 
Baina hizkuntza arloan batez be, hizkuntza eta pentsamenduaren arteko loturea zein sendoa dan 
dakigunezkero, jokabide barriak bilatu beharrean aurkituko garala argi dago, emaitza hobeak eta lorpen 
egokiak nahi badoguz behintzat. Vygotsky, Luria, Bruner eta abarren teoriak gogoan hartu eta 
hizkuntzaren irakaskuntza beste modu batera planteatu beharko dogu. Helburua, eredu batuaren jabe 
egitea izango da, baina ez epe laburrean. Ez dot uste inork ukatuko dauanik horren beharrizana, baina 
bideak beste kontu bat dira. Gaurregun umeak hizkuntza arloan dituan aurretiazko ezaguerak ez dira 
sendotzen, baztertu egiten dira, eta hau ez da jokabide egokia. (1992:54) 

Eskatzen duen jokamolde aldaketarako, ikasketa esanguratsuaren kontzeptua aipatzen du, 
eta ikasleak lehenagotik dakiena oinarri gisa hartu beharra. Halaber, ikasketak funtzionalak 
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izan behar duela, motibazioa landu behar dela, eta eskolako hizkerak ikaslearen bizitzako 
esperientziekin lotura izan behar duela (1992:54; ikus, gainera, lan  honen 3.1.2.3. atala). Hori 
guzia, berriz, egile honen aburuz, eskualde euskaldunetan bederen bizkaiera irakaskuntzan 
beldur barik sartuz lortzen da. 

Ondoko urteko beste jardunaldi batzuetan, 1993ko udaberrian, Laura Uruburuk berriz ere 
eskolaren eta gizartearen arteko lotura aipatzen du, hizkuntzaren egiazko erabilera eta haren 
irakaskuntza bide banatan barna ibil ez daitezen: 

(...) ahozkoa aberastea litzateke helburua, baina eskaintzen deutsagun formak berarenagaz konexio edo 
loturarik ez badauka, benetako ahozkoak bide batetik korriduko dau, eta irakatsirikoa hor geratuko da, 
ikasita be, gauza solte legez bizitzeagaz erlazinorik ez daukala. Bizitzea eta hizkuntza-erabilera eta 
hizkuntzaren irakaskuntza lotu eta ezkondu egin beharko ditugu. (1993:217) 

Iñaki Gamindek (1992b), euskarak irakaskuntzan dituen arazoen artean, besteak beste, eta 
hemengo gaiari dagokionez, irakasleen kontzientziazioa eta prestakuntza ikusten ditu landu 
beharreko. Horrekin batera, kezka du eskolako hizkerak eta etxekoak ez dutela zer ikusirik 
elkarrekin, horrek inolaz ere hizkuntzaren ikas-irakaskuntzari dakarkion kalteaz oharturik. 
Bestalde, erregistro desberdinen lanketa proposatzen du, hizkuntz ereduaren zurruntasunaren 
kontra37. Honela dio: 

(...) ez diet guztiz eraso gura tituluei, zelan edo halan jakituria iragarri behar dena beharrezkoa da eta; 
hala ere, ez dut uste guztiz degradatuta eta behin behineko izatekotan sortuak izan ziren titulu horiek 
garantia nahikoa direnik gero kalitatezko irakaskuntza eragiteko. Arazoa areagotu egiten da herri 
euskaldunetan, izan ere, umeen hizkuntza ez da askotan kontutan hartzen; eta gaur egun bai umeek hala 
nagusi euskaldun zahar askok ere alfabetatu barik beste hizkuntza bat ikasten dutela pentsa liteke, 
hizkuntza horrek beraiek etxean ikasikoagaz zerikusirik ez daukala. Hemen topo egiten dugu aspaldi 
aipatu baina inoiz konpondu ez dugun beste arazo larri bategaz, hau da, euskarak erregistro desberdinak 
edukiko dituen ala ez; hots, sasoi eta leku guztietan berdin egin behar den, edo beste hizkuntza batzuetan 
jazotzen den legez, unean uneko eta lekuan lekuko erregistro desberdinak erabili ezeze irakatsi ere egin 
behar ete ditugun. (1992b:141-142) 

Konponbide moduan honako ildook marrazten ditu, batzuk hizkuntz ereduari dagozkionak 
eta beste batzuk hizkuntz eredu hori irakatsiko dutenei, eskoletako irakasleei, doazkienak: 

(...) bata eredu linguistikoaren malgutasuna, batez ere euskara mintzatuan kontutan hartzen direla lekuan 
lekuko berezitasunak; beste bat, ahozko kodearen finkatzeko, edo ezbidez jokatuta, zer ez den esateko 
premia larria; irakaslegoaren kontzientziazioa eta prestatu beharra guzti honi aurre egiteko; eta azkenik, 
euskararen irakaskuntzan gabiltzanon batasun beharra, bateratsuki jokatuta baino ez diogu emango 
euskarari une honetan behar duen bultzada eta. (1992b:142) 

Eusko Ikaskuntzak 1993an38 Donostian antolaturiko Kongresuko gaien artean euskara 
batua eta euskalkiak zen bat, hartarako mahai inguru bat eratu baitzen. Iñaki Gaminde izan 
zen mintzatu zirenen arteko bat. Irakasle bilbotarrak zioenaren arabera, irakaskuntzaren 
helburuari dagokionez, derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan ikasleek eredu estandarra ongi 
jakin behar dute, euskalkia ere, baina, haren osagarri hartuz:  

                                                 
37Txepetx izan daiteke jokabide honen inspiratzaile soziolinguistikaren alorrean. Itziar Idiazabalek, berriz, hizkuntzaren 
psiko-pedagogia alorretik abiatuz, askotan esan du euskalkia lantzea guziz onuragarria dela hizkuntzaren ikaskuntza egokia 
erdiesteko. 
38Argitaratu, 1995ean egin ziren biltzar haietako aktak, eta horrengatik ageri da data hori aipamenetan. 
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Bizkaiko gazteek derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan eredu standar sakona izan behar dutela uste 
dugu. Hala eta guztiz, honek ez du baztertzen Bizkaiko gazteek lehen hezkuntza berberori amaitutakoan 
izan behar dituzten bizkaierari buruzko ezagupenak edukitzea. (1995:316) 

Arrazoi pedagogikoetan hartzen du oinarri eskoletan bizkaieraren erabilera eskatzeko. 
Helburu horretarako, ordea, bi arazo ikusten ditu: irakasleen prestakuntza egokia lortu 
beharra, eta materialen egokitzapena. Dena dela, bizkaiera «zonalde erdaldunetan» ere 
sartuko lukeela iradokitzen du, «noiz» eta «zelan» aztertu eta eztabaidatu beharra agertzen 
badu ere (1995:317). 

Bizkaierak irakaskuntzan bere lekua behar duela finkaturik, kontua da noiz sartu behar 
litzatekeen euskalkia eta noiz eredu estandarra eskolako jardunetan. Horri dagokionez, 
Gamindek uste du eredu estandarra goiz sartzeak ere ez dakarkeela kalterik, baldintza batzuk 
betez gero: 

Dena dela, eredu standarra goiz sartzeak ez dakarkioke ikasleari inongo arazorik, baldin eta berarena ez 
bada arbuiatzen; eta, esate baterako, erregistro informaletan, eskolan sarritan erabiliko direnak ere, bere 
eredua erabiltzeko aukera ematen bazaio. (1995:317) 

Beste auzi bat izaten da bizkaieraren irakaskuntza non ezarri behar litzatekeen; bestela 
esan, ea zein eremu geografiko hartu beharko ote litzatekeen irakaskuntzan bizkaiera 
sartzeko. Iñaki Gaminderen ustez, bizkaiera ez litzateke bakarrik lurralde euskaldunetan sartu 
behar, Bizkaiko beste lurraldeetan ere bai baizik, nahiz eta haietan euskara gizartean erabili 
ez. Beraz, bizkaiera eskatzen du, desio mailan bada ere, Bizkai guzian, bestelako 
kontsiderazio zehatzagorik egin gabe: 

Bizkaiera zonalde erdaldunetan noiz eta zelan sartu behar den eztabaidatu gurako nuke noizbait; beronek 
esan gurako luke euskara batua eta euskalkiaren arteko lehia hori benetan gainditukotzat jo genezakeela. 
(1995:317) 

Pello Lizarraldek (1995) eskolari zeregin garrantzitsua egozten dio hizkuntzaren 
iraupenean, ohiko iritziarekin bat etorriz horrela39. Eskolan euskalkia erabili ez erabili auziari 
dagokionez, noski lurralde euskaldunez ari delarik, hala dio euskalkia gutti edo aski beti 
agertuko dela eskolako testuinguruan eta hizkeran, eta irakasleari dagokiola umeek dakarten 
eredura hurbiltzea, haien herri hizkera txartzat edo ordezkatu beharrekotzat inola ere hartu 
barik. Irakasleak egin behar du zubi-lana, eta umeen hizkeran «beti izanen da euskalkia edo 
horren kutsua» (1995:316). Euskara estandarra, bestalde, irakasleak ez lieke ikasleei eskolako 
lan guzietan eskatuko, honelakoetan baizik: 

Egoera partikularretan eskatu ahal diegu era estandarrean mintza daitezen, eta batzutan ahalegin berezia 
eskatu beharko diegu, momentua eta testuingurua zehaztuz, irakatsi dieguna egiaztatzearren. (1995:316) 

Dena dela, uste du (Nafarroatik ari da) irakasleak hasieratik eredu estandarrean ari behar 
duela, nahiz eta esaten duen ikasleek dakarten hizkuntz jakintza oso kontuan hartu behar dela 

                                                 
39Ondoan aipatzen dugun iritzia 1993an esana da, Eusko Ikaskuntza-k kongresua egin zuelarik, euskara batuari eta 
euskalkiei eskainiriko mahai-inguru batean. 
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(1995:316; ikus 3.2.2. atala). 

1993ko azken astean Euskaldunon Egunkarian atera zen iritzi artikulu batean, Juan Martin 
Elexpuruk dei egiten du ahozko hizkerak ere iker daitezen eta haien emaitzak hiztegietan sar, 
bestenaz herrietan erabiltzen diren hitzetatik aunitz ez baitira inon ere agertzen (eskolan, 
berriz, hiztegia oinarrizko tresna izaten da). Adibide gisa, Bergarako lexikoaren zati handi bat 
inon ere ez dela ageri esaten du (Elexpuru, 1993; ikus 1.3. atala). 

Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrerako (Leioa, 1994) Pilartxo Etxeberriak lan bat aurkeztu 
zuen, gero Euskera aldizkarian argitaratu zena (1994). Artikulu horretan adierazten du, 
hizkuntza estandarraren berbazko ereduaz ari delarik, eskola dela ahozko estandarraren 
ezaugarriak irakasteko tokia: 

(...) hizkuntza guztietan egiten den modura ahozko estandarraren berezkotasunak eskolan irakatsiko dira. 
(1994:1530-1531) 

Horrek, hala ere, EHUko irakasle zaldibiarraren ustez ez du esan nahi eskolan toki 
guzietan ahozko eredu berbera erabili behar denik, goiko esaldia zehaztuz berak azaltzen 
duen legez. Gai hau «bere osoan azterkizun» dagoela gogorarazten digu, lan handia dela 
ohartaraztearekin batera. Arazoari ekiteko, bestalde, guttienean eskola-umeen adina kontuan 
hartu behar dela aipatzen du, kezkagarria bailitzateke euskalki desberdinetako ume ttiki-
ttikiei hizkuntz eredu bakarra, bat-batua, eta zurruna eskaintzea eskolan (hori posible balitz 
ere, izan ere ez baita hala izanen nolanahi ere):  

Azken hau ere sakondu beharrekoa da; izan ere, Mauleko, Gernikako edo Ataungo bi edo hiru urteko 
haurrei eskolan delako jasoan hitzegitea larria litzateke. Irakaskuntzaren alderdiak bere osoan azterkizun 
ditugu. Kontu handiz egin beharreko talde-lan zabala eta sakona eskatzen du zeregin honek. (1994:1530) 

Hizkuntzaren erabilera jasoaren premia, irakaskuntzan, administrazioan eta 
komunikabideetan ikusten du Etxeberriak, ohiko iritziarekin bat etorriz horrela. Gainerakoan, 
bereziki azpimarratzen du bestelako erabileretarako tokian tokiko hizkera moldeak bultzatu 
behar direla, hiztunen artean etenik edo traumarik sor ez dadin (1994:1531). 

Juan Manuel Etxebarriaren Bizkaialdeko Ipuin-Esaundak izeneko liburua 1995ean 
argitaratu zen (1995a). Liburu horren sarrera hitzetan, norentzat egina den adierazten 
duelarik, aipamen ttikia egiten du esanez lotura izan behar duela eskolak etxekoarekin eta 
baita herrikoarekin ere, irakasleari dagokiolarik zubi lana egitea: 

Herri-ipuin bilduma honek, hirukoitasun baten jokatu nahi du: Eskola-Etxea-Herria. Irakasleak zubi-
lana egin behar du ikaslea eta bere etxekoen artean, hirukoiztasun emankorra lortzeko. (1995a:12; letra 
lodiaz azpimarratua, egileak berak egina). 

Euskaltzaindiaren Jagon Sailak 1996ko urrian Tolosan antolatu zituen II Jagon 
Jardunaldiak. Haien baitan, Euskal Herriko hizkuntza egoeraren diagnostikoa egiten ari dela, 
Juan Martin Elexpuruk uste du hiztun aunitz badela euskara batuan eta herriko hizkeran 
egiteko gauza dena. Haren iritzian, hortik abiatuta, herri euskara ere normatibizatu egin behar 
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da (hots, nola idatzi behar den finkatu), euskara batua egin den bezala: 

Euskaldunen parte on bat bi erregistrotan mintzatzeko gauza da: batuan eta herri-euskeran. Idatziari 
dagokionez, batua normatibizatu den bezala, herri-euskarak ere gauza bera egin beharko du. Baina herri-
euskara asko dagoenez, eta normatibizazio prozesu honetan aniztasun honekin kontatu beharra dagoenez, 
goazen arazoari bere zabalean begiratzera. (1996:524) 

Diagnostikoaren segituz, hala ere, kezkatua da, ikusten baitu euskara batua eta herriko 
hizkera nahasten ari direla, eta hortik hibrido desegoki bat, «ez gatz ez berakatz» jaiotzen 
dela. Hori ekiditeko, berriz, uste du herriko euskarak toki gehiago eta garrantzitsuagoa behar 
lukeela herrian, «komunikabideetan eta eskolan bereziki» (1996:523). Eskolari buruz berariaz 
ari delarik, herri hizkeraren lehentasuna aldarrikatzen du, batez ere lehenengo urteetan, baina 
geroago ere eredu dialektalari bere tokia emanez (1996:524; ikus, baita, 3.2.2. atalean).  

Jardunaldi horietan beretan eskaini zuen hitzaldian Juan Luis Goikoetxearen ustez ere 
(1996) eskolan ez litzateke euskara batua bakarra landu behar. Hizkuntz eredu bateratuaz 
gainera, aldiz, euskalkia ere lantzea da haren proposamena. Euskalkia, gainera, bi eredutan 
landuko litzateke: literatur euskalkia eta herrian herrikoa. Goikoetxeak bere hitzaldiaren 
hasieran ongi argi finkatzen ditu hala bere jardunaren oinarri teorikoa (Ausubel-en ikasketa 
esanguratsua, eta jakintza berriek lehenagokoetan behar dutela oinarri hartu) nola bere lana 
gidatuko duen printzipioa, azken helburua ere garbiro agertuaz:   

Oinarri teorikoa: "lkasketan eraginik inportanteena duen faktorea, ikasleak jadanik badaukan ezagutza 
da". (...) 
Printzipioa: Umeak etxetik dakarren euskara mota -lekuan lekukoa-, Euskal Herriko ikastetxe orotan 
landu behar da, eta euskalki literarioa hala erabakitzen den tokietan. 
Helburua: Euskalkiak irakastearen helbururik azpimarragarriena, hezkuntzaren kalitatea jasotzea. 
(1996:517) 

Hiru eredu horiek elkarren osagarri hartzen ditu, ez elkarren lehian aritzeko. Euskara 
batuaren erabilesparrua zeregin idatziak eta erabilera formalek osatuko lukete, abstrakzio 
zientifikoak eta abar. Euskalkiarentzat hizkuntza mintzatuaren eremua eta esparru 
informalagoak, sentimenduen-eta mailakoak geldituko lirateke.  

Eskolan, berriz, zer landu beharko litzateke? Hasteko, Goikoetxeak uste du ongi formulatu 
behar dela zein diren oinarrizko eskolaren helburuak hizkuntzari dagokionez; erantzunez, 
hizkuntzaren erabilera egokien ideia aipatzen du, hau da, testuinguru desberdinetan 
hizkuntzaren erabilera desberdinak direla egokiak, eredu bakar eta zurruna beti eta nonahi 
balio duenaren ordez. Beraz, eskolak testuinguruaren arabera egokitutako hizkera landu 
beharko luke, hiztunak erabilera modu desberdinak jakin ditzan. Ikasgela barruko hizkuntza 
praktikan, berriz, uste du ahozko ereduaren garapenari eskaini behar zaiola orain artean baino 
arreta handiagoa, idatziaren kaltean baldin bada ere, behintzat oraingo egoeratik beste 
orekatuago batera iragan arte. Izan ere, idazle mungiarrak uste baitu hizkuntza idatziaren 
nagusitzea gertatu dela, ahozkoa bazterrera utziaz, horrek problema bana ekartzen duelarik 
soziolinguistika mailan eta didaktikarenean:  
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Guzti horrek horrelatsu darraiela jakinik, adierazteko moduan gara, irakaskuntzan euskara batu idatziaren 
nagusigoa onetsi dela ahozkoaren gutxiestearekin batera, "Verba volant, scripta manent" sinestuko 
bagenu bezala jokatuta. Jokabide honek bi problema, behintzat, planteatzen dizkigu: bata solinguistika 
arlokoa; didaktikari lotua, bestea. (1996:519) 

Honela esplikatzen du soziolinguistikari dagokion arazoa, Rotaetxek ere gisa bertsuan 
aurkezten zuena (arau bakarzalea vs arau aldaerazalea, hots, norma unitarista vs norma 
variacionista: ikus Rotaetxe 1990, adibidez):  

Soziolinguistika arloko problema dator, idatzia gramatikako kriterio normatibo bakartzat hartzetik. 
Jarrera normatibo hau, hizkuntzaren eredu unitario eta aski selektiboan oinarritzen da, eta ez du aintzat 
hartzen aurrez ezarritako eredu honetatik inolako digresio eta saihesterik, direnak direla komunitatearen 
bizitza linguistikoko baldintza objetiboak. Hor, hizkuntza literarioa aukeratu da eredutzat, hala 
espresamoldeetan nola aplikatzen den area geografikoan. Ondorioz, beste estrato edo hizkuntza mailak, 
gainerako modifikazio dialektalak -inguru geografikoak inposatuak-, mespresatu egiten dira. Problema 
hau are da larriagoa alboetako euskalkien kasuetan, zeinetan eredu unitario eta selektibo hori oso urrun 
geratzen den. Euskalkietako ikasle edo irakaslea, bere espresioko forma naturalak zuzentzen saiatzen da. 
(1996:519) 

Eta hortik dator, Goikoetxearen iritzian, hizkuntzaren irakaskuntzari dagokion arazoa:  

Hemendixe dator arestian aipatu dugun didaktikari lotutako bigarren arazoa. Irakaslea, oro har, eredu 
idatzi horrekin identifikatzen da, inguru geografiko zein soziolinguistikotik abstrakzio eginda, eta berbeta 
normalizatua eta ikasgelakoa identifikatuz. 
Hori horrela, ikaslea ikasgelako teoria eta bizi duen praktikaren artean nahasita, noraezean aurkitzen da; 
batez ere, irakasleren batengandik edo telebistatik izan ezik, beste inon belarriratuko ez zaizkion arauak 
ikasi behar dituenean.(1996:519) 

Pedagogiari arreta handiagoa jarri beharko litzaiokeela dio, hizkuntzaren irakaskuntzan. 
Ahozkoari garrantzi handiagoa eman behar zaiola dio hurrengo, eta eskolak, oinarrizkoak 
behinik behin, hizkuntzaren erregistro desberdinak erabiltzen irakastea behar duela helburu, 
kontuan hartuz egokitasuna solaskidearen edo xedearen arabera: 

Esandakoak esanik, gaia egoki bideratzeko, ahozkoaren garrantzia zorrotzago aztertu beharra dago. (...)  
Batez ere, ahozko hizkeratik abiatuta eraiki daitekeen hizkuntzaren irakaskuntza, subjektuaren 
esperientzia linguistikoan finkaturik egiten delako. 
Garbi dagoela dirudi, oinarrizko eskolak berbeta erabiltzen irakatsi behar duela. Beraz, eskolako helburu 
linguistikoen formulazioak hizkuntzaren funtzioak kontsideratzetik abiatu behar duela. Hau da, berarekin 
burutzen diren erabilerak zein premiari erantzuten dion kontuan hartzetik. Erabilera eta komunikazio 
egoera desberdinak bere baitan daukan ideia da, ez dela hitz egin edo idazteko modu bakar bat eta 
zuzena, eta beste batzuk ez zuzenak eta okerrak, baizik eta gauzak esateko forma egokiak eta desegokiak 
daudela, egoera aldagarrien arabera, solaskide edo xedearen arabera. Lagun bategaz berba egiterakoan 
hizkera formala, desegokia izan daitekeen era berean dela desegoki hizkera kolokiala pertsona 
ezezagunari mesedea eskatzerakoan. (1996:519-520) 

Ahozkoa lantzeko orduan, berriz, ikasle euskaldun zaharrak (euskara etxetik dakitenak, 
alegia) jartzen ditu ardatz gisa, eta beraz dialektoari lehentasuna emanen litzaioke. Eskolan 
irakasleek hartzen bide dute mintzatzeko denborarik gehiena, eta hortik Goikoetxeak 
ondorioztatzen du ikasle euskaldunak etxetik dakarrenaren gainean eraiki behar dela 
mintzamenaren hobekuntza, bestelako hizkuntz praktika ahozkorako, eskolak aukerarik aski 
eskaintzen ez duelakoz:  

Irakaskuntzako praktikan, ikasgelako mintzatze denboratik %80a irakasleak hartzen du eta, ondorioz, 
ikasle bakoitzari hitz egiteko lagatzen zaion denbora %l inguru da. Halako egoeran, jarioz berba egiten 
ikastea gatxa da oso. 
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Edo atzekoz aurrera esanda, euskara jarioz erabiltzeko gai den neska edo mutila, etxetik dakiena da ia 
gehienetan -nahiz eta kalifikazioetan bikaina den ikaslea honetan ere bikaina izan-, eta, logikaz, 
dialektoan.  
Giro honelakoan, hezkuntzako arduradunen jokabidea euskalkien arazoan "Laissez faire, laissez passer" 
bada, etxetiko berbeta dakitenen inguruan antolatzen ez bada mintzamena, mintzamen horren %la baizik 
erabiltzen ez duen multzoa da euskaraz doi-doi arituko dena, etxetikoak multzo horretan edolkuratuz. 
Edozeinek luza dezakeen objekzioa da, ahozko berbetan indar eginez gero, hizkuntza idatziaren 
erabilerarako aukerak murriztu egingo liratekeela. Baina, gaurkoz, antipodetan dihardugun bitartean, ez 
dager horren arriskurik; oharturik gaudenean, gainera, hala irakurketak nola idazketak ahoz topa ez 
ditzakeen lexiko eta egituretara eraman dezaketela ikaslea. (1996:520) 

Kezka didaktikoak eraginik, gramatikaren irakaskuntzarako ere eskatzen du bazter 
daitezela eredu gramatikal teorikoegiak, eta erabil daitezela eskolarako gramatika bereziak, 
guztiarekin ikasleak lehenagotik dakarren hizkera hobetzen ahaleginduz, aspektu 
soziolinguistikoak eta psikologikoak batera biltzen diren guneak bilatuz eta baliatuz 
(1996:520-521).  

Planteamendua eginik eta arazoaren aldeak agerturik, ondorioa euskalkia lantzearen 
aldekoa da. Honela dio: 

Orain artean aipatutakoaren ondorioz, teknologiaren garai honetan, ahozkotasun berri baten nagusigoak 
inguratzen gaituenean, eskolak ahozkoa indartu behar badu eta ahozko hori Euskal Herri zabaleko ikasle 
askorentzat euskalkikoa bada, euskalkiak eskolan lantzea eskatuko du, (...).(1996:521) 

Juan Luis Goikoetxeak, azkenik, desadostasuna erakusten du irakaskuntzan 1996an ikusten 
duen egoeraren aurrean, eta aldaketa eskatzen du, hezkuntzako arduradunei esku hartze 
deliberatuagoa galdetuz euskalkiaren alde, eta «benetako aldaketa» eskatuz (1996:521). 

Xabier Amuriza bertsolariak (1997), eskolan zer hizkuntz eredu erabili behar den ari 
delarik gogoetan, euskara batu zabal bat uste du dela egokiena, tokiko bertako ezaugarriak 
jarrera murrizgarririk gabe aisa hartuko lituzkeena. Irakaskuntzari dagokionez, beraz, 
euskalkia ez ezik uste du azpieuskalkia ere landu behar dela, eta azken mailan herrian herriko 
formak ere bai, hartarako gutieneko material bat prestatu beharko litzatekeelarik 
irakasleentzat, Elexpuruk (1996), adibidez, proposatzen zuen ildoan hain zuzen ere: 

Beste kontu bat da bizkaieraren irakaskuntzan erizpide zabalago hori praktikan zelan eroan, metodo, 
irakurgai eta abarretan. Baita euskera batuan eskolatzen direnei eta batez be irakasleei eta euskerazko 
edozein tituluduni bizkaieraren ezagutza minimo baten edukia zehaztea.  
Irakaskuntza euskara batuan eroateak ez dau esan gura, esaterako, umeari egun batetik bestera astearen 
izenak aldatu behar jakozanik, edo etxekoenak (aitita, amama, aitajauna, amandrea, izekoa, neba...) edo 
beste hainbat eta hainbat (eskeko, gomuta, holan, zelan, lez-legez, jagon, itzartu, beren-beregi, ebatzi, 
okela, oinaztu, ostendu...). Horretarako eskola bakotxak gitxieneko material bat argi eta garbi euki behar 
dau, bai bizkaierarena, oro har, bai eskola hori dagoen azpi-euskalkiarena, baita herriko bertako zenbait 
ezaugarri be. (...) Honeik guztiak beste kontu batzuk dira, baina errez konpontzekoak, kontzientzia eta 
gogo minimo bat jo ezkero. (1997:29-30) 

Artikuluan bertsolaritzaren munduaz ari bada ere, Amurizaren proposamenetik (1997) 
eskolan zer jokabide hartu behar litzatekeen atera dezakegu ondorio: 

Laburtzeko eta amaitzeko, bizkaierari buruz marko nagusi hauxe proposatuko neuke: 
l) Bizkaiera batuak euskera batuari jarraitzea deklinabidean eta beste zenbait arautan eta euskera batuaren 
ekarpenak erizpide zabalez txertatzea, batasunaren goragoko arrazoiei jarrai, bizkaieraren izatearen aurka 
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ez datozenean. 
2) Hiru azpi-euskalkien izatea euren gunean indartzea eta horretarako hain gatxa ez litzatekeen diseinu 
armoniko bat osatzea. Sarritan azpi-euskalkien gunea, literatura idatzian batez be, bizkaiera batuagaz 
batera joan daiteke. Esaterako, nobela batean narrazinoak eta alkarrizketak erregistro ezbardinetan 
konbina daitekez. Baina, beti be, plano bakotxa garbi eta lorrin barik eroanez. (1997:27-28) 

Koldo Zuazok diosku euskarak izan dituen iraultzarik handienak mende honetako azken 
hamarrurtekoetan gertatu direla (1998a). Horrela, 1950-60eko hamarrurtekoan eta 1968an 
gertatutakoak aipatzen ditu. Haien ondorioz, gaur egun 3. iraultza baten aurrean izanen 
ginateke Zuazoren idurikoz. Datorren horretan, euskalkien eta erregistroen suspertzeak izanen 
lirateke ezaugarri nagusienak. Horretarako, lan honetako beste atal batzuetan jaso dugun 
bezala, herri hedabideek eta hedabide nazionalek badukete zeregin garrantzitsua, eta baita, 
jakina, eskolak ere. Hain zuzen eskolaren esparruari dagokionez, Koldo Zuazok iradokitzen 
du herri euskaldunetako lehen mailetako ikasleekin egoteko, irakasleak bertako euskalkia 
erabili beharko lukeela, bestela jardutea kezkatzekoa iduritzen baitzaio: 

Eskolak eta hedabide nazionalek ere badute euren erantzukizuna. Harritzekoa da irakaskuntza alorreko 
isiltasuna. Baditugu Hezkuntza eta Hizkuntza Politika Sailak, baina, dirudienez, ez ditu arazo honek 
kezkatu. Eta, ostera, oso kezkatzekoa da Goizuetako bost urteko haurra herriko eskolara joan eta 
Murchanteko (edo Azpeitiko, berdin dio) irakaslea izatea. (Zuazo, 1998a) 

1999an iltze berean jotzen du berriz ere, «herriko berbetatik baturako bidia urratsez urratz 
egin biharko litzatekeela» esan ondotik:  

Honek, jakiña, oraingo politikia aldatzia eta zuzentzia dakar. Gaurregun, Andoaingo edo Sestaoko 
irakasle batek jardun leike Elgetan sei urteko umiekin biharrian. Andoaingo eta Sestaoko irakaslia, 
Elgetako euskeriaren gaiñian lorratzik jakin barik, izan leike bertako umien hizkuntza hezitzaillia. Eta 
kontua, jakiña, ez da andoaindarreri eta sestaotarreri Elgetan sartzia debekatzia. Herrittarreri begirunia 
izatia, eta herritarren beharrizaneri albaitt onduen erantzutia da helburua. (1999b:103; ideia bera, in 
Zuazo 1999a). 

3.1.2.2.4. Ondorioak 

Euskal Herriko iritziei eskainiriko atal honetan (3.1.2.3), Euskaltzaindiaren eta Eusko 
Jaurlaritzaren jarrera eta orientabideak ikusi ditugu, eta baita beste hainbat irakasle eta 
adituren aburuak. Horiek guziak gogoan izanik, honako ondorio hauek atera ditzakegu. 

Alde batetik, Euskaltzaindiaren jarreran, eta batasun bide gehienean erakunde horren buru 
izan den Villasanteren iritzian, ez da ageri euskalkia (bizkaiera bereziki) baztertzeko joerarik, 
alderantziz baizik. 

Bestetik, Jaurlaritzak ere 1982an bertan zehazki adierazten du lurralde euskaldunetan 
bederen bizkaieratik abiatzea bide egokitzat jotzen duela. Aipatu data horretatik bederen 
ateak zabalik dira bizkaiera irakaskuntzan lantzeko, eta are eredu horri zenbait tokitan 
lehentasuna emateko ere. 

Hala ere, bi erakunde horiek ez dute gomendio edo agindu zehatzik ematen euskalkia beste 
ereduen gainetik landu behar den, eta hala, gizartearen esku gelditzen da erabaki zehatza 



342 3.1. Eskola eta dialektoak 
 

 

hartu eta gauzatzea. 

Iritzi kualifikatu ugari ageri da, bestalde, batez ere mendebaleko euskalkitik abiatuak, 
bizkaierari protagonismo eta lehentasun handiagoa emateko ikas-irakaslanetan. Bizkaieraren 
aldeko bozak, gainera, ugaritzen ari dira azken hamarrurteko honetan bereziki, eta lehenago 
euskara batuaren alde arituriko batzuek ere ahalegin horretan jarduten dute gaur egun. 

Baina hala ere, itxura denez gizarteak oraindik bederen ez dio bizkaieraren arazoari behar 
bestean heldu, eta ondorioz egundaino euskara batua da nagusi Bizkaiko, oro har, eta zehazki 
bizkaieraren lurraldeko ikasgela gehienetan (ikus 3.3. puntua). 

Gauzak horrela, galdera egin daiteke: zergatik gertatu eta gertatzen da hala? Erantzuna 
bilatzeko orduan, gure ustez ildo egokia ondoko hau litzateke.  

Euskara ikastetxeetan bete-betean sartu zen urteetan (70eko hamarrurtekoan, eta batez ere 
80koaren hasierakoetan), oraindik euskara batua eta bizkaieraren arteko gatazka franko (edo 
hagitz) bizia zen. Borroka hartan, berriz, euskara batuak konnotazio egokiagoak lortu zituen 
gizartean, bizkaierak baino, azken honek atzerakoikeria eta modernotasun eza irudikatzen 
zituelarik, askoren iritzian (ikus atal hauek, berbarako: 2.1. eta 2.2.3.). 

Ikusi dugun bezala, Euskaltzaindiak eta Jaurlaritzak arazoa ulertu dute, eta orientabide 
batzuk ere eman dituzte, baina batzuen iritzian jarrera deliberatuagoa eta zehatzagoa hartu 
behar lukete erakunde nagusi horiek bizkaieraren alde. 

Dena dela, gizartean oraindik ere irauten dute hasiera hartan euskara batuari eta euskalkiari 
ezarri zitzaizkion etiketen balioek, eta hori dela eta arazoa ez da sakonago aztertu. Bestalde, 
bizkaieradunek izan ohi duten konplexuak ere norabide berean eragiten du, eta baita euskara 
batuak azkeneko urteotan lortu dituen gaitasunak eta prestigioak ere. 

Horrengatik, gizarteak egiten dien presioaz gainera (Uruburu, 1992) irakasleek eurek ere 
euskara batua nahiago bide dute, beharbada eredu dialektalak (izan) dituen konnotazio 
atzerakoiengatik, eta menturaz profesional haietako kopuru adierazgarri batek euskalkia aski 
ongi ez dakielakoz ere bai. 

Horra non ikusten dugun eragin behar litzatekeela, baldin eta bizkaierak ikastetxeetan leku 
zabalagoa lortuko badu. 

3.1.2.3. Ikasteko eta irakasteko jarduerak esplikatzeko marko bat: konstruktibismoa  

Aurreko puntuetan (3.1.2.1. eta 3.1.2.2.) ikusi dugu badela aditu aunitz, badela olde bat, 
eskolan aldaera dialektalei beren tokia ematearen aldeko iritzia erakusten duena, oraindik ere 
sarritan erabiltzen den eredu zurrun eta bakarraren ordez. Iritzi horiez gainera, dena dela, 
beste mota bateko arrazoiak ere topa ditzakegu ideia beraren alde jokatzeko. Ildo horretan, 
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bada, ikusi beharko genuke zer orientabide eskaintzen diguten irakaskuntzarekin zerikusia 
duten jakintz arloek. Aztertu beharko genuke ea irakaskuntzarekin bereziki lotutako 
diziplinetan (psikologian, pedagogian, didaktikan) aurki daitekeen teoriarik edo esplikaziorik 
goian agertu ditugun iritzi horien baliagarritasuna funtsatzeko. 

Horrengatik, gure arrazoibidean garrantzia izanen duenez, konstruktibismo izenaz 
ezagutzen den esplikazio marko teorikorako sarrera eginen dugu, eta horren inplikazio batzuk 
agerira ekarriko ditugu ondoren azpiatal honetan, azken batean ikusteko ekinbide eraikitzaile 
baten arabera euskalkiek zein leku har dezaketen hizkuntzaren irakaskuntzan erabiltzen den 
jardunbide eta ekintzetan, edo, bestela esateko, ea aribide konstruktibista horren baitan 
jardunez balitekeen, edo ez, euskalkiak tokia izatea irakaskuntzan, edo areago, ea 
komenigarria ote den hala hartzea.  

Beraz, irakaskuntzaren eremuan gure inguruan azken aldion hainbeste erabiltzen den 
konstruktibismoaren ikuspegi labur bat emanen dugu, eta ahaleginduko gara erakusten, horri 
lotuta, esplikazio marko horren barrenean ere hagitz ongi sartzen ahal dela guk aurkeztu nahi 
dugun planteamendua hizkuntzaren aldaera dialektalen trataeraz.  

Ahaleginduko gara agertzen konstruktibismoaren ikuspuntutik badirela arrazoiak 
pentsarazteko eskola-umeari40 errespetatu ez ezik baloratu egin behar zaiola eskolaren 
barruan etxetik dakarren jakintza linguistikoa. Gero, esplikazio marko horrek eskaintzen 
dizkigun argien arabera ebatzi gogo dugu nolako ondorioak izanen lituzkeen euskalkia 
eskolan onartzearen aldeko joera batek, edo kontrakoak. Bestela esan, ondorio atera nahi 
dugu konstruktibismoaren printzipio nagusi batzuen arabera on eta mesede dela ume 
dialektodun batek bere hizkuntz erabilera eskolan onetsia ikustea, horrela ikasketa 
sakonagoak eta hobeki eratuak beretzeko ahalbideak handiagotu egiten direlakoz.   

Azpiatal hau, zehazki, honela antolatu dugu: 

a) Lehenengo eta behin, konstruktibismoaren sarrerako azalpen labur bat eginen dugu; 

b) Ikuspuntu horretan jardunez garrantzitsuak diren bi kontzepturen berri emanen dugu, 
hagitz labur: ikasketa esanguratsua eta garapen hurbileko eremua;  

c) Hirugarren, printzipioen eremutik irakaslanaren alor praktikora igaroko gara, eta 
saiatuko gara hurbilagotik ikusten printzipio horiek nolako aplikazioak dituzten ikasgelako 
lanari ekiteko orduan, eta ahal denean, gure ikuspuntu berezitik41 aterako ditugu ondorioak, 
guk geronek lan alor honetan dugun ikusmoldea funtsatzeko. Teoria mailako ekarpenak 
gelako errealitatera egokitzeko saio hori burutzeko, César Coll eta beste egile batzuek eginiko 
liburu hau erabiliko dugu: El constructivismo en el aula (Bartzelona, Graó, 1994).  

                                                 
40Haur Hezkuntzaz (0-6 urte) eta Lehen Hezkuntzaz (6-12 urte) ari gara, zehazki. 
41Hots: hizkuntzaren aldaera geografikoen auzia nola trata daitekeen ikasgelan, lehen aipatu printzipioen aplikazio gisa. 
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d) Azkenik, Espainiako estatuan azken urteotan indarrean jarri den Hezkuntzaren 
Berrikuntza jendarteratzeko Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak 
argitaraturiko liburu biren azterketa eginen dugu, gaingiroki bederen, beti ere gure 
ikuspuntutik. Jaurlaritzaren argitaratze horien helburua zen, berrikuntzaren ildo eta zutabe 
nagusiak jakitera ematea horretan interesaturiko guziei eta bereziki egunoro eskoletan 
errealitatean lan egiten ari diren irakasleei. Liburu horien azterketa laburra eginen dugu, gure 
ikuspuntuaren arabera garrantzitsuak diren ideiak azpimarratuz, eta haietan agertzen diren 
aipu batzuek gure gaiarekin izan dezaketen erlazioa bistara ekarriz, tarteka sartuko ditugun 
iruzkinen bidez. 

3.1.2.3.1. Kontzepzio konstruktibista: sarrera 

Konstruktibismoa, bere hasierako zentzurik generikoenean, psikismo humanoa 
esplikatzeko printzipio batzuek osatzen duten teoriari esaten zaio. Abiaburu gisa esan 
dezakegu izen horrekin ezagutzen den ikuspuntuaren arabera ikasketa prozesu oro 
norbanakoak egiten duen eraikitze prozesu baten ondorioa dela, ikasten duen subjektuak 
lehenago dituen jakiteetan nolabait oinarritzen dena. Beraz, norbanakoak ikasketa oro 
beretzen duelarik, bere parte hartze aktiboa suposatzen da.  

Gaur egun indartsu dabilen orientazio horren sortzean eta garapenean eragin handia izan 
dutenak aipatzeko orduan, denek onartzen dute Piaget-ek eta Genevako eskolak funtsezko 
leku garrantzitsua hartzen dutela (garapen intelektualaren teoria genetikoaren baitan), baina 
korronte zabal horren bilakabidean ez da adostasunik ekarpen batzuk zehazki ikusmolde 
horren baitan sar daitezkeen edo ez.  

Adibidez, zenbaitek defenditzen dute Vigotski psikologo sobietarrak funtsaturiko teoria 
sozio-kulturalaren ekarpen batzuk42 eskubide guziarekin sar daitezkeela konstruktibismoaren 
barruan, eta  haren ideiak eta ekarriak integratzeko modukotzat ez ezik oinarrizkotzat hartzen 
dituzte esplikazo marko eraikitzailearen garapenean (Coll, 1996). Gauza bera esan daiteke 
Ausubel-i buruz43, bere ikasketa esanguratsua delako kontzeptu garrantzitsuarekin, besteak 
beste, ideia hori ere funtsezkoa baita konstruktibismoaren definizio mota honetan. Sorrera 
desberdineko ideiak multzo koherente eta integratu batean bakarrean modu ordenatu eta 
mailakatuan txertatzeko ahaleginaren barruan, informazioaren prozesatze humanoaren teoria 
ere baliatzen da konstruktibismoaren egungo ikuspuntu honen oinarriak finkatzeko (Coll, 
1996). Baina konstruktibismoaren kontzepzio hau ez da bakarra. 

Juan Delval-en ustez (1997), adibidez, nekez bil daitezke Vigotski, Ausubel eta Piaget-ek 
ordezkatzen dituzten teoria psikologiko ezberdinak teoria bakar baten barruan, autore horien 
planteamenduetan batera bildu ezin diren elementuak badirela arrazoituz. Argudio horren 

                                                 
42Vigotski aipatzen da garapenaren eta ikasketaren teoria sozio-kulturalaren sortzaile gisa (Coll, 1996). 
43Ausubel-ek ordezkatuko luke egokitzearen teoria eta berbazko ikasketa esanguratsuaren teoria (teoría del aprendizaje 
verbal significativo  eta teoría de la asimilación) (Coll, 1996). 
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aurrean, goitiago aipaturiko kontzepzioaren aldekoek esaten dute konstruktibismoa ez dela 
egiaz eta zehazki teoria bat, baizik esplikazio marko bat, edo kontzepzio bat (Coll, 1996). Gu 
ez gara, dena dela, eztabaida horretan sartuko.  

Konstruktibismo esanen diogu, bada, eta hala erabiliko dugu hemendik aitzinera, César 
Coll eta beste autore batzuek darabilten kontzeptu multzoari (Coll eta beste batzuk, 1994; 
Coll, 1996, adibidez), teoria hutsa baino gehiago ikuspuntu edo kontzepzio bezala aurkezten 
dena, irakaskuntzaren mundutik abiatzen dena bereziki, eta eremu horretarako aplikazio eta 
ondorio konkretuak atera gogo dituena. Lan honetan, ikusmolde zehatz horren arabera ikusiko 
dugu konstruktibismoa.  

Lehen ere iradoki dugu hasiera batean konstruktibismoa ikasketa eta garapen prozesu 
psikologikoak azaltzeko printzipio eta postulatu multzoa izan zela, baina laster hasi zen 
erabiltzen irakaskuntzaren mundurako ekimen konkretuak funtsatzeko, hala nola curriculum 
proposamenak, edo pedagogi eta didaktika ekimenak, bai zentzu zabalean, eta baita eskolako 
eduki zehatzei buruz ere. Horrela, lehen ere esan dugun bezala, konstruktibismoa oso ezaguna 
egin da azken urteotan irakasleen artean. 

Zabalkunde horrekin lotua, debateak ere izan dira, eta horrela ikusi da berba polisemikoa 
dela konstruktibismoa. Eztabaidaren ondorioa da irakaskuntzaren munduan ezin dela egiazki 
konstruktibismo bakar batez hitz egin: 

(...) De este modo, al lugar común del recurso a los principios constructivistas ha venido a añadirse un 
lugar no menos común en el discurso psicológico y educativo consistente en afirmar que no hay un solo 
constructivismo, sino muchos constructivismos: tantos como teorías psicológicas del desarrollo y del 
aprendizaje inspiradas en, o compatibles con, los principios básicos de la explicación constructivista del 
psiquismo humano. (Coll, 1996:155) 

Coll-en idurikoz, ezberdindu beharko lirateke honako adiera hauek  bederen: a) 
konstruktibismoa zentzurik oinarrizkoenean44; b) garapenaren eta ikasketaren teoria 
konstruktibistak45; c) irakaskuntzaren munduko planteamendu konstruktibistak; eta, azkenik, 
d) eskolako ikaste-irakaste prozesuei azalpen konstruktibista emateko saioak.  

Autore berak aurkezten du konstruktibismoaren ikuskera bat irakaskuntzaren eremuak 
dituen ezaugarriei bereziki jaramon eginik, eta helburu gisa eskolaren baitan gertatzen diren 
ikas-irakasprozesuen esplikazio berezia eta osoa egin nahi duena. Beraz, ez du bakarrik 
irakaskuntzan aplikatzeko jakintza psikologiko baliagarri batzuen katalogoa eskaini nahi. 
Horri deitzen dio ikastearen eta irakastearen kontzepzio konstruktibista46, eta haren ezaugarri 
nagusi gisa aipa daitezke honako hauek:  
                                                 
44Izen hori emanen litzaioke psikismo humanoa esplikatzeko ikuspuntu edo paradigma bati, teoria psikologiko ezberdinek 
konpartitzen dutena. 
45Horien artean sartzen ditu César Coll-ek honako hauek, gaztelaniazko izenekin: la teoría genética del desarrollo 
intelectual (Piaget eta Genevako eskola), las teorías del desarrollo humano de la información, la teoría del aprendizaje 
verbal significativo y la teoría de la asimilación (Ausubel, Novak, Gowin), eta la teoría sociocultural del desarrollo y del 
aprendizaje (Vigotki) (Coll, 1996:155). 
46Gazteleraz, concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje (Coll, 1996). 
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1) Giza-buruaren edo psikismo humanoaren ikuspuntu konstruktibistaren oinarrizko ideiak 
konpartitzen ditu, baina bereziki irakaskuntzan eta hezkuntzan zentratzen da;  

2) Ez da ulertu behar beste teoria bat dela, garapenari edo ikasketari buruzkoa oro har; 
horren ordez, eskema horren bidez eskolan, guztiz bereziki, gertatzen diren ikasteko eta 
irakasteko prozesuak analizatu, ulertu eta azaldu nahi ditu; 

3) Horretarako, garapenaren eta ikasketaren teoria konstruktibistetatik hartzen du jana, 
baina elikatzen da (eta gehiago egin beharko da) halaber beste diziplina batzuetatik, hertsiki 
psikologikoak ez direnak, hala nola Coll-ek hezkuntzaren soziolinguistika esaten diona.  

Ildo horretan kokatzen da guk oinarri gisa erabili dugun lana, konstruktibismoa ikasgelan 
aplikatzeko orduan kontuan hartu behar diren hainbat jardunbide eta ondorio praktiko 
proposatzen dituena (Coll eta beste batzuk, 1994).  

Ondoko lerrootan, bada, norabide horretan ari diren egile batzuen lan batzuk erabiliz 
saiatuko gara erakusten jardunbide konstruktibista baten aplikazioak ikasgelaren barruan izan 
beharko lituzkeen ezaugarri batzuk, eta haien inguruan gogoeta eginen dugu. Ahal dugunean, 
bereziki hizkuntzaren irakaskuntzari loturiko kontuei eginen diegu erreferentzia, eta horien 
artean, zehazki, herriko hizkeraren erabilerari buruzko gogoeta-gaiak ekartzen dizkigutenak 
azpimarratuko ditugu, izan ere puntu horretaz atera gogo baititugu ondorioak irakaslanerako.  

Baina lan horretan hasi baino lehen, apur batean geldituko gara kontzepzio konstruktibista 
horren baitan erabiltzen diren bi kontzeptu garrantzitsu labur-labur azaltzeko, behin baino 
gehiagotan agertuko baitira ondoko lerroetan: Ausubel-i zor zaion ikasketa esanguratsua da 
lehenbizikoa, eta bigarrena, berriz, Vigotski-ren ekarpena izan zen garapen hurbileko eremua 
izeneko kontzeptua. Behin iruzkin labur hori egin ondotik, besterik gabe, aipatu liburuaren 
iruzkinean hasiko gara. 

3.1.2.3.2. Ikasketa esanguratsua (Ausubel, D. P.) 48 

Ikasketa esanguratsua kontzeptua hirurogeiko hamarrurtekoan sortua da eta David P. 
Ausubel-i zor zaio.  

Ausubel-ek berak, Novak-ek eta Hanesian-ek (1983) eskolako zereginetan ikasteko modu 
ezberdinak bereiztea proposatzen dute, bi koordenatuen (edo bi dimentsioen) arabera 
sailkatuak. Horrela, denetara sei konbinazio posible gertatzen dira, ondoko lerrootan labur 
ikusiko ditugunak (1983:35)48. 

Ordenatuen ardatzean alde batean izanen lirateke hartzearen bidezko ikasketa, aurkikuntza 
                                                 
47Ingelesez: Meaningfull learning; gazteleraz, aprendizaje significativo. 
48Dena dela, ez da ahantzi behar konbinazio horiek ez direla balore diskretoak, baizik eta continuum batean kokatu 
beharrak. Hau da, ikasketa jakin bat beharbada ezin da mota horietako batekin zehazki parekatu, badirelakoz graduak 
kontuan hartzekoak. (1983:35) 
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gidatuzko ikasketa eta aurkikuntza autonomoko ikasketa. Sailkatze ardatz horren arabera, 
ikaste mota batean ikasleak ikasi-beharra hartu egiten du, osoki finkatua bere azken forman 
eta batere aurkikuntzarik egin beharrik gabe (aprendizaje por recepción: hartzearen bidezko 
ikasketa); bigarren ikaste motan ikasleak aurkitu egiten du, irakasleak gidaturik (aprendizaje 
por descubrimiento guiado: aurkikuntza gidatuaren bidezko ikasketa); azkenik, eta dimentsio 
honi dagokionez, ikasketa aurkikuntza autonomoaren bidez ere eskura daiteke (aprendizaje 
por descubrimiento autónomo: aurkikuntza autonomoaren bidezko ikasketa).  

Abszisen ardatzean, berriz, alde batean izanen genuke errepikatzearen bidez egiten den 
ikasketa (errepikatzearen bidezko ikasketa: aprendizaje por repetición), eta bestean ikasketa 
esanguratsua esaten zaiona. Beraz, ikasketa esanguratsuaren beste aldean errepikatzearen 
bidezko ikastea izanen genuke, eta ez, esate baterako, hartzearen bidezko ikasketa, azken hau 
batera gerta baitaiteke ikasketa esanguratsuarekin, dimentsio bitako elementuak direnez gero. 
Beraz, zein da ikaste esanguratsuaren ezaugarri bereizgarria, errepikatzearen bidezko 
ikasketaren aldean? Hona Ausubel, Novak eta Hanesian-ek zer dioten: 

(...) hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse, de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la letra), con lo que el alumno ya sabe y si éste adopta la actitud de aprendizaje 
correspondiente para hacerlo así. El aprendizaje por repetición, por otra parte, se da cuando la tarea de 
aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias, como la de pares asociados, la caja de trucos, el 
laberinto o el aprendizaje de series; si el alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios 
para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa, y también (independientemente 
de la cantidad de significado potencial que la tarea tenga), si el alumno adopta la actitud simple de 
internalizarla de modo arbitrario y al pie de la letra (es decir, como una serie arbitraria de palabras). 
(1983:37) 

Gero kontzeptu hori hainbat esanahi nahasgarri ezberdinekin erabili izan da, baina 
baliagarria da gogoeta eta analisi psikopedagogikorako (Coll, 1988). Coll eta Solé-rentzat, 
kontzeptu hori eskolako ikasketaren kontzepzio konstruktibistaren osagai funtsezkoa da (Coll 
eta Solé, 1989:16). Hona nolako ezaugarriez hornitzen duten autore horiek ikasketa 
esanguratsua, Ausubel-i jarraiki: 

(...) la significatividad del aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no 
arbitrarios entre lo que hay que aprender -el nuevo contenido- y lo que ya se sabe, lo que se encuentra en 
la estructura cognitiva de la persona que aprende -sus conocimientos previos-. Aprender 
significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje; dicha 
atribución sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización de esquemas 
de conocimiento pertinentes para la situación de que se trate. Estos esquemas no se limitan a asimilar la 
nueva información, sino que el aprendizaje significativo supone siempre su revisión, modificación y 
enriquecimiento estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos, con lo que se asegura la 
funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos aprendidos significativamente. 
(1989:16) 

Beraz, ikasketa esanguratsuaz hitz egiteak esan nahi du ulertzea ikasleak eduki bat ikasten 
duela, noiz-eta berari esangura bat emateko gauza egiten denean (zeren, ikasi, ikas daiteke 
batere esangurarik eman gabe ere: hala gertatzen da ikasleak edukiak modu mekaniko hutsean 
beretzen dituenean halako moldez non gero errepika ditzakeen deus ere ulertu gabe bada ere).  

Ikasketak esangura izan dezan, ordea, baldintza batzuk bete behar dira. Lehenbizikoa, ikasi 
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behar den gaiak potentzialki esanguratsua izan behar duela, hots, bere barne egiturari 
dagokionez koherentea izan dadila, argia eta ongi antolatua, eta ez arbitrarioa edo nahasia; 
bigarren baldintza da ikasleak izan dezala lehenagotik beharrezkoa den jakintza multzoa, 
ikasi-gai berriei esangura emateko moduan egoteko: 

(...) es necesario, además, que el alumno disponga del bagaje indispensable para efectuar la atribución de 
significados que caracteriza el aprendizaje significativo. En otras palabras, se requiere que disponga de 
los conocimientos previos pertinentes que le van a permitir abordar el nuevo aprendizaje. (Coll eta Solé, 
1989:17). 

Hirugarren baldintza bat ere beharrezkotzat jotzen dute Coll-ek eta Solé-k, ikasteko 
jarrerari dagokiona: 

(..) hace falta también una actitud favorable a la realización de aprendizajes significativos. En efecto, el 
aprendizaje significativo requiere una actividad cognitiva compleja (...) para la cual el alumno debe estar 
suficientemente motivado. (1989:17) 

Bigarren eta hirugarren baldintza horiek iruzkina merezi dute, gure lan honetako 
aztergaiarekin izan dezaketen loturarengatik. Bigarrenaren arabera, ezin diogu ikasleari 
edozein eduki linguistiko planteatu, gerta bailiteke aurkezten zaiona berak dakienetik sobera 
urrun egotea, horrela bere jakiteekin loturak egitea eragozten delarik. Adibidez, Lehen 
Hezkuntzako gela batean, Gernika aldean, irakasleak ez luke segur aski aukeran ekialdeko 
kutsuko euskalkia erabili behar, eredu hori zailagoa delakoz ikasleentzat ulertzeko, hasiera 
batean bederen.  

Hirugarren baldintza dela eta, berriz, uste dugu, oro har, motibazio handiagoa sentituko 
duela ume batek hizkuntzan gehiago ikasteko, baldin eta eskolan eskaintzen zaion eredua ez 
bada berarentzat oso arrotza edo artifiziala gertatzen, eta aldi berean ikasleak berak dakarren 
eredua ere eskolak baloratzen baldin badu.  

Dena dela, gehienetan ikasketa esanguratsuen kontua ez da izaten dena edo ezer ez: gradu 
kontua izaten da. Hala dio César Coll-ek: 

(...) Quiere decir esto que la significatividad del aprendizaje no es una cuestión de todo o nada, sino más 
bien de grado; en consecuencia, en vez de proponernos que los alumnos realicen aprendizajes 
significativos, quizás sería más adecuado intentar que los aprendizajes que se llevan a cabo sean, en cada 
momento de la escolaridad, lo más significativos posible. (1988:134) 

Ideia bera errepikatzen du urte batzuk geroago ere, esanguratsutasuna beti handiagoa izan 
daitekeela ere esaten duela: 

No es correcto pensar en los aprendizajes escolares como dotados o no, en términos absolutos, del 
atributo de ser significativos. Rara vez nos encontramos en la práctica con aprendizajes puramente 
mecánicos y repetitivos carentes de todo significado. En cuanto al grado máximo de significatividad 
posible de un aprendizaje, en teoría no existen límites: siempre es posible, en principio, añadir nuevos 
significados a los ya construidos o establecer nuevas y más complejas relaciones entre ellos. El 
aprendizaje significativo no es una cuestión de todo o nada, sino de grado. (Coll eta Martin, 1994:173) 

Hemen hartu dugun konstruktibismoaren kontzepzioaren ikuspuntutik (Coll 1996, 
adibidez), hiru dira eskola giroko ikas-irakaste lanetan parte hartu eta eragina duten alderdiak, 
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eta hirurak dira gogoan atxiki beharrak: a) ikaslea, bere eraikitze lana egiten; b) ikasi behar 
den edukia, kulturalki finkatua eta irakas-lanaren ardatz eta helburu izan behar dena; eta c) 
irakaslearen lana, laguntza eskainiz ikasleari, artekari gisa, eduki berriak ikas ditzan.  

Irakasleak, bada, laguntza pedagogikoa eskaintzen dio ikasleari edukiak beretzeko. 
Laguntza hori modurik egokienean bideratzeko, berriz, Coll-ek eta Solé-k (1989) baldintza 
batzuk jartzen dituzte, ondoko lerrootan aipatu eta iruzkinduko ditugunak. Lehenengo eta 
behin, printzipio nagusi gisa, heziketako esku-hartzeak ikasleak dakienetik abiatu behar du, 
baina ez du horretan gelditu behar: 

(...) los mecanismos y estrategias que adopte la intervención pedagógica deben estar regidos por un 
principio general: la acción didáctica debe partir del bagaje, de los conocimientos previos del alumno, 
pero no para quedarse en ese punto, sino para hacerle avanzar mediante la construcción de aprendizajes 
significativos en el sentido que marcan las intenciones educativas. (1989:19) 

Horretaz gainera, baldintza batzuk behar dira ikasketa esanguratsua egiteko: batetik, 
holako ikasketa burutzeko motibatua egon behar du ikasleak, eta horretarako zentzua aurkitu 
behar dio ikasteko aurkezten zaionari; bestetik, ikasleak dakienaren eta ikasteko aurkezten 
zaionaren artean aldeak egokia izan behar du: lar handia denean ikasleak ezin dio zentzurik 
aurkitu ikasi-behar berriari, baina ttikiegia denean ere ez da ikaste esanguraduna sustatzen, ez 
baita eskema aldaketarako baldintzarik agertzen kasu horretan. Hona, laburtua, Coll-ek nola 
azaltzen duen ideia:  

Una primera condición que debe respetarse para lograr este propósito es que los alumnos se sientan 
motivados para abordar los nuevos aprendizajes en un enfoque en profundidad, que les lleve a establecer 
relaciones y vínculos entre lo que ya saben y lo que deben aprender. (...) En primer lugar, para que un 
alumno se sienta motivado a implicarse en un proceso complejo como es el que lleva a realizar 
aprendizajes significativos, se requiere que pueda atribuir sentido a lo que se le propone que haga. (...) 
En segundo lugar, y todavía en el plano de la motivación, aprender significativamente requiere la 
existencia de una distancia óptima entre lo que sabe el alumno y lo que se le presenta como nuevo 
material de aprendizaje. Cuando la distancia existente entre éste y los conocimientos previos es 
excesivamente dilatada, el alumno no tiene posibilidades de atribuir significado a lo que tiene que 
aprender, con lo que el efecto que se produce es de desmotivación. (...). Ahora bien, si la distancia entre 
lo que ya se conoce y lo que propone conocer es mínima, se produce también un efecto de desmotivación, 
pues el alumno no siente la necesidad de revisar y modificar unos esquemas de conocimiento que se 
adaptan casi a la perfección al nuevo material de aprendizaje. (1989:19) 

Azkenik, esan dezagun ikasgelako giroak elkar onartzekoa, errespetuzkoa eta 
konfiantzaduna izan behar duela, horrela segurtasuna ematen zaiolakoz ikasleari, eta beraren 
autoestimu egokia eta positiboa izan dadin laguntzen delakoz (1989:20). 

Ideia horiek denak interesgarriak iduritzen zaizkigu gure ikuskeraren aldetik. Izan ere, 
gure ustez inguru euskaldun batean hobeto betetzen dira baldintza horiek denak baldin eta 
bertako euskalkiari eskolaren barrenean bere tokia eskaintzen bazaio, ezen ez ikaste-irakaste 
lanetan zuzendu beharrekotzat hartzen badira tokiko hizkera moldearen ezaugarri berezi 
guziak edo haietako aunitz. 

3.1.2.3.3. Garapen hurbileko eremua (Lev Semionovitx Vigotski) 
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Garapenaren psikologian eta hezkuntzaren psikologian erabiltzen den garapen hurbileko 
eremua izeneko kontzeptu hau Vigotski psikologo sobietarrak sortua da (ikus Vigotski, 1979, 
130 eta hurr.). Honen segidan kontzeptu horren esplikazio labur bat eginen dugu.  

Norbanako batek, bere garapenaren une jakin batean, baditu eduki batzuk (jakintzak, 
trebetasunak...) berak bakarrak erdiesten ahal dituenak inoren laguntzarik gabe. Baina, 
horrekin batean, beste lan batzuk ezin ditu bakarrik egin, nahiz eta muga horretara ere, bai 
irits daitekeen hartarako laguntza egokia jasotzen baldin badu. Berak bakarrak egin 
dezakeenaren eta norbaitek eskainiriko laguntza batekin egin dezakeenaren artean dagoen 
tarteari, bada, garapen hurbileko eremua deitzen zaio (edo garapen potentzialaren eremua, 
edo lor daitekeen garapenaren eremua). Hona nola definitzen duen Vigotskik berak 
kontzeptu hori: 

(...) es lo que denominamos la zona de desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel 
real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 
de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 
en colaboración con otro compañero más capaz. 
(...) Si un niño es capaz de realizar esto o aquello de manera independiente, significa que las funciones 
para tales cosas han madurado en él. Entonces, ¿qué es lo que define la zona de desarrollo próximo, 
determinada por los problemas que los niños no pueden resolver por sí solos, sino únicamente con la 
ayuda de alguien? Dicha zona define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan 
en proceso de maduración, funciones que en un mañana próximo alcanzarán su madurez y que ahora se 
encuentran en estado embrionario. Estas funciones podrían denominarse "capullos" o "flores" del 
desarrollo, en lugar de "frutos" del desarrollo. El nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental 
retrospectivamente, mientras que la zona de desarrollo próximo caracteriza el desarrollo mental 
prospectivamente. (1979:133-134) 

Oso garrantzitsua da eskolak aurkezten dituen lanak ikaslearentzat garapen hurbileko 
eremu horretan kokatzea, zeren bestela bietako bat: edo ikaslea lehendik dakiena errepikatzen 
ari da, eta horrenbestez gaiak ez dio motibaziorik ekarriko (garapen hurbileko eremuaren 
mugetatik beheiti ari baldin bada); edo ezin iritsizko eremuetan jartzen zaio ikasi behar berria, 
bere ahalmenaren helmenetik haratago, eta beraz ezin iritsi izanen da, ez bakarrik eta ez 
laguntzarekin ere (garapen hurbileko eremutik goitiago jartzen bazaio ikasi behar berria). 
Hona nola azaltzen duten puntu hau Barbara Galbraith, Mary Ann Van Tassell eta Gordon 
Wells-ek: 

(...) Para un estudiante, en una situación dada, existe una "zona de desarrollo próximo": una ventana de 
aprendizaje potencial que se encuentra entre lo que puede abordar sin ayuda y lo que puede conseguir 
con ayuda. Es, precisamente, cuando la instrucción encaja adecuadamente en esta zona, cuando puede 
beneficiar de una manera óptima al estudiante, ya que en estas condiciones "el aprendizaje despierta una 
variedad de procesos evolutivos que son capaces de operar únicamente cuando el niño interactúa con 
personas de su entorno y en cooperación con sus compañeros. (1997:58-59) 

Gure ustez kontzeptu hau garrantzitsua da ikasleari hizkuntza lantzeko edukien hurrenkera 
bat edo bestea aurkezteko orduan: umeak etxean ikasi duenetik abiatu behar du, eta poliki-
poliki iritsi hizkuntzaren erabilera estandarragoetara edo literarioagoetara49. 

                                                 
49Laura Uruburuk (1993) jartzen du adibide adierazgarri bat progresioa nola egin litekeen: Gernika aldeko umeak etxean 
Ez'ban entzun, ze lo egon zan entzun eta ikasi du, eta pausoka iritsi beharko luke beste azken honetara: Ez zuen entzun, lo 
baitzegoen-era. Hartarako tarteko 5 pauso jartzen ditu Laura Uruburuk (1993:212). 
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3.1.2.3.4. Konstruktibismoaren ikuspuntua eta ondorioak ikasgelan 

Goitiago esan dugunez, azpiatal honetan saiatuko gara konstruktibismoaren printzipioak 
lotzen irakaskuntza praktikarekin. Lan honetarako, guk César Coll-ek eta beste batzuek 
lankidetzan buruturiko El constructivismo en el aula liburuko artikulu batzuk iruzkinduko 
ditugu (1994), hizkuntzaren irakaskuntzarako proposatuko genukeen orientabidean argi 
egiteko. 

Coll eta Solé-ren arabera (1994), bada, konstruktibismoa, ikas-irakaskuntzari buruzko 
kontzepzio bat da. Kontzepzio horren muin gisa, badira ideia garrantzitsu batzuk, printzipio 
batzuk, ondoko lerrootan agertuko ditugunak (beti ere gure gaiarekin duten harremana 
gogoan edukiz), eta ikas-irakasteko iharduera guzietan aintzat hartu beharko liratekeenak.  

Gaian sartzeko, eskola-ikasketaren eta irakaskuntzaren kontzepzio konstruktibistari buruz 
ari direlarik, baliagarri izan dakiguke Coll-ek eta Solé-k dioten hau: 

En lo que se refiere a la escuela, negar su carácter social y socializador parece bastante absurdo; en 
realidad, ésa es una de las razones de su existencia. Al tiempo, en lo que se refiere al alumno, quedan 
lejos ya las explicaciones que le situaban en un plano reactivo, incluso pasivo, ante lo que se le ofrece 
como objeto de aprendizaje. En esas explicaciones, era razonable el temor de una escuela 
fundamentalmente alienadora y conservadora. La educación escolar promueve el desarrollo en la medida 
en que promueve la actividad mental constructiva del alumno, responsable de que se haga una persona 
única, irrepetible, en el contexto de un grupo social determinado.(...) (1994:15) 

Eta apur bat geroago: 

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del hecho obvio de que la escuela 
hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su desarrollo personal, y 
no sólo en el ámbito cognitivo; la educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que 
supone incluir también las capacidades de equilibrio personal, de inserción social, de relación 
interpersonal y motrices. Parte también de un consenso ya bastante asentado en relación al carácter activo 
del aprendizaje, lo que lleva a aceptar que éste es fruto de una construcción personal, pero en la que no 
interviene sólo el sujeto que aprende; los «otros» significativos, los agentes culturales, son piezas 
imprescindibles para esa construcción personal, para ese desarrollo al que hemos aludido. (1994:15) 

Aprender es construir izenburuaren azpian, honela diote aipatu egile horiek: 

El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que aprender no es copiar o reproducir la 
realidad. Para la concepción constructivista aprendemos cuando somos capaces de elaborar una 
representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que pretendemos aprender. Esa 
elaboración implica aproximarse a dicho objeto o contenido con la finalidad de aprehenderlo; no se trata 
de una aproximación vacía, desde la nada, sino desde las experiencias, intereses y conocimientos previos 
que presumiblemente pueden dar cuenta de la novedad. Podríamos decir que con nuestros significados 
nos acercamos a un nuevo aspecto que a veces sólo parecerá nuevo pero que en realidad podremos 
interpretar perfectamente con los significados que ya poseíamos, mientras que otras veces nos planteará 
un desafío al que intentamos responder modificando los significados de los que ya estábamos provistos 
de forma que podamos dar cuenta del nuevo contenido, fenómeno o situación. En ese proceso, no sólo 
modificamos lo que ya poseíamos, sino que también interpretamos lo nuevo de forma peculiar, de manera 
que podamos integrarlo y hacerlo nuestro. 
Cuando se da este proceso, decimos que estamos aprendiendo significativamente, construyendo un 
significado propio y personal para un objeto de conocimiento que objetivamente existe. Por lo que hemos 
visto, queda claro que no es un proceso que conduzca a la acumulación de nuevos conocimientos, sino a 
la integración, modificación, establecimiento de relaciones y coordinación entre esquemas de 
conocimiento que ya poseíamos, dotados de una cierta estructura y organización que varía, en nudos y en 
relaciones, a cada aprendizaje que realizamos. (1994:16) 
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César Coll-ek eta bere lankideek (1994) defenditzen duten ikuspuntu eraikitzaile edo 
konstruktibistaren arabera, bada, 

(...) se asume que en la escuela los alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden 
construir significados adecuados en torno a los contenidos que configuran el currículum escolar. 
(1994:19) 

Isabel Solé-k ere (1994) garrantzia ematen dio ikasleak ikasketari ekiteko orduan horren 
aurrean duen jarrerari. Jarrera horrek badu lotura ikaslearen bereustearekin, buru-
estimuarekin, eta baita ikas-irakasprozesuaren helburua litzatekeen ikasketa 
esanguratsuarekin ere. Hona zer dioen ikasketa esanguratsua erdiesteko behar diren baldintzei 
buruz ari delarik: 

(...) una de las condiciones que Ausubel consideraba indispensables para la realización de aprendizajes 
significativos era la manifestación, por parte del alumno, de una disposición hacia el aprendizaje 
significativo, esto es, de una disposición para ir al fondo en el tratamiento de la información que se 
pretende aprender, para establecer relaciones entre ella y lo que ya se sabe, para aclarar y detallar 
conceptos. (...) esta disposición para el aprendizaje fue relacionada con uno de los enfoques del 
aprendizaje (...): el enfoque profundo. 
En este enfoque (...) la intención de los alumnos es comprender el significado de lo que estudian, lo que 
lleva a relacionar su contenido con conocimientos previos, con la experiencia personal o con otros temas, 
(...). (1994:29). 

Ikuspuntu horretatik interesatzen zaigu nola erlazionatzen den ikasketa esanguratsua eta 
ikasleak bere bizitzako esperientziekin lotzeko egiten duen ariketa; hau da, ikasteko gai 
berriak berak lehenagotik dakienarekin lotzeko egiten duen eginahala. Gure eztabaida gaira 
ekarriz, berriz, honako hau esan dezakegu: ikasle batek eskolan aurkitzen duen ereduak 
etxekoarekin lotura ttikia baldin badu, edo batere ez, zailago eginen zaio noski ikasten duena 
lehengoarekin erlazionatzea. Hobe dela iduri du, hortaz, eskolako hizkera etxean erabiltzen 
denetik hurbil egotea, lehen urteetan bederen, hala ikasleak lehenagotik dakiena ikasi behar 
berriarekin aisago lotuko bailuke. Eskolan bertan beste hizkuntz eredu bat arian-arian ikasten 
duen neurrian, jakintza hori bera oinarri izatera pasatuko litzateke beste ikasketa-gai 
batzuekin erlazionatzeko. 

Bestalde, ikasteko motibazioak ere badu zerikusia baita ikaslearen autokontzeptuarekin 
ere, hots, bereustearekin edo buru-iritziarekin. Ikasteko orduan, izan ere, gaitasun kognitiboak 
garrantzitsuak baldin badira ere, beste faktore batzuek ere baitute bere pisua. Hala dio Solé-k: 

(...) En tercer lugar, lo que el alumno aporta a cada situación en concreto no se identifica exclusivamente 
con los instrumentos intelectuales de que dispone, sino que implica también los aspectos de tipo 
emocional, relacionados con las capacidades de equilibrio personal: es decir, la representación que se 
hace de la situación, las expectativas que genera, su propio autoconcepto y, en definitiva, todo lo que le 
permite encontrar sentido -o no encontrarlo- a una situación desafiante como es la de aprender. (1994:32) 

Ikasleak duen bereusteari buruz, berriz, hona nolako erlazioa ikusten dion Solék ikasteko 
gaitasunarekin: 

El autoconcepto se refiere al conocimiento de uno mismo, e incluye juicios valorativos, lo que se 
denomina autoestima. Situándonos en el marco escolar, se ha demostrado la relación entre el 
autoconcepto y el rendimiento académico, y no existen muchas dudas acerca de que los niños y 
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adolescentes con un alto nivel de autoestima obtienen mejores resultados en la escuela. Más discutible es 
el sentido de esa relación (¿es una alta autoestima lo que influye en los resultados o son éstos los 
responsables de una elevada autoestima?), aunque parece sensato pensar que lo que existe es una 
influencia mutua, una relación circular o, mejor, en espiral). (1994:33-34) 

Goiko horretan oinarri hartuz, zentzuzkoa iduri du pentsatzeak ikasle batek bere hizkerari 
buruzko iritzia hobea izanen duela hori eskolan ikasgai gisa nolabait ere erabiltzen badu, eta 
ez badu etengabe bere hizkera gutietsia, ahantzia edo baztertua ikusten50. 

Ikus ditzagun jarraian autore horrek berak bere lanaren ondorio gisa biltzen dituen ideia 
batzuk: 

(...) el sentido que podemos atribuir al aprendizaje es requisito indispensable para la atribución de 
significados que caracteriza al aprendizaje significativo. Es lo que nos mueve a aprender, y es también lo 
que aportamos a una situación que nos va a implicar activamente. 
A su vez, la construcción de significados propia del aprendizaje significativo, y, consecuentemente, la 
adopción de un enfoque profundo, relacionado con la motivación intrínseca, exige tomar decisiones 
susceptibles no sólo de favorecer el dominio de procedimientos, la asunción de actitudes y la 
comprensión de determinados conceptos, sino de generar sentimientos de competencia, autoestima y de 
respeto hacia uno mismo en el sentido más amplio. 
Partir de lo que el alumno posee, potenciarlo y connotarlo positivamente es señal de respeto hacia su 
aportación, lo que, sin duda, favorece su autoestima. Plantearle desafíos a su alcance, observar una 
distancia óptima entre lo que aporta y lo que se le plantea, fomenta su interés y le permite confiar en sus 
propias posibilidades; proporcionarle las ayudas necesarias hace posible que se forje una imagen positiva 
y ajustada. Interpretar la situación de enseñanza como un contexto compartido, contribuye a que el 
alumno se sienta (...) como un interlocutor interesante (...). (1994:44) 

Besteak beste, ikuspuntu horren arabera ondorio bat atera dezakegu: eskolan ume 
dialektoduna ez dela bere hizkeraz lotsarazi behar, alderantziz baizik, hots, autoestimua 
zaindu eta landu behar dela, ikasteko orduan jarrera baikorragoa izanen duelakoan: ikasleak 
dakarrena ongi baloratu behar da, eta ikastetxean eskaintzen zaion ereduak ere ez du izan 
behar ikasleak dakienetik sobera urruti, horrela hasierako egoeratik berrira igarotzeko bidea 
pausoka eginen baitu, tartean jauzi handirik gabe. 

Euskal Herrian eskoletan euskara batuan irakasteak behin baino gehiagotan jasan du 
kritika tabula rasa egiten zuela51, ez ziolakoz jaramonik egiten ikasleak zekarren jakintza 
linguistiko dialektalari, eta ikasle guziekin, euskaldun zein erdaldun, jardunbide bera 
proposatzen zuelakoz. Konstruktibismoaren ikuspuntutik halaxe da: ikasleen ezaugarriei 
arreta jarri behar zaie. Hona nola dioen Mariana Miras-ek: 

Las mentes de nuestros alumnos distan mucho de parecerse a pizarras limpias, y la concepción 
constructivista asume este hecho como un elemento central en la explicación de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza en el aula. Aprender cualquiera de los contenidos escolares supone, desde esta 
concepción, atribuir un sentido y construir los significados implicados en dicho contenido. Ahora bien, 
esa construcción no se lleva a cabo partiendo de cero, ni siquiera en los momentos iniciales de la 
escolaridad. El alumno construye personalmente un significado (o lo reconstruye desde el punto de vista 
social) sobre la base de los significados que ha podido construir previamente. Justamente gracias a esta 
base es posible continuar aprendiendo, continuar construyendo nuevos significados. (1994:47-48)  

                                                 
50Horrek gogora ekartzen du J. L. Goikoetxeak Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean (berbarako) agertzen duen kexa, 
bizkaieraren ezaugarri aberasgarrien tokian bestetako eredu "okerragoak" ekarri eta ezartzeak ume bizkaieradunaren 
autoestimuari ekarriko liokeen kaltea dela eta (Goikoetxea J. L., 1994). 
51Konparazio batera, ikus Agirre, Eguzkitza, Idiazabal eta Larringan (1985), edo Uruburu (1992). 
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Ikasleak, izan ere, ikasketa prozesu bati ekiteko orduan baditu bere baitan ezaugarri 
batzuk, bere hasierako egoera definitzen dutenak. Hala, ikasleak badu ikasketari buruzko 
jarrera bat, baditu gaitasun kognitibo batzuk, eta baita tresna, estrategia, eta trebetasun orokor 
batzuk ere. Horiek denak, egile hauen ustean, ikasleen hasierako egoera definitzen dute 
(estado inicial). Lehenbizikoari buruz, hona zer dioen, besteak beste, Mariana Miras-ek: 

(...) los alumnos presentan una determinada disposición para llevar a cabo el aprendizaje que se les 
plantea. Esta disposición o enfoque con el que abordan la situación de aprendizaje de nuevos contenidos 
no es, en general, algo inexplicable o impredicible, sino que surge como resultado de la confluencia de 
numerosos factores de índole personal e interpersonal. El grado de equilibrio personal del alumno, su 
autoimagen y autoestima, sus experiencias anteriores de aprendizaje, su capacidad de asumir riesgos y 
esfuerzos, de pedir, dar y recibir ayuda son algunos aspectos de tipo personal que desempeñan un papel 
importante en la disposición del alumno frente al aprendizaje. (1994:48) 

Mariana Miras-ek dioskunez, beraz, ikasleen hasierako egoera definitzeko orduan alderdi 
desberdinak hartu behar dira kontuan: batetik, ikasleak ikastearen aurrean duen jarrera, oro 
har; bestetik, ikasleak dituen gaitasun kognitibo eta bestelako batzuk -motoreak, oreka 
pertsonalekoak, ...-, eta orobat trebetasun batzuk, ikasketa berriari ekiteko orduan dagoeneko 
beretuak dituenak (hala nola errepresentazio grafikoari edo zenbakizkoari buruzkoak, 
hizkuntza ahozkoa eta idatzizkoa, etabar). Baina horietaz gainera, konstruktibismoaren 
ikuspuntutik bada beste alderdi bat ezinbestean gogoan hartu behar dena ikasleen hasierako 
"radiografia" egiteko: 

(...) los conocimientos que ya poseen respecto al contenido concreto que se propone aprender, 
conocimientos previos que abarcan tanto conocimientos e informaciones sobre el propio contenido como 
conocimientos que, de manera directa o indirecta, se relacionan o pueden relacionarse con él. (...). 
(1994:49-50) 

Eta zergatik hartu behar dira gogoan lehenagoko jakintza horiek? Hona: 

La justificación se encuentra, sin duda, en la propia definición constructivista del aprendizaje escolar. 
Desde esta perspectiva entendemos que el aprendizaje de un nuevo contenido es, en último término, el 
producto de una actividad mental constructiva que lleva a cabo el alumno, actividad mediante la cual 
construye e incorpora a su estructura mental los significados y representaciones relativos al nuevo 
contenido. Ahora bien, dicha actividad mental constructiva no puede llevarse a cabo en el vacío, 
partiendo de la nada. La posibilidad de construir un nuevo significado, de asimilar un nuevo contenido; 
en definitiva, la posibilidad de aprender, pasa necesariamente por la posibilidad de «entrar en contacto» 
con el nuevo conocimiento. 
¿Cómo es posible contactar en un primer momento con el nuevo conocimiento? Pues a partir de algo que 
ya conocemos, que ya sabemos. (1994:50). 

Bere ideiaren indargarri, César Coll-en aipamen bat, 1990ekoa, dakar Miras-ek. Honako 
hau: 

(...) cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace siempre armado con una serie 
de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 
experiencias previas, que utiliza como instrumentos de lectura e interpretación y que determinan en 
buena parte qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá 
entre ellas. (Coll 1990, in Miras 1994:50) 

Ikasleak lehenagotik dakienarekin lotzen badu ikas-gai berria, ikasketa esanguratsuagoa 
lortuko duela dio Miras-ek: 
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(...) Un aprendizaje es tanto más significativo cuantas más relaciones con sentido es capaz de establecer 
el alumno entre lo que ya conoce, sus conocimientos previos y el nuevo contenido que se le presenta 
como objeto de aprendizaje (...). Esto quiere decir, en definitiva, que, contando con la ayuda y guía 
necesarias, gran parte de la actividad mental constructiva de los alumnos tiene que consistir en movilizar 
y actualizar sus conocimientos anteriores para tratar de entender la relación o relaciones que tienen con el 
nuevo contenido. La posibilidad de establecer estas relaciones determinará el que los significados que 
construyan sean más o menos significativos, funcionales y estables. (1994:50) 

Ikusten da, beraz, ikuspuntu honen arabera zenbateko garrantzia ematen zaion ikasleak 
lehenagotik dakienari. Zenbaiten iduriz, horixe da  hain zuzen ere faktore erabakigarriena 
eduki berriak ikasteko orduan52.  

Konstruktibismoaren kontzepzioaren baitan, jakintzen eraikuntzak izaera aktiboa du. 
Honela diosku Teresa Maurik (1994): 

La construcción de conocimientos por parte del alumno y de la alumna es posible gracias a la actividad 
que éstos desarrollan para atribuir significado a los contenidos escolares que se le presentan. El alumnado 
se muestra activo si, entre otras cosas (...), se esfuerza en seleccionar información relevante, organizarla 
coherentemente e integrarla con otros conocimientos que posee y que le son familiares. (1994:73) 

Eduki berri bat ikasteko orduan garrantzia handia dute, beraz, bai ikasleak lehenagotik 
dakienak eta bai, jardunbide aktibo baten bidez ikasi-behar berriak ikasi zaharrekin lotzeko 
ahaleginen emaitzak. Hala adierazten du Teresa Maurik: 

(...) la importancia que tienen para el aprendizaje los conocimientos previos que el alumno y la alumna 
poseen y, por otra parte, a la necesidad que el alumnado tiene de relacionar esos conocimientos con los 
contenidos objeto de aprendizaje para poder atribuir significado, es decir, para conseguir realizar una 
representación personal de éstos. (1994:77-78) 

Irakasleentzat, berriz, hagitz inportantea da jabetzea ikasleen aurretiko jakintzak zein 
diren, honako honengatik: 

Que los profesores conozcan los conocimientos previos de los alumnos y alumnas sobre el tema que van 
a estudiar es importante no únicamente porque son las que éste utiliza para aprender, es decir, no puede 
prescindir de ellas en la realización de nuevos aprendizajes, sino porque de ellos dependen las relaciones 
que le es posible establecer para atribuir significado a la nueva información que se le plantea. Es decir, 
los conocimientos que el alumno posee sobre un determinado tema posibilitan establecer de relaciones 
sustantivas y, en consecuencia, permiten, también, atribuir significado al nuevo contenido. (1994:80) 

Edozein eduki berri ikasteko eta ikaslearen jakintzako eskemetan integratzeko, eskolaren 
esparruan bi dira faktore nagusiak, Mauriren iritzian: alde batetik, ikasleak lehenagotik 
dakiena, jakintza eskemetan antolatua, eta bestetik irakasleak horri eragiteko duen esku-
hartzea. Maurik garatzen du teoria mailan zein faktorek ahalbidetzen duten eduki mota 
desberdinak ikastea53, eta denetan, azpimarratzen dugu, beti proposatzen du ikasleak 
lehenagotik dakiena kontuan hartu behar dela, ezin gehiagoan (1994:86-99). Horrelako 
ikuspuntu bat, noski, ezin daiteke ongi etor euskalkia guztiz bazterrera uzten duen ezein 
eskola-jardunarekin.  

                                                 
52Adibidez, Ausubel, Noval eta Hanesian (1983). 
53Gogora dezagun hiru eduki mota desberdintzen dituela Hezkuntzaren Berrikuntzako terminologiak: kontzeptuzkoak, 
prozedurazkoak, eta jarrerazkoak (ikus OCDak). 
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Hona Javier Onrubiak ere zer dioen kontzepzio eraikitzaile edo konstruktibistaren 
ikuspuntutik eskolako ikasketei buruz, haien zentzuaren eta esanguraren oinarrizkotasuna 
seinalatuz: 

(...) desde la concepción constructivista (...) el aprendizaje escolar es un proceso activo desde el punto de 
vista del alumno, en el cual éste construye, modifica, enriquece sus esquemas de conocimiento con 
respecto a los distintos contenidos escolares a partir del significado y el sentido que puede atribuir a esos 
contenidos y al propio hecho de aprenderlos. (1994:101) 

Autore horren iritzian irakaste lanaren funtsa hauxe da: ikasi behar duenarengan garapen 
hurbileko eremuak sortzea eta haietan eragitea54. Norbanakoaren garapenean axolakoak diren 
eremu horietan du irakasleak bere lana egin behar. Irakaslearen laguntzak hortxe jo behar du, 
ez ikasleak lehenago dakienaren gainean, eta ez laguntzarekin ere erdietsi ezin dituen 
esparruetan, garapenaren fase berantagoei dagozkienak: 

(...) si la enseñanza debe ayudar al proceso de construcción de significados y sentidos que efectúa el 
alumno, la característica básica que debe cumplir para poder llevar a cabo realmente su función es la de 
estar de alguna manera vinculada, sincronizada, a ese proceso de construcción. Si la ayuda ofrecida no 
«conecta» de alguna forma con los esquemas de conocimiento del alumno, si no es capaz de movilizarlos 
y activarlos, y a la vez de forzar su reestructuración, no estará cumpliendo efectivamente con su 
cometido. La condición básica para que la ayuda educativa sea eficaz y pueda realmente actuar como tal 
es, por tanto, la de que esa ayuda se ajuste a la situación y las características que, en cada momento, 
presente la actividad mental constructiva del alumno. (1994:102) 

Laguntza horrek, berriz, bi ezaugarri izan behar ditu: 1) aintzat hartu behar ditu ikasleak 
lehenagotik dituen jakintza-eskemak, eta ikasleak beretuak dituen esangura eta zentzuetatik 
abiatu behar du; eta 2) lehenagoko esangura eta zentzu horientzako desafioak -desafio 
helgarriak, retos abordables- aurkeztu behar ditu, aurretiko eskemak zalantzan jartzeko eta 
ikaslea etengabe "behartzeko" lehengo orekatik beste oreka gune batzuetara pasatzera, eta 
horrela jakintza eskemak aldaraztera eta goitiagoko orekak bilatzera. 

Garapen hurbileko eremuan (GHE) ari behar du irakasleak, beraz, lanak jartzen eta 
laguntza eskaintzen. Hona nola definitzen duen GHEa Onrubiak: 

(...) es el lugar donde, gracias a los soportes y la ayuda de los otros, puede desencadenarse un proceso de 
construcción, modificación, enriquecimiento y diversificación de los esquemas de conocimiento que 
define el aprendizaje escolar. (1994:105) 

Aipatu dugun gisan, autore honen planteamenduan irakaskuntzaren zeregina da GHEak 
sortzea eta haietan eragitea. Hiru kontu, ordea, argi eduki behar lirateke horri dagokionez. 
Haietako lehena honela formula daiteke: une jakin batean eta ikasle batzuekin laguntza jakin 
batek balio badezake ere GHEak sortzeko, beste une batean eta beste ikasle batzuekin 
beharbada ez da hala gertatzen; ezberdintasun horren arrazoia da ikasleek egoerara ekartzen 
dituzten esangurak eta zentzuak (1994:106). Gure gaiarekin lotuz, adibide gisa, esan 
genezake perpaus mota jakin bat Euskal Herriko toki batean ezaguna eta egunoro erabilia den 

                                                 
54Gogora bedi nola definitzen genuen lehenago garapen hurbileko eremua izeneko kontzeptua, Vigotski-ri zor zaiona. 
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bitartean, beste toki batean arrotza, literarioa edo beste zernahi izan daitekeela55. Ondorioa 
litzateke, bada, hizkuntz edukiak toki bakoitzean halako hurrenkera ezberdin banarekin 
aurkeztu beharko liratekeela eskolan. Edo bestela esateko: tokian tokiko hizkera, ikasleek 
dakitena, kontuan hartu behar dela irakas-lanean, eta hura erabili oinarri gisa. 

Ikus dezagun ondoko aipamen hau, Onrubiak dakarrena, ikasle-irakasle interakzioan 
GHEak sortzeko eginkizunean kontuan hartu behar diren irizpideen artean agertzen dena: 

(...) trabajar de manera casi exclusiva contenidos conceptuales despojados de su base experiencial y 
funcional puede tener como efecto inmediato el impedir la participación y la implicación adecuada en el 
proceso de muchos alumnos, que podrían, sin embargo, tener muchos más recursos e instrumentos desde 
un enfoque más procedimental o actitudinal de los contenidos. (1994:111) 

Ideia hori gure argudio gaira ekarriz: irakasleak egunoroko errealitate dialektalarekin 
zerikusirik batere gabeko hizkera eredua proposatzen badu beti, ikasleen parte hartzeko 
aukerak murriztuak geldituko lirateke. Beraz, ikasleen esperientziarekin loturiko hizkera ere 
erabili behar da, motibazio handiagoa sortzen duelakoz. 

Garapen hurbileko eremuak sortzeko irizpideei buruz ari delarik, beste hau ere esaten du 
Onrubiak: 

3. Establecer un clima relacional, afectivo y emocional basado en la confianza, la seguridad y la 
aceptación mutuas, (...) 
Para que sea posible crear ZDP y avanzar en ellas no basta con cuidar los aspectos más estrictamente 
cognoscitivos e intelectuales de la interacción, sino también los de carácter relacional, afectivo y 
emocional. (...). (1994:112) 

Badirudi, baieztapen horiei jarraiki, ikaslearen hizkera onartzeak emaitza onak emanen 
lituzkeela konfiantza eta segurantza giroari dagokionez. 

Seigarren irizpidean, berriz, zuzenean aipatzen du Onrubiak lehengo jakintzak eta ikasi-
behar berriak lotu behar direla, ahal den dina: 

6. Establecer, en el mayor grado posible, relaciones constantes y explícitas entre los nuevos contenidos 
que son objeto de aprendizaje y los conocimientos previos de los alumnos. 
La creación de ZDP en el aula supone una puesta en relación constante y continuada entre lo que los 
alumnos saben previamente y lo que tienen que aprender. (...) en el establecimiento de relaciones entre lo 
conocido y lo nuevo, puede ser útil emplear dos tipos de conocimiento potencialmente compartido por el 
profesor y por los alumnos como recurso facilitador: por una parte, el conocimiento compartido como 
resultado de la experiencia social común de los alumnos, y por otro, el conocimiento compartido como 
resultado de la historia común de aprendizajes realizados en la propia aula desde el principio del proceso. 
La segunda consideración es que las decisiones que se tomen, tanto a nivel de centro como a nivel de 
aula, en cuanto a la secuenciación de los contenidos pueden resultar un instrumento de gran importancia 
en el momento de facilitar el establecimiento de relaciones entre lo ya conocido y lo nuevo. (...) 
(1994:116) 

Gure aztergaiaren ikuspuntutik ere goiko paragrafoaren irakurketa onuragarria egin 
daiteke, «lo ya conocido»-ren tokian hasiera batean batez ere «umeak dakarren jakite 

                                                 
55Adibidez, Lesaka eta Beran guztiz normala da ez ditut lagunak ekartzen ahal bezalako perpausak erabiltzea, arront 
ezezagunak direnak Gernikako hizkeran ez ezik beste askotan ere. 
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dialektala» edo holako zerbait jartzen badugu. Edukien hurrenkerari buruz ari delarik ere, 
ikusmolde konstruktibista honek ez ezik zentzu komunak ere adierazten digu ikasleek etxetik 
dakitena lehenago ikusi eta erabili behar litzatekeela eskolan, beste nonbaiteko eredu baten 
ezaugarriez oraturiko hizkera baino. 

Onrubiak testu horretan erabiltzen duen zazpigarren irizpideak irakaslearen hizkerari 
egiten dio erreferentzia. Ahalik eta garbiena, ahalik eta zehatzena mintzatu behar du 
irakasleak, gaizki ulertuak ebitatuz eta komunikazioa ongi lortzen dela egiaztatuz beti. Bada, 
nekez egin daiteke hori efikazia handienaz, hasierako mailetan bereziki, ingurugiro 
euskaldunean umearen hizkeratik oso urruti dagoen eredua erabiltzen bada. Gaizki-ulertuak 
gehiago izanen dira, noski, ikasleek dakarten hizkeraren eta irakasleak erabiltzen duen 
ereduaren artean diferentzia handiak direnean. 

Konstruktibismoak ikasteaz duen kontzepzioak ikasi-behar ezberdinekin duen harremanaz 
idazten du Antoni Zabalak (1994). Azalpen marko horren printzipioen arabera, ikastea 
eraikitze pertsonala da, ikasleak burutzen duena, beste norbaitengandik jasotzen duen 
laguntzari esker. Eraikitze lan horrek ezinbestean behar du ikasten duen pertsonaren ekarria, 
bere interesa eta prestasuna, eta baita bere lehenagoko jakiteak eta eskarmentua ere. Horretan 
guzian oso garrantzitsua da espertoagoa den bestearen figura, horrek laguntzen baitu 
sumatzen hasierako gatazka bat ikasleak dakienaren eta jakin behar duenaren artean; horrek 
laguntzen baitu ikasleak bere burua on ikus dezan eta gogoa izan dezan arazoa konpontzeko; 
horrek planteatzen baitu eduki berria desafio interesgarri gisa, hura konpontzeak balioa 
izanen duena; horrek esku-hartzen baitu modu doituan ikasleak erakusten dituen 
aurreramendu eta arazoen aurrean, hari laguntza eskainiz, eta begi bistan edukiz lan hori 
modu autonomoan egin behar duela. Hori prozesu bat da laguntzen duena ez bakarrik ikasleak 
eduki batzuk ikas ditzan, baizik eta ikasten ere ikas dezan eta ikas dezakeela ikas dezan; 
haren ondorioa, beraz, ez da ikasleak dakiena bakarra, hartan sartzen baita ikasleak egiten 
dakiena ere, eta baita nola ikusten duen bere burua ere (Zabala, 1994:134-135). Ideia 
horiekin, hezkuntzako esku-hartze edo interbentzio bat osatu behar duten ekintzen artean, 
honako helburu hauek dituztenak behar dira, Zabalaren idurian: 

(...) que permiten caracterizar las actividades que deben configurar una unidad de intervención educativa, 
en la que existen actividades: 
1. Que nos permitan conocer los conocimientos previos que tienen los alumnos en relación a los nuevos 
contenidos de aprendizaje. 
2. En la que los contenidos se plantean de tal modo que sean significativos y funcionales entre los chicos 
y las chicas. 
3. Que podamos inferir que son adecuadas al nivel de desarrollo de los alumnos. 
4. Que aparezcan como un reto abordable para el alumno, es decir que tengan en cuenta sus competencias 
actuales y las hagan avanzar con la ayuda necesaria; que permitan crear zonas de desarrollo próximo e 
intervenir en ellas.  
5. Que provoquen un conflicto cognoscitivo y promuevan la actividad mental del alumno necesaria para 
que establezca relaciones entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. 
6. Que fomenten una actitud favorable, o sea, que sean motivadoras, en relación al aprendizaje de los 
nuevos contenidos. 
7. Que estimulen la autoestima y el autoconcepto en relación a los aprendizajes que se le proponen, es 
decir, que el alumno pueda experimentar con ellas que en algún grado ha aprendido, que su esfuerzo ha 
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valido la pena. 
8. Que ayuden a que el alumno vaya adquiriendo destrezas relacionadas con el aprender a aprender y 
que le permitan ser cada vez más autónomo en sus aprendizajes. (1994:135) 

Goiko aipamen horretan letra etzanean datozenak egileak berak hala jarriak dira, eta 
hizkuntz ereduei aplikatuz oso egokiak iduritzen zaizkigu leku euskaldunetako ume 
euskaldunekin eskolan jarduteko. Izan ere, gisa  horretako kasuetan uste dugu euskalkiari 
eskolan sarrera emanez goiko helburu horiek hobeki beteko liratekeela, ikasleak eskolara 
dakarren hizkera arrontean edo zati handi batean alde batera utzita baino. 

Honenbestez, konstruktibismoari buruzko ideia nagusi batzuen laburpena egin dezakegu. 
Alde batetik, izen horrekin ezagutzen dugu jakintzaren eraketari buruzko ikuspuntu bat. Ez 
zehazki teoria bat, ezpada esplikazio marko bat, fokatze modu bat, baliagarria izaten ahal 
dena irakas-jarduerari buruz gogoeta eta analisia egiteko. Esplikazio marko horrek printzipio 
batzuk ditu, haren oinarria eta sustengua direnak. Printzipio horietako batzuek ikusi dugu 
nolako eragina izan dezaketen ikas- eta irakas-lana antolatzeko orduan. Zehazki, batetik 
aipatu dugu inportantea dela ikasleak ikasteari buruz duen jarrera positiboa izatea, oro har. 
Bestetik, zenbateko garrantzia duen ikasleak lehenagotik dakiena kontuan hartzeak, bai 
motibazioari eta bai autokontzeptuari begiratuta, besteak beste. Eskolako giro konfiantzazko 
batek, berriz, laguntzen du ikas-irakasteko prozesua hobeto garatzen. Ikasketa 
esanguratsuaren ideiak azpimarratu digu ezen ikasten diren eduki berriak lehenagotik 
dakigunarekin lotzen baldin badira, ikasketa eskemak modu esanguratsuan garatzen direla, 
zentzua emanez ikasketa berriei, eta integratuz. Garapen hurbileko eremua izeneko 
kontzeptuak adierazten digu guziz garrantzitsua dela ikasi-behar berriak ez jartzea ikaslearen 
ahalmenetik sobera urruti, horrela edukien hurrenkera antolatzeko oinarrizko ideia bat 
emanez.  

Ideia horiek denak, saiatu gara gure argudio-gaiarekin lotzen. Alegia, ikusi nahi izan dugu 
nolako erlazioa izan dezakeen ideia horietako bakoitzak dialektoa eskolan onartze eta 
lantzearekin. Ondorioa da badirela arrazoiak toki euskaldunetan bederen euskalkia guziz 
aintzat hartzeko. Are gehiago, ikasketa prozesuen nolakoari buruzko ikuspuntu honen 
arabera, ez dugu atzematen arrazoirik euskalkiari ez-ikusi egiteko. Iduritzen zaigu irakas-
jardunbidean, aldiz, biziki onuragarria izan daitekeela herrian herriko formak aintzat hartzetik 
abiatzea, batez ere hasierako eskola-mailetan. Baina beste mailetan ere, beti ere herrian 
erabiltzen diren formekin konparatu bederen egin beharko lirateke eskolan ikasteko 
eskaintzen diren hizkuntz eduki berriak, horrela ikasketa ohartuagoa izanen litzatekeelakoz 
ikaslearen aldetik. Gisa horretan beharbada ekidinen litzateke gaur egun sarritan gertatzen 
dena, gure ustean: ikasle bizkaieradun frankok euskara batua ikasten duela beste eredu arrotz 
bat balitz bezala, kasik beste hizkuntza bat balitz moduan, eta nork bere berbetan erabiltzen 
dituen formekin sarritan konparaziorik ere egin gabe, horrela ikasketa askoz ere 
esanguratasun ttikiagokoa gertatzen delarik. 
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Azkenik, esan dezagun konstruktibismo izeneko esplikazio markoa oso indarrean dagoela 
irakaskuntzaren eremuan azkeneko urteotan. Adibide gisa esan dezakegu beraren oinarrizko 
sinesmenak eta usteak erabili direla Espainiako estatuan 1990eko hamarrurtekoan abian jarri 
zen Hezkuntzaren Berrikuntza sustengatzeko. 

Beraz, konstruktibismoaren oinarrizko ideia batzuek ere, lehen aipatu hainbat adituren 
iritziek ez ezik, herrian herriko formen aldeko hautua sustengatzen dute, oro har, eta mailaz 
mailako progresioa, hurbilekotik urrutikora, gomendatzera datoz, hizkuntzaren irakaskuntzari 
dagokionez. 

3.1.2.3.5. Eusko Jaurlaritzaren Haur eta Lehen Hezkuntzetako OCDen azterketa eta 
iruzkinak, hizkuntzaren irakaskuntzari begira 

Espainiako estatuan 90eko hamarrurtekoan ekimen garrantzitsua jarri zen abian: 
Hezkuntzaren Berrikuntza. Eraberrite horrek aldaketa garrantzitsuak ekarri nahi zituen 
indarrean zegoen sistemaren aldean, eta lan handia egin izan da beraren ezaugarri nagusiak 
ezagutarazteko hezkuntza-eragile guzien artean. 

Eusko Jaurlaritzak ere ahalegin aipagarriak egin ditu erreformarekin heldu zen filosofia eta 
ondorio praktiko batzuk eragileen eskura jartzen. Horrela, berariazko prestakuntza ikastaroak 
eta abar alde batera utzirik, ikasmaila desberdinetarako Oinarrizko Curriculum Diseinuak 
(OCD-ak) argitaratu zituen. Argitalpen horietatik bi aztertuko ditugu, gaingiroki, gure lan 
honen ikuspuntutik. Saiatuko gara, beraz, ikusten nolako tokia har dezaketen euskalkiak eta 
herriko hizkerak Berrikuntzak dakartzan orientabideak gogoan hartuta. Horixe eginen dugu 
hurrengo lerroetan. 

Hasteko, esan dezagun OCD-ak curriculumari dagokionez hiru zehaztapen maila ezartzen 
dituela: lehenengoa, orokorrena, OCDa bera da, Euskadiko Autonomia Erkidego guzirako 
balio duena; bigarrena, ikastetxe bakoitzaren curriculum proiektua izanen litzateke, OCDaren 
orientabide nagusien arabera egin behar dena, baina autonomia emanez ikastetxe bakoitzari, 
bertako ezaugarrien arabera antola dezan ikastetxeko curriculuma (zehaztapen maila hau 
biziki garrantzitsua da, horrexek eskaintzen baitu bidea herrian herriko ezaugarri 
linguistikoak eskola jardueran sartzeko, eskola komunitateak nahi lukeen mailan); hirugarren 
zehaztapen maila ikasgela bakoitzari egiten zaion egokitzapena izanen litzateke, beste 
zehaztapen maila bietan jasoriko ideia oinarrizkoak errespetatuz, baina malgutasuna ematen 
duelarik taldearen ezaugarriak kontuan hartzeko, eta haren arabera antolatzeko ikas-
irakasteko jarduna (zehaztapen maila honetan ere eragin daiteke, gure auziaren ikuspuntutik: 
izan ere, gela bakoitzeko ikasleen hizkuntz ezaugarriak nolakoak diren, halako jardunbide 
berezia erabaki dezake taldeko irakasleak).  
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Ikus ditzagun, besterik gabe, agiri horietako aipu batzuk56, iruzkinak egiteko gure 
ikuspuntuaren arabera, tratatzen ari garen gaiari dagokionez. 

Lehenengo eta behin, esan dezagun ageri-agerian aipatzen dela konstruktibismoaren 
ikuskeran sartzen dela curriculum proposamen guzia: 

Curriculum-proposamena blaitzen duten printzipio guztiak ondoren orokorki izendatzen dugun 
kontzeptuan integratzen dira: «garapen, ikaskuntza eta hezkuntz interbentzioaren kontzepzio 
konstruktibista» (...) (1992a:33) 

Lehen aurkeztu ditugun bi kontzeptu garrantzitsuren aipamenak ere ekar ditzakegu 
OCDtik hartuak: ikasketa esanguratsua eta garapen hurbileko (edo potentzialeko) eremua57. 
Hona horien aipamen zehatz batzuk: 

(...) baina ez da ahaztu behar jakintzagai zientifiko ezberdinetarako hurbilbidea ikasle bakoitzaren 
ezagutze-garapenaren mailak eta bere aurrezagupenek baldintzatzen dutela. (...) (1992a:31) 

Zerbait (kontzeptu, prozedura, balio, etab.) ikastea errepresentapen egitea da, ikaskuntza-objektu bezala 
proposatzen denaren eredu bat egitea. Edukinari esangura eman ahal izatea da (ikasketa esanguratsuak 
burutzea). Esangura emate honek beste norabaitera garama (sic): ikasten den material berria eta jadanik 
jakina denaren artean funtsezko lotura ez-arbitrarioak ezartzeko aukerara. Beraz, esanguraren 
birreraikintzan lau eragilek partehartzen dute: 
-Ikasleak aldez aurretik dituen ezagupenak. Hauei esker ikaslea ikaskuntza objektuari gutxi gora behera 
ideia elaboratu eta zuzenez hurbil daiteke. 
Aldez aurretiko ezagupen hauek ikaskuntza aukera berriak zabaltzen dituzte «garapen potentzialezko 
zona» deitzen den horretan aurkitzen diren informazioen ikaskuntzari dagokionez. Izan ere, hortik kanpo 
informazio horiek ez dute inolako zentzurik. Ikaskuntza berriak pertsona bakoitzaren garapen 
potentzialezko zonan kokatzen direnean bakarrik gertatzen da ikaskuntza esanguratsua, berria 
zaharrarekin lotuz. Aldez aurreko ezagupenen maila eta konplexutasunak, beraz, burutzen ditugun 
ikaskuntzen esanguratasun maila baldintzatzen du. 
Mekanikoki lortutako edukinek, aurreko ezagupenekin lotu ezin daitezkeen neurrian, ez dute hauen 
birreraikuntzarik sortarazten. Beraz, ikaskuntza berriak lortzeko baliabide gisa erabiltzeko aukerak 
murriztu egiten dira. 
Ikasleak murgildurik dauden eta beretzat jotzen duten inguruetan bizitako esperientziekin ikaskuntza 
berri batek dituen erresonantziek esanguratasun berri bat emango dute, azken hau aipatu ikaskuntzara 
iristeko motibazioarekin erlazionaturik dagoelarik eta bere alegiazko funtzionalitatearekin lotuko delarik. 
-Ikaskuntza-objektu beraren egituraketa, argitasun eta garrantzia (esanguratasun logikoa). Edukin nahasi 
eta arbitrario baten ikaskuntzari ekiterakoan esangura ematearen lana erabat zailtzen da. (...) (1992a:33-
34) 

Segi dezagun OCDen iruzkinarekin. Oinarrizko Curriculum diseinua funtsatzeko, lau 
iturburu aipatzen dira: iturburu soziologikoa, iturburu epistemologikoa, iturburu 
psikologikoa, eta iturburu pedagogikoa58.  

Iturburu soziologikoa gai hartuta iruzkina egiten delarik, honako baieztapen hauek ageri 
dira: 

(...) eskola bait da gizartearen balio, kultur ondare eta gogo kolektiboa transmititzen duena. (1992a:25) 

                                                 
56Honako liburuok hartuko ditugu iturri: EUSKO JAURLARITZA. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA 
SAILA (1992a): Oinarrizko Curriculum Diseinua. Haur Hezkuntza, Gasteiz, EJAZN; eta EUSKO JAURLARITZA. 
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA (1992b): Oinarrizko Curriculum Diseinua. Lehen Hezkuntza 
(Etaparako sarrera, ...), Gasteiz, EJAZN.  
57Eremu hitzaren ordez, zona erabiltzen da Haur Hezkuntzako OCDan bederen (1992a:33-34, adibidez). Lehen 
Hezkuntzako OCDan, berriz, garapen potentzialeko gune esaten zaio: EUSKO JAURLARITZA (1992b:28). 
58Ikus, adibidez, EUSKO JAURLARITZA. HEZKUNTZA ETA... SAILA (1992a: 22-31).  
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Eskolaren funtziorik nagusienetako bat ondoko hau dugu: gizartearen iritziz ikasleek bereganatu behar 
dituzten ezagupenak transmititzea, batez ere kultur ondarea, hau bait da herri baten itxaropenak eta 
dinamika historikoa islatzen den oinarrizko erreferentzi markoa. (...) (1992a:26) 

Kontuan hartuz lan honen 2. atalean mendebaleko euskalkiaren aldeko ekimenak nola 
ugaritu eta indartu diren ikusi dugula, gure ustez ondoriozta daiteke badela lurralde horietako 
gizartean gogoa euskalkia jagon beharreko kultur ondare gisa hartzeko. Eta orduan, jakintza 
hori transmititzea, goian esaniko planteamendutik ikusita, eskolaren funtzioetako bat da. 
Goian esaniko iturburu soziologikoaren eragina aipatzen duelarik, berriz, honako hau irakur 
daiteke Haur Hezkuntzako OCDan: 

Haur Hezkuntzak berau inguratzen duen gizartearen ezaugarriei erantzuten die. Haur eskola bakoitza 
ezberdina izango da bere garapen didaktikoan, zeren bakoitzak bere gizartearen dinamikan era egokian 
integratu eta egokitu beharko du.  
Eskolan hartu beharreko hizkuntza-trataeraren helburua haurren nortasunaren garapen egokia eta hauek 
taldean integratzen laguntzea izango da beti. Beste helburu guztiak honen menpean jarriko dira. 
(1992a:29) 

Iturburu pedagogikoari eskainiriko iruzkinean, hezkuntz interbentzioaren norabideak 
aipatzen direlarik, honako hauek irakur ditzakegu: 

* Lehenik, ikasleek ikasten dutenari zentzu bat eman ahal izateko beharrezkoa da giro egokia sortzea, 
elkarrenganako onarpen, konfidantza eta errespetuzko harreman marko bat, segurtasuna eta irudi 
positiboa emango duen giroa, haurrengan autokontzeptua sustatu eta eskolak ipintzen dizkien erronkei 
aurre egiteko gai egingo dituena. (...) 
* Bigarrenik, ezinbestekoa da ikasleek aldez aurretik dituzten ezagupenetatik abiatzea. Horretarako 
ezagupen horiek zeintzuk diren jakin, eta berriekin erlazionatzen lagundu behar da. (...) 
* Hirugarrenik, ikaslegoaren partehartze aktiboa ziurtatu behar da, bere prozesuaren protagonistatzat 
hartuz. (...) 
* Laugarrenik, irakaskuntzaren azalpen konstruktibista oro ikaslegoaren hazkuntza pertsonala sustatzera 
zuzendurik dago, hau da, murgildurik aurkitzen deneko testuinguru desberdinetan gaitasunez jokatzea 
ahalbidetuko dion autonomia sustatzera. (1992a:35-36)59 

Lau ideia horiek bistan edukirik, uste dugu hizkuntz interbentzioa egokiagoa eta 
emankorragoa izanen dela herri euskalkidunetan eredu horri lehen mailako garrantzia ematen 
baldin bazaio, eta ez bada bazterreratua gelditzen.  

Iturburu psikologiaren eta pedagogikoaren eragina azaltzen delarik, berriz, honako 
aipamen hauek bereiz ditzakegu ikasketa esanguratsuari buruz: 

-Haurrek ikaskuntza esanguratsuak burutu ahal izateko hezkuntz interbentzioaren abiapuntuak une jakin 
batean egiten dakitena eta ezagutzen dutena izan behar du. Beraz, hezitzaileek haurrak behatu eta 
«egiazki entzun» behar dute haiek esaten dutena, edukin berriari buruz dituzten ideiak eta nozioak 
ezagutzeko, horiek bait dira haurrek ikaskuntza berriak burutzeko dituzten baliabideak. (1992a:37) 

-Ikaskuntza esanguratsuak, halaber, haurrei jadanik dakitena eta edukin berriak lotzea ahalbidetu behar 
die. 
Horretarako ikasi beharreko lan edo edukin berriek aurrekoek baino zailtasun maila handiagoa izan behar 
dute. Hala ere eskakizun berriek aurreko trebetasun eta ezagupenekin hurbiltasunik ere izan behar dute, 
zeren haurren gaitasunetatik urrutiegi badaude, ezingo dituzte erlazio horiek eraiki, eta beraz ez dituzte 
egoera berrietara eta arazo nahiz lan berrietan aplika daitezkeen ikaskuntza esanguratsuak burutuko. 
(1992a:38) 

                                                 
59Ildo bereko baieztapenak ageri dira Lehen Hezkuntzako OCDan (ikus 1992b:29-31 or.). 
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Haur Hezkuntzako OCDan ageri denez Ikastetxearen Curriculum-Proiektua egiterakoan 
irakas-taldeak adostasuna erdietsi behar du puntu batzuetan, eta haien artean hizkuntzaren 
trataera zehaztu behar da, hartarako «inguru eta ikastetxearen egoera soziolinguistikoa 
kontutan hartuz (...)» (1992a:19). Egoera soziolinguistiko desberdinak ageri dira Euskal 
Herrian oro har, eta, gure lan honetan axola diguna bereziki, mendebaleko lurraldeetan ere bai 
(ikus 2.5. atala). Hortik abiatuta argudia daiteke jokaera desberdin bana hartzea mendebaleko 
lurraldeko inguru euskaldunean eta inguru erdaldunean (Bilbon, adibidez). 

Helburu orokorren atalean honako hau irakur daiteke, beste xede batzuen artean: 

h) Hitzezko lengoaia ohizko komunikazio egoeretara egokituz erabili, besteek diotena ulertzeko eta 
ulertua izateko, beren ideia, sentimendu, esperientzia eta desioak adierazteko, esanguren eraikuntzan 
aurrera egiteko, norberaren jokabidea arautzeko eta besteenean eraginik izateko. (1992a:45) 

Gogoan hartzen baldin badugu inguru euskalkidunean goian aipatzen diren «ohizko 
komunikazio egoera» auniztan aldaera dialektala erabiltzen dela, inguru erdaldunean ez 
bezala segur aski, puntu honek jokabide bana baliatzeko aukera ematen du, euskalkiaren 
erabilerari dagokionez, ingurugiro erdaldunean eta euskaldunean. 

Haur Hezkuntzako lehenengo zikloaren (0-3 urte) ezaugarriei buruz ari denean honela dio: 

Lehen ziklo honen ezaugarririk nagusiena familiak duen eraginaren garrantzia da. Hezkuntz zentruak 
familiaren osagarri bezala jokatu behar du (...) 
(...) Ziklo honetan ezinbestekoa da familia eta hezkuntz zentruaren arteko elkarlana, zeren beharrezkoa da 
etengabeko informazio trukaketari eustea eta elkarrekin akordiotara iristea hezkuntz iharduera aurrera 
eraman nahi bada. (1992a:48-49) 

Familia euskaldunetan erabiltzen den hizkera, denetan ez bada ere bai behinik behin 
askotan, euskalkia izanen dela uste dugu. Ikuspuntu horretatik irakurriz goiko pasartea, 
ondorioa da «ezinbestekoa» izanen dela inguru euskalkidunetan tokiko hizkuntz aldaera 
baliatzea eskoletan, Haur Hezkuntzako Lehen ziklo honetan. Eskualde euskaldunetan bertako 
hizkera aintzat hartu beharra ere aipatzen da: 

Eskolako hizkuntza bertako hizkerara egokituz zona euskaldunetan, eta piskanaka euskara batura 
hurbiltzeko mekanismoak ezarriz. (1992a:150)  

Haur Hezkuntzaren bigarren zikloaz (3-6 urte) hau dio: 

Aurreko zikloaren ikusmolde pedagogiko berberari eusten zaio, iharduera, jolasa, behaketa eta 
esperimentazioa ahalbidetuz, bai banaka, eta bai taldeka ere. (1992a:51) 

Hezkuntz interbentziorako orientabideetan, ahozko mintzaira dela eta, honako hau irakur 
daiteke: 

Garrantzitsua da haurrek komunikatzeko gogoa eduki dezaten eta espontaneitate eta konfidantzaz 
komunikatzea, horretarako hezitzaileek eta eskolako gainontzeko pertsonalak interesez hartu eta entzuten 
dietela sentitu beharko dutelarik. (1992a:146) 

Haur Hezkuntzako edukiak zerrendan jartzean, jarrerei dagokienez, honako hau ageri da: 
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7. Beste hizkuntza eta euskalkietan mintzatzen diren pertsonekiko errespetoa.  
8. Famili eta gizarte inguruan erabiltzen den euskalkiarekiko jarrera positiboa. (1992a:151) 

Orain arteko aipamenak denak Haur Hezkuntzako OCD-tik egin ditugu60. Lehen 
Hezkuntzako Curriculum Diseinuan, berriz, haren iturburu soziologikoa esplikatzen delarik, 
adierazten da eskolak bere inguruko gizarteak onarturiko balioak eta jakintzak transmititu 
behar dituela. Honela dio: 

Hezkuntzaren betekizun garrantzizkoenetako bat, zalantzarik gabe, gizarte batek bere ikasleek ikasi 
beharrekotzat jotzen dituen jakiteak transmititzea da, eta oso bereziki, kultur ondare propioa, herri baten 
dinamika historikoa eta itxaropenak isladatzen direneko erreferentzi marko oinarrizkotzat. (1992b:23) 

Hezkuntz egintza oinarritu eta hezkuntzaren edukin izan behar duten balioek gizarte-elkarteak onartu 
dituenak izan behar dute, nahiz eta horrek esan nahi ez duen une jakin batean dauden balio nagusikoiak 
kritikarik gabe hartu behar direnik. Alderantziz, bere egitekoetako bat beste gizarte-portaeraren gidari 
izan behar duten balio eta arauak zehazten laguntzea izango da. (1992b:26) 

Kontuan har bedi, honi lotuta, azken aldion bereziki nabari dela Bizkaiko lurraldean 
bertako dialektoaren aldeko joera (ikus lan honen 2. kapitulua, eta baita 3.1.2.2. atala). 

Oinarrizko Curriculum Diseinu horren iturburu psikologikoa azaltzeko, berriz, besteak 
beste ideia hauek agertzen dira, denak ere konstruktibismoaren baitan garrantzitsuak direnak: 

Eskola-ikaskuntzaren kontzepzio konstruktibistaren arabera, egiten dena eraikuntza bat da, asimilazio 
aktibo eta esanguratsua, kultur esanahizko gero eta esparru zabalagoak piskanaka elkarbanatzera 
bultzatzen duen prozesu bat. (1992b:27) 

Zerbait ikastea (kontzeptuak, prozedurak, balioak...), ordezkapen bat egitea da, ikaskizun gisa aurkezten 
den horren eredu bat. Horrek zera esan nahi du, delako edukinari esanahia ematea (ikaskuntza 
esanahitsuak egitea). Esanahia emate horrek ikasi beharreko material berriaren eta jadanik badakienaren 
artean lotura funtsezkoak eta hautazkoak ez direnak ezartzeko aukera adierazten du. Beraz, esanahiaren 
berreraiketa hori burutzeko lau faktorek parte hartzen dute: 
* Ikasten ari den pertsonak aurretiaz dituen eta ikasgaira ideia gutxiasko landuekin eta egokiekin 
hurbiltzeko aukera ematen dioten ezaguerak. Aurretiazko ezaguera horiek «garapen potentzialeko gune» 
deritzonean aurkitzen diren informazioak ikasteko aukera berrien eremua irekitzen dute, zeinetarik kanpo 
ez bait dute inolako zentzurik. Esanguratsuki ikasteko beharrezkoa da ikaskuntza berriak norbanako 
bakoitzaren garapen potentzialeko gunean kokaturik egotea, berria jadanik ezaguna denarekin lotuz. 
Aurretiazko ezagueren gradu, maila eta konplexutasunak badu eraginik burutzen ditugun ikaskuntzen 
esangurazkotasunaren mailan. 
Aurretiazko ezaguerekin harremanetan jar daitezkeen neurrian, era mekanikoan eskuraturiko edukinek ez 
dute ekartzen berorien berregituratzerik, eta horrek esan nahi du ikaskuntza berriak aztertzeko bitarteko 
gisa erabilia izateko potentzialtasuna murrizturik gelditzen dela. 
Ikaskuntza berriak ikasleak murgildurik bizi direneko ingurunean bizitako eta beren jotzen dituzten 
esperientziekin sortzen dituzten oihartzunek esanguratasun berria erantsiko dute, ikaskuntza horretara 
iristeko motibazioarekin zerikusia duena eta bere funtzionalitate posiblearekin lotuta jarriko dena. 
* Ikaskuntzaren beraren egituratzea, argitasun eta munta (esanguratasun logikoa). Ikasi beharreko 
edukina nahasia eta hautazkoa denean, esangura egoztearen lana izugarri zailtzen da. Horrelako kasuetan 
tarteko den pertsonak zeregina bertan behera uztea aukeratuko du seguraski, eta aukera hori egiterik ez 
badu edukin hori era errepikari eta mekanikoz ikastera joko du. Esanguratasun logikoa ez da edukinak 
bere baitan duenera soilik mugatzen, baizik eta ikasleen aurrean hartaz egiten den aurkezpenarekin ere 
badu zerikusia.  
* Ikaskuntza esanguratsuak bere baitan duen funtzionalitateak badu zerikusia problemak burutuak izan 
zirenaz bestelako testuingurutan ebaztearekin, edo aprendizaia berriak lortzearekin. 
* Bestalde, ikaskuntza esanguratsuak esan nahi du ikaskuntza asimilatuen oroimeneratze ulerkorra, 
oroitze mekanikoz bestelakoa dena. (1992b:28) 

                                                 
60Hots, EUSKO JAURLARITZA. HEZKUNTZA ETA ... SAILA (1992a). 



3.1.-Eskola eta dialektoak  365 
 

 

Curriculum diseinuaren iturburu pedagogikoaz, lehen agertu ditugu ideia batzuk (giro 
egokia, konfiantzazkoa, aurretiazko jakiteetatik abiatu beharra eta harekin harremanean 
jartzea, ...), Lehen Hezkuntzaren OCDan berriz ere agertzen direnak (ikus 1992b: 29-31). 

Lehen Hezkuntzako xede gisa aipatzen da, lehen tokian, «ingurunean ikaslea garatu eta 
autonomoki ihardun dezan lortzea» (1992b:36). Hori egoki lortzen ahal da euskalkia 
baztertuz ingurune euskalkidunean? 

Maila horretako (Lehen Hezkuntzako) edukiei eskainiriko atalean hau irakur daiteke: 

Edukinen hautapenean kontutan hartu behar dira elkarrekin erabat erlazionaturik dauden aldagai hauek: 
* Euskal gizartea eta herriaren kultur egitasmoa 
- kultura eta gizarte-mailan muntaduna dena, hau da, ezaguera, prozedura eta balioak ikuspegi historiko-
sozialetik ingurunean behar bezala integratzeko beharrezkotzat eta eskualde edo elkarteko kulturak 
garrantzizkotzat jotzen dituenak61. 
- gizarte orokorrarentzat muntaduna dena: beronek eskolari eskatzen dizkion edukinak, aitortua zaien 
garrantziarengatik, hizkuntza edo zientzien kasuan bezala, edota une batean hartzen duten 
muntarengatik62, teknologia berriek edo zehar lerroen kasuan bezala.  
* Ikastetxearen hezkuntz-Proiektua 
-Ikastetxea kokaturik dagoeneko eta ikaslegoa datorreneko testuinguru geografiko, kultural, ekonomiko, 
sozialean muntaduna dena63. (...) (...) 
* Edukinen esanguratasuna ikaslegoaren une ebolutiboan eta ikaskuntza berriak egiteko ahalbidetasuna: 
(...) (...) 
- Esanguratasun psikologikotik ikaskuntza berria ikasleak jadanik badituen ezaguera-eskemekin lotzea 
bilatu behar da eta, zentzu horretan, garrantzia hartzen du: 
+ bere ingurunearen errealitateari buruzko ezaguera, aurkitzen dutenaren komunikazioa, pertsonarteko 
harremana, (...) 
+ ikasleek dakitenetik, beren kontzepzio, trebetasun eta gaitasunetatik, esperientzia eta bizipenetatik, 
ingurunean aurkitzen dutenetik abiatzeak. (...) (...) 
* Ikaslegoaren premiak kontutan hartuz, edukinen funtzionaltasuna: 
-Epe laburrerako funtzionalitateaz, hau da, gaur eguneko bizitzan garrantzia dutenez eta ikasleentzat 
beste testuinguru batzuetan aplikatuak izan daitezkeenez. 
-Epe luzerako funtzionalitateaz, hau da, etorkizunerako garrantzizkoak izango direnez, gizarte-munduan 
integratzea ahalbidetuko dioten gaitasunez ikaslea hornitzea64. (1992b:74-75) 

Edukien sekuentziazioari edo hurrenkerari buruz ari denean, honela ageri da OCDaren 
pasarte batean: 

Horrela logikoa dirudi lehenago arreta gehiago egitea konkretoari abstraktoari baino, sinpleari 
konplexuari baino, hurbilekoari urrunekoari baino. (1992b:76) 

Edukin guztiek piskanaka eta koherenteki lotuak egon behar dute aurreko ezaguerekin eta ikaslegoaren 
«Garapen Hurbileko Zonan» kokatuak. (1992b:76) 

Edukien antolaketaz, berriz, honela dio: 

Zuinak ezar daitezke Edukinak antolatu eta artikulatzeko baliozko izan daitezkeenak: (...) (...) 

                                                 
61Gaztelerazkoan: «lo que es relevante cultural y socialmente, es decir, aquellos conocimientos, procedimientos y valores 
que desde el punto de vista histórico-social se consideran necesarios para una integración correcta en el medio y 
considerados como importantes por la cultura propia de la zona o comunidad» (1992d:79). 
62Eta gogora dezagun, berriz ere, hizkuntzaren aldetik, besteak beste, Euskal Herriko mendebaleko gizartean badela 
hizkuntzaren aldaera dialektalaren aldeko jarrera. 
63Gogora bedi, ostera ere, honen aitzineko oharrean dioguna. 
64«Epe laburreko funtzionalitatea» euskalkiak bere soilean ere eskain dezake inguru euskalkidunetan; «epe luzerakoa», 
aldiz, euskara batuak emanen luke hobeki, kultur dimentsio osoaz jabetzeko, tresna horren beharra den bestean (gogora bedi 
Hezkuntza Sailaren Adierazpena: Euskararen erabilera Bizkaiko irakaskuntzan,1982ko urrikoa; edo Siguàn 1990b). 
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-Errealitatera hurbiltze bat adierazten duten gaiak, bizitza errealean kontesturatutako egoeratan 
oinarritzen direlako, zeintzutatik ateratzen diren globalizazio-ardatz edo guneak eta ikaskuntza 
berarizkoak65. (1992b:78) 

Lehen Hezkuntzan hasteko orduan, ikasle guziek ez dute izanen abiapuntu bera, eta horren 
arabera egokitu beharko da irakaslana, kontuan hartuz, gainera, ahozko hizkera dela 
idatziaren oinarria: 

(...) Baina, jakina, haurren abiapuntua ez da berdina, aitzitik alde nabariak daude batzuen eta besteen 
artean, maila soziokultural ezberdinak eta aurretiaz bizi izan dituzten estimulu kognitibo ezberdinek 
markatuak, bai famili giroan eta bai eskolakoan. (...) 
(...) eskolak garrantzizko eginkizuna du ahozko hizkuntzaren garapenean Lehen Hezkuntza osoan zehar: 
erraztu egin behar du ikasleek ahozko hizkuntzaren erabilera formalagoari dagozkion komunikazio-
trebetasunak lortzea.  
Horretarako, ikasle bakoitzak duen ahozko hizkuntzaren mailatik abiatu beharra dago erabilera zabalago 
eta sakonago bat iradokitzeko, trukeak bultzatzen dituzten egoerei indar emanez, non ahozkoa 
komunikazioaren oinarri izango den. Egoera hauek izango dira abiapuntu ahozko hizkuntzaren erabilera 
formalduago, landuago baten garapenera zuzenduriko lana planifikatzerakoan. (1992b:150) 

Horrek ematen digu bidea pentsatzeko planteamendu desberdinak egin beharko liratekeela 
euskalkiari dagokionez Bizkaiko eskualde edo herri bakoitzeko egoera begien bistan edukiz. 
Hala, inguru euskalkidunean bertako aldaera onartu eta erabiliko da, baina inguruko gizartean 
euskarak ez badu bizirik, orduan uste dugu egokiagoa dela zuzenean euskara batuarekin 
hastea, azken eredu hori nahi den bezain zabal eta dialekto kutsuko ulerturik ere (ikus honetaz 
2.2. atala, eta bereziki 2.2.1. puntua). 

Hizkuntzen ebaluazio irizpideez diharduenean, honela dio: 

12. Sarri erabiltzen diren ahozko eta idatzizko testuetan (pertsonarteko harremanak, komunikabideak, 
literatura, ikaskuntza) Espainiar Estatuko hizkuntza desberdinak eta euskararen eta gaztelaniaren agerpen 
desberdinak identifikatzea. 
Ebaluazio irizpide honek egiaztatu nahi du ikaslea gai dela hizkuntz barietate ezberdinez jabetzeko: bai 
hizkuntza diferenteen artean daudenez, eta bai hizkuntza beraren erabileran talde ezberdinek dituztenez 
ere. Ingurune sozial eta kultural baten barruan komunikatzeko denek balio dutela ulertu behar da. 
Guzti horrek eskatzen du hizkuntzarekiko jarrera positibo bat garatzea komunikatzeko era gratifikatzaile 
eta eraginkor gisa, hizkuntzak bere baitan duen aniztasuna ezagutzea eta estimatzea eta bere hiztunekiko 
errespetua. Planteamendu horrek zenbait hizkuntz barietateren desbaliotzea adierazten duten aurreiritzi 
eta estererotipoak ezabatzeko aukera emango du. (1992b:174) 

Hizkuntzaren aniztasuna ezagutzea eta estimatzea baloratzen da, eta zenbait hizkuntz 
aldaerak garraiatzen duen gutiespen zama kendu behar dela adierazten da, beraz. Hori 
zuzenean lotzen dugu bizkaierak jasan duen prestigio ttikiarekin (ikus bedi 2.2.3. puntua). 

Aitzinera segituz, Orientazio didaktiko eta ebaluaziorakoak izeneko atalean ondoko hau 
irakur daiteke (gure gaira ekarriz, euskalkiak merezi duen errespetua eta gizarte 
euskalkidunean duen benetako komunikazio balioa da aipatzeko): 

* Ikasgelan beharrezkoa da ikasleek beren ingurunean erabiltzen dituzten hizkuntzaren barianteak 
errespetatzea, zeren eta ikasleak erabilitako hizkuntza baliozkoa gertatzen bait zaio normalean dabileneko 
egoera guztietan. Irakasleak planifikatu egin beharko du lana, ikasleak bere adierazpena komunikazio-
egoera sail bariatu batera egokitu dezan. (1992b:177) 

                                                 
65Bizitza erreala, eskualde euskalkidunetan, tokiko berbetaren bidez adierazi ohi da nagusiki. 
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Irakaslearen eginkizunari buruz ari delarik, hau dakar: 

Irakaslearen funtsezko eginkizuna da ikasleei ezaguera-eskemak eraikitzen laguntzea eta komunikazio eta 
hizkuntz gaitasuna garatzea. Ikuspegi honetatik ikaslea hartzen da ikaskuntz prozesuaren protagonista 
nagusitzat. Irakasleak beharrezko baldintzak sortuko ditu ikasleak hizkuntza erabil dezan eta hartaz 
gogoeta egin dezan. (1992b:178) 

Metodologi alderdiei eskainiriko atalean, hona zer dakarren Lehen Hezkuntzako OCDak: 

Hizkuntza-Arloaren planteamendu orokorrak ikaskuntza esanguratsua, gogoeta, hizkuntzaren erabilera 
eta ikaskuntzak sortzen dituen arazoei soluzioak aktiboki lantzea bultzatuko duen metodologia bat 
eskatzen du. (...) 
Lehen Hezkuntzako hizkuntzaren inguruko lanak asmo errealekiko komunikaziorako hizkuntza 
erabiltzen deneko egoeretatik abiatzea eskatzen du: (...), ikasleek beren ideiak adierazi, argudiatu eta 
eztabaidatu beharra duteneko jardueren plangintza... (1992b:181) 

Ingurugiro euskalkiduneko komunikazio errealeko egoeretan, zer esanik ez, bertako 
hizkeraren presentzia agerikoa izanen da, inondik ere.  

Hizkuntzaren trataerari dagozkion berariazko orientazio didaktikoetan, berriz, honela 
esaten da: 

* Curriculum-Diseinu honetan, ahozko hizkuntza estudio-gaitzat hartzen da eta hori den heinean 
plangintza eta sistematizazio bat eskatzen du irakasle-ekipoaren aldetik. Ahozko hizkuntza edukin-
multzoak determinatu dituzten komunikazio-esparru guztietan landu beharko da (pertsonarteko erlazioak, 
komunikabideak, literatura eta ikaskuntza), aho-testuak hautatuz, zeinak etapa honetako ikasleentzat 
egokiak gertatzen diren. 
* Eskolak onartu beharra dauka haurrak Lehen Hezkuntzara ekartzen duen ahozko gaitasuna, bai 
hizkuntzazkoa eta bai komunikaziozkoa eta hedatu, garatu eta sustatu egin behar du gaitasun hori, 
komunikazio-estrategia diferenteak eskatzen dituzten egoera ezberdindutan sartuz, beraietara moldatu 
dadin. (1992b:184) 

Batetik, beraz, ahozko hizkuntza estudio-gai hartzen da, eta bestetik, ikasleak Lehen 
Hezkuntzara dakarren ahozko gaitasuna (inguru euskalkidunetan euskalkian gauzatua hein 
handi batean segur aski) onartu behar da. Ahozko diskurtsu motez ari delarik, ostera, honela 
ikus dezakegu OCDan (besteak beste hizkuntza maila edo erregistro desberdinen landu 
beharra adierazten delarik): 

* Ahozko testuen barruan, batez ere Lehen Hezkuntzaren hasieran, garrantzi berezia hartzen dute 
elkarrizketak eta berriketaldiek. Testu hauek dira arloko lanaren abiapuntu, izan ere derrigorrezko 
irakaskuntza sartu aurretik haurraren bizitzan izan duten nagusitasunak taxutu bait dio ordura arteko 
hizkuntz gaitasuna. 
* Eskolan, hizketarekiko lana funtsezko bi esparrutan biltzen da: pertsonarteko harremanenean eta 
irakaskuntzarenean. 
* Pertsonarteko harremanetan hizkuntza eta adierazpen-baliabideak komunikazio-egoera konkretura 
egokitzearena bezalako alderdiak lantzeko balioko du hizketak. Adibidez, azter bedi nola erabiltzen den 
erregistro kolokialago bat bere lagunekin hitz egitean eta zainduago bat nagusi batekin hitz egiten bada 
(...) (1992b:184-185) 

* Etapan zehar beste aho-testu batzuk hartzen dute garrantzia. Horrela, debate eta asanbladek ikasleen 
argudiaketa-gaitasuna eta besteekiko ahozko komunikazio-elkartrukean erregela elkarreragileen 
jabekuntza garatzeko balio dute (...). (1992b:185) 

Besteak beste, lehen esan dugun bezala, ikasketa esanguratsuaren teorian oinarritua da 
OCDa, eta hori dela eta, honako ideia eta ondorio hauek ageri dira Lehen Hezkuntzako 
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OCDan: 

Oinarrizko Curriculum-Diseinu hau blaitzen duen ikaskuntza esanguratsuaren teoriak eta (...) 
* (...) logikoa dirudi, arau orokor bezala, konkretuari lehenago kontu egitea abstraktoari baino, sinpleari 
konplexuari baino, hurbilekoari urrunekoari baino, (...) 
* Ikasketa esanguratsuaren eraikuntza ikasleen garapen intelektual eta aurretiazko ezagueretatik irakaslea 
abiatzen bada bakarrik burutzen da66. (1992b:197) 

Bi ideia azpimarratzen dira hor, gizarte inguru euskalkidunei dagokienez: hurbilekotik hasi 
(euskalkitik) eta urrutikora (euskara batura) iritsi behar dela, eta bidea ezarian egin behar 
dela, jauzi handirik egin gabetanik.  

Azkenik, ebaluaziorako orientazioak aipatzen direlarik, abiapuntua zehazten da, berriz ere 
azpimarratzen delarik ikasleak lehendik dakienaren garrantzia: 

Irakaskuntza-ikaskuntzak abiarazteko edo hezkuntz prozesua bultzatu eta birsendotuko duten fase berriei 
ekiteko abiapuntua esparru eta egoera ezberdinetako komunikazio-trukeetan haurrak piskanaka eraiki 
dituen aurretiazko ezaguerak zeintzuk diren ikertzea da. (1992b:198) 

3.1.2.3.5.1. Ondorioak 

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako OCDez eginiko iruzkin arin honetatik garbiro 
ageri zaigu behin baino gehiagotan aipatzen direla ideia batzuk. Besteak beste, gure gaiari 
dagokionez, honako hauek bai behinik behin:  

- eskolak gizarteari erantzun behar diola, eta hark garrantzitsutzat jotzen dituen kultur 
ondareak transmititu behar dituela;  

- eskolako lana inguruaren ezaugarrietatik abiatu behar dela, eta hizkuntzari dagokionez, 
eskola non den, hango ezaugarri soziolinguistikoak aintzat hartu behar direla; 

- eskolan hurbilekotik hasi behar dela (beraz, hizkuntza kontuetan euskalkitik, inguru 
euskalkidunetan, baina besteetan ez, halabeharrez behintzat), eta gero pausoka-pausoka 
urrutikora igaro; 

- hizkuntzaren balio funtzionalari garrantzia eman behar zaiola (eta beraz, gure ustez, 
bertako euskalkiari ere bai, berriz ere, inguru euskalkidunean); 

- ikasleak lehenagotik zer dakien kontuan hartu behar dela nahi eta nahi ez, eta haren 
hizkera (auniztan euskalkia izaten ahal dena) errespetatu behar dela; 

- eskolan ahozko hizkera landu behar dela. 

Beraz, herri edo auzo euskalkidunetan, solaskera hori errespetatzea, onartzea eta lantzea 
nekez ekidin daiteke OCD horietan ageri diren ideiekin bat etorriz gero, gure ustez. Inguru 

                                                 
66Honela dator gaztelaniazko bertsioan: «La construcción de un aprendizaje significativo sólo se realiza si el profesor parte 
del desarrollo intelectual de sus alumnos y de sus conocimientos previos» (1992d:211). 
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erdaldunetan, aldiz, OCDetan ageri den eraiki-bidezko ikuskera horren arabera, eskolan 
arrazoi bat besterik ez dugu aurkitzen euskalkia bereziki eta ezinbestean lantzeko: inguruko 
gizarteak arrazoi bat edo besterengatik hala nahi izatea, eta horrela eskolari zeregin hori 
ezartzea, herriko ezaugarri soziolinguistikoetan euskalkiaren presentziarik izan gabe ere67. 
Bestela, egokiagoa ikusten dugu testuinguru horietako eskoletan euskara batua dei daitekeen 
ereduren bat erabiltzea, euskalkiari lehentasuna eman ordez. 

 

                                                 
67Hau da, arrazoi politiko-ideologikoa erabiltzea nagusiki euskalkia lantzeko, beharbada bestelako arrazoi pedagogiko-
didaktikoen gainetik ere (ikus 3.4. atala). 



370 3.2. Euskal Herrian eginiko proposamenak 
 
3.2. Euskal Herrian eginiko proposamenak 
3.2.1. Sarrera-laburpena 

Euskara batua sortzeko eta garatzeko arrazoi nagusi bat, irakaskuntzan hizkuntz eredu 
bateratu bat behar zela zen (Mitxelena, 1968). Gizartean euskalkia eta euskara batua elkarren 
etsaitzat hartu izan direnez hainbat urtez, ez da harritzekoa eztabaidak izatea irakaskuntzaren 
eremuan zein eredu ezarri behar zen. Batasunaren izenean, prozesu horren lehenbiziko 
urteetan, batzuek euskara batua izenaz ezaguna egiten ari zen ereduari emanen diote 
lehentasuna irakaskuntzako toki eta maila guzietan; beste batzuek, ordea, "herri hizkera" 
delako bati eskaini nahi liokete guzizko lehentasuna, eta dialektoaren aldeko jarrera agertuko 
dute (ikus bedi 2. kapituluko 2.1. atala, bereziki). Beraz, mutur batean euskara batuzale 
amorratuak, eta bestean herri hizkerazale porrakatuak (euskalkizaleak) genituzke1.  

Funtsean, batua eta euskalkien arteko borroka horrek gudu zelai nagusietako bat 
irakaskuntzaren esparrua izan zuen, espero zitekeen bezala. Izan ere, eskola instituzioaren 
babesa duen ereduak aukera gehiago eta hobeak izanen ditu bizirik ateratzeko eta are 
indartzeko ere, eskolaren aterpeaz eta mintegiaz gabeturiko hizkuntz ereduak izanen 
lituzkeenak baino. Horrengatik da hain inportantea erabakitzea eskolak zein ereduri emanen 
dion babesa, edo bestela esateko, zein hizkuntz molde hartuko duen erakunde horrek 
oinarrizko lanabes: eskolak lantzeko hautatzen duen ereduak esperantza hobeak izanen ditu 
beti ere etorkizunean bizi osasuntsuagoa izateko, eskolaren onespenik gabe ahal bezala iraun 
behar duen hizkuntz ereduak baino. Arazoak bazuen, beraz, funtsa aski, eta horren inguruan 
izan diren jarrerak bildu nahi genituzke, eta iruzkinak egin, hurrengo orriotan. Proposamen 
desberdinak bilduko ditugu, beraz, eta bakoitzaren zehaztasunak azaltzen saiatuko gara, 
ondoko puntuon inguruan: 

a) zein hizkuntz eredu, batua edo euskalkia edo herrian herrikoa ote den egokiena 
irakaskuntzan erabiltzeko, eskola ttikitik hasi eta unibertsitateraino, baina bereziki gaur egun 
Haur Hezkuntza (0-6 urte) eta Lehen Hezkuntza (6-12 urte) diren eskola mailetan; zer 
adinetan hasi eta noiz arte; zenbateraino ikasi behar d(ir)en eredua(k);  

b) hautatzen den eredu hori zein baldintzatan ezarri beharko litzatekeen, proposamen 
egileen ustez: non (zer lurraldetan), nori (ikasleek jatorriz dakartzaten hizkuntz ezaugarrien 
arabera: etxetik euskaldun edo erdaldun), zer adinetako ikasleei ezarriko zaien hizkuntza 
ikasteko prozesu hori, eta zenbat urte bete arte; 

Azterketa honetan bizkaieraren ikuspuntutik begiratuko diogu auziari, nahiz eta tarteka bai 
sartuko ditugun bestelako erreferentzia bakan batzuk ere. Besterik gabe, bada, igaroko gara 

                                                 
1 Hala ere, bai euskara batuak eta bai herri hizkerak, biek ere oso muga lanbrotsuak izan dituzte borroka horrek iraun duen 
bitartean. Euskara batuaren kasuan, izen horrekin garatzen hasi zen eredutik nahiko urruti dago gaur egunekoa, eta hala ere 
bai ordukoari eta bai oraingoari euskara batua deitu izan zaio. Herri hizkeraren defentsan gogor aritu izan direnek ere ez dute 
garbi zehaztu zeri ezartzen zitzaion izen hori, oro har euskalkien aldeko joera baldin bazuten ere (batik bat bizkaieraren eta 
gipuzkeraren aldekoa).  
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Euskal Herrian gai honetaz egin diren proposamenak ikustera, lehenbizikoz laburpen gisa, eta 
gero aipatu diren irtenbideak xeheroago agertuz. 

Eskolan erabili behar litzatekeen hizkuntz ereduari buruz eginiko proposamenetan, beraz, 
eskematikoki, esan liteke nagusiki aukera hauek agertu direla auzi-gai honen inguruan 
(Euskaltzaindiaren jarrera 3.1. atalean ikusi dugu) : 

a) Irakaskuntzan (batzuetan eskolako lehen mailetan, baina kasuren batean baita goi-
mailako ikasketa unibertsitarioetarako ere) euskalkia erabiltzearen aldeko proposamenak. 
Batzuek Bizkai guzian eredu horixe ezarriko zuketen, beste zehaztasunik gabe; adibidez, 
iritzi horretakoak dira Euskerazaleak (1978), Kardaberaz Bazkuna (1978), Augustin 
Zubikarai (1981), eta Latiegi & Oñatibia (1982 eta 1983); beste batzuek, ordea, euskalkiaren 
garrantzia gogotik azpimarraturik ere, ñabardura gehiagoz hornitzen dute euren jarrera. 
Halakoak genituzke, adibide batzuk aipatzearren, Mikel Zarate (1978), Derioko Irakasle 
Eskolakoak (1985), Arejita (1986), Zuazo (1988a), Laura Uruburu (1992 eta 1993), eta J. L. 
Goikoetxea (1997a). Hauek gehienbat jatorriz euskaldun direnez arduratzen dira, eta arrazoi 
psikopedagogikoak eta didaktikoak argudiatzen dituzte euren jokabidea oinarritzeko. 

b) Irakaskuntzan nagusiki euskara batua proposatu izan dutenak: Carlos Santamaria 
(1979), Patxi Uribarren (1980), Xabier Kintana (1986)..., izanen lirateke adibide batzuk2. 

Goiko lerro horietan joera nagusiak agertzeko orduan bi jarrera muturreko gisa aurkeztu 
baditugu ere, kasu auniztan eredu baten aldeko jarrera ez da bestea ukatzeraino iristen, eta 
horrela bi bideak konbinatzearen aldeko proposamenak egin izan dira3. Ñabarduraz jantziriko 
joera horren adibide bana ematekoz, garai berekoak, guk Mikel Zarate aipatuko genuke alde 
batetik (euskalkiari garrantzi handiagoa emanez), eta bestetik Carlos Santamaria (euskara 
batuari lehentasuna ematen ziolarik, baina halere euskalkien funtzioak aintzat hartu eta 
eskolan landu beharrekotzat jotzen zituena)4.  

Eskolarako egin izan diren proposamenak, berriz, esan daiteke nahiko lotuak agertzen 
direla gizartean gertatzen den giroari (ez baita harritzekoa, bestalde). Hala, gogora dezagun 
euskara batua eta euskalkiaren arteko auzi honen inguruko eztabaida handienak hirurogeita 
hamarreko hamarrurtekoan izan zirela, haren luzapenak laurogeikoaren lehen erdia iritsi 

                                                 
2 Eskolan bereziki euskara batuaren defentsa egiten duten proposamen guti bildu dugu hemen, eta aldiz aunitzez gehiago 
euskalkiari ere bere tokia eskainiko lioketenak. Horrek, jakina, ez du esan nahi euskara batuaren aldeko jarrerak jende 
gutiagok sustengatu dituela, alderantziz baizik: hasieratik euskara batua eta irakaskuntzaren eremua lotu-loturik etorri izan 
direnez, kasik azterketa gabe zetorren ondorioa zen eredu hori zela eskolan erabiltzekoa, eta beraz horixe izan da joera 
nagusia indarrean ibili dena. Euskalkia sartzearen aldeko eskari batzuk, hain zuzen hortxetik datoz: euskara batuak eskolaren 
eremua guziz beretua izateak sortzen duen kezkatik. Eta horrela, euskalkia eskola hizkera gisa erabiltzeko proposamen 
horiek, bere ugaritasunean ere, funtsean korronte nagusia izan denaren kontrako ekimenak dira. 
3 Batzuetan ez da egokia pertsona bat jarrera jakin batekin identifikatzea, dela jokabide nagusiari xehetasunak ezartzen 
zaizkiolakoz, dela denboraren joanean iritzia neurri batean aldatuz doakeelakoz. Dena dela, axola handiagoa digu jarrerak 
agertzeak, horiek pertsona edo talde konkretuekin bat egitea baino, jardunbide bakoitza identifikatzeko izenak erabiliko 
baditugu ere. 
4 Kontuan izan behar da, gainera, batzuek elkarren osagarri ikusten zituztela, alderdi linguistikotik bertatik begiratuta ere, 
euskara batua eta euskalkiak (Mikel Zaratek berak, Villasantek, Uribarrenek,...). 
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zuela, baina handik aurrera indarra galduz etorri dela, azkenean laurogeita hamarrekoan 
itzalixea delarik (ikus 2.1. atala). Bide horren paretsuan, bada, eskolarako proposamenak 
euskalkiaren (bizkaieraren) alde ugariago dira hirurogeita hamarreko hamarrurtekoan (batez 
ere 1978 inguruan), zehaztuagoak ageri dira orohar laurogeietan, eta gizartean gehiago 
hedatzen ari dira laurogeita hamarreko hamarrurtekoan, euskara batua eta euskalkiaren arteko 
etsaigoa teorikoki gainditzen denean, eta euskara batua (ia-ia) denek onartzen dutenean.  

Laburpen honetan aipagarria iduritzen zaigu, bestalde, Bizkai aldean badela tradizio bat, 
irakaskuntzan bertako euskalkiaren erabilera bultzatzen duena, arrazoi pedagogiko eta 
didaktikoetan oinarrituta. Ildo horretan ezarriko genituzke, besteak beste eta nor bere 
ñabardura zehatzekin, Mikel Zarate (1978), Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren agiria 
(1982), Derioko Irakasle Eskolako irakasleen proposamena (1985), Adolfo Arejita (1986, 
1993), Koldo Zuazo (1988a, 1993, 1998a, 1999a-b), Laura Uruburu (1992, 1993), eta J. L. 
Goikoetxea (1994a, 1996 eta 1997a). Multzo honetan sartzen ditugunek etxetik euskaldun 
direnak izan dituzte batez ere gogoeta-gai, eta askotan ahozko hizkerari eman diote 
lehentasuna. 

Axolakoa iduritzen zaigu halaber azpimarratzea irakaskuntzaren alorrean ere, gizarte 
guzian bezala, borroka bizia izan baldin bada ere -eta menturaz horrexengatik-, proposamen 
aunitz zehaztasun ttikikoak izan direla, oinarrizko orientabide gisa azalduak. Gertakari hori 
interpretatzeko, gogoan izan behar da, gure idurikoz, gizartean urte mordoxka batean izan 
den gatazka giroak berak (ikus bedi 2.1. atala), sarritan kutsu politiko nabarmena izan 
duenak, ez duela aukerarik utzi arazoaren inguruko eztabaida modu lasaian egiteko, eta 
horrek proposamenak maila orokorrean eta zehaztasunik gabe egitera eraman izan duela 
maiz. Azken urteotan, berriz, euskara batuaren eta euskalkiaren (bizkaieraren) arteko gatazka 
giroa itzaltzen datorren heinean, ñabardura handiagoz ekiten zaio gaiari, nahiz eta oraindik 
ere gehienean zehaztapenak ez diren gura litzatekeen bezain ugari eta xehe egiten.  

Besterik gabe, segidan aipatzen ditugu bildu ditugun proposamenak eta gaiari buruzko 
erreferentziak eta iritziak. Iritzi horiek bere tamainan baloratzeko orduan, gogoan hartu behar 
da horietako bakoitza zein testuingurutan jaulkitzen den, ez baita berdin aburu bat agertzea 
1970ean, edo hura bera gaur egun esatea, denbora tarte horretan gauza franko aldatu baita 
(gizarteko giroa, eta euskara batuaren onarpena eta zehaztapena, besteak beste). Azkenik, atal 
honetan biltzen dugun iritzi saila osatzeko, beharrezkoa da 3.1. puntuan agertu ditugun 
hainbat erreferentzia gogoan edukitzea, hartan azalduriko iritzi batzuk ez ditugulakoz hemen 
berriz hedaturik jarriko. 

3.2.2. Proposamenak 

1. Justo Mari Mokoroa (1971) 

Justo Mari Mokoroak 1971n ez du euskara baturik egiteko posibilitaterik ikusten. Ez eta 
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hitzen forma batura heltzeko ere (1971:54). Uste du hobe dela euskalkiak lantzea, eskolan ere 
bai. Dena dela, uste du eskolan ere kontuz ibili behar dela, euskara ezin delakoz lehiatu bi 
erdarekin: 

Pretender rivalizar, en el terreno escolar o en cualquier otro dependiente de la administración pública, 
con dos idiomas oficiales, vehículos superiores de cultura moderna y sostenidos además por toda suerte 
de agentes económicos, sociales, demográficos..., y cuyo conocimiento tiene que ofrecer infinitamente 
más apreciables y ventajosos recursos que el uso exclusivo de una lengua como la nuestra, es renunciar a 
vivir.  
Pienso que en el campo de la escuela, sobre todo, corremos el peligro de comprometer toda la obra de 
salvación del euskera empeñándonos en cosas imposibles, con olvidar que «quien todo lo quiere todo lo 
pierde». (1971:57) 

Abiapuntu horretatik hasita, euskararen lanketa eskoletan puntu jakin batzuen inguruan 
bilduko luke Mokoroak5. Ez luke, bada, egile honek euskara eskolako zeregin guzietan 
ezarriko garai hartan (1970 aldean), erdaren parean hagitz ahul ikusten baitzuen euskara, eta 
haiekin lehian itotzeko arriskua. 

Eskolan zein hizkuntz eredu erabili behar litzatekeen azaltzeko, Mokoroak lehenago Agur 
aldizkarian eginiko elkarrizketa bat dakar 1971ko lanean. Agerkari hartan egiten dioten 
galderak bi zati ditu. Hona lehenengoa eta haren erantzuna:  

Galdera: «¿Qué clase de euskera es el que debiera enseñarse en las escuelas primarias?» (1971:56) 
Erantzuna: El euskera en el que con menos esfuerzo de acomodación pueda el niño euskaldun reconocer 
la imagen dignificada de su lenguaje usual, y que, facilitándole su plena integración en el ambiente 
nativo, lejos de encerrarle en él le abra paulatinamente el espíritu a la varia realidad lingüística de 
Euskal-erria. (1971:59) 

Aipameneko «imagen dignificada de su lenguaje usual» horrek, noski, euskalki literarioa 
esan nahi du. Ideia bera zuen lehenago ere esana, bizkaierari buruz zehazki, eta ondoko 
aipamen honetan halaxe ageri da: 

«Nork geure aurrekoan bide jakiñari zintzo eusten saiatu, beste euskaldun guztienak aintzakotzat artuz». 
Bizkaitarrok, zuen Bizkai-euskera mardula, erria begietatik kendu gabe, landu, edertu, gaiagotu, 
bakoitzak aal duen neurri onean; eta eskoletako umeai ori bera egiten erakutsi. Guk, giputzok, eta 
gaiñerontzeko beste guztiok, era berean berdin, nork-geurea zaindu, nork-geurea jantzi. 
Elkarren ezagutzaz erreztuko zala esan nuan orain ogei ta amalau urte, gure euskalki guztien 
elkarrenganako bidea. Ibar-en liburua irakurri nai duanak, atzen-aldeko orrietan begiratzea dauka, garai 
hartako erara zer esan zan. Nik eztet beste biderik sumatzen. Bata bestearengandik zerbait ikasiz beti, eta 
elkarganako bideak zabalduz. Baiña ez-arian bezela, kontu aundiz. Erriari begira! (1971:112-113)  

Hona galderaren bigarren zatia, euskaldun berrien ikaste bideari dagokiona, eta 
Mokoroaren erantzuna: 

Galdera: ¿Cuál debe ofrecerse a la demanda de quienes desean aprender la lengua? 
Erantzuna: El dialecto literario más propio para introducir de inmediato al alumno en el ambiente 
euskaldun de su preferencia, interés o comodidad. (1971:59) 

                                                 
5 Honako hauen inguruan, denak ere Genio y Lengua liburuan aurkeztuak, 1935ean: «a) lectura y escritura; b) cultivar la 
afición a la lectura con narraciones y letras completas del cancionero popular; c) enriquecimiento del vocabulario familiar 
por medio de lecturas más avanzadas, siempre respetuosas de la lengua tradicional; lecciones objetivas y charlas sobre temas 
de la naturaleza, agricultura, industria, inventos modernos, geografía, historia y -por supuesto- religión; siempre a la vista del 
cuadro mural, proyecciones sobre la pantalla, cromos, etc...; e) lecturas comentadas tendentes a la práctica de la redacción y 
la iniciación en los dialectos... Todo simultaneado con el fomento del canto religioso y profano y la danza cantada en sus 
respectivos dialectos originales... (Genio y Lengua)» (1971:58). 
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Ederki ikusten da, bada, euskalkien gainetik ez dela ezer. Hala eskola ttikian hasita nola 
liburutik ikasteko, euskalki bat ikasi behar da lehenbiziko. Proposamen gisa, beraz, hauxe 
genuke: a) eskoletan, tokiko dialektoa; b) euskara ikasi nahi duenari (euskaldun berri-gaiari), 
berak nahi duen dialekto literarioan. 

Hurrengo galdera, seigarrena, eskola materialaz da. Hona galdera eta erantzuna, biak: 

¿En qué tipo de lengua deben publicarse los manuales escolares? 
En el dialecto literario que mejor se acomode a la condición especial de los alumnos en cuestión, según 
lo expuesto en la respuesta anterior. 
No valdría aquí oponer argumentos de tipo económico, como el de «la mayor baratura de unos manuales 
uniformes o unificados». Ningún padre de familia los tomaría en consideración al ir a encargar trajes 
para sus hijos de diversa edad. (...) 
El dinero, pues, que haga falta para el bien reconocido como posible y necesario, habrá que buscarlo 
donde sea; pero nunca se deberá consentir en que se sufra menoscabo por supeditarlo al dinero. 
(1971:60) 

Lehenago ere esana zuen horren antzeko zerbait, hots, euskalki desberdinetan prestatu 
behar liratekeela materialak, eta «goiko mailetan», zehaztu gabe, beste euskalkiak poliki 
sartu: 

Estimular la preparación de buenos textos escolares, ajustados a las exigencias de la pedagogía moderna 
y de la vida actual, para cada dialecto literario y a tono con las circunstancias locales; con inclusión 
gradual de temas desarrollados en otros dialectos, sobre todo cuando los libros se destinen a alumnos más 
avanzados. (1971:53) 

2. Antonio Maria Labayen (1972) 

Mokoroaren ildo berean, Labayenek ere euskalkien beharra azpimarratzen du 
irakaskuntzarako: 

(...) toda precaución es poca para establecer un plan de enseñanza y un programa de euskerización lo más 
conforme posible y con el respeto debido a un mínimo de las variedades dialectales que se practican en 
las tres o cuatro zonas idiomáticas en que está dividido el País. (1972:23) 

3. Josu Arenaza (1974) 

Ikusi dugu Josu Arenazak euskara batuaren kontrako postura bortitza erakutsi zuela 
1974ko liburuan, euskara biziaren eta euskalkien aldeko agertuz (2.1.1. atala). Eskolan 
(ikastoletan) erabili behar litzatekeen hizkuntz ereduari dagokionez, bere posiziotik abiatuta, 
euskalkiari ematen dio lehentasuna. Hona haren esanak: 

LAS IKASTOLAS 
La labor de las Ikastolas es doble en cuanto a idioma se refiere. Alfabetización de los niños de habla 
euskérica y enseñanza de euskera a los niños que no lo conocen. Naturalmente surge el problema: ¿Qué 
euskera debe enseñarse en las Ikastolas? La sicología, el sentido común y las más elementales nociones 
pedagógicas exigen que a los niños se les enseñe, por lo menos en la primera fase, su propio dialecto. 
¿Razones? Muy sencillo: el niño euskeldun debe en principio ser el alfabetizado y debe saber pronunciar 
perfectamente y utilizar una sintaxis recta en la construcción de las frases, en el lenguaje que va a hablar 
en casa o en el ambiente que le rodea. El niño no euskeldun debe aprender el lenguaje que va a poder 
practicar con los anteriores, con familiares, en las zonas más próximas de habla euskeldun. ¿No estamos 
cansados de oir que para aprender el inglés o francés hay que ir a practicarlos a Francia o Inglaterra? 
Pues lo mismo ocurre con el euskera; lo aprendido en la Ikastola tiene que ser practicado, hay que «hacer 
el oído», adquirir soltura sin perder la sintaxis peculiar del idioma. Esto es lo que pide la pedagogía y 
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recomiendan los lingüistas: que el idioma hablado y el escrito sea (sic) lo más próximo y parecido 
posible.  
Sin duda ninguna así debe ser para las Ikastolas situadas en zona euskeldun o de influencia próxima... 
¿pero para la zona erdeldun? Recuerdo que en un coloquio celebrado en Yurre, un interlocutor me 
preguntaba qué euskera creía yo debiera enseñarse en Sestao, por ejemplo (lo hacía con ánimo de 
defender la enseñanza de «batua»). No era fácil la respuesta pues si llego a contestar lo que sentía 
pudiera haber sido mal interpretado. Desde luego Sestao no está en Groenlandia y si algunos niños de 
Sestao (ojalá sean todos) han de hablar algún dia euskera tendrán que ir a practicarlo a la zona euskeldun 
y para ello habrá que pensar en posibles soluciones. De lo contrario... Conozco varios como Juan Angel 
Echebarría, Txeru de Baracaldo, etcétera, que han aprendido el euskera siendo encartados, de la zona 
fabril; pero, ¿dónde lo han practicado? Lógicamente pasando muchas horas en la zona euskeldun, con 
tesón y con amor. Así es como han llegado a ser profesores del idioma que aprendieron con un mérito 
poco común. (1974:26-27) 

Aurreko paragrafo horretan oso erantzun garbia ematen du lurralde euskaldunen kasuaz 
(zona euskeldun), eta baita ingurukoez (de influencia próxima), baina ez du zehazten zer egin 
behar litzatekeen ingurua erdalduna denean. Egile honen jarrera bere osoan harturik, ondorio 
atera daiteke Bizkaian baldin bada ikaslea, bizkaiera ikasi behar lukeela, behar bada. Ez da, 
nolanahi ere, garbi agertzen idatzian jarrera hori duen ala dudaren bat baduen. 

3. Aita Luis Villasante (1976) 

1976ko martxoan Zaldibarren eginiko bilkuran euskaltzainburu Luis Villasantek 
irakaskuntzan euskalkien kontua nola plantea daitekeen egiten du gogoeta, hiru maila 
bereiziz: euskara batua, euskalki literarioa eta herriko hizkera (1977a). Horiek gogoan 
harturik, bide desberdinak proposatzen ditu, kontuan harturik tokian tokiko ezaugarri 
askotarikoak (ikus gogoeta eta iruzkina 3.1.2.2.1.1. puntuan). 

4. «Zenbait Euskaltzaindikok eginiko gutuna» (1977) 

Izenburu horrekin agertzen da 1977an Euskera aldizkarian6 hogeita hiru kultur gizon eta 
emakumek Euskaltzaindiari aurkeztu zioten gutuna7, aitzineko urtean egina. Eskolan zer 
hizkuntz eredu erabili behar litzatekeen, horixe da idatziaren puntu bat, eta euskalkiari 
lehentasuna ematea eskatzen da, lehenengo mailetan, «izkuntza bizirik dagoen tokietan». 
Honela dio idatziaren bigarren puntuak: 

II. Eskolatze arloan, izkuntza bizirik dagoen tokietan, leenengo ikastaldiak eskualdeko izkeraz irakatsi 
behar dirala uste dugu, nahiz gero euskera bateratuan abiatu eta jarraitu. (1977:207-208) 

Ez da zehazten zein diren lehenengo ikastaldiak, baina bai esaten da zein eremu 
geografikotan ezarri behar den eskola-hizkuntzaren politika hori: hizkuntza bizirik dagoen 
tokietan, alegia. Hala ere, ez da ñabardurarik egiten zer den euskara bizirik egotea toki 
batean: nahikoa da gutienezko portzentaia ttiki bat herri batean euskara bizirik dela 
pentsatzeko? Bilbon edo Iruñean zer eredu ezarri beharko litzateke? Zehaztapen faltak gora-
                                                 
6 Euskera 22, 1977-1, 207-208 orr. 
7 Hauek dira sinatzaileak, Euskera aldizkarian ageri diren bezala: Damaso Intza, Jose Miguel Barandiaran, Aingeru Irigaray, 
Jose Antonio Loidi, Josu Oregi, Arantza Idiazabal, Agustin Zubicaray, Ignacio Eizmendi Basarri, Fernando Artola, Lourdes 
Iriondo, Polikarpo Iraizoz, Santiago Onaindia, Jose Mª Lojendio, Juan Gorostiaga, Xabier Aranburu, Eusebio Erkiaga, 
Xabier Lete, J. A. Irigaray, Mikel Zarate, J. B. Dirassar, eta Xabier Peña.  
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behera, dena dela, argi diote egileek euren idatzian, zeharbidez bada ere, «euskera 
bateratuan» hasi baino lehenago, «eskualdeko izkera» baliatu behar dela irakaskuntzaren 
munduan. Sinatzaileen jatorriari begiratuz, sinatzaileen artean gehienak giputzak eta 
bizkaitarrak dira; nafarrak ere badira, eta iparraldekoren bat ere bai. Zazpi euskaltzain oso 
ageri dira bertan. Adinari dagokionez, sinatzaileen artean badira zaharrak eta badira gazteak. 

5. A. Irigaray eta J. A. Loidi (1978)8 

A. Irigaray eta J. A. Loidi-k (1978), OHOko irakasmailetarako ez bada ere, oinarrizko 
euskara dela eta, euskara irakasteko erabili behar litzatekeen metodologiaz esaten dute 
«lehenengo ikastaldiak» eskualdeko hizkeraz eman beharko direla, gero euskara batuan 
hasteko (1978:805). Eskoletan euskarak azken hamar urteetan eginiko bideaz kezkatuak dira. 
Euskararen kalitateaz eta nolakoaz ari dira, eta baita irakasleen prestakuntzaz ere. Azken 
honetaz dihardutenean herrian erabiltzen den euskara bizia ongi jakiteari ematen diote 
lehentasuna: 

Agian euskara mintzatuak 10 urte hauetan, irietan irabazi duela esan daike; baiña errixka askotan eta 
baserrietan galdu. Irietan zabaldu dana berriz ez da euskara sendoa, ahula eta gaizki josia baizik askotan. 
Utsune hau betetzeko, ikastaro klaseetan (eta ikastoletan) ematen den mintzairan ez dirala berrikeri 
bereizgarririk (sic) sartu behar iduri zaigu batasunaren aitzakiaz. Orain arte Ikastaroak, filologo edo 
jakitunendako zuzendu edo apailatuak izan dira gehienak. Irakasleak ez du derrigorrez jakintsua edo 
gramatikalaria izan beharrik: euskara errikoa ongi jakin behar du, batua baiño lehen. (1978:803) 

Azkeneko ideia hori eta alfabetatzeari dagokionez agertzen duten bidea lotuz, ondoriozta 
dezakegu eskoletarako ere jokabide bertsua erabiliko luketela Irigarayk eta Loidik, zehazten 
ez bada ere: hots, hasieran (noiz arte?), herriko hizkeran, eta gero, batuan ere bai. 

6. EUSKERAZALEAK elkartearen jarrera9(1978) 

Euskerazaleak elkarteak, 1978ko uztailaren 26an Bilbon hartutako erabaki batzuk 
helarazten dizkio Euskaltzaindiari, erakunde horrek hilabete batzuk geroago, irailean, 
Bergaran egin behar zuen VIII. Biltzarrerako. Euskera aldizkarian dator idatzia, 1978-IX-7ko 
datarekin, egun horretan eztabaidatu zelakoz segur aski. Gipuzkera osotua proposatzen dute 
Euskara Batutzat, Azkueren bideari jarraituz, agerian aitortzen duten bezala. Hala ere, uste 
dute edozein idazkera mota onartu behar lukeela Euskaltzaindiak, hots, ortografia oraindik 
batu gabe ere onar daitekeela. Euskara Batutzat proposatzen den ereduak (Gipuzkera 
Osotuak) «euskaldun geienen joerara makurtu bear du, H'rik gabe ta LL ta Ñ´kin». Horrela, 
bada, Euskaltzaindiak bultzatzen duen ideiaren kontra daude aurrez-aurre, ortografiaren 
batasuna ere ez baitute onartzen: 

Eskualde bakoitzak bere idazkera du, baiña EUSKERA BATUAren idazkerak, GIPUZKERA 
OSOTUAK, euskaldun geienen joerara makurtu bear du, H'rik gabe ta LL ta Ñ'kin. (1978:793) 

                                                 
8 Euskera 24, 1978-2, 803  eta hurr. 
9 Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskerazaleen izenean sinatzen dute idatzia. 
10 Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskerazaleen izenean sinatzen dute idatzia. 
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Eskolan erabili behar den hizkuntz eredua dela eta, honako hau dio idatzi horrek: 

b) Zailtasunak iñor ez ikaratzeko, Oiñarri-Irakaskintza-Orokorrean (EGB), eskualdeko euskera erabilliko 
da. (1978:793) 

Bestelako zehaztapenik ez da egiten. Horrela, ez dakigu xuxen Bizkaiko lurralde 
erdaldunetan zein eredu erabili beharko litzatekeen, ez baitakigu zehazki zeri esaten zaion 
«eskualdeko euskera». Bai esaten da Gipuzkera Osotua hartu behar dela euskara batutzat, 
«Azkue´ren bideari jarraituaz» (1978:793). Horrekin batera, eskualde bakoitzak bere idazkera 
duela esaten dutelarik, azken batean Euskaltzaindiaren lana gaitzesten ari dira. 

7. KARDABERAZ BAZKUNA-ren iritzia (1978) 

Kardaberaz Bazkunak ere helarazi zion bere iritzia Euskaltzaindiari Bergarako Biltzarra 
baino lehenago. Idatzia uztailaren 22an erabaki omen zen elkarte horren bilkura batean, eta 
Euskera aldizkarian 1978-IX-7ko data dakar, Bergaran aurkeztua izan baitzen hango Biltzar 
garrantzitsuan. Erakunde horren izenean lau lagunek sinatzen dute idatzia: Olazar'tar 
Martinek (Bizkaiaren ordezkaritza), Latiegi'tar Bixentek (Arabaren ordezkaritza), Ayerbe'tar 
Inozentziok (Nafarroaren ordezkaritza) eta Arrinda'tar Anesek (Gipuzkoaren ordezkaritza).  

Elkarte honen iritzian ere, Azkuek ongi markatua zuen bidea, eta hari atxiki behar 
zitzaion: gipuzkera osotuak («h-rik gabeko»-a) izan behar zuen denontzako euskara batua. 
Irakaskuntzan, berriz, Euskerazaleak-ek dioenez, ez da erabili behar eredu baturik: 

Ikastolai buruz, lurralde bakoitzean bertako euskera erabilli bear dala, E.G.B.'ko ikasketarako. 
(1978:789)  

OHOtik gorako mailetarako ere, ez da hizkuntza batuaren premiarik ikusten: 

Ortik gorako ikasketa-mailletan, gipuzkoera osotua erabilli naiez (sic) dutenak beste edozein euskera 
erabilli dezaketela. (1978:789) 

8. Latiegi, B., vs Xabier Kintana (1978) 

Bergaran ospatu zen Euskaltzaindiaren VIII. biltzarrean egin ziren elkarrizketa eta 
eztabaida saioetako batean Bixente Latiegik adierazten du zein den gero ere defendituko duen 
irizpidearen ildo nagusia, eskolan ikasi eta erabili behar den hizkuntz ereduari dagokionez. 
Hiru hizkera molde desberdintzen ditu, eta denak bide dira eskolan ikasi beharrak: herrian 
herriko hizkera, norberaren euskalkia, eta gero, hirugarren urrats gisa, norberarena ez beste 
euskalki nagusiak. Honela dio, Mikel Zarateren txostena entzun ondotik: 

Mikeli esan nahi diot bere hitzaldia, orain artekoetatik, praktikoena izan dela. Konforme nago puntu 
gehienetan. 
Uste dut, euskaldun bakoitzak bere euskara ongi ikasi arte, batuan pentsatze hasterik ez dagoela. Guk 
ikastoletan aurreneko urteetan, umetxoek herriko, norbere herriko euskara erakusten badiogu eta gero 
norberaren euskalkia eta gero, 13-14 urterekin bizkaikoei gipuzkera eta lapurdiera, orduan batua, berez, 
sortuko da. (1978:571) 
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Xabier Kintanak, ordea, berehala erantzuten dio Latiegiri, herriko hizkera eta euskara 
batua bakarrak aski direla argudiatuz:  

Latiegi jaunak dioenari gauza bat erantsi nahi nioke. Hara, ume bakoitzak bere herriko euskaraz gainera, 
beste lau edo bost euskara ikasi behar baldin baditu, delako batu hori noizbait lortu ahal izateko, nik 
pentsatzen dut, askoz errazagoa dela, bereaz gainera bat eta bakarra ikastea. (...); neure andrea, 
bizkaitarra da eta euskara batua badaki ere, ez du ohiturarik erabiltzeko eta bizkaiera egiten du; guk bi 
haur ditugu, nagusiak hiru urte eta honez gero, niri, beti euskara batuz egiten dit eta amari ere bai, 
aittittari bizkaiera egiten dion bitartean. Nik ez dut uste halako kalterik dutenik, Andaluziako haurrek 
erdara batua ikasten dutenean. Eragozpena haurrena baino gehiago irakasleena izaten dela, haurrekin hitz 
egin behar duenarena. (1978:571-572) 

9. Eufronio Agirre (Bergarako VIII. biltzarrean, 1978an) 

1978an Bergaran egin zen Biltzarrean, bertan idatziz aurkeztu ziren txostenez gainera 
eztabaida saio batzuk ere izan ziren, eta haietako batzuk Euskera aldizkarian jasoak dira 
(beste batzuk, ez omen ziren ongi hartu magnetofonoan). 1978ko azaroaren 7an izaniko 
elkarrizketa saio batean11, Eufronio Agirrek proposamena egiten du nola landu behar 
liratekeen euskalkiak eta batua, azken hau ere onartuz. Hona nola formulatzen duen 
proposamena: 

Nik Euskal Herria, euskarari begiraturik, hiru zatitan sailkatuko nuke: 
1. Oraindik, euskara hutsean egiten den herrialdea: Lekeitio, Jatabe... 
2. Euskara hitz egin arren herrian, erdal giroan dauden herriak: Gernika, Mungia, Bergara, Tolosa... 
3. Euskararik egiten ez den tokia: Bilbo, Erribera... 

Hirugarren sailekoak, euskara batutik ikasten hasiko lirateke. Hau hamabost urterarte; gero euskalkiak 
landu. 
Lehen eta bigarren sailekoak, lehen eta behin beren euskalkia ikasi eta landu. 
Honetarako hiru arrazoi jarriko dizkizuet: 
1. Errazenetik zailenera jo behar delako. 
2. Honela ikasle eta gurasoen artean ez genuke etenik sortuko; hots, euskalkiak lantzen baditugu. 
3. Honela, euskalki bakoitza landuko genuke. (1978:822) 

Kontuan hartzen ditu Eufronio Agirrek, bada, egoera soziolinguistiko desberdinak. 
Lurralde erdaldunetan, euskara batua landuko litzateke hasieratik (15 urteak arte, orduan 
euskalkia ere lan-gai izanen bailitzateke). Euskalkiak gizartean nolabaiteko indarra badu (eta 
indar handia badu hainbat gehiago), berriz, euskalkia hartuko litzateke oinarri, eta gero 
(suposatu behar da) batura pasatuko litzateke. 

10. Mikel Zarate: «Euskara batua ta euskalkiak» (1978) 

Mikel Zaratek oso pisu berezia izan zuen batasunaren inguruko gatazka horretan, eta haren 
eragina luzea eta emankorra izan da darabilgun gai honetan. Bizkaitarra izaki, bizkaieradun 
eta bizkaierazale, maitasun horrek ez zion eragozten euskara batu baten beharra ikustea, 
euskarak iraunen bazuen beharrezkotzat baitzuen eredu bateratua. 1978ko Bergarako 
biltzarrean txosten mamitsu bat aurkeztu zuen, bere jarrera agertuz. Idatzi horretan, gai honen 
inguruan izan ziren ertzetako bi jarreretatik zetozkeen kalteak salatzen zituen: ez zituen 

                                                 
11 Euskera 24, 1978-2, 822 or. 
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onartzen euskara batuari jakineztasunetik eta zabarkeriatik eginiko kritikak, eta ez sektore 
aranista garbizaleenen eraso eta garrasiak; ez zuen ontzat ematen, ordea, euskara batuaren 
eragileen arteko batzuen jokabidea ere, euskara bizi jatorrari jaramon askorik egin gabe 
Lapurdiko literatura zaharrean oinarritu nahi zutenean euskara batua; giro hartako jarrera 
intoleranteak («faszistak», bere hitzetan) eta sinplistak gaitzesten ditu. Oro har, esan daiteke 
muturreko posturak baztertzen zituela, eta erdibide bat bilatu nahi zuela. Euskara baturanzko 
bide bilatze horretan, oinarria euskalki biziek izan behar zuten, eta horiek ere batura bidean 
jarri behar ziren haren ustez, ez batuaren oztopagarri ezarri:  

Hala ere, euskalkiak elkarganatu ta batu egiten ez baditugu, euskara batu bat euskalkien bitartez egiten ez 
badugu, euskalkiak heurak ere, gaurko bideetatik badoaz behintzat, hondatu egingo dira ta Euskal Herri 
Erdal Herri bihurtuko da. (1978a:563) 

Lezamarraren ustez, batasuna behetik gora egin behar da, eta horretarako «euskalkiak 
euskara batu baterantz bultzatzea dugu (...) lehenbiziko eginbeharra» (1978:563). 
Alfabetatzearekin euskara batuaren % 75a lortua omen legoke. Alfabetatzeko, berriz, hauxe 
da proposatzen duen bidea, geroago ere arrakasta handia izanen zuena: 

(...) euskaldunak berek dakitenetik, beren euskalkietatik ez dakitenera joanez, euskara baturantz joanez, 
pedagogia zuzen baten arauera. (1978a:563). 

Dena dela, euskara lehenengo hizkuntza ez dutenekin, jokabidea malguagoa luke, baina 
beti ere euskalkiari garrantzia emanez: 

Euskaldun berriekin zabalkiago jokatuko nuke, noski; baina, hala eta guztiz ere, lekuan lekuko izanik, 
euskalkiak kontutan hartuta. (1978a:563) 

Ohartzen da, nolanahi ere, euskalkiek sor lezaketen arazoaz, baina hala ere uste du 
«euskalkikeriaren» eragozpena ez litzatekeela «batukeriarena» bezain kaltegarri: 

(...) alfabetatzearen ekinean, dakigunetik ez dakigunera joatean, euskalkietatik baturantz jotzean, 
euskalkikeriaren eragozpena dugu. Hala ere, biak kaltegarriak izanik ere euskara batua egiteko, 
euskalkikeriaren eragozpenak kalte gutxiago egiten duela uste dut batukeriaren eragozpenak baino. 
(1978a:564) 

Morfologian aldaera desberdinak onartzearen aldekoa zen Zarate, eta uste dugu horiek 
erabiltzeko toki berezkoenetakoa eskola dela inondik ere (-gaz, -kin, edo -kila atzizkiak, 
denak onartuko lituzke). Aditzaren kasuan, erabilera klasikoak egun erabiltzen ez direnak 
kendu eginen lituzke. Ez lieke haiei emanen lehentasuna, forma biziak ez direlakoz: «zer 
aztertu asko dugu aditzaren alorrean aditz batu bizi bat lortu baino lehen, zer azterturik asko 
aditza gaurkotu eta murriztu egiteko, herriak egin duen legez». Hala ere, kasu honetan uzkur 
xamar dabil soluzioak eskaintzeko orduan, nahiz eta garbiro esaten duen hainbat formatan 
diferentziak ttikiak direla. Aldeak handi xamarrak direnean (dizkizut/deutsudaz, 
zitzaizkidan/jatazan), 1968an Mitxelenak Arantzazun esan zuenera jotzen du, «molde bat 
baino gehiago usatze»-tik kalte handirik ez delakoz etortzen, haren ustez (Mitxelena, 
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1968:218). Kasu hauetarako, bada, «aditz sub-standard bat» aldarrikatzen du12: 

(...) oraingoz, aditz "sub-standard" bat, baturantzako maila bat egitea eskatuko nuke bizkaitarrentzat eta 
lapurtar eta zuberotarrentzat ere bai agian, euskara bizitik euskara batu bizirantz goazelarik ahalbait 
arinen ta egokiro joateko. Bestelan, Bizkaian behinik behin, nik neuk ez dut beste bide egokiagorik eta 
errazagorik ikusten. (1978a:567) 

Joskerari dagokionez, ez du proposamen zehatzik esaten, alor horrek batasun bidean 
hainbesteko eragozpenik sortzen ez duelakoan13. Nolanahi ere, argi uzten du hitzaldiaren 
amaieran zein den euskara batu bizia egiteko bidea: euskalki guzietatik osagaiak hartzea 
(1978a:569). 

Mikel Zaratek Bizkaiko euskaldunak zituen gogoan gehien bat. Euskaldun zaharren 
kapitala probetxatu beharra aldarrikatzen zuen. Eratzen ari zen euskara batua bizkaieratik 
aldentzen zenez (aditza, adibidez, erdi aldeko dialektoetakoa zegoen orduko hautatua), kezka 
sortzen zaio: nola alfabetatu eta euskararen aldera ekarri euskaldun zahar dialektodunak? Eta 
erantzuna pedagogiaren baitan (didaktikaren baitan) jartzen du, pausoak apurka-apurka egin 
behar direla  proposatuz: hiztunak dakienetik ez dakienera, euskalkitik batura jo beharko luke 
(Derioko ikastaroen ikur bihurtuko ziren bi esaldi horiek). 

Bergaran eginiko hitzaldi horretan Mikel Zaratek ez du aipatzen zehazki zein den eskola 
mailetarako proposatzen duen bidea, baina aisa ondoriozta daiteke abade lezamarraren 
idurikoz eskualde edo herri euskaldunetako eskoletan ezinbestekoa izanen litzatekeela 
bertako hizkera baliatzea zeregin akademikoetan ere, arrazoi didaktikoak aipatzen baitzituen 
bere jarreraren sustengu. Bizkaiko eskualde erdaldunetan, berriz, arrazoi didaktiko hori hein 
batean bederen indargabetuko litzateke, eta horrenbestez, kontuan harturik Mikel Zaratek 
erdibideak bilatzeko joera zuela, eta euskaldun berrien kasuan «malguago» jokatuko lukeela 
(nahiz eta euskalkiari garrantzia eman), uste dugu bere jarrera ñabarduraz hornituagoa 
agertuko lukeela ingurune erdaldunetan. 

11. Carlos Santamaria Ansa: «El euskera como lengua escolar» (1979)14 

1979an Euskera aldizkarian argitaraturiko artikulu horren arabera, hizkuntza salbatzeko 
bitartekorik inportanteena, Carlos Santamariaren ustez, eskola da. Estatutuarekin euskarak 
ahalbide handiak izanen dituela dio, baina hasierako une horretan euskarari behar duen 
indarra ematen ez bazaio (alderdi linguistikoan bezala baita soziologikoan edo juridikoan 
ere), beldur da une horretan euskararen alde den mugimendua haren kontra bihurtuko ote den. 
Eskola instituzioa beharrezkoa dela dio euskara salbatzeko, eta aldi berean ohartzen da 
euskara eskoletan sartzeak duen garrantziaz eta dituzkeen arriskuez, eta arreta handiz egin 

                                                 
12 Azpi-estandarraren ideia, Koldo Zuazok ere erabiltzen du 1988an, bere tesiaren ondorioetan. 
13 Urte batzuk geroago, Ibon Sarasolak, Hautalanerako Euskal Hiztegia-ren hitzaurrean (1984), esaten du euskara baturako 
ez dela sintaxiaz ezer erabaki (ikus lan honen 1. atalean). Geroago ere badira adierazpenak euskara batuan euskalkien sintaxi 
jokaera desberdinak arazorik gabe onartzeko joera erakusten dutenak (adibidez, Euskaltzaindiaren Gramatika Batzordeak 
dioena EGLU-1aren bigarren argitaraldiaren sarrera hitzetan). 
14 Euskera 24, 1979-2, 465-481 orr.  
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beharreko lana dela adierazten du: «La empresa de la escolarización debe ser, pues, 
conducida con el mayor cuidado y con el mayor sentido de responsabilidad» (1979:469). 
Baina arazoaren premia ere agertzen du: «Pero no nos está permitido tampoco avanzar con 
excesiva lentitud, porque el enfermo está demasiado grave para que se puedan demorar los 
remedios. En este sentido, creo que tienen razón los jóvenes que quieren quemar las etapas, y 
que se preocupan ya de crear un léxico y una práctica docente universitaria, aún antes de que 
la escuela primaria en euskera esté asegurada» (1979:469). 

Artikuluan, jakina, dialektoen eta hizkuntza batuaren arteko eztabaidagunea ere ukitzen 
du, «uno de los problemas más apasionantes debatidos hoy entre nosotros» delarik harentzat 
gai hori, eta hasieratik ongi erabaki beharra: 

¿Qué papel deben representar éstos? ¿Cuál ha de ser el tratamiento de los dialectos en la escuela? 
Es absolutamente necesario para el bien del euskera que estas cuestiones queden enteramente aclaradas y 
zanjadas antes de que se pueda empezar a trabajar a fondo en la organización de la escuela vasca. 
(1979:471) 

Hizkuntza euskalkietan banatuta egotean, euskalki desberdinetako umeek ez diote elkarri 
ulertzen (nahiz eta kultura zerbait duten helduek elkarri bai aditu, beti ere nork bere euskalkia 
ongi ezagutzen baldin badu, jakina), eta euskal eskola nazionalak, hala izateko, Euskadi 
guziko irakasle eta ikasleen arteko ulergarritasuna osoki ziurtatu behar du (1979:473). Hori 
seguratzeko, eskola-hizkuntza amankomun bat sartu behar da. Baina eskolan hizkuntza batu 
bat sartzeak ez du ekarri behar dialektoen eta herrian herriko hizkelkien hiltzea. Honela dio 
Santamaria jaunak: 

Ahora bien, la introducción del euskera escolar común no ha de suponer la muerte de los dialectos y de 
las hablas locales. Por el contrario, éstos deberán ser objeto también de un cultivo escolar adecuado. 
(1979:473)  

Lanketa horren arrazoia litzateke umeak (bereziki euskara etxean ikasi eta egiten duen 
umeak) ez ditzala bi kode elkarretatik erabat bereiziak eta elkarren artean batere loturarik 
gabeak ikas, bat "ikasia" litzatekeena (eskolakoa) eta bestea "zabarra" (etxekoa).  

Santamariaren ustez, "zirkulu biziosoa" gertatzen da: «no podrá haber euskera unificado 
hasta que no haya escuela, ni podrá haber escuela vasca, propiamente dicha, hasta que no 
haya un euskera escolar unificado». Euskara batuaren gaia, beraz, eskolarekin harreman ezin 
estuagoan ikusten du gero Gobernu autonomoaren Hezkuntza Sailaren buru izanen zenak. 
Zirkulu bizioso horretatik ateratzeko, berriz, bi arazoei batera ekin behar zaie: «(...) el 
euskera unificado y la verdadera escuela vasca tendrán que hacerse -y se harán- a la vez» 
(1979:474). 

Baina garbi uzten du ez dela bat etortzen eskolan hizkuntza ofizialaren aldaera formala 
bakarra irakatsi behar dela uste dutenekin: 

El modelo lingüístico rígidamente unitarista que impone como lengua única la lengua oficial, y que 
podríamos llamar el modelo jacobino -porque fueron los convencionales los que lo pusieron en marcha- 
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no es válido hoy -a mi juicio- para la ikastola o para la "euskal-eskola". 
La escuela en euskera deber proporcionar al alumno al mismo tiempo que un euskera "universal", válido 
para toda la nacionalidad y para toda la cultura, un conocimiento de su propio medio lingüístico popular 
y familiar. La universalidad no debe lograrse a costa del desarraigo, que es un mal enorme de nuestro 
tiempo, no sólo para los hombres sino también para las plantas y para los animales. (1979:474) 

Zer funtzio bete behar lituzke, bada, eskolak? Hona zer dioen egileak: 

La escuela vasca debe, pues, cumplir una doble función. Por una parte, debe dotar al niño de un euskera 
modernizado, completo, coherente y riguroso, por medio del cual puedan abordarse, en principio, todas 
las dimensiones de la cultura. (...) 
Pero, por otra parte, la escuela debe dar al niño la posibilidad de volver su atención, con inteligencia y 
profundidad, hacia el propio medio popular que le ha engendrado y del que no ha de sentirse 
desarraigado. (1979:474) 

Horra bada eskolaren bi zeregin nagusi hizkuntzari dagokionez: euskara batua irakastea 
(«la lengua común de la nacionalidad vasca» baita, edo bestela esateko, «kultur dimentsio 
osoaz jabetzeko», gero 1982ko urriko adierazpenean Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak 
esango duen bezala), eta herrian herriko euskarari eustea (inguru sozial hurbilarekin lotua 
segitzeko). Helburu bikoitzaren zailaz ohartzen da egilea, baina pedagogi arazotzat hartuz, 
berari nola heldu agertzera saiatzen da hurrengo lerroetan. Bi ikasle mota ditu gogoan, 
bakoitzak hizkuntz tratamendu berezia eskatzen duela: alde batetik, ama-hizkuntza euskara 
dutenak, eta bestetik erdara dutenak hala. Lehenbiziko taldeko ikasleentzat, hiru hizkuntz 
eredu hartzen ditu aintzat eta landu beharrekotzat: herriko hizkera, literatur euskalkia eta 
euskara batua. Horiek denak gogoan hartuta, hona nola diseinatzen duen hizkuntzaren 
ikasteko bidea15: 

Por lo que hace al niño de habla materna vasca parece evidente que, en su primer contacto con el medio 
escolar o preescolar, se le debe hablar en un euskera lo más parecido posible al que ha recibido en su 
entorno familiar y popular. 
Esto no siempre podrá hacerse de un modo perfecto, porque las diferencias subdialectales y locales son 
grandes. 
Ocurre que en algunos Centros se han dado casos chocantes de maestros o maestras euskaldunes que -por 
hablar un dialecto distinto y expresarse habitualmente en él para dirigirse a los niños- no se hacen 
entender debidamente por éstos. 
Para evitar conflictos de esta naturaleza, debería exigirse al profesor, además del conocimiento del 
euskara unificado, el del habla local del lugar donde vaya a enseñar, aunque, en la práctica, esto pueda 
ofrecer algunas dificultades. 
Por otra parte, convendrá que la materia del diálogo escolar con los niños (cantos, juegos, fábulas, 
narraciones, mitos, etc.) sea recogida, en la medida de lo posible del entorno en el que se encuentre 
emplazada la escuela, de manera que toda esa realidad geográfica, sociológica y humana, acompañe al 
niño en el momento de su incorporación a la misma. 
Ahora bien, en cuanto empieza la afabetización y el alumno comienza a avanzar en el conocimento de las 
ciencias y de las letras, deberá iniciarse el proceso de adquisición del euskera unificado. 
A partir del primero de E.G.B., la enseñanza deberá empezar a darse en euskera unificado. Hay 
que evitar, a toda costa, cualquier confusión o titubeo en ese momento. 
La lengua escolar deberá ser ya el euskera común, la lengua común de la nacionalidad vasca. De lo 
contrario, la causa de la unidad lingüística estaría perdida en el espíritu del niño y éste se vería con 
grandes dificultades para asimilar la lengua unificada. 
Al contrario: habríamos construido en su mente una pequeña torre de Babel. 
Habrá que proseguir en esta misma línea hasta que el alumno posea ya una cierta robustez intelectual y se 
halle en posesión consciente de una gramática que le permita analizar los hechos lingüísticos con claridad 
y precisión. 

                                                 
15 Garai horretan OHOk 6-14 urteko tartea hartzen zuen. Egun, Haur Hezkuntzak 0-6 urteko tartea hartzen du, eta Lehen 
Hezkuntzak 6tik 12rakoa.  
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Es entonces, al llegar quizá al 5º ó 6º de Básica, cuando el dialecto volverá a ser objeto de atención 
en la clase. Podrá serlo, por ejemplo, por medio de la lectura y comentario de los textos literarios escritos 
por los clásicos antiguos y modernos del propio dialecto. 
Pero esto no bastará, porque la distancia del dialecto literario al lenguaje hablado corrientemente por la 
gente del pueblo, suele ser, a menudo, mayor que la que puede existir entre el dialecto en cuestión y el 
euskera unificado. 
Hará falta que el lenguaje que se habla en casa o en la calle, sea  también analizado en la clase, 
poniéndose de relieve sus posibles defectos, mostradas también sus riquezas y sus valiosas 
particularidades, depurado de la ganga de errores acumulada por la inveterada descolarización, etc. 
En suma, al niño se le enseñará a hablar bien, aunque sin ninguna pedantería, su propio dialecto. 
(1979:475-476) (letra lodian jarriak, guk eginak) 

Euskara etxean ikasterik izan ez duten umeekin nolako politika ezarri, berriz, honela 
esplikatzen du: 

(...) En cuanto al niño de habla castellano, es decir, el que llega a la escuela con un desconocimiento total 
o casi total del euskera, pienso que su introducción en la lengua vasca deberá hacerse en euskera 
unificado y no en el dialecto, a fin de evitar un doble y penoso esfuerzo. Lo contrario sería, a mi juicio, 
terriblemente antipedagógico. 
Ahora bien, la segunda parte, la labor que acabamos de explicar, de cultivo del dialecto local, el niño 
castellano-parlante podrá ya realizarlo, sin ninguna dificultad, al llegar los últimos cursos de la 
Enseñanza General Básica, porque tendrá ya los conocimientos necesarios para ello. Podrá, pues, 
dedicarse, juntamente con sus compañeros de base familiar vasco-parlante, al estudio y análisis del habla 
popular. De este modo su inserción en el medio popular podrá efectuarse de un modo completamente 
natural. 
Explicada así, a grandes rasgos, (...) harán falta -por supuesto- multitud de precisiones didácticas y 
pedagógicas por parte de los especialistas, hasta llegar a una metodología perfecta. (1979:476-477) 

Bide desberdinak proposatzen ditu, beraz, batetik etxetik euskaldun direnentzat eta 
bestetik ama-hizkuntza gaztelera dutenenentzat: euskaldunei, 6 urte bete bitartean (azkeneko 
Hezkuntzaren Erreformaren banaketari jarraiki, Haur Hezkuntzari dagozkion urteetan), 
herriko euskalkian eginen litzaieke eskolan; erdaldunei, berriz, hasieratik euskara batua 
irakatsiko litzaieke. Seitik hamaika-hamabi urteak bitartean (egungo Hezkuntzaren 
Erreformaren mailen arabera, Lehen Hezkuntzako urteak), euskara batuan ariko lirateke bi 
ikasle ereduak. Hamaika-hamabi urteetatik aurrera, dialektoa ere landuko lukete berriz ere, 
bai eredu literarioak (euskalki literarioa) eta bai herriko euskararen ezaugarriak aztertuz. 
Ikasle mota biak, teorian, esan dugun bezala, 3 hizkuntz eredu landuko lituzkete 14 urtera 
bitartean16: euskara batua, euskalki literarioa eta herriko euskara. 

12. Patxi Uribarren (1980) 

Patxi Uribarren abade kalmeldarra, Aramaiokoa (Araba), euskararen irakaskuntzan aunitz 
urtez ibilia da, eta Euskal Herriko Unibertsitatean euskara hizkuntza ofizial moduan ikasketa 
planetan sartzeko eztabaidetan parte hartua 1970eko hamarrurtekoaren amaieran eta 
hurrengoaren hasieran. Karmel aldizkarian sarritan idatzi izan du euskara dela eta. Baita 
zehazki euskara batuari buruz ere, eta hizkuntz eredu honek eta euskalkiek elkarrekin behar 
luketen harremanez ere. Hemen aztertuko dugun artikulua, Karmel aldizkarian agertu zen, 

                                                 
16 Kontuan hartu behar da garai horretan nola zegoen banatua hezkuntz sistema: 0-6 urte bitartea, Eskolaurrea; 6-14 urteak, 
Oinarrizko Heziketa Orokorra, 8 urte hartzen zituena eta 3 ziklotan banatua zena (lehenbizikoak bi urte hartzen zituela, eta 
beste biek 3na).  
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1980ko lehenengo zenbakian, eta izenburua du Euskara euskaldunon hizkuntza. Euskara 
batuari buruzko filosofia (Karmel 1980-1, 41-53 or.). 

Abiatzeko, esaten du euskara batua Euskal Herri guziko euskaldun guzien arteko lokarri 
izateko sortu dela, onartuz bizkaitarrei zailago egiten zaiela eredu horretarainoko urratsa: 

Euskara batua, ba, euskaldun guztiok ongi elkar ulertzeko asmoz egiten ari den euskara mota standarra 
dugu. Herriko euskaran (gipuzkera-nafarteran) oinarriturik eta beste euskalkiak kontutan harturik Euskal 
Herri osorako asmatua. Bizkaitarroi zailago egiten zaigu baturantzako pausu hau, bai, baina Euskal Herri 
osoa elkartzeko eta gure hizkuntza indarberritzeko beharrekoa dugunez, bihotz zabalez eta gogo beroz 
hartu behar dugu. Euskalkia ongi dakienak inolazko arazorik gabe ematen du euskara batuarantzako 
pausua, euskalki guztiak sakonean (hor agertzen da, nahiz eta euskalkiak desberdinak izan, euskara 
bakarra dela) berdintsuak ditugu eta. (1980:43-44) 

Euskara biziaren azterketa egitea eskatzen dutenei Uribarrenek erantzuten die hori urte 
askotako lana, eta administrazioan, komunikabideetan eta irakaskuntzan premia handiko 
erantzunak behar direla: 

Behar bada, batzuk proposatu izan dutenez, pausoak eman aurretik, gaurko euskalkien bilketa osoa 
eginik jokatu beharko zen, honela euskara biziaren berezitasunak hurbilagotik ezaguturik ekiteko. Baina, 
honek ere baditu alderdi ilunak eta eragozpenak. Hori egitea urte luzetako lana litzatekela! Eta euskarak 
gaurko oraingo premiei erantzun beharra duela zenbait alorretan: irakaskintzan, administralgoan, 
komunikabideetan, eta abar. Ezin da ahaztu egungo egoera konkretua! (1980:45) 

Izan ere, euskararen garapenerako, alor horietan (irakaskintza, administralgoa, 
komunikabideak) euskal hizkuntza erabiltzea derrigorrezko jotzen du Uribarrenek, eta 
berehala dator galdera: «(...) baina nolako euskara erabili alor guzti horietan? Lekuan 
lekukoa? Euskalki bakoitzaren euskara literarioa? Herri bakoitzean mintzatzen dena?» 
(1980:46). 

Segidan, zehatzago esaten du zer esparrutan erabili behar litzatekeen euskara batua 
(bereziki irakaskuntzan): 

Noiz eta non komeni zaigu ba, euskara batu standarra erabiltzea? Zeintzuk dira euskara batu standard 
hori erabiltzeko ditugun arrazoimenduak? Noiz eta zergatik, elkarrekin kateaturik agertzen zaizkigunez, 
nik ere horrela, batera, aurkeztuko dizkizuet: 
a) Irakaskintzan: Gure umeak txikitatik ikastoletara bidaltzen ditugu, han, poliki poliki zenbait alorretan 
gauzak ikasirik, heziketa orokorra lor dezaten. Eta ikastoletan zenbait gauza ikasi beharrean aurkitzen 
dira. Irakaskintza guzti hori hizkuntzaren bidez, hiztegi konkretua erabiliz, egiten da. Ongi ikasia dugu 
hau, euskaldun izanik, erdara utsean ikasketak egin beharrean aurkitu garenok!  
Irakaskintza hori globalki osoturik eta eraturik egoten denez, garrantzi handia izaten du, umeari 
etendurarik gabe, hizkuntzaren erabilpena mailaka eta pixkanaka eskaintzeak17.  
Irakaskintza hau, gainera, ez dugu bizitzako aldi txiki batetako zerbait edo. Ume-gazteen heziketa osoa 
eskola aurrean hasi eta Unibertsitateraino eskuratzen du. Eta bihar etzi Unibertsitatean gaiak euskaraz 
ikasteko aukera eduki nahi baldin badute (aurten bertan Leioako Zientzietako Fakultatean, lehen kurtsoa 
euskaraz irakasten ari dira) hizkuntza prestatu egoki baten premian izango dira. Irakaskintza Orokorrean 
zehar egiten den hizkuntz prestakeraren premian.  
Hori dela eta, gure gazteak, Goi Mailetako ikasketak euskaraz egiteko prestatu nahi baditugu, beharrezko 
izango dute haseratik hiztegi programatu berdina erabiltzea, hau da, hizkuntza standarra jasotzea18. 

                                                 
17 Pasarte honek ongi adierazten du kontuan duela Uribarrenek euskalkien arazoa, eta umeak nolako egoeratik abiatzen 
diren eskolako lanei ekiteko orduan. 
18 Uribarrenen lan honetan batzuetan hizkuntza estandarra terminologia edo hiztegi arazo gisa ikusten du. Artikulu honetan 
berean, behetiago ere, euskara batua hiztegi tekniko estandarrarekin bat egiten du. Hala ere, hizkuntza  tekniko estandarraz 
jabetzea ere aipatzen du, hor hiztegia ez ezik beste ezaugarriak ere sartzen direla. 
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Irakaskintza programatu batetan ezin dugu gaur hau eta bihar hori irakatsi, umeak edo gazteak 
nahasturik, indarrak alperrik galdu nahi ez baditugu, behintzat. Berez nahiko ahalegin eskatzen diegu 
gure gazteei, erdal inguru honetan, ikasketak euskaraz egin eraztean, urte batean honela eta bestean 
horrela hizkuntz-joko itsu batetan erabiltzeko. Irakaskintza, haseratik hizkuntz prozesu osoa denez, 
globalki gertatu beharra dago, ahalik eta ahaleginik gutxienez ondoriorik ederrenak lortzeko. 
Irakasle edo ikastetxe bakoitzak irakaskintzan bere euskara erabiltzen baldin badu, bide estu eta ilunetik 
abiatuko ditugu gure gazteak, zenbait ahalegin alperreko egitera bultzatuz eta Goi Mailetako ikasketak 
(Unibertsitatekoak eta) egiterakoan beharrezkoa izango duten hiztegi tekniko standarra lortzeko aukerak 
ukatuz. Horrela jokaturik, euskaldun ikasle bat baino gehiago Unibertsitateko ikasketak erdaraz egitera 
bultzatuko dugu.  
Hori dela eta, nahitaezkotzat jotzen dut, umeak hasera haseratik, poliki poliki, hizkuntza tekniko standard 
bat eskuratuz joatea. Gure gazteak, sarritan erdara batura jo beharrean aurkitzen baldin badira, euskara 
gure hizkuntza osotasun batetan programaturik ez zaielako irakasten izaten da. 
Ez dugu, nere ustez, benetako euskaldun irakaskintza onik izango, hizkuntza tekniko standarra erabiltzea 
lortzen ez dugun artean. Ezin da, ba, irakaskintzan erabiliko den euskara, andereño edo maixu 
bakoitzak duen etxeko euskalkian eman. Horrela jokatuz, gaurkoak honela eta biharkoak hala 
irakatsiko dio eta gazteak ez du inoiz benetako euskara tekniko eta standarrik ikasiko, gerora ikasketak 
euskaraz jarraitzeko ikaragarrizko eragozpenak izanik.  
Umeei, astiro astiro eta zatika zatika, baina egunetik egunera euskara segur eta batu standard bat 
irakatsi behar zaie19, hizkuntzaren ezagupen osoa lor dezaten, honela bakarrik egingo ditugu benetako 
elebidun eta Goi Mailetako ikasketak euskaraz egiteko gertatu. (1980:48; letra lodiak, guk) 

Euskara etxean ikasi ez dutenekin (euskaldunberri-gaiekin), berriz, nola jokatu? Batua 
irakastea oro har hobea iduritzen zaio, baina ingurumariaren ezaugarriak kontuz aztertzea 
eskatzen du, eta horrela, tokian tokiko euskara indartsu baldin badabil gizarte bizitzan, 
orduan ez du eragozpenik ikusten bertako eredua ere baliatzeko. Alfabetatzean, berriz, tokian 
tokiko eredua gehiago erabili beharko ote den dago Uribarren. Hona haren testua:  

d) Erdaldunak euskalduntzerakoan: Euskaldunok dugun gaur egunetako demarik handienetarikoa gure 
artean ditugun erdaldunak euskalduntzea dugu. Honetan, aldi luze batetarako lan izugarria dugunez, zoli 
eta arreta handiz jokatu beharra dago, gure ahaleginak, handiak baldin badira ere, alperreko bihur ez 
daitezen. Egon ere, ardura handiz jokatu beharra dago, erdaldunak euskaldundu gabe ez dugu Euskal 
Herria inoiz euskaldun izango eta.  
Baina erdaldunak euskalduntzerakoan sortzen zaigun lehen arazoa, ondoko hau dugu: nolako euskara 
irakatsiko diegu erdaldun horiei? Lekuan lekukoa? Euskalki literarioak deituak? Euskara batua? 
Adibidez Bilboko erdaldunei, bihar etzi irakasle izango direnei, e.a., nolako euskara irakatsi? Nola jokatu 
euskalduntze hori egiterakoan?  
Nere ustez, euskalduntze hori egiterakoan, zenbait eta hizkuntza batuagoa erabili hainbat eta erraztasun 
handiagoa eskainiko diegu ikasleei. Hori dela eta, nahiz eta lekuren batetan (euskara mintzatu konkretoa 
eguneroko harremanetan ingurumarian gehienengo den tokitan edo) bestetara egitea zuzentzat jo, euskara 
standard batua erabiltzeak abantaila handiak ditu. Honi, gaur egun eskuartean dugun euskara irakasteko 
material didaktiko gehientsua batueraz dagoela gaineratzen baldin badiogu, argi dago bide honek 
erraztasun handiagoak eskaintzen dizkigula irakasleoi. (1980:50) 

Erdaldunak euskalduntzean, beraz, batuak abantaila handiak ditu, eskolan zenbat eta 
euskara batuagoan egin, hainbat eta erraztasun handiagoa eskainiko zaielakoan irakasleei ere; 
dena dela, inguruari ere begiratu behar zaiola dio Uribarrenek: euskalduntzea hiri nagusietako 
fenomenoa denez bereziki, eta haietan komunikabideetako euskara izango denez ikasleek 
gehien batean entzungo dutena, euskara batua izan behar da euskalduntzeko egokiena; 
alfabetatzeko, berriz, inguru jakin bakoitzak dituen ezaugarriek osatzen duten faktorea ere 
aintzat hartu behar da; begira hurrengo lerro sail honetan ere: 

Euskara irakastean, arreta handiz ingurumariari begiratu behar zaio. Eta gaurkoz erdaldunak 

                                                 
19 Hizkera estandar hori beharrezkoa da baina zatika sartu behar dela uste du, beraz, Uribarrenek, progresioaren ideia 
ekartzen digula gogora. 
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euskalduntzea, gehien bat, hiri nagusietako fenomenoa denez, irakastean euskara standarra erabilteak, 
abantaila handiagoak ditu, hirietako erdaldun-euskaldunduak entzungo eta irakurriko duten euskara, 
Komunikabide nagusien bidez batueraz jasoa izango dutelako.  
Erdaldunak euskalduntzerakoan, hizkuntza standard batu bat erabiltzeak segurtasun handia ematen die, 
zein irakasleei zein ikasleei, eta baita ere, pausoka euskara nahiko ongi menderatzeko erraztasunak sortu, 
gaur egun zenbait euskaldun berriengan ikusten dugun bezala. Geroago, bigarren une batetan, euskalkiak 
ikastera bultzatu beharko ditugu euskaldunduok bertako iturri jatorretatik esaldi eginak eta biziak jasorik, 
euskararen jariotasun eta izate osoa eskura dezaten. (1980:50) 

Zehazki esaten da behin hizkuntza nahiko ongi menderatu eta gero, euskalkia ikastera jo 
behar dela, «esaldi eginak eta biziak jasorik» horrela, eta jariotasuna lortzeko; beraz, 
dialektoa ez da baztertzen, baina bai bigarren jartzen, inguru erdaldunetan. Dena dela, 
alfabetatzeko lanetan, Uribarrenen iritzian, 

Behar bada, alfabetatzea egiterakoan toki zabalagoa eman beharko zaio lekuko euskalkiari, baina orduan 
ere ongi programatuz jokatu beharra dago, gure ikasle borondatetsuak asperturik eta ordu luze ugari egin 
ondoren, alfabetatu gabe gera ez daitezen. (1980:50) 

Berriz ere azpimarratzen du euskara batua egokiagoa iduritzen zaiola erdaldunak 
euskalduntzeko, ingurugiro erdaldunetan bederen: 

Hala ere euskara batua irakasten ari naiz Bilboko hiri ketsu erdaldun handi honetan eta bertako maixu-
maistren eskolan bertako zenbait euskaldundu nahiean. Eta batua irakasten ari naiz, euskara erraz 
irakasteko eta zabaltzeko biderik egokiena iruditzen zaidalako, eta euskaldunok, gaurko bizitza 
modernoaren eskabideei erantzunkizuna ematekotan, hizkuntza standar bat behar dugulako. (1980:52) 

Beraz, erdaldunak euskalduntzeko, euskara batua egokiagoa da, ikasleek komunikabide 
nagusien indargarria edo laguntza izanen dutelakoz, eta horiek batuaz izanen direlakoz. 
Artikuluaren amaieran, berriz, euskara batuaren aldeko jarrera zehatzagotzen du, haren 
zabalkundea ez dadila euskalkien kaltean gerta: 

Idazki honetan argi eta garbi guk kontutan eduki beharko ditugun hiru proposamen agertzen zaizkigu:  
1.-Euskaldun umeei euskara batua irakastean, asmo bakarra eta nagusiena euskara sendotzea eta hedatzea 
denez, arreta handiz jokatu beharra dagoela, pauso hori heuren eguneroko euskararen kaltetan gerta ez 
dadin. (1980:53) 

Horrekin denarekin, Uribarrenen jarrera euskara batuaren aldekoen artean kokatuko 
genuke, batez ere hizkuntza ingurugiro erdaldunetan irakasteko, baina hala ere hagitz garbi 
ikusten da nolako arreta jartzen dion euskalkia lantzeari, inguruak hala eskatzen badu. 

13. Dionisio de Oñatibia (1981) 

Dionisio de Oñatibiak eta Larry Trask euskalari ingelesak gutun trukatze bat izan zuten, 
euskara batua zela gai, eta bi eskutitz agertu ziren 1981eko Karmel aldizkariaren lehenengo 
zenbakian20. Trask-enean aipatzen da Oñatibiak berari idatzitako gutun bat, erdaraz egina, 
baina gutun hori ez da agertzen aldizkarian. Dionisio de Oñatibiak euskara batuaren kontra 
dihardu, eta Trask-ek, berriz, euskara batua eta Euskaltzaindia defenditzen ditu.  

Dionisio de Oñatibiak jarrera bikoitza defenditzen du, gero Latiegi-rekin batera idatziko 
                                                 
20 Erreferentziak Karmel aldizkaritik eginen ditugu. 



3.2. Euskal Herrian eginiko proposamenak  387 
 
duen liburuan21 agertzen dena bera. Alde batetik, euskararen batasuna lehenagotik egina dela 
dio, Azkuek proposaturiko Gipuzkera Osotua delarik eredu batu hori, eta aldi berean euskara 
batua marxisten asmakizuna balitz bezala agertzen du (1981:25-26). Eskoletan zein eredu 
irakatsi behar den ari delarik, berriz, euskalkia proposatzen du (Gipuzkoan eta Bizkaian, 
alegia, besteak ez baitira agertu ere egiten): 

Euskera bizirik gordetzeko auxe bear dugu: Bizkaitarrek bizkaiera eta gipuzkoarrek gipuzkoera 
ikastoletan ondo ikastea. Besterik gabe egiña dago Euskeraren batasuna, gipuzkoarrek bizkaitarrei eta 
bizkaitarrek gipuzkoarroi elkarri ederki ulertzen bait diogu. (1981:32-33). 

Hala ere, gipuzkoarrek eta bizkaitarrek elkarri «ederki» ulertzen diotela baieztatu ondoren, 
testu berean eta baieztapen horren segida-segidan, egileak ez du eragozpenik elkarren arteko 
ulerkera horri nola laguntzen ahal zaion agertzeko: 

Ulerkera hori errezago egitearren aixa erakutsi lezaieke Bizkai´ko umeei Gipuzkoeraren aditza eta 
Gipuzkoa'koei bizkaierarena ikastolako azkeneko urtean.(1981:33) 

Euskal Herriko lurralde ez-euskaldunetan, baina Bizkaikoez kanpokoak direnetan, berriz, 
gipuzkoera osotua irakatsi behar litzateke (ez da kontuan hartzen euskaldun-gaiaren hizkuntz 
jatorria, eta bai aldiz haren lurraldea): 

Araba'n eta Naparroa'ko Erriberan zer erakutsi? Euskaldun guztiek errezen ulertzen duten Euskera: 
Gipuzkera osotua. (1981:33) 

14. Augustin Zubikarai (1981) 

Augustin Zubikaraik Deia egunkarian bizkaieraren aldeko aldarrikapena egin zuen, 
1981eko azaroaren 24an argitaraturiko artikulu batean22. Bizkaitarrak haserre daudela 
adierazten du, eta bizkaieraren defentsa eginen dutela. Zeregin horretan aritzeko prest diren 
erakunde eta elkarteak ere aipatzen ditu: Labayru ikastegia, Hizkuntza Eskola, Derioko 
Irakasle Eskola, Euskerazaintza, Elizaren menpeko ikastolen elkartea, Euskerazaleak 
elkartea, eta Kardaberaz Bazkuna. Euskarak irautekoz, bizkaierak ere iraun behar du, haren 
esanean, eta horretarako funtsezkoa da euskalki horri indar ematea. Eta indar emateko, berriz, 
ezinbestekoa da irakaskuntzan euskalki hori sartzea. Ez da, beste alde batetik, bat etortzen 
bizkaiera Bizkaiko eskualde euskaldunetan bakarretan sartzearekin, erdaldunetan ere ikusten 
baitu haren beharra (Bilbo eta Barakaldo aipatzen ditu). Hona nola dioen: 

(...) Bizkaia'n euskera indartuko ba da, eta geiago esanda, euskerak Bizkaia'n iraungo ba dau, (mingarri 
dan arren alaxe esan bear da, "iraungo ba dau"), bizkaierari eutsita izango dala ziurtasun osoa dogulako. 
Orretarako nai ta ezko da irakaskintzan bizkaierari aterik luzeena zabaltzea. 
Ez dogu ori ukatu leikenik egongo danik (sic). 
Euskera bizitik etorriko da euskeraren indartzea, berba egiten dan euskeratik, etxekotik. 
Eta lengora jota: Aideko pelotak artu nairik: Nor asi da zabaltzen, Arratia'n, Mungia'n, Durango, 
Markiñalde eta abaretan bizkaiera erakusten lagako ba da be, Bilbo, Barakaldo ta inguruetan bizkaierarik 
ez dala erakutsiko?  
Bizkaiko errietatik Bilbora joandako gurasoak ez al dira bizkaitarrak, eta bilbotar umeak ez al dira 
bizkaitarren semeak?. (in Latiegi & Oñatibia,1982:243) 

                                                 
21 Ikus bibliografia: Latiegi & Oñatibia (1982 eta 1983) 
22 Guk Latiegi eta Oñatibiaren 1982ko lanetik hartu dugu, eta hango erreferentzia eginen dugu. 
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Beraz, irakaskuntzari dagokionez, Zubikarairen iritzian badirudi Bizkai guzian bizkaiera 
irakatsi behar dela, beste ezaugarririk bat ere kontuan izan gabe. Hortaz, lurralde irizpidea 
baliatuko litzateke idor-idor, hizkuntz egoera erreala -hizkuntzaren bizkortasunaz eta hiztun 
kopuruaz ari gara- batere aintzat hartu barik23. 

15. Latiegi'tar Bixente eta Oñatibia'tar, Donixi (1982, 1983) 

Lehenago ere aipatu dugun euskarazko lanean, euskara batua eta Euskaltzaindia gogorki 
kritikatzen zituzten hartan, Latiegik eta Oñatibiak (1982) proposatzen dute bidea eskola 
mailan euskararen batasunera joateko, alde ttikiak gora-behera Kardaberaz Bazkunakoena eta 
Euskerazaleak elkartearena dena. Irakas-maila bakoitzari-eta dagokienez, guttik bezalako 
proposamen zehatza egiten dute. Hona: 

Nola jokatu bear degu orduan, euskeraren batasunera irixteko? Ona nere iritzia. Pittinkeri bat edo beste 
izan ezik, au bera da "Kardaberaz"-tarren eta "Euskerazaleen" iritzia ere: 
Iru mailla, iru aldi, ditu egitarau edo "programa" onek: 
LENENGO MAILLA: umeak 4, 5, 6, 7, 8 urte dituztenekoa. Ikastolek erriko euskera erakutsi bear dute 
mailla ontan. Mallabi'n Mallabi'koa; Bidani'n, Bidani'koa; Zugarramurdi'n, Zugarramurdi'koa, eta abar. 
(Erri-euskeraren aldeko lenen-ekintza au naitanaiezkoa dugu, Euskaldun guztiak, beren Euskera 
bazterturik ikustean, nazkatuta euskera ororen arerio biurtzea gura ez ba'dugu24.  
BIGARREN MAILLA: umeek 9, 10, 11, 12 urte dituzteneko aldia. Ikastoletan, bigarren mailla ontan, 
umei beren errialdeko Euskalkia erakutsi bear zaie: Mallabi'n Bizkaiera; Bidani'n Gipuzkera; 
Zugarramurdi'n Laburdiera. Au egiten ez ba'dugu, zearo galduak ditugu betirako gure Euskalkiak: 
Gipuzkera, Bizkaiera...(...)(...) 
Guk Euskeraren Lau Izkelki Nagusiak nai ditugu bizirik, eta ori Ikastolen bidez errez lortu ditekean 
gauza dala uste dugu. 
IRUGARREN MAILLA: Umeak 13 eta 14 urte dituzteneko aldia. Bigarren maillan beren Euskera 
Nagusia -beren Euskalkia- mintzatzen eta idazten ederki ikasi duten umei, irugarren mailla ontan beste 
Euskalkien Aditza irakatsi bear zaie. Ori gauza zailla dala? Ez! Oso gauza erreza da ori. (...) 
Orrela, irugarren mailla au amaitzerako, eskierki, seguru, lortuko ditugu iru gauza: 
-Euskaldun bakoitzak bere Euskalkia ondo itz-egin eta idatzi aal izatea. 
-Euskaldun bakoitzak beste Euskalkiak ondo ezagutzea eta errez ulertzea. 
-Eta..., agian-agian, Jainkoa gutzaz errukitzen ba'da, Euskera bizirik salbatzea. (1982:137-139) 

Lau literatur euskalki dira, bada, adibideetatik ondoriozta daitekeenetik25, irakaskuntzan 
erabili beharrak: bizkaiera, gipuzkera, lapurtera eta zuberera (hau aipatzen ez bada ere). 
Euskalkien aldeko jarrera erabatekoa erakusten dute, hortaz, Latiegik eta Oñatibiak. Izan ere, 

Euskaldun guztiek Euskeraren lau Euskalki Nagusiak ezagutzea...! Orra or Euskeraren Batasuna. Ortik 
aurreragoko batasuna, sortzekoa ba-da, berez sortuko da, eguneroko jardunean, irugarren mailla ezkero 
Euskera Osoaren ezagule izango diran euskaldunen artean. (1982:140) 

Hamalau urtetik goitiko ikaste mailetarako ere euskalkiaren bidezko irakaskuntza 
planteatzen dute, lehenago zeregin horretarako gipuzkera osotua jotzen bazuten ere egokitzat: 

LAUGARREN MAILLA. Ikasketa-goien-mailla. 
                                                 
23 Patxi Uribarrenek -1980- esaten zuen Bilbon euskara batua irakasten ari zela, eta hala uste zuela egin behar zela. Ideia 
haren kontrako eztenkada litzateke, beharbada, Zubikarairena. 
24 Oin-ohar hau dakar Latiegik puntu honetan: «Oraintxe bertan jakin dut Tolosa'n -nere Tolosa'n-, baserri bateko 
etxekojaunak bere semea, ikastolatik atera-ta "Eskuela Nacional"era bidali duala, 'ez bait gendun ume mukizu orren 
izketarik entenditzen. Ez zetorren bâ, gañera, guk euskeraz ez giñakigula esanaz...!!'» (1982:137). 
25 Argigarria da, ildo horretan, Zugarramurdiko adibidea: Nafarroa Garaian den arren, euskalkien sailkapenetan sarritan 
lapurteratzat hartu izan da hango hizkera, eta eredu literario horixe da proposatzen eskolan erabiltzeko. Mallabiko berbeta, 
berriz, bizkaieraren ekialdeko azpieuskalki gisa hartu izan da (UEU, 1983). 
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Unibertsitatean, eta Batxilleratoan bertan, zer Euskera erabilli bear da? Euskalerriaren Erdiko Euskera: 
Gipuzkera Osotua; Azkue'k aurkeztua, Euskaltzaindiak bere-egin zuana, eta Euskaldun guztiek pozik 
onarturik zeukatena; Eusko-Alderdi-Jeltzaleak ere, Euzkadi guztiari mintzatzeko, legez bere-egin zuan 
Euskera. (...) 
Kezkaren antzeko zerbait sumatzen nuan nere barrenean laugarren mailleko ikasketak Gipuzkera 
Osotuan egiteaz mintzatu nintzanean. Gipuzkerak beste Euskalkiak ilko ote zitualaren bildur bait nintzan. 
Azkue'ri, Kanpion'eri, Lekuona'ri, Labayen'eri eta beste ainbeste idazle yayoei nien zaletasunak eraman 
ninduan Gipuzkerari garrantzi  ori ematera. 
Gaur ordea ziur-ziur uste dut, laugarren mailla ortan, gauzarik egokiena, irakasle bakoitzak ongien 
ezagutzen duan Euskalkia erabiltzea dala. Laburdiera laburditar batek, Bizkaiera bizkaitar batek eta abar 
(...). 
Lau Euskalki Nagusiak gure Unibertsitate eta Batxiller-Ikastetxetan erabilli aal izateko ez litzake 
ikasleen aldetik batere eragozpenik izango, irugarren mailla ezkero danak ulertuko bait lituzkete 
zailtasunik gabe lau Euskalki oiek. Ez legoke txirotasunik ere aberastasuna baizik, Euskalkien erabilketa 
ortan, Euskalki bakoitza gure "betiko Euskeraren" aberastasun bait da. (1982:139-140) 

Euskara batua sortzeko eta garatzeko ekimenari aurrez aurre jartzen zaio, ikusi dugunez, 
Latiegi eta Oñatibiaren 1982ko proposamen hori. 

Egile bi horiek 1983an erdaraz argitaratu zuten aitzineko urtean euskaraz eginiko liburua, 
eta bidenabar handitu ere egin zuten. Liburu hori ere, euskara batuaren eta haren egile eta 
bultzatzaileen aurkako salaketa gupidagabea da, minberagarria eta desegokia izan zena26. 
Euskalkien defentsa egiten da liburuan, eta irakaskuntzan haiek erabili behar direla. Euskara 
batuaren beharrik ez dela diote, argudiatuz euskal hizkuntza, grekera bezala, beti laukoitza 
(cuatriforme) izan dela. Euren arrazoibidearen arabera, euskararen edertasuna gordetzekoz, 
euskalkiak gorde behar dira. Euskalki horiek, edozein arrazoirengatik, batera bilduko balira, 
euskararen edertasuna suntsitua litzateke eta ez litzateke literatura ederrik egiterik izanen 
(Grezian ere, egileen ustez, koiné-a hedatzen hasi zen unetik grekeraren jenio literarioa eta 
filosofikoa desagertu omen zen).  

Dena dela, anbiguotasun bitxia darabilte argumentazioan. Alde batetik, euskara baturik ez 
da behar, euskarak "betidanik" lau forma desberdin izan dituelakoz (bizkaiera, gipuzkera, 
lapurtera eta zuberera; hau da, literatur euskalkiak), eta horretan datzalakoz euskararen 
edertasuna. Ideia horrek, halere, ez die eragozten euskararen batasuna "egiteko" modu 
zientifikoki onargarri bakarra zein den adieraztea (kasu honetan gipuzkoarrak eta bizkaitarrak 
besterik inor ere aintzat hartu gabe):  

(...) la única Unificación científicamente aceptable del Euskera, que consiste, -no lo olvides, lector-, en 
que los guipuzcoanos conozcan a la perfección su propio Euskera y perfeccionen el conocimiento del 
Vizcaino. Y lo mismo los vizcainos en relación al Guipuzcoano. (1983:119) 

Arrazonamendu horren ostean, baina, beste hau esaten da, kasu honetan hiztun bakoitzari 
beste euskalki guziak ezagutzea eskatzen zaiolarik: 

Como que la verdadera unificación del Euskera consiste, como ya lo hemos dicho, solamente en que los 
euskaldunas de cada uno de los cuatro grandes "Grupos" o "Familias" de nuestro Pueblo, los vizcainos 
por ejemplo, conozcan a la perfección el Euskera de su Grupo y se familiaricen con el Euskera de los 
otros tres Grupos de nuestro Pueblo. (1983:119) 

                                                 
26 Ikus, adibidez, nola kalifikatzen duen Patxi Goenagak bera euskaltzain sartzeko hitzaldian (1995). 
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Beraz, arrazonamendua honela gelditzen da osatua: euskara baturik ez da behar, batetik 
euskara, grekera bezala, laukoitza izan delakoz beti eta hala behar duelakoz, bestela akabo 
galdua delakoz, eta bestetik lehenagotik batua delakoz27; euskara ez da batu behar, baina 
halere euskara batzeko modu zientifikoki onargarri bakarra, gipuzkoarrek bizkaiera eta 
bizkaitarrek gipuzkera ikastea da; baina euskara batua behar baldin bada (hots: ez da behar, 
baina halere deskuidoan behar baldin bada), lehenagotik batua dago (nahiz eta bestetik, 
euskara baturik inoiz ez den izan, baizik eta "lau formaduna", "laukoitza"), eta Azkueren 
Gipuzkera Osotua izanen litzateke euskara batu hori. Beraz: euskara baturik ez da behar 
euskara beti laukoitza izan delakoz; baina batasuna behar bada, ez da orain egin behar 
batasunik, batasuna lehenago egina delakoz: Azkueren gipuzkera osotua. 

Irakaskuntzan aritzeko, berriz, zer proposatzen dute? Hona erantzuna osorik, bi taldetan 
banaturik: euskara etxean ttikitan ikasi dutenak batetik, eta euskara etxean ikasterik izan ez 
dutenak bestetik. 

Euskara etxean ikasterik izan ez dutenei, euskaldun berri-gaiei alegia, erdiko dialektotik 
abiatzea gomendatzen die, eta liburuetan barik jendearekin hitz eginez ikas dezatela: 

Oir que cada Euskaldun, un guipuzkoano por ejemplo, debe familiarizarse con los otros tres Euskalkis 
suele asustar a los que no saben Euskera y a los Euskaldunberris que lo han aprendido en libros. Yo 
aconsejo a los castellanoparlantes que quieren aprender Euskera que aprendan el euskalki central, el 
Guipuzcoano, porque así empalman directamente con todo el Centro de Euskalerria (Guipuzcoa y 
Navarra) y a través del centro empalmarán después con el resto. (Con el "batua" no empalman con 
ninguna parte porque el "batua" ni se habla ni se hablará jamás en ninguna parte). A los Euskaldunberris 
les aconsejo que dejen sus libros y se vayan durante las vacaciones, y todos los días que puedan, a un 
pueblo euskaldun: y que hablen ¡Que vayan a aprender, y que hablen! ¡Que hablen! que se sumerjan en 
el euskera real y verdadero, en el euskera hablado, en el euskera del pueblo euskaldun. (1983:120, 
orripeko oharra) 

Orduko OHOko eskoletan, ordea, zer hizkuntz eredu baliatu behar da? Hona Latiegi eta 
Oñatibiaren hitzak: 

3º. LOS LIBROS DE TEXTO ESCOLARES. Desde el angulo de la pedagogía la respuesta no ofrece 
dudas. En la escuela hay que emplear el Euskera que mejor entienden los alumnos.  
Sobre este punto de la enseñanza en Euskera, (...). Creía entonces y sigo creyendo ahora, que el empleo 
del Euskera en nuestras escuelas debe ajustarse a las siguientes normas:  
A) En la primera fase de la enseñanza28, en la más infantil, en las escuelas se empleará el Euskera local, 
es decir, el mismo Euskera que los niños oyen en sus casas y hablan entre ellos en la calle. En Bidania el 
Euskera de Bidania, en Mallabia, el de Mallabia, y en Zugarramurdi, el de Zugarramurdi.  
B) En una fase posterior29, se utilizará con los niños el Euskera de su región: En Bidania el 

                                                 
27 Honela dio 402 orriaren azpiko oharrean: «Con permiso de Arendui, yo quisiera recordar aquí de nuevo que el Euskera ya 
tiene su propia unidad: que el Euskera ya está unificado, porque la unidad específica del Euskera, -al estilo del griego; ¡no 
del latín sino del griego!- consiste en ser Uno y Cuádriple a la vez. Por ello, la Unificación del Euskera, no es más que esto: 
que cada Euskaldun conozca bien su propia modalidad Euskérica, porque sin más, comprenderá ya las otras tres 
Modalidades. El perfeccionamiento de esa Unificación debe consistir sólo en que cada Euskaldun conozca bien la 
conjugación verbal de las otras tres modalidades, a fin de que sea capaz, no sólo de entenderlas, sino también de hablar y 
escribir en ellas. Insisto en que esto para un Euskaldun que conoce bien su Modalidad Euskérica ¡es facilísimo! Y en esto 
consiste la belleza del euskera» (402. orrialdeko oin-oharra). Bidenabar esateko, euskalkien arteko diferentzia bakarra, 
horren arabera, aditz jokoan legoke, eta horrenbestez, laukoitzaren edertasuna zertan gelditzen den galdetzea ere ez litzateke 
lekuz kanpo. 
28 Lehenengo fase honetan, egileek aurreko urteko argitalpenean esaten zuten legez, 4-5-6-7-8-9 urteko ikasleak sartuko 
lirateke. 
29 Bigarren fase hau, ikasleek 9-10-11-12 urte dituzteneko aldia da, 1982ko iritzia aldatua ez bazen. 
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Guipuzcoano, en Mallabia el Vizcaino y en Zugarramurdi el Laburdino. Si no hacemos esto nuestros 
Euskalkis se mueren. "No queremos matar al Guipuzcoano ni al Vizcaino", clama una y otra vez 
Euskaltzaindia, pero entretanto Euskaltzaindia lucha por convertir a "el batua" en el único idioma oficial 
de Euzkadi. Y si Euskaltzaindia no ve que al hacer eso convierte al Vizcaino en simple dialecto, en 
miserable "patois", y si Euskaltzaindia cree que el Vizcaino puede seguir viviendo aun después de haber 
sido reducido a tan miserable situación, es que Euskaltzaindia está ciega; y nosotros, los vascos, no 
podemos consentir ser guiados por ciegos. (...)(...) 
C) En una tercera fase30, al final de la enseñanza general básica, a los niños que ya para entonces 
hablarán y escribirán a la perfección su propio Euskalki hay que enseñarles la conjugación de los otros 
Euskalkis. Sin más la Unificación del Euskera, la única posible, la única científica, estaría 
automáticamente lograda. Y no se me diga que eso es difícil, porque no es verdad. Eso es fácil, 
facilísimo. Si hoy los euskaldunas entendemos los otros Euskalkis y la conjugación de esos otros 
euskalkis a pesar de que no fuimos escolarizados en Euskera sino en Erdera durante nuestra juventud, 
piénsese cuánto más inmensamente fácil les resultará eso mismo a partir de hoy a los niños que habrán 
sido escolarizados en euskera. (1983:121-124) 

Jarrera horretan boluntarismo handiegia ageri da, eta irakaskuntzaren ahalmenekiko uste 
gehiegizkoa, nolabaiteko idealismoa. Gogora bedi, honi gagozkiola, Mitxelenak 1968ko 
txostenean esaten zuela euskalariei baizik ezin lekiekeela eska euskalki guziak jakitea, eta 
haiei ere ulermen mailan besterik ez. 

Baina segi dezagun aurrera. Eskolaren hizkuntz helburuak, Latiegik eta Oñatibiak 
markaturiko bidea segitzera, honela geldituko lirateke finkatuak: 

Así, con este método, a partir del último curso de la enseñanza general básica habríamos conseguido: 
a) Que cada Euskaldun hable y escriba correctamente su Euskalki. 
b) Que todo euskaldun conozca y entienda bien los otros Euskalkis, y los hable. 
c) Que..., -si Dios se apiada de este desdichado Pueblo-, el Euskera milenario no se nos muera con 
nuestra generación, sino que pase adelante, vivo, robusto, fuerte.(...) 
d) Que el Euskera haya conseguido su única posible unificación genuina y científica consistente en que 
yo, guipuzcoano domine a la perfección mi Euskalki y esté plenamente familiarizado con los otros tres, y 
los hable. Y la verdad es que los niños guipuzcoanos al final de la enseñanza general básica, hablarían 
también, sin dificultad, el Laburdino muy afin al Guipuzcoano, y el Suletino y el Vizcaino. Lo mismo 
cabe decir, claro está, de los niños vizcainos31. (1983:124-125).  

Zer eredu erabili behar litzateke, bestalde, 14 urtetik goitiko ikasleekin? Hemen, iritzia 
aldatu duela aitortzen du egileak: lehenago gipuzkera osotua uste zuen egokia, eta orain 
berriz irakaslearen euskara, edozein delarik ere, huraxe izan dadila irakas-hizkuntza 
(1983:126-127). Eta horrela, Institutuetan, Lanbide Eskoletan eta Unibertsitatean, irakasle 
bakoitzak berak hobekien dakien euskalkia erabiliz, hona zer lortuko (omen) litzatekeen: 

(...) No habrá ningún inconveniente por parte de los alumnos, pues todos ellos, desde los últimos cursos 
de la enseñanza general básica, conocerán y entenderán perfectamente y hablarán, el Guipuzcoano y el 
Vizcaino, y también los otros dos Euskalkis Literarios, el Laburdino y el Suletino. (1983:126-127) 

                                                 
30 13-14 urteetako tartea izanen litzateke hirugarren fase hori. Lehenago, OHOko azken zikloa. Oraingo sailkatzearen 
arabera, DBHko lehen zikloa. 
31 Ez zuen alafede iritzi bera Mitxelenak 1968ko txostenean: «2. Berez, noski, hobe litzake besterik: euskaldun bakoitzak, 
alegia, euskalkiak oro ezagutzea, hangoak eta hemengoak, antzinakoak eta oraingoak. Agerian dago, haatik, ezin eska 
dakiokeala horrelakorik euskalari bati baizik. Honek berak ere aski du gehienetan bereak ez dituen euskalkiak, euskalduna 
baldin bada, ulertzearekin. Ez da gai izaten beste euskalkiz mintzatzeko, ahoz nahiz izkribuz.» (1968:203). Joxe 
Basterretxeak ere ez du uste ahoz eta idatziz ikas daitekeela euskalki guzietan. Mitxelenaren iritziari iruzkin eginez honela 
dio: «Respecto a eso que dices de que sea una utopía hacer que todos conocieran todos los dialectos (...) estoy de acuerdo 
contigo. Pero eso es completamente inútil y antinatural. Lo natural es que cada euskaldun se exprese en su dialecto y 
entienda el de los demás, excluyendo las formas que hoy no se usan.»(1984:204). 
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Segur aski ez litzateke txarra zenbait gauzatan bederen irakaskuntza sistemak ikasleari 
horrenbesteko jakintza sailak hain urte guttitan barneratzeko ahalmena balu, besteak beste 
jendearen bataz besteko ahalmen intelektualen hobekuntza nabaria adieraziko lukeelakoz 
horrek. Baina eskarmentuak adierazten digunez, ez du iduri hainbesteko indarrik duen.  

16. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila (1982) 

Laurogeiko hamarrurtekoaren hasieran Eusko Jaurlaritzari presioak egin zitzaizkion 
euskalkien aldeko joera har zezan, euskara batua gaitzetsiz. Giro horretan Administrazioak 
ere bere jarreraren berri eman (behar izan) zuen, Hezkuntza Sailaren bidez, 1982ko urriaren 
22ko data duen adierazpenean, lehen ere aipatu eta iruzkindu baitugu. 

Adierazpen horretatik honako ideia hauek atera daitezke gure gaiari dagokionez: bi 
hizkuntz ereduak (bizkaiera eta batua) errespetatzekoak direla azaltzen da, eta bat ikasitakoan 
bestera pasatzeko zailtasunak ttikiesten dira; herri eta eskualde euskaldunetan bertako 
euskaratik abiatzea begi onez ikusiko luke Hezkuntza Sailak, lehenbiziko mailetan bereziki32, 
eta ahozko hizkera lantzeko gomendioa egiten da; eredu batetik bestera pasatzeko garai 
egokitzat (dela euskalkitik bizkaierara, dela alderantzizko bidea egiteko), berriz, orduko 
OHOko azken zikloa iradokitzen da (6., 7., eta 8. mailak, hain zuzen ere); eskolara erdaldun 
etortzen direnek eta euskara etxean ikasi dutenek, orohar bi multzo osatzen dituzte, eta 
jokaera bana ezartzeko aukera aipatzen da (dena dela, eskola bakoitzaren baitan uzten da 
erabakitzeko ahalmena)33. 

17. Euskararen Aholku Batzordea (1983) 

Eusko Jaurlaritzaren eskutik eraturiko Euskararen Aholkularitza Batzordeak Euskararen 
Politikarako Oinarriak liburuan bizkaierari buruzko iritzi garbia adierazten du, 1983an. 
1982ko urriaren 22ko idatzian iradokitzen zen bezala, idatzi honetan ere bizkaiera 
gomendatzen da lurralde euskaldunetan, eta zehazten da OHOko hirugarren maila arte 
«bizkaiera 'batua'» dela hizkuntz eredu egokiena: 

-Eskolaurrean, hasiera eta erdiko zikloan euskalkiak, nagusiki bizkaiera "batua", errespetatu behar dira. 
(1983:36) 

18. Jose Basterretxea Oskillaso (1984) 

1984an etortzen da argitara Oskillasoren El libro negro del euskera liburua. Besteak beste, 
euskalkien defentsa egiten du, eta bizkaieradun umeen kasuan euskara batua 
irakaskuntzarako desegokia dela azpimarratzen. Euskaldun zahar eta berrien artean 
diferentzia nabarmena agertzen du lehenik («Euskaldun es el que tiene por lengua materna el 
euskära y euskaldunbärri el que lo tiene por lengua estudiada», 20. or.), lehenbizikoaren 
                                                 
32 «Badirudi (...) hobesgarria dela tokian tokiko hizkerabidetik abiatzea eta, ezagunetik ezezagunera eramanaz, hartarako 
gaitzen den neurrian euskara batura pasatzea.» (E. Jaurlaritzaren Hezkuntza eta Unibertsitate Saila, 1982:6). 
33 Puntu honen osagarri, ikus 3.1.2.2.2. atala. 



3.2. Euskal Herrian eginiko proposamenak  393 
 
kasuan euskaraz (bere lehen hizkuntzan) trebetasuna handiagoa izaten delakoz bigarrenean 
baino, pentsamendua lehenbiziko hizkuntza horrekin lotuagoa ikusten baitu Oskillasok:  

El euskära batua aprendido por un niño que tenga el vizcaíno por lengua materna, no pasará nunca de ser 
lengua estudiada para él. El vizcaíno literario o académico representa el límite máximo de lo que puede 
desviarse de su habla el idioma de la escuela sin que éste deje de ser para él la lengua materna. (1984:22) 

Beste toki batean deitoratzen du bizkaieradun umeek eskolan askoz ere ahalegin 
handiagoa egin behar dutela gipuzkoarrek baino, eskolan euskara batua ezartzen baldin bada. 
Eredu horren ordez, Basterretxeak irakaskuntzan euskalki literarioa landu behar dela uste du:  

En EUSKERA XXII del año 1977 aparecen las conjugaciones sintéticas del euskara batua que contienen 
verbos que no viven ni en Vizcaya ni en Guipúzcoa y otros que ya no se usan en ninguna parte. Si se 
quita la carga inútil la proporción viene a ser la misma. Los pronombres, las declinaciones, las palabras 
de uso muy frecuente, todo está mucho más al alcance del niño guipuzcoano que del vizcaino y para 
dominar el conjunto del euskara batua este tiene que trabajar cuarenta veces más que su hermano 
guipuzcoano. (1984:203)     

Hizkuntz prestakuntzan, hona nola ikusten duen Oskillasok helburua: 

(...) Lo natural es que cada euskaldun se exprese en su dialecto y entienda los de los demás, excluyendo 
las formas que hoy no se usan, pues esto, en mayor o menor grado, es tradicional entre los euskaldunes 
que viajan, o cuando hacen el servicio militar, al reunirse con otros euskaldunes de distinto dialecto. 
(1984:203-204) 

Jose Basterretxeak uste du eskolak aisa konponduko duela euskalkien artean ulertu 
ezinaren arazoa. Eta honelako urratsak ezarriko lituzke eskolan, hain zuzen: 

El programa a desarrollar consistiría 1.°, en hacer que el niño domine a fondo su propio dialecto con su 
correspondiente lengua literaria y 2.° en hacer que entienda ¡no que hable! las restantes lenguas literarias.  
De esta manera todos empiezan por donde deben empezar, es decir, por dominar bien su propia habla. Y, 
como debe ser en justicia, todos los alumnos de Euskal Herria tendrían que dominar un programa 
análogo. Un euskaldun de habla vizcaina, sea vizcaino o sea guipuzcoano, no puede aceptar jamás que el 
programa euskérico para las escuelas de su zona sea cuarenta veces mayor que el de las demás. (...) 
(1984:231) 

Eskolan ikasi beharko litzateke, beraz, beste dialektoak ulertzeko adina ere: 

(...) la comprensión de los dialectos ajenos es una misión que hay que encomendar a la ikastola si las 
generaciones futuras han de seguir hablando euskära. (1984:286) 

Ikastetxeetan herrian herriko euskara irakatsi beharko litzateke hasieran, Jose 
Basterretxearen aburuz, eta gero literatur euskalkia. Azkenean, ikasleek beste euskalkiak 
ulertzeko adinako oinarriak ere ikasiko lituzkete (ez du zehazten noiz ikasi behar den lan 
bakoitza): 

Finalmente están los niños a los que se enseñaría euskära en la ikastola, pero de ninguna manera euskara 
batua, ni siquiera euskära guipuzcoano literario, sino euskära de Zarauz. No te asustes lector. Desde 
luego que hay que enseñar a todos la lengua literaria de su dialecto y, no sólo eso, sino las nociones 
necesarias para entender los demás dialectos. Pero el problema que nos ocupa es el de hacer que los de 
Zarauz hablen tanto euskära como los de Azpeitia y, aunque los erdeldunes se extrañen, los euskaldunes 
sabemos que en Zarauz ha de hablarse el euskära de Zarauz, como en Azpeitia se habla el euskära de 
Azpeitia. (1984:303) 

Jakina, herrian herriko euskara irakasteko, lehenago ikertu egin beharko litzateke. Horixe 
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proposatzen du Oskillasok (1984:305 eta hur.): 

Ya hemos visto a principios de este libro como hacia 1950 había dos buenas gramáticas de otras tantas 
lenguas de indios pieles rojas escritas por indígenas a los que se había promocionado en sus estudios para 
que describiesen sus respectivas lenguas maternas. Hoy, seguramente, habrá muchos más. 
Nosotros necesitamos que se haga otro tanto con vascoparlantes nativos de todos los dialectos y, dentro 
de cada dialecto, de cada una de las más características hablas locales. (1984:310) 

Etxetik eskolara euskara ikasten hasi barik etortzen direnentzat ere, herrian herriko 
euskara da ikasi behar duten eredua; oin-ohar batean honela dio 203 orrialdean: 

(l) Los hijos de inmigrantes que viven en territorio de habla euskérica sólo se integrarán en la comunidad 
euskaldun si lo que aprenden con profesor y lo que oyen en la calle coinciden. Es decir, hay que 
enseñarles el dialecto local. (1984:203) 

19. Xabier Kintana (1984-85)34 

1984-85ko Gabonetan Eibarko Udalak antolaturik eginiko ihardunaldi batzuetan, Xabier 
Kintana izan zen hizlarietako bat, eta bertan salatzen du lehenago «euskalkien arazo» zena 
«bizkaieraren arazo» bihurtu dela, «euskalkien birpizte garaia» deitzen duen hartan (1986).  

Kintanak uste du euskaldun bizkaieradunak alfabetatzeko ez dela bizkaiera erabili beharrik 
tarteko eredu moduan. Haren iritzia da zuzenean pasa daitekeela eredu batura: 

Erabateko erdaldunei, beste barik, euskara ikas dezaten eskatzen diegun bitartean, gehiegikeria omen da, 
antza, euskaldun analfabetoak euskara batuan alfabeta daitezen eskatzea, eta gizatxo tontotxoei bidea 
errazteko, emongotzut, eztotsat in, esateben edo inbiot besterik esaten ez dakienari, emango dizut, ez diot 
egin, esaten zuen edo egin behar dut moduko era batuak zuzenik irakatsi ez baizik lehenengo emongo 
deutsut, ez deutsot egin, esaten eban eta egin behar dot bezalako erak azaldu behar omen zaizkio. 
(1986:159) 

Bizkaierak izan dezakeen zubi-funtzioa ukatzen du, besteak beste hizkuntzaren 
bizkortasuna ere kontuan hartuz, eta ez bakarrik dialektologiaren alorreko ikerketek erakusten 
ahal duten sailkapena: 

Bitxia benetan pedagogia berri hau, bakarraren lekuan bi irakastea errazagotzat jotzen duena, 
lehenbizikoa, maiz teorikoa eta erabat hila izaten dela kontutan harturik. Zertzu dira, bestela, hortik 
zehar, bizkaiera direlako atxakiaz ibiltzen diren daikeguz, nintxakon, edo dauz moduko fosilak? Non 
esaten da gaur Bizkaian, Mallabi inguru honetatik kanpoan, etorri naitean, edo dirausku, sartu doa eta 
gisa berekorik. (1986:159) 

Geroago berriz ere ukatzen du euskalkiak eskain dezakeen laguntza: 

Haurren erraztasunari begira omen dauden batzu, textugile famatu batez ari naiz, ez dut uste, ofizialki 
bederen, bat ere seme-alabarik duenik, eta egiazko umeak ditugunok, geure tontotasunean, ez diegu batu-
euskalkien arazoagatik inoiz traumarik ikusi, eta bai erraztasuna edonolako textuak irakurri eta edonongo 
euskaldunekin mintzatzeko orduan. 
Sekulan Bizkaian tradiziorik izan ez duten gaiak -orain arte beti erderaz esan direlako- antza orain 
euskaldunei bizpahiru formaz irakatsi beharko dizkiegu. Eta ez nabil, soilki, función clorofílica, 
ecuaciones de segundo grado, edo vesícula biliar modukoez, etxean sorturiko ley-de-territorios 
históricos, Juntas Generales, pueblo trabajador vasco edo impuesto revolucionario bezalakoak ugari 
ditugu eta. (1986:159) 

                                                 
34 1986an argitaratu ziren 1984-85eko Gabonetan eginiko jardunaldietako hitzaldiak. Horrengatik agertzen da 1986ko data 
aipuetan. 
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Euskara Unibertsitatean izenburuaren azpian datorren lerroaldean, honako iritziok 
jaulkitzen ditu35: 

Garbi utzi genuen batasunaren lehen urratsak egin genituenean, eredu batua textugintzarako, 
komunikabideetarako, administrazio eta prosa standarderako behar genuela36, bai idatziz eta bai ahoz 
ere. Ez baita gisa, gaurko euskaldun populazioaren etengabeko lekualdaketaz, gaur irakasle batek egin 
dotsut, bihar beste batek egin dizut eta etzikoak egin dautzut esaten aritzea, edo irrati-telebistetako 
mintzatzaileek, inoiz gertatzen denez, gara-gera-ka edo det-dot-dut-ka ibiltzea. (1986:160) 

Garbi esaten du ez duela uste, «hiltzear dugun hizkuntza birpizteko, dialektoak indartzea 
biderik egokiena dela». Are gehiago, dioenez, horretaz «eztabaidaka hastea bera ere absurdua 
da». Hala ere, tonu bortitza gora-behera, ñabarduraren bat ere sartzen du, zenbait hiztuni eta 
zenbait esparrutarako euskalkiaren balioa aitortuz, gehiago de facto-ko egoera bat ulertu 
bederen egiteko gisan, eta ez etorkizunari buruz mantendu behar litzatekeen helmuga 
desiragarri moduan (1986:161; ikus 2.1.1.c. puntua). 

Kintanaren jarrera, bada, irakaskuntzaren eremuan euskara batua erabiltzearen aldekoa da, 
eta euskalkiaren balioa gutiesten du. 

20. Derioko Irakasle Eskolako irakasle batzuk (1985) 

Jesus Maria Agirrek, Iñaki Eguzkitzak, Itziar Idiazabalek eta Luis Maria Larringanek 
euren iritzia agertu zuten 1985ean argitaratu zen liburu batean, bi hizkuntza ofizialetan 
idatzia. Oro har, bizkaieraren defentsa egiten dute liburuan, eta partikularki etxetik euskaldun 
dialektodun umeen ikuspuntutik aztertzen dute arazoa: 

Lekuan lekuko arazo eta kezka guztien gainetik, gure azken helburua euskararen indartzea da, euskararen 
erabilera Bizkaian segurtatzea. Lan honetara mugaturik, eta konkretuki jatorriz edo etxetik euskaldun jaio 
direnak, eta batez ere herri edo kale girotik euskaldun diren guztien zaintzea, sendotzea. (1985:6) 

Arazoaren azterketa egiten da, luze xamar, eta hondarrean proposamen batzuk egiten dira: 

3. PROPOSAMENAK 
3.1. Bizkaiko haur euskaldunek jakin behar luketen euskara 
Orain arte aztertu dugun egoera eta ikusi ditugun erizpideak kontutan izanik, honako proposamenak 
egingo genituzke. 
a) Edozein herritako eskolak dituen helburuak guk ere geure egiten ditugu, hau da, hizkuntza mintzatua 
nahiz idatzia landu behar da eskolan. Bestalde, hiru erabilera nagusiek izan behar dute leku gure 
eskolako programakuntzan, hots, narrazioak, testu teorikoak, diskurtso girotuak. 
b) Gure egoera aztertzerakoan hiru hizkuntza mailaren presentzia ikusi dugu. Hizkuntza maila hoietako 
bakoitzak izan beharko luke leku gure eskoletan. 
1) Herriko euskara, nolabait hizkuntzaren erregistro arrunt bapatekoan agertzen dena. Hizkerabide honen 
sarrera defendatzeko ditugun arrazoi nagusiak sikopedagogia eta soziologiatik jasotzen ditugu: 
-Haurrak bere buruan konfiantza senti dezan, bere hizketa motaren harrotasuna behar du. 
-Harrotasun hau guraso eta herritarrei hedatu behar die, beren euskara eskolan sarturik baliozko ikus 
dezaten.  
-Euskara komunikabeta (sic, komunikabidea?) izanez eta herrian integraturik sentituz, etenik sor ez 
dadin. 
-Hizkuntza bizia eta eskolatuaren artean diglosiarik gerta ez dadin. 

                                                 
35 Dena dela, ez du aipatzen zehazki unibertsitatez beheitiko mailei buruzko xehetasunik, eta hain zuzen horiexek dira guri 
lan honetan axola handiena digutenak. 
36 «Textugintza» aipatzen du zehazki, komunikabideak, administrazioa eta prosa estandarrarekin batera, batuaren berezko 
eremu moduan. Hala ere, ez du xuxen ezer esaten eskola-hizkeraz eta honek euskalkiarekin izan lezakeen harremanaz. 
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-Euskararen egoera den bezalakoa izanik, eredu arrunt eta herrikoiak izan daitezke aberatsenak. Eskolak 
aintzakotzat hartzen ez baditu, bizitasun iturriari lepo emango dio.  
Azken baten, euskararen etorkizuna euskararen (edozein euskararen) erabilera bizian, benetako 
komunikabide den hizkuntzan dagoelako. 
2) Bizkaiera finkatua, Bizkaiko hizkerabideen errejistro jantzietatik gertuen kontsidera dezakegun 
prestijiozko hizkuntza maila berezia. Hizkuntza eredu hau eskolaratzeko arrazoiak ere garbi daude.  
-Bertako euskara jantzia ezagutzeko (literatura eta beste tradizio erako hizkuntza landuaren kontakizun, 
abesti, etab.) eta harekiko lotura sortzeko.  
-Bere euskararen sistema (gramatika) ezagutzera errazago iristeko eta bide batez hizkuntza idatziaren 
eredua menderatzeko.  
-Bertako euskara eta euskara batuaren arteko zubi egokiena gerta daitekeelako. 
-Batez ere etxetik euskaldun ez diren haurrak kontuan izanik, bizkaiera finkatuak bide egokia dirudi 
herriko euskara arrunta ulertu eta erabilbidean jartzeko ere. 
-Eskolatzerakoan jatorriz herri ezberdinetakoak (eta beraz hizketa mailan ere zerbait bereziak) hobeto 
elkar ulertzeko.  
-Joera espontaneoz bizkaieradunetan eskolatzearekin batera eredu jantzi hau erabiltzera bultzatzea 
sentitzen dela suposatzen da. Beraz, joera natural honi bere pisua ezin uka geniezaioke.37  
3) Euskara batua, Euskal Herri osorako proposatzen den errejistro normatiboa, pasiboki gutxienez 
menderatzea komeniko litzateke. 
-Azken urteotako zabalkundearen arauera, hizkuntza idatziaren lanik gehienak euskara batuan egin 
direlako.  
-Beste euskalkietakoekin eta batuzko euskaldunberriekin elkar ulertzeko lagungarri izan daitekeelako. 
(1985:30-32) 

Lehenbiziko proposamena, beraz, eskolan ikas-irakatsi beharko liratekeen «hizkuntza 
mailei» buruzkoa da. Hiru eredu aipatzen dira eskolan toki eduki beharreko: herriko euskara, 
literatur euskalkia-edo (testuan «bizkaiera finkatua» esaten zaiona), eta azkenik, euskara 
batua, «pasiboki gutxienez menperatzea komeniko litzateke»-ena. Horietako bakoitza 
zergatik proposatzen den ere azaltzen dute egileek. 

Eta hala, herriko berbeta eskolan onartzeko arrazoiak, hizkuntza hobeki sustraitzeko 
helburua izanen lukete (hizkuntz harrotasuna zaindu, eskola eta gizartea lotu...). Bizkaiera 
finkatua erabiltzeko arrazoien artean, berriz, esaten da, besteak beste, hori izan litekeela bide 
egokia ume erdaldunen kasuan tokiko euskara ulertzeko eta «erabilbidean jartzeko» ere, eta 
baita herri ezberdinetako ikasleak eskolan elkarrekin direnean batak besteari «hobeto 
ulertzeko» ere. Euskara batua, berriz, goian esan bezala, azkeneko mailan litzateke, eta hura 
«pasiboki gutxienez» jakiteko iradokizuna egiten da. 

Hurrengo proposamen multzoa honen segidan iruzkinduko dugu. Hasteko, arazoaren 
aldeaniztasuna eta zailtasuna aitortzen da, eta albora uzten da bizkaiera nonahi ezartzeko 
tentazioa (nahiz eta baden, egileen idurikoz, hala jokatzeko arrazoi ugari). Lekuan lekuko 
azterketak eta irtenbideak bilatzeko ahaleginak egitea proposatzen da, eta gero eskolak 
euskaldun batzuen hizkuntz harrotasuna indartzeko izan dezakeen zereginaz mintzo dira, 
bizkaieradunen konplexuaren kontrako elementu gisa aurkeztuz eskola.  

Oinarri horietatik abiatuta, bizkaieraren irakaskuntza non, zein herri edo eskualdetan 
ezarriko litzateke? Esan gabe doa herri euskaldun-euskaldunetan bai, eta aipatzen da zehazki 

                                                 
37 Hona horren itzulpena, gaztelaniaz: «Un sentir natural interpreta como normal para vascoparlantes de vizcaíno, que, junto 
con la instrucción, se promueva el uso cuidado de esta lengua. Por tanto, no podemos restar su peso específico a esta 
tendencia natural». (1985:33) 
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Durango, Gernika eta holako tokietan ere behar lukeela bere tokia euskalkiak. Azkenik, «haur 
euskaldun gutxi dituen herrietan» nola jokatu azaltzeko orduan, bizkaieraren beharra 
adierazten da horietarako ere, nahiz eta arazo ekonomikoak ekarri erabaki horrek (ez da 
esaten, baina beharbada talde bereziak antolatzeko proposamena egiten da). 

3.2. Eskola eta bere inguruko erakundeen zeregina 
Orain arte proposaturikoa eskolan aurrera eramateko bide zehatzak erabakitzea ez da erraza. «D eredua» 
deiturapean eratutako eskola gehienetan proposamen hauen bidetik ez doazela nahiko ezaguna da. Gure 
ustez nahiko itsua zen bide bat hartzeak (euskara batua eta kitto) ondorio kezkagarriak ekarri baditu, gu 
ez goaz orain bapatean eta denentzako berdina den alderantzizko bidea inposatu behar denik esatera. 
Horretarako arrazoi ugari baditugu ere, egokiago derizkiegu beste bide hauei.  
3.2.1. Euskararen irakaskuntzaren «lekutasuna» 
Edozein irakaskuntzatan, eta euskararenean are gehiago, lekuan lekuko azterketak eta proposamenak 
egin behar dira: herria eta bere ezaugarriak, euskararen eta euskalkiaren erabileraren arabera, 
eskolarenak, gurasoenak, irakasleenak eta batez ere haurren ezaguera eta egoeraren arabera.  
Adibidez, gaur egungo euskararen egoeran, bizkaiera eskolan erabiltzeak izate arrazoi sendoagoa duela 
deritzagu zenbait herritan. Hain zuzen, nahiz eta euskaldun bezala azaldu, herri askotan (Gernikan, 
Durangon, Lezaman, etab.en) eskolak euskararen sendotzean zeregin berezia dauka. Haurrak etxetik 
dakarren gutxi edo askoa onartu eta sendotzen, baloratzen, bide batez etxekoei konfiantza eta euskararen 
erabileraren harrotasuna eta protagonismoa berrematen. Eskolak euskararen indartzean zereginik baldin 
badu, eginkizun hau premiazkoenetakoa ikusten dugu.  
Beste adibide bat haur euskaldun gutxi dituen herrietakoa litzateke. Gure ustez, jatorriz euskaldun diren 
haur hauek begirune ta arreta berezia eskatzen dute, nahiz eta ekonomi arazoak behar bada sortu.  
3.2.2. Irakasle eta gurasoen protagonismoa 
Euskararen historia luzean, herria bera eta gurasoak, familia izan da euskararen irakasle nagusia. 
Euskararen irakaskuntza instituzionatzeak (sic), eztabaidarik gabeko onurak dituelarik, ez du esan nahi 
eskolak eginbehar guztiak betetzen dituenik. Munduko eskola aurreratuenetan etxeko eraginak kontuan 
hartzen eta azpimarratzen ari badira (...), guk ezin bazter dezakegu familiaren zeregina euskararen 
sendotzean. Irakaslea etxeko euskararen euskarri eta ziztagarri eta osatzaile izan behar duela esango 
genuke.  
Bestalde, irakasleak bere nortasuna duelarik, bera ere euskaradun denez, bere ahalmen guztiei fruitu 
ateratzen ahalegindu behar du. Hemen zera aipatu nahi dugu: norberaren euskalkia ongi menderatzea 
beharrezkoa dela euskalki hori eta besteak ongi lasai erabiltzeko. Segurtasunik gabe hitzegiten duen 
irakaslea ez dela hizkuntza horren irakaskuntza bultzatzeko egokiena (...).  
Eta ezin dugu ahaztu, gainera, eskolan egiten edo egin nahi den gehiena (guztia ez esatearren) 
irakaslearen eskutik eta nahietatik pasatzen dela. Beraz, edozein irakaskuntza plangintza egia bihurtzeko, 
irakasleak egin behar duela bere lehenengo. Arrazoiak ulertu eta onartu eta hoiek proposatzen duten 
bidean abiatzeko prest jarri. (1985:36)  

Euskara batuan diren testuak egokitzen ahal dira bizkaieraz egiten den eskoletan 
erabiltzeko, baldin eta irakasleak prestakuntza nahikoa badu, eta bide hori balia daitekeela 
diote egileek (batez ere haur ttikienekin):  

Hori horrela delarik, ez zaigu iruditzen menpera ezineko zailtasuna dagoenik euskara batuz idatziriko 
liburuak bizkaieraz erabiltzeko. Irakasleak behar bezalako euskarazko prestakuntza baldin badu, jakin 
behar du, txikienekin ari denean batez ere, aditz nahiz beste lexikozko forma zenbaiten bizkaierazko 
ordekoak bilatzen. Hau egiten duten irakasle asko ezagutzen dugularik, gainera. (1985:38) 

Dena dela, bizkaierazko testugintza ere bultzatu nahi lukete, eta gainera, bizkaierazko 
testu horiek, ortografia batuan eginak, Euskal Herriko beste toki batzuetan ere erabili behar 
direla diote egileek38: 

Honek ez du esan nahi, halere, gauzak dauden bezala ongi daudenik. Lehen aipatutako arrazoi 
guztiengatik, bizkaieraren erabilerak euskararen sendotzean zeregin haundia baldin badu, bizkaierak 

                                                 
38 OHOko azken mailetan jartzen dute adibidea, gaur egun Lehen Hezkuntzan sartuko ez litzatekeena. Latiegik eta 
Oñatibiak ere (1982) OHOko azken urteetan jartzen zuten norberarena ez zen euskalkiak ikasteko unea; Eusko Jaurlaritzak, 
berriz, garai bertsua aipatzen zuen 1982ko adierazpenean eredu batetik bestera igarotzeko garai egokitzat.  
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idatzi mailan ere azaldu beharko du: eskola liburuetan eta bestetan39. Eta ortografia batu batetan azaltzen 
den arauera, ez dugu uste idazki hauek Bizkaira mugatuak gelditu behar dutenik. Bermeoko 8. mailako 
neska-mutikoek Txillardegi edo Atxaga irakurtzeko gai izan behar duten bezala, ez dute gutxiago izan 
behar Oihartzuarrak Kirikiño-ren Abarrak (jatorrizko bizkaieran, noski) ulertzeko. (1985:38-40) 

Beraz, eskolaren zereginen artean, Erkidego guzian, euskalkien irakaskuntza ere sartzen 
dute. Kontuan izanik, dena dela, azken buruan eskolak ezin duela gauza handirik egin 
gizarteak ere bide berean ahaleginik egiten ez badu. Bestalde, hizkuntzaren erabilera 
ziurtatzeko, euskalkiaren «estimazio eta harrotasuna» bihurtu behar zaio euskalkidunari, 
eskolari ere eragile funtzio garrantzitsua eskaintzen zaiolarik horretarako (1985:40-42). 

Azken iruzkin eskematiko gisa, ideia hauek azpimarratuko genituzke:  

-etxetik euskaldun direnak dira egile hauen proposamena egitera bultzatu dutenak; 

-euskaldunik dagoen herri guzietan (guti badira ere bai), bizkaiera lantzearen alde agertzen 
dira; 

-hiru hizkuntz eredu ikas-irakatsi beharko lirateke eskolan (herrikoa, «bizkaiera finkatua», 
eta euskara batua -azken hau «pasiboki» gutienean, iradokitzen dute); 

-ez dute, ordea, zehazki proposamenik egiten zein ikasmailetan zein hizkuntz eredu 
erabili; 

-baina kontuan hartuz helburuak (hiru ereduak); kontuan hartuz 14 urtetan ikasleek batua 
eta besteen euskalkiak ere irakurtze mailan jakin behar lituzketela (gipuzkoarrek bizkaiera, 
aipatzen dute zehazki, adibide gisa); eta kontuan hartuz zer arrazoi agertzen dituzten egileek 
eredu bakoitzaren beharra aldarrikatzeko, uste dugu ondorio hauetara irits gaitezkeela 
proposamena zehazteko bidean: 

Ondorioak: 

- euskalkia lantzeko joeraren barrenean sartzen da bete-betean proposamena, euskara 
batuaren beharra ukatu barik; 

-0-6 urte bitartean, ahozkoa nagusi, herrian herriko hizkera erabiliko da; 

-6-12 urte bitartean, gehienbat «bizkaiera finkatua» (baina euskara batua ere bai, bigarren 
mailan, testuliburuetan eta bestelako materialetan agertzen delakoz); ahozkoari ere garrantzia 
emanen zaio, dena dela; 

-14 urteak baino lehenago noizbait: gipuzkoarrek -eta beste euskaldunek?- bizkaierazko 
testuak ulertzeko trebetasuna lortu behar lukete (berriz ere, adibide mailan bederen, arazoa 
                                                 
39 Oin-oharrean honela diote egileek: «Azken uneotako joerak nolabait orekatzeko, eta bizkaiera ere eredu jantzi eta 
literarioetarako gai dela azaltzeko, zeregin haundia dagoela iruditzen zaigu, eskola liburuetara ere bizkaiera eramaten». 
(1985:40) 



3.2. Euskal Herrian eginiko proposamenak  399 
 
bizkaitarren eta gipuzkoarren artera biltzen da nagusiki: ez da aipatzen beste 
euskalkietakorik; dena dela, arreta berezia eskatzen da, euskalkidun ororentzat, nonahikoak 
direla ere); 

-Zein herri edo eskualdetan ezarriko litzateke jardunbide hori? Herri edo eskualde 
euskaldunetan, eta baita euskaldun guti diren tokietan ere, arreta berezia eskainiz haur 
euskaldunei (talde bereziak eginez?). Herri edo eskualde erdaldunetan euskara batua 
erabiltzea ez da gaizki ikusten, aipamen ttiki bat egiten baita horretaz euskara batua 
lantzearen aldeko arrazoiak aipatzeko orduan. 

21. Adolfo Arejita (1984-85)40 

Euskara batuaren beharra eta errealitatea ez du eztabaidatzen Adolfo Arejitak Eibarko 
Jardunaldietan. «Nekez uka leiteke»-ela eta beharrezkoa dela dio, zenbait eremutan «hizkuntz 
eredu finkatu» bat behar delakoz, batez ere «Euskal Herri osorako edo euskalki bat baino 
gehiago hartzen dauan lurralderako dan neurrian» (1986:165-166). Euskara batuaren beharra 
ez, baina hartarako ibiliriko bidea bai kritikatzen du, edo zalantzan jarri behintzat 
(1986:166)41. 

Hizkuntz batasuna behar den ala ez eztabaida gainditua dela uste du, beraz, eta 
hizkuntzaren ikasketari dagokion alderdi didaktikoari ekiteko garaia dela irizten dio, horretan 
jokatzen baita euskararen iraupena haren ustean: 

Gaur egun, dana dala, batasuna bai ala ez eztabaidearen aldi mingots agorrori joan edo urrundu dalakoan 
nago. (...) 
Bada ordua, euskal irakaskuntzan be, euskera batua bai ala ez alkarri tematzetik urten, eta euskeraren 
beraren etorkizunerako hil edo biziko arduretan jarri daigun geure adimena. (1986:166)  

Lehenengoz, euskara batua zer den zedarritzen saiatzen da, eta azken urteetan hizkuntz 
eredu horren eredu zabalagoa onartzeko joera nabaritu uste duela dio42, aldi berean herri 
xeheak erabiltzen duen hizkerara hurbiltze bat gertatu delarik (ageri da Batasunaren Kutxa 
delakoan -1968an- eskaintzen zen eredutik garai honetan, 1985 inguruan, erabiltzen denera, 
aldaketa kozkorrak izan direla, aditz laguntzailetik beretik hasita, besteak beste. Ikus bedi, 
dena dela, 1. kapituluan). 

Euskara batuaren hasierako urteetan euskalkien eta euskara batuaren arteko lehia ageri 
zen; urte batzuk beranduago, «euskalkien arazoa» (hots, euskalki guzien arazoa, agerian 

                                                 
40 Argitalpena 1986koa da, eta  horrengatik ageri da data hori aipuetan. 
41 1978an, Bergarako Biltzarrerako inkesta bat egin zen euskara batuari buruzko hainbat galdera eginik profesional batzuei. 
Galdera bat zen ea zer kritikatuko lukeen inkestatuak euskara batuaren bidean eginiko guzietatik. Kritika mordoxka biltzen 
da prozedurari buruz. Itxuraz euskara batua onartzen zen, baina bazen kezka ea 1968tik 1978ra bitarteko 10 urte horietan 
eginiko prozedura ote zen egokiena. Patxi Uribarrenek ere (1980) ez du ukatzen hutsak egin diratekeela bidean, hala ere 
bidearen ontasuna orohar ukatu barik. 
42 Laura Uruburuk, berriz, 1992an argitaratuko idatzian esaten du azkeneko urte parean-edo bizkaieraren kontrako giroan 
aldaketa sumatu duela irakaskuntzaren eremuan (1992). 



400 3.2. Euskal Herrian eginiko proposamenak 
 
behinik behin) «bizkaieraren arazoa» bihurtu da, eta egileak arrazoiak ere ematen ditu43: 

1.2. Bizkaieraren auzia.  
Euskalkiak-euskera batua dalako auzian «bizkaiera» deritxoguna bihurtu da prolemarik latzena 
aspaldion. Euskera batuaren hedakuntzak bizkaierari eragin deutso bizien, eta ia beronetara mugatu 
daiteke auzia gaur. Eta arrazoiak argiak dira: egin dan baterapenean, bizkaiera da baztertuta gelditu dan 
euskera-mota; bizkaiera da euskera-ereduotan berezitasun formal agirienak dituena. (1986:167-168) 

Arejitaren iritzian arazoa ez datza idatzizko eredua onartzean edo ez onartzean, baizik eta 
bizkaierari ez zaiola esparrurik utzi, eta irakasmodu okerrak erabili direla batua zernahitarako 
sartu nahi izatean (1986:168). Administrazioak izan omen du horren erantzunkizuna, 
bizkaieraren arazoari ez-ikusia eginez jokatu baita (1986:168-169; ikus 2.2.4. atala ere). 

Euskara batua arineketan ezarri nahi izatea (edo nahi izana), arrazoi politikoen menpe 
jartzen du Arejitak. Lastertasun horrek berak eragin duela dio zenbait kasutan koadro 
egokirik gabe sartu izana euskara arlo batzuetan (irakaskuntzan, adibidez). 

Euskarari buruz Bizkaiko lurraldeak nola dauden, diagnosi moduko bat egiten du, 
bizkaierak erakusten dituen ahuldade batzuk aipatuz:  

1.3. Bizkaieraren egoera eta erabil-barrutiak.  
Erabilerari bagagokoz, bizkaierak euskal hiztunetarik % 40 inguru batzen ei ditu, gaur milaka hiztunetan 
hori zehaztea erreza ez bada be. Baina datu hori ez da nahikoa, beste barik. Bizkaieraren ahuleziaz ere 
zeozer esan behar da: eskualde batzuetan bizi-bizi ba dago ere erditik ekialderantza (Lea-Artibai...), 
mendebalderantz euskal mintzodunen hizkera pobre eta urriago gertatzen da. Honetan Bilbo eta Bilbo 
Handiaren eragipena dago: gaztelaniaren bidez egiten da uriburu handi honegazko hartuemona. Holan, 
Uribe-kostan (Getxo, Sopelana....), Txorierrin (Leioa, Erandio, Sondika, Derio...), Nerbioi aldean 
(Basauri-Galdakao, Arrigorriaga...), Zornotzan eta beste leku batzuetan nabari-nabaria da euskeraren 
indargetzea Bilboren kutsu horren bidez.  
Gipuzkoako bizkaieradun lurraldea kenduta, Bizkaiko lurraldean euskerak uri gitxi ditu, eta eurotan 
euskera makalik dago kostaldean izan ezik (Ondarroa, Lekeitio, Bermeo). Euskerak indarra daukan lur-
barruko uriak (Gernika, Mungia, Markina) gitxi dira. Besteetan (Durango, Zornotza, Galdakao, Leioa...) 
motel dago. Bizitasunik handiena, beraz herri txikietan dauka Bizkaiko euskerak: nekazal giroko 
herritxoetan. (1986:170)  

Irakaskuntzarekin bereziki lotua, Arejitak dio zenbait ikastetxetan kaltegarritzat jo izan 
dela nork bere euskalkian sakontzea «euskera ona» ei dena ikasteko. Hiru jarrera planteatzen 
dira, bada, gai honen inguruan, egile honen ustez44: prestigiozko hizkeratzat batu hutsa 
defenditzen dutenak; bizkaiera hutsa defenditzen dutenak; eta bizkaieratik abiatuz, batua 
osorik ikastera joko luketenak45: 

Norbere euskerea, mesederako barik, kaltegarri bihur daiteke "euskera ona" ikasteko. Hoba da norberen 
hori bertanbehera baztertu, ta ezerezetik hasi batua ikasten, bigarren hizkuntza balitz legez. 
Joera hau irakaskuntza zentro batzuetatik be bultzatu izan da, bide errentagarriago ta onurakorragotzat. 
e) Irakaskuntza edo gizarte planteamentuei begira, badira, alde batetik, prestigiozko hizkeratzat batu 
hutsa proposatzen dabenak, bizkaiera erabilera arruntera mugaturik. Badira, baita, beste ertzean, batuaren 
kontrako erreazinoz edo, euskalkia bakarrik gura leukienak. Eta, azkenez, badago multzo bat, 

                                                 
43 Kintana haserretu egiten da jokabide horrekin, azpian arrazoi politikoak igertzen baititu, eta ez euskararen aldeko jarrera. 
44 Ideia bera agertzen da Derioko irakasle eskolako irakasleen lanean (1985). 
45 Horrela planteaturik badirudi azken bidea dela osoena, besteak beste euskalkia eta batua, biak ikasiko omen liratekeelako 
horrela "osorik". Arazoa dator hautatu behar denean, eta bietako bati eman behar zaionean lehentasuna, errealitatean askotan 
hala gertatuko baita praktikan. Bestalde, badirudi lehenengo bidetik joko luketenek batuaz eginen luketela alfabetatzea eta 
bizkaierari hizkera informalaren esparrua utziko lioketela soilik. Bigarren jarrerakoak, berriz, hizkuntzaren inguruko 
sakontze guzia euskalkiaren inguruan eginen lukete, euskara batuaren eredurik ez balitz bezala. 
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bizkaieratik abiaturik, batuaren ezaguera osora joko leukienak. (1986:172) 

Gizartea euskalduntzeko lanean, lehentasuna gune euskaldunak indartzeari emanen lioke, 
baina euskaldun berrien fenomenoari trabak jartzen zaizkio; mugimendu hori kontrolatu nahi 
dela ageri da. Ildo horretan, kritikatu egiten da aspaldiko urteetan euskaldun berrien 
mugimenduan jarri izana, eta ez euskaldun zaharrengan, euskara berreskuratzeko ahalegina: 

Nire ustez, euskalduntze lan honetan, lehentasuna emon behar jako euskera bizirik dagoen inguruetan 
euskera sendotzeari. Euskeraren hesparru bizietan lortu behar da euskera "edonorako" ta "edozertarako" 
izatea. 
Euskaldunbarriak sortzearen prozesoak kontrolatua izan behar du: euskera ikastea euskal giroan 
integratzeaz loturik joan behar dau. Halan ez bada, alperriko lana, edo ta kalterakoa, ete dan nago 
(kalterakoa, batez be ikasten dabiltzanak, eurenez barik, gurasoen edo inoren gogoz dabiltzanean). 
(1986:174)  

Euskaldun berriei lehentasuna eman zaiela dio, eta euskaldun zaharrak alde batera utziak 
izan direla. Bestalde, irakaskuntzaren munduan horrek lituzkeen ustezko ondorio batzuk 
agertzen ditu, hala nola «bizkaitar helduei euskera irakasteko, bizkaiera erabilteak ondoren 
mesedegarriak emon ditu»-ela, edo «ikastola mailan, irakasle bizkaieraduna batuz 
mintzatzerakoan bizitasun barik gelditu» dela, horren ondorioz «euskera pobrea egiten 
dauala», eta azkenik, «ikasle bizkaitarrari batu hutsa irakatsi izan jakonean, batuz (ahoz zein 
idatziz) moldatzerakoan, ikasi dituan gramatika-klitxe eginak erabiltera joten dau»-ela, 
horrela «ahoz dakarren euskerari onurarik ateraten ez deutsala» (1986:174-175). Arejitaren 
ustez, ostera, bizkaieraren lantzeak euskera bera indartuko luke: 

Badirudi bizkaiera, irakaskuntzan zein beste gizarte arlo batzuetan, tresna garrantzitsu izan daitekela 
euskera bera indartzeko. (1986:175) 

Irakaskuntzari dagokionez, bereziki interesatzen zaizkigu egiten diren planteamendu 
pedagogiko zehatzak, beti ere ikasle bizkaieradunari begira eginak:  

2.2. Bizkaieratik abiaturiko pedagogia.  
Inguru euskofonoen hizkuntz-erabilera sendotu gura bada, bere hizkerabidea behintzat aintzat hartu 
beharko da, edo hobeto esateko, oinarritzat. Hiztunen ahozko expresinoa baloratzetik abiatu beharko gara 
gorantza, hizkera arruntenetik landuenera.  
Emon daiguzan hiru hizkera: ahozko hizkera (arrunta), bizkaiera landua, eta euskera batua. Euskaldun 
bizkaieradunaren kasuan, egokiago ikusten dogu, ahozkotik bizkaiera landurako pausua emon daian 
lehenengo, zuzenean batura barik. Bai entzuteko zein irakurteko, eta hainbat gehiago idazteko edo 
berbetako, errezago eta hurragoko egingo jakoz beti bizkaieraren formak, batuarenak baino, eta bere 
espresabidea ere jariokorrago ta aberatsago bihurtuko da.  
Batez ere aditzean, baina hitzen formetan, esakuneetan edo sintaxi-egitura batzuetan kidekoago sentituko 
dau bizkaiera landuaren eredua bizkaieradunak beste edozer baino. Ahozko zein idatzizko textuen 
aurrean, errezago bilatuko dau bere hizkeragazko analogia bizkaiera landuan. Gainera, gozatsuago eta 
atseginago egingo jako pausu hori, hurrerapen horregaitik. (1986:175)  

Beherago, xeheroago tratatzen du eskolaren eragina umeen hizkuntz formazioan (ahantzi 
gabe eskolak adinako -edo gehiagoko- garrantzia dutela kale giroak eta etxekoak; gurasoek 
beren euskara baloratu behar dutela eta ez «subvaloratu»...), instituzio horrek eragin litzakeen 
kalteak eta onurak bereiziz.  

Horrela, eskola kaltegarri izan daiteke honako baldintza hauetakoren bat gertatzen baldin 
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bada: eskolatik kanpo umeak ez badu eskolako hizkera inon ere aurkitzen; ikasleak etxetik 
eskolara dakarrena gutiesten edo txarresten bada; etxeko hizkuntz ohiturak sendotzeko balio 
ez badu; eskolan umearen forma «espontaneoak», «okerrak direlakoan» zuzentzen badira; 
umea euskararen kontra jartzen bada; umeak egitura aldetik perpaus simple batzuk baizik 
erabiltzen ez baditu; eta baita umeak «euskal sistema ezbardinen interferentzia ugari egiten 
badau» (1986:177-178). 

Eta mesedegarri, aldiz, honako ezaugarriok agertzen badira: «a) Euskerazko komunikazioa 
laguntzea; b) Euskera kontextu sozial guztietan bizi erabiltea; d) Etxeko euskeraren 
aberastasuna eta jariokortasuna galtzen ez baditu eredu jantzia erabiltzerakoan; e) 
Euskerarako zaletasuna sortzen edo bizitzen bada; f) Ahoz, eredu ezbardinen interferentzia 
barik, errez berbetako gai izatea; g) Umeagaz batera, gurasoak motibatzen baditu euskeraren 
alde» (1986:178). 

Arejitak defenditzen duen idea honela laburbil daiteke: eskolan umea herriko euskaratik 
abiatuko da, handik bizkaiera literariora joanen da, eta hortik euskara batura. Hiru urratseko 
plan hori, berriz, euskara pobretua dagoen tokietatik hasi eta indartsu dagoenetaraino ezarriko 
luke Arejitak. Eta azken urratsa, bizkaiera literariotik batura igarotzekoa, bizkaiera ongi ikasi 
eta gero egin behar litzateke (pentsamendu logikoa finkatutakoan, hau da, 12 urteren 
inguruan -1986:180-). Hona Arejitaren hitzak, Derioko Irakasle Eskolako taldeak 1985ean 
atera zuen liburuaren edukiarekin bat datozenak:  

3.3. Hizkuntzaren jokabidea eskolan. 
Gaur egun, ez dira gomendatzen metodo normatibistak edo gramatikalistak. Idatzizko ereduak ikastea 
izan da luzaroan eskolearen egitekoa. Eta, gurata edo gura barik, txartzat emon izan dira umeak kaletik 
dakarzan hainbat erabilera. 
Gaur, ahozko edo mintzatuari emoten jako geroz garrantzi handiagoa: umearen inguruagaz loturiko 
kontextuak, gaiak, hizkera. Egoerari loturiko erabilera. Horregaitik bultzatzen dira alkarrizketak, 
debateak, partizipazioa, jolasa... 
Eskolea lar loturik egon da hizkuntza-erabilera batzueri: narrazioa. Baliokotzat emon dauan hizkuntza 
maila, normatibizatua izan da, eta idatziz lantzen dana, batipat.  
Ertz biok alkartu beharra dago: maila normatiboa eta kode idatzia irakastea eskola[n] -eta diskurtso 
teorikoa menderatzea-, baina bestetik, maila arruntak ere lekua behar dau: umeak bere euskeraren lotsea 
izateko arriskua urrundu, bere buruagazko konfiantza sorreraziz. Horretarako hizkuntza maila 
komunikatiboan landu beharra dago.  
Eskolea etxeko giroaren konbergente bihurtzen bada, batetik motibazio biziagoa lortuko da hizkuntzaren 
alde, bere burua onartua ikusten daualako. Bestalde, lagungarri izango jako ikas-edukien adierarako. 
Ikasketetan erredimentu joriagoa lortu leiteke honetatik. Helburu biok oso garrantzitsuak: norbere 
hizkeraren aldeko zaletasuna (motibazioa), eta euskera, eragozpen barik, ikasketetan lagungarri gertatzea.  
Umeak dakarren euskera motela bada, etxean edo inguruan gitxi entzun edo erabili daualako (sarri 
gertatzen dana), hainbat arrazoi gehiago dago umearen inguruko hizkerari bultz eragiteko.  
«Tabula rasa»ren teoria baztergarria da. Umeek euskera gitxi dakiela-ta, askotan hartzen dan jokabidea 
da. A. Martinet-ek berak aitortu eban Leioako Ihardunaldietan, nahiko arrazoi dala umeari «hurreko 
hizkera» egiteko, bere giroko norbaitek euskera jakitea (guraso, aitita-amuna, edo senitartekoren bat) 
nahiz eta lotura ahula izan, inguru edo familiagazko lotura hori sendotzen lagundu behar deutsalako 
eskoleak46. (1986:179)  

                                                 
46 Planteamendu honetan, badirudi ikasgelan ager daitezkeen bizkaieraren arrasto guziak atera eta lehen mailara igan 
beharko liratekeela eskola lanetan. Gure ikuspuntutik, ordea, herri edo hiri batean bizkaieradunen kopurua ttikiegia baldin 
bada, ez litzateke euskalkia landuko lehentasunez sistematikoki eskolan lehenbiziko urte horietan, erreferentziak noiznahi 
egin badaitezke ere.  
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Umeak lehenagotik etxean ikasi duena aintzat eta oinarritzat hartu behar dela dioen 
printzipioa aipatzen da, eta adibide batzuetan erakusten da nolako progresioa egin behar den 
etxeko euskaratik hasi eta eredu batura iristeko: 

Printzipio psikopedagogiko behinenaren aholkua da umeak dakianetik abiatu behar dala. Hizkuntza 
beraren barruan errejistro bat baino gehiago badagoz, bidezko da lehenengo etxetik dakarrena sendotzea, 
hurrengo errejistrorako pausua emon baino lehen. Eta irakasleek zein ikasleek, hizkuntza maila 
ezbardinon konzientzia izatea. 
Etxetik dakarrenari lepoa emonik, eskoleak beste bide bat hartzen badau, berea desarroilatzeko bideak 
eragozten jakoz umeari, hizkera hori erdi-fosil edo gauza arraro lez gelditzen dalarik. Eta heldu daiteke, 
komunikazio arruntean, ez berea (arruntegia deritxolako), ez eskolako eredu landua (girorik bakoa 
deritxolako) ez egitea. Hainbat errezago, erderaren alternatiba eskura daualarik.  
Printzipioa, beraz, URRENEKOTIK URRUNENEKORA joatea da, ahozko bizitik idatzizko eredu 
hurrenekora, eta eredu horretatik batukora. Lehenengo pausua, beraz, etxekoa osotu eta jantzi egitea 
izango da. Ez transformatu. Berbaz darabilzan eta idatzitako formen arteko kidetasuna ikusi behar dau:  
gurot ........gura dot. 
Urten i deu ..urten ei dau. 
emontzo ......emon deutso. 
agiñek .......aginak. 
jausi jatez ..jausi jataz. 
esan'tzesan ..esan eutsazan. 
Hori da ahozkoa jantzi edo eskolatu egitea. Beste pausu bat, askoz gorakoa izango da ereduon pareko 
beste eredu batzuk irakastea. Kasu honetan:  
nahi dut - atera omen da - hortzak - erori zaizkit - esan zizkion.  
Bigarren kasu honetan transformatu egin dogu umearen espresabidea. Eskolatze-prozesoan pausu biok 
ikasi beharko dira: baina azken errejistro hau lehengoan ondo oinarriturik dagoanean irakatsi beharko da.  
Askoz errezago lortuko dogu umearen euskera komunikabide bihurtzea (lagunekin, gurasoekin...) lehen 
bide horretatik. Analisiak egiteko eta abstraziorako ahalmena hartu daianean, askoz errezago ulertu 
eragingo deutsagu, analogiaren bidez, sistemen arteko kidetasuna: «okelea gura dot» (aragia nahi dut), 
«beharrean nabil» (lanean ari naiz), «eroan deutsoz» (eraman dizkio)...  
Laburtuz, pausuak honeek izan daitekez:  
- Ahozko euskera sendotu eta aberastu, etxetik dakarren ereduaz baliatuz.  
- Lehen eredu jantzia, ahoz zein idatzirako, bizkaiera landu edo literarioa.  
- Eredu honetan zihurtasuna hartu daianean, pentsabide lojikoa hartzen dauanean, bere hizkera jantziaren 
pareko eredu batuaren formak sartu, analogiaren bidez. (1986:180) 

Beraz, azpimarratzen dugu, eukalkiari toki zabala eskaintzen diolarik, euskara baturako 
urratsa ikasleak «pentsabide lojikoa hartzen dauanean» egiteko proposamena egiten du 
Arejitak. 

 
22. Koldo Zuazo (1988a, 1993, 1998) 

Hasierako gatazka giroan euskara batuaren aldeko posiziotik abiatuta, Koldo Zuazok 
1988ko lanean (Euskararen Batasuna) irakaskuntzan eredu subestandarrak erabiltzearen 
aldeko jarrera erakusten du, bai mendebaleko euskalkiari dagokionez eta bai iparraldekoari. 
Proposamena ez da gehiago zehazten, baina orientabidea garbiro azaltzen da. Euskara batua 
finkatuxea uste duelarik, euskalkiari ere arreta handiagoa jartzea eskatzen du. Ildo berean ari 
da berriz ere 1993an eta 1998ko lanean (ikus aipamenak 3.1.2. puntuan). 

23. Patxi Zabaleta (1988) 

Euskaltzain oso sartzeko ekitaldian Patxi Zabaletak esaten du Iruñean eta Nafarroako beste 
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lurralde erdaldunagoetan euskara batuari ematen diola lehentasuna dudarik gabe. Hortik 
ondorioztatzen dugu inguruak dituen ezaugarri soziolinguistikoak dituela gogoan 
irakaskuntza lana antolatzeko orduan, bestelako irizpideen gainetik (ikus 3.1.2. puntuan). 

24. Laura Uruburu (1992, 1993) 

Irakaskuntzako profesional gisa izaniko esperientzian oinarritutako zertzeladak esaten ditu 
Laura Uruburuk 1991ko abenduan eta 1993ko udaberrian, Deustuko Unibertsitatean eta 
Bilbon eginiko jardunaldi batzuetan (ikus Uruburu, 1992 eta 1993). Haietan, berriz ere, 
eskoletan bizkaiera erabiltzearen aldeko argudioak harrotzen ditu, indarrean hasi berria den 
Hezkuntzaren Berrikuntzarekin lotuta. 

Lan honetan bertan beste toki batean (3.1.2.3. atalean, adibidez) aipatu dugu motibazioak 
nolako garrantzia izan ohi duen ikasketak burutzeko. Ildo horretan, herriko euskara 
errekonozitu eta onartu behar dela uste du Uruburuk, osterantzean eskolako eredua oso urrun 
gelditzen delakoz ahozkotik. Ahozkoaren eta idatziaren artean alde handia omen dago 
askoren hizkuntz erabileretan. Idazten hasi eta beste forma batzuk ateratzen omen dira, 
ahozkoan erabiltzen ez direnak. Adibideak, 204 orrialdean adibide batzuk aipatzen ditu, 
estereotipo legez bizkaieradun askori agertzen bide zaizkienak idatzizko kodean hasi orduko. 

Uruburuk defenditzen duen planteamenduaren arabera eskolak laguntza eman behar dio 
umeari etxeko eta eskolako hizkera moldeen artean zubia egiteko, bere etxeko berbetatik hasi 
eta baturaino igarotzeko. Gainera, hizkuntzaren didaktikako planteamendu berriekin bat 
etorriz,  

(...) eredu bakarra, itxia eta estua -bere euskera-eredua ordezkatuko dauana- eskeini beharrean, egoera 
desbardinetarako erregistro eta eredu desbardinak ezagutu eragin beharko deutsoz, baina mailaz maila eta 
pausuz pausu joanez. (1993:209) 

Pausoka egin behar dela prozesua dio, eta hauexek lirateke urratsak: 

Ahozko bizkaiera kolokialetik --->Ahozko bizkaiera jantzira, formalera.  
Ahozko bizkaiera formaletik ---> Idatzizko bizkaiera formalera (Onartuz, halanda be, umeak emoten 
dituan lehen urratsetan, bizkaiera kolokiala, osotzen joateko).  
Idatzizko bizkaiera formaletik --->Euskera batura (ez dot bereizten ahozkoa eta idatzia, ez dagoalako 
erregistro kolokialik, ahozkorako eredu faltaz dagoalako). (1993:209) 

Planteamendu didaktikoa egiten du, erabilera arruntetik maila formalagoetara, ahozkotik 
idatzira, erreformak dakarren filosofia oinarri hartuz eta harekin bat etorriz. Besteak beste 
honako ideia hau garrantzitsua da: 

Erabilera da, beraz, ardatza, abiapuntua, eta egingo diran gogoetak erabilera hobetzeari begira egingo 
dira. (1993:209)  

Horretaz aparte, ikasketa esanguratsuak lortzeko euskalkiak inguru euskalkidunetan izan 
behar duen balioa aipatzen du, eta baita gaingiroki aztertu ere lan honetan beste toki batean 
erabili dugun garapen hurbileko eremua izeneko kontzeptua nola uler daitekeen eta 
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lagungarri bihur daitekeen hizkuntzaren irakaskuntzari begira (1993:209-210). Hizkuntzaren 
ikas-irakaslanetan edukien hurrenkeran errazetik zailera, ezagunetik ezezagunera, 
hurbilekotik urrutikora joan beharra azpimarratzen du, progresioaren ideia izanik beti gogoan. 
Mailakatua ikasi behar du, beraz, ume bizkaieradunak hizkuntza. Hona Laura Uruburuk 
jartzen duen adibidea: 

Umeak etxetik datorrenean, Gernikako euskeran esate baterako:  
1. Ez'ban entzun, ze lo egon zan. 
esango leuke. Orduan eskoleak modu honetara aurrera egin leike: 
2. Ez eban entzun, lo egon zan eta. 
3. Ez eban entzun, lo egon zalako. 
4. Ez eban entzun, lo egoalako. 
5. Ez zuen entzun, lo zegoen eta. 
6. Ez zuen entzun, lo zegoelako. 
7. Ez zuen entzun, lo baitzegoen. 
Hizkuntza-forma desbardinok bereganatzeko, denporea behar dau, eta pausuka ikasiko dau, salto 
mortalak egin barik. Salto mortaletatik batzuk, gitxi batzuk, ondo urteten dabe, baina beste batzuk hil 
egiten dira. (...) (1993:212) 

Desberdintzen ditu hizkuntz ereduak (bizkaiera eta batua), kodigoak (idatzia eta ahozkoa), 
eta erregistroak (formala eta kolokiala). Horren arabera, eskoletan hizkuntza-planifikazioa 
behar dela dio: hizkuntza-irizpideak finkatzeko, eta erabaki behar direlakoz puntu batzuk. 
Honako hauek:  

Euskera-ereduak: noiz, zein, zergaitik, eta zelan irakatsi.  
- Euskera batetik bestera zubia, prozesua, zelan eta noiz egin. 
- Inguru euskaldunetan ume erdaldunei zein euskera-eredu erakutsiko jaken. (1993:211) 

Gai horietan erabakiak hartzeko ez da arrazoi politiko-ideologikorik, ez eta moda ere, 
erabili behar; funts soziolinguistiko, psikolinguistiko eta psikopedagogikoek behar dute 
erabakigarriak, nahiz eta kexa agertzen duen Uruburuk, zeren bestela jokatu izan baita «orain 
artean»: 

Orain artean, nik ikusi dodanez, euskerearen irakaskuntzarako hartu diran bideak ez dira zientzia 
honeetan oinarrituta hartu izan; kasu askotan eritxi politiko-ideologikoetan baino, eta beste batzutan, 
modeagaitik. (1993:211) 

Laura Urubururen proposamena, Derioko eskolako irakasleenaren ildoan eta haiekin 
batean, euskalkiaren eta eskola hizkeraren auzian egin diren zehatzenetako bat da, oro har. 
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza desberdintzen ditu, Berrikuntzak egiten duen gisan. 
Eta hala, Lehen Hezkuntzari dagokionez, hizkuntza lantzeko erabil daitezkeen baliabide 
batzuk hartzen ditu, eta haien inguruan antolatzen du hausnarketa: ipuinei buruz ari delarik, 
adibidez, liburuetan idatzia datorrena egokitu behar dela dio, toki bakoitzean bertako 
euskalkira ekarriz:   

Ipuinak kontatueran, liburuetan agertzen diran modu-moduan kontatzen badoguz, ez ginateke egongo 
ikasketa esanguradunak ahalbidetzen. Esan gura dot, eskolara sartu eta behintzat lehenengo mailetan 
derrigor moduan, egokitu egin beharko doguzala ipuinok umeen euskerara; ze bestela, ulertuko ditue, 
baina ez osorik, erdizka baino. (...) 
Gernikaldean adibidez, ipuinean etorri arren galtzamotzetan zegoen, irakasleek ez leuskioe era horretan 
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kontatu behar, ezpada ze praka laburrakaz egoan. Ostera, Ondarroa aldean, lexikoa bertako erara 
egokiturik, praka motzetan egoan47. Beste adibide bat. Ipuin idatzian ile motza zuen badator, normala ez 
da umeari era bardinean irakurtea Bizkai-euskera egiten dan lekuetan, ezpada ule laburra eukan. Motza, 
Bizkaiko ume askorentzat, itsusia da. Berez umeari buruan adin horretan sortu leikeon nahasteagaitik, 
zaindu egin beharko litzateke umearen inguruko euskerazko esate-modua. Bestela, ipuinaren zentzun 
osoa hartzea galerazo edo ukatu egiten deutsagu umeari jokabide honegaz; azken baten, ipuina bizi izaten 
eta poz hartzen galerazo. Orduan, erabilerak, hau da, umeak egiten dauan euskerearen erabilerak markatu 
behar deusku irakasteko bidea, erabilera dalako lehen aitatzen izan dogun aurretizko ezagupena. 
Irakaslearen eginkizuna, gelan dituan umeen euskerara gehien hurreratzen eta lotzen diran textuak 
aukeratzea edo textuok hizkuntza-errealitate horretara makurtzea izango litzateke, ahalegin bat egitea 
ulermena errezteko ikasleei; bide batez, ipuin eta irakurgaien aurrean jarrera baiezkorra eta 
irakurketarako zaletasuna sortuz. (1993:214) 

Irakaslearen papera funtsezkoa da lan horretarako, umeak dakarren hizkera begirunez 
hartu eta indartzeko: 

(...) Orduan, erabilerak, hau da, umeak egiten dauan euskerearen erabilerak markatu behar deusku 
irakasteko bidea, erabilera dalako lehen aitatzen izan dogun aurretiazko ezagupena. Irakaslearen 
eginkizuna, gelan dituan umeen euskerara gehien urreratzen eta lotzen diran textuak aukeratzea edo 
textuok hizkuntza-errealitate horretara makurtzea izango litzateke, ahalegin bat egitea ulermena errezteko 
ikasleei; (...) (1993:214) 

Haur Hezkuntzan usu erabiltzen diren beste baliabide batzuk ere aipatzen ditu Uruburuk, 
hala nola «narrazinoa eta deskripzinoa», «alkarrizketa» eta «abestiak», horietan denetan 
euskalkiaren aldeko isuria erakusten duelarik. Hala, abestiak erabiltzeko orduan, 
bizkaierazkoak erabiltzea artamendatzen du, azken urteotan euskarazko irakaskuntzaren 
garapenean hedaturikoak ez direnak. Elkarrizketetako hizkera dela eta, berriz, honako hau 
esaten du: 

(...) Umeakaz konfidantza eta berezkotasun giro bat sortu gura badogu, ezin izango deutsegu hizkuntza 
hotz baten, eurakandik urrun dagoan molde baten berba egin. (1993:214)  

Lehen Hezkuntzari dagokionez (6-12 urte), berriz ere azpimarratzen du ahozko hizkerak 
duen garrantzia, eta kode hori landu beharra. Ikas-maila hauetan, ordea, irakaslearen hizkerari 
dagokiola, hona nolako iritzia duen: 

(...) irakaslea eskolan euskera-eredu dala kontuan eukita, ikas-aldi honetan ahoz irakasleak erregistro 
landuagoa erabiltea litzateke egokia, hau da, bizkaiera formala erabili beharko leuke, baina beti, 
berezkotasuna, jariokortasuna ito barik, eta beti umearen ulermenari egokituta.  
(...) Gogoan izan beharreko erizpidea, hizkuntzaren formari dagokionean, da progresinoa. (1993:215-
216) 

Ikasleek harremanetarako erabiltzen duten hizkera indartzea proposatzen du Uruburuk, eta 
irakasleak ere beti gelakideek euren arteko mintza-jardunetarako erabiltzen duten berbetara jo 
beharko duela iradokitzen du. Honela egiten du arrazonamendua: 

(...) Nik proposatzen dodanari, «eragileen integrazioa» deituko geunskio. Euskera ikasteko eragileak 
zeintzuk dira? Non eta nori entzungo deutsie euskera? Kalean eta eskola-lagunei. Eta ze euskera 
entzungo dabe kalean? Eta zein euskera entzungo deutsie eskola-lagunei? Bada, irakasleek be, euren 
eragina hor integratzeko, horretara jo beharko dabe. Hizkuntza komunikazinorako bada, komunikazinoan 
erabilten diran tresnak irakatsi beharko deutseguz lehenengo; hartuemonetarako behar dabena. 

                                                 
47 Desberdintasun hauek egitean, bizkaieraren baitan ere berbeta desberdin bakoitzari albait ondoen atxikitzea proposatzen 
du. Horrek badu zerikusia J. M. Elexpuruk proposatzen duen «berbeta eskualdea» izeneko kontzeptuarekin, gure 
planteamenduan ere hobesten duguna (honetaz, ikus bedi 3.4. atala). 
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Hartuemonetarako, nahiz eta erdaldunak izan, ez dabe batua behar; komunikatu, eskola-lagunekin eta 
kalean egiten diralako. Onartzen ditugu eragiletzat bai telebista eta bai textu idatziak be; baina zer 
ikusten da? Ahoz komunikatzen ez diran umeak, nahiz eta telebista eta irakurgaiak euskeraz ulertzeko 
gai izan, ez dirala euskaldun aktiboak; euskera pasiboa daukie. (1993:218) 

Paragrafo horretan ageri denez, ongi ulertu badugu, irakasleak bere hizkera egokitu 
beharko luke ikasleek erabiltzen duten «hartuemonetarako» berbetara. Kasik iduri luke 
ikuspuntu horren arabera perfekzioa irakaslearen berbeta eta eskolakideena berdintzen 
denean erdietsiko litzatekeela, testu idatzien eta telebistaren eredutasuna arrontean bigarren 
maila batean utziaz, teorian haien eragina onartzen baldin bada ere. Horrela jokatuz, ordea, 
eskolak egin behar duen batasun funtzioa ez litzateke gauzatuko Uruburuk aipatzen dituen 
eskola mailetan, Lehen Hezkuntzan alegia, zeren zehazki hau ere esaten baitu: 
«hartuemonetarako, nahiz eta erdaldunak izan, ez dabe batua behar».  

Irakaslearen ereduak, berriz, finkoa izan behar du Urubururen ustez («Ez, batzutan 'zagoz' 
eta beste batzutan 'zaude'», 1993:219). 

Ikas-irakasteko eredu horri jarraiki, beraz, euskalkiari emanen litzaioke guzizko 
lehentasuna. Hizkuntza idatzian ere ezarian jokatzea proposatzen du Uruburuk, eta ez 
kolpetik euskara batu zurrun bat erakustea. Adibide gisa, esaten du jesarritte daus idazteko, 
lehenbiziko jezarrita dagoz ikasi beharko litzatekeela, eta «gero, azkenez», eserita daude. 
Idatziaren eremuan ere, beraz, progresioan ibili beharko litzateke. 

Akort gara Uruburuk erakusten duen planteamenduaren zati garrantzitsu batekin: 
berarekin batean, eta Hezkuntzaren Berrikuntzak dakartzan ideiekin konforme, guk ere uste 
dugu ahozko hizkerari garrantzi handiagoa eman behar zaiola eskolan, eta hori eduki behar 
dela gogoan beti idatzian ere edukiak modu mailakatuan aurkezteko; halaber, egokia 
iruditzen zaigu irakasleek «hizkuntzaren aldetik berezkotasunera jo behar dabela» dioen 
esaldia (1993:219), baina ñabarduraren bat edo beste ezarririk esaldi horri. 

Urubururen posizioarekiko diferentziak aipatzen hasiz gero, berriz, esanen genuke ez 
dugula uste irakasleak ikasleek euren arteko harremanetarako erabiltzen dituzten hizkera 
moldeak izan behar dituela eredu gisa edo aztergai beti. Ez duela, alegia, irakasleak zeren "jo 
behar" ikasleen arteko komunikaziorako erabiltzen duten hizkerara, izan ere, besteak beste, 
lagun arteko harremanak esparru informalekotzat jotzen baitira, eta eskolaren zeregin 
berezien artean, aldiz, gure ikuspuntutik, beste eredu formalago bat irakastea baita lehenengo 
eginkizunetako bat. Labur esateko, beste helburuak gogoan edukirik, gure ikuspuntutik 
eskolak ez du ahalmenik herriko hizkeraren ezaugarriei iraunarazteko: lan hori gizarteak egin 
behar du, eskolaren papera garrantzi handikoa baldin bada ere ereduen prestigioari 
dagokionez, adibidez.  

Gure ikusmoldearen arabera, uste dugu irakasleak herrian herriko ezaugarri idatziratuak 
aisa erabili behar dituela alde batetik, bai, baina bestetik eredu zabalago bat eskaintzeko 
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ahaleginak egin beharko lituzke, nolabaiteko hibridazio prozesuen kontrako obsesiorik gabe. 
Gure ikusmoldearen arabera ez da batere txarra edo desegokia, irakaslearen lanarengatik 
berarengatik, haren berbetak ere halako ezaugarri berezi batzuk izatea, ikasgelako 
formaltasunari lotuak, eta hargatik ikasleen «hartuemonetarako» solaskeratik, eta baita 
euskalkitik beretik ere, apur bat edo gehixeago urruntzea.  

Honi dagokionez, irakasleak beti eredu zurrun bakarra erabili behar duela aldarrikatzen du 
Uruburuk (beti dagoz, ez behin ere daude), baina guk, jokaera koherenteak dituen balioak 
batere ahantzi gabe bada ere, eta ikasmaila desberdinak kontuan hartuz, ez dugu uste hain 
kaltegarria denik noiz forma bat noiz bestea erabiltzea, ikasgelako egoera desberdinek 
hartarako ahalbiderik eskaintzen badute. Bestalde, uste dugu jarrera idekia agertu behar dela 
ikasleen hizkeraren ezaugarriekiko, eta baita haiek onartzeko joera erakustea egokiagoa dela 
dudarik gabe kontrako jarrera murriztailea baino. Idiazabal-ek dioen esaldia aldatuz, honela 
esan genezake: «Euskara denaren eta euskara ez denaren artean bereiztea irakaslearentzat 
behar beharrezkoa baldin bada, ez dugu uste hain funtsezkoa denik bizkaieraren eta ez 
bizkaieraren48 artean bereizketak egiten denbora gehiegi galtzea». 

Laburtuz, Urubururen orientabidearekin oro har bat etortzen baldin bagara ere, 
planteamendu horri eginen geniokeen kritika edo iradokizuna litzateke azken batean euskara 
batuaren ikastea arront gibelatu egiten dela, Lehen Hezkuntzatik goitiagoko mailetarako 
utziz. Egia da behin baino gehiagotan aipatzen dela azken finean euskara batuko (adibide 
batzuetan bederen batu soziologiko murritzeko) formak ere irakatsi behar direla eskoletan, 
baina ez da ikusten noiz gerta litezkeen baldintza egokiak urrats hori egin ahal izateko, beti 
ere euskalkiaren ezaugarriak azpimarratzen baitira, eta eredu estandar batuarenak sartzeko 
bideen garrantzia ttikitu. Edo bestela esan: ikas-irakaslanari jartzen zaizkion baldintzek eta 
printzipioek zaildu egiten dute eredu batetik inoiz bestera igaro ahal izateko bidea49. 

25. Lizarralde, Pello (1993)50 

Pello Lizarraldek Eusko Ikaskuntzen Kongresuan (1993ko abenduan) mahai inguru batean 
parte hartu zuen, euskalkiak eta irakaskuntza aztertu gogo zituena. Hartan jaulkiriko ideia 
batzuk honako hauek dira: batetik, pauso handiak egin direla urteotan, baina euskara batuaren 
arazoa artean bizirik dagoela; eta bestetik, errebelioa gertatu omen dela (euskara batuaren 
prozesuko kalte-hartuek sortua) eta nahasmendua hedatu. Hala dio Lizarraldek orduko giroaz. 
Izan ere, garatzen ari den euskara batua izenekoan hiztun batzuk oso eroso sartzen direla uste 
du, eta beste batzuk berriz nekez, «beraien kontra egina dela iruditzen baitzaie» (1995:315). 

                                                 
48 Idiazabalen 1992ko lan batean hartu dugu jatorrizko esaldia (1992b:21), eta han batuaren ipintzen zuen tokian guk 
bizkaieraren ipini dugu. 
49 Izan ere, batura igarotzeko modu egokia zein den ikusteko, aukera desberdinak badaude, irakasleen jakinduriak eta 
trebetasunak ezartzen dituen mugak gaindituz gero: ahozkoan batera eta idatzian bestera; hizkuntza bereziki lantzen den 
eskola-emanaldietan batuan eta bestela euskalkian; azkeneko zikloan eskolak batuaz eta harremanak bizkaieraz, etabar; 
azken batean, testu desberdinak egiteko orduan eredu desberdinak erabiliz. 
50 1993ko Kongresuko idatziak 1995ean argitaratu ziren. Horrengatik ageri da azken data hau aipamenetan. 
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Euskara batuaren beharra aldarrikatuz, baina, euskalkia ere ez baztertzeko dio, nahiz eta 
xokokeriak alde batera utzi behar diren: 

Galdetzen al diogu ordea gure buruari zer irabazi ahal dugun aurreritzirik gabe batuaren alde jokatzen 
dugunean? (...) 
(...). Hizkuntza batzeko bide zailean ezin zaie haatik gauza ttipi guztiei erreparatu. Hizkuntza funtzional 
bat nahi badugu txokokeriak utzi behar ditugu, zenbat eta nolakoak garen ahantzi gabe. Eta hau ulertzen 
ez bada alferrikakoak izanen dira esfortzu guztiak. Euskara batuak eskatzen duen kontzientziaz jabetzen 
ez bagara jai dugu; ez gara guretik aterako, eta beste euskaldunengana iristeko aukera guztiak galduko 
ditugu. (1995:315-316) 

Euskalkia zalantzarik gabe onartzetik abiatuz, Lizarralderen iritzian euskara batua 
hasieratik erabili behar da eskoletan. Bi ereduek, euskalkiak eta estandarrak, balukete tokia 
eskola giroan, eta irakaslearen papera funtsezkoa da arazoa zuzen bideratzeko, hark egin 
behar lukeen zubigintza lanaren bidez51. Lan horretan iharduteko, bestalde, bi hizkuntz 
ereduetan trebatua egon behar du irakasleak, euskalkia ezagutuz eta eredu batuan ere 
jakinez52. Irakasleak egin behar du ikaslearen hizkuntz eredura hurbildu, eta ez alderantziz. 
Honela agertzen ditu ideia horiek denak: 

Euskalkia ez da sartzen [eskolara, alegia], etorri egiten da. Euskara batuak eskolan egon egin behar du. 
Ez bat ez bestea ez dira inoiz aterako eskolatik. Zozokeria bat izateaz gain, gaur egun ezinezkoa da bati 
edo besteari itzuri egitea. Aurreko galdera horiek egiten direnean batetik bestera ailegatzeko eman 
beharreko pausoez galdegin nahi dugula iruditzen zait. Zubi bat behar da, eta hor heldu dira zalantzak.  
Zubi horren eraikitzaile nagusia irakaslea da. Honek beste ezertan hasi baino lehen jarraitu beharreko 
bideaz galdegin beharko dio bere buruari. Tamalez, gutxienezko baldintza hau ez da askotan betetzen. 
Nafarroan bederen ez daukat nik gai honen inguru eztabaidatu eta erabakirik hartu duen ikastetxe bakar 
baten berri.  
Jarraitu behar den bidea markatzeko irakasleak euskalkian eta estandarrean egon behar du jantzia, eta hor 
hasten da arazorik larrienetako bat. Edozein euskalkitik edo euskalki zehatz batetik kanpo dagoen 
irakasleak ezin du esan, "ni euskara batuaz mintzo naiz, zuek ere iritsiko zarete noizpait". Kasu horretan 
irakaslea da pausoak eman behar dituena eta ez alderantziz. (1995:316) 

Pello Lizarralderen iritzian, beraz, euskalkia ezin da baztertu, baina eredu estandarra ere 
ezinbestekoa da. Haren ustez eskolan euskara batua hasieratik erabili behar da, ñabardurak 
ñabardura, izan ere hizkuntz eredu horren sarrera atzeratzeak ez baitu ondorio onik. Ikasleei, 
ordea, ezin zaie horrenbeste eskatu: Lizarraldek uste du estandarrean mintzatzea soilik kasu 
batzuetan eska dakiekeela eskola-umeei, ez egunoro eta beti. Haren hitzak, hurrengo: 

Hala ere ezin dudarik izan hurrengo honetan: hasieratik euskara estandarraz mintzatuko zaie haurrei. Ez 
da itxadon behar, neurtu eta mailakatu baizik. Irakasleak ikusi beharko du noiz eta nola gehitu, baina 
eskolan bertan ez da ia inoiz gutxitzea komeni.  
Ezin beste hainbeste eskatu ikasleei. Horien ahotan beti izanen da euskalkia edo horren kutsua. Egoera 
partikularretan eskatu ahal diegu era estandarrean mintza daitezen, eta batzutan ahalegin berezia eskatu 
beharko diegu, momentua eta testuinguru zehaztuz, irakatsi dieguna egiaztatzearren. (1995:316) 

Euskara batuak euskalkia osatzen duelakoz, batzuetan, eta hizkuntz eredutasunak sortzen 

                                                 
51 Interesantea da, halaber, iritzia Nafarroatik datorrela, gehienetan bizkaieraren aldetik etortzen baitira euskalkiaren aldeko 
aldarrikapenak. 
52 Ideia hau bera agertzen zuen Carlos Santamariak 1979ko artikulu garrantzitsuan (ikus bibliografia): euskalkia eta eredu 
batua, biak lekizkeen irakasleak behar dira inondik ere zubi lana egiteko gaitasunik izanen badute hezkuntzako profesional 
horiek. Bide berberetik doaz, besteak beste, Juan Manuel Etxebarria ere (1995a), edo Juan Luis Goikoetxea (1997b). 
Gipuzkeraren ikuspuntutik begiratuz, kontuan izan behar dira Jose Ramon Zubimendiren artikuluak ere (1995a eta 1995b), 
eta baita 1993ko liburuan dakarren iritzia euskalkiei eta batuari buruz. 
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duen erakargarritasunak, beste batzuetan, hiztunek euskara batuaren aldera egiten dute 
praktikan, euskalkiko erabileratik bereiziz horrela batzuetan. Alabaina, garbi uzten du 
Lizarraldek bere aburuz horrek ez duela arriskurik ekartzen, beste iritzi ezagun batek baizik: 
«letratu gabeko euskaldunen euskara da jatorrena» dioenak, alegia. Izan ere, mito hori 
argudiatuz batzuek «finean erdararen alde jokatzen» baitute (1995:316). 

Bestalde, eskolari zeregin garrantzitsua egozten dio hizkuntzaren iraupenean, ohiko 
iritziarekin bat etorriz horrela. Eskolan euskalkia erabili ez erabili auziari dagokionez, noski 
lurralde euskaldunez ari delarik, hala dio euskalkia gutti edo aski beti agertuko dela eskolako 
testuinguruan eta hizkeran, eta irakasleari dagokiola umeek dakarten eredura hurbiltzea, haien 
herri hizkera txartzat edo ordezkatu beharrekotzat inola ere hartu barik. 

Azpimarratzekoa da halaber ikustea, Bizkaiari dagokionez Laura Uruburuk (1992, 
adibidez) adierazten duen bezala, Nafarroan ere ez omen zela eskoletan gogoetarik egiten 
ezarri eta erabili behar litzatekeen hizkuntz ereduaz, Lizarralderen iritziak egiazko egoera 
islatzen baldin badu behinik behin. 

26. Juan Luis Goikoetxea (1994a)  

Ikusten ari garen bezala, eskolan bizkaiera sartzearen aldeko iritziak ugaritu egiten dira 
laurogeita hamarreko hamarrurtekoan. Hala, Juan Luis Goikoetxeak ere kexa agertzen du 
irakaskuntzaren eremuan irakasten den eredu bakarra, praktikan, euskara batua bide delakoz. 
Hala adierazten du, ikasleek ikasten duten ereduarekin izan lezaketen atxikimendu faltaz 
kezkatua: 

Jaioterriko zein emaitza aurki dezake sartaldeko hiztunak, batasuna deitzen den euskara horrek gogo-
bihotzak erakar diezazkion, bere-berea duentxu hori ere jasotzen ez badu?. Batu hori, azken finean, -
bizkaieraren irakaskuntza arautu arte- ikasten diharduen euskara bakarra izanik, arrotz bilakatzeko 
zorian da, besteren hizkuntza, inorena, hangoa. (1994a:796, eta 801; letra lodia gurea) 

Bizkaiera, beraz, baztertua gelditu dela-eta hainbat esparrutatik, horietako bat 
irakaskuntza, Euskaltzaindiari eskatzen dio hori zuzenera bideratzeko esku har dezan 
(1994a:797).Txosten beraren ahozko aurkezpenean, 1. puntuan, segurutzat jotzen du 
bizkaierak sartu behar duela irakaskuntzan: 

Batu hori, azken finean, -bizkaieraren irakaskuntza arautu arte- ikasten diharduen euskara bakarra 
izanik (...) (1994a:796, eta 1994b: 801; letra lodia, guk egina) 

Euskaltzaindiari berari luzatzen dio eskaria, hizkuntza kontuetan goieneko autoritatea 
duen erakunde horrek Eusko Jaurlaritzari eska diezaiola ofizialki bizkaiera arau dezala 
irakaskuntzan, eta zehatz dezala zein herritan, zein mailatan eta nolako erregistrotan erabili 
behar den (1994a:797). 

Beraz, Goikoetxearen posizioa (1994a) izanen litzateke bizkaiera irakaskuntzan sartu 
behar dela, eta hartarako arautu behar dela. Ez du proposamen zehatzik egiten, halere, zer 
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herritan, zein mailatan eta zein erregistrotan erabili behar den bere ustez bizkaiera.  

27. Juan Martin Elexpuru (1996) 

Juan Martin Elexpuru idazle eta irakasle bergararraren iritzian, ez du logikarik batere 
euskara batutik urrun gelditzen den hizkeraren batean mintzatzen diren lurralde bateko 
eskolan eredu arrotz hura erabiltzeak idor-idor. Haren ordez, «gehienbat lehenengo urteetan» 
herri-euskara erabili beharko litzateke, «eta geroago ere presentzia on bat ziurtatu». Honela 
dio:   

Eskola. Eskualde askotan, batutik urrun dagoen hizketa bakarrik dakitela hasten dira haurrak eskolan. Ez 
du inongo logikarik haur horrekin batu hutsean jarduteak. Eskualde horietan herri-euskara erabili 
beharko litzateke, gehienbat lehenengo urteetan; eta geroago ere presentzia on bat ziurtatu. (1996:524) 

Garrantzitsua iduritzen zaigu Elexpuruk egiten duen proposamena berbeta eskualdea 
definitzeko, eta maila horretako estandarizazio saioak egiteko, azken batean herriko edo 
eskualdeko hizkerak hobeki sustraitzeko (ikus 3.4.5.3., Bergarako berbetaren ezaugarri 
batzuk nolatsukoak liratekeen ikusteko). Besteak beste, Elexpururi jarraiki, guri ere eskola 
iduritzen zaigu berariazko esparrua hizkuntz molde hori erabiltzeko. Eskolan nola jokatu ari 
delarik zehazten, hona zelako oinarrizko orientabideak ematen dituen idazle bergararrak 
eginkizun horri ekiteko, 1996ko laneko eranskin batean, haren pentsamoldearen berri 
zehatzagoa ematen digutenak: 

BERGARAKO EUSKERA ESKOLAN (...)(...) 
2. BATUA-BERGARAKUA 
Eztago burrukarik, ezta gauza diferente moduan planteau bihar Euskeria ikasi eta sakontzeko modua da 
herrikua ikastia. Hemengo lexikoa, modismuak, esaera zaharrak, sintasia, hori be batua da, beste edozein 
euskeran maillakua da. Euskeraren mamina da hori, berdintsua euskera guztietan. Aldatzen dana azala 
da: fonetika eta aditz laguntzaillia, gehixenbat. 
Horregatik ikasi eta sakondu bihar dana ezta azala bakarrik, diferentia dana, aditza, mamia be bai. 
3. ZELA PLANTEAU 
Hau gauza serixua da, planteamentu serixua eskatzen dau, prixa barik eginda, baiña espontaneismuan 
jausteke. 
Irakasliak gertau egin bihar die, talde bat sortu bihar da irakasliei klasiak, materiala eta orientabidia 
emongo dotsena. Zerutik ezta jausten jakindurixia, eta euskera batua ikasten orduak emon badittugu, ba 
ezta gaizki etorriko ordu batzuk herrikuai emotia. (...) (...) 
4. ZELA PRESENTAU 
Gauza biharrezko eta atsegin baten moduan presentau bihar jakue irakasle eta ikasleei, ez inposiziño 
modua. Irakasleei be denporia emon bihar jakue eta batzuk kontra samar badare be, ez gehixegi 
presionau eta hasi konbentziduta darenekin. (...)  
- Ikasliei be gauza gustagarri baten moduan azaldu, erei egitten jakuen konzeziño baten moduan, ixa 
jolas moduan. 
- Gurasuak be hezi biharko dittugu. Esplikau, beren euskera prestijiau, aitta-jauna-amandrien euskeria 
balorau. 
Azken batian prestijiau egin bihar da edadekuen euskeria. Horrek hizkuntza aldeko bentajez gain beste 
gauza batzuk be hobetuko littuzke: belaunaldixen arteko komunikaziñua, esate baterako. 
5. LEHEN PAUSUAK 
- Haurren akats nabarmenenak. (...). Lan horri heldu, problemak ikusi. 
- Ortografia eta fonetika. Zela idatzi. Bada nik egindako txostentxo bat. 
- Deklinabidian eztago problema haundirik. Batuan bezelatsu. 
- Aditza. Ikusi zeintzuk diren erabillienak. Ondo aukeratu. lkasi, baia matxakau barik. Beste aditzen 
notizia bakarrik emon 7. edo 8. mailan. Jakiña, irakasliak gehitxuago jakin bihar dau. 
- Esaera zaharrak, txisteak, kantuak, ipuiñak. 
- Lan polita: haurrak beren guraso edo amandria edo tia grabau, norberak gioi bat emonda: kontaizu 
ipuiñak, gaztetako kontuak, erromeixak, jolasak, gerratia. Gero entzun, zati batzuk transkribidu. 
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(1996:527-528) 

28. Juan Luis Goikoetxea (1997a)  

Mendebalde Euskal Kultur Elkartearen eskutik, 1997ko maiatzaren 16an eta 17an Bilbon, 
Bizkaiko Batzar Nagusien egoitzan, jardunaldi batzuk antolatu ziren, izenburu honen azpian: 
Mendebaleko euskara XX. mende goienean. Jardunaldi horietan 100 lagunetik gora bildu 
ziren. Antolatzaileek arrakastatsutzat jo zuten deialdia, eta ondorio gisa atera ekitaldiak 
erakusten zuela gaiak gizartean interesa bizten duela. Jardunaldi horien baitan, Juan Luis 
Goikoetxeak zuzenean jorratu zuen bizkaieraren irakaskuntzari zegokion gaia. Modu garbi 
eta eskematikoan, hamalau galderari erantzun bana eskaini zien, izan ere haren ustez 
bizkaieraren irakaskuntzari puntu horiek denak kontuan hartuz ekin behar baitzaio. Galdera 
horietako batzuk, halaxe formulatuak ageri ziren Eusko Jaurlaritzak 1982an argitaratu zuen 
adierazpenean (Euskararen erabilera Bizkaiko irakaskuntzan, 1982, ikus bibliografia). Beste 
batzuk, berriz, hipotetikoki planteatzen ditu Goikoetxeak berak, bere hausnarketaren 
ondorioak jendarteratzeko. 

Jarrera erabatekoa agertzen du bizkaieraren alde, eta hori ildo desberdinetan barna, ondoan 
ikusiko den bezala. Hasteko, lekuan lekuko euskara Euskal Herriko ikastetxe guzietan erabili 
behar litzateke. Literatur euskalkia, berriz, hala nahi luketen tokietan: 

l. Umeak etxetik dakarren euskara mota -lekuan lekukoa-, Euskal Herriko ikastetxe guztietan landu behar 
litzateke eta euskalki literarioa, halan erabakitzen daben euskalkietan. (1997a:93) 

Bigarren puntuan zuzenean esaten du bizkaiera sartu behar dela eskolako curriculumean, 
lau arrazoi emanez hartarako: 

2. Bizkaiera -horixe da dagokidana eta-, eskolako curriculumean sartu behar da: 
2.1. Eskolak etxeko euskara prestigiatu eta zuzendu dagian. 
2.2. Ikaslea berbeta horren erabileran aske eta motibatuta sentitu daiten. 
2.3. Irakasleak euskalkia hobeto badaki, ondoen menperatzen dauan hizkuntza ereduan jardun dagian. 
2.4. Aurreko hiru puntuon ondorioz, ahozkorako eredua idatzitik ekarria baino ohiko berbakeratik etorria 
gertatu daiten. (1997a:93) 

Hirugarrenean, berriz, hilabete batzuk lehenago Tolosako jardunaldietan azalduriko ideia 
berean (ikus 3.1.2. puntuan), euskara batuarekin batean euskalkiaren bi bertsiorentzat 
galdetzen du tokia irakaskuntzan: 

3. Irakaskuntzan, bizkaiera literarioak, etxeko euskarak eta euskara batuak, hirurek agertu behar dabe 
jagokien mailan. (1997a:93) 

Zehaztu ere egiten du, segidan, zergatik behar duen tokia irakaskuntzan eredu bakoitzak: 

3.1. Euskara batuak: 
3.1 1. Kultura hizkuntza dogulako eta Euskal Herri osokoa. 
3.1.2. Batuak izan behar daualako sistema osoa eta osotuaren ikuspegia emongo dauana. 
3.1.3. Mendebaldean bere batua erabiliko dalako, bizkaieraren koloreko euskara batua. Bizkaiera -edo 
zuberera-, euskara batuan integratuta agertzen ez badira, euskara hori ez da batua. Euskara batuak 
sinbiosia izan behar dau. "Nire supuestuetan ez dok kabitzen batua ondo menperatzen dauanak 
bizkaierarik ez jakitea" (Xabier Amuriza). 
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3.2. Bizkaiera literarioak: 
3.2.1. Edozein etxetako hizkera moldeak, behin eskolatik pasatuz gero, estandartze prozesua jasaten 
daualako."Eta estandartzerakoan, koherenteago, gertuago, errezagoa dalako euskalkia dakitenentzat 
bizkaiera literarioan heztea". (Itziar ldiazabal). 
3.2.2. Bizkaiera literarioa erreferentzia ezinbestekoa dalako. Tradizio idatzi bat dagoalako erabilera hori 
"On egiten dauana". (Adolfo Arejita). 
3.3. Etxeko euskarak: 
3.3.1. Mungiako eskoletan azaldu beharko dalako, esate baterako, egin dabe dala bizkaierako eredu 
nagusia eta, horren ondoan, badala beste eredu hurrago bat egin deude, herriko euskarari jagokona. 
3.3.2. Gaur-gaurkoz betiko euskaldunen artean integratzeko aportazio ezin ordezkatuak eskeintzen 
ditualako. "Nongoa zara? entzutea da niretzako pozgarriena" dino Iñaki Gamindek, beti euskara batuan 
ibili ostean Gatikako azpieuskalkia menperatu eta gero euskalduntzat hartu dabenean. (1997a:94) 

Laugarren puntua, Hezkuntza Sailak 1982an jendarteratu adierazpenean ageri den galdera 
bat da: alegia, ea zein adinetan komeni den bizkaieraz aritzea eta noiz hasi behar litzatekeen 
batuarekin. Erantzunean, ezarian-ezarian jokatzea proposatzen da, abiatu herrian herrikotik 
adin ttikietan eta azkenean (ez du zehazten non kokatzen duen azken hori) euskara batua gero 
eta gehiago erabiltzera iritsiz. Ez da zehaztasun gehiago ematen, eta orientabidea adierazi 
besterik ez da egiten: 

Ikasleek hurren dabena erabili behar genduke lehen urteetan; gero, urterik urte gaiak eta irakasleak 
aldaturik, irakaskuntza gehiena batuaren bidez izan arte. Edozelan bere, atal pare batek beti iraun 
beharko dau bizkaieraz. (1997a:95) 

Hurrengo puntua, bosgarrena, aurrekoa bezala, Eusko Jaurlaritzaren 1982ko adierazpenean 
zintzilik utziriko galdera bati erantzutera dator. Hona galdera eta erantzuna: 

5. Jokabide bera ala berezitua eroatea komeni da bizkaieraren eskualde edo lurralde desberdinetan? 
Apur bat berezia. Beti bere, baina, modu batera edo bestera bizkaiera irakatsiz. Berbazko harremanak, 
azken baten, bizkaieraz izan beharko dabe. Bizkaieraren lurralde erdaldunean bere, umeengandik hurrago 
aurkitzen dira bizkaieradunak euskara batudunak baino. Beste modu batera esanda, erdaldunek euren 
etxeetan ez dabe euskararik entzungo eta kale edo ingurura dagoan saltua leundu egin behar jake. 
Martinetek esan ohi ebanez, soziologia-erizpide zabalak erabili behar dira, inguruko gizartea hartu behar 
da aintzat. (1997a:95) 

Puntu honetan bada gure ikuspuntutik iruzkina merezi duen iritzi bat. Esaten da, izan ere, 
Bizkaiko lurralde guzian irakatsi behar litzatekeela bizkaiera, nahiz eta lurralde hori 
soziolinguistikoki erdalduna izan. Puntu honetan bizkaieraren irakaskuntzaren alde egin den 
proposamenik erabatekoenekin bat egiten du, bizkaieraren irakaskuntza inguru erdaldunetara 
ere hedatzen baitu. Berbazko harremanak bizkaieraz izanen direla zehazten du Goikoetxeak. 
Izan ere, inguruko gizartea esaten denean, bizkaieradun gizartea hartzen da aintzat, lehenengo 
eta behin. Kontsideratzen da hurbilago dela inguru bizkaieraduna, hots, harremanak 
bizkaieradunekin maizago izanen dituela eskola umeak, euskara batuan mintzo direnekin 
baino. Eztabaidagarria da gure ustez puntu hau, kontuan hartzen bada eskola-umeen 
esperientzia linguistiko euskarazkoa, lurralde erdaldunetan ez ezik baita Euskal Herri guzian 
ere, gaur egun, neurri nabarmen batean telebistaren bidez-eta jasotzen dela.  

Hurrengo puntuan, galdera da ea bizkaiera ikasteak zer kalte lekarkiokeen eskolan ari 
denari, kontuan hartuz eredu batetik bestera (euskara batutik bizkaierara, edo alderantziz) 
erraz iragan daitekeela. Erantzunean, ordean, desberdintzen dira bi maila: idatzian erraz pasa 
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daiteke batetik bestera, baina ahozkoan ez da batere hala ikusten. Bestalde, eskolan bizkaiera 
ikasi ezean, gurasoekiko lotura apurtzeko arriskua ikusten da, horrek konplexua areagotzen 
duelarik (ikus beste atal bat, konplexuarena: 2.2.3.): 

Kaltea dakarkiona, behintzat, argi dago. Idatzian ez bezala, ahozkoan eredu batetik bestera errez pasatzea 
apriorismoa da. Beharbada hizkuntza garatu, normalizatuetan hori gertatzen da, baina gure kasuan 
euskalkiekaz, alfabetatze gitxirekin, eskolako hizkuntza, etxekoa eta abar kontuan hartuta, hor arazo 
ugari sortzen da. (...) (1997a:95) 

Hurrengo galdera da, bizkaiera ikasteak zein mesede lekarkiokeen umeari. Erantzunean 
mesedeak zein diren esaten delarik, badirudi lehenbiziko arrazoiaren arabera bizkaiera 
curriculumean sartzeak ez dakarkiola ikasleari inolako ikaslan gehigarririk, emaitzak berriz 
besterik gabe hobetuak ageri direlarik. Hori hala dela frogatuz gero, jakina, bizkaiera 
irakastea onuragarria litzateke ezin gehiagoan nonahi ere, lan berarekin bi eredu ikasiko 
bailituzke ikasleak. Gure ustez halatsu gerta daiteke herri edo inguru bizkaieraduna duten 
umeen kasuan, baina bi ereduak berri-berritik ikasi behar baldin badira, ingurune 
erdaldunean, uste dugu ezin dela esan bizkaieraren ikasteak hainbesteko abantailak (eta hain 
merke) eskain ditzakeenik. Hona, dena dela, Goikoetxearen 7. galdera-erantzunak: 

7. Zein mesede ekarri izan deutso umeari bizkaiera/z ikasteak? 
7.1. Euskara batua bizkaiera ikasten ez dabenen mailan badaki. 
7.2. Bizkaiera -etxeko euskara-, erreflexio mailara ekartzen dau; horretan bere alfabetatzea lortzen dau. 
Bizkaiera literarioak zubi-funtzio onuratsua egiten deutso. Bizkaieran analfabeto izatean zalantza bako 
txirotasuna dago. 
7.3. "Umeak gustura, atseginez, sinpatiaz erabiltzen dauan hizkera konplize horrek" (Justina Elexpuru) 
erabilerara bultzatzen dau, erdara baztertzeko tresna indartsua eskuratuz. (1997a:96) 

Irakasleak zein hizkera erabili behar du ikasgelan? Galdera hori ere 1982ko 
adierazpenean ageri da. Hona erantzuna, irakaslearen gaitasunaren arabera uzten delarik 
hautua, beti ere gutieneko oinarri batzuk finkaturik bi hizkuntz ereduetan (hots, komunikazio 
ahalmen gutienekoa ziurtatuz irakasle guzien aldetik; herrian herriko solasmoldearekiko 
sentiberatasuna galdegiten zaio irakasleari, zenbaitetan -askotan?- gertatzen den harekiko 
soraiokeriaren ordez): 

Ikastetxeetan -bizkaieraz egiten dan lurraldean-, bi perfiletako irakasleak ibiliko dira: 
8.1. Ahoz zein idatziz euskara batuan aktiboki jarduten dabenak eta bizkaieraren ahoz eta idatzizko 
ezagupen pasiboa dabenak. 
8.2. Ahoz, nagusiki, bizkaieraz moldatzen diranak eta idatzian bai bizkaiera zein batua menperatzen 
dabenak. 
Bigarren multzo honetako irakasleok, ahalik eta erosoen menperatzen daben hizkera horretan jokatu 
behar dabe53. Hogeigarren mendearen goienean, oraindik badirenez etxetiko berbeta freskoa daukeenak -
bihar-etzi ez dakigu-, dakien honeek erabili egin behar dabe, berbakera horrek sortzen daualako 
hizkuntzarenganako lotura, bizitasun eta sinesgarritasuna. 
Azken baten, irakasleak lekuan lekuko hizkerara egokitu behar dau. Zeanurira badoa, esate baterako, 
horko entonazio eta lexikoa jakin egin behar ditu. Irakaslea ez da izango ikasleak baino tentelagoa. 
Irensgaitza da izan bere eta, hamar urte luzeskatan herrian irakatsi eta gero, jendarteko esamolderik 
erabiliena bera bere ikasi barik irautea. (1997a:96-97) 

                                                 
53 Guk ez dugu uste jokabide egokiena denik, orientabide gisa, irakasle bakoitzaren esku uztea berak erabiliko duen 
hizkuntz eredua hautatzea. Eskola komunitateak behar du erabaki gai hori, eta saiatu beharko litzateke ahalik eta jokaera 
koherenteena eramaten, hala ikasleek urtetik urtera aldaketa arbitrarioak jasan ez ditzaten. 
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Hurrengo puntuan Goikoetxea euskara batuaren mugez dihardu, eta nola batera jokarazi 
euskara batuan eta euskalkian. Eredu bakoitzari bere erabilesparrua bilatu behar zaiola da 
ematen den irtenbidea (ikus 2.2.2. atala). 

Hamargarren puntuan bizkaierazko testugintzarentzat laguntza eskatzen da, eta 
bizkaierazko idazle klasikoen ezagutza (1997a:97). 

Hamahirugarren puntuan, esaten da eredu bakoitzaren irakaskuntzan lehentasunen 
araberako sailkapenak egin beharko liratekeela. Bestela esan, zer den garrantzitsu, eta zer den 
bazterreko, zer den egunoroko eta zer bakankako, horren arabera antolatu beharko da edukien 
multzoa. Horrela, egunorokoa irakatsi beharko da (ikasleak ikasi), baina bakankakoa, ostera, 
erakutsi baino ez (ikasleak ikusi baino ez). Euskara batua idatzizko lanarekin lotuagoa ageri 
da, bestalde, eta euskalkia ahozko jardunarekin: 

13. Eskola, ikastola, ikastetxean bizkaiera irakatsiko bagendu bere, aditz oso-osoa beharko leiteke 
azaldu, paradigma guztia, ala maiztasun urriko formak, nerakuskien modukoak, bietan barik batuan baino 
ez geunkez irakatsiko? Edo nahiko izango leiteke neba-arreba, atzamar-behatz eta antzerakoak batuan 
txertatzea? 
Arazo honen giltza ahozko euskara eta idatzia egokiro munarritzean aurkitzen da. Bai batean zein 
bestean, erakutsi sistema osoa egin behar da, baina irakatsi eta ikasi bizkaieran ahozko kodigoari loturik 
doana, batez bere, komunikazio espontaneoa, berehalakoa produzitzeko behar dana: perpaus sinpleak eta 
laburrak (koordinatuak...); maiztasun handiko aditzak; beste euskalkietan gertatzen ez diran fenomeno 
linguistikoak (berton/bertan eta abar). 
Euskara batuan, batez bere, kodigo idatziari loturik doana: elipsis gitxiago; perpaus luzeago eta 
konplexuagoak; perpausko elementuen hurrenkera egonkorragoa... 
Asteko egunen izen edo hilabeteak eta, erabilera ez-fikziozkoetan batukoak nahiko dira. Besteetan edo 
ahozkoan bizkaierazkoak ez jakitea ignorantzia hutsa da. Ganera, baztertu ez da berba bakarrik egin 
behar, normalean enararen parean elaia sartu behar izateko ñabarduraren bat agertu leiteke natur 
zientzietan bertan bere eta. Halan integratu da gaur arte, eroan eraman-en aldamenean bero eroalea 
esateko. (1997a:98-99) 

Bestalde, jokabide horiek praktikan jartzeko, Goikoetxea ederki ohartzen da irakasleei 
eskura jarri behar zaizkiola lekuan lekuko euskararen ezaugarriak, zeregin horretan 
lagungarri izan dakizkion (1997a:99; ikus 3.4.2. atala). Azkenik, aipa dezagun Goikoetxeak 
ildo bereko beste proposamen bat plazaratzen duela 1999ko azaroan, Euskaldunon 
Egunkarian agerturiko artikulu batean, non euskara batuaren eta euskalkiaren arteko auzian 
irakaslearen jokabide orekatua azaldu eta ederresten duen, eta gogoeta egiten halaber 
ikaslearen lehenagoko jakintzak duen balioaz eta horrek ematen dion protagonismoaz, 
besteak beste (Goikoetxea, 1999). 

29. Koldo Zuazo (1999a eta 1999b) 

Koldo Zuazok, Deba ibarreko euskeria izeneko lanean (1999b), lehentxeago hark berak 
Argia astekarian argitaraturiko artikulu baten ildoan (1999a), herriko berbetatik euskara 
baturako bidea urratsez urrats egin beharko litzatekeela esan eta gero, honela dio: 

Hasierako mailletan, Eskolaurrian, ahozko hizkuntzia baiño erabiltzen ez danian, herriko berbetia erabilli 
biharko genduke ziharo eta erabat. Ondorengo mailletan, berriz, idazmena eta irakurmena euskera 
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batuan, eta mintzamena herriko berbetan eta herriko euskera batuan (1999b:103).54 

DBHko eskolako lanak, berriz, euskara batuan egin behar liratekeela uste du Zuazok 
(1999b:107). 

                                                 
54 Herriko euskera batuak ezaugarri hauek beharko lituzke: «batua izatiaz gaiñera, naturala eta bizixa», hots, «geure herriko 
berbetan oiñarrittutako euskera batua» (1999b:108). 
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3.3. Ikastetxeen jokaera ildoez 
3.3.0. Sarrera 

Aurreko ataletan (3.1. eta 3.2.) ikusi ditugu iritzi batzuk ea hizkuntzaren aldaera 
geografikoak tokirik behar edo merezi ote duen irakaskuntzan.  

Lehenbizikoaren zati batean, iritzi batzuk bildu ditugu tokian tokiko hizkera erabiltzearen 
aldekoak, bai Euskal Herriaz kanpoko aditu batzuek esanak, eta bai Euskal Herrian bertan 
jaulkiak ere. Beste alde batetik, aztertu dugu auzi hori nola ikusten den azken urteotan 
irakaskuntzaren munduan indar handian dabilen kontzepzio baten argitan (konstruktibismoa). 
Denak bat hartuta, esan dezakegu gure ustez irakaskuntzan tokian tokiko hizkera ezberdinek 
bere tokia behar dutela defenditzen dutenen iritzia aski ongi funtsatua dela.  

Aipatu beste azpiatalean (3.2.an, hain zuzen), eskolan zein hizkuntz eredu erabili behar 
den arazoaren inguruan Euskal Herrian nolako proposamen konkretuak egin diren agertu 
dugu, eta iruzkinak egin ditugu haien gainean.  

Alde batetik, beraz, iritzi multzo bat bada euskalkiaren erabileraren aldekoa, eta bestetik 
ikusi dugu egile batzuek euskalkiaren aldeko aldarrikapena egin izan dutela proposamen 
konkretuak agertzerakoan, azkeneko 30 urteotan. Jakina, eskola hizkera gisa euskara batua 
defenditu izan dutenak ere izan dira, proposamen horietan ikusi dugun bezala. Gaia, beraz, 
eztabaidatua izan da tamaina batean bederen.  

Orain, bada, egokia iduritzen zaigu aztertzea nolako egoera zehatza aurkezten duten 
ikastetxeek gai honi dagokionez. Garrantzitsua litzateke ikustea eztabaida horren eta emaniko 
iritzien ostean gizarteak nolako hautua egin duen zehazki euskalkiari eta euskara batuari 
buruz. Hau da, falta dugu ikustea errealitatean ikastetxeek zein hizkuntz eredu erabiltzen 
duten euren baitan garatzen diren ikasteko eta irakasteko ekintzetan. Horixe bildu nahi 
genuen azpiatal honetan. 

Ez dugu, ordea, daturik aski horren berri osokorik emateko. Ez da ikerketarik egin, guk 
dakigula, Euskal Herri osoko, edo Bizkai guziko egoera ikuspuntu horretatik aztertzeko. 
Beraz, eskain ditzakegun datuak oso mugatuak dira, bai Iparraldeari buruz eta bai 
Hegoaldeari ere.  

Iparraldeko egoeraz baditugu iritzi batzuk (ez datu zehatzik) mugaz iparraldera eskola 
mailan egiten diren hizkuntz hautuak agertu nahi dituztenak. Besterik ezean, horiek ekarriko 
ditugu. Hegoaldeari dagokionez, berriz, gauza bera esan genezake: ez dugu datu zehatzik 
nolako jardunbidea hartu den ikastetxeetan. Baditugu, hala ere, Bizkaiko eskualde batzuetako 
irakaskuntzaren egoera ongi ezagutzen duten pertsona batzuen iritziak (irakaskuntzan ari 
direnak), eta hortik gainerakoan irudipenak ditugu, esperientzian oinarrituak asko, baina 
bestelako ziurtasunik gabe. Datu zehatzik, berriz, gutti dugu: gure azterketan gai horretaz jaso 
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ditugun erantzunak baino ez, hain zuzen Gernika aldeko egoeraz argi egin eta Lesaka-Beran 
zer gertatzen den agertzen dizkigutenak. Ikus ditzagun iritzi horietako batzuk. 

Euskara batuak 70eko hamarrurtekoan irakaskuntzan erdiesten ari zuen arrakastaren berri 
ematen digu Bergarako VIII. Biltzarrera aurkeztu zen inkestaren emaitzak (ikus lan honen 
1.4. atala). 

Agirrek, Eguzkitzak, Idiazabalek eta Larringanek 1985eko liburuan (ikus bibliografia) 
irakaskuntzaren esparruan bizkaiera sartzea beharrezkoa dela defenditu eta proposamen 
batzuk egiten dituzte, gisa horretan ume dialektodunek euren berbeta eskolan islatua eta 
onartua ikus dezaten. Baina benetako egoeraz ari direlarik, «'D eredua' deiturapean eratutako 
eskola gehienetan proposamen hauen bidetik ez doazela nahiko ezaguna»1 dela diote 
(1985:34). 

Laura Uruburuk Busturialdea eta Lea-Artibaiko egoerak ezagutzen ditu bereziki (Bizkaiko 
eskualderik euskaldunenak direnak)2, eta hartan oinarritzen da honako egoera hau marrazteko 
(1992): 

Zein da ba egoerea? Joera desbardinak agiri dira. Ikastetxe batzutan irakaskuntza osoa bizkaieraz egiteko 
aukerea egin dabe, eta beste batzutan ostera, batuaz. (...) 
Hasieratik bizkaiera eredutzat hartu daben ikastetxeetan joerea dago OHO-ko azkenengo mailetan 
batuzko eredua be irakasteko. (...) Baina ostera, batuz irakasten dabenetan ez da bizkaierea ikutzen 
prozesu osoan, ez ikasgai legez, ezta tresna legez be beste ikasgai batzutarako. 
Euskera irakasten hasi zanetik hartu ziran bide horreek, eta harrezkero ikastetxeetan ez da egon hori dala-
ta ardurarik. Baina gaurregun, azken urte biotan-edo, jendea arduratzen hasi dala esan geinke, egindako 
lanaren ondorioak ikusi ta gero. Halan da be, berplanteamendu sakonik oraindino ez da ikusten. Edo 
hobeto esan, zentroetako proiektoetan, planetan, ez da agertzen alderdi hau ez helburu moduan, ez eduki 
moduan. Eta, beraz, metodologian, irakasleen lan-jokabidean bizkaierak ez dauka lekurik. «Tabula rasa» 
eginik jokatzen da. Umeek lehenengo mailetatik eskuartean darabilezan liburuak, bai textuak, bai 
irakurgaiak, batuzko ereduan dagoz, eta irakasleek eurek gehienetan (salbuespenak badira, noski!) batuz 
berbetan ahalegintzen dira. Batzuk, umeak be derrigortu egiten ditue batuz berbetan. Hau dala-ta, 
ezagutzen dodaz zentroak, hiru urteko umeei euren herriko euskeran berbetan galerazoten deutseenak. 
Beste batzuk, libre isten ditue. (1992:48) 

Ikastetxeen jokabidean eragiten duten faktoreak, Uruburuk berak dioenez, hiru dira: a) 
gaiak jasan duen ideologizazioa edo politizazioa; b) administrazioak jokaera aski deliberatua 
hartu ez izana euskalkiaren alde; eta c) irakasleek jasotzen duten «gizarte-erasoa», antza 
denez «gizarteak batua eskatzen deutse»-lakoz (1992:49). 

Guk dugun irudipena ere, irakasle laneko eskarmentuan jasoa Bizkaiko Irakasleen 
Unibertsitate Eskolan, da ikastetxe gehienetan euskara batua izan dela irakasteko hautetsi 
dena, eta euskalkia, bizkaiera, bigarren mailan gelditu dela nabariki. Hala, gure konfirmatu 
gabeko irudipenak eta han-hemenka bilduriko datu solteek adierazten digutenez, aunitzez ere 
ikastetxe gehiagok erabiltzen du orohar bere lanean euskara batua, bizkaiera baino. Bestalde, 

                                                 
1 Eta gaztelerazkoan: «Es evidente que en la mayoría de los centros de 'Modelo D' no se avanza por la trayectoria aquí 
marcada» (1985:35). 
2 Laura Uruburu Gernikako Pedagogi-Aholkularitzategian (PATean) ari zen lanean, aipatuko dugun haren artikulu hau 
irakurri zen garaian (1991ko abenduan, Deustuko Unibertsitateko Euskal Ikaskuntzen Institutuak Bizkaieraren lekua gaur 
izenburuko jardunaldiak antolatu zituenean). 
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ikastetxe askotan bizkaiera ikusi ere ez bide da egiten, beste batzuetan nola edo halako 
onarpena eta erabilera ere eskaintzen baldin bazaio ere. Esan daiteke, nolanahi ere, euskara 
batuaren eta euskalkiaren arteko lehian, lehenbiziko eredua atera dela garaile, gure irudipena 
aski funtsatzeko datu zehatz nahikoa ez badugu ere.  

Bai ditugu, ordea, halako datuak gure azterketa enpirikoa egin dugun eskualdeei buruz, 
hots, Gernika aldeko (eta Nafarroako Bortzerrieta eskualdeko Bera eta Lesakako) D ereduko 
ikastetxeei buruz. Horiek erakutsiko ditugu honen jarraian, Iparraldeko egoeraren berri eman 
ondotik. 

3.3.1. Iparraldean 

Goian esaten genuen bezala, ez dugu datu zehatzik esateko zein den egiazko egoera 
Iparraldeko euskarazko eskoletan, bertan erabiltzen duten hizkuntz ereduari buruz. Baditugu, 
ordea, besterik ezean, iritzi batzuk, hango egoera nolakoa den erakusten dutenak. Horiexek 
ekarriko ditugu hurrengo lerrootan. 

Davantek Eibarko jardunaldietan (1984-85eko Gabonetan) esaten du Maule eta 
Atarratzeko irakasleek zubereraz irakasten dutela: 

Azken urte hauetan agertu da ziberotarzale tradizional zenbaiten artean [zubereraren erreibindikazioa, 
alegia]. Ikastolen aurka eta Euskaltzaindiaren aurka sortu da. 
Ikastolak kritikatu dira, erakasten zuten euskara ez zela Ziberoko üskara, eta gainera ez zela euskara 
garbia, baizik hizkera mordoila bat, espainolez brokatua. Hori ez da egia, zeren Ziberotarrak dira 
Atarratze ta Mauleko erakasleak. Arras ongi ezagutzen ditut eta badakit ziberoeraz erakasten dutela. 
Hitz berriak batutik hatzen dituzten (sic), hori bai, edo beste euskalkietarik, eta ez frantsesetik. Aldiz 
Ziberotar tradizional batzuek alderantziz, nahi lukete, adibidez dortokarentzat «tortua» erran dadin, 
frantsesez «la tortue» baita «Manexen» «apo harmatua» gaitzesten dute. Beraz ziberoera zaindu nahi 
dute, ez frantsesaren aurka, baina «Manexa»-ren aurka, batuaren aurka. (1986:58) 

Eta gero berriz ere azpimarratzen du euskalkiaren esparruetako bat «beheko erakaskuntza» 
dela, besteak beste (1986:66). 

Eusko Ikaskuntzak 1993an Donostian eginiko Kongresuan Charles Videgainek erakusten 
du zein den egoera Iparraldeko eskoletan (1995). Iparraldeko hizkuntz eredu nagusi gisa 
nafar-lapurtera aipatzen du, lapurterak berak bakarrak indarrik aski ez duelakoz lortu. 
Horretaz gainera, eskoletan bertako euskalkia zaintzeko asmoa ageri da, haur hezkuntzari 
dagozkion mailetan (irakurtzen hasi arte): 

10. Gauzak horrela izanik, erakaskuntzan nolako joerak dauden aipatuko ditut. Ikastoletan irakurketa 
hasi aurreko epea berezi behar da. Ahalaz jarraitzen den joera da bertako euskalkia baliatzea ikastolan. 
Baina jadanik erran egoeragatik, horrek ez du ezer argitzen kostaldean. Lapurtera emaiten duen erakasle 
guti baizik ez da. Gehienak barnekaldetik etortzen dira, baxenafartarraz mintzo direnak, edo Hegoaldetik 
gehienetan hauek gipuzkoera iparraldekotu bat derabilate. Bidenabar lanik ez da egin errefuxatuek eta 
Hegoaldetik jin jendeek ezagutu duten bilabide linguistikoaz ez eta ere Iparraldean euki duten eraginaz. 
Ez da ahantzi behar zoin garrantzitsua eta onuragarria izan den Iparraldeko ikastolen sortzean haien lana. 
Harira itzuliz, kasik lapurtera hor ez balitz bezala jokatzen da.  
Irakurketa hasiz geroztik, dudarik gabe batuaren pizua handitzen da beste leku guzietan bezala. Eskola-
liburu guziak Hegoaldean eginik dira, nahiz egokituak diren pundu zonbaitetan. Bainan dokumentua 
etorkia senditzen da, baina egia erran, haurrek baino gehiago aitamek dukete senditzen euskara horren 
zailtasuna edo arroztasuna. Haurrek berek hortan ez dute arazorik terminologiaren ikastekotan: 
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matematiketan, historian, gramatikan, hitza hanitz zailak dira euskaraz eskolatuak izan ez diren 
aitamentzat; haurrek hobeki barneratzen dituzte. Nahitaez batuaz datoz. Teknikoak ez diren hitzetan aldiz 
eragin ezaguna ba da Iparraldean ere; haurrak ikastola[n] ikasi hitza hobesten du, eta gurasoen, aitatxi-
amatxiren forma bazter emana da, gizartean hazi den eskola eta idatziaren arteko harreman sendoaren 
ondorioa besterik ez da. (1995:319) 

1996an Jean Louis Davantek esaten digu zein jardunbide darabilten Iparraldean, 
irakaskuntzaren lehen mailetan, euskalkiari dagokionez. Hala dio, zubererari buruz:  

2. Erakaskuntzan, zubereraz egiten da euskara derabilten eskoletan, hots nagusiki Seaskan, Ikasbin eta 
A.E.K.an. 
a) Seaskaren mende daude bi ikastola: Basaburuko ama-eskola, Mauleko ama-eskola eta lehen maila. 
Batuko grafia erabiltzen dute, hitz berriak Batutik hartzen dituzte. Azken bi urteetan, ikasleak Batuari 
buruz idekitzen dituzte irakurgaien bitartez, hegoaldetik baitituzte liburuak. Horrela Kanboko 2. mailean 
sartzera prestatzen dituzte. 
b) Ikasbi sare publikoak halaber bi eskola ditu: bat Barkoxen, bestea Maulen. Hor ere Batuko grafia eta 
hitz berriak. Bestalde ordu batzuk egiten dituzte hantxe-hortxe errient ibilkariek. (...)(...) 
e) Unibertsitatean hein bat mugatua da zubererak har dezakeen tokia, orokorki, idazle batzuen testuetan 
edeiten eta kokatzen baita, edo zuberotar xahar zenbaitez egiten diren grabaketetan. Baina bere tokia 
badu dialektologian eta antzerkian, pastoralari esker. (1996a:532) 

Iparraldean gaur egun nagusiki erabiltzen den beste euskalkia, zubereraz gainera, nafar-
lapurtera bide da. Irakaskuntzari dagokionez, hona nola aurkezten duen Jean Louis Davantek 
euskalki hori erabiltzen den eremuko praktika konkretua: 

2. Erakaskuntzan: 
A) Seaskako ikastoletan, egoera desberdina da toki batetik bestera, guraso, ikasle eta erakasleen arabera. 
a) Euskal Herri barnean, tokiko euskaratik abiatzen dira; gero hura puska bat lapurtartzen dute eta 
Baturantz idekitzen l. maila bukatzean, hegoaldeko liburuak erabiliz. 
b) Kostaldean, ikasle batzuk badaude E.H. barnetik, erakasle batzuk hegoaldeetik, eta egoera nahiko 
nahasia da. Bi toki nagusi aipatuko ditut: Baiona eta Hendaia. Baionan erakasleak badira E.H. barnetik 
ere, beraz nafarro-lapurteratik abiatzen dira nagusiki. Hendaian aldiz hegoaldeko ikasleak daude gehienik 
eta gipuzkeran oinarritzen da ikastolako euskara. 
e) Bigarren mailean Euskara Batuaz baliatzen dira. Hargatik iparraldeko idazleak ere aztertu nahi dituzte. 
Antologia ttiki bat abiatua du Charrittonek. 
d) Duela urte zenbait, eztabaidak baziren erakasleen artean: batzuk Batuaren alde, besteek euskalkia ere 
behar zela, hegoaldeko euskarak toki gehiegi hartzen zuela eta abar... Orain iduriz gaindituta dago giro 
hori. Euskararen politikaz arduratzen dena Seaskan, hego aldeetik etorria da duela urte asko, eta ederki 
menderatzen du horko euskara mota nagusia. Iparraldeko estandarta bilatzen du, aditza batuari txertatua. 
Beraz Seaskako joera orokorra da euskalkitik abiatuz horren zabaltzea Batuari buruz. 
B) "Ikasbi" sare publikoan. Goiko agintarietatik, tokiko euskaran mintzatzeko manua dute hezkuntza 
nazionaleko erakasleek. Baina erakasleen joera da idazkeran Batura pasatzekoa. 
a) Erakasle batzuk euskaldun berriak dira eta ez dute euskalkirik menderatzen. Aditza lapurteran baino 
errezagoa da Batuan. Ikasle askok ez daki euskaraz. Beraz oztoporik ez dago Batuan artzeko, Kosta 
partean eta hirian bederen. 
b) Barneko aldean, kontutan hartu behar dute ikasleen euskalkia eta guziz gurasoen nahia. Baina horretan 
ere zabala izan behar da, zeren ez dute denek ber hizkuntza mota. Hazparnen ikasten dutenek adibidez, 
hiru euskara mota dituzte: Aiherrakoa, Hazparnekoa eta Beskoitzekoa. Beraz nafarro-lapurtera zabaldu 
batean hitz egiten die erakasleak eta idazterakoan Batura pasatzen da aditzan, hilabeteen izenetan eta 
abar... 
c) Orokorki beraz erakasleen joera da Batura igaitekoa idatzian.  
C) Eskola katolikoan (Euskal Heziak). Euskararen arduradunak xaz formakuntza bat antolatu du Batuaz 
erakasleentzat. 
a) Lehen mailean, lapurteraz egiten da, erran didanaz (agian nahiko lapurteratua den behe-nafarrera 
horretan). Emeki-emeki Baturantz idekitzen hasten dira. 
b) Batuan ikasten dute gehienik bigarren mailean. 
D) Beraz hiru eskola sareetan ber joera nabaritzen dugu: tokiko euskara mintzatutik, edo hobeki, 
normalizatutik abiatuz, Baturantz joaitea. Baturanzko joera hori, Seaskako ikastoletan azkarrenik 
dakusat, eta eskola publikoan iduriz ahulenik. Azken horretan, ez dago horretarako goienetik datorren 
gomendiorik. Erakasleen nahitik dator, bai eta euskalkien ahuleziatik, bereziki itsasaldeko hirian. 
(1996a:535-536) 
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Azkenik, hona Itxaro Borda idazleak nola dioen Mauleko ikastolan darabilten bideaz, 
Ikastola aldizkarian jaso dugunez: 

Itxaro Bordak (...) Iparraldeko batua deitzen ziona orain 50 urte gauzatu zen «Herria» astekariaren eta 
beste zenbait argitalpenen inguruan. Nafartar-lapurteraren erdibide gisa kontsidera daitekeen euskara 
molde hori lantzen dute Maulen goiko mailetan, baina Ama Eskolan Atarratzen nahiz Maulen zuberera 
erabiltzen dute. 
«Ikasmateriala batuan dago, ETB ere egunoro ikusten dute ikasle gehienek. Ondorioz, euskara batua 
erabiltzeko ez dute ikasleek eragozpenik, baina irakasle-ikasleekiko harremanak eta beren artekoak ere 
Zuberoako euskalkian egiten ditugu, gure euskara mintzatua zuberotarra da eta ikasleak aise ohitzen dira 
horretara. Hemen baditugu ikasleak beren gurasoekin frantsesez eta aitatxi eta amatxirekin zubereraz 
mintzo direnak. Nolabait etendako katea berriro osatzen ari garela uste dugu. Esan bezala, gela barruko 
harremanak zubereraz egiten ditugu eta 4. mailatik aurrera Iparraldeko batura jotzen dugu. Laugarren 
mailatik aurrera sistematiko ikasten da lapurtar-nafarrera eta zuberera. Hemen dialektologia egiten dute 
haurrek, beharturik bada ere», esan zuen Itxaro Bordak. (Ikastola Aldizkaria 74, 1998, 10 or.). 

3.3.2. Eskoletako jokabidea Hegoaldean 

Irakaskuntzaren esparrurako euskalkiaren defentsan eginiko hainbat adierazpen bildu 
ditugu aitzineko azpiatal horietan, bizkaieraren aldetik gehienbat. Iduri luke, beraz, Euskal 
Herrian euskara batuaren eta euskalkiaren arteko auzian, irakaskuntzaren eremuan azken 
aldaera horiei leku handia eskaini zaiela, eta, nolabait esateko, euskalkien erabileraren aldeko 
joera horrek behar lukeela garaile bi ereduen arteko auzian. Ez da, ordea, hala. Ez dugu datu 
zehatzik erakusteko zein den egiaz Euskal Herriko eskoletan gehiena erabiltzen den hizkuntz 
aldaera, baina -azken urteotako iritzien bilakaeraz at- uste dugu esan daitekeela, esperientzian 
oinarrituta eta 3.3.0. puntuko iritziak gogoan, euskara batua izan dela nagusi eskolaren 
esparruan -edo euskara batutzat hartu den eredu bat edo batzuk-, eta gainera zenbaitetan 
euskalkien etsai gisa hartuta. 

Izan ere, euskara batuaren sorrera eta garapenarekin batera etorri zen ideia bat oso eragin 
handikoa: euskara batuaren berezko esparruak administrazioa, irakaskuntza eta 
komunikabideak zirela. Urte mordoxka batean eskema hori erabili izan da, xehetasunik esan 
gabe eta ñabarduratan sartu barik. Horren ondorioz segur aski, euskara batua izan bide da 
irakaskuntzaren esparruan gehien hedatu den eredua. Euskalkia erabiltzearen aldeko iritziak 
eta kexak, bere ugari xamarrean ere, hain zuzen egoera horrexetatik datoz: praktikan 
euskalkia (bizkaiera) irakaskuntzaren eremutik kanpo gelditzeak ekarri izan duen etsipenetik, 
edo hala gertatu izanak sortu duen kezkatik edo haserretik. Lan honen beste atal batean 
ikusten genuen azken urte hauetan erabil-esparru horietako bakoitzean ere hobeto mugatu 
nahi dela zein den euskara batuari dagokion eremua eta zein euskalkiari.  

Jokabide ezberdinak ibili izan dira ikastetxeetan hizkuntz ereduari dagokionez, eta 
horietako batzuk erakutsiko ditugu ondoko puntuan, denak ere mendebaleko barietateari 
dagozkionak (3.3.2.1.: Han-hemenkako datu batzuk). 

Bestalde, gure lan honetan datu zehatzago batzuk bildu ditugu Gernika aldeko D ereduko 
ikastetxe batzuei buruz, eta baita Nafarroako Bortzerrietako Lesaka eta Berakoei dagozkienak 
ere, eta denetan irakasleek diotenez euskara batua izeneko eredua(k) izan d(ir)a irakaste 
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lanetan lehentasuna izan du(t)ena(k), euskalkia guti edo aski onartzeko joerak ere agertzen 
badira ere, apal xamar gure ustez. Datu horiek gure lehen aipaturiko irudipena indartzera 
datoz, alegia, euskara batuak lehentasunezko erabilera izan duela eskola giroan.  

3.3.2.1. Han-hemenkako datu batzuk, mendebaleko euskalkiari dagozkionak 

Ikastetxe guziek ez dute jokaera bera erakutsi lan honetan aztergai dugun hizkuntz eredua 
dela eta. Mendebaleko euskalkiaren lurraldeari dagozkionak dira ondoan dakartzagun datuak, 
denak ere Ikastola Aldizkariatik hartuak (74. zenbakia, 1998ko azaroa).  

Ondarroako Zubi Zar ikastolako zuzendari Fermin Lazkanok dio ikastetxearen bi ezaugarri 
nagusi «euskara batuaren bandera eta (...) laikotasuna izan» direla, horretan ikastolen 
mugimenduan historikoki gertaturiko gatazkak eragin nabaria dutela. Ikastetxe horretan 
erabiltzen den hizkuntz politikaz honela dio:  

(...) Irakasle izateko bizkaieraren ezagutza eskatzen da, baina gero ikasle-irakasle arteko harremana, 
gurasoekikoa eta bertan ateratzen diren argitalpenetan batua bakarrik erabiltzen dugu (...). Batuaren 
aurkakoek Txomin Agirre ikastola sortu zuten eta gauza horiek markatu egiten dute ikastola baten 
ibilbidea. Haur Hezkuntzan bertako euskara erabiltzen bada ere, idazkera lantzen hasten direnetik hemen 
ez da bizkaierarik lantzen eta beharrik ere ez dago, bertako euskara moldea oso indartsua baita eta ez 
baitu galtzeko inolako arriskurik. Bestalde, batua lantzeko gune bakarra ikastola da. Sopelan edo 
Zornotzan bizkaiera lantzeko premia izango dute, hemen ez. (Ikastola Aldizkaria 74, 1998, 10-11 or.) 

Ikastola bereko irakasle Joxe Mari Urtegak zehaztapen batzuk egiten ditu segidan: 

Gure bigarren hizkuntza ez da ingelesa, hemengo bigarren hizkuntza euskara batua da. Gela barruan 
gaiak lantzeko euskara batua darabilte, baina ikasle batek besteari zerbait eskatu behar dionean, 
ondarrutarrez eskatuko dio. Mintzamenean, Barriola Deklamazio Lehiaketa prestatzen dugunean esate 
baterako, saiatzen gara bizkaitar literarioko testuak aukeratzen, baina ondarrutarra ez dugu lantzen eta 
bizkaiera ere gutxi, baina ez dut inolako dudarik hitz egiteko orduan ondarrutarrez moldatzen direla 
ondoen, horretan dituztela baliapide aberatsenak. (Ikastola Aldizkaria 74, 1998, 11 or.) 

Lekeitioko ikastolako zuzendari den Natxi Aranburuk, berriz, uste du «orain dela 
bizpahiru urte Bizkaian bertako euskalkiaren alde sortu zen mugimenduak» eman dituela 
lehenengo emaitzak. Horren ondorioz,  

(...) Ikastola batzuetan ere euskalki honekiko arreta eta begirunean gehitu egin da. Guk, esate baterako, 
orain bi ikasturte planteatu genuen auzi hau eta erabaki sinple bat hartu genuen: Haur Hezkuntzan 
komunikazio guztia bizkaieraz egitea eta idazketa-irakurketa prozesua hasten den momentutik jarduera 
akademikoan euskara batuaz eta komunikazio guztia bizkaieraz egitea. Bizkaiera diogunean, bizkaiera 
osatua esan nahi dugu eta norbere herriko euskararen laburdura eta akatsak zuzentzen saiatzen gara. 
Erabakia oso sinplea da, baina guri lana asko argitu digu, urte askotan nahasketa handia izan baitugu auzi 
honen inguruan. (Ikastola Aldizkaria 74, 1998, 11 or.) 

Hala ere, irakasleak kontratatzeko orduan ez dute bizkaiera nahitaez eskatzen. 
Zuzendariaren ustean, berriz, Lekeitioko euskara moldea indarrean dago eta ez du galtzeko 
arriskurik. 

Sopelako ikastolak ere erdibidera jo du, euskara batua eta euskalkiaren arteko etsaitasuna 
eta eredu horien artean zehazki eta osoki hautatu beharra alde batera utzita, «jakitun talde 
batekin kontsultak egin» eta gero. Hala dio Imanol Igeregi zuzendariak: 
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Guk Haur Hezkuntzatik hasi eta 4. maila arte bizkaiera erabiltzen dugu eta hortik gora batua, nahiz eta 
goiko mailetan komunikazio hizkuntza bezala bizkaiera erabiltzeko aukera guztiak ematen diren. Honek 
esan nahi du guk idazketa-irakurketa prozesu osoa bizkaieraz egiten dugula eta laugarrenetik gora hasten 
garela jarduera akademikoan batua sartzen. Ikastolako ikasleen ehuneko 30 bakarrik dira etxetik euskara 
dakartenak eta horrek asko murrizten du euskalkien erabilpena. Gure ereduarekin bizkaiera eta batua 
ikasten dituzte, nahiz eta gurasoen euskaldun zaharren kopurua txikia delako azkenik euskara batua 
nagusitzen den, goiko mailetan irakasmateriala batuan baitago eta irakurgai gehienak ere bai. Hizkuntza 
frogetan, erabat batuan edo erabat bizkaieraz egiten duten ikastolen pareko emaitzak lortu ditugu eta biak 
ezagutuz ateratzen dira gure ikasleak. (Ikastola Aldizkaria 74, 1998, 11 or.) 

Bermeoko ikastolaren kasua berezitzat jotzen da erreportajean, «bizkaiera ofizialtzat 
darabilten ikastola apurren artean ezagunena» delakoz hura. Jose Muruaga zuzendariak 
adierazten du arazoak izan zirela hizkuntz eredua hautatzeko orduan, eta arrazoi politikoek 
erabaki zutela funtsean ikastolaren norabidea auzi honetan: 

78an ikastola berria egin zenean, eztabaida ikusgarriak izan zituzten gurasoen artean, Ezker 
Abertzalekoak batuaren alde eta PNVkoak bizkaieraren alde. (...) Azken urteotan, hala ere, gogoeta 
pedagogikoak egin ditugu arazo honen inguruan eta bi erabaki hartu ditugu: alde batetik 12 urterekin 
baturantza pausoak ematea komenigarria dela eta, bestetik, Bermeoko euskara moldea ere ikasi egin 
behar dela, bertako moldea kalean gal ez dadin. Azken urte hauetan berreskurapen mugimendu bat nabari 
da. Gauza bat dago garbi: bertako euskara galtzen denean, gaztelerak hartzen du haren lekua, beraz 
bertakoa landu beharrean gaude. Ikastolan sartzen direnean, bertako moldean hitz egiten saiatzen gara. 
Idazketa prozesua hasi arte ez diegu zuzentzen eta idazketa bizkaiera osotuan egiten dute, harremanetan 
herriko euskara erabiliz. (Ikastola Aldizkaria 74, 1998, 11-12 or.) 

Bergarako ikastolaren jokamoldea erakusten da erreportajean eredu. Mintzamenean 
belaunaldi berriek hizkuntz baliabide guti erabiltzen zutela oharturik, arazoaren diagnostikoa 
egin zen: 

(...) Horrela ohartu ginen kalean batuan egitea oso pedantea iruditzen zaiela ikasleei eta Bergarako 
hizkeran hitz egiten ez zekitenez, eredurik gabe aurkitzen zirela. (Ikastola Aldizkaria 74, 1998, 12 or.) 

Azterketa horren ondotik, «herriko hizkera moldea berreskuratzeko neurriak hartzen» hasi 
ziren, eta gaur egun Haur Hezkuntzan Bergarako moldea lantzen dute, hartarako Juan Martin 
Elexpuruk egiten duelarik ikasmaterial guziaren egokitzapena, Rosa Narbaizak adierazten 
duenez. Beste ikasmailetan, hauxe da jardunbidea: 

(...) Lehen eta Bigarren Hezkuntzan euskara batua da eredua, baina ikasleekiko harreman kolokiala eta 
gela barruko azalpen guztiak bergaratarrez egiten saiatzen dira irakasleak eta programaren barruan astean 
ordubete dute herriko euskara lantzeko. (Ikastola Aldizkaria 74, 1998, 12 or.) 

Erreportajeko ikastola horietan jokaera ezberdinak ageri badira ere, denetan ere nabari da 
herriko euskararen aldeko jarrera, eta euskara batua eta euskalkiaren arteko behialako gatazka 
gogorra gainditu nahia.  

3.3.2.2. Gure azterketa enpirikoko ikastetxeetako datuak, haietan erabiltzen den 
hizkuntz ereduez 

Lehen aurreratu dugun gisan, gure ikerketa Gernika aldean egin dugu, Bizkaian, eta 
Lesakan eta Beran, Nafarroan. Gernika aldean D ereduko 5 ikastetxeetako 23 irakaslek 
erantzun zigun guk eginiko galde sortari, eta Nafarroako Bortzerrietako bi herri horietako 5 
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ikastetxeetako 19k. Galdera horien erantzunak banaka aztertuko ditugu (atal honen amaieran 
erakusten ditugu datu horiek koadroetan bilduak). 

 

Lehenbiziko galdera: Zein hizkuntz eredu erabiltzen duzue zuk eta ikasleek ikasgelako 
harremanetan?  

Ikastetxean irakasle horiek ikasleekin erabiltzen zuten hizkuntz eredua zein zen galdetzen 
zitzaien, eta erantzuteko hiru aukeraren artean bereizi behar zuten: a) herriko hizkera (edo 
bizkaiera3); b) euskara batua; eta c) euskara batua eta herriko hizkera (edo bizkaiera)4.  

Erantzuna oso adierazgarria da: galdekaturiko 42 irakasleetatik, 41k (% 97'62k), 
hirugarren aukera bereizi dute (Gernika aldean, 23 erantzuleetatik 22k; Beran eta Lesakan, 
berriz, denak5). Gernika aldean batek bizkaiera erabiltzen duela dio (nahiz eta beste erantzun 
batean esaten duenarekin kontradikzioa ageri duen, gero ikusiko dugun bezala). 

Gernika aldeko datuak eta Bera-Lesakakoak alderatuta, ez da joeretan desberdintasun 
aipagarririk ikusten: Gernika aldekoen artean, batek bakarrak lantzen du euskalki hutsa (% 
4'35ek), eta Nafarroakoetan, berriz, batek ere ez (% 0). Beraz, Gernika aldekoen artean, % 
95'65ek euskara batua eta euskalkia, biak erabiltzen bide dituzte; Beran eta Lesakan, berriz, 
% 100ek onartzen dituzte bi hizkuntz ereduak, irakasleen esanetan. 

Bigarren galdera: Euskara batua eta herriko hizkera (edo bizkaiera, Gernikakoen kasuan) 
erabiltzen badira gelan, noiz herrikoa eta noiz batua? 6 

Bigarren galdera honen bidez, hizkuntz eredu bakoitza zein esparrutan erabiltzen den ikasi 
nahi genuen. Erantzuna emateko atal bi bereizten ziren: idatzizko lanak eta ahozkoak. Eta 
horietako bakoitzean bost aukera ematen ziren: 1) beti batuan; 2) batzuetan batuan eta beste 
batzuetan herrikoan (zer motatakoa den lana); 3) beti herrikoan; 4) ez dago zehaztua eta 
bakoitzak nahi edo ahal duen bezala egiten du; 5) beste modu batean (esan zein). Jarraian 
jartzen ditugu emaitzak eta iruzkinak. 

Gernika aldean, idatziaren alorrari dagokionez, 21 irakaslek (%91'3k) erantzuten dute 
euskara batua erabiltzen dutela beti horrelako zereginetan7; batek (% 4'35) diktaketa lanetan 
batua erabiltzen du, baina ipuinetan askatasun handiagoa adierazita; azkenik, irakasle batek 
(% 4'35) «bizkaieraz ondo dagoenean» onartzen duela esaten du (azken bi hauek, talde berean 

                                                 
3 Lesaka eta Berako ikastetxeetan, «herriko hizkera» jartzen genuen, eta Gernika aldean, berriz, «bizkaiera». 
4 Esan dezagun hasieratik ezin dugula zehaztu zeri esaten dion irakasle bakoitzak euskara batua, eta zein ezaugarri jotzen ote 
dituen herriko hizkeratako (gogoan dugu euskara batuari buruzko kontzepzio desberdinak izan direla, eta ez dela aisa ados 
jartzen non diren eredu bien arteko muga zehatzak, hainbat puntutan). Beraz, ondoko erantzunak dudarik gabe kutsu 
subjektibo handi xamarra izanen dute ezinbestean. Hala ere, uste dugu garrantzitsuak direla irakasleek dituzten uste 
subjektibo horiek, irakasten ari diren ereduari buruz. 
5 Batek herriko hizkera bereizten du galdera honetan, baina hurrengo galdera xeheagoaren erantzunak adierazten digu bere 
praktika ez dela halakoa (galdea ez bide da ongi azaldu edo ulertu). 
6 Eranskinen atalean ikus daiteke inkesta nolakoa zen. 
7 Batek zehazten du bizkaierazko hitzak onartzen dituela, baina aditza «beti batueraz». Nolabaiteko erabilera hibridoa 
onartzen duen arren, guk batuaren aldeko multzoan sartzen dugu. 
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sartu ditugu). 

Ahozkoaren esparruan, berriz, 22 irakaslek (% 95'65) adierazten dute bi ereduak erabiltzen 
direla ikasgelan, banaketa irizpide desberdinen arabera egiten bada ere8. Beste erantzuleak, 
ostera, esaten du ahozkoan «beti bizkaiera» erabiltzen dutela eskolako jardunean (% 4'35).  

Hona gure iruzkina: garbiro ageri da, oro har, euskara batuaren aldeko isuria. Horrela, 
jardun idatzietan batua erabiltzeko joerak ia-ia iritzi bakarra osatzen du, zehaztasunik gabe 
idazlanaren ezaugarriei buruz (formaltasun maila desberdinetako idatziak egin baitaitezke, 
egin ere: lagunari, zuzendariari, beste euskalki bateko ikasle bati...). Ahozko komunikazio 
jardunetan, ordea, baturako ageri den joera dudatu ezinak alor honetan ere indarra badu ere, 
tokian tokiko euskalkia errespetatzeko eta onartzeko joera bat ere ageri da, idatzian baino 
jarrera malguago bat adieraziz horrela. Hein batean, bada, ahozko jardunetarako eta 
idatzizkoetarako irizpide desberdinak erabiltzen dira: mintzamenean euskalkiak toki 
handiagoa hartzen du. Dena dela, informazio honek baieztatu egiten du lehen esaten genuena, 
alegia, euskara batua dela eskolaren esparruan lehentasuna duen hizkuntz eredua, baita 
Gernika bezalako eskualde euskaldun dialektodun batean ere. Hala ere, garrantzitsua 
iduritzen zaigu ahozko hizkeran euskalkiari ateak zabalago uzteko jokabidea.  

Lesaka eta Berako ikastetxeei dagokienez, berriz, honako emaitza hauek bildu ditugu. 
Idatzizko lanetan erabiltzen duten ereduaz galdeturik, 11k (% 57'89k) euskara batua aipatzen 
dute. Batua soila ez dutela erabiltzen adierazten duten 8 erantzuleen artean, lauk nahiago dute 
bigarren aukera («batzuetan batua eta beste batzuetan herrikoa, nolabaiteko nahastean») (% 
21'05); beste laurek laugarren aukera hartzen dute («ez dago zehaztua, bakoitzak nahi edo 
ahal duena egiten du») (% 21'05). Iruzkina egiteko orduan, bi talde hauek batean hartzen 
ditugu, pentsatzen dugulakoz erantzun zehatzik ematen ez bada bi ereduak izanen dutela 
nolabaiteko tokia eskola lanetan. 

Ariera mintzatuan, berriz, emaitza hauek jaso ditu eginiko galdeketa laburrak. Laugarren 
erantzun-moduak9 eta bigarrenak10 osatzen dute multzorik ugariena: 17 lagunek (% 89'47) 
erantzuten dute horrela (7k laugarrena eta 10k bigarrena11). Batek deklaratzen du ahozkoan 
beti batua egiten dutela, baina gero gehitzen du «sinonimotzat jotzen dituela» herriko 
                                                 
8 Iruzkin labur honetan, guk 22 irakasleen jardunean bizkaiera eta batua, biak erabiltzen direla hartzen badugu ere, 
zehaztapen batzuk ere egitea komeni da. Honako hauek, hain zuzen. Hamalau irakaslek zuzenean hautatzen du bigarren 
bidea: «batzuetan batua eta beste batzuetan bizkaiera, nolabaiteko nahastean». Besteen erantzunetan, baina, zehaztapen 
hauek ageri dira: a) bi irakaslek aukera hori bera egiten dute, baina zehazten dute aditza «beti batuaz» egiten dutela; b) beste 
bi irakaslek honela egiten dute bereizketa, eginkizunaren formaltasunaren edo "eskolakotasunaren" arabera eginez hautua: 
eskolarekin zehazkiago loturiko gaiekin ari direnean, batua erabiltzen dute, eta bestenaz bizkaieraz (baten zehaztapena: 
«Irakurritakoa eta ikasitakoa adierazteko, batuz. Beraien esperientziak edo txisteak kontatzeko bizkaiera onartzen dugu»; 
bestearena: «elkarrizketa informaletan bizkaiera», eta bestela batua); c) beste irakasle baten ikasgelan, hizkuntzako eskola 
orduan batua erabiltzen dute, eta beste eskola saioetan «batzuetan bizkaieraz» aritzen direla dio; d) bi irakaslek esaten dute 
jokabidea ez dela zehaztua, eta bakoitzak nahi edo ahal duen bezala egiten duela (guk bi ereduen erabilerari oztoporik 
jartzen ez diotela interpretatzen dugu, eta beraz batua eta bizkaiera, biak erabiltzen direla); e) batek esaten du oinarri gisa 
batuera erabiltzen dutela, baina bizkaierazko esamoldeak eta aditzak ere onartzeko joera erakusten du.  
9 Hots: «ez dago zehaztua, bakoitzak ahal duen edo nahi duen bezala egiten du». 
10 Hau da: «batzuetan batua eta beste batzuetan herrikoa, nolabaiteko nahastean». 
11 Hauetako batek zehazten du: berak batuan egiten du, eta ikasleek bietan. 
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formak12 (% 5'26). Hiru talde horiek batean hartuta, 18 irakaslek (% 94'74k) diote bi ereduak 
erabiltzen direla nola edo hala ikasgelan. Irakasle batek bakarrak erantzuten du herriko 
euskara erabiltzen dutela beti ahozkoan (% 5'26). 

Aipatzekoa iduritzen zaigu Nafarroako ikastetxe hauetan idatziaren alorrean ez dela 
Gernika aldean adinako batasunez jokatzen, irakasleen iritziek diotenei jarraiki bederen: 
idatzian ere bertako euskalkia erabiltzen delako kontzientzia du irakasleen portzentu handi 
batek (% 42'11k). Deigarria da iritzi hori, kontuan hartzen bada Lesaka eta Berako euskalkia 
euskara batuaren oinarrietako bat kontsidera daitekeela13.  

Ahozkoaren esparruan, berriz, azter-eremu bietan ere nabarmentzen da euskalkiari bere 
tokia uzteko joera, jokaera onarzalea erakusten delarik tokiko ezaugarrien aurrean (bi ereduak 
erabiltzeko ohitura, honela edo hala nahasita, denak bat hartuta, Gernikan, galdekaturiko 
irakasleen % 95'65ek deklaratzen du, eta % 94'74k Lesakan eta Beran). Beste antz bat bi 
azterguneen artean, horren beste aldea da: bietan ere, irakasle banak aitortzen du bertako 
euskalkian bakarrean egiten dutela ahozkoan (Gernikan, hori % 4'35 da, eta Lesaka-Beran % 
5'26). Ondoko koadrootan ageri dira bi azterreremuko emaitzak elkarren ondoan jarrita. 

 
Hizkuntz eredua 

ikasgelan 
Herriko hizkera 
(edo bizkaiera) 

Euskara batua 
eta herrikoa 

(edo bizkaiera) 

Euskara batua 

Gernika aldea 0 (% 0)* 23 (% 100) 0 (% 0) 
Lesaka-Bera 0 (% 0)* 19 (%100) 0 (% 0)* 

*Batek hau hautatzen du, baina geroko erantzunek gezurtatzen dute joera hori 

3.3.1. koadroa. Galdera: Zein hizkuntz eredu erabiltzen da gelako harremanetan? 
 
 

Idatzian Beti batuan Batua/herrikoa 
(idazlana 
nolakoa den) 

Beti herrikoan Ez zehaztua 
(nahi edo  
ahal bezala) 

Beste modu 
batean 

Gernika aldea 21 (% 91’3) 2* (8’7) 0 (%0) 0 (%0) 0 (%0) 
Lesaka-Bera 11 (% 57’89) 4 (% 21’05) 0 (%0) 4 (% 21’05) 0 (%0) 

* Batek zehazten du diktaketan batua erabiltzen dutela ikasgelan. 

3.3.2. Koadroa. Galdera: Noiz herrikoa eta noiz batua? (idatzian) 
 
 

Ahozkoan Beti batuan Batua/herrikoa 
(nolabaiteko 
nahastea) 

Beti herrikoan Ez zehaztua 
(nahi edo  
ahal bezala) 

Beste modu 
batean 

Gernika aldea 0 (%0) 14 (60’87) 1 (% 4’35) 2 (% 8’7) 2*+2**+1*** 
Lesaka-Bera 1**** (% 5’26) 10 (%52’63) 1 (%5’26) 7 (%36’84) 0 (%0) 

*Aditza beti batuan 
** Bereziki eskola gai direnetan, batua; bestela, bizkaiera 
*** Hizkuntzako eskola-emanaldietan batua, osterantzean bizkaiera “batzuetan” 
**** Baina herriko formak “sinonimotzat jotzen” ditu. 

3.3.3. koadroa. Galdera:Noiz herrikoa eta noiz batua? (ahozkoan) 
  

                                                 
12 Beraz, ez du batua "idorra" behinik behin erabiltzen (eredu horren ulerkera estua eta murrizgarria), eta herriko hizkerako 
ezaugarritzat jotzen dituenak ere sartzen dira hizkuntz eredu onartuan. 
13 Gure galdeketa honetan, dena dela, ez dugu zehazten non den bi hizkuntz ereduen arteko muga, hots, zeri esaten dion 
irakasle bakoitzak herriko euskara eta zeri euskara batua. 
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3.3.2.3. Behin-behineko ondorioa 

Atal honetako Bizkaia eta Nafarroako datu guziak erkatuz, ondorio gisa atera dezakegu 
Bizkaian euskara batuaren aldeko jokabidea zehatzagoa dela, eta iduri du eredu hori 
erabiltzeko eta irakasteko joera eta ardura handiagoa dela. Nafarroan ere euskara batua 
inolako arazorik gabe onartzen da eta irakaskuntzan erabiltzen eta indartzen, baina iduri du 
lasaiago jokatzen dela bertako euskalkia usatzeko orduan. Euskara batua bakarra 
erabiltzearen aldekoen kopurua ttikiagoa da. Iduri luke, bietako bat: edo gaiak ez duela 
hainbesteko kezka bizten Nafarroan (izan ere franko handia baita erantzun zehaztugabeen 
kopurua, batzuetan), edo bertako hizkuntz ereduarekiko atxikimendua handiagoa dela 
Bizkaian baino14.  

Euskalkiaren erabilerarekiko jarrera erlatiboki desberdinen arrazoietako bat izan daiteke 
euskara batuaren eta euskalkiaren arteko lehiarik ez dela bizi izan Nafarroan Bizkaian bezala. 
Horretarako zioen artean aipa daitezke, beharbada, alde batetik hizkuntz eredu biek 
mendebalean askoz ere tarte handiagoa dutela euren artean Bortzerrietakoak eta euskara 
batuak elkarrekiko dutena baino (horrek, azken lurralde honetan, euskara batua eta 
euskalkiaren arteko mugak lanbrotsuagoak sentitzera eraman dezake); eta bestetik, euskara 
batuaren sorreran Bizkaian bai baina Nafarroan ez zela izan mugimendu antolaturik euskara 
batuaren kontra eta euskalkiaren berezitasunen defentsan (eta horrengatik, gaur egun ere 
bertako ereduaren aurrean jarrera lasaiagoa eta baldintza historiko traumatikorik gabea aisago 
hartzen ahal dela Nafarroa Garaiko eskualde horretan Bizkaian baino). 

 

                                                 
14 Hala ere, ez dirudi azken kasu hau gertatzen denik orotara, Koldo Zuazok dioena aintzat hartzen baldin badugu behinik 
behin, alegia, bizkaitarrek atxikimendu handia diotela euren euskalkiari, eta Nafarroan, aldiz, euskararen aldeko jarrera ez 
dela batere beroa izan (Zuazo:1993). Dena dela, ez dugu uste gaur egun behintzat Lesaka eta Berako herrietan ez zaiola 
atxikimendurik euskarari. 
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3.4. Hizkuntz hautua egiteko orduan aintzat hartu beharreko elementuak, edo eragiten 
duten faktoreak: gogoeta teorikoa1 

3.4.0. Sarrera 

Euskal Herriko gizartean eskolan zein hizkuntz eredu erabili edo onartu behar den 
erabakitzeko orduan, badira faktore ezberdin batzuk kontuan hartu behar direnak. Gure 
ikuspuntutik, eta ezarriko ditugun mugen barrenean, horiek agertu, aztertu eta eztabaidatuko 
ditugu hurrengo lerrootan. Hasieratik bertatik azpimarratu nahi dugu guk bakarka aztertzen 
ditugun elementuak estuki lotuak direla elkarrekin, eta horrengatik sarritan batetik besterako 
deiak agertuko direla. Gure ustez baldintza edo faktore horiek bederen badute zerikusia 
eskola jakin batean hizkuntz hautu konkretua egiteko orduan, eta denak batera aztertuz eta 
ingurune bakoitzean faktore horietako bakoitzari pisu erlatibo zehatza emanez, tokian tokiko 
aukerak aterako litzaizkiguke, emaitza desberdinen forman.  

Aztertzen ditugun elementuak bost multzotan sailkatu ditugu, eta denei atal bana eskaini 
diogu, bakoitzak bere azpiatalak dituela. Hauek dira atalak:  

3.4.1.- Eskolaren zeregina eta funtzioak. Bi kontzepzio. 
3.4.2.- Irakaslearen prestakuntza eta jarrera. 
3.4.3.- Ikasleen jatorrizko ezaugarri linguistikoak. 
3.4.4.- Arrazoi politiko-ideologikoak eta arrazoi didaktikoak. 
3.4.5.- Euskal hizkuntzaren aldaera edo eredu desberdinak. 
  3.4.5.1.-Euskara batua. 
  3.4.5.2.-Euskalki literarioa. 
  3.4.5.3.-Eskualdeko berbeta. 
  3.4.5.4.-Herrian herriko hizkera. 
  3.4.5.5.-Hibridazio fenomenoa eskolan. 
3.4.6.- Material didaktikoa. 
3.4.7.- Gure aukeren araberako proposamen markoa. 

Lan horretan hastetik beretik, esan dezagun ez dugula uste Euskal Herri guzian aplikatzeko 
formula bakarrik baden. Aldiz, gure iritzian eskola bakoitzak bere inguruan duen egoerari 
erantzun behar dio. Cassany-k, Luna-k eta Sanz-ek (1994) Espainiako estatuko egoerari buruz 
diotena uste dugu Euskal Herrian ere aplika daitekeela, aldeak alde: 

(...) la situación en nuestro país desde el punto de vista lingüístico es diversa, y a menudo, conflictiva. 
Son muchas las zonas en las que conviven dos lenguas y este contacto entre lenguas produce tal variedad 
de situaciones que difícilmente hallaríamos un modelo de aprendizaje válido para todas. Por lo tanto, no 
podemos hablar de un modelo único, de una propuesta de actuación referida a la enseñanza de la lengua, 
sino que la variedad de situaciones exigirá un análisis y una adecuación permanentes. La postura de la 
escuela respecto a la lengua tendría que partir del análisis de las necesidades del entorno para situarse en 

                                                 
1 Eskolan egiteko hizkuntz hautua esaten dugunean, lan honetan ez dugu aipatzen deustako erdara-euskara auzia, hori beste 
arazo bat delakoz. Lan honen testuinguruan, hizkuntz hautua esatean, aukera hori mugatuagoa da: euskal hizkuntzaren baitan 
diren aldaeretatik eskola bakoitzean zein erabili behar den (edo diren), horixe da gogoeta-gaia. 
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un objetivo-tendencia (...) y marcarse unas líneas progresivas de actuación. (1994:19) 

Laurogeita hamarreko hamarrurtekoan abian jarririko Hezkuntzaren Berrikuntzako 
eskeman Ikastetxearen Hezkuntz Proiektua delako agiria egin behar litzatekeela adierazten 
da, eta horixe izan liteke bide eta leku egokia hizkuntzak eta haien aldaerak nola tratatuko 
diren azaltzeko ere, hots, eskola bakoitzaren hizkuntza-proiektuaren ildoak markatzeko eta 
ageriki adierazteko. Berriz ere Cassany, Luna eta Sanz (1994) ekarriko ditugu hizpidera: 

El proyecto lingüístico de centro tiene que servir para que cada escuela elabore la propia estrategia a 
partir de sus características específicas (nivel sociocultural de los alumnos, dominio de la lengua o 
lenguas por parte de los profesores, etc.). (1994:20) 

Ikuspuntu hori gogoan dugula, besterik gabe hasiko gara hizkuntz hautua egiteko orduan 
kontuan hartu beharreko faktore batzuk aipatzen eta iruzkintzen. 

3.4.1. Eskolaren zeregina eta funtzioak: bi kontzepzio 

Eskolak hizkuntzaren irakaskuntzan izan behar duen (edo duen) zeregina dela eta, bi 
ikuspuntu bereiz ditzakegu lehenbiziko hurbilketa batean. Zentzu zabalean mintzatuz, eta 
muturreko kasuak aipatuz, bi motatako eskolak izanen genituzke, hark inguruko gizartearekin 
dituen harremanei dagokienez.  

Alde batetik izanen genuke ingurunearekin batere loturarik eduki gabe diharduen eskola, 
uharte baten gisakoa, gizartetik bereizia. Eskola eredu horretan ikasgaiak abstraktuagoak dira, 
orokorragoak, inguruko gizartearekin harremanik gabeak. Eskolaren pareten barrenean eduki 
gisa tratatzen eta ikasten dena ez da erlazionatzen ez bertako gizartearekin eta ez bertako 
bestelako ezaugarriekin ere. Eskolaren ulerkera honen arabera inguruko gizarteak eta beraren 
ezaugarriek ez dute zeren baldintzatu eskolako lana. Instituzio horrek zeregin jakin batzuk 
ditu, zehazki finkatuak, eta ez du inguruaren arabera moldatu edo egokitu beharrik sumatzen. 
Horrela, adibide pertsonal bat ekartzea zilegi bada, orain dela 30 bat urte geografia ikasgaian 
liburuan esaten zena ikasten zen nonahiko eskoletan (Espainiako mendi edo ibai handienak 
eta printzipalenak, konparazio batera), baina ez ziren geografiatzat hartzen tokiko 
ezaugarriak. Hala, ibai garrantzitsuenak buruz ikasten ziren bitartean, edo Valentzia hiria 
inguratzen zuten 7 herrien izenak, ikasleari harridura sortzen zion halako batean herri 
inguruko mendiak edo ibaiak norbaitek geografia gisa hartzen bazituen.  

Hizkuntzari dagokionez, jokaera-ildo horretan dabilen eskolak (orain dela 30 urtekoak, 
adibidez, bere osoan, nahiz eta oraindik ere izanen den bat baino gehiago ildo horretan ari 
denik osorik edo parte batean) ez dio zeren eskaini arreta ttikiena ere tokian tokiko 
ezaugarriei linguistikoei. Instituzioak bere baitan du hizkuntz eredua, eta huraxe irakasteko 
ardura du, bazter guzietan berdin. Eredu horretatik kanpo gelditzen den guzia gaizki esana da, 
eta gaitzetsi eta zuzendu behar da, besterik gabe. Ikasleak terminologia abstraktuak-eta 
ikasten ditu eta eredu batzuk gomendatu ere egiten zaizkio, baina ez du eskolan bere handik 
kanpoko egunoroko hizkuntza lantzen, eta ez landu-gai ikusten ere. Horrela, Hego Euskal 
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Herri guzian, adibidez, orain dela urte batzuk gaztelera hutsa irakasten zen eskola orotan, 
inolako kasurik egin gabe hizkuntzaren benetako errealitateari, hots, gizartea euskalduna edo 
erdalduna zen aintzat hartu gabetanik, eta sarritan gizartearen nahiaren kontra ariaz, gainera.  

Baina arazoa ez da gazteleraren eta euskararen artean bakarrik gertatu: badira arrastoak 
pentsatzeko irizpide bertsua erabili bide dela Euskal Herrian euskara batuarekin ere, eredu 
bateratzailea izan nahi duena tokian tokiko hizkeren gainean ezartzen zelarik haiei batere 
egokitu gabe, eta hura eredu hobetzat harturik herrian herriko solasmoduak itzaltzeko 
arriskuan jarriz. 

Inguruarekiko harremanik gabeko eskola-eredu horren aurka, azkeneko hamarrurtekoetan 
bederen aldarrikatzen da beste eskola-eredu  bat, gizartean txertatua eta hari erantzunez 
jardunen lukeena (Bronckart 1988, OCDak...; ikus bedi 3.1. puntua). Eskola lana antolatzeko 
orduan, gainera, ingurua lan-gai eta abiaburu hartuta, hura ezagutzea hartzen da lehen helburu 
gisa, eta ezarian-ezarian proposatzen da jakintza abstraktuagoak eta orokorragoak eskaintzea 
ikasgai moduan. Gisa honetan, goiko lehenbiziko adibidearekin segituz, eskolan Espainiako 
ibaiak zein diren buruz ikasi baino lehenago inguruko ibaiak eta haien balioak aztertuko 
lirateke, eta geroago ikasiko litzateke zein diren ibairik handienak eta garrantzitsuenak 
ikuspuntu zabalago baten arabera. Jakintza konkretutik abstraktuetara, hurbilekotik urrutikora 
izanen litzateke bidea oraingo eredu honetan.  

Hizkuntzari dagokionez, benetako errealitatea kontuan hartuko luke eredu honek, eta 
gizartearen nahiari erantzunen lioke. Gaztelera eta euskararen arteko hautua alde batera 
utzirik eta euskarak berak eskaintzen dituen eredu desberdinen artean bereizteko orduan, 
ikuspuntu honen arabera gogoan hartu beharko litzateke eskolaren inguruko gizarteak 
hizkuntza nola erabiltzen duen. Horrela, inguruan euskalkia erabiltzen baldin bada, errealitate 
hori nola edo hala aintzat hartuko litzateke. Horrek ez du esan nahi, dena dela, nahitaez 
euskalkia erabili behar dela eskolan, inguruan eredu hori erabiltzen bada eta horrengatik 
bakarrarengatik. Izan ere eskola komunitate batek, bere ezaugarri guziak kontuan harturik, 
beharbada pentsa dezake ingurune euskalkidun batean kokatuta egonda ere eredu hori ez dela 
ikastetxean landuko. Izan ere, erabaki hori eskola komunitateak hartu behar luke, 
administrazioak uzten dion neurrian bederen, eta kontuan hartu beharko litzateke faktore bat 
baino gehiago: inguruak zenbateko euskalduntasuna erakusten duen, konparazio batera, edo 
nolako ikasleak etortzen diren bertako ikasgeletara2. Eta gainera, kontu jakina da, besteak 
beste, batzuetan azken muturrean arrazoi politiko-ideologikoengatik baztertu egiten direla 
ikuspuntu pedagogiko huts-hutsetik egokiagoak izan litezkeen ekinbideak (ikus bedi 3.4.4. 
puntua). Baina nolanahi ere, eskola molde honek inguruko gizartearekin loturarik izanen 
badu, pentsatu eta erabaki behintzat egin beharko du gai horri buruz, bestelako eskola-motak 

                                                 
2 Adibide bat: Erandion oraindik bada euskaraz egiten gaur egun arte etenik gabe iritsi den gizataldea, baina ezaguna da, aldi 
berean, bertako euskaldunen kopurua erlatiboki hagitz ttikia dela. Horrelako kasu batean inguruan euskalkia erabiltzen dela 
esan beharko litzateke beharbada, baina horrek ez du zeren ekarri udalerri horretako ikastetxe guzietan euskalkia lantzea 
lehentasunez.  
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ez bezala.  

Gure ustez, dena dela, inguruan erabiltzen den hizkuntza mota ezin da ahantzi eskolako 
lana antolatzeko orduan, eta are gutiago gutietsi edo gaitzetsi. Horrengatik, faktore honen 
arabera, inguruan gaztelera besterik ez bada erabiltzen, uste dugu hobe dela euskalkia ikasi 
baino euskara batua erabiltzea eskolako lanetan (beti ere euskara batuaren kontzepzio zabal 
baten barrenean, lurralde desberdinetan hizkuntz aukera neurri batean desberdinak onartu ez 
ezik, kasu batzuetan halako jokaerak lehenetsiko lituzkeena3). Baina eskolaren inguruko 
gizartean euskalkiak bizirik eta zenbapaiteko bizkortasunez irauten badu4, orduan uste dugu 
eredu hori aintzat hartu behar dela eta erabili eskolako lanetan, horrela etxeko eta eskolako 
hizkera moldeek antz handiagoa izanen luketelakoz, eta gisa horretan hizkuntzaren 
irakaskuntza baldintza hobetan eginen litzatekeela uste baitugu, hots, emaitza hobeak aterako 
liratekeela5. Izan ere, Agirrek-eta dioten bezala (1985), 

Es un principio psicopedagógico reconocido basarse en lo conocido, es decir, partir de la lengua que ya 
se tiene y se conoce para aprender una nueva. La teoría de la «tabula rasa» se desechó hace tiempo. A 
nivel de lengua y en el aprendizaje de una segunda o de los diferentes registros de la propia, parece justo 
apoyarse en la que el niño trae, como parece igualmente pedagógico la introducción de la lengua familiar 
y sus registros a nivel de escuela, bien los emplee el profesor, bien el alumno, así como establecer los 
momentos de empleo y de análisis. La observación y toma de conciencia de esta lengua o de sus 
registros, por parte del alumno o el profesor, supone, además de la confianza que proporciona, el camino 
más adecuado para el conocimiento de las posibilidades que la lengua encierra. (1985:27) 

Bestalde, ez dugu begien bistatik kentzen eskolaren funtzioen artean, Euskal Herriaren 
kasuko ezaugarri askotarikoak gogoan izanik (hizkera desberdinekiko atxikimenduak, 
adibidez), gure idurikoz instituzio horrek balio dezakeela nork bere hizkera hobeki 
ezagutzeko, eta hortik hizkuntzaren erabilera joriagoa eta biziagoa sustatzeko etor daitekeen 
laguntza. Zeren, Lluis López del Castillok dioen bezala (1988), hizkuntza estandarra 
ezinbestean irakatsi eta landu behar baitu eskolak, baina gogo onez hartu behar baititu, 
orobat, herri xehearen hizkeraren berezitasunak. 

Azkenik, inguruko gizarteari erantzunen liokeen eskola batek, uste dugu ezin diola 
entzungor egin azken urteotan mendebaleko euskalkiaren alde handitzen eta hedatzen ari den 
mugimenduari (ikus 2. kapitulua). 

3.4.1.1. Eskolaren helburuak, hizkuntz ereduei dagokienez 

Eskola tradizionalaren ikuspuntutik, lan honetan bertan ere bestetan ikusi denez, helburua 

                                                 
3 Ikus 3.4.5. puntua. 
4 Euskararen (euskalkiaren) bizkortasuna delako ideia hau garrantzitsua iduritzen zaigu eskolako jardunbidea eratzeko 
orduan. Euskalkiaren balio sinbolikoa lantzeari garrantzi erlatiboki ttikia ematen diogu, eta horren ordez gehiago begiratzen 
diogu euskalkiak toki jakin batean izan dezakeen benetako erabilera eta komunikazio balioari. Horrengatik, eskualde batean 
euskaldunak araberan gutti baldin badira, bertako euskalkia eskolan sartzeko arrazoiak ttikitu egiten dira gure ikuspuntuaren 
arabera. Lehenbiziko hurbilketa gisa, eta euskararen egoera kontuan hartuta, uste dugu inguru batean euskaldunen kopurua 
% 50etik beheitikoa baldin bada, ikastetxean lehentasunez euskara batua erabiltzeko posibilitatea aztertzen hasiko 
ginatekeela (hori orientabidea baino ez da; interesgarria iduritzen zaigu, honi lotua, euskalkidunen kopuru kritikoaren ideia -
ikus aitzinago-). 
5 Ildo horretan mintzo dira Agirre, Eguzkitza, Idiazabal eta Larringan (1985:19). 



432 3.4. Hautua egiteko faktoreei buruzko gogoeta teorikoa 
 
hizkuntzaren forma literario eta ereduzko bat irakastea zen, ikasle guziei berdin, haiek 
nonahikoak zirelarik ere, eta nolanahiko jakintza aurretikoak zituztelarik ere (ikus Bronckart 
1988 eta Camps 1990, besteak beste; ikus, oro har, 3.1.1. eta 3.1.2. puntuak). 

Eskola modernoak, aldiz, ikasleen adierazpen eta komunikazio gaitasunen garapena hartuz 
helburu gisa, haiek dakartzaten ezaugarriak ere kontuan hartzen ditu, nahiz eta helburu 
politiko bateratzailearen indarrak ez duen utzi biderik tokian tokiko hizkerak garatzeko. Hala 
dio Jean Paul Bronckart-ek (ikus 3.1. puntua): 

(...) Dans son ensemble, le mouvement moderne n'a cependant pas remis en cause l'objectif de 
centralisation politique, et n'a donc que peu tenu compte du phénomène de diversité structurelle 
(existence de parlers régionaux). (1988:60)   

Beraz, aipatu ikertzaile horrek dioenez, aldaketa egin da hizkuntzaren irakaskuntzaren 
helburuetan eta bideetan, baina halere hizkuntzaren aldaera diatopikoek ez dute tokirik 
aurkitu, oro har, eskoletan. 

Lan honetan, beste atal batean (3.1.2., bereziki), ikusi dugu badela mugimendu bat 
hizkuntzaren ikas-irakaskuntzan aldaera geografikoak onartzekoa edo halakoak ugariago 
sartzearen aldekoa. Guk ere ildo horretan kokatuko genuke gure ikuspuntua eta proposamena, 
Euskal Herriaren kasuari dagokionez. Ondoko lerrootan saiatuko gara azaltzen zein helburu 
behar lituzkeen eskolak gure ustez Euskal Herriko lurralde ezberdinetan, kontuan hartuz 
inguruaren ezaugarri soziolinguistikoak, besteak beste6. 

Beste alde batetik, Lluis López del Castillo-ri jarraiki (1988), uste dugu eskolak arreta 
handia eskaini behar diola gizarteak eskolara umeen bidez sartzen dituen ezaugarri 
linguistikoei, eta horiek zaindu eta landu egin behar direla. Baina, egile beraren ideiekin bat 
eginez orain ere, uste dugu eskolak ezinutzizko eginkizuna duela hizkuntza estandarra 
irakastea (ikus, baita, 3.1.2. puntua). Beraz, hizkuntza estandarra irakasteak lehen mailako 
helburua izan behar du eskolaren zereginen artean, nahiz eta horrekin batera herrian herriko 
hizkerak eta bestelako aldaerak onartu ez ezik onetsi behar dituen.  

Kontuan hartu behar da, gainera, gaur egunean hizkuntzaren didaktikaren alorrean badela 
joera bat, indartsu ari dena, hizkuntzaren ikaskuntza egokitzat eredu bakar bat menperatzea 
nahikotzat jotzen ez duena, eta horren ordez hizkuntzaren erabilera ugariei tratamendu 
bereiziak ezartzeko, eredu ezberdinak lantzea proposatzen da, besteak beste erregistrokako 
banaketa proposatuz (ikus 3.4.1.2. puntua). Ideia horiek gogoan hartuta, bada, gure aukera 
zehazten hasiko gara. 

Lehenbiziko bereizketa bat eginen genuke eskola kokatua den inguruaren ezaugarri 

                                                 
6 Joxe Maria Berasategik (1994:189) helburu desberdinak ezartzen dizkie etxetik euskaldun datozenei eta etxetik erdaldun 
eskolaratzen direnei. Gure ustez, ikasle bakoitzaren ezaugarrien arabera helburu desberdinak ezar baldin badaitezke ere, hori 
baino axola handiagokoa da eskolak nolako gizarteari erantzuten dion, eta beraz abiapuntu gisa inguruak dituen ezaugarri 
soziolinguistikoei emanen diegu lehentasuna. 
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soziolinguistikoen arabera7. Alde batetik izanen genuke ingurune erdaldunean kokaturiko 
eskola, eta bestetik, oro har, inguru euskaldunean (euskalkidunean) dena8. Lehenbiziko 
kasuan, uste dugu hizkuntza estandar komuna irakasteak hartu beharko lukeela lehentasuna 
batere zalantzarik gabe, nahiz eta, lehen esan dugun gisan, eredu bateratzailea modu zabalean 
ulertzen dugun (tokian tokiko edo inguru hurbileko ezaugarriak biltzeko joera duena, alegia), 
eta ez eredu murritz, estu, eta gogortu baten gisa. Euskalkia berariaz lantzea eta hari 
lehentasuna ematea ez zaigu egokia iduritzen honelako testuinguru batean, irakasmaila 
hauetan (0-12 urte). Horrek esan nahi du Bilbo bezalako hiri batean (han euskaldunen 
portzentua % 7'41 baita9), irakaskuntzan erabili behar litzatekeen eredu lehentasunezkoa 
euskara batua izanen dela, nahiz eta euskara batu bizkaieratu bat izan daitekeen (ikus 2. 
kapitulua), adibidez Iruñean lehentasunez irakatsiko litzatekeena ez bezalakoa segur aski. 

Ingurune euskalkidunetan, berriz, eskolak bi helburu izanen lituzke: alde batetik, euskara 
batua irakastea, hori delakoz hizkuntz erkidego osoaren lokarri izanen den hizkera estandarra, 
eta hizkuntzak bizirik iraun dezan ezinbestekotzat jotzen duguna (kontuan hartuz, hala ere, 
euskara batuaren eredu zabala defenditzen dugula); bestetik, tokian tokiko hizkera hiztun 
gazteengan finkatzen laguntzea (beti ere hizkuntza eredu formalean, hots, hizkera 
idatziratuan), eta hura erabiltzeko behar den harrotasuna zaintzea. Tokian tokiko hizkera 
lantzeak lagunduko luke eskolako hizkera etxekoarekin eta hurbileko gizartearekin lotzen, eta 
batak bestea sendotzen duelarik azken batean euskararen beraren erabilera ere indartuko 
litzateke. Hiztunaren (eskola-umearen) hizkeraren ezaugarrien aurrean jarrera onarzalea 
egokiagoa iduritzen zaigu jokabide ukatzailea baino; eta  hori, ez bakarrik herriko euskarak 
iraun dezan, ezpada euskarak bere osoan bizkortasun eta sasoi handiagoa izan dezan 
etorkizunera iristeko. 

Lehen esan dugu inguruaren ezaugarriei ematen geniela lehentasuna eskolako hizkuntz 
hautua egiteko orduan, ikasle bakoitzaren ezaugarriei erantzuten hasi baino lehenago. Hala 
egin dugu aurreko lerro horietan. Horrek, hala ere, ez du galarazten ikasleek ekartzen dituzten 
ezaugarri konkretuak kontuan hartzea. Hala, bi orientabide ikusten ditugu ikastalde konkretu 
bakoitzean (eta azken batean ikasle bakoitzarekin) nola jokatu erabakitzen laguntzeko 
euskalkiaren auzi honetan: bat, gela bakoitzean gertatzen den egoera konkretua ere aintzat 
hartzeko joera; eta bi, ikasle bakoitzaren ezaugarri linguistikoen aurrean nolako jarrera hartu 
behar litzatekeen (ikus 3.4.2. eta 3.4.3. puntuak).  

Lehenbizikoari dagokionez, gerta liteke ezaugarri soziolinguistikoak, maila makroan, ez 
etortzea bat ikasgela bateko datuekin (edo ikastetxe oso bateko ezaugarriekin). Gerta liteke, 

                                                 
7 Oraingo honetan soziolinguistika izenaren azpian sartzen ditugu, bai dialektologiari dagozkion ekarriak eta bai lurralde 
jakin bateko hiztun kopuru absolutu eta erlatiboari buruzko datuak. 
8 Graduak izanen dira horretan, noski, eta kontuan hartu behar dira, baina azalpena egiteko eskematikoki ariko gara. 
9 EUSTAT-ek 1991n eginiko zentsuan honako datu hauek ageri dira Bilbori buruz: biztanleria guzia kontuan harturik, % 
7'41 dira ama-hizkuntza euskara dutenak, dela bakarra edo dela gaztelaniarekin batera. Etxean erabiltzen den hizkuntza 
aztertuz gero, berriz, euskara esparru horretan ibiltzen dutenen portzentua franko ttikitzen da: % 5'61 (20.548 lagun) 
(1991:244). 
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adibidez, Bilboko eskola batean ikasle euskaldunen kopurua Bilbok bere osoan eskaintzen 
duena baino handiagoa izatea. Horrek bidea emanen luke, ceteris paribus, euskalkiari 
garrantzi eta pisu erlatibo handiagoa emateko (diogun honen orientabidetasuna azpimarratu 
nahi dugu, izan ere ikasgelako ezaugarrien arabera modu batera edo bestera malgutasunez 
jokatzea ez baita inola ere erraza -beharbada ezinezkoa da-, besteak beste ikastetxeetako 
irakasleen ezaugarri linguistikoek ere muga ongi zinezkoak eta franko iraunkorrak ezartzen 
dituztelakoz).  

Azkenik, ikasgela batean gerta liteke sarritan ikasleen jakite linguistikoak ez direla guziz 
homogeneoak izanen, euskalki(ar)en jakiteari dagokionez. Horrelakoetan, euskalkien 
(beharbada desberdinen) aurreko jarrera onarzalea agertzea garrantzitsua iduritzen zaigu. 
Faktore hori ere, OCDetan ere aintzat hartzen dena, ez genuke alde batera utziko. 

3.4.1.2. Eskolaren helburuak, hizkuntza mailei dagokienez 

Gaur egun indarrean den jardun-ildo baten arabera, eredu literario bakarra erakutsi ordez, 
hizkuntzaren errealitate konplexua eta ugaria hartzen da aintzat, eta horri lotua hizkuntzaren 
irakaskuntzaren helburua ere aldatzen da. Hortaz, hizkuntza menderatzea ez da kontsideratzen 
erregistro jasoa bakarra trebetasunez erabiltzea, baizik eta komunikazio egoeraren 
ezaugarrien arabera erregistro desberdinetan egoki aritzea. Horrela, gaur egun eskolaren 
helburuen artean, kode idatziaren kudeaketa egokiaz gainera, ahozkoari ere bere esparrua 
aitortzen zaio, alde batetik, eta gainera, erregistro jantzia edo jasoaz at, bestelako erregistroak 
edo hizkuntza maila batzuk ere langai bihurtzen dira eskolaren barrenean. 

Hori dela eta, komeni zaigu erregistro ezberdinen eta bere ezaugarrien berri izatea. 
Hasteko, ildo horretan, guk dakigula euskarari buruz teorizazio zehatz handirik oraindik egin 
ez bada ere, maila batzuk bereiz ditzakegu.  

Berbarako, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren meneko Euskara Zerbitzuak, EGAren 
programa aurkezten duen liburuxkan, lau «hizketa maila» bereizten ditu, kontestuaren 
arabera: lagunartekoa, arrunta, adierazkorra eta ikasia (1982:73). Manu Arrasatek ere egiten 
du gogoeta labur bat gai horren inguruan, bere 1992ko lanean, lagunarteko hitzak 
liratekeenen batzuk agertuz (1992:41-43). Laura Uruburuk, berriz, erregistro formala eta 
kolokiala banataratzen ditu (1993:211). Ibon Sarasolak bere Euskal Hiztegian (1996), 
hizkuntza mailetan honako lau hauek bereizten ditu: goikoa (lehengo argitaraldiko «literatura 
hitzak» eta «jasoak» biltzen dituena), neutroa (berri kazetaritzan, adibidez, erabiltzekoa, eta 
gure ustez eskolarako hobekiena heldu dena), behekoa (lehenagoko hitz «herrikoiak» eta 
«lagunartekoak» hartzen dituena), eta arrunta («gizabidearen arauek gaitzesten dutena», 
Sarasolak berak emaniko definizioaren arabera).  

Ibon Sarasolaren maila arrunta lantzea ez dagokio eskolari, gizarteko harreman 
informalenetan bailitzateke haren garapen lekua. Eskolaren lanik handiena maila neutro 
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deitzen dion horretan kokatuko genuke, baina goikoak eta behekoak ere izan dezakete beren 
funtzioa eskolako zereginetan. Maila horietan egonen litzateke hizkuntza estandarraren zatirik 
handiena.  

Baina mendebaleko euskalkiaren eremuan, euskara batua izanen litzateke estandar bat, eta 
eraiki nahi den bizkaiera batua beste bat (batzuek estandarra eta subestandarra deitzen 
diete10). Eta nolabaiteko bi estandar izateak, gogoeta egitera behartzen gaitu zenbateraino ote 
den on eskola bi eredu horietan aski den dinako trebetasuna eskaintzeko ikasleei. Izan ere, 
inguru euskalkidun indartsuan beharbada egiteko modukoa izan badaiteke ere, arront 
ezinezkoa iduritzen zaigu hurbileko gizarteak eredu dialektalaren jakinduria eta erabilera 
nahikoa ez badu bermatzen behar bestean, hau da, inguruan euskalkiak bizitasunik aski ez 
badu11.  

Edo bestela esateko: ezinezkoa iduritzen zaigu helburu bezala ezartzea ikasleak bi 
ereduetan behar den besteko trebetasuna lortu behar duela, eskola batean ikasle kopuru 
euskalkidun kritiko bat ez bada. Kopuru kritiko hori zenbakietan esatea ausarkeria litzateke, 
ikertu behar den kontua baita. Hala ere, gure ustez ikasleen % 15 edo 20 inguru behar 
litzateke, gutienean, euskalkiari lehen maila eskaintzeko eskolaren zereginetan. Hori baino 
gutiagoko portzentuek ez lukete, gure ustez, indarrik aski izanen euskalkiaren eredua 
irakasteari gutienezko garantiarekin ekiteko, puntu honetan biltzen diren beste hainbat faktore 
gogoan hartuta. Arrazoi edo faktore hori ere, beraz, balantzan jarri beharko litzateke eskola 
jakin batean hizkuntz helburuak eta jardunbidea ezartzeko orduan. 

3.4.1.3. Euskalkia eskolan, euskararen erabileraren sustagarri 

Eskolak hizkuntz eredu bat edo beste hobesten duenean bere zereginetarako, aldi berean 
indartu ere egiten du. Euskal Herrian euskara dela eta egin diren proposamen batzuetan 
(Agirre eta beste batzuk 1985, Arejita 1986, Goikoetxea 1994a, adibidez) aipatzen da 
euskalkiaren erabilerak prestigioa emanen liokeela hizkera molde horri, eta prestigiatze 
horrek sortuko edo indartuko lukeen atxikimenduaren handitzearekin (ikasleen familia eta 
gurasoak ere inplikatuko lituzkeen neurrian), euskararen erabilerak, oro har, goiti egiten 
lukeela, horrela azken batean helburu nagusietako bat betetzen lagunduz. 

Arrazoi garrantzitsua iduritzen zaigu euskalkia eskolan sartzeko argudio gisa, eta beraz oso 
aintzat hartzekoa. Balantzan jarri beharko lirateke, alde batean jokaera horren indarra 
euskararen sustagarri bezala, eta bestean, horrela jokatzeak aldi berean menturaz ekarriko 
lukeen eragin kaltegarria ikasleek euskara batua beretzeari dagokionez. Izan ere, zenbaitetan 
ahanzten-edo baldin bada ere, eskolak ez baitu ahalmen mugagabea hizkuntz eredu bat baino 

                                                 
10 Zuazok (1988a), «sub-standard» banaren erabilera gomendatzen zuen «hala bizkaieraz mintzo diren lurraldeetarako nola 
Iparralderako» (1988a:413). 
11 Gogora dezagun, adibidez, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren adierazpenean, OHOren 
amaieran ikasleak nagusiki eredu bakar bat menperatuko duelako ustea agertzen duela (Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerketa saila, 1982).  
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gehiago behar den sakontasunez irakasteko. Hori dela eta, Mitxelenaren hitzak ekarriko 
ditugu gogora berriz ere: «Agerian dago, (...), ezin eska dakiokeala horrelakorik euskalari bati 
baizik. Honek berak ere aski du gehienetan bereak ez dituen euskalkiak, (...), ulertzearekin. 
Ez da gai izaten beste euskalkiz mintzatzeko, ahoz nahiz izkribuz» (1968:203). Izan ere 
eskolak, jakina, ez baitu ahalmenik ikasle guziak hizkuntzalari bihurtzeko. 

Ostera ere, beraz, ikasle euskalkidun kopuru kritikoaren ideiara garamatza horrek: 
euskalkiak ikasle kopuru gutieneko baten kasuan bederen sustrai eta indar aski ez badu, 
desegokia iduritzen zaigu holako bide batetik abiatzea. Nolanahi ere, ikertu egin beharko 
litzateke bide horien ahalmena esploratzeko. 

3.4.2. Irakaslearen prestakuntza eta jarrera 

Eskolaren baitan zein hizkuntz eredu garatu behar litzatekeen erabakitzeko orduan, 
irakaslea ezinbesteko elementua da. Izan ere, eskola batek hizkuntz politika definitzen duen 
orduan nahitaezkoa da kontuan hartzea bertako irakasleek gaiari buruz duten jakintza eta 
jarrera. Irakasleak dira edozein proiektu gauzatzeko ezinbesteko faktore erabakigarria, eta 
aisa ikusten da paperaren gainean eginiko plan bat betetzeko, praktikan irakasle prestatuak 
behar direla.  

Orain arte behin eta berriz esaten aritu gara gure ikuspuntuaren arabera eskualde 
euskaldunetan euskalkia kontuan hartu behar dela irakaslanetan. Bada, euskara batuarekin 
batera euskalkia ere bere tamainan lantzea proposatzen duen proiektu batean, bi faktorek 
erabakiko dute irakasleek izanen duten gaitasuna proiektu bat gauzatzeko: alde batetik haien 
prestakuntza dialektalak (euskara batua badakitela kontsideratzen dugu), eta bestetik 
euskalkiaren aurrean erakusten duten jarrera edo sentsibilitateak. Deus gutiko balioko dute 
gomendio eta iradokizun guziek irakasleak horietako batean huts egiten badu. Hala eskatzen 
zuen Adolfo Arejitak 1985eko hasieran: 

b) Eskoleak eta irakasleek balio nagusia emon deioela umearen inguruko hizkerari: lehenengo, 
baliokotzat eta aintzat hartu, eta gero, bera hartu oinarritzat eskola-lanerako, batez ere lehen pausuetan. 
Hizkera horren aldeko jarrera psikologiko ona eskatzen jake irakasleei, ikasleek ere hartu daien. 
d) Irakasleak ondo gertauta egon daitezela hizkuntza arloan: batuaren, bizkaiera jantziaren eta tokiko 
euskeraren ezaguera ona eta zehatza izatea beharrezko da. (Aspaldion hutsik nagusiena honetan ete 
dagoan nago: eskoletako irakaslegoa bera promozionatu eta ornidu behar litzateke garantiadun irakasle-
lana bete daien). (1986:178) 

Izan ere, lehenengo eta behin, ingurune euskaldun batean euskalkia landuko duen proiektu 
bat garatzeko, irakasleak dialektoari buruzko jakintzaren jabe izan behar du. Gure 
planteamenduan nahitaezkoa delakoz suposatzen dugu irakasle orok baduela euskara batuko 
prestakuntza nahikoa12 (zenbaitetan duda egiteko arrazoiak badira ere), baina erraz gerta 
daiteke euskalki jakin baten jabe ez izatea (esate baterako mendebalekoaren), arrazoi biotatik 

                                                 
12 Cassany-k eta (1994) hala diote, eskoletako irakasle guziei buruz: «deben tener una competencia lingüística y una 
competencia comunicativa lo bastante amplias como para permitir (...) un alto dominio de la norma estándar general.» 
(1994:26). 
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batengatik: edo beste euskalki batekoa dela jatorriz, edo bere euskalduntze prozesua, 
heldutasunean egina, euskara batuaren ereduari jarraiki egin duela. Euskalkian 
prestakuntzarik aski gabe, ezin da eredu hori kontuan hartuko duen proiektuan bete-betean 
ari. Hori dela eta, zenbaiten ustez inguru euskaldunetako eskoletan irakasleek euskalkia nahi 
eta nahi ez jakin beharko lukete, eta Hezkuntz Administrazioari eskatu izan zaio lantokiak 
banatzeko orduan euskalkiaren jakintza ere irizpideen artean sartzeko (besteak beste, 
Gaminde 1995)13. Arazo hau gainditzeko Administrazioak IRALE programa jarria du 
indarrean, lanean ari diren irakasleei euskalkia irakasteko. Gisa horretako ekimenak 
beharrezkoak iduritzen zaizkigu. Bide egokitzat jotzen dugu orobat Laura Uruburuk 
(1993:213) egiten duen gomendioa irakasleak eskolako ikas-materiala tokiko hizkerara 
egokitu beharrari buruz, eta baita Goikoetxeak (1997a:99), irakasleari herriko hizkeran 
janzteko eskaini behar zaion laguntzaz dioena14. Horretaz gainera, uste dugu euskara batuaren 
kontzepzio zabala behar duela irakasleak eskolako hizkuntz eredua hobekiago atxikitzeko 
herri edo eskualdeko bakoitzeko berbetari (ikus 1.3.2.5. puntua eta 3.4.5.1.1.). 

Gainditu behar litzatekeen bigarren arazoa da euskalkiaren aurkako sentsibilitatea, 
beharbada irakasle zenbaitek (edo askok) izan dezaketena. Horren sorburua izan daiteke lan 
honen beste atal batean erakutsi dugun gatazka giroa15, euskara batua eta euskalkiaren 
(bereziki bizkaieraren) artean beste garai batzuetan gordin bizi izan dena. Kontuan hartu 
behar da gaur den egunean lanean ari diren hainbat irakaslek bere euskalduntze edo/eta 
alfabetatze garaia hirurogeita hamarreko eta laurogeiko hamarrurtekoetan burutu zutela, eta 
orduan euskara batua eta euskalkia ez zirela eskuarki elkarren osagarri gisa hartzen, bata 
bestearen arerio baizik. Eta gainera bizkaierak euskara batuaren kontrako lehian 
atzerakoitasunaren estigma bereganatu zuen. Giro gatazkatsu eta ideologizatu horretan 
heziriko irakasleek beharbada euskalkiaren aurkako ideiak eduki ditzake16, inplizitu edo 
esplizitu, jarrera arrazoitu eta ohartu gisa, edo besterik gabe inoiz esaten ez den konplexu 
batek eragina. Laura Uruburuk (1992) iritzia honela azaltzen du: 

Irakasleen jarrera dala-ta, bai joera batekoak eta bai bestekoak, jokabideetan arradikalak dirala esango 
neuke. Eritxi pedagogikoetan barik ideologiko eta politikoetan oinarriturik dago askotan jarrera hau. 
Alderdi hau, nire ustez, oso politizaturik dago. (...) 
Arrazoi horregaitik alderdi hau tabutzat hartu izan da, eta ikastetxeetan bildurra egon da arazo hau 
aitatzeko, eta ahal den guztian estaldu egin da, dituan konnotazio politikoakaitik. Nik ez dot ezagutzen 
ikastetxerik, honen inguruko erabagirik hartu dauanik, oinarri psiko-pedagogikoak aintzat hartuta. 
(1992:48) 

Nolanahi ere, defenditzen dugun gisako proiektu batean euskalkiaren kontrakoa gertatzen 
den jarrera edo sentsibilitate hori aldatzeko saioak ere beharrezkoak ikusten ditugu. 

                                                 
13 Koldo Zuazok, berriz, adierazten du irakasleak tokiko euskalkia ongi jakin behar duela: Euskaldunon Egunkarian agertu 
artikulu batean esaten du kezkatzekoa dela, adibidez, Goizuetan lehen mailetan Murtxanteko irakaslea aritzea, edo 
Azpeitikoa (1998a). Ideia bera adierazten du 1999ko lanetan ere (1999a: 22; 1999b:103). 
14 «Lekuan lekuko eskolak behar beharrezko dauan gitxienezko euskara bilketa -berbarik erabilienak, herriko esaerak eta 
batuta-, emon egin behar jako irakasleari eskura.» (1997a:99). 
15 Ikus lan honen 2. kapitulua, eta bereziki 2.2.3.2. atala, hartan konplexuaz ari baikara. 
16 Hala adierazten du, beste batzuen artean, Rotaetxek (1987b, adibidez). 
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3.4.3. Ikasleen jatorrizko ezaugarri linguistikoak 

Eskolari buruz dugun kontzepzioaz aritu garenean, adibidez, dagoeneko zeharbidez aipatu 
ditugu ikasleen hizkuntz ezaugarriak, eta haiek kontuan hartu behar direla artamendatu ere 
bai. Beste horrenbeste eginen dugu arrazoi soziolinguistikoei eskainiko diogun puntuan 
(3.4.4.2. puntuan). Izan ere, gizarte inguru jakin batean hizkuntza zenbateko ugaritasunean eta 
bizitasunean erabiltzen den ikusteak orientabide egokia ematen ahal digu jakiteko ikasleek ere 
nolako hizkuntz jakintza ekarriko duten eskolara, eta faktore horrek ere lagun dezake 
erabakitzen nolako hizkuntz proposamena egin ikasgelan. 

Beraz, gure planteamenduaren arabera garrantzi handia dute inguruko gizarteak erakusten 
dituen jarrerak eta jardunbide praktikoak. Lehen esan dugun bezala, irizpide hori erabiliko 
genuke, beste baldintzak berdinak izanez gero, ikastetxe bateko hizkuntz ereduen eskaintza 
egiteko. Hala ere, gerta liteke, arrazoi ezberdinengatik, gizarteari buruz ditugun datuak eta 
eskola edo ikasgela jakin batean gertatzen diren ikasleenak ez bat etortzea. Izan daiteke Bilbo 
bezalako inguru erdalduna, eta aldi berean hiri horretako ikastetxe batean etxetik euskaldun 
direnen proportzioa bataz bestekoa baino aunitzez ere handiagoa izatea. Hau da, gerta liteke 
herritar guzien hizkuntz jakintza orokorra, maila makroan, ez etortzea bat eskola edo ikasgela 
jakin bateko bezeroak erakusten dutenarekin17. Kasu horretan nola jokatu? Nolako ikasbidea 
eskaini eskolako estudianteei euskara ahalik eta hobekiena beretzeko? 

Joxe Mari Berasategi-k (1994) zuzenean agertzen du iritzia, hizkuntz helburu ezberdinak 
ezarriko lizkiokeela etxetik euskaldun datorren haurrari eta euskara eskolan ikasten hasten 
denari18. Zentzu komunak berak ere esaten du egokia dela ume bakoitzari ahalik eta 
hobekiena egokituko zaion bidea eskaintzea hizkuntzaren irakaskuntzan, eta horrenbestez bat 
etor gaitezke aipaturiko iritziarekin, abstraktuan hartuta, edo herri euskaldunetako haurrak eta 
herri erdaldunetakoak bereizteko asmoarekin egiten bada. Kasu konkretuetara etorrita, 
ikastetxe bateko ikastaldeak irizpide horren arabera egiterik baldin bada, bada arrazoi bat 
pentsatzen hasteko ikasle multzo bakoitzari bere helburu bereiziak ezartzen ahal dizkiogula. 
Hala ere, auniztan, herriak ez dira hain homogeneoak izaten, eta orduan irizpide 
pertsonalizatu horrek zailtasun edo eragozpen batzuk izanen ditu praktikan. Baten batzuk 
aipatuko ditugu, adibide gisa. 

Bat. Ez da erraza izanen kasu askotan ikastetxe bateko taldeak hizkuntz jatorriaren arabera 
moldatzea, alegia etxetik euskaldun datozenak talde batean jarriz, eta erdaldunak bestean. 
Bestalde, hizkuntza ikasi eta lantzeko orduan taldearen homogeneotasuna aldeko faktore bat 

                                                 
17 Horrelako "desorekak" gertatzeko arrazoi batzuk aipatzeko, hona pare bat: hiri batean auzo batean euskaldun gehiago 
izatea beste batzuetan baino, edo ikastetxe jakin batek duen ospearengatik ikasle euskaldun gehiago erakartzea.  
18 Honela formulatzen ditu helburu horiek: «-Etxetik euskaldun eskolaratzen denarentzat, euskalkian /azpieuskalkian /etxeko 
euskalkian duen adierazkortasunari kalterik egin gabe, hizkuntza standardeko gaitasun egokia lortu, ahoz zein idatziz, 
erdarako gaitasunekin batera, baina bere euskara horien morrontza itsuan jarri gabe. 
-Etxetik erdaldun eskolaratzen denarentzat, standardeko gaitasun txukuna lortu, ahoz zein idatziz, erdarako gaitasun 
jasoekin batera, euskara adierazkorraren ulermenean lehen pausoak emanez. » (1994:189). 
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baldin bada, bestelako kontsiderazio sozial batzuen arabera ez dugu uste beti gomendatzekoa 
denik hizkuntz jatorriaren araberako bereizketarik egitea. 

Bi. Goian esan bezalako bereizketa egiten baldin bada, gogoan eduki behar da erabaki 
horrek koherentzia behar duela ikasleen ikasketa prozesuan. Ez dela egokia, alegia, gure 
ustez, aurten horrelako talde bat egitea, eta datorren urtean bestela jokatzea, horrek beste 
faktore batzuei ere eragiten dielakoz. Adibidez, irakasleen prestakuntzari. Uste dugu 
ikastetxeak modu koherentean jokatu behar duela, epe ertainera begira. 

Hiru. Edozein proiektu aurrera ateratzeko, irakasleak beharrezkoak dira, eta irakasleen 
hizkuntz prestakuntza ezin da inprobisatu. Ingurugiro euskalkidun bateko irakasle batek 
gogotik har dezake parte euskalkia ikasteko ikastaro batean, baina ahalegin hori egiteko 
motibazioa segur aski ttikiagoa izanen du euskalkiaren presentzia egunoroko bizian urriagoa 
den lekuetan. 

Hori guzia gogoan harturik, beti gure planteamenduaren arabera, eskola batera doazen 
ikasleek talde homogeneoak osatzen baldin badituzte modu iraunkorrean, ez dugu 
eragozpenik ikusten helburu jakin eta ezberdin batzuk jartzeko ikasle euskaldunentzat eta 
erdaldunentzat. Baina eskuarki nahiago genuke inguruak ematen digun informazio 
soziolinguistikoaren arabera hasi antolatzen ikastetxe batek eskaintzen duen bidea hizkuntza 
ongi ikasteko. Bestela esan: arrazoi soziolinguistikoak, gatazkan gertatuz gero, arrazoi 
pertsonalen gainetik jarriko genituzke, oro har, ikastetxe baten hizkuntz politika puntu 
honetan erabakitzeko orduan. Dena dela, horrek ez du esan nahi gela bateko ikasle 
euskalkidunak eta euren hizkuntz jakintza eta ezaugarriak bazterrera uztekoak liratekeela: 
ikasgela batean ume euskalkidun bakan batzuk baldin badira, eta arrazoi desberdinengatik 
euskara batua erabiltzen baldin bada, horrek ez du esan nahi halere ikasle horien hizkera 
bazterrera uzteko dela. Ezaugarri partikular horiekiko, irakasleak begirunea eta onespena 
bederen behar luke, eta beharbada aztergai edo konparagai interesgarria izan daiteke 
(baliabide didaktiko gisa erabiliz). 

3.4.4. Arrazoi politiko-ideologikoak eta arrazoi didaktikoak 

Eskola-umeak ikastetxeetara sartzen direnean irakaskuntza zein hizkuntza moldetan 
hartuko duten erabakitzeko orduan, irizpide gisa erabil daitezkeen bi arrazoi-mota nagusi 
bereiz ditzakegu: 1) arrazoi politiko-ideologikoak; 2) arrazoi didaktikoak. Ondoko lerrootan 
saiatuko gara azaltzen bi arrazoi klase horiek aipatzean zer esan nahi dugun eta bakoitzak zer 
muga eta zer ondorio dituen. 

Arrazoi politiko-ideologiko deitzen diegu norbanakoen nahia islatzen duten arrazoiei, 
kontsiderazio bereziki didaktikoak kontuan hartu gabe (nahiz eta norberaren nahia zehazteko 
orduan azken hauek ere beharbada aintzat hartzen diren). Arrazoi mota honetan islatzen da 
jendeak etorkizunean nolako gizartea nahi duen, edo nolakoa izanen dela uste duen, izan ere 
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horren arabera erabakitzen baita zer gisako prestakuntza eman nahi zaien seme-alabei edo 
ardurapekoei. Gisa honetako arrazoien arabera erabaki daiteke, berbarako, ingelesa erabiliko 
dela irakas-bide gisa eskolan Euskal Herrian, nahiz eta inguru hurbilean ez izan atzerriko 
hizkuntza hori praktikatzeko baldintza onik. Beharbada ikuspuntu didaktikotik ume baten 
hizkuntz garapenari begira egokiagoa litzateke etxetik dakarren hizkuntzak eskolan sartzean 
etenik jasan ez dezan, baina ikaslearen arduradunaren nahiak -beste kontsiderazio batzuekin 
batera, jakina- gaindi dezake inguruak -haren ustez- erakusten duen hutsune hori. 

Arrazoi didaktikoak aipatzen ditugunean, aldiz, ikas-irakaslanarekin zuzenago loturiko 
baldintzez eta jardunbideez ari gara. Alde batera utzirik umearen arduradunak hura 
ikasproiektu jakin batean sartzeko arrazoi orokorrak zein diren, ikuspuntu didaktikotik azter 
daiteke zein ariera den egokiena baldintza nagusi jakin horien barruan jardunez ahalik eta 
emaitzarik egokiena lortzeko edozein ikasgairi dagokionez.  

Bi motatako arrazoien arteko bereizketa, halere, ez da praktikan hain garbia. Izan ere, 
guraso batek bere umearentzat hizkuntz hautu jakin bat egiten duenean, sarritan bi arrazoi-
klase horiek batera ibiliko ditu gogoan: alde batetik, nolako gizartea nahi lukeen etorkizunean 
hizkuntzari dagokionez, edo nolakoa izanen dela espero duen (horiek lirateke arrazoi politiko-
ideologikoak); bestetik, hautu jakin bat egiteko orduan gogoan edukiko du beharbada zein 
bide den egokiena berak umearentzat nahi edo uste dituen hizkuntz helburu horietara aisenik 
iristeko (hauei deitzen diegu arrazoi didaktikoak). Nolanahi ere, arrazoi mota batek besteari 
eragiten dio, eta horrenbestean ez da erraza bien arteko muga zehazki non dagoen adieraztea.  

Dena dela, guk bi mota horiek multzo banatan jartzen ditugu, azken batean adierazteko 
arrazoi didaktikoen gainetik izan daitezkeela beti beste batzuk, oro har jendeak aukeratzeko 
duen askatasunean (askatasun beti erlatiboan) dutenak oinarria; eta agerian jartzeko, orobat, 
maiz arrazoi horiek inguruak eskaintzen dituen baldintza psikopedagogikoek baino indar 
handiagoa izan dezaketela, eta halaxe izaten dutela, izan ere. Ondoko puntuotan luzexeago 
garatu gogo dugu gaia. 

3.4.4.1. Arrazoi politiko-ideologikoak 

Arrazoi politiko-ideologikoak deitu diegun horien arabera norbanakoek erabakitzen dute 
zein hezkuntz eredu nahi duten oro har euren seme-alaba edo ardurapekoentzat19. Gure gaiari 
dagokionez, umeak ikastetxe edo hizkuntz programa batera edo bestera bidaltzeko orduan, 
gurasoek edo arduradunek erabakitzen dute, aktiboki edo pasiboki, zein hizkuntz eredu nahi 
duten euren ardurapekoentzat. Euskal Herriko Hegoaldean, ezaguna denez, administrazioak 
aukera hirukoitza aurkezten die umeen eskolatzeaz arduratzen direnei. Horrela, gurasoek edo 
umeen arduradunek hautatu behar dute A, B, edo D ereduan eskolatuko diren euren seme-
alabak. Hori bestela esanez, aita-amek edo haien ordezkoek erabaki behar dute zenbateko eta 
                                                 
19 Batzuetan eskola konkretu bateko hezkuntz eta hizkuntz proiektuaren ezaugarrien taxutzean zuzenean parte hartuz, baina 
gehienetan haren ezaugarrien berri jasoz besterik gabe. 
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nolako presentzia izanen duen euskarak eta zenbatekoa eta nolakoa erdarak euren umeen 
eskola-curriculumean. Baina lehenago ere esan dugunez, lan honen ezaugarriengatik gu ez 
gara ariko hautatu behar horretaz. Aldiz, zeregin honetan darabilgun ikusmoldearen arabera, 
beste aukera bat izanen dugu begien bistan.  

Lan honetan euskara eskoletan erabili egiten dela suposatzen dugu, eta interesatzen zaigu 
hortik aurrera datorren bigarren hautatu beharra (teorian bederen): ea zein euskara eredu 
hautatu behar den zehazki, hots, ea euskara batuan, euskalki literario/estandarrean, 
eskualdeko berbetan, edo herrian herriko hizkeran egiten ote den (egin behar ote den) 
eskolako lana nagusiki. Erabaki hori gurasoek edo arduradunek euren borondatea eta nahia 
islatuz hartzen dute, eta esanahi horretan deitzen diegu arrazoi politiko-ideologikoak: neurri 
batean bederen gizarteari buruz norberaren nahia edo ustea islatzen duten erabakiak 
direlakoz, hauteskundeetan botoa ematearen gisakoak.  

Arrazoi politiko-ideologiko hauek (lehen ere aipatu dugun bezala) arrazoi 
psikopedagogiko edo didaktikoen gainetik ere jar daitezke, eta haien kontra ere ezartzen dira 
ongi maiz, batzuetan bide demokratikoak ibiliz eta beste batzuetan aginte ez-demokratikoek 
hala beharturik, batere fineziarik gabe. Beste aunitz kasutan bezala, horrela gertatu da, 
adibidez, mende honetan bertan euskararen galera, eskoletan erdara erakutsi baita beste 
hizkuntzarik ez balitz bezala, nahiz eta toki auniztan eskoliano guziak euskaldun hutsak izan. 
Horrela jokatzeko arrazoi bakarra zen botere politikoak hala nahi zuela; jende arruntari, 
berriz, agintaritzaren erabaki hori begi onez edo txarrez hartzea gelditzen zitzaion, eta gogo 
onez edo txarrez betetzea goitik etortzen zen ezarpena.  

Hala ere, ez da pentsatu behar etxean hizkuntza bat mintzatzea eta eskolan beste bat egitea, 
berez antidemokratikoa edo gaitzesgarria denik definizioz. Batzuetan hizkuntza jakin baten 
iraupena ziurtatzeko edo berreskuratzeko ere egiten dira horrelako programak. Adibidez, 
euskara bezala egoera minorizatu batera ekarriak izan diren hizkuntzek ez lukete inola ere 
aukerarik izanen berriz ere indartzeko baldin eta neurri laburreko arrazoi psikopedagogikoak 
edo didaktikoak balira erabiltzen diren bakarrak. Izan ere, abstraktuan hartuta, eta beste 
arrazoi aunitzi jaramonik egiten ez bazaio, iduri luke, arrazoi didaktikoetan bakarretan 
oinarrituz, eskola-umeak errazago ikasiko lituzkeela eskolako edukiak, hizkuntza bera ere bai, 
baldin eta hango hizkera etxekoaren luzapen edo espezializazio ongi mailakatu bat besterik ez 
balitz. Dena dela, munduan toki askotan eta egoera desberdin auniztan gertatzen dira 
horrelako aldaketak hizkuntza kontuan familiako hizkeraren eta eskolakoaren artean: eskolan 
erabiltzen den eredua sarritan ez da izatez etxekoaren luzapena izaten, esan dugun bezala 
ikuspuntu psikopedagogiko huts batzuetatik hala hobetsiko litzatekeen arren. Batzuetan, 
eskolan erabiltzen den "dialektoa" inguruko gizarteak erabiltzen duenetik sobera 
espezializatua delakoz ("bereizia", alegia), eta beste batzuetan arront beste hizkuntza bat 
erabiltzen delakoz eskolan, etxekoarekin zerikusirik ez duena. Euskara-gaztelera aldaketa beti 
ez aipatzeko, azken kasu horretan lirateke Euskal Herrian English College eta Licée Français-
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eko ikasle franko, segur aski: etxean gaztelera egiten dute, inguruko gizartean gaztelera eta 
euskara mintzatzen dira, eta hala ere, eskolan frantsesa edo ingelesa erabiltzen dute ikasketak 
egiteko. Dudarik ez da horrelako hautu batean gurasoen borondatea dela askotan faktore 
erabakigarria beste kontsiderazio guzien gainetik. Borondate horren agerpenari deitzen diogu 
arrazoi politiko-ideologikoa erabiltzea. Beraz, testuinguru honetan arrazoi politiko-
ideologikoa esaten dugunean ez dugu esan nahi indar politiko jakin bat edo besteren helburu 
bereziki politikoekin bat egitea (hizkuntz helburuak ez badira, behintzat, hala hartzen). Izan 
ere, euskararen iraupenari begira hartzen diren erabakiak ere -adibidez, hizkuntzaren 
batasunari eustea ahalik eta hobekiena mugaz bi aldeetako euskaldunen artean-, gure 
ikuspuntuaren arabera, bete-betean sartzen dira eragingarri politiko-ideologikoen sailean. 

Irakaskuntzan euskara batua erabiltzearen aldeko arrazoi politiko-ideologiko nagusietako 
bat da eredu bateratzaile horrek Euskal Herri bakar baten irudikapena egiten duela. Euskara 
batuaren sorreratik hasita, hagitz maiz aipatu da euskara batuaren balio bateratzaile hori. 
Horrekin batera, euskarak bizirik iraun dezan beharrezkotzat jotzen da (guk ere hala egiten 
dugu) hizkuntza estandar hori eratu eta garatzea, euskaldun guzien arteko lokarria izan dadin. 
Hortik abiatuta, eskolak zaindu behar du euskaldunon arteko batasuna, eta horretarako 
euskara batua ikasi behar da eskoletan. Planteamendu horrek, eskoletan euskara batua 
erabiltzeko proposamenetara eramaten du. 

Beste planteamendu baten arabera, eskoletan euskalkia landu beharko litzateke. 
Euskalkizale deitzen ahal diegun hauen artean, dena dela, bi motatako jarrerak ikus daitezke: 
batzuek euskara batua ere onartzen dute, baina beste batzuek ez. Euskara batua ere onartzen 
duten horiek bi ereduak, euskalkia eta euskara batua, lantzea proposatuko dute irakaskuntzan 
ere. Gisa honetako iritziak ugaldu egin dira azken urteotan (ikus 2. kapitulua, eta 3.2. puntua 
ere bai). 

Euskara batua onartzen ez dutenen artean bi jarrera bereiz daitezke: batzuk Sabino Aranak 
idekiriko ildoan ari dira, eta euskal nazionalismoaren barrendik euskalkien defentsa egiten 
dute (Latiegi, Basarri, etabar). Ildo horretan, euskara batuak herri bakar batekiko 
atxikimendua erakusten duen bezala, euskalkiarekiko leialtasunak sarritan lurralde historiko 
jakin batekikoa adierazten du, eta hala, behin baino gehiagotan mendebaleko euskararen 
defentsa Bizkaiarekiko atxikimenduekin lotua agertu izan da (J. M. Etxebarria 1992a, Arejita 
1993a).  

Beste batzuek, ostera, euskalkiaren defentsa egiten dute, baina euskararekiko kezkarik 
gabe, joera asimilatzaile baten ikuspuntutik20. Ikuspuntu honen sustengatzaileentzat 
irakaskuntzan euskara batua edo euskalkia zein landu behar den, alferreko eztabaida izanen 
da: irakaskuntza erdaraz nahi lukete segur aski. 

                                                 
20 Hala salatzen du Patxi Zabaletak zenbait politikariren jarrera kritikatzuz Nafarroan (1988:26).  
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Ikusten ari garen bezala, bada, euskara batuaren edo euskalkien alde aritzeko oinarria 
batzuetan arrazoi politiko-ideologikoetan bilatu behar da: zein planteamendu politiko 
defenditzen den, halako proposamena egiten da irakaskuntzan erabili beharreko hizkuntz 
ereduaz ere.  

Gure gaiari dagokionez, azpimarratu nahi dugu arazoa gerta daitekeela arrazoi horiek 
bulkaturik: euskalkiarekiko edo lurralde jakin batekiko atxikimendu handiak hango 
ezaugarriak eskolan eta nonahi ugari sartzeko joera ekarriko du; baina herri bakarra osatzen 
dugula dioen ideiarekiko atxikimenduak hizkuntz ereduaren ezaugarri komunak indartuko 
ditu, oro har. Muturrean, elkarren kontrako bihur daitezke bi indar horiek, eta kontuan izan 
behar da faktore hori eskolako hizkuntz eredu gisa zein hautatu behar den erabakitzeko 
orduan. 

3.4.4.2. Arrazoi didaktikoak 

Arrazoi didaktiko deitu ditugunetan bereizketa xeheagoak egin daitezke. Horrela, alde 
batetik aipa daitezke arrazoi psikologikoak eta bestetik soziologiari dagozkionak.  

Arrazoi psikologikoen artean sartzen dira eskola-umearen garapen psikikoari dagozkionak 
oro har, eta haien alderdia den garapen psikolinguistikoarekin lotuak direnak bereziki.  

Grosso modo soziolinguistikoak diren arrazoiak ere aipatu behar dira. Terminologian 
sobera nahasi gabe, darabilgun gai honetan kontuan hartu behar dira eskualde bakoitzean 
ageri diren hiztun euskaldunen (eta euskalkidunen) kopuru absolutua eta erlatiboa. Eta baita 
tokian tokiko euskalkiak dituen ezaugarriak, dialektologiaren ikuspuntua erabiliz (hala egin 
dugu gure azterlan enpirikoari dagokionez, 2.5. puntuan). 

Beste faktore batzuk ere aintzat hartzekoak dira didaktikaren ikuspuntutik. Horren arabera 
bereizi ditugu hemen hizkuntzaren erabilera ahozkoa eta idatzia, eta kontuan hartu dugu 
komunikabideen eragina ere, biak ere labur-labur. 

3.4.4.2.1. Arrazoi psikolinguistikoak 

Eskolan zein hizkuntz eredu erabili, onartu edo/eta indartu behar den erabakitzeko faktore 
ezin utzizkoa da edukiak bereganatu behar dituen jende ttikiaren adina. Adin bakoitzak baditu 
bere ezaugarriak eta berari dagozkion ikasi-behar bereziak, eta horrenbestez horiek kontuan 
hartu behar dira hizkuntz erabilera bat edo bestea artamendatzeko orduan. 

Psikologiari eta psikolinguistikari dagokion gai honetan, besterik ez bada ere, bai aurrera 
dezakegu oso kontuan hartu beharreko orientazio didaktiko nagusi bat: umea eskolara sartzen 
denean, ahal delarik bederen instituzio horretan aurkitzen duen hizkera moldeak ez duela izan 
behar etxean ikasi duen (edo ikasten hasi den) hartatik oso bereizia. Eskolak hizkuntza 
kontuetan azken helburu edozein duelarik ere, umeak etxetik dakarrena aintzat hartzea eta 
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begirunez tratatzea jarrera egokia da ikasleari konfiantza emateko, eta baita umeak eskolan 
egin beharreko lanen aurrean jarrera baikorra har dezan (ikus bedi 3.1. atala, 
konstruktibismoaz ari garelarik, horren garrantziaz jabetzeko).  

Beste gomendio nagusi bat da hizkuntzari buruzko jakintzak mailakatu egin behar direla: 
horrela, konparazio batera, gehiago erabiltzen diren perpaus motek eskolako edukien 
hurrenkeran lehenago etorri beharko lukete bakanago usatuek baino; eta toki jakin bateko 
hizkerak dituen bereizgarriak lehenago ikusiko dira ikasgai gisa bertako eskolan, herri 
horretako hiztunentzat literaturan soilik agertzen direnak baino, beste adibide bat aipatzeko. 
Ideia horiek funtsatu ditugu, ustez, konstruktibismoari eskaini diogun lan-zatian, 
motibazioaren garrantzia aipatu dugunean, eta baita luzexeago azaldu ditugun bi kontzeptu 
haiekin ari ginenean, hots, ikasketa esanguratsua eta garapen hurbileko eremua izan 
ditugunean mintzagai. 

Inguru euskalkidunetan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara bitarteko urteetan ikasleak 
herriko edo eskualdeko euskalkia erabiltzeko askatasun handia beharko luke eskolan, 
ikasmaila horietan inguru hurbilarekiko loturak (familiarekin, herrikoekin) handiak direlakoz.  

Nolanahi ere, gaur den eguneko hedabide handien indarra dela medio, batez ere telebista 
eta irratiarena, ikasleek euren herriko eta eskualdeko hizkera moldeak ez direnak entzuteko 
eta ikasteko egokiera izaten dute; beste alde batetik, testu liburuek ere badute joera 
bateratzaile ezinbestekoa, eta irakurgaien bidez ere ikaslea bere herriaz besteko hizkera 
moldeekin (estandarrarekin, gehienbat) harremanetan jartzen da lehen hezkuntzaren garaian 
ere.  

3.4.4.2.2. Arrazoi soziolinguistikoak 

Arrazoi soziolinguistikoak esaten dugunean bi moldetako informazioek ekartzen 
dizkiguten ondorioak hartu nahi ditugu gogoan. Alde batetik, dialektologiak eskaintzen digun 
jakintza behar dugu, ikusteko hizkuntzaren aldaerak nolako ezaugarriak dituen ahalik eta 
zehatzenik, dela eskualdeka, dela herri bakoitzaren araberako argibideak eskainiz. Beste alde 
batetik, gure gai honetako, eta gure ikuspuntuaren arabera, herri bateko eskola jakin batean 
hartuko den hizkuntz eredua erabakitzeko orduan, beharrezkoa da jakitea zenbat jende den 
inguru jakin horretan euskaraz (euskalkian) mintzatzen dena (ez bada, behintzat, hautu arront 
ideologikoa egiten).  

Dialektologiak eskaintzen digun jakintzaren arabera, mendebaleko euskalkian mintzatzen 
direnen artean ageri diren desberdintasunak ez dira ezikusia egiteko modukoak. Faktore hori 
kontuan hartu behar da eskolako hizkuntzan zer forma onartu edo zein bultzatu erabakitzeko 
tenorean. Eskola guzietan euskara batu soil eta estua erakutsi ordez, guk defenditzen dugu 
beste hizkuntz aldaera batzuek ere badutela tokia landuak izateko. Arrazoi bertsuengatik ez 
dugu uste aukera egokiena mendebaleko euskalkiko lurralde guzietan bizkaiera batu bakar bat 
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irakastea denik, azken batean horrek batzuetan arazo didaktikoak, murriztu beharrean, handitu 
besterik ez dituelakoz egiten. Gure ustean eskolan begirunea behar zaie gehienbat herriko 
(edo eskualdeko) forma idatziratuei, eta landu behar dira. Bizkaiera batu soila erabiltzeko eta 
indartzeko ideia, berriz, euskara batu idorra usatzekoa bezain desegokia iduritzen zaigu. 
Horren tokian, informazio dialektologiko ahalik eta xeheena erabiltzea iduritzen zaigu bide 
artamendatzekoa, horrela eskolak hobeki erantzun ahal izanen baitio inguruko gizarteak 
erakusten duen jardun dialektalari. 

Horretaz gainera, ordea, uste dugu beste faktore bat ere badela gogoan atxiki beharra. 
Mendebaleko euskararen baitan diren aldaera desberdinek gure ustez jokabide berezituak 
hartzera eraman behar gaituztela uste badugu ere, aintzat hartu behar dugu inguruak ezartzen 
duen beste baldintza bat ere, euskararen bizkortasuna esan daitekeena. Horrekin esan nahi 
dugu eskualde bakoitzak euskaldun kopuru jakin bat duela, bakoitzean berea eta besteetatik 
desberdina, eta horrek baduela bere pisua eskolan hizkuntz politika bat edo beste indarrean 
jartzeko garaian. Hala, Bizkaiko lurraldea aztertuz, badira eskualde batzuk euskaldunen 
kopurua oso ttikia dutenak; eta beste batzuk, ostera, ia arrontean euskaldunak direnak21. Kasu 
horietan uste dugu jokaera banarekin ari behar dela hizkuntzaren irakaskuntzan, beti ere 
inguruan euskarak duen indarraren arabera jokatuz: euskarak komunikazio balioa oraindik 
badaukan tokietan, euskara gizartean edo familian jori erabiltzen den alderdietan, bertako 
ezaugarriek beren lekua behar lukete eskolan.  

Horrela jokatzeko arrazoi nagusia, gure ikuspuntutik, da horrelako jokabide batek onura 
didaktikoak ekarriko lituzkeela, hots, ikasleak aukera hobeak izanen lituzkeela hizkuntza bere 
osotasunean ongi ikasteko, beste eredu batera iristeko beti abiapuntu eta konparazio-gai 
moduan bere herriko euskalkia erabiltzen badu. Izan ere, zenbat eta euskara herri batean 
biziago, orduan eta funtzionalago eta beharrago izanen baita bertako euskalkia lantzea.  

Arrazonamendu horren beste aldean honako hau izanen genuke: eskolaren inguru 
hurbileko gizartean euskara erabiltzen ez bada, gure idurikoz desegokia da hizkuntzaren 
aldaera dialektala lehenetsiko lukeen jokabidea. Horrelako kasuetan gure ustez Haur eta 
Lehen Hezkuntzako mailetan erdietsi beharreko lehenbiziko helburua hizkuntzaren aldaera 
estandarra jakitea izanen litzateke (estandarraren ulerkera zabala defenditzen dugu, nolanahi 
ere). Bilbo bezalako herrietan ere, euskaldun kopuru erlatibo ttikiko tokietan, ezaugarri 
soziolinguistikoak kontuan hartuz euskara estandarra lehenetsiko genuke, bizkaiera bigarren 
maila batean utziaz22. Izan ere, zenbaiten ustez ikasleak euskarazko hainbat aldaera jakin 

                                                 
21 Eusko Jaurlaritzaren baitako EUSTAT erakundeak egiten duen eskualdekako banaketan, datu hauek ikusten ditugu 
biztanleria euskaldunari buruz, bizi den tokiaren arabera: Enkartazioak eskualdean %8'9 baino gutiago dira euskaldunak; 
Bilbo Handia izeneko eskualdean euskaldunen kopurua bataz beste % 38'4 baino ttikiagoa da; Deba Garaia, Deba Beherea, 
Arratia-Nerbioi, Durangaldea eta Plentzia-Mungia eskualdeak % 38'5 eta % 67'9ren arteko euskaldun kopurua dute; eta 
azkenik, Gernika-Bermeo eta Markina-Ondarroa eskualdeak dira euskaldun kopururik handiena biltzen dutenak: % 67'9tik 
goiti bietan ere. Datu zehatzagoak ikusteko, EUSTAT (1991): LXXXVI, eta 105 eta hurr.  
22 Bilbon ere badira bertako jendeak euskaldunak direnak etenik gabe, eta beraz esan daiteke badela bilboera bat (Bilboko 
euskara bat), nolabait legitima lezakeena euskalkiaren irakaskuntza (Gaminde, 1990(?): Bilbo, berbaz berba, ikus 
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behar lituzkeen arren (herrian herrikoa, literatur euskalkia, euskara batua), gure idurian kontu 
handiz ibili beharko litzateke, eta ahalik eta modurik ekonomikoenean euskarazko gaitasunik 
ahalik eta zabalena erdiesten saiatu, hainbeste eredu desberdin menperatzeko ahaleginean 
galdu gabe. Kontuan hartu behar da ikasleen ikasteko gaitasunak ere badituela bere mugak, 
eta lan handiegia iduritzen zaigu ingurugiro erdaldunean norberaren hizkera lantzea 
(halakorik -edo halakoren aztarnarik- baldin bada), gero euskalki literarioa, eta gero euskara 
batua, Haur eta Lehen Hezkuntzetan alegia. Ideia nagusi horrek, hala ere, ez du erabat 
bazterrera kentzen euskalkia lantzeko aukera, beti ere eskola bateko (edo gela bateko) 
ikasleen artean euskalkidunen kopurua nahiko hazia baldin bada (eta irakasleek ere 
beharrezko gaitasuna baldin badute, jakina). 

Puntu hau labur bilduz, beraz, esanen genuke kontuan hartu behar direla, gure ustean, bai 
herri edo eskualde bakoitzeko euskalkiaren ezaugarriak, eta baita ingurune bakoitzean nolako 
bizkortasuna duen euskarak, hau da, zenbatean erabiltzen den praktikan hizkuntz eredu hori 
ohiko bizimoduan gertatzen diren era guzietako komunikazio askotarikoetan. 

3.4.4.2.3. Ahozkoa eta idatzia 

Eskolan zer hizkuntz eredu onartu eta erabili behar den aritu garenean, esan dugu gure 
ustez instituzio horretan bereziki hizkera formalaren aldaera bat usatu behar litzatekeela, dela 
euskalki literarioa, dela herriko (eta eskualdeko) euskara idatziratua. Horren idor formulatuta, 
eman dezake eskolan egiten den hitz oro erregistro formal horretan egin behar litzatekeela, 
eta beste guziak gaitzetsi. Horixe da hain zuzen eskolak sarritan egin izan duena, ahozko 
kodea gutietsiz eta idatzizko jardunari emanez guzizko lehentasuna23. Gaur egun, ordea, 
idatziaren gainentasun erabateko hori eztabaidatua eta gainditu-bidean da, ahozkoari ere 
axola handiagoa eskaintzen zaiolarik eskolako lana antolatzeko orduan hizkuntzaren alorrean. 
Ahozkoaren "indartze" horren adierazgarri izanen lirateke, gure gaiari dagokionez, besteak 
beste, Agirre eta beste batzuk (1985), Uruburu (1993), eta Goikoetxea (1997a). Denek ere 
eskolan ahozko hizkerak protagonismo handiagoa behar duela adierazten dute, eta 
horrenbestean (herri euskaldunei dagokienez) euskalkia eskolan bazterreko fenomenoa 
izatetik ardatz izatera igaro beharra nabarmentzen dute. Gisa bereko adierazpenak ageri dira 
Hezkuntza Sailak 1992an argitaraturiko OCDetan (ikus bibliografia). 

Idatzizko jardunak eta mintzamenezkoak bereizteko lan honetan, uste dugu beste alderdi 
bat ere gogoan eduki behar dela eskolako eginkizunetan hizkuntzaren ereduari dagokionez. 
Ondoko hau, hain zuzen ere. 

Gure ikuspuntutik ez da berdin jokatu behar ahozko eta idatzizko kodeei dagokienez. Bi 
kode horiek dituzten desberdintasunek eraginik, ahozko kodean proposatuko genuke modu 
                                                                                                                                                        
bibliografia). Gure idurikoz, hala ere, gertakari horrek duda gabeko garrantzi sinbolikoa baduen arren, ez da indartsua aski, 
aztarna horien gainean euskalkiaren berpiztea antolatzen saiatzeko, eskola erakundean eta maila horietan (0-12 urte). 
23 Honi buruz ikus, adibidez, lan honetako beste aipamenez gainera, Agirre, Eguzkitza, Idiazabal eta Larringan (1985:23 eta 
hurr.). 
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malguagoan jokatzea, kontuan harturik inguru eta familia euskaldun batetik datorren ikasleak 
ahozko jardunean oso espontaneoak eta kontrolagaitzak diren ohiturak izaten dituela24 
(fonetismoez eta laburtzapenez ari gara, ezen ez huts gisa har daitezkeen ezaugarriez, 
horrelakoak zuzendu egin behar baitira zorrotz, gure ustez25), eta horiek hasieratik eta 
etengabe zuzentzeak kalte handiak ekar diezazkiokeela ikaslearen autokonfiantza eta 
bereusteari. Euskaltzaindiak ere bere erabakietan kontuan hartzen du ahoskatzeko ohiturak 
zein barren sustraituak diren, eta horretaz bereizketa bat adierazten du euskara batuaren 
ahoskera zaindua (EBAZ) ebazteko atera duen lehenbiziko arauan. Hala, lehenbiziko 
zehazten du ahoskera zaindua ez dela beti eta nonahi erabiltzekoa, baizik eta «irrati-
telebistetako berri-emanaldietarako, jendaurreko hitzaldietarako, eskolako azalpenetarako eta 
horien antzeko egoeretarako» (1998:805). Eta gero, xehero esaten du: 

Bestalde, ahoskera-kontuetan ohiturak aldatzea zein zaila den kontuan izanik, ohartzen gara oraingo arau 
hauek denbora gehiago eskatuko dutela idatzirako ematen direnek baino. (1998:805) 

Idatzizko kodean, berriz, uste dugu fonetismoak kentzera jo beharko litzatekeela. Izan ere, 
herrietako hizkeren hainbat ezaugarriren berezitasuna askotan neurri handi batean desagertu 
egiten da beraren forma idatziratuan ematen bada (fonetismoak kenduta, alegia), eta uste 
dugu hau ongi egin daitekeela idatzizko lanetan, eginkizun hori bat-batekotasunekoa ez, eta 
bai erreflexio handiagokoa delakoz26. 

Beraz, eskolaren barrenean ahozkoan eta idatzian hein batean desberdin jokatzea 
proposatzen dugu, nahiz eta hizkera formala izan eredu eta erreferentzia. Ahozkoan malguago 
jokatuko litzateke, laburtzapenak eta fonetismoak oso espontaneoak eta garrantzitsuak izan 
baitaitezke (Pilartxo Etxeberria, 1994; Oñederra, 1994). Idatzian, euskalkiaren eta herriko 
ezaugarriak onarturik ere, zorrotzago ari behar litzateke: forma idatziratua onartu behar da 
gure ustez, eta ahoz gertatzen diren fonetismoak ezarian-ezarian baztertzera jo. 

3.4.4.2.4. Komunikabideen garrantzia inguru linguistikoa eratzeko 

Hizkuntza ikasteko orduan ez da dudarik oso garrantzitsua dela ikasten ari denak jasotzen 
duen hizkuntz input-a. Hitz arruntagoekin esateko: inportantea da ikasleak zer entzuten eta 
ikusten duen, horretatik ateratzen baititu imitatzeko ereduak ez ezik baita gramatika-arauak 
ere. Hain zuzen horrexengatik planteatzen dugu eskolan inguru euskalkidunetan bertako 
hizkuntz aldaera landu behar litzatekeela: eskolako eta inguruko hizkerak erabat desberdinak 
izan ez daitezen, eta elkar indartzeko bideak ezartzeko, ahal den bestean. Hori dela eta, uste 
dugu gogoan hartzekoa dela Euskal Herrian azken urteotan gertatu den aldaketa bat, eskoletan 

                                                 
24 Ikus, adibidez, P. Etxeberria (1994). 
25 «Zorrotz zuzendu» esaten dugunean ez dugu esan nahi irakasleak euskalkaitzak etengabe, hasieratik, eta kasu guziak 
berdin harturik jokatu behar duela, baizik eta, gure ustez, ez direla huts horiek gogortzen utzi behar (ikusiotzut-en gisako 
formez ari gara, ikusi zaitut-en tokian esaten direnean). 
26 J. M. Elexpuruk fonetismo batzuk idatzian ere errespetatzeko proposamena egiten du Bergarako hizkeraz ari delarik, 
ahozko hizkera eta idatzi formalaren arteko zubi gisa balio dezaketenak (1996:526; ikus aurrerago). Tarteko idazkera hori 
ere ez dugu txarresten, batez ere hasierako mailetan, baina uste dugu orohar eskolaren eredu idatziak batuagoa izan behar 
lukeela. 



448 3.4. Hautua egiteko faktoreei buruzko gogoeta teorikoa 
 
hizkuntza ikasten ari diren ikasleei zuzenean eragiten diena. 

Lehenago kode idatzizko komunikabideak ziren, oro har, modu bakarra euskaldun 
arruntentzat beste hizkera molde batzuekin kontaktuan jartzeko, urrunetik eragin zezaketen 
komunikabiderik ez zelakoz. Egoera horretan artifizialagoa eta traumatikoagoa izanen zen 
eskolan eredu urrutiko bat erakusten hastea (adibide bat: imagina dezagun mende honen 
hasieran Arratiako hiztuna bere herriko eskolan gipuzkera Beterrikoa ikasten, inoiz inon 
halako eredurik beharbada entzun ere gabe). Azken urteotan, aldiz, euskal hiztun guziak, eta 
eskola umeak ere bai, etxean eta inguruan entzuten eta ikasten duen euskara moldeaz gainera, 
baditu beste bide batzuk, bere herritik inora irten gabe ere, bestelako hizkeren berri ikasteko, 
eta batez ere eratzen ari den solaskera estandarraren ezaugarriez ohartzeko.  

Alde batetik, eskolan erabiltzen den material idatziak (testuliburuak, irakurgaiak), orain 
arte bederen ez dira nagusiki euskalkietan argitaratzen, nola edo halako euskara batu batean 
baizik. Horrela, eragile horien bidez ikaslea poliki-poliki hasten da hizkera estandarra ikasten, 
irakurriaren poderioz, idatzizko komunikazioak ahoskera biziak dituen ezaugarri batzuk ez 
baditu ere. Fenomeno hori berdin gertatzen da ingurune euskalkidun batean (eman dezagun, 
Gernikan), edo ingurune erdaldun batean (Enkartazioetan, jo dezagun). 

Baina azken urteotan, inguru erdalduneko euskaldun-gaiak ez ezik euskalkidun ikasleak 
ere baditu beste komunikabide guziz indartsu batzuk, bere herrikoa edo eskualdekoa ez den 
euskara eredu bat helarazten diotenak: irrati-telebistak, gehienbat. Uste dugu gaur egun 
inguruaren ezaugarriak zein diren aipatzeko orduan, komunikabide hauen garrantzia ere 
kontuan hartu behar dela. Izan ere, lehenago zuzen esan zitekeen Muskiz herriko 
euskaldun(gai) batek bere inguruko euskaldunik hurbilenak Bizkaikoak eta bizkaieradunak 
zituela, eta horrenbestez logikari jarraikiko erabakia izaten ahal zen euskalki hori ikasten 
hastea, komunikazio beharrek edo igurikapenek eraginda, bestelako arrazoirik gabe (ez, 
alegia, hautu ideologikoa eginez). Gaur egun, ordea, Muskiz herrian -eta Bilbon ere askotan 
berdin, nahiz eta erroldak dioenez azken honetan euskaldun gehiago izan portzentuetan- 
ikasten ari den umeak beharbada bere egunoroko bizian harreman handiagoa du euskara 
batuan ari diren komunikabideekin, euskaldun bizkaieradunekin baino. Esate baterako, ETB-
rekin. Faktore horrek aldatzen du, herri edo eskualde erdaldunetan bereziki, inguru hurbilaren 
kontzeptua ikasle batek bere egunoroko bizimoduan entzuten dituen hizkuntz ereduei 
dagokienez. Horrek zeharo alda baitezake ikasle batek egunaren buruan hartzen duen 
hizkuntz-input-aren zenbatekoa eta nolakoa; eskuarki, gainera, bere eskola-urteetan eskualde 
erdalduneko ikasleak eredu estandarraren ezaugarriak maizago entzunen baititu 
komunikabide horien bidez, inguru fisiko hurbileko ahozko jardun dialektalak baino.  

Hortaz, hizkuntzaren irakaskuntza eskolan antolatzeko orduan uste dugu kontuan hartu 
behar dela faktore hau ere, inguru hurbilarekin erlazionaturiko sinplifikazio handiegietan 
erori gabe. Hala ere, beste aldetik, hiztunak jasotzen duen input linguistikoan garrantzia 
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izanen dute herriko eta eskualdeko komunikabideek eta haiek eskaintzen dituzten ereduek 
(dagoeneko badira aldizkariak franko ugari, eta pentsa daiteke irrati-telebistak ere gehiago 
izanen direla etorkizunean, bakoitzak bere esparru geografikoan -eta beraz eskolan- eraginen 
dutenak). 

3.4.5. Euskal hizkuntzaren aldaera edo eredu desberdinak 

Abiapuntu gisa, guk ere, Luis Villasantek 1976tik aitzina bederen egin izan duen bezala27, 
eskematikoki hiru hizkuntz eredu bereizten ditugu: euskara batua, euskalki literarioa eta 
herrian herriko hizkera (Villasante 1977a), nahiz eta hiru horien arteko mugak sarritan ez 
diren oso garbiak eta zehatzak izanen. Hiru horiei, ordea, beste laugarren bat erantsiko 
genioke, J. M. Elexpuruk (1996) iradokia: eskualdeko berbeta. 

Hizkuntz eredu bakoitzari buruzko gogoeta, hiru dimentsiotan antolatuko dugu: 1) haren 
definizio edo muga linguistikoak; 2) haren balioa(k); 3) haren erabil-esparrua(k). Ildo 
horietatik abiaturik, gure aukera zehazteko irizpide batzuk agertuko ditugu. 

 

3.4.5.1. Euskara batua (edo hizkuntza estandarra)28 

Lehenbiziko kapituluan aritu gara luze hizkuntz eredu honi buruzko hainbat zertzelada 
ematen. Labur esanik, euskal hizkuntzak orain dela 30 bat urte erakusten zuen egoera 
zatikatua gainditzeko eta hizkera molde bakar eta estandar bat eraikitzeko ahaleginaren 
ondorioz sortzen eta garatzen den hizkuntz eredua da euskara batua.  

3.4.5.1.1- Batuaren definizioa (edo muga linguistikoak) 

Gaur egun edozein euskaldun alfabetatuk badu ideia bat euskara batua zer den. Hala ere, 
zehazki galdetzen badugu honelako edo halako forma hizkuntz eredu horren barrenean 
sartzen den edo ez, duda asko eta iritzi kontrajarri ugari aurkituko dugu. Gogoan hartu behar 
da adituen artean gaur egun ere badirela ikuspuntu desberdinak eredu horrek nondik osatu 
behar duen: batzuentzat literatur tradizioa da kontuan hartu beharrekoa, beste batzuek esanen 
dute ahozko hizkera ere ezin dela albora utzi (eta garrantzi handiagoa eman behar zaiola), eta 
bada jendea uste duena bi tradizioak, ahozkoa eta idatzizkoa, biak erabili behar liratekeela 
euskara batua taxutzeko orduan (ikus 1. atalean, 1.3.2.3. puntua bereziki). 

Lehenbiziko atalean ikusi dugun bezala, euskara batuari buruz izan da (eta bada, oraindik 
ere) ikuspuntu murrizgarri bat, eredu hori oso ongi mugatua dagoela iradokitzen duena, eta 
aski muga estuen barrenean bildua (ikus 1.3.2.5. puntua). Ikuspuntu horren ondorioa da 
                                                 
27 Hacia la lengua literaria común izeneko lanean ere bereizten zituen maila horiek (1970a).  
28 Lan honen lehenbiziko atalean ikusi dugu batzuen idurikoz euskara batua  -hots, Euskaltzaindiak erabakia dena eta hura 
bakarrik- kontzeptu murritzagoa dela euskara estandarra baino (Azkarate, 1992). Guk ere halaxe uste dugu, baina oraingo 
honetan sinonimo gisa hartuko ditugu, terminologi arazoa errazteko. 
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zenbaitek, testu baten aurrean, hainbat ezaugarri euskara batukotzat ez onartzea, hartarako 
arrazoi aski izan gabe, izan ere Euskaltzaindiak ez baitu hainbat puntuz deus ere erabaki. 
Ikuspuntu horren araberako hizkuntz emaitzari euskara batu soziologikoa esan izan zaio, 
euskara batu formala kontzeptuari (hau da, Euskaltzaindiak zehazki erabakirikoari) 
kontrajarriz (Salaburu, 1994).  

Bada, orobat, ordea, beste ikuspuntu bat ere, euskara batua malguagoa eta zabalagoa den 
eredu gisa hartzen duena (1.3.2.5. puntua). Ikuspuntu honen arabera euskara batua oraindik ez 
da inola ere erabat finkatua, poliki-poliki taxutzen ari baldin bada ere, eta beraz hizkuntz 
ezaugarriak ez dira hain aisa ez-batutzat, edo euskalkikotzat bakarrik, hartzen eta 
kondenatzen. Ikuspuntu honetatik ondorioztatzen diren jarrerak ez dira hain estuak izaten, eta 
euskara batuaren izenaren azpian ezaugarri jatorriz dialektal gehiago onartu ohi dira, edo hala 
egiteko eskeak eta aldarriak egiten.  

Ikuspuntu ezberdin horien existentziak erakusten du gaia ez dela aski ongi ebatzia29, ez eta 
aditutzat har daitezkeenen mailan ere. Jakina, Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 
irakasleek ere euren iritzia izanen dute, eta horren arabera jokatuko dira eskola 
emankizunetan eta ikasleen lanak zuzentzeko orduan (azken hau aztertuko dugu lan honen 4. 
kapituluan). 

Ikus dezagun orain zer ekar dezakeen ikuspuntu horietako bakoitza erabiltzeak eskolaren 
testuinguruan. Euskara batuaren ulerkera murrizgarri hori erabiltzen bada ikas-irakaslanetan, 
ondorioa izan daiteke, oro har, eta joera gisa, hizkuntz ezaugarri bakoitzari, onargarritzat jo 
aitzinean azterketa xehe-xehea egitea (hots, luparekin begiratzea), ea ustezko eredu batu 
horrek eskatzen dituen baldintza guziak ongi betetzen dituen. Horren beste ondorio bat izanen 
litzateke halako kezka handi bat, eta errezeloa, hizkuntzaren erabilera pentsakabea edo 
espontaneoa fiskalizatzeko, eta horrek ekar dezakeen arriskua espresio-antzutasuna sortzekoa, 
eta naturalitatea galtzekoa hizkuntzaren erabiltzailearen aldetik -eskolaren kasuan, bereziki, 
ikasle gazteak direnak, eta formazio garaian-. Bestalde, euskara batua sarritan, arrazoiarekin 
edo gabe, gipuzkerarekin identifikatu denez, euskalki horretako ikasleek pentsa daiteke 
aukera hobeak izanen dituztela euren hizkera eskolan onar diezaieten. Aldiz, mendebaleko 
euskalkitik begiratuz -eta gipuzkera ez beste guzietatik ere bai-, eredu zurrun hori neurri 
handi batean beste nonbaiteko ereduarekin identifikatu izanak, badirudi aisa ekar dezakeela 
ondorio eskolan norberaren ezaugarriak ez onartzeko eta zuzentzeko joera, haiek gutiestekoa 
ez bada. Gainera, ezin da ahantzi aspalditik datorrela mendebaleko hiztunek beren euskalkiari 
dioten gutiestea, lotsa edo konplexua. Jarrera estuzale batek, bada, konplexu hori areagotu 
eginen luke, eta ondorioz norberaren hizkera hori erabiltzeko motibazioa galdu eginen 
litzateke, edo, gutienean, bortizki ttikitu. 

                                                 
29 Hizkuntza estandarra berez da aldakorra nonahi ere, eta horrenbestean beti izanen da halako desoreka bat, presio 
desberdinak bilduko baitira aldian aldian hizkuntza eredu hori alde batera edo bestera eraman nahizik. Hala ere, euskararen 
kasuan, ereduaren gaztetasunarengatik segur aski, beharbada desoreka larriagoa da, eta presioak handiagoak. 
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Euskara batuaren kontzepzio zabalagoa erabiltzeak, berriz, gure ikuspuntutik, ondorio 
mesedegarri batzuk ekar ditzake30. Hizkuntzaren erabilera kezkagabeagoa bultzatuko luke, 
oro har: ezaugarri bakoitza agertzeko orduan ez litzateke etengabe eta zehazki lupa erabiliko 
ea baldintza guziak betetzen dituen edo ez euskara batua izateko edo ez31. Eskolan ikasleak 
bere ezaugarriak aisa onartzen zaizkiola ikusten badu, bestalde, etxetik dakarren 
solaskerarekiko atxikimendu berezkoa ez zaio koloka jarriko, eta beraz efektu 
desmotibatzailea ebitatuko litzateke. Horrelako jarrera batek, gainera, norberaren 
hizkerarekiko lotsa areagotzeko bederen ez luke balioko, bestelako joera debekuzale batek 
ekar lezakeenaz bestela. Horren guziaren ondorio gisa, hizkuntzaren erabilera lasaia eta 
naturalagoa bultzatuko litzateke.  

Honelako jarrera zabal batek duen arrisku bat ere, ordea, aipatu behar dugu. Horren 
ondorio kaltegarri bat izan liteke, gure ikuspuntutik, eta jarrera ertzera eramanda, eskolak 
hizkuntzaren egoera zatikatuari bere horretan eutsi ez ezik, baita joera zatikatzaileari indar 
emateko arriskua ere hartzen duela bere gain. Horrengatik uste dugu kontuz ibili behar dela 
eta ahalean desberdindu behar direla zein diren ezaugarri garrantzitsuagoak eta hedadura 
zabalagokoak, eta zein har daitezkeen xokokeriaz, baina beti ere lehen aipatzen genuen 
ikaslearen berezko hizkuntz etorria ito gabe arauak arauen gainean pilatuz. Aisa ikusten da, 
beraz, horrelako jarrera bat kalterik gabe aurrera ateratzeko eta haren bultzagile izateko, 
irakasleen hizkuntz prestakuntza guztiz garrantzitsua dela eta zaindu beharra.  

Euskara batua egiten ari den eredua da, ez da hetsia. Horrengatik, eragozpenik gabe 
onartuko genituzke eskolako lanetan inguru hurbileko ezaugarriak, euskara batuaren 
galbahetik eralkitzeko obsesiorik gabe. Bestela esateko, euskara batu formalak uzten duen 
askatasun eremu oparoa baliatuko genuke (ikus bedi 4. kapituluan azterturiko ezaugarrien 
zerrenda). 

Puntu honetan ez gara sartu ea euskara batua edo euskalkia erabili behar den eztabaidan. 
Ikastetxe batean euskara batua erabili behar baldin bada, ordea, eta hori eskola komunitateak 
erabaki beharko du, uste dugu eredu horren kontzepzio zabalak ondorio hobeak izanen 
lituzkeela ulerkera murrizgarri batek baino. 

Orain arte aipatu ditugun kasuak, ingurune euskaldunetik eta etxetik euskaldun datozen 
umeak eraginiko eta haiei buruzko pentsabideak izan dira. Baina euskara batuaren muga 
linguistikoei buruzko eztabaida honek beste kasu bateko ere balio digu. Pentsa dezagun orain 
nolako euskara eredua erabili behar den eskolan, baina oraingoan ingurune erdaldun batean, 
non umeak eskolara euskara jakin gabe etortzen diren. Ezaugarri horietako eskola batean 

                                                 
30 Hona Cassanyk eta nola dioten: «(...) un modelo de estándar lo bastante flexible y representativo de todo el ámbito de la 
comunidad lingüística. Es necesario (...) promover en el habla de los alumnos los rasgos diferenciadores de su origen social y 
geográfico que sean genuinos y no afecten la comprensión (...)». (1994:472) 
31 Puntu honi buruz Itziar Idiazabalek honela esaten zuen: «Euskara denaren eta euskara ez denaren artean bereiztea 
irakaslearentzat behar beharrezkoa baldin bada, ez dugu uste hain funtsezkoa denik batuaren eta ez batuaren artean 
bereizketak egiten denbora gehiegi galtzea» (1992b:21). 
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euskara batua erabiltzea erabakitzen bada ere, horrekin ez da auzia amaitzen. Berriz ere dator 
galdera: nolako euskara batua? Euskara batuaren izenean eredu berbera irakatsiko da Bilbon 
eta Iruñean? Ez dugu hala uste. Adibidez: Bilbon, ume erdaldunen ikasgela batean ere, gure 
idurikoz ez da eragozpenik bizkaieraren ezaugarri diren, baina euskara batu zabal batean aisa 
sar daitezkeen, ezaugarriak proposatzeko, euskara batuaren eredu gisa (zelan, barik, berba, 
baten, jausi, batu, eta beste hainbeste). Alderantziz: aipatu adibidean uste dugu horixe 
litzatekeela modurik egokiena eskolaren bi helburu hauei ahalik eta orekatuenik erantzuteko: 
euskara batua -hizkuntza estandarra- irakasteari, eta inguru hurbileko gizartean ahalik eta 
hobekiena txertatua egoteari. 

Orain arteko guzia gogoan hartuta, gure ondorioa da eskola(ra)ko euskara baturik 
egokiena, eredu zabala eta tokian tokiko ezaugarriak biltzeko aukera eskainiko lituzkeena 
dela.  

3.4.5.1.2. Euskara batuaren balioak 

Hemen darabilgun gaiarentzat, euskara batuaren bi balio edo funtzio bereizi eta aztertuko 
ditugu32. Alde batetik, balio instrumentala edo praktikoa esaten ahal dioguna, eta bestetik 
balio sinbolikoa.  

Balio bati instrumentala deitzen diogu hizkuntz eredu horrek ematen duelakoz ahalbide 
praktikoa euskaldun guzien arteko komunikazioa bermatzeko, euskaraz, euskalkiek erakusten 
duten egoera nabarraren gainetik, eta baita balio duelakoz hizkuntzaren iraupena ziurtatzeko 
ahalegin praktiko konkretuak biltzeko ere. Balio sinboliko bat ere badu, ordea: izan ere, eredu 
hori nolabait ere gizatalde euskaldunaren ikur bateratzaile gisa hartzen ahal baita (eta hala 
egin da, erruz egin ere -horrelakoetan euskaldunak batere originalak ez baldin badira ere-). 

Gure gaiko inplikazioetara etorriz, esan dezakegu alde batetik euskara batu mota estu batek 
hobeki beteko lukeela euskaldun guztien arteko komunikazio-lokarri funtzioa, oinarrizko 
maila batean bederen, eredua estuago mugatua balitz (muturrera eramanik: zenbat eta 
mugatuagoa, eta hobe). Horretara, euskara batu horretan hizkuntzaren oinarrizko egiturak eta 
hiztegia hartuko lirateke, eta horiek berdin erakutsiko lirateke Euskal Herriko eskola 
guzietan, tokian tokiko ezaugarriei jaramonik egin gabe. Baina kontu handia erabili ezean 
horrelako eredu batek ez lituzke euskalki desberdinetako ezaugarriak modu orekatuan 
hartuko33 (batzuen ustez horixe da euskara batuarekin gertatzen ari dena: sobera gipuzkeratu 
dela azken urteotan). Horrengatik, eratu-bidean ari den hizkera batuan agertze ttikiagoa duten 
euskalkietako hiztun batzuek beharbada ez lukete euren solaskera aski ongi islatua ikusiko 

                                                 
32 Garvin-ek (Garvin eta Mathiot, 1968, lehenbizikoz 1960an argitaratua), hizkera estandarrak lau funtzio dituela esaten du, 
hiru sinbolikoak eta bat objektiboa. Funtzio sinbolikoak honako hauek dira: bateratzailea, banatzailea, prestigio edo ospe 
emailea; eta objektiboa, berriz, eredu funtzioa litzateke (unifying, separatist, prestige eta frame-of-reference-function dira, 
hurrenez hurren, egile horiek emaniko izenak). Funtzio horiekin ez nahasteko, guk euskara batuaren balioak aipatzen ditugu. 
33 Euskalkien arteko oreka hobeki mantenduko lukeen eredu nahi zuen Jose Basterretxeak euskara osotua proposatzen 
zuenean. Horrelako ereduei, ordea, artifizialegiak direla egozten zaie. 
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eredu horretan, eta beraz, harekiko atxikimendua ere beharbada lausoagoa edo 
eztabaidatuagoa izanen litzateke. Hau da: eredu horrek duen balio sinboliko bateratzailea 
arriskuan jar daiteke, hiztun kopuru garrantzitsu batek ez badu bere burua -bere hizkeraren 
bitartez- proposamen bateratuan berak nahi lukeen bezain ongi islatua ikusten34.  

Euskal Herri guzia gogoan edukita, ordea35, eredu batua mendebaleratzeko ahaleginak 
ondorio gisa ekar dezake ekialdekoen urruntzea, eta beraz komunikazio-lokarria eteteko ez 
bada, bai behintzat hura ahultzeko peligroa (ildo horretan ari da Sarasola bere Euskara 
batuaren ajeak izeneko lanean). Gure ustez, alde batetik euskara batu estandarrak (denentzat 
eta denetarako behar duenak) ez luke euskalkien ñabardura gehiegi beretu behar, zeren hala 
xokokerian erortzeko arriskua etorriko bailitzateke, eta hizkera estandarraren komunikazio-
funtzioa ahuldua geldituko36; baina, bestetik, eredu batua delakoan norberaren hizkuntz 
ezaugarriak sobera guti eta bakan agertzen badira, gerta liteke hiztunak ez sentitzea 
atxikimendurik aurkezten zaion ereduarekiko, eta horrela euskara batuaren balio sinboliko 
integratzailea deuseztea (berbarako, ikus honetaz Goikoetxea 1994a). Beraz, orekan jokatu 
beharko litzateke: mendebaleko ezaugarri garrantzitsuei tokia egin behar zaie hizkera 
estandarrean (hiztunen errealitate eta sentimendu bati erantzuten baitiote), baina eredu 
horretan herrian herriko edo eskualdeko ezaugarriak eginahalean sartzeko lehia biziegiari 
ateak hetsi egin behar zaizkio, bestela eredu estandarrak behar duen batasuna eta soiltasun 
erlatiboa galduko bailituzke. 

Aurreko kontsiderazio horiek, euskarak euskal gizartean bizi duen estandarizazio prozesua 
bere osoan harturik egin ditugu, nolabait ere maila makroan ikusirik auzia, eta geografikoki 
lurralde guziak ditugula gogoan. Euskaltzaindiak, idazleek, komunikabideek, itzultzaileek, eta 
abarrek eratuko dute arian-arian hizkuntza estandarra, euskaldun guzientzako lokarria, unean 
unean hartzen diren erabakien eta hautuen arabera. Baina eskolako egunoroko lanak eragin 
geografikoari dagokionez eremu ttikiagoa hartzen du, eta ildo horretan herriko eta eskualdeko 
ezaugarriak ugariago bil ditzake bere zereginetan, horrengatik euskara batuaren eredutik 
kanpora gelditzen dela sentitu gabe. Ikuspuntu honen arabera herriko eskolak eskualdeko 
aldizkariek jokatzen duten paper bertsua eginen luke. Eskolarako euskara batua dei 
genezakeenak, bada, gure ustez aisago jokatu beharko luke tokian tokiko berezitasunak ere 
bere baitan baliagarritzat onartzeko orduan37. Eskola mailan defenditzen dugun zabaltasun 
handiago honek hiztunen (euskalkidunen) lotsak eta konplexuak kentzen laguntzeko balioko 
luke, eta uste dugu zeregin honetan eskolak lan handia egin dezakeela. Gure iritzian horrelako 

                                                 
34 Gure ustez horixe da, zenbapaitean bederen, Euskal Herrian mendebaleko euskalkiaren kasuan gertatzen dena: bertako 
hizkuntz eliteko jende-alde batek behinik behin ez du askiesten euskara batuan bere euskalkiak duen pisu erlatiboa, eta 
horrengatik eskatzen du mendebaleko berbeten ezaugarri gehiago sar daitezela eredu estandar-nahi horretan. Hau da, eredu 
bateratzailea mendebaleratu nahi litzateke (ikus 2. kapitulua, batez ere 2.2.0. eta 2.2.1. puntuak). 
35 Euskara batua eta euskalkien arteko korapiloa askatzeko, Koldo Zuazok Euskal Herri guzia gogoan edukitzeko egiten du 
dei, hizkuntzaren baitako joera xehekatzaileei eta zatitzaileei ateak «iltzez eta giltzez» hetsi behar zaizkiolakoz (ikus Zuazo 
1989c, eta 1993). 
36  Ikus, esate baterako, Zuazo 1993. 
37 Gisa honetako ezaugarriak bilduko lituzkeen ereduari, Koldo Zuazok «herriko euskera batua» esaten dio (1999b). 
Desberdin hartzen ditugu, bestalde, ezaugarria onartzea eta ezaugarria sustatzea. Ikus 3.4.5.4.4. puntua. 
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jokabide batek ez dio maila makroko estandarizazioari kalte aipagarririk egiten (kontuan 
hartzen baldin bada eskolaren eragin geografiko ttikia), baina, aldiz, euskararen normalizazio 
prozesuaren osagarri garrantzitsua izan daiteke (euskararen erabilera bultzatzeko balio 
duelakoan).  

3.4.5.1.3. Euskara batuaren erabil-esparrua 

Puntu hau ere uste dugu garrantzitsua dela aztertzen ari garen arazoan argi egiteko, nahiz 
eta orain dela urte guti arte iduri duen ez dela aski baloratua izan. Lan honetako beste atal 
batzuetan erakutsi den bezala, euskara batuaren sorrera eta garapena gatazka giroan etorri da 
neurri adierazgarri batean, azken urteotan eztabaida giroa orohar moteldu bada ere, 
salbuespenak salbuespen. Gatazka hori euskara batuaren eta euskalkiaren artean izan da: nork 
bere hizkuntz eredua, batua edo euskalkia, bultzatu beharra ikusten zuen nagusiki, eta biak 
ere erabil-esparru berak -guziak, antza, xeheroago bereizi gabe jarduten baitzen- beretzeko ari 
ziren eginahalean, nork bere eredua prestigiatzeko38. Ez zen ikusten, beraz, erabilesparruen 
banaketa bat egiteko bidea, edo modua, edo ez zen teoriarik holako ekimen bati indar 
emateko. Azken aldion, ordea, gero eta xeheroagoko ahaleginak ageri dira horrelako partitze 
bat egiteko eta iritzi gehiago jendarteratzen da azkeneko urteotan euskara batuaren 
erabilesparruak mugatu nahizik (ikus 2. atala, eta bereziki 2.2.2. puntua).  

Irakaskuntzaren alorrerako garrantzi handikoa da euskara batuaren erabilesparrua 
mugatzeko joera hori. Laurogeita hamarreko hamarrurtekoan gehiagotan aipatzen da euskara 
batuaren berezko esparrua hizkuntzaren erabilera jasoa dela, nahiz eta zehaztapen guttixko 
den zer kontestutan ote den egoki erabilera jantzi hori (eta baita erabilera jaso horren 
ezaugarri linguistiko konkretuak zein diren ere).  

Irakaskuntza aipatu ohi da erabilera ikasi horren erabiltoki tipiko gisa. Gure ustez, ordea, 
ez da aski azpimarratu (eta egin diren iradokizunek gizartean ez dute oihartzun nahikoa izan) 
irakaskuntzan badirela maila desberdinak, eta horietako bakoitzean jokabide ñabarduraz 
jantziagoak erabili beharko liratekeela; hots, zehatzago pentsatu behar da zein hizkuntz eredu 
erabili behar den bakoitzean (eta nolako ezaugarriak behar dituen eredu horrek, zein baita ere; 
azken honetaz, ikus aurreko puntua).  

Horrela, lehenbiziko irizpide bat erabiliz, garbi ikusten da eskolako lehen mailetan eta 
unibertsitate mailetan ez dela zeren hizkera bera erabili. Alderantziz uste dugu guk: lehen 
mailetako eskola-lanetan onartu eta bultzatu behar litzatekeen ereduak (eskolarako euskara 
batuak) aunitzez ere lotuago egon beharko luke tokian tokiko forma dialektalei, 
unibertsitatean erabiltzeko litzatekeenak baino. Honek ez du esan nahi azken eredu honetan 
ezaugarri dialektalek ez luketela sarbiderik, baizik eta hartan sartzeko (edo/eta hartan sartuz 
gero), ezaugarri horiek praktikan euren euskalkikotasuna galduko luketela (edo galdua 

                                                 
38 Eta prestigio bideak hiru alor izaten ziren (dira): administrazioa, komunikabideak, eta irakaskuntza. 
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luketela), kolorerik, usainik eta zaporerik gabeko ereduarekin bat eginez.  

Beste irizpide bat ere erabil dezakegu: komunikazio egoeraren formaltasun maila. Eskolari 
bereziki dagozkion egoerei formaltasun maila handi xamarra datxekie39, eta beraz, eskola-
giroa da esparru egokienetako bat hizkuntzaren aldaera estandarrenak ikasteko ez ezik baita 
erabiltzeko ere.  

Hala, eskoletako lanetan nagusiki euskara batua edo euskalkiaren forma estandarizaturen 
bat (literatur euskalkia, edo euskalki estandarra, edo eskualdeko berbeta idatzia, edo herriko 
hizkera idatziratua; bestela esan, eredu idatziratua eta fonetismoz gabetua), ibili beharko 
litzateke. Eskola ez da gure idurikoz herrian herriko egoera ñabarrari bere harexetan eusten 
saiatzeko tokia (herriko euskararen ezaugarri berezi-bereziei ezerk eustekotan, herri horretan 
egunoroko bizimodu arrunteko harreman sareak eutsiko dio). Honetan ere uste dugu orekan 
jokatu behar dela: eskolak bere hizkeran sartu/onartu egin behar ditu herrian herriko forma 
batzuk, arrazoi ezberdinengatik garrantzitsuenak liratekeenak (hedadura handikoak direlakoz, 
edo herrian balio espresibo handia dutelakoz, adibidez), eta haiei eskola-hizkeraren kategoria 
eta hartako forma eman beharko lieke (hots, forma idatziratua); baina beti ere kontu eman 
beharko litzateke, alde batetik hitz eta espresamolde guziak ez direla erabilgarritasun 
berdinekoak, eta bestetik haien fonetismoak oro har ezin direla ezaugarri gisa hartu eskolako 
hizkerarako (beharbada dialektologiaren arabera garrantzitsuak izanen baldin badira ere), eta 
beraz nola edo hala idatziratu ondotik besterik ezin direla eskola-hizkerarako eredutzat jo40. 

3.4.5.2. Euskalki literarioa (edo/eta euskalki estandarra) 

Ondoan datozen lerroetan euskalki literarioa aztertuko dugu lehen aipatu hiru dimentsio 
horien arabera: haren muga linguistikoak, haren balio batzuk, eta haren erabil-esparruen 
kontuak arakatuko ditugu, gure lan honen ikuspuntutik. 

3.4.5.2.1. Euskalki literarioaren definizioa edo muga linguistikoak 

Euskalki literarioa da Villasantek 1970ean eta 1976an aipatzen zuen bigarren hizkuntz 
eredua, alde batetik euskara batua duena eta bestetik herrian herriko hizkeren ugaritasuna. 
Nolabait ere erdiko lekua hartuko luke eredu honek. Beraren muga linguistikoak literatur 
tradizioak markatzen ditu41. 

                                                 
39 Horrek ez du esan nahi, ez eta gutiago ere, eskolako zeregin guzietan beti hizkuntza maila formal-formala erabili behar 
duenik irakasleak: eskola barruan ere badira formaltasun maila handiagoko eta ttikiagoko egoerak, eta bestalde irakasleak ere 
ez dira denak berdinak izaten euren estiloetan. 
40 Jakina, eskoletako irakasleei ezin zaie ardura hori ere bizkar gainean ezarri, irtenbidea euren gisan emateko, laguntzarik 
gabe. Alderantziz baizik: egiten dugun planteamendu honen arabera, inguru euskalkiduneko eskoletako irakasleak eskura 
eduki behar luke herrian herriko ezaugarrien zerrenda idatziratu bat, ahalean herri edo eskualde guzietarako albait irizpide 
berdintsuenen gainean eraikia. Ikus honetaz, adibidez, Goikoetxeak egiten duen eskaria (1997a). 
41 Euskal Herriaren kasuan bost euskalki literario bereizten zituen Villasantek: lapurtera zaharra, lapurtera berria, gipuzkera, 
bizkaiera, eta zuberera (Villasante, 1970a). Dena dela, gaur egun estatu-mugaz iparraldera tradizio ttikia baino ez duen 
nafar-lapurtera izeneko ereduak omen du indarrik handiena, eta beharbada horrek betetzen du Iparraldeko euskalkien artean 
hizkera estandarraren funtzioa (Euskal Herri guzia gogoan harturik azpiestandarra esaten ahal bazaio ere). 
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Literatur euskalkia delako kategoria ezartzeko irizpide gisa tradiziozko literatura hartuz 
gero, beraz, euskalki guzien eredu literarioak goian aipaturiko lau horietan sartu behar 
lirateke, eta, adibide gisa, ez litzateke nafar euskalkirik izanen, edota Burundako ezaugarri 
bereziak ez lirateke inon beren konplexutasunean islatuko (Zuazo, 1995), edo 
dialektologiaren alorreko aurreramenduek erakusten dizkiguten berri zehatzagoak ez lirateke 
eskura izanen (Eusko Jaurlaritza. Hizkuntza Politikarako Sailordetza, 199942). Gure aztergai 
berezira ekarriz, mendebaleko euskalkiaren baitan ageri diren hainbat ezaugarrik ere ez lukete 
literatur euskalkiaren izenburupean sartzerik tradizio literariorik (aski) izan ez dutelakoz. 
Ikuspuntu horretatik, ageri da gaur egun ere badirela bizkaiera literarioaren hizkuntz 
ezaugarriak finkatzeko ahaleginak43.  

Eskolan erabiltzeko, berriz, gure ustez egokiagoa litzateke egungo ahozko hizkerari 
garrantzi handixeagoa aitortuko liokeen ekimen eredu-emaileak egitea eta ez finkatzea 
literatur tradizio soil-soilean, azken hau ezinbesteko osagai gisa hartu behar bada ere.  

Euskara batuaren muga linguistikoak zehazki finkatzeko lana ezinezkoa den bezala, hala-
hala da bizkaiera batuarenak egitea. Izatez, badira proposamenak bizkaiera ere modu zabalean 
ulertzeko, eta euskara batuari begira. Horrelakoetan, bertako euskalkiaren ezaugarriei 
lehentasuna emanik ere, beste euskalkietako ezaugarriak (eta euskara batuarenak bereziki), 
bizkaierazko jardunetan sar daitezke, hain zuzen hiperbizkaieraren kontrako norabidetzat jo 
dezakegun ildoan (Elexpuru 1996, Amuriza 1997). Gisa horretan, euskara batuaren eredua eta 
bizkaierarena neurri batean nahasiko lirateke, eta euren arteko mugak hainbat puntutan 
lanbrotuko. Horrela, euskara batua zabal ulertuz alde batetik, eta bestetik bizkaieraren mugak 
zabaltzearekin, bi ereduak puntu konkretu gehiagotan etorriko lirateke bat. 

Eskolan onartzeko eta erabiltzeko hizkeraren ezaugarriak zehazteko orduan, bi ereduen 
balizko bat etortze hori, zati batekoa bada ere, garrantzitsua da, zeren horrela eskolaren lan 
nagusia ez bailitzateke euskara batua eta bizkaiera bereizirik edukitzea, eta bai, aldiz, euskara 
ona eta txarra desberdintzea (ikus bedi hibridazio fenomenoari eskainiriko puntua: 3.4.5.5.). 

Hala ere, eskolan gure ikuspuntuari egokien atxikitzen zaiona herriko edo eskualdeko 
euskara idatziratua izena ematen diogun eredua da. Ikus bedi eredu horri eskainiriko atala: 
3.4.5.3. puntua.  

3.4.5.2.2. Euskalki literarioaren balioak 

                                                 
42 Argitalpen honetan Koldo Zuazok adierazten du nolako aldaketak gertatzen ari diren dialektologiaren alorrean, azterketa 
xeheagoak egin ahala. Adibide gisa: «Elgoibar eta Mendaro mendebaldeko euskeran jarri nituen nik, eta orain bi herri horiek 
eta Mutriku aparte jarri ditut, ez mendebaldeko euskeraren ez gipuzkeraren eremuan, herri horietan egiten den euskerak 
bietatik duela konturatu bainaiz» (EJHPS, 1999:2). Ikus, sakonago, Zuazoren lana Deba Ibarreko euskarari buruz (1999b), 
eta egile beraren «Euskalkiak, gaur» izenburuko artikulua (1998b). 
43 Gisa horretako saiotzat hartzen ditugu 1983 eta 1989an Eusko Jaurlaritzaren babesean eginiko argitalpenak (Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak argitaraturiko Bizkaieraren Idatzizko Arauak: Deklinabidea eta Aditza, eta Bizkaierazko 
Joskera (EJAZN, Gasteiz 1983 eta 1989), baina baita 1997 eta 1998an Mendebalde Euskal Kultur Elkartearen eskutik 
argitaraturiko lan batzuk ere (Arejita 1997 eta 1998a). Horiek guziek bizkaieraren eredu jaso bat eratzeko ahalegina 
erakusten dute. 
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Euskara batuak dituen bi balio azpimarratzen genituen eredu horri eskainiriko azpiatalean: 
komunikazio lokarria izatekoa, euskaldun guzien artean, eta hizkuntz komunitatearen 
batasun-irudi eta balio sinbolikoa ematekoa. Euskara batuak, beraz, Euskal Herriko euskal 
hiztun guzien arteko loturak bermatu eta indartuko lituzke. 

Euskalki literarioak, berriz, estandarraren funtzioak bete ditzakeen bestean, gisa bereko 
balioak izanen lituzke potentzialki. Diferentzia litzateke bere menean hartzen duen eremu 
geografiko edo politiko-administratiboa ttikiagoa izanen litzatekeela. Horrela, bizkaiera 
batuak bizkaieradunen arteko euskarazko komunikazioa bermatuko luke (ikuspuntu 
instrumental edo pragmatikoa), eta aldi berean bizkaieradunen komunitate linguistikoaren 
agerbide izanen litzateke (bizkaiera erabiltzen duten hiztun guzien batasun sinbolikoa 
irudikatuz eta indartuz).  

Horrela ikusirik, badirudi hiztunari arazoa planteatuko litzaiokeela bi leialtasunen artean44: 
alde batetik euskaldun guzien gizataldeak euskara batuaren aldeko atxikimendua galdetuko 
lioke, eta, hurbilagoko mailan, euskalki beraz45 mintzatzen diren hiztunekiko batasun-
sentimentuak, euskalki literarioaren edo batuaren bidez irudikatuak, erakarriko luke. Horrela, 
hiztunak leialtasun gatazka horretan erabaki egin beharko luke zein hizkuntz ereduri eman 
lehen mailako garrantzia eta zeini bigarrenekoa (edo zeini eman, eta zeini ukatu, hori ere 
gertatzen baita). Bi polo horien arteko gatazka horrek euskararen iraupenari begira 
ezinbestekoa uste dugun batasuna ahuldu lezake, bi eredu kontrajarrien arteko borroka gerta 
daitekeen neurrian. Horrengatik, hemen ere bi indarren arteko orekan bilatu behar litzateke 
tokia. 

Gure ikuspuntuaren arabera, bada, euskalki literarioak badu balio bat, baina baita arriskua 
ere. Defenditzen dugu euskalki literarioak baduela funtzionalitate bat eskolan, baina hori 
bezain sendo sinesten dugu hizkuntza-maila hori ez dela aplikatu behar eskola mailan toki 
guzietan berdin. Euskalki literario edo estandar horren ezaugarriak herriko formekin bat 
datozenean, uste dugu eredu baliagarria dela hizkuntzaren irakaskuntza antolatzeko. Baina 
zenbaitetan herrian herriko hizkerek hurbilago dute euskara batua euskalki literarioa baino, 
eta haietan hobe dela uste dugu euskalki literarioa ez erabiltzea itsuan. Gure 
planteamenduaren arabera, euskalki literarioak halako balio instrumental bat izanen luke: 
herrian herriko euskara maitatzeko, duintzeko eta eskolaren alorrean inguru euskaldunetan 
jardun didaktikoa antolatzeko balio duen neurrian, hagitz onuragarria iduritzen zaigu 
euskalkiaren irudi idatziratu bat erabiltzea eskolan. Horrela, izan ere, euskara hobeki 
sustraitzen dela uste baitugu. Baina kaltegarria idurituko litzaiguke euskalki literarioa 
nonahiko eskoletan berdin erabiltzea, hain zuzen beraren funtzio sinboliko bateratzailea 
baliatzeko asmotan, ingurune jakinaren ezaugarri linguistikoei eta demolinguistikoei ez-ikusi, 
                                                 
44 Beti ari gara euskarari atxikimendua dion euskaldunari buruz, denek ez baitute zeren hala izan, eta ez baitute egiaz ere 
hala izaten. 
45 Azalpena arintzeko, euskalkia batasun gisa hartzen dugu hemen, nahiz eta agerikoa den ezaugarri oso desberdinak ager 
daitezkeela euskalki baten baitan ere. 
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edo errefus, eginez. Zeren erregio mailako funtzio sinboliko bateratzaile honi indar emateak 
ekar dezake euskara batuarekiko atxikimendua kentzeko arriskua, eta horrela jokatu baino 
lehenago gure ustez hagitz ongi aztertu beharko lirateke gutienean bi alderdi: batetik, euskalki 
literarioaren eta eskola kokatua dagoen inguruan erabiltzen diren ezaugarri linguistikoak, eta 
bestetik herriko edo eskualdeko gizataldearen ezaugarri demolinguistikoak (zenbat euskaldun 
diren gizartean, alegia, hizkera horren bizitasunari eusteko). 

Goiko lerroalde horietan erakusten saiatu garen arrazoibidea beste modu batean ere ager 
daiteke. Horretarako, Garvin-ek hizkuntza estandarrari buruz eginiko teorizazioan ageri diren 
ideia batzuk hartuko ditugu. 

Hizkera estandarrak dituen funtzioen artean funtzio bateratzailea eta separatista46 aipatzen 
ditu egile horrek (1968:369). Hala, lehenbizikoaz honela dio Garvinek: 

Unifying function47. A standard language serves as a link between speakers of different dialects of the 
same language, and thus contributes to uniting them into a single speech community. A consequence of 
this is an identification of the individual speaker with the larger language community, in addition to, or 
instead of, the smaller dialect community. (1968:369) 

Beraz, bizkaiera estandarrak ere bere eraginpeko eremuan funtzio bera bete lezake, eta 
horrek beste eredu estandar zabalagoarekin, Euskal Herri guzirakoarekin, gatazkan sartzea 
ekar dezake, eta euskara estandarraren ahultzea ere bai. Izan ere, gogoan hartu behar baita 
bigarren funtzio bat ere: funtzio banatzailea edo separatista. Hona nola ikusten duen funtzio 
hori Garvin-ek: 

2.2. Separatist Function. Whereas the unifying function opposes the standard language to the dialects, the 
separatist function opposes a standard language to other languages as a separate entity rather than a 
subdivision of a larger entity. It thus can serve as a powerful symbol of separate national identity, and the 
individual's identification with his language community is then no longer a matter of course but becomes 
highly emotionally charged. (1968:369) 

Bizkaiera batua-edo delakoak Garvinek proposaturiko estandarraren funtzio horiek bete 
nahi baditu, eremu mugatuago batean bada ere, haren efektuetako bat izan liteke nortasun 
erregionalaren indartzea (goiko aipu horretako national identity-ren ordez regional identity 
jarri beharko litzateke), eta hori, bere neurrian eduki ezik, gatazkan sar liteke euskara batuak 
sortzen duen nazio sentimenduarekin. Ondorioa izan liteke (eta berriz ere Garvinen 
teorizazioko kontzeptuak hartzen ditugu), hiztunaren jarreretan hizkuntza-leialtasuna 
(language loyalty) euskalki estandarrarekikoa izatea eta ez euskara batuarekikoa, harrotasuna 
ere (pride) eredu erregional horrek sortzea eta ez bestek, eta, azkenik, euskalki estandarraren 
normak onartzea eredu gisa eta ez euskara batu estandarrarenak. Horrela, euskalki estandarra 
indartzeak denen euskara estandarraren ahultzea ekar dezake. Gisa horretako arriskuak 
ttikitzeko, euskalki batua diseinatzeko orduan ere uste dugu kontuan hartu behar direla eremu 
zabalagoko estandarraren ezaugarriak, eta ahal den bestean haien alde jokatu (hala 

                                                 
46 Banatzailea deitzen dio Falcón-ek azken honi (1992). 
47 Funtzio bateratzailea deitzen dio euskaraz Falcón-ek (1992). 
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iradokitzen dute Amurizak -1997-, eta Elexpuruk -1996-). 

Laburtuz, bada, gogoan eduki nahi dugu euskalki batua edo estandarra indartzearekin 
batean euskara batuaren ahultzea etor daitekeela, oro har. Eta uste dugu eskola-esparruan hori 
aintzat hartu behar den arriskua dela. 

Horrenbestez, gure iritzian, euskalki literarioa erreferentzia baliagarria den arren, haren 
balio zehatza Haur eta Lehen Hezkuntzetan erlatibotu behar da. Gure ikuspuntutik, euskalki 
literarioa erabiltzeak euskara batuarekiko atxikimendua eta haren balio bateratzailea (alderdi 
sinbolikoan eta komunikaziozkoan) sobera ttikitzen baditu, hau da, balioen arteko gatazka 
gertatzen bada zuzen-zuzenean, uste dugu euskara batuaren balioek lehentasuna behar 
luketela. Halako gatazka gertatzen ez bada, ordea48, uste dugu literatur bizkaierak mesede 
handia egin diezaiekeela bai hizkuntzaren irakaskuntza maila didaktikoan hobeki antolatzeari 
eta baita hizkuntzaren iraupenari berari, izan ere herriko eskolan duintasunez erabiliz bertako 
euskarak zainak barrenago sartuak izanen dituelakoz.  

Beste alde batetik, gainera, euskalki literarioaren ezaugarriak herri jakin bateko hizkera 
zehatzarenekin bat ez datozenean, orduan ere uste dugu egokiagoa dela herriko edo 
eskualdeko forma idatziratuei ematea lehentasuna, euskalki batuaren aurretik. 

Amaitzeko, esan dezagun planteamendu honekin ingurune erdalduneko alderdietan 
euskalkiaren balioa irakaskuntzan, Haur eta Lehen Hezkuntzetan, ez dugula egoki ikusten, ez 
baitiogu funtsean erregio mailako balio bateratzailea besterik ikusten49. Eta hori, beste faktore 
batzuen aldean jarrita, ez zaigu axola aski lukeen arrazoia iduritzen, eta bai beharbada kalte 
batzuen ekartzaile. 

3.4.5.2.3. Euskalki literarioaren erabil-esparruak 

Euskara batuaren kasuan goian esaten genuen bezala, euskalki literarioaren erabilesparru 
bat, hizkuntzaren erabilera formaletarako eredua den bestean, eskola litzateke. Gure 
ikuspuntutik, ez da dudarik eredu landua edo jasoa (idatziratua) erabili behar dela bereziki 
eskola-lanak direnetan (nahiz eta herrian herriko formen erabilera ez dugun berez beti 
gaitzesten). Erabilesparru formala baita, izan ere, irakaskuntzarena, eta horrengatik kode 
idatzira hurbilduko liratekeen formak dira egokiak bertan eredu gisa erabiltzeko, eta ez 
herrian herriko euskara, bere ñabardura berexi eta ezaugarri fonetiko eta bestelako guziekin, 
nahiz eta baliagarri ikusten dugun ahozkoan malguago jokatzea (ikus 3.4.4.2.3. puntua). 

Irizpide geografikoaren arabera, berriz, euskalki literario estandarrak arazoa aurkezten du. 

                                                 
48 Gatazka ekiditeko bi bidetan jokatu beharko litzatekeela begitantzen zaigu: alde batetik, euskalki batua edo estandarra 
eraikitzeko ahaleginetan euskara batua erreferentzia osagarri gisa hartzea, haren eta euskalkiaren arteko lehia bultzatu barik; 
eta bestetik, bi ereduen arteko erabilesparruen banaketa finagoa egiten ahalegintzea, esparru bera lortzeko borrokara xaxatu 
gabetanik. 
49 Salbuespena izan liteke ikastetxeren batean eskualde desberdinetako baina euskalki beraren aldaera desberdinen jabe 
diren ikasleak elkartzen badira. 



460 3.4. Hautua egiteko faktoreei buruzko gogoeta teorikoa 
 
Bizkai guzian aplikatu behar da? Eskualde euskaldunetan? Eskualde bizkaieradun guzietan, 
Gipuzkoan edo Arabakoetan ere bai? Gure iritzian berbeta-eskualdeak hobeki erantzuten dio 
eginen genukeen planteamenduari (ikus 3.4.5.3. puntua). 

3.4.5.3. Eskualdeko berbeta 

Juan Martin Elexpururi (1996) hartu diogu hirugarren maila hau agertzeko ideia. Eskolan 
erabili behar litzatekeen hizkuntz eredua hautatzeko orduan uste dugu balio handikoa dela. 
Literatur tradizioan oinarritutako euskalki literarioaren (edo euskara batuaren) eta herriko 
hizkera ahozkoaren artean kokatuko genuke. 

Eredu horrek ez luke ezinbestean literatur tradizioaren baieztapena beharko hizkuntz forma 
bati onespena emateko edo kentzeko, eta herrian herriko ezaugarri jatorrek -morfologiari 
dagozkion formak estandarren proposamenetan sartzen ez direnak, berba, esapide, edo egitura 
sintaktiko bereziak, zuzentzat jo daitezkeenak baina literaturan frogarik aski edo batere ez 
dutenak- balukete sarbidea eskolan onartzen den ereduan.  

Gisa horretako proposamena egiten zuen Juan Martin Elexpuruk (1996), esan dugun 
bezala, «berbeta-eskualdea» izeneko eremu erlatiboki ttikietako hizkeren azterketa eta 
normatibizazioa proposatzen zuenean. Berbeta-eskualdeka aztertu eta eraikiriko hizkera-
molde horiek aldaera estandarrak edo literarioak baino eremu geografiko ttikiagoetan eginen 
lukete eredu lana, eta horrela herrian herriko -edo eskualdean eskualdeko- ezaugarriei estuago 
iratsiko litzaizkieke50. Uste dugu gisa horretako planteamenduak abantailatsuak direla 
eskolaren ikuspuntutik: tokian tokiko egiazko hizketa biziak mantentzen lagunduko lukete 
alde batetik51, eta bestetik eskolan egokia ez ezik ezinbestekoa litzatekeen zubi funtzioa 
eginen lukete ahozko hizkeraren eta euskara batuaren artean. 

Ondoko lerrootan saiatuko gara haren muga linguistikoez, balioez eta erabilesparruaz 
gutieneko orientabide batzuk eskaintzen, beste hizkuntz ereduekin egin dugun bezala. Baina 
hori egin baino lehenago, segi diezaiogun Elexpururi «berbeta eskualdearen» xehetasun 
gehiago ematen digularik: 

a) Berbeta-eskualdea 
Deba-arrotik begiratuko dut (eta neure ikuspegitik, jakina, han den-denok ez gatozelako bat). Nortasun 
handiko herriak ditugu gure eskualdean, euskara aldetik diferentzia nabarmenak dituztenak. Ez dugu 
Deba-arroko euskara baturik nahi; herri (edo berbeta-eskualde) bakoitzak bere euskara mantentzea 
litzateke helburua. Baina beti ere amankomuna denari indar gehiago emanez, bereizten gaituenari baino. 
Gure euskalkia bizkaiera izan arren, bizkaiera batuak ez digu askotzarik balio. Gure eskualdeak harreman 
gutxi izan du bizkaiera ofizialarekin, lehen gipuzkera eta orain batua direlako gure erreferentzia kultoak. 
Berbeta-eskualdea har daiteke agian unitatetzat. Diskutigarria izan daitekeen arren, gurean hauek ikusten 
ditut: Leintz (Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza. Agian Aramaio), Oñati, Bergara (Antzuola barne), Eibar 
(agian Soraluze eta Ermua barne), eta Elgoibar. Kontu izan denak euskal hiztun askokoak direla (Leintz-

                                                 
50 Gogoan dugu Koldo Zuazok ere eskualdez eskualdeko hizkeren ikerketan sakondu beharra aipatzen zuela zeregin 
garrantzitsu gisa, 1999an: «Orain eskualdez eskualde aztertzen joan behar da. Orain arteko mapei aldaketa asko egin behar 
badizkiegu, horrek esan nahiko du azterketa asko egiten ari garela». (EJHPS, 1999:2). Bestalde, ikertzaile beraren azken lana 
ere ildo horretan sartzen da (Zuazo, 1999b). 
51 Eta beraz euskara bere osoan eta bere berezitasunetan ongi sustraitzeko bidea eskaini, gure ustez hagitz inportantea dena. 
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ek 20.000tik gora, eta beste gehienak 10.000tik gora). 
Ez dakit hau extrapolatu daitekeen Euskal Herriko beste lekuetara, baina agian, Txoriherri, Goiherri, 
Malda-erreka, Baztan... izan daitezke berbeta-eskualde...(1996:525)52 

3.4.5.3.1. Eskualdeko berbetaren muga linguistikoak 

Goian esan bezala, eskualdeko berbetaren mugak zehazteko orduan, ezinbestekoa litzateke 
herrietako hizkeren azterketa zehatzagoak egitea, ezaugarrien berri xehea edukitzeko eta 
horien mailakatzeko, alde batetik (ez baitira denak balio berekoak ez bertsukoak izanen), eta 
bestetik ikusteko zenbateraino jasotzen dituen euskalki estandarrak edo literarioak eskualde 
jakin bakoitzeko ñabardurak53. Izan ere, hizkuntza molde estandarrak errealitateko gertakari 
linguistiko aunitzen artetik batzuk bereizten baititu, eta besteak itzalean utzi. Hori dela eta, 
herri edo eskualdeetako ezaugarri batzuk ez dira euskalki batuaren eredura iraganen, edo 
hurbilago gerta litezke euskara batu estandarretik. Holako adibide batzuk jarriko ditugu 
3.4.5.3.1.1. puntuan, eta gure ustez garrantzi berezia dute eskolako hizkeraren ezaugarri 
onargarriak erabakitzeko orduan. 

Nolanahi ere, herriko edo eskualdeko ezaugarriei forma idatzia emateko orduan, beti eredu 
estandarrari begira egin behar lirateke hautuak, aldaera fonetikoak onartzeko orduan irizpide 
murrizgarria erabiliz kode idatziari dagokionez. Ikus dezagun nolako orientabideak 
eskaintzen dituen Elexpuruk Bergarako berbeta adibide zehatza hartuz: 

b) Normatibizaziorako pausuak 
l. Korpusa jaso. Herri edo berbeta-eskualde bakoitzak bere korpusa jaso beharra du: aditza, deklinabidea, 
fonetika, sintaxia, lexikoa ahal den heinean. Hau Deba-arroan neurri handi batean egina dago. 
2. Aukeratu. Aldaerak -aditzean, deklinabidean, etab.- asko izaten direnez, aditz eta deklinabide tabla 
"batu" bat aukeratu behar da, beti ere formarik borobilena eta "zentzuzkoena" onetsiz. Lan hau tokian 
tokiko aditu taldetxo batek egin beharko du. Besteak beste, honek, luzera, aho hizkuntzari ere mesede 
egingo lioke, aldaera basoaren erdian bat, forma ofiziala, nagusituko litzatekeelako54. 
3. Idatz-arau amankomunak ezarri. Hau proposatzera ausartuko nintzateke: 
Euskara batua izango da erreferentzia nagusia: H, S-Z, TS-TZ, etab., euskara estandarrean bezalatsu 
erabiliko dira. Euskaitzaindiaren arau eta gomendioei jarraituko zaie, kontrako motiborik ez dagoenetan, 
behintzat. (1996:525) 

Honela esplikatzen du zertan datzan herri-euskara normalizatuan idaztea (mintzatutik 
hurbil, baina ez transkribaketa fonetikoaren mailan; hots, erdiko eredu bat): 

Dena dela, ozen esan beharra dago gauza bat dela transkribaketa fonetiko zehatza egitea -dialektologiako 
lanetan egiten den bezala- eta beste bat, oso ezberdina, herri-euskara normalizatuan idaztea. Baina, 
edozein modutan ere, herri-euskara idatziak mintzatutik hurbil egon behar du. Adibidez, nire ustez: 
Ez + b, d, g = ez + p, t, k: ezpadator, eztau, ezkoiaz. 
Ez + j = etx (gure eskualdean): etxat, etxuat, etxoiak 
Ez + z = etz: etzeukan, etzeban, etzekixen. 

                                                 
52 Dena dela, Elexpuruk azken batean euskalki literarioaren balioa ere ez du aldez aurretik gaitzesten: «Garbi gera bedi 
euskalki batua aski balitz eta funtzionatuko balu (agian Zuberoan edo Bizkaian?) prozesu honek ez lukeela joan behar oztopo 
egitera.» (1996:525). 
53 Informazio baliotsua eskainiko du noski zeregin honetarako EHAAn bilduriko corpusak, eta baita Koldo Zuazok 
iragartzen dituen dialektologiako ikerketa berriek ere. Edozelan ere, eskualdeko berbeta ez da hartu behar euskalki 
literariotik erabat desberdin den eredu gisa, zeren, jakina, ezaugarri asko eta asko bi ereduetan berdinak izanen baitira. 
Eskualdeko berbetak, izan ere, tokian tokiko ezaugarriak xeheroago biltzeko eta tratatzeko aukera emanen du. 
54 Ildo horretan, Koldo Zuazok, beste zenbait oharrez gainera, dittugu forma bereizten du Eibarko hizkeran, dittuguz eta 
doguz-en gainetik; eta gara, garaz-en gainetik (ikus Zuazo 1999b: 108-110). 
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Ez + 1, n = el, en: eleuke, elitzake, eneuke, enintzake. 
In, il =  iñ, ill: iñun, iñor, mailla, makilla. 

Hitzari artikulua eransterakoan sortzen direnak: 
a + a =  -ia, -ie: gauzia, alabia, alabie. 
e + a =  -ia, -ie: etxia, etxie. 
o + a =  -ua, -ue: astua, astue. 
i + a =  -ixa, -ixe: astixa, ogixa. (1996:526) 

Berriz ere garbi adierazten du herrian herriko formak behar duela lehentasuna, herriko 
«fonetika arauak» herri-euskara normalizatuan bere ustez nola islatu beharko liratekeen 
azaldu eta gero: 

Jakina, fonetika arau hauek betetzen ez diren eskualdeetan, ez lirateke erabiliko. Tokian tokikoak, alegia. 
(...) (...) 
4. Beste zenbait irizpide. 
- Ahalik eta kontrazio gutxien egitera joko litzateke, adib.: "gehixei" esan arren, gehixegi idatziko da. 
Txiste, elkarrizketa eta horrelakoak idazterakoan "libreago" ibil daiteke. 
Herrian hitz "formal"ik topatzen ez dugunean batuko lexikora joko da erreparurik gabe. (...) (1996:526) 

Euskara batuaren erreferentzia hori beti bistan edukitzea garrantzitsua iduritzen zaigu eta 
arront bat gatoz; fonetismo eta laburtzapen ugariekin nola jokatu, horixe begitantzen zaigu 
sakondu beharreko puntua. Izan ere, gure ustez Elexpuruk dioen gehixegi-ren tokian nahiago 
genuke gehiegi erabiltzea eskolan lehentasunezko eredu moduan, fonetismoak kendurik, ez 
bada bereziki tarteko eredu gisa (baliabide didaktiko bezala) erabiltzen, irakaskuntzaren 
prozesu guztiko lehen mailetan. Gauza bera esanen genuke hor aipatzen diren beste 
fonetismoez (etxia, astua, eta abar). Fonetismoekin zabalago jokatzeko lekua, gure idurikoz, 
ahozkoaren esparrua da (eta hizkuntzaren erabilera informalagoak, hala nola txiste kontatzea 
eta abar, non baliabide horiek erabiltzea gertatzen den sarritan hain zuzen adierazgarriena). 

Ikus ditzagun, adibide gisa, hizkuntz ezaugarri batzuekin gure ustez eskolan nola ari 
beharko litzatekeen, euskara batua eta euskalkiaren forma idatziratuaren artean gatazka ahal 
den bestean ekiditeko. Mendebaleko euskalkietako adibide batzuei ekin baino lehenago, 
Nafarroari dagozkion batzuk aipatuko ditugu, erakusteko arazoak ez duela bakarrik bizkaiera 
hartzen. 

3.4.5.3.1.1. Gure jokaera azaltzeko adibide batzuk 

Burundako euskararen ezaugarriak aztertu ondoren, Koldo Zuazok (1995a) ondorioztatzen 
du hango euskarak badituela ezaugarriak hala mendebaleko euskalki multzora hurbiltzen 
dutenak nola Nafarroara eta ekialdekoetara hurreratzen dutenak, eta baita gipuzkerarekin bat 
egiten duten ezaugarriak ere, ahantzi gabe badirela Burundakotzat bertakotzat jo daitezkeen 
joerak ere55. Horrelako kasu batean, euskalki literarioak harturik eredu, zein hartuko litzateke 
erreferentzia Burundako eskoletan? Guri egokiago iduritzen zaigu Juan Martin Elexpururen 
kontzeptua erabiltzea: eskualdeko berbeta aztertuko genuke, eta hark dituen ezaugarri 
idatziratuak eskolan erabiliko genituzke, batere kezkatu gabe zein euskalki literariorekin 
                                                 
55 Guztiaren buruan zubi-hizkera deitzen dio Zuazok Burundakoari (1995:351). 
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datozen bat. Hala-hala jokatuko genuke igarotze-bideko solaskeren kasu guzietan: bertako 
ezaugarri garrantzitsuenak eskola hizkeran gorde (beren forma idatzian, gure idurikoz 
fonetismoz gabetuak), eta hurrengo erreferentzia euskara batua izan. Norabide horretan 
euskalki literarioa erabili eta indartu, bai, baina herrikoarekin bat datorren neurrian; herrikoa 
euskara batutik hurbilago gelditzen bada, ordea, euskalki literarioa erabili ez. Adibide batzuk 
jarriko ditugu gure jokabidea funtsatzeko. 

Nola jokatu behar du eskolak bertze/beste gisako bikoteekin? Nafarroako eskualde 
guzietan bertze erabiliko du? Edo denetan beste? Gure ustez, horrelako kasuetan bertze 
erabiltzen den tokietan forma horrek badu, jakina, tokia eskolan, eta hurrengo eredua, 
zabalagoa, beste izanen litzateke. Inola ere egoki jotzen ez duguna, baina, izanen litzateke 
beste esaten den tokietan bertze-ri ematea eskoletan lehentasuna, hiper-nafarrera gisako 
zerbaiten aldarrikapena eginez edo.  

Jokaera bera hobetsiko genuke erran/esan bikoteen kasuan, edo erranen/esanen/esango 
kasuetan.  

Deus edo ezer, zein da bultzatu behar dena Nafarroako ikastetxeetan? Erantzuna, beti ere 
ildo beretik: herrian herrikoa erabil bedi lehenbiziko, eta gero euskara batuari begira bekio, 
tarteko eredu erregionalistarik sortu edo indartu gabetanik. 

Edo Bera eta Lesaka bezalako herri hurbilen kasuan gertatzen diren kasuetako bat 
aipatzeko: zer jokabide hartu behar da herriko ikastetxeetan Beran Donostiarat/egiterat/honat 
esaten badute, eta Lesakan, aldiz, Donostiara/egitera/honat egiten bada? Gure iritzian ez du 
zentzurik eztabaidan sartzeak zein den nafarreragoa eta zein ez. Bai iduritzen zaigu, aldiz, 
garrantzitsua, herri bakoitzeko eskoletan bertako ezaugarriak eskolan onartzea, alde batetik, 
eta bestetik euskara batuaren eredua beti gogoan edukitzea (kasu honetan, gainera, euskara 
batuak adlatiboaren bi formen ontasuna bermatuko bailuke, nahiz eta euskara estandarreko 
testu gehiagotan ageri den -ra formakoa).  

Nafarroako adibide bakan batzuk aipatu ondoren, bizkaierari dagozkion batzuk ekarriko 
ditugu. 

Laguntan/lagunketan/laguntzen/lagunduten: horien artean zein erabiltzea komeni da 
eskoletan? Gure ikuspuntuaren arabera herrian herrikoa lehenbiziko mailetan, eta gero beti 
euskara batuari begiratu. Izan ere, didaktikaren ikuspuntutik zer abantaila ekar diezaioke 
Arrasateko bati, laguntan badela jakiteak, beretzat lagunketan baldin bada erabiltzen duen 
forma naturala, eta laguntzen liburuetan nagusiki datorrena? 

Bizkaieraz mintzatzen den herri batean ditu edo dituz erabiltzen bada, zertan laguntzen du 
dauz badela jakiteak edo estudiatzeak? Didaktikaren ikuspuntutik, hizkuntza aisa erabiltzen 
ikasteko, deustan ere ez du laguntzen bigarren forma horri lehentasuna emateak. Uste dugu, 
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gainera, hizkuntz erregionalismo baten izenean Haur Hezkuntzan edo Lehen Hezkuntzan 
dauz irakasten denbora emateak nahastea besterik ez duela sortzen, eta dialekto literarioak 
ekar dezakeen kalteetako bat gauzatzen dela horrela arita. 

Zein da egokiago eskolan, gura edo nahi, berba egin edo hitz egin? Erantzuna: herrian 
herrikoa lehenbiziko, eta gero euskara batuari begira jokatu (biek ere balio dute, gainera, 
eredu bateratu horretan). 

Bizkaiko herri batzuetan bederen (Galdakao, Larrabetzu...) nor-nork saileko aditz 
laguntzailearen formak, iraganeko hirugarren pertsonetan, hasierako z-ri eusten dio, eta 
zeban, edo zaben bezalako formak erabiltzen dira. Bizkaiera estandarreko forma hobetsia 
eban da, hasierako xistukari frikaririk gabe. Baina euskara batuko forma zuen da, hau ere, 
Galdakaon eta Larrabetzun bezala, hasieran xistukari frikaria duela. Beraz, kontradikzioa 
ageri da orduan: Bizkai erdiko herri hizkera batzuetan forma jakin hori euskara batutik 
hurbilago dago bizkaiera estandarrerako proposatzen den forma baino. Gure ustez herri 
horietako eskoletan, bizkaiera lantzea erabakiko balute ere, uste dugu ez litzatekeela batere 
egokia eban formari lehentasuna ematea zaben gisakoen aurretik. Hala jokatzea ez litzateke 
funtzionala izanen didaktikoki, eta bestelako kontsiderazio batzuengatik ikasleak ibilbide 
luzeagoa eta bihurriagoa egin beharko luke euskara batuko formara iristeko. Kasu horretan ez 
genuke zalantzarik: batutik hurbilago legokeen forma hobetsiko genuke eskolan. Bestela 
esan, berriz ere: arrazoi didaktikoengatik uste dugu garrantzitsua eta ongarria dela bizkaiera 
erabiltzea zenbait eskualdetan, baina arrazoi funtzional horren gainetik eta beraren kontra ez 
genuke jarriko bizkaierak beraren hiztunen arteko batasun ikur sinboliko izateko izan 
dezakeen gaitasuna. 

Ezaguna da soziatibo kasuaren forma bi erabiltzen direla Gernika inguruan. Singularrean -
gaz, eta pluralean -kin. Erabilera horri eustea ez dugu batere txarresten, baina ez dugu uste 
inolako ahalegin berezirik egin behar den pluralerako -kaz forma sustatzeko, eta bestearen 
aurrean lehentasunez irakasteko. Berriz ere arrazoi berarengatik jokatuko ginateke horrela: 
bigarren hori indartzeko, hizkuntz erregionalismoa da eragile nagusia, eta ez dira horrela 
hobeki sustraitzen herriko formak bere hartan. Bestela esan, ez dugu ikusten jardunbide 
didaktikoan horrek laguntzen duenik hizkuntza errazago eta hobeki ikasteko bidean. 

Eta azkeneko adibidea. Bizkaiera estandarrerako neuskizu eta leuskit bezalako formak 
proposatzen dira, literaturan horiek direlakoz gehien erabili direnak. Alegia, adizki -ke-dun 
horietan morfema hori nori-ren ezaugarriaren aurretik jartzen da bizkaiera estandarrean (eta 
horretan bada iritzi batasuna Euskaltzaindiaren eta 1983ko Bizkaieraren idatzizko arauak 
liburuaren egileen artean). Ondarroan, ordea, neutsuke eta leustake bezalako formak 
erabiltzen dira, beren eraikuntzan hibrido gisa har ditzakegunak: izan ere *euts bide den aditz 
erroa erabiltzen bada ere, bizkaieraren ezaugarria dena, beste alde batetik -ke-dun adizki 
horietan nori-ren ezaugarria -ke morfema horren aitzinera ekartzen baita (n-euts-ke-zu ez, eta 
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bai n-euts-zu-ke). Kasu honetan ere uste dugu herriko formatik euskara batura igarotzeko 
bizkaiera estandarrak ez duela laguntzen. Horrengatik, uste dugu herrian herriko forma onartu 
behar dela lehenbiziko, eta euskara batukoa gogoan eduki beti, azken helburu legez. 

Guziaren buruan hauxe seinalatu nahi genuke, gure xedeari begira: joera batzuk garbiro 
alderdi batzuetan (eta ez beste batzuetan) gertatzen badira ere (horrek euskalki nagusi batzuk 
desberdintzeko bidea ematen duela), azterketa xeheagoak egoeraren nabarra agertzen dutela 
oroz gain (ikus Zuazo, 1998b).  

3.4.5.3.2. Eskualdeko berbetaren balioak 

Eskualdeko solaskeraren balio nagusia, gure langai honi dagokionez, da eskola eta gizartea 
elkarrekin hurbileneko mailan lotzeko ahalegina irudikatzen duela. Eskolako hizkera eta 
inguruko gizartearena hurbilduz, berriz, berbeta hori ikasteko eta hartan sakontzeko 
motibazioa ere handitu egiten da, zeren eskolan onartzean, izan ere, hizkeraren prestigioa 
handitu egiten baita, eta horrela hizkuntza gizartean hobeki sustraitzeko bidea zabaltzen da. 
Hau da, laguntzen da hizkuntzaren erabilera biziagotzeko, eredu urrunagoko eta arrotzago 
batek ekartzen duen inpertsonaltasunaren eta hoztasunaren gainetik.  

Didaktikaren ikuspuntutik, berriz, etxekoaren eta hizkuntza estandarraren arteko zubiak 
eraikitzeko ere guziz baliotsua da eskualdeko berbeta hori.  

3.4.5.3.3. Eskualdeko berbetaren erabilesparruak 

Hizkuntzaren herriko aldaeraren eta eremu zabalagoko eredu estandarizatuen arteko maila 
honen erabilesparruak bi irizpideren arabera azter ditzakegu: irizpide geografikoa eta irizpide 
funtzionala.  

Irizpide geografikoari jarraiki, esan dezakegu eskualdeko berbeta honek, izenak berak 
adierazten duen gisan, antzeko hizkuntz ezaugarriak dituen herri multzo batean izanen lukeela 
bere eremu berezia. Ez luke bereziki kontuan hartu beharrik hizkuntzaz bestelako banaketa 
administratibo edo politikorik. Beste gatazka bide batzuk ere ekidinen lituzke: Juan Martin 
Elexpuruk (1996) adierazten du Bergarako euskaldunentzat eredu jasoa ez dela bizkaiera, 
gipuzkera baizik. Eskualdeko berbeta landuz, ez litzateke ez gipuzkera landu behar, ez 
bizkaiera: herriko (eta beharbada) inguruko ezaugarriak lituzkeen hizketa modua litzateke 
eskolarako egokia, bestelako adjektiborik gabe.  

Funtzioei begiratuz, berriz, eskualdeko komunikabideen (aldizkarien, telebista eta irrati 
lokalen) hizkera izan daiteke aipatzen ari garen eredu hau. Eta, gure lan honi dagokionez, 
eskolaren bidez lantzen eta gauzatzen diren funtzioak izanen lirateke, dudarik bat ere gabe, 
beste esparru berezi-berezia. Horrela, eskolak dituen funtzio bien arteko oreka, eredu honek 
gordeko luke hobekienik: herriko/eskualdeko euskara sustraitzen laguntzea, batetik, eta 
euskara estandarra ikasteko bide errazena eskaintzea, hartarako zubi egokiena, eta 
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bihurgunerik ttikienekoa, den aldetik. 

Amaitzeko, esan dezagun eredu honek euskalki literarioak ekar litzakeen arazo batzuei 
irtenbide doituagoa eta gure ustez egokiagoa emanen liokeela, euskarak herriz herri eta 
eskualdez eskualde aurkezten duen egoera ñabarrari hurbilagotik segitzen dion heinean.  

3.4.5.4. Herrian herriko hizkera 

Villasantek 1970ean eta 1976an egiten zuen bereizketaren hirugarren maila litzateke 
herrian herriko hizkera (1977a, berbarako). Eredu horren definizioaz, balioez eta 
erabilesparruaz ariko gara ondoko lerrootan.  

3.4.5.4.1. Herrian  herriko hizkeraren definizioa edo muga linguistikoak 

Herrian herriko eredu hori izanen litzateke egiazki herri bakoitzean ohiko harremanetan, 
hots, erabilesparru informaletan baliatzen dena, bere ezaugarri partikular guziak barne 
hartuta. Ezaugarri horien artean mota desberdinak bereiztea nahi eta nahi ezkoa begitantzen 
zaigu, eskolan haien aurrean hartu beharreko jarrera zehazteko. Gaia agortzeko asmorik gabe, 
adibide batzuk ezarriko ditugu segidan, proposatzen dugun jokabidearen argigarri. 

Alde batetik izanen genituzke herri batean (edo hiztun askoren jardunean) agertzen diren, 
baina irizpide gramatikal kontrastatu eta fidagarrien arabera -Euskal Herri guziko tradizioa 
kontuan hartuta, oro har- txartzat (beraz, huts-tako) jo daitezkeen ezaugarriak. Holakoak 
izanen lirateke Beran erabiltzen den erran nau, edo Oiartzungo ematen nau, edo Lekeition 
esaten den emon nazu baso bat. Horrelako formak beharbada herriko hizkeraren ezaugarri 
gisa har daitezke maila batean dialektologiaren ikuspuntu batetik (zenbat eta hedatuagoak eta 
gehiago), baina euskal hizkuntzaren tradizio kontrastatuena eta batasuna haustera datozen 
heinean, eskolak ez ditu forma horiek onartu behar ezein mailetan, gure ustez (besterik da 
kontuan hartzea eskola lanetan, hain zuzen ere hiztuna hutsez ohar dadin eta zuzen ditzan 
ohartuki). Horrelako ezaugarrientzat, beraz, eskolak ez luke inolako begirunerik izan behar, 
eta ez lirateke sartuko guk esaten dugun herriko euskara idatziratua delako ereduan. Ez 
lirateke iritsiko, bestela esan, idatziaren mailara, gaur egungo ahozko hizkeran zenbateko 
indarra edo zabalkundea duten ere. 

Beste mota bateko ezaugarri bereziak dira alderdi fonetiko-fonologikoari dagozkionak, hau 
da, herri edo eskualde bakoitzean erabiltzen diren fonetismo guziak eta laburtzapen ugariak. 
Alderdi fonetiko horren garrantzia bide zuen begien bistan Mikel Zaratek 1978an Bergarako 
biltzarrean esaten zuelarik euskararen batasunaren arazoaren zati garrantzitsu bat konpondua 
geldituko litzatekeela euskaldunak alfabetatuz gero, hots, euren ahozko jarduna nola idatzi 
behar zen ikas zezatenean. Gisa honetako ezaugarriekin eskolak jokabide ulerzaleagoa 
erabiltzea da gure ustez egokiena. Ez dira hutsak, baizik eta hizkuntzaren gauzatze konkretu 
bereziak, gizartearen isla dakartenak eta eskola eta inguruko gizartea lotzen laguntzen 
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dutenak. Gisa horretako bereizgarria da Lesakan eta Beran eskautu edo irauzi  edo koletu  
erabiltzea, eskapatu edo irabazi  edo koleratu esan ordez; edo ttut esatea ditut-en tokian; edo 
Euskal Herri guzian barna bokalez amaituriko hitzek, adibidez, deklinabidean hartzen 
dituzten forma konkretu ugariak (mendia, mendiya, mendie, mendixa, mendixe...). Horrelako 
ezaugarriek ere, gure ustean, ez lukete eskolan idatzira iritsi behar (ariketa berezietan ez 
bada), eta haien ordain idatzia finkatzeko orduan eredu estandarra nola eratzen ari den 
begiratu beharko litzateke56 (tradizio idatziari begiratuz, adibidez). 

Ezaugarri guzien sailkapen osoa egiteko inolako asmorik gabe bada ere, aipa dezakegu 
beste gisa bateko ezaugarri multzo bat ere. Auniztan herrietan gordetzen dira eta batzuetan 
solasean agertzen dira hizkuntzaren baliabide klasiko gaur egun zaharkitutzat jo daitezkeen 
batzuk. Zaharkitutzat jo daitezke gaur egungo hizkuntzaren erabilera egunorokoan agertzen 
ez direlakoz (edo -oso- bakan baino ez). Holako adibide batzuk izanen lirateke Lesakan 
bederen hiztun zaharrenek erabiltzen duten begira uk! forma eta bere beste pertsonen 
aldaerak, edo engainatzen ari nauzu bezalako erabilera bakan xamarrak. Horiek bezalako 
formak eskolan onartu beharrak dira inolako zalantzarik gabe, maila idatzian ere bai, 
norbaitek erabiltzen baditu (kontu eduki behar da, halere, bitxikerien bilaketa eta sustatze 
etengabean ez aritzea, ondorio xehetzaileak, hizkuntz batasunaren kontrakoak, izan bailitzake 
jokaera honek hondarrean). 

Ildo horretan, amaitzeko, esan dezagun herri edo eskualde mailako hizkerek, hizkuntzaren 
zatikatzearen ondorioa erakusten dutela, eta haien ugaritasunaren kontrako ekimena izaten 
direla hizkuntza batuak edo estandarrak sortzeko ahaleginak. Eskolak beti ere nolabaiteko 
batasuna izaten duenez helburuetako bat (eta Euskal Herrikoak ere hala behar du, zalantzarik 
batere gabe), maila honetako hizkerak ez dira eskola hizkera formal eta idatzian bederen 
berariaz landu eta sustatu beharreko eduki eredu-emangarriak, nahiz eta gure ikuskeraren 
arabera nahitaez hartu behar diren abiaburu gisa herri euskaldunetan jardunbide didaktikoaren 
ildoak markatzeko orduan. 

3.4.5.4.2. Herrian herriko hizkeraren balioak 

Herrian herriko hizkerak balio dezake (eta balio du) herrikotasuna markatzeko, eta 
besteetatik bereizteko. Normalean ez da horietan batasunari eusteko ahalegin berezirik egiten, 
gizatalde euskaldunetan komunikazio-lokarri gisa berez funtzionatzen dutelakoz, hartarako 
ahalegin berezirik egin gabe, eta herriko euskararen bizkortasunaren arabera.  

3.4.5.4.3. Herrian herriko hizkeraren erabilesparruak 

Bizimodu arrunteko erabilesparruak izanen lirateke herrian herriko hizkera biziari 
egokituko litzaizkiokeenak. Oro har, esan daiteke erabil-esparru informalen eremua hartzen 
                                                 
56 Horrela, Bizkaiko lurralde batzuetan ainke edo aring-aringe idatzi ordez, haginka eta aringa-aringa (edo arinka-arinka?) 
sustatuko genuke, bokal harmoniaren ondorio konkretuak izkribuz ez onartuz (arrazoi berarengatik ez dira onartzekoak 
burue edo ilune bezalako formak).  
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dutela herriko hizkerek. Eskolaren barruan, ordea, zeregin arautuenetan edo formalenetan, 
herrian herriko hizkeraren ezaugarri ñabarrenak ez dira eredu gisa erabili behar, gure iritzian. 
Horrek ez du esan nahi instituzio horren barruan bertako ereduak debekatua egon behar 
duenik, baina gure ikuspuntutik eredu hori baliatzea ez da egokia eskolako lehenbiziko 
mailetan izan ezik (ume ttikiarekiko ahozko harremanetan), edo/eta beste maila batzuetako 
ikasketa dialektologiko berezituetan. Horrek, baina, ez du esan nahi hizkera hauei ez-ikusia 
egin behar zaien eskolan. Izan ere, gure ikuspuntutik bi modutan hartu behar baitira kontuan 
herrian herriko hizkerak eskola mailan herri euskaldunetan, ondoan agertuko dugun bezala. 

Alde batetik, ahozko kodean herrian herriko formak erabiltzea ongarri izanen da 
eskolatzeko lehenbiziko urteetan, partikularki umea eskolara sartzen den unean, etxetik eredu 
dialektala dakarrela. Azken eredu hau, familian jasoa, eskolak kontuan eduki behar du 
umearen eskola-sarrera traumatikoa izan ez dadin. 

Beste alde batetik, irizpide didaktikoetan oinarrituta berriz ere, uste dugu egokia dela 
hizkuntzaren aldaera jasoa ikasten den heinean etengabe begien aurrean edukitzea, 
konparazio-gai gisa, herriko euskara mota. Horrek erraztuko du ahozkotik idatzirako pausoa, 
eta sarritan artifiziala iduri dukeen jauzia ulertzen eta ttikiagoa egiten ere lagun dezake. 
Horrela ebitatuko litzateke gure ustez sarritan detektatu uste izan dugun fenomeno 
kezkagarria: ikasleak ez dakiela lotzen ahozko hizkeran erabiltzen dituen formak eta forma 
horiek idatziratutakoan izan behar/ohi duten itxura. Horren ondorioz, kode idatziaren edo 
erregistro formalaren ikasketa guziz prozesu dibergente gisa hartzen da, non ahozko kodean 
erabiltzen diren hizkuntz baliabideek ez duten kasik batere baliorik izaten.  

Gure ustez, laburtuz, eskolak begirunea eskaini behar dio herrian herrikoari, baina ez du 
ahalmenik bere zereginen artean hartzeko herrian herriko hizkeraren ezaugarri berexi 
ñabarrak iraunaraztea. Eskolak gure ustez errespetua zor dio herriko hizkerari, eta 
mintzatzeko orduan jokabide zabalagoa izan dezake herriko hizkeraren ezaugarri fonetikoak 
ere neurri batean onartuz, baina horrek ez du esan nahi eskolak bereziki saiatu behar lukeenik 
herrian herriko formei bere xehetasun guziekin eusten. Beraz, herrian herriko hizkera ez dugu 
ikusten bereziki landu behar denik eskolan helburu gisa, baina hala ere bai uste dugu arront 
garrantzitsua dela eskolako irakasleek haren berri jakitea, hura aintzat harturik ikaslearen 
ikasteko prozesuan zubi-lana hobeki antolatzeko. 

3.4.5.4.4. Ezaugarriak onartzea vs ezaugarriak sustatzea 

Eskola hizkera dela eta, herriko formei dagokienez, bereizten ditugu bi jokaera: ez dira 
gauza bera ezaugarri bat onartzea eta hori bera sustatzea. Izan ere, ikasle batek herriko 
hizkerako ezaugarri jakin bat erabiltzen duenean, zuzena baldin bada, gure idurikoz jokaera 
zabala eta onartu-zalea erabili behar litzateke haren aurrean, nahiz eta eredu estandar 
ezagunenetik kanpokoa izan.  
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Onarzaletasun horren helburua izanen litzateke ikasleen konfiantza eta lasaitasuna 
bermatzea edo indartzea, hizkuntzaren erabilera erosoari trabarik jarri gabetanik. Horrela, 
orain arte literatur hizkeran erabiliak izateko zoria izan ez duten ezaugarriek ere balukete toki 
bat eta bide bat noizbait etorkizunean hizkera estandarrera igarotzeko. 

Aldiz, ezaugarri bat sustatzeko orduan, xeheroago hartu beharko litzateke gogoan euskarak 
bizi duen normalizazio prozesua bere osoan. Kasu honetan, lehentasunak finkatzeko tenorean 
irizpide estuagoak ezartzearen aldeko jarrera defendituko genuke. Zeren eskolak, esan bezala, 
euskara estandarraren finkatzaile lana ere bere-berea behar baitu. 

3.4.5.5. Hibridazio fenomenoa eskolan 

Goiko puntu horietan euskara batua, euskalki literarioa, eskualdeko solaskera, eta herriko 
hizkera, eredu bana gisa tratatu ditugu, bakoitza besteetatik ezberdina litzatekeena. Iduri 
dezake, beraz, euren arteko desberdintasunak hizkuntza biren artekoak bezain garrantzitsuak 
izanen liratekeela. Ageri da, ordea, gauzak ez direla horrela hartu behar, eta eskola mailan 
belaunaldi gazteekin are gutiago, zeren eredu batu estandarra eta euskalkiaren forma 
idatziraturen bat irakastea helburuen artean sartzen badira, biak alegia, ezinbestean gertatuko 
dira hibridazio fenomenoaren kasuak.  

Jatorriz hizkuntz eredu desberdinetakoak diren ezaugarriei elkarrekin nahasteari esaten 
diogu hibridazioa. Horrela, gaur egun Lesakako haur batek errango dut, edo beste itxe bat, 
esaten baditu57 (eta ikusi dugu batzuetan hala gertatzen dela), fenomeno horren aurrean 
ginatekeela esanen genuke. Beste horrenbeste gertatuko litzateke Arratia Haraneko ikasle 
batek esaten balu banoa erostera, herriko adineko jendeak banoa erosten esanen lukeen 
tokian. 

Hibridazioak ez du batzuentzat ospe onik, batez ere zenbaitetan aurkitzen zaion kutsu 
artifizialarengatik. Hori izan zen arrazoi bat Mitxelenak eta Villasantek euskara osatuaren 
bidea ez bultzatzeko. Honela zioen Villasantek Oskillaso-ren Kurloiak eleberriari egiten zion 
kritikan: 

(...) Datorren gisa, liburuak ba-du artifizial kutsu bat; (...). Azkue-ren "Ardi Galduan" nabari dan akatsa 
esango nuke agiri dala emen ere: andik eta emendik artutako elementuekin osatutako izkera artifizial bat. 
(...) (Zuazori hartua, 1988a:368). 

Eta gai beraren gainean Mitxelenak ere ildo berean jardun zuen: 

(...) Zer gertatzen zaio, berriz, [irakurleari, alegia] ez arrai ez aragi, ez berea ez besterena, eztuen 
izkerarekin? 
(...) Ezpaitago ozpin miñagorik elkarrekin ezin ezkon ditezkean goxokiz naasia baiño. (Zuazori hartua, 
1988a:368) 

Arejitak ere kaltegarri jotzen du eskolaren lana, baldin eta haren ondorioz umeak «euskal 

                                                 
57 Erranen dut edo bertze itxe bat esan beharrean, herriko solaskera "garbiagoan" bezala, alegia. 
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sistema ezbardinen interferentzia ugari egiten badau, berea eta berea ez dauan sistema 
nahastatuz» (1986:177). 

Hibridazio fenomeno horretaz dihardu Laura Uruburuk ere (1993), ez oso aldeko iritzia 
iradokiz, hain zuzen, eskoletako ikasleen euskarari buruz ari delarik: 

(...) harrigarriagoa da ez dala bereizten udabarria eta udaberria, eta ahoz ere nahastatzeraino heldu 
dirala, bigarrenak lehenengoa iruntsi dauala. Herri-fonetikaz ahoskatuta be, udaberridxe entzuten jake 
batzuri. Edo bardin: Berridxe da? (...) (1993:204) 

Herri hizkera galtzen ari dela, eta hizkera hibrido bat nagusitzen ari dela, gogoko ez duena, 
dio Elexpuruk ere:  

Herri-euskara, adineko jendearen ahotan oraindik indartsu badago ere, gainbehera dator, eta ez gatz eta 
ez berakatz duen hizketa hibrido bat, ez batua ez euskalkia, nagusitzen ari da eskualde askotan, 
belaunaldi berrien artean. (1996:523) 

Espainolaren kasu bat aipatzeko, Leonor Acuñak ere (1997), Argentinan gertatzen den 
hibridazio fenomeno batzuk ez ditu onesten, artifizialak direlakoz emaitzak (ikus 3.1.2.1. 
atala). 

Hibridazio fenomenoak onesgarritzat hartzen dituztenak ere badira, ordea. Jatorriz euskalki 
desberdinekoak diren hitzak batera erabiltzeak sortzen duen nolabaiteko artifizial kutsua du 
mintzagai Alfontso Irigoyenek 1989an argitaraturiko Bizkaierazko joskera liburuaren 
hitzaurrean, baina horrelako fenomenoak ez ditu ezegokitzat jotzen (1989:12). 

Nolabaiteko ereduen nahastea adierazten duen hibridazioaren onargarritasuna, dena dela, 
fenomenoaren tamainaren eta esparruaren arabera neurtu behar dela begitantzen zaigu. 
Mitxelenak ere, Kurloiak nobelari egiten zion kritikan, alde diferenteetako ezaugarriak 
nahaste ibiltzea gogoko ez zuela adierazten zuen, baina hala ere honako honela mintzo zen: 
«Zenbait naasteren bearrean gera noski euskal-literaturan, eta bide onetatik gabiltza -batera 
edo bestera- aspaldi honetan» (Koldo Zuazori hartua, 1988a:368).  

Bestalde, gaur egun bertan, adibide ageriko bat esateko, Euskaldunon Egunkaria-ko 
zutabegileen lanetan ere hibridazio fenomenoak ikustea ez da batere harritzekoa (dena dela, 
hibridazioak ere hiztun bakoitzaren ikuspuntuaren araberakoak dira: segur aski belaunaldi 
gazteentzat, eta euskaldun berri askorentzat ere bai, hainbat ezaugarri euskara batuarenak 
dira, hitz edo esamoldeen jatorri dialektalari buruz bestelako ñabardurarik batere gabekoak58). 

Beste adibide izan liteke Mitxelenak aipatzen zuen hura: ttikitan dut esaten zutela 
Errenterian, baina mutil-koxkortzen hasitakoan det forma hobesten zutela, forma horrek 
orduan zuen prestigioarengatik dudarik gabe. 

Euskalkien ezaugarriak ere, arazoa beste maila batzuetan aztertuz, ez dira aldatzen denak 
                                                 
58 Hona Iñigo Aranbarri idazle azkoitiarrak nolako iritzia duen horretaz: «Izan ere, nork esan lezake gaur egun zein hitz den 
euskalki batekoa eta zein ez?» (1999:159). 
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kolpetik. Eta horrela, oraintsu arte Irungo euskara goi-nafarrera garaitzat hartzen baldin bazen 
ere, azkeneko sailkapenean gipuzkeraren barrenean sartu du Koldo Zuazok. Nolanahi ere, 
dudatu ezina da prestigioak duen erakartzeko indarra, eta horren eraginez gertatzen diren 
aldaketak ez dira izaten bat-batekoak. Beraz, euskalkien euren bilakabidean eta denboraren 
joaneko aldaketan, hasieran hibridazio fenomenoak gertatuko ziren inondik ere hiztun 
partikularren solaskeran. 

Adibide horiekin erakutsi nahi izan dugu hibridazio fenomenoak ez direla gertakari bakan 
harrigarriak, gaur egun baino jazotzen ez direnak. Egia da oraingo denbora hauetan badirela 
fenomeno horiek ugaltzeko bideak: bateko eta besteko euskaldunak maizago elkartzen dira, 
komunikabide-hedabide batzuen bidez beste alderdi batzuetako ereduak ere entzuten dira, eta, 
azkena baina ez gero ttikiena, irakaskuntza sarearen eragina.  

Hona Aingeru Epaltzak nola ikusten duen hibridazio fenomenoaren gauzatzea, bere 
ibilbidea ere lekuko hartzen duela (ttikitan gomutatu egiten ei zen, inoiz beharbada gogoratu 
ere egin omen da, eta aspaldian oroitu egiten dela esaten duelarik): 

(...) Durangon nintzen joan den abenduan, zenbait ikastetxetako 8-9 urteko haurrei mintzaldiak ematen. 
Hango ikastolakoei belarriak ez zien hutsik egiten; amen batean ezagutzen zuten nor ari zitzaien etxean 
bezala -edo bezalatsu- eta nor ikasgelako moldean. Sobera agudo, beharbada. Aldiz, solasterakoan, biak 
nahasten zituzten. 
Eta zer erran gure hiriburuetan metatzen, nahasten, anabasten ari zaizkigun hamaika ukuilu ezberdinetako 
euskaldunez? Zer euskalkitan egiten du -erdaraz ari ez denetan- aita zeberiotarra, ama hernaniarra eta 
neskalaguna errazuarra dituen iruinsemeak? Bakanak direla halakoak? Aspaldi honetan, gisa horretako 
mestizoak franko ezagutzen ari naiz neure inguruan.  
Goizegi da, jakina, euskalkiei hil-ezkilak jotzeko. Agian ez ditugu luzaz entzunen. Durangoko 
ikastolaumeen berbetea ere "bizkaieragoa" izanen da noski aita-amekin direnean, eta eredu hori 
sendotuko dute kalean aldeko giroa topatuz gero. Hala ere, zilegi bekit zalantza, zenbait urteren buruan, 
euskalkiez eta azpieuskalkiez baino zuzenago, ez ote garen "idiolektoaz" solastu beharko, erran nahi 
baita, banako bakoitzak hizkuntzaz egiten duen erabileraz. Nitaz den bezainbatean garbi dago. 
(1999:163-164) 

Guri ere, irakaskuntzan batez ere, hibridazio fenomenoak ekidinezinak iduritzen zaizkigu 
luzarora: ikasleak nork bere euskalkiko ezaugarriei eutsiko die, baldin eta inguruan hizkuntza 
hori aski den dina erabiltzen bada, baina orobat entzunen eta irakurriko ditu eskolan-eta 
bestelako ereduen arrastoak edo jardun oso-osoak. Ondorioz, gaitz iduritzen zaigu hizkera 
molde bakoitza (euskara batua delakoa, nolanahi definitzen dela ere, eta euskalkia, zeinahi 
baita ere) hiztunaren gogoan bata bestetik ongi bereizia edukitzea behin betiko.  

Horrengatik, herrian herriko erabilmoduak arront onetsirik ere, ez zaigu iduritzen eskolako 
jardunean eginahalean eta lehentasunez ari behar litzatekeen horrelako gertakariak gaitzesten 
eta galarazten. Gure ustez, alor honetan ere graduak du axola, eta beraz azterketa xeheagoak 
egitearen aldekoak gara, edozein nahaste ez bailitzateke besterik gabe onartzekoa (adibidez, 
idazlan batean orain deutsut eta gero didate, noiz dizkizut eta noiz ditiot erabiltzea inolako 
bereizkuntzarik eta irizpiderik gabe). 

Gai horretan, beharbada Itziar Idiazabalek beste asmo batekin esaten bazuen ere, haren 
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esaldi batek ongi ilustra dezake gure jarrera:  

(...) Euskara denaren eta euskara ez denaren artean bereiztea irakaslearentzat behar beharrezkoa baldin 
bada, ez dugu uste hain funtsezkoa denik batuaren eta ez batuaren artean bereizketak egiten denbora 
gehiegi galtzea. Beste arrazoi batzuren artean delako estandarra oso aldakorra delako. (1992b:21). 

Eta guk esaldi horri honako hauek erantsiko genizkioke: «eta euskara batuaren mugak ez 
direlakoz ongi zehaztuak eta hetsiak, eta euskalkiarenak ere ez, eta gainera eskolako hizkerak 
ez duelakoz zeren beti batu-batua izan, ez ahozkoan, baina ez eta idatzian ere» (ikus, azken 
honetaz, 3.4.5.4.4. puntua ere). 

3.4.6. Material didaktikoa 

Eskola lanetan irakasleak eskura duen material eta baliabide didaktikoek garrantzi handia 
dute edozein arlotan, eta hizkuntzarenean ere bai, jakina.  

Gure gai honi dagokionez, eskola batean euskalkiaren formaren baten aldeko aukera egiten 
bada, gogoan hartu behar dira aldez aurretik horrek ekarriko dituen inplikazio batzuk, zeren 
ezaguna baita eskolarako material gehiena euskara batuan egiten dela Euskal Herrian, 
dirudienez merkatuaren baldintzek hartaraturik, gehien batean.  

Euskalkian eginiko baliabide didaktikoen urritasuna konpontzeko, bide bat da irakasleak, 
euskalkia jakinik, materiala egokitzea ikasleei aurkezteko tenorean, inguru hurbileneko 
hizkeraren ezaugarriak erabiliz bertako berbeta eredu estandarretik urruntzen den puntuetan. 
Jardunbide hori erabiltzen da (zenbatek eta zenbatean ez badakigu ere), eta onuragarria 
iduritzen zaigu eskualde euskaldunetan aritzeko, nahiz eta irakasleentzat lan gehigarria izan, 
bestela ere nahiko neketsua den zereginaz gainerakoa. Beste konponbide bat da, zer esanik ez, 
baliabide didaktikoak euskalkiaren arabera prestatzea. Bizkaierak alor horretan duen 
urritasuna (gipuzkerak orohar izan ezik euskalki guziek dutena) berdintzeko, euskalkia 
lantzeko materialak egiteko laguntza handiagoak emateko eskeak agertu izan dira azken 
urteotan ere (Goikoetxea 1997a). 

Begi bistakoa iduri du zenbat eta material ugariago eta hobeagoa izan euskalkian egina, 
hainbat eta baldintza hobeak izanen liratekeela eredu horretan hizkuntzaren ikas-irakaskuntza 
nahi bezala antolatzeko, maila guzietan. Gure ustez, beti ere ingurune euskaldunetan aritzeko, 
lehenbiziko mailetan da beharrena material hori, orduan izaten baititu ikasleak estuenik 
harremanak hurbileko gizartearekin, eta beraren gaitasunak ere mugatuagoak izaten direlakoz 
bestelako ereduetara iragateko. Horrengatik, eginkizun horretarako bil litezkeen indarrak eta 
diruak lehenbiziko maila horietaz hasita sartzea begitantzen zaigu biderik egokiena. Nolanahi 
ere, material eskasiak irauten duen bitartean beti ere zailagoa izanen da nagusiki euskalkian 
bideraturiko irakaskuntzako ekimenak indartzea, eta hori ere kontuan hartu beharreko 
faktorea da nagusiki landuko den hizkuntz hautua egiteko orduan. 

3.4.7. Gure aukeren araberako proposamen markoa 



3.4. Hautua egiteko faktoreei buruzko gogoeta teorikoa  473 
 

Aurreko lerroetan aritu gara erakusten faktore batzuk, gure ustean aintzat hartu behar 
direnak ikastetxe bateko hizkuntz hautua egiteko orduan. Faktore horiek agertu ez ezik, haien 
inguruko gogoetak ere egin ditugu, eta baita gure iritzia tartekatu ere hainbat tokitan. Puntu 
honetan egin gogo duguna, berriz, hauxe da: gure proposamenaren zutabe nagusiak aurkeztu, 
eta gure hautabidea arrazonatu. Hartarako, orain artean garatuz etorri garen 3.4. puntu 
honetan aipaturiko faktoreei buruzko gogoeta laburra eginen dugu, gure proposamenaren 
zutabeak funtsatzeko balioko duten ondorioak ateraz arian-arian. 

Lehenbiziko faktore gisa, eskolaren beraren kontzepzio moduaz aritu gara. Horrela, 
instituzio horren bi ulerkera kontrajarri ikusi ditugu: batek inguruari jaramonik egin gabe 
jardunen luke, eta besteak aldiz inguruko gizartearen egoerari erantzun nahi lioke. Gure 
ikuspuntutik, bigarren aukera hobesten dugu. Beraz, inguruak dituen ezaugarri linguistikoei 
arreta jartzen diogu, eta horrek balio digu lehenbiziko bereizketa egiteko: inguruan euskalkia 
bizi baldin bada, horrek behar du bere isla eskolako hizkeran.  

Eskola txertatua den testuinguruan euskalkirik ez bada mintzatzen, ordea, edo haren 
komunikatzeko benetako balioa oso ahuldua baldin bada, orduan euskara batua edo 
estandarra59 erabiliko genuke ikastetxean; hots, gizarte ingurua erdalduna baldin bada, 
euskalkiak ez luke beharko, oro har, tratamendu berezirik. 

Ikastetxea kokatua dagoen inguruan euskalkia bizirik baldin bada, berriz, horrek bere isla 
behar du eredua hautatzeko orduan. Zehaztu beharko genuke, hala ere, zeri esaten diogun 
bizirik egotea, alde handiak baitira toki edo eskualde batetik bestera. Aztertu beharko genuke, 
beraz, euskalkiaren bizkortasuna inguruko gizartean. Horretarako, soziolinguistikako 
ikerketek eta datuek eginen digute argi, eta haien arabera, oro har, honela jokatuko ginateke: 
zenbatez eta hiztun dialektodun gehiago izan inguru jakin batean (hau da, euskalkia zenbat 
eta bizkorragoa izan), orduan eta aukera hobeak izanen lituzke eredu dialektalak eskolan bete-
betean sartzeko. Horrela, euskalkiaren ezaugarriekiko arreta eta haien presentzia ezinbestekoa 
izanen da eskualde euskaldunenetako eskoletan (Lea-Artibaiko eskualdean, jo dezagun); eta, 
aldiz, bereziki dialektoaren tasunak direnak eskolan baliatzeko egokitasuna ttikitu eginen 
litzateke inguruko gizarteko euskaldunen kopurua erlatiboa apalagotzen den heinean. Eta hori 
zergatik?  

Bada, arrazoi politiko-ideologikoei barik, faktore didaktiko izendatu ditugunei ematen 
diegulakoz lehentasuna: izan ere, konstruktibismoaren ikuspuntuari jarraiki ari garenez, 
harentzat oinarrizko diren printzipio batzuek hala gomendatzen dutelakoz, esate baterako 
ikasketa esanguratsuaren eta garapen hurbileko kontzeptuek, motibazioa landu beharraren 
garrantzia orokorraz gainera. Gainera, gogoan dugu halaber hizkuntzaren ikaskuntza egokia 
ez dela erregistro bakar bat menderatzea, baizik eta ikasleen komunikatzeko ahalmena 

                                                 
59 Euskara batuak ez du zeren berdin-berdina izan Tuteran edo Sestaon, Iruñean edo Bilbon: eredu horren kontzepzio 
zabalaren aldeko jokabidea hobesten dugunez, inguru hurbileneko ezaugarriez zirtaturiko hizkuntz orea erabiliko genuke toki 
bakoitzean.  
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handitzea egoera ezberdinetara egokitua. Beraz, azken arrazoi hau dela eta, inguruko 
gizartean euskalkia egunoroko harremanetan benetan erabiltzen den neurrian, komunikazio 
efikazia handiagoa lortuko baitu ikasleak eskolan ere lantzen badu inguruko gizartean erabili 
ohi duen hizkuntz eredua.  

Errealitate soziolinguistiko ezberdinak aurkezten dituzte eskualdeek mendebaleko 
euskalkiaren eremuan, esan dugun moduan. Horren arabera, eskualde batean ezinbestekoa 
izanen da euskalkia sartzea eskolan, baina beste muturrean euskara batua hautatuko genuke 
esparru horretarako, ingurua erdalduna delakoz arrontean. Euskalkiaren bizkortasuna esan 
dioguna da erabakigarria hautua egiteko orduan. Baina, bizkortasun hori erlatiboa da. Non 
kokatuko genuke, bada, euskaldunen portzentu kritikoa jokamolde batera edo bestera 
makurtzeko?  

Puntu hori ikertzeko eta argitzeko egonen litzateke. Dena dela, uste dugu orientabide 
batzuk bederen eman daitezkeela. Hala, lehenbiziko mugarria % 50ean kokatuko genuke. 
Esan nahi baita: inguruko gizartean (edo ikastetxe jakin batean) etxetik euskaldun direnak 
portzentu horretara iristen badira, euskalkiaren ezaugarrien erabilera joria hobetsiko genuke. 
Nola jokatu, baina, hortik beheiti gelditzen diren portzentuen kasuetan? Uste dugu ikasle 
euskalkidunen portzentu kritikoaren ideiak balio dezakeela orientabide gisa jokabide bat edo 
bestea hobesteko. Gure ustez, ikerketa faltak dakarren ausarkerian erortzeko arriskua geure 
gain hartuz, kopuru kritiko hori % 15-20an kokatuko genuke, behin-behinekotasun 
guziarekin. Izan ere, 23 ikasleko gela batean gutienean 4 edo 5 ikasle euskalkidun ez bada, 
uste dugu euskara batuak behar lukeela eskolako lanaren bizkarrezurra, kontuan hartuz orohar 
komunikabideek eta ikasteko erabiltzen diren materialek duten pisu handia ikasleen hizkuntz 
inputaren nolakoa zehazteko. 

Gure proposamenaren nondik norakoa zehazteko argudio bide honetan urrats batzuk 
gehiago egin behar ditugu, beti ere gogoan dugularik, eta azpimarratuz, beren orientazio 
balioa. 

Orain arte euskalkia eta euskara batua izan ditugu, grosso modo, bi hautabideak, dikotomia 
batean hartuak: bat ala bestea. Gogoan izan bedi, hala ere, euskara batuaren kontzepzio 
zabalaren aldeko jarrera dugula, eta horrenbestez euskalkiarenak diren hainbat ezaugarri 
euskara batua delakoaren barruan sar daitezkeela, eredu hori oraindik hainbat puntutan 
zehaztu gabea eta egin bidean den neurrian. Euskara batuaren kontzepzio zabal eta ideki hori 
hartu eta hartaz baliatuz, beraren eta euskalkiaren arteko aldeak nabarmenki ttikitu egiten 
dira, beti ere erabilera formalaren barrenean ari garelarik (hau da, forma idatziratuan). 

Are gehiago: euskalkia esaten dugunean ere, ez dugu zehazten zer hartzen dugun hala. 
Mendebaleko euskalkiak ere baditu aldaera desberdinak, eskualdetik eskualdera (eta azken 
buruan herritik herrira ere bai) gisa jakin batzuetan gauzatzen direnak. Euskara batuaren irudi 
monolitikoaren alboan, euskalkiarena ere hala agertzen da sarritan, tokian tokiko 
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berezitasunei erreparatu gabetanik. Beharrezkoa iduritzen zaigu, bada, horretan ere xeheroago 
jokatzea. Eta hala, 3.4. atal honen arrazoi bidean adierazi dugun bezala, egokiago jotzen dugu 
berbeta eskualdea izeneko hizkuntz eredua erabiltzea ikastetxeetan, horrelako planteamendu 
batean hobeki betetzen ahal delakoz gure ustez eskolak duen zeregin bikoitza: inguruko 
hizkerari atxikia egotea, eta euskara batuaren irakasbidea tarteko hizkuntz eredurik gabe 
(ikasleek euskalki estandar batu monolitikoaren ikasketan ari gabe, alegia) antolatzea. 

Lehen iradoki dugu zein egoeratan hautatuko genukeen euskara batua bizkarrezur eskolako 
lanetarako, eta zeinetan emanen geniokeen euskalkiari lehentasuna, euskalkidunen kopuru 
kritikoa delakoa ere aipatuta. Orain egin berri ditugun zehaztapenekin (hots, euskara batua 
nola ulertzen dugun, eta eskualdeko berbeta genukeela hautatuko euskalki batuaren tokian 
eskolan erabiltzeko), beste urrats bat gehiago egin dezakegu, faktore berri bat sarturik jokoan 
(ikasleen adina eta euren ikaste prozesua zerotik 12 urtera bitartean), eta inguruko gizartearen 
euskalduntasun graduari xeheroago behatuz. 

Horrela, neska-mutikoen ikaste prozesua, Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan, 0 
urtetik hasi eta 12 urteetara bitartean hedatzen da. Tarte hori guzia ziklo desberdinetan 
partitzen da Hezkuntzaren Berrikuntzak  ezarri duen mailakatzearen arabera. Horrela, Haur 
Hezkuntzan bi ziklo dira (0-3 urte, 3-6 urte); Lehen Hezkuntzan, berriz, 3 aldi bereizten dira 
(6-8 urte, 8-10, eta 10-12 urte). Ziklo horiek, zeharkako lerroetan jartzen ditugu ondoan 
datorren 3.4.1. koadroan. 

Inguruko gizartearen euskalduntasun gradua (edo euskarak duen bizkortasuna) ere ez da 
berdina nonahi. Teorian, eskualde edo herriaren arabera, euskaldunen portzentua zerotik 
100era joan daiteke, tartean edozein balio hartzen ahal duelarik. Guk 5 zati berdinetan banatu 
dugu tarte hori guzia, ondoko koadroan ageri den bezala (zutikako lerroetan jarriak). Eta 
horrela, bi faktore horiek kontuan harturik, ondoko proposamen-oinarri honetara iristen gara, 
non alde batetik euskara batua jartzen dugun (bat), eta bestetik eskualdeko hizkera, herrikoa 
ere izan daitekeena60 (esk): 

 

 %0-20 eusk. %20-40 eusk. %40-60 eusk. %60-80 eusk. %80-100 eusk. 

0-3 urte 
     esk 
bat esk esk esk esk 

3-6 urte bat 
     esk 
bat esk esk esk 

6-8 urte bat bat 
     esk 
bat esk esk 

8-10 urte bat bat bat 
     esk 
bat esk 

10-12 urte bat bat bat bat 
     esk 
bat 

3.4.1. koadroa: hizkuntz aukera ikastetxeetan, ikasleen adinaren eta inguruaren euskalduntasunaren arabera (behin-
behineko proposamena). 
                                                 
60 Eta baita euskalki batua ere, hori denean herriko hizkeratik hurbilen gelditzen den eredu formala. 
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Koadroaren bidez eskematikoki agertzen dugun proposamen-abiaburu horretan nonahiko 
eskoletan landuko lirateke (edo arreta-gai izanen, bederen), sakontasun desberdinetan alegia, 
bi ereduak: euskara batua (kontzepzio zabalaren arabera ulertua, euskalkiaren ekarriak 
beretuz), eta euskalkia (beraren tasun bereziekin, eskualdeko hizkeraren edo herrikoaren 
arabera taxutua). Eskualde edo herri euskaldunenetan, euskara batuak Lehen Hezkuntzako 
azken urteen inguruan hartuko luke indar handiagoa eskolako lanetan61, eta, aldiz, inguru 
nagusiki erdaldunetan, euskalkiaren presentzia hasierako urteetan litzateke zainduko, egoera 
konkretuaren ezaugarrien arabera. Horrela bi ereduak lantzeko bidea izanen litzateke 
nonahiko eskoletan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara hasi baino lehenagoko ikasturteetan 
(sakontasun desberdinetan, jakina). Proposamen hori, bere eskematikotasunean, koherentea 
litzateke defenditu dugun jarrerarekin, eta faktore desberdinei erantzun orekatua ematera 
saiatzen da. Berriz ere azpimarratu nahi dugu, dena dela, proposamen ildo horren 
orientabidetasuna, batez ere eskola-umeen adina izeneko faktoreak duen eragina ez 
dugulakoz aztertzen behar litzatekeen bezala. Abiapuntu gisa hartuko genuke, beraz. Hortik 
aitzinera, tokian tokiko faktore zehatzak aztertu beharko lirateke (eskola komunitatearen 
nahiak, irakasleen prestakuntza, orain arte eginiko bidean lorturiko emaitzak...), eta haien 
arabera aldaketak ezarri, nolanahikoak direla ere, eredu eskematiko horri. 

Ageri da, hala ere, irakasleen prestakuntza egokia ezinbestekoa dela edozein proiektu 
aitzinera ateratzeko, faktore erabakigarria baita inondik ere. Prestakuntza egokia diogunean, 
berriz, zehaztu beharko genuke zeri esaten diogun hala. Ideala litzateke, esan gabe doa, 
irakasleak euskara batua ongi menperatzeaz gainera, bertako euskalkia ere hala egitea. Dena 
dela, hori ez da sarritan hala izaten eta konponbideak bilatu beharko lirateke. Ondoko ildo 
hauetako jardunbideak proposatuko genituzke, bada, egoera edo soslai ideal horretatik 
aldentzen diren irakasleen kasuan62: lehenagoko argudio bidean esan dugun bezala, alde 
batetik irakasleak euskara batuaz duen kontzepzioa landu beharko litzateke, eredu horren 
ideia zabala beretu dezaten (euskalkiaren ezaugarriak onartzearen aldeko sentsibilitatea 
indartuz); bestetik, eskualdeko edo herriko euskalkiaren ezaugarriak ere aintzat hartzen dira 
gure planteamenduan, eta horretako irakasleen eskura jarri beharko lirateke bertako 
euskalkiaren berezitasunak bilduko lituzketen materialak, bai bere forma ahozkoan eta bai 
idatzira pasatzeko orduan hobetsi beharko liratekeen era konkretuak, fonetismoekin-eta nola 
jokatu azalduko luketenak. 
 

                                                 
61 Eredu horrekiko kontaktua, handiagoa edo ttikiagoa, ikasle guziek izanen dute nolanahi ere. 
62 Euskara batua irakasle guziek badakitela suposatzen dugu; hala ez bada, alderdi hori ere zaindu beharko litzateke. 
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3.5. Kapituluaren laburpen-ondorio gisa 

Azpiatal honetako aurreneko orrialdeetan, eskola tradizionaletik gaur egungo eskolara 
hizkuntzaren irakaskuntzari buruzko kontzepzioa aldatu dela erakutsi dugu labur-labur: 
eskola tradizionalak hizkuntz eredu zurrun guztiz literario bat zuen eredu, eta haren azterketa 
egitea zen eskolaren zeregina. Egiaz tokian tokiko hizkuntz erabilera ahozkoak ez ziren batere 
aintzat hartzen; eskola modernoak, ordea, ahozko erabilera lehen baino kontuanago hartzen 
du (eta baita teorian bederen hizkuntzaren lanketaren oinarri ezinbesteko gisa ezarri ere).  

Lehenbiziko pauso horren ondotik, beste baten berri eman dugu. Horretarako, iritzi multzo 
bat aurkeztu dugu, eskolako testuinguruan dialektoaren erabilera nola edo hala kontuan hartu 
beharraren alde. Jakintza arlo desberdinetako adituen ekarpenak izan dira hor bildu 
ditugunak. Hala, dialektologia eta soziolinguistikaren esparrutik ekarri ditugu lehenengo 
iritziak (Peter Trudgill, Lluis V. Aracil, José María Sánchez Carrión...), gero psikologiarekin 
zerikusia duten esparruetara ere sartu gara (Jean Paul Bronckart, Ignasi Vila, Miquel Siguàn, 
Itziar Idiazabal...), eta azkenik nola edo hala hizkuntzaren irakaskuntzarekin zuzenean 
erlazionaturiko espezialista multzo baten iritziak jaso ditugu (Lluis López del Castillo, Donni 
de Mirande, Anna Camps, Jerónimo de las Heras, Alvarez Méndez, Daniel Cassany & Marta 
Luna & Glòria Sanz...). 

Iritzi bilketa hori, lehenbiziko Euskal Herritik kanpo egin dugu: mundu anglosaxoia ikusi 
dugu arin, eta gero katalana eta espainola izan ditugu aztergai. Azken kasu honetan, ekarri 
ditugu iritziak Atlantikoz bestaldekoak bezala baita Espainiako estatuko beste Erkidego 
batzuetatik ere (3.1.2.1. puntua). Gero, Euskal Herrian bertan, Euskaltzaindiaren eta Eusko 
Jaurlaritzaren jarreraren berri eman dugu, eta iritzi kualifikatu adierazgarri batzuk ere ikusi 
ditugu, euskalkiaren presentzia edo sarrera defenditzen dutenak eskolaren zereginen artean 
(3.1.2.2. puntua). Bereziki, bizkaieraren eremuan aritu gara kasu honetan, baina bestetako 
batzuk ere aipatu ditugu, inoiz ere, ez Euskal Herriari dagokionez eta ez beste lurraldeez ere, 
iritzi-zerrenda exhaustiborik egiteko asmorik izan ez badugu ere. 

Alor desberdinetako adituen iritzi bilketa horren ondorio gisa, eta haien arrazoietan oin 
hartuz, uste dugu ongi funtsatua dela guk ere defenditzen dugun iritzi hau, Euskal Herriari 
dagokionez: alegia, ingurugiro euskaldunetan ume dialektodunek eskolara hasteko orduan 
daramaten hizkuntza-jakinduria ezin dela albora utzi, eta gutiago hura gaitzetsi.  

Horretaz gainera, alabaina, interesgarri iduritu zaigu irakaskuntzaren munduan azken 
urteotan indarrean dabilen ikuspuntu bat azaltzea, gure planteamenduak bat egiten baitu 
ikusmolde horrekin. Konstruktibismo izeneko ikuspuntuaz ari gara, jakintzaren eraketaz 
diharduena (ikus 3.1.2.3. puntua). Ikuskera horren baitan garrantzitsua begitandu zaigu 
eskolan dialektoaren tratamendua justifikatzeko edo oinarritzeko baliagarriak diren bi 
kontzeptu gako azaltzea, adituen iritziek ematen duten sendotasunaz gainera kontzeptualki ere 
indartzeko euskalkiaren balioa hizkuntzaren irakaslanean. Horrengatik azaldu ditugu labur, 
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besteak beste, honako bi kontzeptu hauek: Vigotski-k sorturiko garapen hurbileko eremua 
(garapen potentzialeko eremua ere deitzen dena), eta Ausubel-i zor zaion ikasketa 
esanguraduna (edo esanguratsua) izenaz bataiatua izan dena. Kontzeptu bi hauek ere, 
laguntza ematen digute euskalkiaren tratamendua zergatik den garrantzitsua azaltzeko orduan. 

Horren jarraian, konstruktibismoaren aplikazio praktikoa ikusi nahi izan dugu (ikus 
3.1.2.3.4. puntua). Alegia, nolako ondorioak dituen irakaslan konkretuan filosofia hori 
ezartzeak. Horretarako, aditu batzuen lan batzuk iruzkindu ditugu, beti ere gure ikuspuntu 
berezitik begiratuz (euskalkia eta eskola, oro har).  

3.1. puntuaren amaiera gisa, berriz, Hezkuntzaren Berrikuntza indarrean jartzeko Eusko 
Jaurlaritzak argitaraturiko oinarrizko bi liburu aztertu ditugu gaingiroki, ikusteko, haietan 
agertzen den filosofia eta hura gauzatzeko eskaintzen diren azalpenetan nolako tokia uzten 
ote zaion euskalkiak ere eskola barruan sartu behar direla defenditzen duen planteamendu 
bati. Ondorioztatu dugu, berriz ere, konstruktibismoan oinarri hartzen duen berrikuntza 
horrek ederki ametitzen dituela hizkuntzaren aldaera desberdinak eskola barrenean, eta beraz, 
zer esanik ez, herri hizkerek ere badutela modua instituzio horren baitako lanetan erabiliak 
izateko. 

Horren ostean, 3.1. atala hetsirik, 3.2. puntuan hasi gara: Euskal Herrian eginiko 
proposamenak ezarri diogu izenburua. Izan ere, euskalkia-eredu batu estandarra auzi horri 
heltzeko, Euskal Herrian eskolarako zein eta nolako proposamenak egin diren ere ikusi nahi 
izan baitugu, proposamen horiek euskalkiari buruzko jarrera orokorra baino zerbait 
zehatzagoa adierazten duten neurrian (ikus 3.2. atala). Proposamen horien ezaugarri nagusiei 
iruzkin egin diegu, eta ondorio batzuk ere atera ditugu (ikus 3.2.1. puntua).  

Hirugarren atal honen hirugarren zatian (3.3. puntuan), labur-labur egin nahi izan diogu 
begiratua Euskal Herriko ikastetxeetan ea egoerak nolako ezaugarriak dituen zehazki euskara 
batuaren eta euskalkiaren arteko auzi honi dagokionez. Datu zehatzik guti baldin badugu ere, 
lehenengo eta behin iritzi batzuk ekarri ditugu, erakusten dutenak euskara batuak lehentasuna 
izan duela garbiro eskola hizkera gisa, eta euskalkia haren aldean bigarren mailan gelditzen 
dela ikastetxe gehienetan. Datu zehatzagoak aipa ditzakegu gure azterketa enpirikoan sartzen 
diren eskualde eta ikastetxeei buruz (Gernika aldean aritu gara, bizkaierari dagokionez, eta 
Lesaka eta Beran, Nafarroan). Harturiko emaitza horiek lehen jasoriko iritzia indartzen dute, 
hots, euskara batuari ematen zaiola gehienbat lehentasuna eskolako zereginetan, nahiz eta 
euskalkiaren ezaugarriekiko sentiberatasuna eta zenbait esparrutan hura erabiltzeko joera ere 
ageri den. Dena dela, ondorioztatzen dugu, gure ikuspuntutik, eta behin-behinekoz, arreta 
handiagoa behar lukeela euskalkiak eskolako zereginetan (ideia hau 4. atalean berresteko edo 
okerresteko uzten dugu).  

Hurrengo atalari (3.4.), Hizkuntz hautua egiteko orduan aintzat hartu beharreko 
elementuak, edo eragiten duten faktoreak: gogoeta teorikoa jarri diogu izenburua, eta jarraian 
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azalduko dugu labur-labur haren mamia. Eskola bakoitzean euskalkia nola hartu eta landu 
behar den erabakitzeko orduan, faktore edo elementu batzuk atxiki behar dira gogoan, eta 
horietako bakoitzaren azterketa konkretuak emanen digu orientabide bat aldaera dialektalak 
ikastetxe bakoitzean zenbaterainoko tokia behar lukeen argitzeko. Gure ustez 
garrantzitsuenak diren elementu batzuk hartu ditugu aztergai eta haien inguruko gogoeta egin 
dugu, beti ere gogoan edukirik elementu bakoitzak nolabait bektore baten gisa funtzionatuko 
lukeela, eta beraz denen konbinazioak emanen lukeela eskola bakoitzari dagokion irtenbide 
zehatza, gure auziari dagokionez (eskola eta euskalkia, labur esateko). Gogoeta egitearekin 
batera, gainera, gure iritzia eta hautabidea arrazoitzen aritu gara, eta horrela amaitu dugu atala 
(3.4. puntua).  

Ondorioei eskainirikoa kenduta lau ataletan banatu dugun hirugarren kapitulu honetan 
saiatu gara ikusten nolako harremana duten edo izan dezaketen euskalkiak eta eskola hizkerak 
elkarrekin, arreta berezia jarriz, lan guzian zehar bezala, bizkaierak aurkezten duen arazo 
multzo bereziari. Axoladunak iduritzen zaizkigun auziaren alderdi ezberdin batzuk aztertuz 
eta haiei buruzko gogoeta eginez, gure ondorioa da egiten dugun hautua ongi arrazoitua eta 
sendotua gelditzen dela.  

Eta gure hautua hauxe da, laburturik: Lehen Hezkuntzako urteetan euskara batua edo 
estandarra eskola guzietan neurri batean edo bestean ikasiko den eredua izanik, ingurune 
euskalkidunetan, euskarak nolabaiteko indarra duen gizarte inguruetan, umeak eskolara 
dakarren euskalki oinarria guziz onuragarria da hezkuntz instituzio horretan ikaslearen 
hizkuntz gaitasuna garatzeko orduan, eta beraz ezinbestekoa da hura errespetatzea ez ezik, 
erabiltzea ere eskolako egin beharretan ere (eragiten duten faktore askotarikoen ondorioz 
ateratzen diren maila ezberdinetan bada ere). Euskalkiaren erabileraren aldeko hautu hori 
egiteko, arrazoi didaktikoak erabiltzen ditugu. Ikusmolde horren arabera gaitzestekoa da, 
beraz, inguru euskalkiduneko ikasleak dakiena eskolako lanetan albo batera uztea, eta horrela 
hezkuntzaren esparruko hizkera, ertzeko kasuetan, bigarren hizkuntza desberdin bat bezala 
irakastea eta ikasaraztea. Ildo horretan, Itziar Idiazabalen esaldi bat gure eginez (1992b), uste 
dugu gizarte inguru euskalkiduneko eskoletan, Haur eta Lehen Hezkuntzan, ez litzatekeela 
«denbora gehiegi» galdu behar euskara batua eta euskalkia elkarretatik obsesiboki bereizirik 
edukitzen.  

Hala ere, ez dugu horrengatik adierazi nahi euskalkia (bizkaiera) nonahi berariaz bultzatu 
behar denik eskolako zereginetan (Bizkai guzian, adibidez). Izan ere, gizarteko bizitzan 
euskara motelduegia eta ahulduegia baldin bada (-egia hori bereizten duen muga zehatza non 
den esaten zaila bada ere), gure ustez ez litzateke ahalegin berezirik egin behar Haur eta 
Lehen Hezkuntzan euskalkia (bizkaiera) sistematikoki irakasteko1. Euskara batuari emanen 
genioke horrelako kasuetan lehentasuna eskolan aritzeko. Arrazoia da ez dugula uste ikasle 

                                                 
1 Hala ere, gizarte inguru erdaldunetako geletan aurki daitezkeen ikasle euskalkidunen ezaugarri linguistikoak inola ere ez 
genituzke gaitzetsiko, eta bai haiekiko begirunea erakutsi (gainera lan-gai gisa ere onuraz erabil daitezke). 
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batek ahalegin handi xamarrik gabe bi hizkuntz eredu formal ikas eta erabil ditzakeenik, 
bietan ere hasieran ezagutzarik ez badu. Xeheroago esan dezagun hau: horrelako kasuetan 
euskara batuari lehentasuna emateak, eta euskalkiari protagonismo berezirik ez eskaintzeak, 
ez du gure ikuspuntu honetatik esan nahi euskalkiaren ezaugarriak sistematikoki ez liratekeela 
sartuko eskola hizkeran. Aldiz, guk ere defenditzen dugun euskara batuaren kontzepzio zabal 
baten baitan, izan ere, alde desberdinetako ezaugarriak ederki sar baitaitezke eredu batu baten 
(eskola hizkeraren) mugen barrenean. Gure ustez, eskola mailan ere euskara batuaren 
kontzepzio zabala erabili behar litzateke, oro har, horrela tokian tokian bertako ezaugarriez 
koloretzeko eskola hizkera formaleko eredu hori. Esaniko horren arabera, adibide bat 
aipatzeko, gaur egun Bilboko eskola gehienetan bederen uste dugu bizkaierak ez lukeela 
bizkarrezur izan behar eskolako hizkera taxutzeko orduan, bizkaieraren ezaugarriez 
zirtaturiko euskara batu batek baizik. Aldiz, Gernikako eskoletan, non gizarteak 
euskalduntasun gradu handia duen, bertako euskalkiaren ezaugarriak aisa onartzeko eta 
erabiltzeko gomendioa eginen genuke, gehiegi kezkatu barik (ustezko) euskara batuaren 
bahetik eralkitzen diren edo ez (gogora bedi hibridazio fenomenoa hein batean bederen ekidin 
ezineko jotzen dugula, eta euskara batua zein bizkaiera batua egin bidean diren ereduak 
direla). Hau da: dela bertako bizkaiera idatziratua hartuz bizkarrezur, dela euskara batua 
hartzen dela eredu nagusi, eskualdeko ezaugarriak eskolako jardunean lasai agertzen uzteko 
iritzia sustengatuko genuke (eta haietako asko sustatzeko ere bai). Ondorioz, tokian tokiko 
eskolarako euskara batu bat proposatuko genuke, eredu bateratzailearen ulerkera murritzetik 
ihesi. 

Eskolaren inguruko gizartean euskarak erakusten duen bizkortasuna hartzen dugularik 
ebazpide, faktore horrek modu banatan eraginen du eskualde bakoitzean zein eredu hartu 
behar litzatekeen nagusiki eskolan onartzeko. Baina beste faktore bat ere kontuan hartu nahi 
genuke: ikasleen adina. Hori ere erabiltzen dugularik, bada, proposamen marko bat aurkezten 
dugu, bi faktore horiek eta lortu nahi diren helburuak gure ustez ahalik eta modurik 
orekatuenean bideratzeko asmotan, nahiz eta ohartzen garen orientabide edo abiaburu gisa 
hartzekoa dela gehienbat (halako orientazio teoriko bat bezala), beste faktore batzuek ere 
ezinbestean eragiten eta baldintzatzen (eta baldintzatuko) dutelakoz eskolako jardunaren 
nolakoa, hala nola irakasleen prestakuntzak, orain artean eginiko bidearen emaitzek, eta 
eskola komunitatearen nahiak, oro har (ikus bedi 3.4.6. puntua). Kasu konkretu bakoitzean, 
faktore horiek ere zehaztuko lukete hautabide eta jardunbide tokikoa, proposamen markoari 
zuzenketak edo aldaketak ezarriz horrela. 
 



4. kapitulua: Azterketa enpirikoa.  481 
 
4. Kapitulua: eskoletako jokabidea bertako hizkuntz ezaugarrien aurrean (azterketa 
enpirikoa) 

4.0. Sarrera 

Laugarren kapitulu honetan, umeek ekar ditzaketen ezaugarri dialektalei buruz eskola 
batzuetan nolako jokaera erakusten den azaldu nahi dugu. Horretarako, azterketa enpiriko bat 
egin dugu, Gernika aldeko ikastetxe batzuetan (bizkaieraren eremuari dagokionez), eta 
Lesaka eta Berako beste batzuetan (goi-nafarrera garaiko euskalkia mintzatzen baita han). 
Lan hori egiteko, Lehen Hezkuntzako hainbat irakasleren laguntza behar izan dugu, gero 
adieraziko den gisan esku hartu dutenak gure lan honetan. Ondoko orriotan azalduko ditugu 
gure eginkizun honen zer-nolakoak. 

4.1. Helburua 

Lan honen laugarren kapituluaren helburua da aztertzea orohar lurralde euskaldun 
batzuetako eskoletara ikasleek dakartzaten hizkuntz ezaugarri dialektalak nola tratatzen diren 
hezkuntz instituzio horren baitako eginkizunetan. Hau da, ikastetxeetan zenbaterainoko 
onarpena edo gaitzespena jasotzen duten herriko ezaugarriek (edo zenbaterainoko zalantza 
ageri den haiekiko). Baina helburu hori zehatzago formulatu behar dugu lan honi dagokionez. 
Horrela, argitu nahi dena da ea bertako euskalkiaren ezaugarriak zeregin idatzietan agertuz 
gero, irakasleek jarrera onarzalea erakusten duten haien aurrean, edo nahiago duten haiek 
zuzendu, horrela haiekiko nolabaiteko gaitzespena  (edo zalantza) erakutsiz. 

Aipatu lurralde horietako bakoitzeko ezaugarriak aztertuz indize batzuk aterako ditugu, 
balizko gaitzespena edo zalantza (edo, besterik gabe, onarpena) erakutsi gogoz. Gainera, 
gaitzespen edo zalantza hori frogatzen bada, jakin nahiko litzateke zenbatekoa den ere. 
Bestela esateko, bilatu nahi genituzke balizko gaitzespen-zalantzak kuantifikatuko lituzketen 
indize batzuk. Gaitzespen/zalantza hori, azkenik, ez da segur aski ezaugarri guzientzat 
berdina izanen, eta beraz ezaugarri bakoitzaren indizeak aterako genituzke: hala lortuko 
ditugu Ezaugarriarekiko Gaitzespen Indizea, Ezaugarriarekiko Zalantza Indizea eta 
Ezaugarria Aldatzeko Joeraren Indizea  (hemendik aitzinera EGI, EZI, eta EAJI, hurrenez 
hurren).  

Hori egiteko orduan, bereizten ditugun ezaugarri guztiak multzo batzuetan sailkatuko 
ditugu (ikus bedi geroago heldu den 4.4. puntua), eta talde bakoitzarekiko jarrera ere 
aztertuko dugu1. 

                                                 
1 Multzo horiek zein diren argitzeko, ikus bedi 4.4. puntua. Esan dezagun, hala ere, ezaugarriak multzoka jartzea batez ere 
antolamendu lana errazteko egin dela, ezaugarriak denak batean emanez gero gertatuko litzatekeen nahasteari itzuri egiteko. 
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Aztergai izanen ditugun ikastetxe batzuetako emaitza guziak batera hartu eta bataz 
bestekoa eginez aterako dira goian esaniko indizeak, ezaugarriei dagozkienak. Hasieratik 
azpimarratu nahi dugu, dena dela, indize horiek orientazio gisa besterik ez direla hartu behar, 
joera erakusteko balio dutenak. Ikerketa honen zernolakoengatik (erabiltzen den ezaugarrien 
kopurua handi samarra da, eta kontuan izan den muga bakarra izan da ezaugarri bakoitzak 
inkestan gutienez behin agertu behar zuela, besterik ez), kontu nagusia ez da zifra zehatz bat 
ematea baizik eta joera bat baden edo ez den, edo/eta norantzakoa den, erakustea. Hau da, 
lehenengo hurbilketa bat egitea. Seinalatu behar dugu, dena dela, eskoletan laguntzaile izan 
ditugun irakasleak ikastetxe horietako joeraren adierazgarritzat har daitezkeela gure ustez, 
baina gehiegikeria litzatekeela azterketa honetan agertzen diren indizeei balio zehatzik eta 
aldaezinik ematea (kontuan hartu behar da irakasle bakoitzak bere jarrera izan dezakeela, eta 
hala izan ohi duela, eta gainera iritziak eta ondoriozko jarrerak denborarekin ere alda 
daitezkeela). Beraz, erdietsiko ditugun datuak esanguratsuak izanen direla uste dugu, joera 
baten adierazgarri, baina ez ondorioak zehazki behin betiko orotara hedatzeko adinakoak. 
Berriro diogu zein izan den asmoa: aztergai den puntuan dagokeen joera norantzakoa den 
ikustea.  

Ondoko lerroetan azaltzen da zein urrats egin ditugun hartarako, eta dagokion azalpena. 

4.2. Aldez aurreko lanak 

Egin nahi genuen azterketari ekiteko, bi lan genituen aldez aurretik egin beharrak: a) 
aztergaia mugatu eta zehaztu; b) erabiliko genuen galde-sorta prestatu. Ondoko puntuotan 
zehazten dira biak. 

4.2.1. Aztertokia eta aztergaia mugatzea eta zehaztea 

Bi inguru euskalkidunetan burutu dugu gure azterlan hau: Gernika aldean2, batetik, eta 
Lesaka eta Berako herrietan, bestetik3. Euskalkiz (eta azpieuskalkiz) desberdinak dira: 
hautatu ditugun Bizkaiko herrietako azpieuskalkia, Bonaparteren 4. sailkapenaren arabera 
(1869), bizkaieraren mendebaleko barietateari dagokio, eta haren barrenean Gernikako 
berbetaren baitan sartzen da; Nafarroa garaian hautatu ditugun herriak, berriz, goi-nafarrera 
garaiari dagozkio, eta hartan Bortzirietako barietatearen barrenekoak dira. Ondoan azaltzen 
dugu xeheroago zertaz hautatu ditugun bi eremu horiek. 

Mendebaleko euskalkiari dagokion lurralde batean egin nahi izan da bereziki azterketa, 

                                                 
2 Erosotasunarengatik Gernika aldea esaten badiogu ere, Gernika-Lumo eta Muxika herrietako ikastetxeak (D eredukoak) 
baino ez ditugu aztertu. 
3 Azken hauei izen ezberdinak emanen zaizkio beharbada lan honetan, hala nola Nafarroako datuak, Bortzerrietako datuak, 
etabar; baina beti ere aipatu diren bi herri horietako bost ikastetxeetan bilduriko datuez ariko gara. 
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euskalkiaren ezaugarrien auzi hau Bizkaian nabarmenagoa bide delakoz (euskara batua eta 
bertako euskalkiaren artean dagoen desberdintasunarengatik, eta euskara batuaren eta 
euskalkiaren artean izaniko lehiaren ondorio gisa, besteak beste). Euskalkiz bizkaieraduna 
den aztertokia behar genuen, bada, lehenengoz. Gernika-Lumo eta Muxika herriak hautatu 
ditugu, arrazoi hauengatik:  

a) Inguru euskaldun bat aztertu nahi genuen, eskolara datozen umeak etxetik euskalkidun 
izan zitezen kopuru adierazgarri batean. Eta hori, bi arrazoi hauengatik: batetik, lan honetan 
bertan beste atal batzuetan erakusten saiatu garen bezala, horrelako ezaugarriak dituen leku 
batean gure ustez euskalkiak eskolan presentzia eta arreta ez ezik onarpena ere merezi 
duelakoz, besterik ez balitz ere arrazoi didaktikoengatik bakarrengatik ere; eta bestetik, 
azterketa ingurugiro euskalkidun batean egitea naturalagoa begitantzen zaigulakoz, 
benetakoagoa alegia, izan ere ezaugarri dialektalen presentzia ikasleen jardunean egunoroko 
kontua izanen baita, beste toki batzuetan beharbada lekuz kanpokoa (edo behintzat ez hain 
egokia) litzatekeena gure idurikoz: Gernikako eskoletako irakaslea ez da harrituko bertako 
ezaugarriak agertzen badira ikasleen idazlanetan, baina bai segur aski inguru erdaldunago 
batean, non guraso eta familia eta gizarte giro euskalkidunik duen umerik aurkitzea bakanago 
gertatuko den. 

b) Behar genituen, ikastetxeak kokatuak diren tokietako (azpi)euskalkien deskribapen xehe 
xamarrak; horrela hizkera jakin horren ezaugarri aski izanen genituen euskara 
estandarrarekin, ohikoenarekin alegia, hainbat puntutan konparatu ahal izateko. Honetarako, 
Gernika aldeari dagokionez, Iñaki Gaminderen Foruko euskararen morfosintaxiaz4 liburua 
baliatu dugu oinarriko material gisa, beste osagarri batzuekin batera; Lesaka eta Berako 
solaskerari doakionez, berriz, geu jatorriz hango euskalkikoa izateak eskaintzen digun 
jakintza erabili dugu. Ezaugarriak bereizteko erabili ditugun irizpideen berri zehatzagoa 
beheragoko 4.2.3. eta 4.2.3.1. puntuetan jarri dugu (Erabili diren esaldien zernolakoak eta 
Ezaugarriak nola bereizi ditugun). 

c) Ez genuen herri ttiki-ttiki batean egin nahi azterketa, kontuan harturik hizkuntzaren 
etorkizunari eta bilakaerari begira populazio handiko bilguneek garrantzia handiagoa dutela 
herri ttikiek baino.  

d) Arrazoi praktikoak ere kontuan izan ditugu: azterketa errazago egiten ahal da praktikan, 
inguru ttiki batean eskola batzuk baldin badira. Gernika aldean baldintza hau ere betetzen da, 
eta orobat Lesakan eta Beran. 

Hasiera batean Gernika aldean mugatu gogo genuen gure lana, batik bat euskalkiaren 
                                                 
4 Gaminde, I. (1989): Foruko Euskararen Morfosintaxiaz, egilearen argitarapena, Foruko Udalak lagunduta. 
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arazoa bereziki garrantzitsua bide delakoz bizkaierari dagokionez. Hala ere, tesi-zuzendari 
izan dugun Pello Salaburu doktoreak eginiko iradokizunaren ondorioz, Lesaka eta Berako 
eskola-ikastolak ere sartu ditugu gure lanean. Azken hauek sartzeko arrazoiak hauek izan 
dira:  

a) Goi-nafarrera garaiko euskalkia, euskara batutik gertuago bide da bizkaiera baino5, 
euskara batuaren oinarri gisa erdiko euskalkiak izendatu direlakoz, oro har;  

b) Gure ustez, Nafarroan ez da hainbesteko gatazkarik izan hango euskalkiaren eta euskara 
batuaren artean, eta beraz pentsa daiteke gizarteak ez dituela irakasleak hainbeste estutuko 
eredu estandarra huts-hutsa irakats dezaten ikasgeletan;  

c) Guziaren buruan, batez ere, goi-nafarrera garaiko euskalkia sarturik lanean, 
Gernikakoan atera genitzakeen emaitzak aztertzeko orduan azken hauek zerekin konparatu 
izanen genuke, eta beraz ondorioak xeheagoak eta adierazgarriagoak izan zitezkeen.  

Horrengatik guziarengatik, bada, Gernika aldeko eta Lesaka eta Berako ikastetxe batzuk 
hartu ditugu aztertoki. 

Behin zein ingurutan egin gogo genuen azterketa erabaki eta gero, aztergaia zehatzago 
mugatzeari ekin diogu. Hurrengo pausoa izan da haustea zein eredutan egin nahi genuen 
azterketa. Hasieran D eta B ereduetako ikastetxeak hartu nahi genituen aztergai, baina ezin 
izan genuen asmoa burutu, kasu batean irakasleak antza ez zirelakoz prest, eta bestean 
inkestari erantzun behar zioten irakasleek azkenean ezin izan zutelakoz egin arrazoi 
ezberdinengatik. Ondorioz, D ereduko geletara bildu genuen aztergaia6.  

Bost eskolatan eskaintzen da D eredua Gernika aldean bereizi dugun azter-eremuan: 
Muxikako Urretxindorra Herri Ikastetxean, Gernika-Lumoko Allende Salazar Herri 
Ikastetxean, Gernika-Lumoko Sebero Altube Ikastolan, Gernika-Lumoko San Fidel Ikastolan 
eta herri bereko Barrutia Herri Ikastetxean. 

Lesakan eta Beran, berriz, ikastetxe hauetan eskaintzen da irakaskuntza guzia euskaraz: 
Lesakako Tantirumairu Ikastolan, Lesakako Irain Eskola Publikoan, Berako Ricardo Baroja 
Eskola Publikoan eta Berako Labiaga Ikastolan. Horietaz gainera, Berako Jesusen Bihotza 
ikastetxea B eredukoa da definizioz, baina praktikan antz handia du irakaskuntza osoa 
eskaintzen duten ikastetxeekin (eta horrengatik sartu dugu gure azterlanean).  

Horren ostean, berriz, zein ikasmailatan egin nahi genuen ere zehaztu behar genuen. 

                                                 
5 Ikusi behar, hala ere, nolako ustea duten irakasleek praktikan euskara batuaren ezaugarriei buruz.  
6 Beran azterturiko ikastetxe bat definizioz B eredua da, baina praktikan D ereduarekin parekatzeko modukoa bide da. 
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Hartarako gogoan izan ditugu puntu hauek: 

a) Kode idatziaren eremura mugatu dugunez azterketa (hau da, eskolan egiten diren lan 
idatzietara7), Haur Hezkuntzako mailek (0-6 urte bitartea) ez ziguten balio. Suposatzen dugu 
idatzizko lanak ikuskatzeko orduan, bestalde, irakasleak modu erosoagoa duela bere ustez 
egokiak ez diren ezaugarriak aurkitu ahala zuzentzeko, eta beraz, pentsa dezakegu zuzenketa 
lanaren ondotik gelditzen diren formak izanen liratekeela irakasleak onargarritzat joko 
lituzkeenak. Ahozkoan, berriz, ustezko edo egiazko oker-egiteak zuzentzeko aukerak 
ttikiagoak dira, komunikazio jarduna etengabe mozten ibili nahi ez bada behinik behin.  

Mintzamenaren gainean bildu ditugun datuak irakasleen iritzi mailakoak dira, haren 
gauzatze konkretuari buruz bestelako azalpenik gabe. Datu horiek, bere soiltasunean, lan 
honen beste atal batean eman ditugu (ikus 3.3.2.2. puntua). 

b) Beste alde batetik, irakasleek oro har hezkuntza maila jakin batean egiten ohi dute euren 
lana (hemen maila esaten dugunean, Haur Hezkuntza edo Lehen Hezkuntza esan nahi dugu, 
ez ikasturtekako banaketa). Beraz, guk ere horixe ezarri genuen baldintza irakasle 
laguntzaileen bila joan ginenean, hots: Lehen Hezkuntzakoak izan behar zuten, besterik gabe, 
edozein ikasturtetakoak izanik ere. Ez genuen bestelako bereizketa ñabarragorik egin alderdi 
horretan. Hona zergatik diogun hau: Lehen Hezkuntzak 6 ikasmaila edo ikasturte hartzen ditu 
bere baitan (6-12 urteko tartea), hiru ziklotan banatuak (lehenbizikoa, 6-8 urte; bigarrena, 8-
10 urte; hirugarrena, 11-12 urte, oro har); jakina, 1. mailako ikasleen heldutasuna eta 
gaitasunak ez dira 6. mailakoen parekoak, eta metodologikoki horrek badu (edo izan dezake, 
bederen) eragina: lehen urteetan ikasleak idazketaren teknika ikasten ari direla esan daiteke, 
eta baliteke aisa adin horretako ikasgeletan ahozkoari garrantzi handia ematea, eta ez 
hainbestekoa idazkera estandarizatuaren ezaugarriak zehaztu eta errespetatzeari. Horren 
ondorioa, berriz, izan daiteke lehenbiziko mailetako irakasleek jarrera zabalagoa izatea 
herriko formak idatzizko lanetan onartzeari dagokionez, ez berez jarrera hala dutelakoz, 
baizik eta aukera metodologiko jakin batek ezarririko baldintza gisa. Gure lan honetan, ordea, 
ez dugu horrelako bereizketarik egin, eta irakasle laguntzaile guzien emaitzak berdin hartu 
ditugu, edozein mailatakoak izanda ere. Kezka edo muga hori agerturik, dena dela, gogora 
dezagun hemen aipatzen dugun bereizketa metodologikoaren berririk ez dugula jaso 
irakasleei egin zitzaien galdeketan, ikasgelan erabiltzen zuten hizkuntz ereduei dagokionez 
(ikus 3.3.2.2. atala).   

e) Azkenik, esan dezagun Lehen Hezkuntzako adin horietan eskolianoak oro har oraindik 
inguru hurbilarekiko (hots, familiarekiko zein gizartearekiko) menpekotasuna eta lotura 
                                                 
7 Galde sortarekin batean irakasleei orri batzuk eman genizkien, non esaten zitzaien zuzendu beharreko esaldiak idatzizko 
lanetan agertuak zirela. 
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handiagoa duela hortik aurrera baino, eta beraz pentsatzen dugu esfera hurbil horietako 
euskararen ezaugarriak (tokiko hizkeraren ezaugarriak) agertzeko posibilitate handiagoak 
izanen direla. Horrexengatik da inportantea aztertzea nolako joera antzematen duten ikasleek 
euren solaskera dela-eta eskola bezalako erakunde prestigiozkoetan (ikus bedi, adibidez, 
konplexuari eskainiriko puntua: 2.2.3).  

Hori dena gogoan izanik, bada, lan honetan Lehen Hezkuntzako ikasmailak ditugu 
aztertzeko. 

4.2.2. Azterketako ikastetxeen eta irakasleen ezaugarri batzuk: gela kopurua, 
irakasleak, ikasleak 

Ikastetxeen datuak: gela kopurua eta irakasle laguntzaileak 

Lan hau hasi genuen ikasturtean, 1995-1996an alegia8, Gernika-Lumo eta Muxikako D 
ereduko ikastetxeetan, Lehen Hezkuntzan, denetara 37 ikasgela ziren9, honela banatuak: 

Seber Altube eta San Fidel ikastoletan, 25 ikasgela; Allende-Salazar, Barrutia eta 
Urretxindorra ikastetxeetan, 12 gela. 

Ikastetxeekin lehenbiziko gutun bidezko harremanean adierazi zitzaienez, ahal izanez gero 
gelako tutoreek edo euskara ikasgaia ematen zuten irakasleek erantzun beharko zioketen 
inkestari. Hala eskaturik, azkenean 23 irakaslek onartu zuen lan honetan laguntzea10. Honela 
banaturik: Seber Altube ikastolatik, 7 irakasle; Allende Salazar ikastetxetik, 7 irakasle; 
Barrutia ikastetxetik, 4 irakasle; Muxikako Urretxindorra ikastetxetik, 3 irakasle; San Fidel 
ikastolatik, 2 irakasle11. 

Denetara 37 gela zirenez, eta lan honetan lagundu diguten irakasleak 23, uste dugu azken 
hauen portzentua ikasgela kopuruarekiko (% 62'16), aski adierazgarria eta esanguratsua dela 
erantzun multzoari fidagarritasuna emateko. 

Lesaka eta Berako ikastetxeetan, berriz, 1996-1997 ikasturtean egin genuen datu biltzea. 
Garai hartan Lehen Hezkuntzan 21 ikasgela ziren, honela banatuak: Lesaka eta Berako 
ikastoletan, 10 gela; Lesaka eta Berako eskola publikoetan, 7 gela; Berako Jesusen Bihotza 
ikastetxean, 4 gela. 

                                                 
8 Datu guzien bilketa hurrengo ikasturtean amaitu genuen (1996-1997an, beraz). 
9 Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzak emaniko datuak. 
10 1996-1997ko ikasturtean Barrutia ikastetxeko andereño bat atzerrira joan zenez, urte horretako haren datuak falta dira 
inkestan. 
11 Irakasle horien hizkuntz ezaugarriei buruz esan dezakegu irakasle laguntzaile horietatik gehien-gehienak euskaldun zahar 
bizkaieradunak suertatu zirela, nahiz eta horrelako baldintzarik ez genien ezartzen lan honetan esku hartzeko. 
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Ikastetxe horietako irakasleetatik, berriz, denetara 19k erakutsi zuten borondatea lan 
honetan kolaboratzeko12. Honela banatuak: Berako Labiaga ikastolatik, 6 irakasle; Lesakako 
Tantirumairu ikastolatik, 4 irakasle; Lesakako Irain eskola publikotik, 4 irakasle; Berako 
Ricardo Baroja eskola publikotik, 3 irakasle; Berako Jesusen Bihotza ikastetxetik, 2 
irakasle13. 

Azkenik, irakasle laguntzaileen kopurua (19) gelen kopuruarekin alderatuz (21), % 90'48 
ateratzen zaigu proportzioa. Beraz, hemen ere gure azterketako irakasle laguntzaileek ongi 
ordezkatzen dute inguru horretako Lehen Hezkuntzako irakasle guzien batez besteko 
jokabidea.  

Irakasleei buruzko datu batzuk 

Alfabetatzeko ahalegina noiz egin zuten 

Irakasle laguntzaileei galdetu zitzaien ea noiz jaso zuten euren ustez euskarari buruzko 
jakite formalaren zatirik handiena, hau da, zein urtetan egin zuten alfabetatzeko lanik 
handiena, eta aukeran 5na urteko bost epe jarri zitzaizkien (1970-75, 75-80, 80-85, 85-90, eta 
90-95). 

Emaitzak ondoko koadroetan ageri dira. 

Gernika aldeko datuak (alfabetatzeaz): 
 

Alf. urt. 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 
Ir. kop. 1 (% 4'35) 14 (% 60'87) 6 (%26'09) 1 (% 4'35) 1 (% 4'35) 

Ikusten denez, irakasle gehien-gehienak 85a baino lehenago alfabetatu ziren: 21 irakasle 
(% 91'3). Gogora dezagun garai horretara bitartean euskara batuaren eta euskalkiaren arteko 
gatazka ongi bizirik zegoela (2.1. atala). 

Bera-Lesakako datuak (alfabetatzeaz): 
 

Alfab. urtea 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 
Ir. kopur. 2 (% 10'5) 3 (% 15'79) 10 (% 52'63) 4 (% 21'05) 0 (% 0) 

Hemen ere ageri da 85a bitartean alfabetatuek egiten dutela kopuru handiena: % 78'85. 
Hala ere, Gernika aldean baino gehiago dira data horretatik goiti aritu direnak euskara 
                                                 
12 19 irakasleen datuak bildu genituen hizkuntza politikari buruz; baina haietako baten lanaren zati handi bat ez genuen 
eskuratzerik izan, eta beraz haien jokabide konkretuari buruzko emaitzak aurkezteko orduan 18 irakaslerekin atera ditugu 
portzentuak. 
13 Irakasle horien artetik, 12-13 euskaldun zaharrak dira (% 66 inguru), batzuk herrikoak bertakoak, eta beste batzuk 
bestetakoak, lurraldez edo euskalkiz. 
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formalki lantzen: % 21'15. Kontuan hartu behar da, gainera, euskalkiaren eta batuaren arteko 
gatazkak bizitasun ttikiagoa izan duela Nafarroan, oro har, gure ustez. 

Irakasleek euskarazko titulua noiz atera zuten 

Euskarazko titulua noiz erdietsia zuten ere galdetu zitzaien, bai Gernika-Lumo-Muxikako 
ikastetxeetako irakasleei, eta baita Lesaka-Berakoetakoei. Emaitzak segidan erakusten ditugu.  

Gernika-Lumo-Muxikan erantzun hauek jaso genituen: 1976an, 2 irakaslek; 1978an, 3k; 
1979an, 1ek; 1980an, 3k; 1981an, 2k; 1982an, 3k; 1983an, 1ek; 1984an, 1ek; 1985ean, 3k; 
1986an, 1ek; 1994an, 1ek. 

Datu honek ere alfabetatzeari buruz atera den datua indartzen du: 1986a baino lehenago, 
21 irakaslek atera zuten euskarazko titulua (% 91'3).  

Bera-Lesakan, berriz, 1973an, irakasle batek atera zuen titulua; 1975an, 1ek; 1976an, 
1ek; 1979an, 1ek; 1982an, 1ek; 1983an, 3k; 1984an, 3k; 1985ean,1ek; 1986an, 1ek; 1987an, 
2k; 1988an, 2k; 1990an, 2k. 

Multzo honetan irakasle proportzio franko ttikiagoa da 1986a baino lehenago atera duena 
hizkuntzaren gaitasun agiria: % 57'89. 

Alfabetatzeari buruzko datuen konparazioa, bataz besteko ponderatuaren arabera 

Bai alfabetatzeko ahaleginari buruzko datuak, eta bai titulua ateratzeari dagozkionak 
konparatzeko, eta orientazio gisa, multzo bakoitzeko bataz besteko ponderatua atera 
dezakegu, hartarako goian aipaturiko datak hartuko ditugularik balore gisa. Data zehatz bat 
ezartzeko datu aski ez dugunean (alegia, alfabetatzeko ahaleginari buruz ari garenean) 
denbora epe bakoitzaren balio tartekoa hartuko dugu (70-75 epea, 72´5; 75-80 epea, 77'5, eta 
horrela). Honela jokatuz, ezar dezakegu irakasle zuzentzaile multzo bakoitzarentzat 
nolabaiteko data bat, multzoaren ezaugarrien bilduma gisa har daitekeena (beti ere orientazio 
gisa besterik ez). Emaitzak honako hauek dira: 

Alfabetatzeko data (bataz besteko ponderatua): 

Gernika-Lumo-Muxika: 1979'63; Bera-Lesaka: 1981'71. 

Bi urteko ezberdintasuna ez zaigu adierazgarria iduritzen. 

Titulua ateratzeko data (bataz besteko ponderatua): 

Gernika-Lumo-Muxika: 1982'04; Bera-Lesaka: 1983'53. 
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Bi datu horien arteko aldea ere ez zaigu garrantzitsua begitantzen. 

Ikasleen datuak 

Atal honetan, gure azterketan lagundu diguten irakasleen ardurapeko ikasgeletako ikasleen 
ezaugarri linguistikoen berri emanen dugu. Zehazki, ikusi nahi dugu ea ikastetxe bakoitzeko 
ikasleen gurasoetatik biak ote diren euskaldun, bat bakarra ote den hala, edo bakarrik ere ez. 
Datu horiek balioko digute ikasgelako egoera hobeki ezagutzeko, eta gainera horren arabera 
irakasleak bere lana doituago funtsatzeko informazioa ere izanen luke14. Ondoko koadro 
hauetan ageri dira datu horiek. 

Lehenbiziko, ikastetxeka emanen ditugu datuak eta portzentuak, ondoko bi koadro hauetan 
(denetara izeneko zutabean ageri diren datuak, mostra guziarekikoak dira, denak batean 
hartuta; aldiz, beste zutabeetako portzentuek, ikastetxe bakoitzeko egoera erlatiboaren berri 
ematen digute): 
 

 Seber A. Allende-S. Barrutia Urretxind. San Fidel Denetara 
2ak eusk. 85 (% 57'82) 77 (% 49'36 ) 22 (% 61'11) 32 (% 91'43) 28 (% 75'68)  244(% 59'37)
1 euskal. 38 (% 25'85) 45 (% 28'85 ) 3 (% 8'33) 3 (% 8'57) 8 (% 21'62) 97(% 23'60) 
0 euskal. 24 (% 16'33) 34 (% 21'79) 11 (% 30'56) 0 (% 0) 1 (% 2'7) 70(% 17'03) 
Denetara 147 (% 100) 156 (% 100) 36 (% 100) 35 (% 100) 37 (% 100) 411 (% 100) 

4.2.2.1. koadroa: Gernika aldeko ikasgeletako ikasleen gurasoen datuak, ikastetxeka. 
 

  
 Labiaga Tantirum. Irain R.Baroja J. Bihot. Denetara 
2ak eusk. 47 (% 40'52) 43 (% 64'18) 47 (% 75'81) 23 (% 42'59) 20 (% 46'51)  180(% 52'63)
1 euskal. 51 (% 43'97) 16 (% 23'88) 13 (% 20'97) 24 (% 44'44) 13 (% 30'23) 117(% 34'21)
0 euskal. 18 (% 15'52) 8(% 11'94) 2 (% 3'22) 7 (% 12'96) 10 (% 23'26) 45 (% 13'16) 
Denetara 116 (% 100) 67 (% 100) 62 (% 100) 54 (% 100) 43 (% 100) 342(% 100) 

4.2.2.2. koadroa: Lesaka-Berako ikasgeletako ikasleen gurasoen datuak, ikastetxeka. 

Ikastetxe batetik bestera datuak aldatzen dira, baina gure lan honi dagokionez, denetan ere 
ongi ikusten da ikasleak euskarazko giroan bizi daitezkeela eskolaz kanpo ere, familiari 
dagokionez behinik behin15. Izan ere, kasu guzietan ikasleen guraso euskaldunak erdaldunak 
baino gehiago dira. 

Hurrengo koadro hauetan (4.2.2.3 eta 4.2.2.4.), berriz, gelaz gelako datuak aurkezten 
                                                 
14 Lehenagotik emanak ditugu inguruko gizarteari buruzko datu batzuk; Gernika aldeari dagozkienen berri jakiteko, ikus 2.5. 
atala; Bortzerrietako datuak, berriz, ondoan jartzen ditugunak, Bortzerrietako Euskara Zerbitzua-ri esker eskuratu ditugu, 
1996ko erroldatik hartuta (Nafarroako Gobernua, 1999): 
-Arantza, 707 bizilagun; 700 euskaldun (% 99); 
-Bera, 3.441 bizilagun; 2.294 euskaldun (% 66'7); 
-Etxalar, 822 bizilagun; 740 euskaldun (% 90); 
-Igantzi, 589 bizilagun; 545 euskaldun (% 92'5); 
-Lesaka, 2.693 bizilagun; 2.122 euskaldun (% 78'8). 
Eskualdeko datuak denetara: 8.252 bizilagun; 6.401 euskaldun (% 77'6). 
15 Berriz azpimarratu nahi dugu, dena dela, orientazio bat besterik ez dela hau, azken batean gurasoen euskalduntasunak ez 
baitu nahitaez esan nahi gero hizkuntza hori familia giroan erabiltzen den edo ez. 
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ditugu16: 

 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 A1 A2 A

3
A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 U1 U2 U3 F1 F2

2 12 12 19 9 10 9 14 15 8 9
 

14 8 9 14 7 7 ? 8 12 8 12 14 14

1 3 7 5 2 12 7 2 6 6 5
 

6 7 8 7 1 1 ? 1 0 2 1 5 3 

0 7 2 3 3 2 6 1 3 8 7
 

4 7 2 3 5 5 ? 1 0 0 0 0 1 

4.2.2.3 koadroa: Gernika aldeko geletako ikasleen (gurasoen) datuak, gelaz gela. 

 
 L1 L2 L3 L4 L5 L6 T1 T2 T3 T4 I1 I2 I3 I4 B1 B2 B3 J1 J2 

2 9 5 11 6 7 9 13 12 9 9 12 15 15 5 11 5 7 11 9 
1 14 11 7 5 8 6 2 5 2 7 2 1 4 6 9 6 9 5 8 
0 1 2 4 5 5 1 1 2 2 3 0 0 1 1 1 4 2 5 5 

4.2.2.4. koadroa: Bera eta Lesakako geletako ikasleen (gurasoen) datuak, gelaz gela17. 

Koadro horietako datuek adierazten digute ikasgela guztietan ere ikasleen guraso 
euskaldunak erdaldunak baino gehiago direla, bai Gernika aldeko aztertokietan eta bai 
Lesaka-Berakoetan. Beraz, pentsatzekoa da horietako asko familia giro euskalkidunean biziko 
direla. 

4.2.3. Erabili diren esaldi sorten zernolakoak 

Ikastetxeekin lehenbizikoz harremanetan jarri aitzinean, esaldi sorta bat egin zen, gero 
haren bidez neurtzeko nolako jarrera erakusten duten irakasleek euskalkiaren ezaugarrien 
aurrean. 

Lehen ere esan dugun bezala, ezaugarri jakin batzuen aurreko jokaera neurtu nahi genuen, 
kode idatziari dagokionez. Jokamolde hori, nolanahi ere, eskola mailako jardunean neurtu 
nahi dugu. Ez dugu, beraz, inolako iritzirik agertzen irakasleek hiztun gisa zer jokaera duten 
egunoroko bizitzako alor desberdinetan hizkuntz ereduei dagokienez. Azken batean, izan ere, 
beste aldetik ikusi nahi baitugu auzia: ea tokiko hizkeraren ezaugarriek, ikasleek geletara 
eraman ditzaketenak, zenbateko aukera duten eskola instituzioaren babesaz edo onarpenaz 
gozatzeko.   

Kode idatzian esan dugu egin nahi dugula azterketa. Irizpide horretatik abiatuz, ez digute 
ardura fonetika soilari dagozkion kontuek (fonetismoak, laburtzapenak, etc), nahiz eta 
                                                 
16 S: Seber Altube; A: Allende Salazar; B: Barrutia; U: Urretxindorra; F: San Fidel. S1: Seber Altubeko gela 1; A2: Allende 
Salazar-eko bigarren gela; B3: Barrutiko 3. gela.... eta abar. Ezkerreko zenbakiak (2, 1, 0) hau esan nahi dute: 2=bi gurasoak 
euskaldunak; 1=guraso bat euskalduna; 0=gurasoak erdaldunak. 
17 L1: Labiaga, lehenbiziko gela; T2: Tantirumairu, 2. gela; I3: Irain, 3. gela; B2: Ricardo Baroja, 2. gela; J1: Jesusen 
Bihotza, 1. gela. Ezkerreko zutabeko zenbakiak honela irakurri behar dira: 2, bi gurasoak euskaldunak; 1, guraso bat 
euskalduna; 0, gurasorik bat ere ez euskalduna. 
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batzuetan ez den erraza finko ezartzea zein den idatzian erabili beharreko forma, eta zein 
hartu behar den ahozko kodean eginiko laburtzapen soiltzat18. Lexiko kontuan, halere, nahiz 
eta ikuspuntu batetik aldaera soilak izan, batzuetan forma desberdintzat hartu ditugu, 
nolabaiteko tradizio idatzia baldin badute. Uste dugu puntu hau arretaz aztertu beharra dela, 
zeren, nahiz eta diferentziak linguistika konparatutik begiratuta ttikiak izan hagitz, 
irakaskuntzaren munduan, eta 6-12 urteen arteko ikasleekin ari garelarik, kontuan hartu 
beharrekoak baitira horiek denak, behintzat estudianteek eskolara dakarten hizkerari arreta 
jarri nahi bazaio eta errespetua gorde19. Guk, nolanahi ere, horrelako aldaerak ere sartu ditugu 
galde-sortetan (nahiz eta azken batean beharbada euskara batu formalean beste batzuk onetsi).  

Hurrengo puntuan (4.2.3.1.) agertzen den bezala hautatu ziren hainbat ezaugarri, eta gero 
horiek esaldietan sartu ziren irakasleei aurkezteko. Horretarako beti gogoan izan zen ateratzen 
ziren esaldiek laburrak eta ulerterrazak izan behar zutela, beti ere Lehen Hezkuntzako 
ikasleek eginak zirela eman behar baitzuten, artifizialkeria gehiegizkoan bederen ez 
erortzeko. Kasu batzuetan esaldiak esangura bat baino gehiago izaten ahal bazuen, 
testuingururik ezak ekar lezakeen anbiguitatea edo gaizki ulertuak ekiditeko, esaldiaren 
alboan gaztelerazko itzulpena jarri zen.  

Horrela ariz, azkenean 600 esalditik gorako sorta prestatu zen Gernika aldeko eta Lesaka 
eta Berako eskoletako irakasleei aurkezteko. Sorta hori ez zen dena batean pasatu, zati 
bereizietan baizik. Bestalde, denak ez dira lan honetarako baliatu (ikus 2. eranskina: Galde 
sortak).  

Esaldi horietatik batzuk osagarri moduan sartu dira eta beste batzuek berriz bad(it)u(z)te 
guk aztertu nahi d(it)ugun ezaugarriren bat(zuk). 

Ezaugarriak irakasleei nahasian aurkezten bazitzaizkien ere, guk multzo batzuetan sailkatu 
ditugu, ondoan agertzen dugun bezala. Ondoko sailkapenean, parentesi artean jartzen da 
zenbat ezaugarri bereizi den atal bakoitzeko; lehenbiziko zenbakia Bortzirieta aldeko 
inkestari dagokio, eta bigarrena Gernika aldekoari:  

1) deklinabidea (29, 42) 
2) izenordaina (9, 9) 
3) erakusleak (8, 6) 

                                                 
18 Adibidez, nonor izenordainaren kasuan, guk forma idatzitzat nonor bera hartu dugu, baina badira nor edo nor osorik hartu 
izan dutenak (Goikoetxea, 1994ko XIII Biltzarrera aurkezturiko lanean, bat esateko), eta baita beste formaren bat 
proposatzen dutenak ere (noonor, adibidez). Bortzerrien inguruko ezaugarri bat aipatzeko, eskautu edo akautu bezalako 
formak, maila idatzira ere pasa daitezke? Edo eskapatu eta akabatu dira halako mailarako? Ttipi-ttapa eskualde aldizkarian, 
adibidez, eskautu eta akautu bezalakoak agertu izan dira. Azken batean, estandarizaziorako zein irizpide ezartzen den da 
kontua (etimologia vs egungo bertsio ahozkoa), edo irizpide bakoitzaren barrenean zein mailatan egiten den hala. 
19 Kezka horren adibideak ageri dira Lourdes Oñederraren eta Pilartxo Etxeberriaren txostenetan, Euskaltzaindiaren XIII. 
biltzarrean. 
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4) zenbatzaile zehaztuak (5, 6) 
5) zenbatzaile zehaztugabeak (8, 6) 
6) izenondoak (4, 3) 
7) aditz jokatugabearen morfologia (22, 41)  
  -aditz izenak (12, 32) 
  -aspektu burutua (7, 6) 
  -etorkizun marka (3, 3) 
8) aditz jokatuaren morfologia (14, 21) 
9) aditzaren erabilera bereziak (16, 15) 
10) partikula modalak (3, 2) 
11) adberbioa (72, 58) 
  -kopurukoak (5, 2) 
  -modukoak (18, 16) 
  -denborakoak (16, 17) 
  -lekukoak (9, 9) 
  -iritzikoak (6, 1) 
  -maila adberbioak (10, 6) 
  -galdetzaileak (5, 5) 
  -eratorriak eta elkartuak (3, 2) 
12) posposizioak (16, 11) 
13) perpaus bakunaren sintaxia (62, 64) 
  -galdegaia (3,3) 
  -beste (6,14) 
  -predikatu osagarriak (4,4) 
  -aditzaren erabilera eta erregimenak (12,11) 
  -aditz batzuen erregimenak (37,32) 
14) perpaus elkartuaren sintaxia (74,54) 
  -konpletiboak (19,13) 
  -kausalak eta ondoriozkoak (12,9) 
  -erlatibozkoak (6,5) 
  -kontzesiboak (2,2) 
  -finalak (3,4) 
  -denborazkoak (17,12) 
  -moduzkoak (4,2) 
  -baldintza (6,3) 
  -konparazioak (5,4) 
14) lokailuak eta juntagailuak (15,15) 
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15) funtzio batzuk: 
  - konparazioa (12, 17) 
  - beste batzuk (9, 8) 
   -ordua nola esan (4, 5) 
   -neurri batzuk nola eman (3, 2) 
   -eguraldiaz (2, 1) 
16) atzizkiak (19, 11) 
17) lexikoa (120, 125): 
  -lexema desberdinak (72, 85) 
  -aldaerak20 (48,40).  

Bereizi ditugun ezaugarriak, 4.4. puntuan ikus daitezke.  

4.2.3.1. Ezaugarriak nola bereizi ditugun 

Hizkuntz gertakari bat lan honetan aztergaitzat hartzeko, honako irizpide hau erabili dugu: 
konparatzen ditugun bi hizkeretan ideia edo nahia edo dena delakoa adierazteko, hizkuntz 
elementu edo osagai desberdinak erabil daitezela. Beste modu batean esateko: gauza bera, 
ezberdin esan dadila, hots, ideia bera adierazteko, hizkuntz baliabide diferenteak usa daitezela 
bi eskualdeetan. Horixe izan da irizpide nagusia (irizpide horrekiko salbuespen batzuk ere 
hartu ditugu aztertzeko: horien aipamena eta lan honetan sartzeko arrazoia tokian tokian 
adieraziko ditugu).  

Beraz, alde batetik, ez digute orohar axola euskara batuko testuetan eskuarki agertu ohi 
diren formak, baldin eta aldi berean azterketako bi azpieuskalkietan berdin erabiltzen badira 
(dena dela, salbuespen bakan batzuk bai hartzen ditugu aztergai: herri hizkera bietan berdin 
erabiltzen diren formak, baldin eta euskara batu soziologikoaren muga lanbrotsuetan sartzen 
ez badira; adibidez, hain da handia, ez da sartzen bezalako perpausak, edo burdi edo buztarri 
bezalako hitzak). 

Hala ere, hizkera bakoitzeko ezaugarrien indizeak agertzeko orduan, batzuetan ez ditugu 
aintzat hartu harako ezaugarri haiek euskara batuko testuetan gure iduriz zabal dabiltzanak 
oztoporik gabe: esate baterako, erakusten ditugun koadroetan Lesaka eta Berako erran 
formaren aurreko joera erakutsiko dugu, baina Gernikakoan ez dugu agertuko esan 
formarekiko jokamoldea, azken hau onartzen delakoz eragozpenik gabe; eta alderantziz: 
Gernikako ezaugarri gisa hartuko dugu guzur hitza, baina Lesaka eta Berako ezaugarrietan ez 
dugu agertuko gezur forma hedatuagoaren aurreko jarrera, azken hau arazorik batere gabe 

                                                 
20 Lexikoan bi multzo bereizi ditugu, eta zein bere multzoan sartu dugu: batzuk lexema desberdinei dagozkie, eta beste 
batzuk beste hedatuago edo erabiliago batzuen aldaera hutsak dira.  
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ontzat hartuko baita21. 

Lexikoari dagokionez, gehitu behar dugu hautatu dugun hitz multzoak ez duela inola ere 
ordezkatzen ahal atal zabal hori. Esaldiak osatzeko hitz batzuk behar genituen, eta baliatu 
dugun irizpide bakarra da hitzak egunoroko hizkerakoak izatea. 

Bestalde, fonetismo huts gisa hartzen ditugunak edo ahozko hizkerei dagozkien 
laburtzapenak ere ez ditugu aztertuko, nahiz eta irakasleei zuzentzeko aurkezten zaizkien 
esaldietan ahozko forma horietako batzuk agertuko diren, balitekeelakoz halakoak agertzea 
ikasleen idatzietan. Fonetismo hutsen kasuan sartzen ditugu deklinabidean gertatzen diren 
aldaera desberdinak, hala nola gauzie edo berdia, edo bokale harmoniako fenomenoak, 
konparazio batera mutile; eta baita bustidura fenomenoak ere, hala nola adittu edo mendiya 
edo mendixe. Laburtzapenen sailean sartuko genituzke ekarribiot edo (e)karbardut-en 
gisakoak. Eta hori, nahiz eta ohartzen garen irizpidea batzuetan ez dela oso ziurra izanen 
(akautu edo akabatu?). Honelakoetan, dudako kasu batzuk kenduta beharbada, gainerakoetan 
eskuarki hizkuntzaren erabilera formalagoetara joko genuke, dela euskara batuaren 
idazkerakoak edo dela bizkaiera literarioko formak aurkeztuz aztertzeko. 

Irizpide dialektologiko huts jakin baten arabera joko dizut (joko zaitut-en tokian) edo erran 
nau (erran dit, alegia) bezalako formak ere sar daitezke herriko erabilera berezien erakusgarri 
gisa, baina horrelakoak ere ez ditugu aztertuko. 

Gisa horietako kontuak alde batera utziko ditugu, eta beste guzia bai sar liteke aztertzeko.  

Jakina, horrek ez du esan nahi horrela hautaturiko ezaugarriak denak maila berekotzat 
hartu behar diren. Izan ere, goiko irizpide horiekin bereiziriko hizkuntz gertakarien artean, 
batzuk herrikoak izanen dira, baina ez dira ezagunak izanen kode idatziko testuetan -adibidez 
euskalki literarioan-; beste batzuk euskalki literarioan onartzekoak izanen dira, baina ez hala 
euskara batu formalean, puntu horiek Euskaltzaindiak zehazki erabakiak dituelakoz gure 
azterketa hau egin deneko, eta herriko hizkerakoa ez bezalako formak hautatu dituelakoz; 
beste batzuk, aldiz, erraz sartzekoak izanen dira bai euskara batu formalean eta bai euskara 
batu soziologikoan ere22; besteren batzuk beharbada euskara batu soziologikoan ez lirateke 
sartuko (honen definizio zehatzik eman ezin baldin bada ere), eta abar...  

Horrela, bada, nolabait kategoria desberdinetako ezaugarriak erabiliko ditugu lan honetan, 

                                                 
21 Horrek, dudarik ez da, multzoen bataz besteko indizeak aldatuko dizkigu, zeren hitz erabilienen indizea eskuarki 0 izaten 
baita, eta horrek multzoaren indizea jaitsarazten baitu. Esan behar dugu, bada, benetan adierazgarriak diren indizeak 
bakarkakoak direla, eta multzoetan biltzeak ordena ezartzeko balio digula gehienbat, informazio adierazgarriren bat 
batzuetan eman dezakeen arren. 
22 Euskara batua formalaren eta soziologikoaren arteko desberdintasunei buruz, ikus Salaburu 1994, lan honen 1. atalean 
bildua. 
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eta behar denean multzo bakoitzekoei buruz zer edo zer esanen dugu punturen batean edo 
bestean23. Seinala dezagun, gainera, ezaugarri garrantzitsuen multzo handi xamarra aztertu 
dugula, eta beraz gure idurikoz azterketa honetarako bereiziriko itemek hizkera horietako 
ordezkaritza lana aski ongi betetzen dutela. 

Irizpide horien arabera, bestalde, bi eskualdeetan hautaturiko ezaugarriek sarri askotan 
badute erlazioa24, baina hein batean autonomoak dira elkarrekiko, eta beraz bi alderdietako 
indizeen arteko zenbakizko konparazio hutsa ez daiteke interpreta bere soilean, hizkera 
bataren edo bestearen gaitzespen edo onespen gisa bere osoan. Izan ere, azterketa kualitatiboa 
da ezaugarriei dagokienez, eta horrenbestez ez da deus ere esaten ahal ezaugarri horien 
erabilera koantitatiboaz. Zenbatez ere ezaugarri horiek adierazgarriak eta hizkeraren 
ordezkari egokitzat jotzen diren, hala ere, hainbatez izanen dira emaitzak ere esanguratsuak. 
Honi dagokionez, esan behar dugu, berriz ere, lanaren helburua joera erakustea dela, eta ez 
besterik, eta gainera hautaturiko ezaugarrien egokitasunaren menpekoa. Honaino, hautaturiko 
ezaugarriei buruzko zertzeladak azaldu ditugu, eta horrek lanari ezartzen dizkion mugei 
buruzko iruzkina. 

Lan honetan aztertzeko hartzen ditugun hizkeren ezaugarriak bereizteko, honako lanak eta 
bestelako bitartekoak erabili ditugu: 

a) GAMINDE, I. (1989): Foruko Euskararen Morfosintaxiaz, egilearen argitarapena, 
Foruko Udalaren laguntzaz. Oinarri gisa liburu hau erabili dugu ezaugarri asko hartzeko. 
Foruko euskarako ezaugarriak erabili ditut, bada, Gernika alde guziko euskararen 
ezaugarritzat. Kasuren batean edo bestean diferentzia ttikiren bat edo beste egon litekeen 
arren, uste dugu funtsean (eta xehetasun gehien-gehienetan ere bai) baliagarria dela bertatik 
harturiko informazioa; beste alde batetik, kontuan hartzen dugu Gernika bilgunea dela eta 
beraz sarritan inguruko hizkeren ezaugarriak agertzen direla bertan bizi direnen berbetan.  

b) MITXELENA, L. (1987tik honat): Orotariko Euskal Hiztegia, Bilbo, Desclée de 
Brouward; 

c) GAMINDE, I. (1992c): Bizkaiko ahozko euskararen esaldi konposatuez, (argitara 
gabea, egileak berak lan honetarako utzia); 

                                                 
23 Kategoria dela eta, argudia daiteke gure ezaugarri multzoan batzuk erregistro jakin baterako egokiak direla eta beste 
baterako ez, eta denak nahasian aurkeztea ez dela egokia. Esan behar dugu, horretaz, irakasleei azalpenak emateko orduan 
berariaz esaten zitzaiela zuzenketa lanean gogoan eduki behar zutela ezaugarri horiek edozein motatako lanetan ager 
zitezkeela (lagun bati gutuna, beste euskalki bateko ikasle batekiko idatzizko harremana...), eta beraz, kontestu jakin batean 
(edozeinetan) onargarriak ziren tasunak besterik gabe ontzat eman behar zituztela.  
24 Hizkera bateko ezaugarria bereizi dugunean, saiatu gara beste hizkerako haren parekoena jartzen, konparaziozko emaitzak 
ahal bestean esanguratsuak izan litezen. Hala ere, irizpide hori ezin izan dugu beti erabili, zenbaitetan zaila izan zaigulakoz 
parekide zehatzena aurkitzea. 
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d) AURREKOETXEA, G. (1995): Bizkaieraren egituraketa geolinguistikoa, Bilbo, 
EHUAZ.  

e) GAMINDE, I. (1995b): «Bizkaiko ahozko euskararen esaldi ereduez (I)», FLV 70, 
iraila-abendua 1995, 431-465 or.  

d) UEUko Linguistika Saila. (Txillardegi eta Aurrekoetxea zuz. eta koord.) (1987): Euskal 
Dialektologiaren Hastapenak, Bilbo, UEU. 

e) Miren Torrealdai irakaskideak ere lagundu digu, eta baita 1995 eta 1996 urteetan 
Bizkaiko Irakaslegoaren Unibertsitate Eskolan aritu ziren Gernika aldeko ikasle batzuek ere: 
denek ere noiz edo noiz argitu digute punturen bat edo beste. 

f) Ipar Nafarrera garaiko Lesaka eta Berako hizkeraren ezaugarriak bereizteko, hango 
hiztuna izateak eskaintzen digun jakintza erabili dugu25. 

Aztertzeko bereiziriko ezaugarrien zerrenda 4.4. puntuan agertzen da. Horietako batzuk 
galde-sortetan behin baino ez dira agertzen, baina beste batzuk gehiagotan. Kontuan eduki 
dugun irizpide bakarra izan da ezaugarri bakoitzak behin bederen agertu behar zuela. Hortik 
aurrera, oro har, esaldietan ezaugarri dialektalen metatzea ez gertatzeari eman diogu 
garrantzia, beste kontsiderazioen gainetik (euskalkiaren ezaugarrien agerpen ugariak 
beharbada eman ziezaiekeen irakasle zuzentzaileei ideiaren bat zer aztertu nahi zen, eta beti 
hori gerta ez zekigun ihesi ibili gara, gaiaren balizko minberatasunarengatik). Saiatu gara 
esaldi multzoak ez zezala iduri euskalkiaren ezaugarrien bilduma. 

4.3. Lan prozedura 

Hipotesi batzuetatik abiatzen gara, eta aurrez zehazturiko prozeduraren bidez esaldi sortari 
emanen zaizkion erantzunak aztertuz saiatuko gara hura egiaztatzen edo gezurtatzen. 

4.3.1. Hipotesia 

Hipotesia da gure inkestari erantzunen dieten irakasleek hizkuntz eredu murriztua 
onartzeko joera izanen dutela eskolan egiten diren idatzizko lanetan. Aldez aurretik uste dugu 
eskolako lan idatzietan euskalkiaren ezaugarrien aurrean nolabaiteko gaitzespena agertuko 
dela, horrek bi dimentsio dituelarik:  

a) batetik, ez dira onartuko euskalkiaren ezaugarri batzuk, baldin eta euskara batuan beste 
modu batean erabakiak badira; hau da, euskalkiaren eta (irakaslearen ustezko) batuaren arteko 
                                                 
25 Euskal Herriko Hizkuntz Atlaseko datuak ere erabili nahi genituen, baina Euskaltzaindiari eskaria egin bazitzaion ere, ez 
genuen erantzunik jaso. 
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kontradikziorik baldin bada, ez da onartuko euskara batua kontsideratzen dena baizik, eta 
euskalkiaren ezaugarriak zuzentzeko joera erakutsiko da26;  

b) bestetik, irakasleek bataz beste euskara batua ez dute har zitekeen bezain modu zabalean 
ulertuko: iragazki extua erabiliko dute eskolan idatziz onartzeko litzatekeen hizkuntz ereduari 
dagokionez. Azken hau bestela adierazteko: esanen genuke euskara batu soziologikoa 
kontsidera genezakeen irizpidea baliatzen dutela, eredu estandarraren kontzepzio estuxkoa 
erabiliz horrela (adibidez, euskal hizkuntzaren akademiak baino joera murrizgarriagoa 
erakutsiz herriko hizkeraren fenomenoen aurrean). 

Gainera, beste hipotesi hau ere erabiltzen dugu: herrian herriko ezaugarriak bere hartan ez 
onartzeko joera handiagoa izanen da Gernika aldean Nafarroako Bortzerrietako eskoletan 
baino, euskalkiaren eta euskara batuaren arteko distantzia linguistikoa ez ezik ereduen arteko 
gatazka ere handiagoa izan delakoz, ustez, Euskal Herriko mendebalean. 

4.3.2. Hipotesia egiaztatzeko edo gezurtatzeko prozedura 

Beste puntu batean esan dugu hizkuntz ezaugarri batzuk bereizi genituela, eta hartarako 
zein irizpide erabili ziren (ikus 4.2.3.1. puntua). Eskolak ikasleek aurkezten ahal dituzten 
hizkuntz ezaugarri horien aurrean erakusten duen jarrera aztertzeko, irakasle erantzuleei 
esaldi batzuk aurkezten zaizkie, ikasleek idatzizko lanetan eginak balira bezala, eta horiek 
zuzendu egin behar dituzte, hartarako beren ohiko irizpideak baliatuz (hau idatziz azaltzen 
zaio inkestatuari, esaldiekin batera ematen zaizkion orri batzuetan, eta baita ahoz ere, 
inkestak aurkezteko eginiko bisitan27).  

Esaldi-sorta irakasleei aurkezteko orduan kontu handiz saiatu gara erantzuleek ez dezaten 
jakin zeren bila gabiltzan, ohartuak baikara zein minbera izan den aurreko urteetan 
euskalkiaren eta batuaren arteko lehia eta borroka, eta uste baitugu oraindik ere gatazkaren 
ondorioak ez direla arrontean itzali. Hori kontuan edukirik, bada, irakasle bakoitzari esaldi 
multzo bat aurkezten zaio zuzentzeko.  

Seinala dezagun proba-piloto bat egin genuela Erandioko Altzaga ikastolako bi irakasleren  
laguntzarekin (azken sorta baino laburragoa izan zena, dena dela). Proba horrek balio izan 
zigun ikusteko esaldi batzuk ez zirela aski egokiak guk bilatu nahi genuen kontrastea argi 
erakusteko, eta beraz azken galde-sortan ez genituen sartu. 

Azal dezagun hurrengo nolako zuzentze lana eskatu genien irakasleei.  
                                                 
26 Inkestak 1996ko udaberritik hasi eta 1997ko udaberria arte pasatu ziren. Kontuan harturik Euskaltzaindiak erabakiak 
hartzen dituen unetik haiek hiztunen eta profesionalen artera heldu arte denbora tarte bat behar izaten dela, guk euskara batu 
formaltzat ez ditugu hartzen Euskaltzaindiak 1994ko Batzarrea egin arte erabakitakoak besterik. 
27 Ikus bedi 1. eranskina: Inkestari erantzun aurreko oharrak. 
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Irakasle inkestatu bakoitzak hiru aukera ditu ezaugarri bakoitzaren aurrean. Muturreko bi 
kasuak aipatuko ditugu lehenbiziko, horiek direlakoz errazenak eta garbienak.  

Aurreneko aukera da ezaugarria bere hala uztea, inolako ukiturik edo zuzenketarik gabe: 
horrek esan nahiko luke bertan agertzen den ezaugarria onartu egiten dela besterik gabe 
(jakina, ez da inola ere aipatzen zein den esaldi bakoitzean axola digun ezaugarria). 
Horrenbestean, ezaugarri onartuen sailean sartuko ditugu horrelako erantzunak. 

Bigarren aukeran, ordea, inkeskatuak ezaugarri bat edo beste ezabatu egiten ditu, zuzendu 
alegia, eta bere ustez egokia eta zuzena den forma jartzen du lehengo "okerraren" tokian 
(honek esan nahiko luke delako ezaugarria ez dela onartzen, okertzat eta zuzendu 
beharrekotzat jotzen dela). Horrelako erantzunak, ezaugarri gaitzetsien sailera bilduko ditugu 
(eta gero horien bidez aterako dugu EGI28 indizea). 

Bi puntu horiek garbi dira, muturrekoak diren bestean (onartuak, edo gaitzetsiak). Baina 
gerta litezke tarteko erantzunak, eta horientzat ere tokia utzi behar da. Duda/aukera dei 
diezaiokegu erantzun mota honi, eta horiekin ateratzen den indizeari laburturik EZI deituko 
diogu (Ezaugarriarekiko Zalantza Indizea). Tarteko erantzunen esparru honetan sartuko 
genituen, gure aurretiko usteen arabera, bereziki honako hauek (eta hala adierazi zitzaien 
emaniko azalpenetan, bai ahoz eta bai idatziz ere eginak):  

a) Batzuetan gerta daiteke esaldi-sorta zuzentzen ari den irakasleak ikusten duela 
ezaugarri jakin bat ez lukeela txartzat emanen, baina hala ere, zerbaitengatik, iduritzen zaiola 
esplikazio bat merezi duela esaldian agerturiko elementuren batek edo bestek, edo, menturaz, 
aukerako hitz bat edo forma bat eskaintzen duela, hobekuntza gisa. Kasu horietan gogoan 
hartzekoa da jatorriko ezaugarria zuzendu ez duela egiten, eta beraz ez duela erabat txartzat 
ematen, nahiz eta ez den ausartzen-edo arazorik batere gabe onartzen ere. Dena dela, duda 
hori agertu eta gero zuzentzaileak beste aukera bat jartzen badu, guk kontsideratuko dugu ez 
duela osoki onartzen emaniko forma (duda/hobekuntza sailera sartuko dugu). 

b) Beste batzuetan zuzentzaileak, ezaugarri baten aurrean, duda ager dezake: ez dago 
seguru ea esaldian agertzen den ezaugarri bat onar daitekeen edo ez, eta beraz azpimarratzen 
du ezaugarria baina ez du ezabatzen edo ez du aukerako formarik eskaintzen. Guk 
interpretatzen dugu ez duela forma jakin hori txartzat ematen, eta kontsulta egiteko asmoa 
adierazten duela. Kasu horretan ere ez dugu jokaera hori gaitzespen seinaletzat hartzen, baina 
duda/hobekuntza sail honetara sartzen dugu. 

Azken ohar batzuk egin behar ditugu tarteko aukera honetaz. 

                                                 
28 EGI: Ezaugarriaren Gaitzespen Indizea. 
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Batetik, gure asmoa zen jarrera muturrekoen arteko posizio desberdinei tokia ematea, hala 
zalantzei eta ñabardurei lekua eginez, izan ere suposatzen baitugu irakasle guziek ez dutela 
ezaugarri oro irizpide guziz finko baten arabera epaitzen: ongi edo gaizki esatea, soil-soilik, 
ez da aski izaten aunitzentzat. 

Bestetik, lan honetan aztertu nahi dugunaren arabera, uste genuen (eta hala uste dugu 
oraindik ere), hirugarren hautabide honek balio lezakeela herriko euskalkiaren ezaugarri 
batzuen kasuan beste aukera bat egokiagoa eskaintzeko ikasleari, edo ikasgela guziari. 
Irakasleak proposa zezakeen balizko aukera egokiago hori, bi irizpideren arabera bederen 
gerta zitekeen gure aldez aurreko ustearen arabera: a) ezaugarri hori ez (bide) delakoz euskara 
batukoa (naz datorren tokian naiz iradokiz, edo hona arte  datorrenean honaino proposatuz), 
baina hala ere emaniko moldea gaitzetsi gabetanik; edo b) herriko forma onarturik ere, 
ezaugarri jakin bat ez (bide) delakoz idatzirako egokia (esaldian ikusi nabeneko bat agertzen 
delarik, ikusi nabenerako  eskainiz, berbarako). 

Aitortzen dugu, dena dela, hirugarren aukera tarteko honek ez digula, praktikan, batzuetan, 
argibide aski eman irakaslearen egiazko jokaera zehatzari buruz29. Horrelakoetan, batzuetan 
interpretatu egin behar izan dugu irakaslearen iritzia. Eta zalantza horien aurrean, kasurik 
argienetan bestetan ez dugu aukera hori egin izana ezaugarriarekiko gaitzespen gisa hartu 
(onespen osotzat ere ez, baina).  

Azkenik, esan dezagun azterketa honetan, batzuetan, espero ez genituen zuzenketak edo 
duda/aukerak agertu direla irakasleen jardunean. Esate baterako forma batzuk zuzendu egiten 
dira, euskaraz zuzenak izan arren, eta bestelako forma batzuk eman dira aukeran, horrela 
alfabetatzeko eskasia kontsidera daitezkeen ñabardura batzuk utziz agerian. Horrelako 
zuzenketak (edo ustezko hobekuntzak), halakotzat hartu ditugu besterik gabe: izan ere, 
ezaugarri bat aldatzen bada, harekiko nola edo halako gaitzespena gertatzen da praktikan, eta 
horixe da neurtu nahi duguna, ez gaitzespen horren arrazoiak.  

4.3.3. Inkestak pasatzea eta datuak biltzea 

Behin ezaugarriak esaldietan sarturik, eta hauek sortan bildurik, hurrengo pausoa izan zen 
hura beteko zuten irakasle erantzuleei helaraztea. Halaxe egin zen 1996ko martxoan hasita, 
Gernika aldeari dagokionez, eta 1996ko abendutik aitzinera Nafarroako aztertokiei 
dagokienez. Epe desberdinak erabiliz hartarako, irakasle kolaboratzaile guziek euren lana 

                                                 
29 Adibidez: Lehen Hezkuntzako irakasleak ez ditugu desberdindu eskolak ematen dituzten ikasmailen arabera, eta horrela, 
gerta liteke ezaugarri ahozko batzuen aurrean jarrera malgu eta onarzaleagoa izatea irakasleak lehen ikasturteetan, eta aldiz 
gogor eta gaitzesaleagoa goiko ikasmailetan. Gure aztermodu honen arabera, ordea, balizko desberdintasun horretaz ez 
ginateke ohartuko. Dena dela, esan dezagun irakasleei emaniko galde-sortan, euren irakaslanari buruz, inork ez zuela agertu 
jokaera berezirik erabiltzen denik ikasmailaren arabera. 
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burutu zuten eta denak bilduak genituen atzera 1997ko udaberriko. 

Datuak datu-base batean sartu ziren, alde batetik galtzeko arriskurik ez izateko, eta bestetik 
euskarri erabilgarriago batean edukitzeko, begi kolpe batean erantzun guziak ikusi ahal 
izateko. 

Hurrengo urratsa izan zen aztertzea ezaugarri bakoitza zenbat irakaslek zuzentzen zuen 
(ezaugarri horren aurrean gaitzespena agertuz eskolako idatzizko lanetan), zenbatek onartzen 
zuen (jarrera onarzalea), eta zenbatek duda (edo aukera bat agertzeko beharra) erakusten zuen 
(erdi bidekoa: ez onartu, baina ez gaitzetsi ere). 

4.3.4. Atera ditugun indizeak: EGI, EZI eta EAJI 

Ezaugarri bakoitzarekiko Gaitzespen Indizea (EGI), Ezaugarriaren Zalantza Indizea 
(EZI), eta Ezaugarria Aldatzeko Joeraren Indizea (EAJI) 

Horrekin, dagoeneko aipatu diren indize batzuk aterako ditugu: Ezaugarri bakoitzarekiko 
Gaitzespen Indizea (EGI) eta Ezaugarriaren Zalantza Indizea (EZI). Ezaugarri bat galde-
sortan behin baino gehiagotan gertatzen bada, agerraldi guzien indizeen batez bestekoa 
ateratzen da, eta horixe da ezaugarriaren azken emaitza. Ezaugarri bakoitzaren EGI indizea 
ateratzeko zatiketa hauxe egin behar da:  

EGI=  ezaugarria zuzentzen duten irakasleen kopurua / erantzule guzien kopurua.30 

Indize horrek emanen digu zenbateko gaitzespena erakusten den ezaugarri bakoitzaren 
aurrean. 

Ezaugarri jakin batek, berriz, zenbateko zalantzak edo hobetzeko proposamenak sortzen 
dituen ikusteko, beste zatiketa hau eginen genuke: 

EZI = tarteko aukera egiten duten irakasleen kopurua / erantzule guzien kopurua31.  

Atera dugun beste indize bati, EAJI deitu diogu: Ezaugarria Aldatzeko Joeraren Indizea. 
Ezaugarri bakoitzarekiko EGI eta EZIaren batuketak emanen digu ezaugarri hori bere hala ez 
onartzeko joeraren zenbatekoa (garbiro errefusatzen diren formak, gehi duda sortuaz gainera 
aukerako hobekuntza modu bat agertzera bultzatzen dutenak): 

EAJI= EGI+EZI 
                                                 
30 Erantzule guziak 23 dira Gernika aldean, eta 18 Bera-Lesakan (inkesta honetaz gainerako datuetan, Bera eta Lesakan 19 
laguntzaileren datuak baliatu ditugu, baina zuzentze laneko emaitzetan irakasle baten lanaren zati ttiki bat besterik ez genuen 
eskuratu, eta emaitzak aztertzeko orduan haiek kontuan ez hartzea erabaki genuen). 
31 Berriz ere, Gernika aldean 23, eta Lesaka eta Beran, 18. 
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Datu horiek denak portzentutan eman nahi badira, berriz, aski da biderketa bat egitea 
(indize horiek bider 100). Esan dezagun, gainera, ezaugarri bakoitzak ematen dituen indize 
horiek direla esanguratsuenak gure iduriko. 

Ezaugarriak multzo desberdinetan sailkatu baititugu, hortik atera dezakegu multzo 
bakoitzeko ezaugarriekiko gaitzespen indizea (MGI), zalantza indizea (MZI), eta aldatzeko 
joeraren indizea (MEAJI). Dena dela, gogorarazten dugu multzo hauek gehienbat antolatze 
lana eta aurkeztekoa errazteko helburua zutela, eta beraz ez direla esanguratsuak 
(salbuespenen bat kenduta).  

Azkenik, ezaugarri guziak batera hartuta ere atera ditzakegu indizeak: Gaitzespen Indizea 
Orotara (GIO), Zalantza Indizea Orotara (ZIO), eta Aldatzeko Joeraren Indizea Orotara 
(AJIO). Orotara ateratako emaitza horien balioa ere, lehenago ere esan diren arrazoiengatik, 
oso erlatibotzat jotzen dugu, lehenbiziko konparazio azaleko baterako baliagarriak baldin 
badira ere. 

4.4. Emaitzak eta iruzkinak 

Azterketa honetarako hautatu ditugun ezaugarrietan badira euskara batuan batere 
eragozpenik gabe sar daitezkeenak, eta badira halatzat har ez daitezkeenak ere (euskara batu 
formalean bestela erabakiak direlakoz, konparazio batera adizki batzuk, edo erakusleen 
formak32). Bi txandatan aztertuko ditugu, bada, ezaugarrien emaitzak: lehenbizikoan, ez dugu 
kontuan izanen euskara baturako egokiak diren -edo izan daitezkeen-, edo ez. Horrela aterako 
ditugun indizeak, herrian herriko ezaugarrien aurreko jarrera erakutsiko digute, oro har, 
euskara batu formalaren galbahetik igaro gabetanik.  

Bigarren txandan, berriz, sail bitan aztertuko ditugu hautaturiko ezaugarriak. Alde batetik, 
euskara batu formalak "debekaturiko" edo bazterrera utziriko ezaugarrien indizeak aterako 
ditugu; eta bestetik, azterketa egin zen garaian euskara batua izateko eragozpen formalik ez 
zuten ezaugarriak. Horrela jokatuta, ikusi nahi dugu ea euskara batu formala erreferentzia 
gisa bederen ari den irakasleen zuzentze lanetan (ikus 4.4.2. puntua). Lexikoari dagokionez, 
zehaztapen hauxe egin behar dugu: alor horretan Euskaltzaindiak oso erabaki gutti, oinarri-
oinarrizkoak, irizpide berezi-berezikoak, eta aspaldikoak zituen emanak 1994ko urria arte 
(Batasunerako hiztegia eta Zortzi urte arteko ikastola  hiztegia33), eta uste dugu horiek ez 
dutela batere ongi ordezkatzen euskara batu formalaren edukia hiztegiari dagokionez (esate 
baterako, barru hitza ez da agertzen, segur aski inork inoiz eredu horretarako baztertu ez 

                                                 
32 Gogoan eduki bedi noizko data jartzen diogun lan honetan euskara batua formalari: 1994ko urria artekoak hartzen ditugu 
halakotzat. 
33 Honako hemen argitaratuak, hurrenez hurren: Euskera 13, 1968, 251-265 or.; eta Euskera 20, 1975, 7-53 or. 
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duena). Horrengatik, lexikoaren atalean ez dugu bigarren aztertxanda eginen, euskara batu 
formalaren galbaheak jokabide guziz desbideratua hartzera behartuko gintuzkeelakoz, eta 
emaitzak nahiko arbitrarioak (adierazgarritasunik gabekoak, bestela esateko) aterako 
litzaizkigukeelakoan. 

Besterik gabe, emaitzak agertzen eta iruzkinak egiten hasiko gara, goian aipaturiko 
lehenbiziko azter-txandan. Horretarako, emaitzen koadroak erakutsiko ditugu honen jarraian. 
Aurrena lexikoaz besteko ezaugarriek ekarri dituzten emaitzak agertuko ditugu, eta gero 
lexikoari buruzkoak. Azken honetan bi multzo egin ditugu: lexema desberdinei dagozkienak, 
batetik, eta bestetik beste hitz erabiliago batzuen aldaera hutsak direnenak. Koadroak erakutsi 
ondotik, haietan agertu zaizkigun datuei buruzko iruzkin batzuk ekarriko ditugu. 
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LESAKA – BERA1 EGI EZI EAJI GERNIKA ALDEA EGI EZI EAJI 
        
1. DEKLINABIDEA (FORMA ETA ERABILERA) 1. DEKLINABIDEA (FORMA ETA ERABILERA) 
lagunak ekarri dute (-B) 0'4722 0'0556 0'5278 neskie, alabea (-B) 0'7102 0'1559 0'8661 
Mikeleri, norbaiteri (-B) 0'5556 0'0417 0'5973 lagunak ekarri dute (-B) 0'5 0'0217 0'5217 
suan2 0'8333 0'0556 0'8889 biok, denok 0 0'0145 0'0145 
urean egon, urera erori 0'9444 0'0556 1 Mikeleri (-B) 0'5870 0'0435 0'6305 
ehun metroan3 0'7778 0 0'7778 loran (-B) 0'2174 0 0'2174 
bizikletan vs bizikletaz4 0'4444 0'0556 0'5 surtan 0'5217 0'1304 0'6521 
aunitz+tan=auniztan 0'1111 0 0'1111 jendetan batu da...! 0'0435 0 0'0435 
-tikan, -rikan vs -tik, -rik (-B) 0'1667 0'1389 0'3056 berton, bertotik 0'0218 0 0'0218 
lau egunetik behin 0'1667 0 0'1667 aspaldion 0'0870 0'0870 0'1740 
lautik hirutan, bitik behin 0 0 0 asteon 0'5217 0'1739 0'6956 
denetik 0'1667 0'0556 0'2222 goizeon 0'2174 0'0870 0'3044 
handik lau astera, hamar minutura  0'4444 0'0834 0'5278 aurton 0'0435 0 0'0435 
mezara 0'2222 0'0556 0'2778 uretan egon, uretara jausi 0 0 0 
etxe aldera vs etxerantz 0'0556 0'1111 0'1667 mezatara 0 0 0 
etxerat, Lesakarat 0'0556 0 0'0556 berrehun metroan, hiru egunean 0'6739 0'0870 0'7609 
bi urteko neska, bi laguneko taldea 0'0834 0'0556 0'1390 bizikletan5 0'3913 0' 0'3913 
zutan pentsatu, Jangoikoan sinetsi 0'25 0'1389 0'3889 lau urteko mutikoa 0'1739 0'0435 0'2174 
amatik alabara, gurasoetik umeetara 0'6389 0'0278 0'6667 lau astera 0'3044 0'0217 0'3261 
haietara, neskatara vs haiengana... 0'8611 0'0556 0'9167 28 urterarte egon 0'1304 0 0'1304 
-rekin jo vs -z jo (sozia. vs instru.) 0'2222 0 0'2222 lau egunetik 0'1304 0 0'1304 
-re(n)gatik vs -gatik 0'1389 0 0'1389 herri gitxikoak  0'6087 0'0435 0'6522 
hiru eguneko vs hiru egune(ta)rako 0'4444 0'0556 0'5 etxerantza (-B) 0'3478 0 0'3478 
bihar goizeko vs goizerako (noizko) 0'5 0'0556 0'5556 birik 0'0870 0 0'0870 
etziko 0'3333 0'1111 0'4444 atzorik, ordurik hona 0'4130 0'1304 0'5434 
zutaz pentsatu, Jangoikoaz sinetsi 0'1667 0 0'1667 hiru egunik baten, behin 0'1739 0'0435 0'2174 

                                                 
1 Ezaugarriak identifikatzeko haien adibideren bat ematen dugu, esplikazioan ez luzatzeko. 
2 Sutan dago-k beste esanahi bat du. 
3 Lesaka-Beran ehun metrotan eta ehun metroan, biak erabiltzen dira (Lesakan lehenbizikoa gehiago, nik uste). 
4 Bizikletan da ohiko erabilera Lesakan, baina ikusi nahi dut nola hartzen den. 
5 Adibide hau sartu dugu gure ustez batu soziologikoan bizikletaz erabiltzeko joera delakoz. Joera hori baieztu egin digute erantzunek. 
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bi egunez vs bi egunetan 0'0556 0 0'0556 denerik (-B) 0'6087 0'1304 0'7391 
pertsonetaz vs pertsonez (-B) 0'2222 0 0'2222 hiru egunerik, goizerik (-B) 0'5652 0'0435 0'6087 
tontoz hartu (prolatiboa) 0'8333 0'0556 0'8888 bietarik, denetarik 0'1015 0'0725 0'1740 
edergailutako egon (prolatiboa) 0'4444 0 0'4444 kalerik kale 0'0435 0'0870 0'1305 
    amagandik vs -rengandik 0'4783 0'0435 0'5218 
    gurera (gure etxera) 0'1304 0'0435 0'1739 
    mutilagaz (-B) 0'3478 0'2174 0'5652 
    -gaz jo vs -z jo 0'2609 0 0'2609 
    -gaitik vs -gatik (-B) 0'2754 0'1159 0'3913 
    -ga(i)tik vs -renga(i)tik 0'0870 0'0435 0'1305 
    -rentzako vs -rentzat (-B) 0'3188 0'1159 0'4347 
    zutzat (-ko) vs zuretzat (-ko) (-B) 0'6957 0'1739 0'8696 
    osasunerako vs -arentzako 0'1087 0'0652 0'1739 
    hiru egunerako vs -etarako 0'2174 0'0435 0'2609 
    arratsalderako vs arratsaldeko (noizko) 0 0 0 
    etziko vs etzirako 0'4783 0'0870 0'5652 
    tontotzat hartu 0 0 0 
 10'6111 1'2645 11'8755  11'6233 2'3662 13'9896 
Multzoaren indizeak: 0'3659 0'0436 0'4095 Multzoaren indizeak: 0'2767 0'0563 0'3331 
        
2.-IZENORDAINA    2.-IZENORDAINA    
neronek, geronek, zeronek... 0'0370 0'1111 0'1481 neu, heu 0'0124 0'0435 0'0559 
bertzek, bertzerena (=inork, inorena) 0'4444 0'0278 0'4722 inor (=beste) 0'0870 0 0'0870 
nor etorri dira, zein dabiltza hor 0'4167 0'0278 0'4444 nortzuk, zeintzuk 0 0 0 
zerbait (forma) 0 0 0 nonori, nonor 0'2029 0'1594 0'3623 
zerbait (erabilera: galderetan) 0 0 0 zeozer (forma) 0'0652 0'1087 0'1739 
nornahi 0'0556 0 0'0556 zeozer (erabilera, galderetan) 0'1304 0'1739 0'3043 
deus 0'0695 0'0556 0'1251 edonork, edonori 0 0 0 
zernahi 0'0556 0'1111 0'1667 ezer 0'0029 0'0290 0'0319 
nere vs nire, neure 0'0333 0 0'0333 nire 0 0 0 
 1'1121 0'3334 1'4454  0'5008 0'5145 1'0153 
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Multzoaren indizeak: 0'1236 0'0370 0'1606 Multzoaren indizeak: 0'0556 0'0572 0'1128 
        
3.- ERAKUSLEAK 3.- ERAKUSLEAK 
honeri vs honi (-B) 0'4583 0'0278 0'4861 ha vs hura (-B) 0'4783 0'1304 0'6087 
bide honetik (vs honetatik) (-B) 0'6111 0'0556 0'6667 honeri vs honi (-B) 0'6502 0'1304 0'7806 
hok, hek (-B) 0'6111 0'1389 0'75 honeek, horreek... (-B) 0'5435 0'1739 0'7174 
honako honek 0'1667 0 0'1667 aoneri  1 0 1 
eurek6 0'0185 0 0'0185 eurek7 0'1739 0'0435 0'2174 
beraiek8 0 0'0278 0'0278 beraiek9 0'0217 0'0217 0'0435 
neure honekin, bere harekin 0'0278 0'0834 0'1111     
bera-ren balioa: bera bakarrik. 0'2778 0 0'2778     
 2'1713 0'3057 2'4769  2'8459 0'4782 3'3241 
Multzoaren indizeak: 0'3102 0'0437 0'3539 Multzoaren indizeak: 0'5692 0'0956 0'6648 
        
4.- ZENBATZAILE ZEHAZTUAK 4.- ZENBATZAILE ZEHAZTUAK 
batean10 0'1111 0 0'1111 baten (inesiboa)11 0'2391 0'0435 0'2826 
biak batean, harekin batean=batera 0'5278 0'0556 0'5834 bat-=ber- 0'6739 0'1304 0'8043 
bida 0'1111 0'1667 0'2778 batera (=elkarrekin) 0'0435 0'0435 0'0870 
hiru(re)tan hogei vs hirurogei 0'2222 0'1389 0'3611 bi-ren kokagunea 0'0217 0 0'0217 
-ra, atzizki banatz. (bira, laura,...) 0'4722 0'1111 0'5833 hirurogei vs hirutan hogei 0 0 0 
    -na, atzizki banatzailea 0'0217 0'0217 0'0434 
 1'4444 0'4723 1'9167  0'9999 0'2391 1'2390 
Multzoaren indizeak: 0'2888 0'0945 0'3833 Multzoaren indizeak: 0'1667 0'0399 0'2066 
        
5.- ZENBATZAILE ZEHAZTUGABEAK 5.- ZENBATZAILE ZEHAZTUGABEAK 

                                                 
6 Hau inkestan sartzeko arrazoia da azken urteotan gure ustez forma hori baztertuxea gelditu dela, haren tokia beraiek-ek indar hartu duelarik.  
7 Hau berdin erabiltzen da Gernika aldean eta Bera-Lesakan, baina ikusi nahi dugu ea nola hartzen den. 
8 Eurek berdin erabiltzen da bi aztertokietako hizkeretan, baina ikusi nahi dugu nola hartzen den. 
9 Forma hau ez da Gernika aldean erabiltzen, baina euskara batu soziologikoan (EBS) franko hedatua da, eta ikusi nahi dugu eurek-ekiko kontrastea. 
10 Batetan emanik, arront ongi onartu da. Ez dugu koadroan sartu, ez baita herriko ezaugarria. 
11 Inkestan batetan formarekiko jokabidea ere aztertu dugu: ederki onartzen da. Ez dugu koadroan sartu, ez delakoz herriko ezaugarria. 
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miko bat 0'4444 0'0556 0'5 apur bat 0 0'0435 0'0435 
pixar bat 0'1667 0'1111 0'2778 hogeitazak 0'0435 0'0870 0'1305 
hogeita gehiago 0'6667 0'0556 0'7222 etxe asko 0 0 0 
a(u)nitz jende (ordena) 0'4444 0'0834 0'5278 larregi 0 0'0217 0'0217 
etxe a(u)nitz 0'0278 0 0'0278 lagun denak joan dira 0'4783 0'1522 0'6305 
sobera jende (ordena) 0'1111 0 0'1111 zenbatgura lagun 0'1087 0'1087 0'2174 
jende sobera, lan sobera 0'1111 0 0'1111     
jende azkarki (=ugari) 0 0'1111 0'1111     
 1'9722 0'4168 2'3889  0'6305 0'4131 1'0436 
Multzoaren indizeak: 0'2465 0'0521 0'2986 Multzoaren indizeak: 0'1051 0'0689 0'1740 
        
6.- IZENONDOAK eta IZENLAGUNAK 6.- IZENONDOAK eta IZENLAGUNAK 
xamar 12 0 0'0278 0'0278 zelakoa 0'0652 0'0870 0'1522 
zutaz bakarraz (bakar, deklin., apos.) 0'7778 0'0556 0'8333 holangoa (-B) 0'5860 0'0870 0'6730 
ber-a, ber-ean... 0'0278 0'0278 0'0556 atzenengoa 0'3044 0'3479 0'6522 
hondarrekoa 0'2778 0'0556 0'3333     
 1'0834 0'1668 1'2500  0'9556 0'5219 1'4774 
Multzoaren indizeak: 0'2709 0'0417 0'3126 Multzoaren indizeak: 0'3185 0'1740 0'4925 
        
7.-ADITZ JOKATUGABEAREN MORFOLOGIA 7.-ADITZ JOKATUGABEAREN MORFOLOGIA 
7.1.-Aditz izena (-burutua) 7.1.-Aditz izena (-burutua) 
ateritzen (ateratzen) (-B)13 0'3889 0'0556 0'4444 ateraten 0'3478 0'0435 0'3913 
epaiten (belarpaiten, irazpaiten) 0'2222 0'1389 0'3611 botaten 0'3478 0'0870 0'4348 
hazitzen, utzitzen, hetsitzen 0'3796 0'1574 0'5370 pagetan, pentsetan 0'3292 0'1429 0'4721 
igorzten 0'4444 0 0'4444 topaten, kobraten 0'5652 0'0435 0'6087 
hartutzen, sartutzen 0'6667 0'1111 0'7778 betetan, erretan 0'5217 0'1304 0'6521 
bixtutzen 0'1111 0'0556 0'1667 beteten, erreten 0'3913 0'0870 0'4783 

                                                 
12 Mailakatze funtzioa duen ezaugarri hau izen sintagman bezala aditz sintagman ere ager daiteke, adberbioei maila ezarriz. Guk hemen jarri dugu, izen sintagman izenondoen maila adierazteko 
ere erabiltzen delakoz. 
13 Ateritzen forma (ateratzen-en balioan) lexikoaren atalean ere sartzen ahal zen, aldaera hutsen sailean. Bestalde, ez dugu euskara batukotzat jo, arrazoi biongatik: 1968ko batasunerako 
hiztegian dagoeneko atera agertu zelakoz, eta geroztik ez delakoz agertu euskara batukotzat har daitezkeen testuetan. 
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konfesten, esposten, guruzten, abisten 0'1111 0 0'1111 ebagiten, jagiten 0'2899 0'1739 0'4638 
nerbiosten, solasten 0'0278 0'0278 0'0556 ebaten 0'3478 0 0'3478 
probexten 0 0 0 eukiten 0'4348 0'1739 0'6087 
hoztutzen, hustutzen... 0'2778 0'0833 0'3611 ibilten 0'5435 0'1304 0'6739 
egoiten, erraiten, izaiten... 0'2937 0'0794 0'3731 iminten 0'5652 0'1087 0'6739 
jostan (=josten) 0'5 0'1667 0'6667 ekarten 0'2899 0'1015 0'3914 
    i(t)xiten 0'5652 0'1304 0'6956 
    iruntsiten 0'3913 0'3478 0'7391 
    igurzten 0'4783 0'0870 0'5653 
    joten, itoten 0'2391 0'0217 0'2608 
    geratuten, beratuten, sikatuten 0'6957 0'1014 0'7971 
    batuten 0'6957 0'1304 0'8261 
    asetuten, mehetuten 0'6522 0'2609 0'9131 
    adituten, gorrituten, amaituten 0'6667 0'1593 0'8260 
    berotuten, gaixotuten 0'6304 0'0870 0'7174 
    mutututen, ezagututen 0'5652 0'1739 0'7391 
    argalduten, salduten 0'6087 0'1739 0'7826 
    birrinduten, lorrinduten 0'5217 0'1304 0'6522 
    hartuten, sartuten 0'6522 0'1739 0'8261 
    ixartuten, agertuten 0'6522 0'1739 0'8261 
    ahiztuten, piztuten 0'5652 0'0435 0'6087 
    hotzituten, baltzituten 0'5870 0'2391 0'8261 
    atrebiduten, sentiduten 0'6304 0'1739 0'8043 
    izaten, esaten, emoten 0 0 0 
    hilten 0'4348 0'0870 0'5218 
    afaritan 0 0 0 
 3'4233 0'8758 4'2990  15'2061 3'9181 19'1243 
Multzoaren indizeak: 0'2853 0'0730 0'3583 Multzoaren indizeak: 0'4752 0'1224 0'5976 
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7.2.-Aspektu burutua 7.2.-Aspektu burutua 
gosta, bota 0 0 0 amatau, pentsau (-B)14 0'8609 0'0942 0'9551 
botatua (vs botea) 0'1667 0 0'1667 asetu, betetu  (-B) 0'0435 0'0435 0'0870 
ebaki, jaiki, ideki 0 0 0 ebagi, jagi, idigi /eregi) (-B) 0'3391 0'1304 0'4695 
ateri (=atera) (-B)15 0'1667 0'0556 0'2223 atrebidu, segidu, mobidu (-B) 0'3917 0'1377 0'5294 
beltzatu 0 0 0 hotzitu, hutsitu 0'1739 0'1304 0'3043 
idurin (-B)16 0'2222 0'3889 0'6111 hartun, sartun (-B) 0'6667 0'0725 0'7392 
izandu, egondu (-B) 0'0833 0'1389 0'2222     
 0'6389 0'5834 1'2223  2'4758 0'6087 3'0845 
Multzoaren indizeak: 0'0913 0'0833 0'1746 Multzoaren indizeak: 0'4126 0'1015 0'5141 
        
7.3.-Etorkizun marka 7.3.-Etorkizun marka 
askiko izan 0'6667 0'0556 0'7222 joango, edango, izango, ... 0 0 0 
joanen, janen, izanen... 0'0174 0'0069 0'0243 hilko 0 0 0 
hilen 0'0556 0 0'0556 topako/topeko, kobrako/kobreko (-B) 0'5217 0'1304 0'6521 
 0'7397 0'0625 0'8021  0'5217 0'1304 0'6521 
Multzoaren indizeak: 0'2466 0'0208 0'2674 Multzoaren indizeak: 0'1739 0'0435 0'2174 
        
8.-ADITZ JOKATUAREN MORFOLOGIA 8.-ADITZ JOKATUAREN MORFOLOGIA 
zaitena (zitzaidana) (-B) 0'8888 0 0'8888 zarie (-B) 0'3913 0'2609 0'6522 
ekarriko ditigu, eman ditiot (-B) 0'5834 0'2222 0'8056 jat (-B) 0'4348 0'2174 0'6522 
nituke (-B) 0'6111 0'2222 0'8333 dogu (-B) 0'3333 0'1304 0'4637 
etor daizela (-B) 0'6111 0'1111 0'7222 nozue, nabe, gaitue (-B) 0'5362 0'2754 0'8116 
zaitea vs zaitez (-B) 0'6667 0'1111 0'7778 nauen (neban), gendun (-B) 0'5507 0'1304 0'6811 
dagozi (-B) 0'5278 0'1667 0'6945 ekarrikoskuz, obatutzat (-B) 0'7101 0'1449 0'8550 
doazi, zoazi (-B) 0'2222 0'0926 0'3148 neke (neuke) (-B) 0'5652 0'2174 0'7826 
bazoazke, banuike (banoake)  0'5 0'1667 0'6667 etorri daitela (-B) 0'3044 0'2609 0'5653 

                                                 
14 Aspektu burutuaren forma hau (-adu, au, alegia), eta sail honetan (-B) markaz seinalatuak agertzen diren besteak, ez ditugu euskara batukotzat jotzen, batasun bidearen hasieratik agertu 
zelakoz bestelako aukeren aldeko joera.  
15 Ikus bedi ateritzen-i jarri diogun oharra. 
16 Idurin forma (iduri-ren ordez) lexikoaren atalean ere sar zitekeen, aldaera huts gisa (iduri aldaera sartu dugu lexikoan). 
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nabila, dabila (-B) 0'3611 0'1389 0'5 daigun, deiela (-B) 0'3696 0'1739 0'5435 
daukit, dauzkit (-B) 0'6111 0'1111 0'7222 izu (eizu) (-B) 0'5435 0'1739 0'7174 
dagokala (-B) 0'2222 0'1667 0'3889 zaiz (zaitez) (-B) 0'9565 0'0435 1 
daramazkit (-B) 0'1667 0 0'1667 zeinke (-B) 0'3044 0'0870 0'3914 
uk, uzu, *edun-en inperatiboa.(-B) 0'1667 0'0556 0'2222 joan lei, lagundu leio17 (-B) 0'7478 0'1739 0'9217 
ekarrak (-B) 0'3333 0'1111 0'4444 dagoz, zagoz (-B) 0'4224 0'2547 0'6771 
    daukatez, deko (-B) 0'6087 0'2609 0'8696 
    dekotsu (-B) 0'4131 0'1087 0'5218 
    dakitsut (-B) 0'0435 0'0435 0'0870 
    dino, dinozu (-B) 0'2609 0'0435 0'3044 
    dinotsut (-B) 0'2174 0'1739 0'3913 
    daroagu 0'2174 0'1739 0'3913 
    erdu! 0'1739 0'1304 0'3043 
 6'4722 1'6760 8'1481  9'1051 3'4794 12'5845 
Multzoaren indizeak: 0'4623 0'1197 0'5820 Multzoaren indizeak: 0'4336 0'1657 0'5993 
        
9.-ADITZAREN ERABILERA BEREZIAK 9.-ADITZAREN ERABILERA BEREZIAK 
inperatiboan, aditzoina erabiltzea 0'0463 0'0185 0'0648 leike=daiteke (-B) 0'4783 0'1739 0'6522 
subjuntiboarekin, aditzoin. erabilt. 0 0 0 lei=daiteke, liteke (nor) (-B) 0'4348 0'2609 0'6957 
ahalkerarekin, partizipioa erabiltz. 0'5556 0'1667 0'7223 zeinke, lei, leio  (orain aldian)(-B)  0'3913 0'0725 0'4638 
egin izan bazuen vs egin balu 0'2778 0'0556 0'3333 inperatiboan, partizipioa 0'1304 0'0304 0'1608 
joanen ginen vs joanen ginatekeen 0 0 0 subjuntiboarekin, partizipioa 0'2029 0'1304 0'3333 
ekarriko bazenuke vs ekar. bazenu 0'8333 0 0'8333 ahalkerarekin, partizipioa 0'1087 0'0652 0'1739 
ekartzen bazenu vsekarriko bazenu 1 0 1 egin bazuen (=egin balu) 0'4348 0'0435 0'4783 
erosi izanen du vs erosiko zuen 0'1667 0 0'1667 joango ginen (=j. ginatekeen) 0'3044 0 0'3044 
erosi izanen zuen , erosten izanen du18 0'2408 0'0185 0'2593 ekarriko bazeunke 0'8478 0'0435 0'8913 
heldu naiz, nintzen vs nator, nentorren 0'0185 0'0185 0'0370 erosiko zuen vs erosi izanen du 0 0 0 

                                                 
17 Ezaugarri honetan bakarrik ikusi nahi da ea -ke morfemarik gabeko forma onartzen den. 
18 Baliabide bera izan arren, batzuetan hobeki onartzen da beste batzuetan baino: erosi izanen zuen forma denek ontzat eman dute, baina erosten izanen du bezalakoak % 15 baino gehiagoko 
gaitzespena biltzen dute, eta erosten izanen zuen itxurakoa, berriz, erdiek baino gehiagok txartzat eman dute (% 55'56ak, zehazki). Diferentzia nabarmena bada ere, guk denak indize bakar 
batean bildu ditugu. 
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etorki da, zen; joaki naiz, nintzen 0'3889 0'3333 0'7222 nator vs heldu naiz 0 0 0 
izan vs egon: kokapena 0'3444 0'0611 0'4055 dago vs da (kokapena) 0 0 0 
izan vs egon: "nolatasuna" 0'3333 0'0926 0'4259 dago vs da ("nolatasuna") 0 0 0 
izan vs egon: existentzia 0'1111 0'0046 0'1157 dago vs da (existentzia) 0 0 0 
edun/izan vs eduki 0'0085 0 0'0085 daukat vs dut 0'0481 0'0114 0'0595 
iduri(n) du vs badirudi 0'2222 0'1667 0'3889     
 4'5474 0'9361 5'4834  3'3815 0'8317 4'2132 
Multzoaren indizeak: 0'2842 0'0585 0'3427 Multzoaren indizeak: 0'2254 0'0554 0'2808 
        
10.-PARTIKULA MODALAK 10.-PARTIKULA MODALAK 
omen 0 0 0 ei 0'2174 0'1957 0'4131 
ote 0 0 0 ete (-B)19 0'4058 0'1449 0'5507 
bide 0'4444 0'0556 0'5     
 0'4444 0'0556 0'5  0'6232 0'3406 0'9638 
Multzoaren indizeak: 0'1481 0'0185 0'1666 Multzoaren indizeak: 0'3116 0'1703 0'4819 
        
11.- ADBERBIOA 11.- ADBERBIOA 
11.1.-Kopuru aditzondoak 11.1.-Kopuru aditzondoak 
a(u)nitz, kopuru aditzondoa 0'0139 0 0'0139 asko 0 0'0109 0'0109 
hagitz gustatzen zait, hagitz maite duzu 0'3519 0 0'3519 gitxi20 --- --- --- 
azkarki (=ugari) 0'0556 0'0556 0'1111 lar(regi) 0'0435 0'0870 0'1305 
ausarki (=ugari) 0'1111 0'0556 0'1667     
aski 0 0 0     
 0'5325 0'1112 0'6436  0'0435 0'0979 0'1414 
Multzoaren indizeak: 0'1065 0'0222 0'1287 Multzoaren indizeak: 0'0218 0'0490 0'0707 
        
11.2.- Modu adberbioak 11.2.- Modu adberbioak 
pixkan-pixkan 0'1111 0'1111 0'2222 aolan 0'6087 0'3044 0'9131 
abudo/agudo 0 0'0556 0'0556 apurka 0 0'0435 0'0435 

                                                 
19 Ete ez dugu euskara batuan sartzen, ote-ren aldaera gisa hartzen dugulakoz (dudakoa bada ere). 
20 Hau lexikoan sartua da, aldaera hutsen atalean. 
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lasterka 0 0 0 arin (=agudo) 0 0'0870 0'0870 
mantso 0 0 0 arineketan 0'0435 0'0435 0'0870 
euskaraz (modu adberbioa) 0 0 0 aringa-aringa 0'4783 0'1304 0'6087 
bere hala, bere honela, bere horrela 0'3056 0'0556 0'3612 astiro 0 0 0 
honako honela, horrako horrela 0'3889 0'0556 0'4445 berriro (=berriz) 0 0 0 
hartara (=hala) 0'3889 0'0556 0'4445 euskera (=euskeraz) 0'5652 0'0870 0'6522 
faborez 0 0 0 geldiro 0 0 0 
bozik, modu adberbioa (=gustura) 0'2593 0'1111 0'3704 halan, holan (-B) 0'1913 0'0957 0'2870 
gogotik 0'1111 0 0'1111 horretara, ezertara (honela, inola) 0'5435 0'1304 0'6739 
arrontean 0 0 0 mesedez 0 0 0 
bixkorki (=franko, bastante) 0'1111 0'1111 0'2222 pozarren 0 0 0 
aisa 0'1667 0'0278 0'1945 pozik 0 0 0 
iaitxun 0 0'0278 0'0278 zehatz (=arront, arrontean) 0 0'0870 0'0870 
kontent 0'0278 0 0'0278 zutunik 0'0870 0'0435 0'1305 
ezongi 0 0'1667 0'1667     
nahizik 0'5556 0'1667 0'7223     
 2'4261 0'9447 3'3708  2'5175 1'0524 3'5699 
Multzoaren indizeak: 0'1348 0'0525 0'1873 Multzoaren indizeak: 0'1573 0'0658 0'2231 
        
11.3.-Denborazkoak 11.3.-Denborazkoak 
arestian, aixtin 0 0 0 aintzina (aspaldi) 0 0 0 
batean=behin 0'9444 0'0 0'9444 zenbat bider 0'0870 0'1739 0'2609 
bi bider=bitan 0'2222 0 0'2222 baten (behin) 0'2957 0'0957 0'3914 
berriro vs oraintsu 0'2222 0 0'2222 birritan 0 0'0435 0'0435 
guzian=guzietan 0'7778 0'0556 0'8334 belu 0'2609 0'0652 0'3261 
ga(u)rgero 0'1389 0'0834 0'2223 guztian (=guztietan)21 0'4348 0'0870 0'5218 
dagoeneko 0 0 0 honezkero 0'0435 0'0435 0'0870 
noizbehinka, noizean behin(ka) 0 0 0 honik eta gabonetara  0'6957 0'0870 0'7826 
noizpait ere22 0 0 0 lantzean behin 0'3913 0'1739 0'5652 

                                                 
21 Hau Lesakan ere erabiltzen da, baina ez bide da batu soziologikoa, eta horrengatik sartzen da. 
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oraiko jendea 0'7778 0'0556 0'8333 noizik behin 0'3913 0 0'3913 
maiz 0'0139 0 0'0139 noizik noizera 0'2609 0'1739 0'4348 
sarri (=gero) 0'1667 0'0834 0'2501 noizonoiz 0'3478 0'1739 0'5217 
hondarrean vs azkenean 0'1111 0'1667 0'2778 nonoiz 0'2174 0'1304 0'3478 
hondarreko (=azkenik, azkenean) 0'2222 0'1111 0'3333 oraindino 0'2609 0'0435 0'3044 
ordukoz 0'1111 0'2778 0'3889 oraintsu 0'2174 0 0'2174 
beila, bere hala (=segituan) 023 0 0 ostera ere 0'3478 0'0435 0'3913 
    sarri, sarritan24 0 0 0 
 3'7083 0'8336 4'5418  4'2524 1'3349 5'5872 
Multzoaren indizeak: 0'2318 0'0521 0'2839 Multzoaren indizeak: 0'2501 0'0785 0'3286 
        
11.4.- Leku adberbioak 11.4.- Leku adberbioak 
ondoan 0 0 0 alboan 0 0 0 
horrako hortik, horrako horraxet 0'3333 0'0278 0'3611 aortik  0'9130 0'0870 1 
beheiti 0'0556 0'0556 0'1111 behera (vs beheiti) 0 0 0 
honat, horrat 0 0 0 hona, horra...(vs honat...) 0 0 0 
hurbil 0 0 0 hur 0'1304 0 0'1304 
hurbilean 0'166725 0 0'1667 hurrean 0'2174 0'1739 0'3913 
goiti 0 0'0556 0'0556 gora (vs goiti) 0 0 0 
ondotik (=atzean, gibelean) 0'3333 0'0556 0'3889 nonora, nonondik... 0'2138 0'1957 0'4095 
urruti 0 0 0 urrun 0 0 0 
 0'8889 0'1946 1'0834  1'4746 0'4566 1'9312 
Multzoaren indizeak: 0'0988 0'0216 0'1204 Multzoaren indizeak: 0'1638 0'0507 0'2145 
        
11.5.-Iritzi adberbioak 11.5.-Iritzi adberbioak 
zinetan 0'1667 0'0556 0'2222 benetan 0 0 0 
egiazki 0'2778 0'1111 0'3889     

                                                                                                                                                                                                                                           
22 Bi adieretan: en algún momento, eta ¡por fin! 
23 Zazpi erantzulek bere hala jarri dute, eta 8k beila utzi. Ez ditugu zuzenketa gisa hartu. 
24 Azterketa honetan berdin hartzen ditugu sarri eta sarritan, biak ala biak mendebaleko euskalkiaren ezaugarri baitira, esanahi honetan. 
25 Denek hurbil jarri dute. 
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noski (ustea) 0'1111 0'1111 0'2222     
halere (indargarria) 0'2778 0'1111 0'3889     
alegia (indargarria) 0'1111 0'0556 0'1667     
agian ere (nahia) 0 0 0     
 0'9445 0'4445 1'3889  0 0 0 
Multzoaren indizeak: 0'1574 0'0741 0'2315 Multzoaren indizeak: 0 0 0 
        
11.6.-Maila adberbioak 11.6.-Maila adberbioak 
aisa 0'1667 0'0834 0'2501 guztiz 0'0652 0'0870 0'1522 
hagitz 0'1111 0'0278 0'1389 zehatz 0'4783 0'2174 0'6957 
arront 0'0278 0 0'0278 apur bat 0'1304 0'3044 0'4348 
arrontean 0'1667 0'1111 0'2778 bastante (-B) 0'8696 0'0870 0'9566 
aski 0'2222 0 0'2222 ondo 0'1304 0'0435 0'1739 
pixko bat 0'6111 0'0556 0'6667 lar 0'1739 0'2609 0'4348 
franko 0 0'0278 0'0278     
bastante (-B) 0'7778 0'2222 1     
ongi 0'5556 0'1111 0'6667     
sobera 0'1111 0 0'1111     
 2'7501 0'6390 3'3891  1'8478 1'0002 2'8480 
Multzoaren indizeak: 0'2750 0'0639 0'3389 Multzoaren indizeak: 0'3080 0'1667 0'4747 
        
11.7.-Galdetzaileak 11.7.-Galdetzaileak 
norat 0'1111 0'1111 0'2222 zelan 0'1196 0'0652 0'1848 
zertako (=zertarako) 0'2778 0'1667 0'4445 zegan (=zenbatean) 0'3044 0'0870 0'3914 
zertako (=zergatik) 0'8888 0 0'8888 zertako 0'4348 0 0'4348 
zertaz (=zergatik) 0'4259 0'0185 0'4444 zertan (=zertara, zertarako) 0'5652 0'0870 0'6522 
zerengatik 0'6667 0'1667 0'8333 zertan=zergatik26 0'4583 0'0218 0'4801 
 2'3703 0'4630 2'8332  1'8823 0'2610 2'1433 
Multzoaren indizeak: 0'4741 0'0926 0'5667 Multzoaren indizeak: 0'3765 0'0522 0'4287 

                                                 
26 Bi adibide genituen jarriak, eta erantzunak guziz elkarren kontrakoak izan dira: 233 (1/23; 0/23), 606 (21/23; 1/23). Arrazoia izan daiteke lehenbizikoan menpeko esaldi baten sarreran zela 
zertan, eta bestean esaldi nagusi bat, alboan itzulpena zuena. 
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11.8.-Aditzondo eratorriak eta elkartuak 11.8.-Aditzondo eratorriak eta elkartuak 
Eratorriak, EDO-rekin: edozein27 0 0 0 Eratorriak, EDO-rekin: edozelan, edonoiz 0'0435 0'1087 0'1522 
Eratorriak, BAIT-ekin: nonbait... 0'0139 0 0'0139 Elkart., GURA-rekin: noizgura, zenbatgura 0'1739 0'1087 0'2826 
Elkartuak, NAHI-rekin 0'0444 0'0222 0'0666     
 0'0583 0'0222 0'0805  0'2174 0'2174 0'4348 
Multzoaren indizeak: 0'0194 0'0074 0'0268 Multzoaren indizeak: 0'1087 0'1087 0'2174 
        
12.-POSPOSIZIOAK 12.-POSPOSIZIOAK 
-a arte (abs. sing. gainean) 0'1667 0 0'1667 -ra arte (adlat.sing.gainean) 0'0435 0'0217 0'0652 
-ak arte (abs. plur. gainean) 0'0185 0'0185 0'0370 -etara arte (pluralaren gainean)  0'3696 0'1965 0'5661 
ondoan vs atzean, ostean 0'5556 0 0'5556 -ra arte (=-raino, lekua) 0'6087 0'0870 0'6957 
ondotik vs ostean 0'1111 0'0556 0'1667 -Ø, -tu barik 0'1043 0'0870 0'1913 
-Ø, -tu gabetanik 0'4630 0'1111 0'5741 barru (denbora) 0 0 0 
(-r)en barrenean (denbora) 0'4444 0'1111 0'5556 -ren ga(i)nean (=-ri buruz) 0'5652 0'0870 0'6522 
-n barna 0 0 0 -Ø gora (aldats gora) 0 0 0 
-a barna 0'3889 0'0556 0'4444 -an, -etan gora, behera 0'1304 0 0'1304 
-ren buruan (denbora) 0'2222 0 0'2222 -Ø ostean 0'0435 0 0'0435 
-ren gainean (=-ri buruz) 0'7778 0'0556 0'8333 -ren ostean 0'2174 0 0'2174 
-Ø goiti (malda goiti) 0 0 0 -ren puruz (=ren poderioz) 0'2174 0'0870 0'3044 
-an, -etan goiti, beheiti 0'1667 0 0'1667     
-ren poderioz 0 0 0     
-re(n) gain 0'2778 0'1111 0'3889     
-re(n) baitan (=-ren gain) 0'4444 0 0'4444     
neure baitan (=neure artean) 0 0'0556 0'0556     
 4'0371 0'5742 4'6113  2'3000 0'5662 2'8662 
Multzoaren indizeak: 0'2523 0'0359 0'2882 Multzoaren indizeak: 0'2091 0'0515 0'2606 
        
13.-PERPAUS BAKUNAREN SINTAXIA 13.-PERPAUS BAKUNAREN SINTAXIA 
        

                                                 
27 Beste hizkera batzuetan ez bezala, edo-z osaturiko forma bakarra edozein da. 
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13.1.-Galdegaia 13.1.-Galdegaia 
bada salda (vs salda dago) 0 0'1111 0'1111 salda dago (vs bada salda) 0 0'0435 0'0435 
hor da Mikel? (telefonoz) 0'1667 0 0'1667 Hor dago Mikel? (tlfonoz) 0'1739 0 0'1739 
Etxean da Mikel? (telefonoz) 0'3889 0'1111 0'5 Etxean dago Mikel? (tlfonoz) 0'0870 0'0435 0'1305 
 0'5556 0'2222 0'7778  0'2609 0'0870 0'3479 
Multzoaren indizeak: 0'1853 0'0740 0'2593 Multzoaren indizeak: 0'0870 0'0290 0'1160 
        
13.2.- Beste batzuk 13.2.- Beste batzuk 
ardiak badira franko 0 0 0 ha lekua, horregaz mutilagaz (-B)28 0'5952 0'2174 0'8126 
belarra franko, porrua ugari 0'1945 0'0278 0'2223 hortik bidetik (=bide horretatik) (-B) 0'8261 0'0870 0'9131 
bazen ordu! (mugagabea) 0'3889 0'1111 0'5 ardiak nahiko dagoz 0'6965 0'1304 0'8269 
hemengo aldi? (mugagabea) 0'1111 0'0556 0'1667 bedarra franku, porrua ugari 0'2392 0'0218 0'2610 
haren vs bere 0'0278 0'0834 0'1112 hauxe berau, horreri berorren 0'1304 0'0435 0'1739 
jatera eman vs jaten eman 0'1667 0 0'1667 Andoniri beraren etxea 0'6087 0'0435 0'6522 
    ez ... ezer ere ez (ukazio bikoitza) 0'4058 0'0145 0'4203 
    egon da vs zegoen 0'2422 0'0745 0'3167 
    egon vs ari izan, ibili 0'1087 0 0'1087 
    saltzen noa 0'2391 0'0580 0'2971 
    uretan joan dira 0'2391 0 0'2391 
    beharrean joan  (vs lanera joan) 0'4783 0'0870 0'5652 
    jaten emon vs jatera eman 0 0 0 
    aditzen emon vs aditzera eman 0'1304 0'0435 0'1739 
 0'8890 0'2779 1'1669  4'9397 0'8211 5'7607 
Multzoaren indizeak: 0'1482 0'0463 0'1945 Multzoaren indizeak: 0'3528 0'0587 0'4115 
        
13.3.- Predikatu osagarriak 13.3.- Predikatu osagarriak 
-a(k) d(it)ut vs -ta dau(z)kat 0'0159 0 0'0159 -tuta daukat , utzi ditu, ikusi  0'0290 0 0'0290 
-tua naiz, nago vs -ta nago 0'0385 0'0171 0'0556 -tuta nago vs -tua nago, naiz 0 0'0073 0'0073 
antipasiboa: aunitz ikusia naiz 0'2222 0'1111 0'3333 antipasiboa: asko ikusita nago29 0'0435 0 0'0435 

                                                 
28 Ha lekua/horregaz mutilagaz, eta hortik bidetik (vs bide horretatik) bezalako formak euskara batua formalak debekatutzat jotzen ditugu, nahiz eta ez den hartara ezinbestean eramaten duen 
erabakirik; kontuan hartzen dugu bizkaiera batua edo estandarra eratzeko ahaleginetan ere ez direla horrelakoak proposatzen, salbuespenik falta ez bada ere.  
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erreka aurten zikina da (vs dago)30 0'7222 0'0556 0'7778 esnea bero dago, erreka lohi dago (pr. os.) 0'1305 0'0435 0'1740 
        
 0'9988 0'1838 1'1826  0'2030 0'0508 0'2538 
Multzoaren indizeak: 0'2497 0'0460 0'2957 Multzoaren indizeak: 0'0508 0'0127 0'0635 
        
13.4.- Aditzaren erabilerak 13.4.- Aditzaren erabilerak 
al, galdera erretorikoetan 0'0556 0 0'0556 egiten izan dio= egiten zion, egin izan dio 0'2522 0'0174 0'2696 
egin izan(du) dio 0 0 0 egon ahal izan dut 0'2609 0'0435 0'3044 
eginkatu dut, etorketu da 0'25 0'0973 0'3473 egon ahal vs egoten ahal 0 0 0 
etortzen ahal naiz, nintzen 0 0'2222 0'2222 gura + subjuntiboa 0'2609 0 0'2609 
ekartzen ahal ditut 0 0 0 egon behar dugu31 0'0174 0 0'0174 
ez naiz ibiltzen ahal 0'1667 0'2222 0'3889 negar eragin 0 0'0870 0'0870 
ez diot, ez nition emaiten ahal 0'3333 0'0556 0'3889 ekarri eragin didate 0'2174 0 0'2174 
nik dutxatu behar dut 0'0093 0 0'0093 etorri eragin 0'0870 0'1739 0'2609 
joan gogo dut 0'5556 0'1111 0'6667 etorri eragin didate (lag. nor-nori-nork) 0'3913 0'0435 0'4348 
nahi+subjuntiboa 0'5 0'1667 0'6667 gala(ra)zo, adiarazo (-B)32 0'5 0'1522 0'6522 
negar, lan eraginarazi 0'1667 0'0556 0'2222 ibili ez egitea 0'6740 0'0652 0'7392 
jakinki, helduki 0'1111 0'0834 0'1945     
 2'1483 1'0141 3'1623  2'6611 0'5827 3'2438 
Multzoaren indizeak: 0'1790 0'0845 0'2635 Multzoaren indizeak: 0'2419 0'0530 0'2949 
        
13.-5.- Aditz batzuen erregimenak 13.-5.- Aditz batzuen erregimenak 
ageri duzue nongoak zareten 0'1667 0'0556 0'2222 hori erraza da egiten  0'4783 0'1304 0'6087 
nori begiratu 0'3333 0 0'3333 -gaz ahaztu 0'4783 0'0435 0'5218 
etxean bilatu naiz (=bila ibili naiz) 0'8333 0 0'8333 -gaz akordatu 0'1739 0'1739 0'3478 
deitu dizut33 0'2222 0'0556 0'2778 akordatu jat 0'1304 0 0'1304 

                                                                                                                                                                                                                                           
29 Predikatu osagarri mota bat bada ere, antipasiboari item berezia eskaintzen diogu. Bestalde, bada beste antipasibo mota bat Gernika aldean ere ezaguna dena (hemen ikasinekoa naiz, alegia), 
eta hori erlatibozkoetan aztertzen dugu.  
30 Hau izan aditzaren erabilera berezietan sar zitekeen, "nolatasuna" atalean (9. ezaugarri multzoa).  
31 Hau berdin erabiltzen da Lesaka-Beran ere, baina sartzen dugu beharbada izan aditz laguntzailea hobetsiko delakoan. 
32 Arazi/erazi bikoteari eman zitzaion lehentasuna euskara batuaren prozesuaren hasieratik, eta horrengatik jarri dugu aldaera hau euskara batua formalak baztertutzat (?). 
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-(ta)z oroitu 0 0 0 ez dit ardura 0'1304 0 0'1304 
gogoratu zait (=otu zait) 0'2222 0'0556 0'2778 ardura ukan inpertsonala: ez dio ardura 0'2174 0'0435 0'2609 
inporta zait (nor-nori) 0 0 0 atrebidu hartzen 0 0 0 
ez du inporta (inpertsonala) 0 0 0 begiratu dizut34 0'1739 0 0'1739 
-ten ari nau, du 0'4167 0'0278 0'4445 zeri begira zagoz (=itxaroten) 0'1304 0'0870 0'2174 
atrebitu hartzea 0'3889 0'0556 0'4444 norgatik berbetan egon 0'6957 0'1304 0'8261 
atrebitu hartzen 0'2778 0'1111 0'3889 berdin ukan inpertsonala (bardin dio) 0'2609 0'0870 0'3479 
igual da (inpertsonala) 0'2222 0 0'2222 damutu zait 0 0 0 
igual zait 0 0 0 deitu dizut35 0'0435 0'0870 0'1305 
hiri zer zaik! (inporta, alegia) 0'6667 0'1111 0'7778 egarri naiz, logura naiz 0'0217 0 0'0217 
urrikitu zait 0'2778 0'1111 0'3889 falta zait 0 0 0 
egarriak, logaleak, goseak nago 0'2222 0'1111 0'3333 falta dut36 0'5652 0 0'5652 
goseak hil 0'5556 0 0'5556 gura dizut (=maite zaitut) 0'8261 0 0'8261 
eginahalak egin ...-tzera 0'9444 0'0556 1 igon dut, dit 0'4131 0'0652 0'4783 
enten(d)itzen zait hori=horretaz ulertu 
(??) 

0'8333 0'1667 1 igual dit 0'7826 0'0870 0'8696 

erran norengatik 0'3333 0'0556 0'3889 intentatu amaitzen 0 0 0 
ezagun duzu nongoa zaren 0'3333 0'0556 0'3889 itxaron nori 0'1304 0'0435 0'1739 
falta zait 0 0 0 konturatu horregaz 0'3913 0'0870 0'4783 
falta dut37 0'3333 0 0'3333 lagundu nori 0'0870 0'0145 0'1015 
saiatu akabatzera (amaitzera) 0'6667 0'1111 0'7778 lotsa naiz 0'3478 0'0435 0'3913 
saiatu akabatzea (amaitzea) 0'7222 0'1111 0'8333 lotsatu zertan... 0'2609 0'0870 0'3478 
espe(ra)tu nori 0'1667 0'0556 0'2222 obatu zeri, nori 0'5217 0 0'5217 
jostatu naiz 0'1667 0 0'1667 pregunta(t)u norga(i)tik 0'0870 0 0'0870 
kontu honeri (=eutsi, oratu) 0'3889 0'0556 0'4444 sakatu botoiari 0'3913 0 0'3913 
lagundu nori ("ayudar") 0'0556 0'0185 0'0741 ukitu/ukutu nori 0'1304 0'1304 0'2609 

                                                                                                                                                                                                                                           
33 Gehienetan deitu aditzak erregimen bera du Lesaka eta Beran, eta Gernika aldean (nor-nori-nork), baina eskolako hizkeran nola ote den ikusteko sartua da. 
34 Lesakan eta Beran berdin, baina batu soziologikoan? 
35 Lesakan ere berdin, baina batu soziologikoan? 
36 Lesakan eta Beran ere berdin, baina zein da batu soziologikoa? 
37 Gernika aldean ere erabiltzen dira falta zait eta falta dut, baina nolako jarrera ageri da biekiko? 
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lagundu nori ("acompañar") 0'4444 0'0556 0'5 urteten du, dizu 0'3044 0 0'3044 
lotsatu naiz hori esatea 0'6111 0'1667 0'7778 utzi erretzeari 0'0870 0'0870 0'1740 
nabari dute zer diren 0'1667 0'0556 0'2222 utzi  sartzen 0'0435 0 0'0435 
horrek oroitzen nau (=kezkatzen) 0'7778 0'0556 0'8333     
solastu naiz 0'1111 0'0556 0'1667     
utzi dut erretzea 0'7222 0 0'7222     
erretzen, lanean gelditu ("dejar de...") 1 0 1     
utzi kantatzera 0'7222 0'1667 0'8889     
 14'3055 1'9358 16'2412  8'3045 1'4278 9'7323 
Multzoaren indizeak: 0'3866 0'0523 0'4389 Multzoaren indizeak: 0'2595 0'0446 0'3041 
        
14.-PERPAUS ELKARTUAREN SINTAXIA 14.-PERPAUS ELKARTUAREN SINTAXIA 
        
14.1.-Konpletiboak 14.1.-Konpletiboak 
barkatu berandu etorria38 0'5 0'1389 0'6389 barkatu berandu etorria39 0'3696 0'0652 0'4348 
oroitzen naiz zu ikusia 0'3333 0'0556 0'3889 ojala ondo balego! 0'0870 0'0435 0'1304 
oroitzen naiz zu ikusirik 0'4722 0'0834 0'5556 hobe da/duzu utzi vs uztea 0'3478 0'1087 0'4565 
oroitu naiz ekartzea 0'5 0'1111 0'6111 hobe... bazara, hobe ... balitz 0'0543 0'0108 0'0651 
hobe da/duzu utzi, egin vs uztea 0'6296 0 0'6296 esan du ba ze ....-ela 0'9130 0 0'9130 
ez dut uste, esan, igerri ... duela 0'5370 0'0741 0'6111 entzun dut, igerri dut ....-ena 0'5217 0'0290 0'5507 
erran du baita ... (konplet. sarrera) 0'4444 0 0'4444 seguru, klaro ......-ena 0'2826 0'0652 0'3478 
erran du alegia ... (konple. sarrera) 0'1667 0 0'1667 ez da egia etorri dena 0'6957 0'0870 0'7826 
uste dut, ez zait iduritzen....-en 0'7778 0'1389 0'9167 ez dut uste, igerri .....-enik40 0 0 0 
ez da egia etorri dela 0'4444 0 0'4444 -elakoa daukat (iritzia emateko) 0'7391 0'0870 0'8261 
ez dut uste, igerri ...-enik41 0 0 0 ez daukazu zertan joan (vs zeren) 0'1739 0'0870 0'2609 
ez dakit etorri bada ere 0'6667 0'0556 0'7222 bildurra daukat +subjuntiboa 0'0870 0'0870 0'1740 
eskerrak etorri den! 0'3889 0 0'3889 ... ea Jon etorri bada 0'8044 0'0435 0'8479 

                                                 
38 Gernikan ere erabiltzen da forma hau, baina batu soziologikoan? 
39 Lesaka-Beran ere erabiltzen da perpaus mota hau, baina batu soziologikoan? 
40 Hau da batu soziologikoan gehien erabiltzen dena.  
41 Forma hau da gehien erabiltzen dena eskola giroan.  
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eskerrak etorri dela! 0'1667 0 0'1667     
ez duzu zeren eginik 0'7222 0'0556 0'7778     
beldurra dut etorriko den 0'3889 0'2222 0'6111     
beldurrak nago etorriko den 0 0 0     
beldur naiz etorriko den 0'0556 0 0'0556     
nahi nuke, hobe luke ... balitz 0'3333 0'0556 0'3889     
 7'5277 0'9910 8'5187  5'0761 0'7139 5'7898 
Multzoaren indizeak: 0'3962 0'0522 0'4484 Multzoaren indizeak: 0'3905 0'0549 0'4454 
        
14.2.-Kausalak eta ondoriozkoak 14.2.-Kausalak eta ondoriozkoak 
... ez dut dirurik eta 0 0 0 banoa, belu da eta42 0 0'0062 0'0062 
... ez bainekien nor zen 0 0'0556 0'0556 banoa, ze belu da eta 0'7391 0'0217 0'7608 
Ez baitut egin ..(=ez dudanez egin) 0'1667 0 0'1667 banoa, ze ez daukat dirurik 0'6087 0'0435 0'6522 
aita maite baituzu...! (¡a que quieres ...!) 0'1111 0'0556 0'1667 galdu duzulako 0 0 0 
... zertaz hala baita 1 0 1 dena ez jatearren (=jateagatik) 0'0435 0 0'0435 
... zertaz ez den hemengoa 0'8888 0'1112 1 hain da handia ze ez da sartzen 0'5652 0'1739 0'7391 
... zertako ez den hemengoa 0'9167 0'0834 1 hain da handia, sartu be ez da egiten43 0'3478 0 0'3478 
... zer(ga)tik ez duen ezagutu 0'9444 0'0556 1 etorri den le(ge)z (=denez) 0'6087 0'1739 0'7826 
galdu duzulakoz 0'1111 0'1389 0'25 iaketa etorri den 0'8696 0 0'8696 
hain da handia, ez baita sartzen 0'3333 00' 0'3333     
hain da handia, sartu ere ez da egiten 0'6111 0'0556 0'6667     
iaketa etorri den 0'7222 0'1667 0'8888     
 5'8054 0'7226 6'5278  3'7826 0'4192 4'2014 
Multzoaren indizeak: 0'4838 0'0602 0'5440 Multzoaren indizeak: 0'4203 0'0466 0'4669 
        
14.3.-Erlatibozkoak 14.3.-Erlatibozkoak 
ikusi dut etxea  zuk erosi duzuna 0'6667 0'0556 0'7222 ikusi dut etxea erosi duzuna 0'5942 0'1449 0'7391 
su solastu zaren gizona hau da 0'3333 0'1111 0'4444 zuk berba egin duzun gizona hau da 0'5217 0 0'5217 
gazte hura, atzo nirekin afaldu baitzuen 0'8333 0'0834 0'9167 zuk esaneko tokian 0'6304 0'0652 0'6956 

                                                 
42 Egitura hau Lesaka-Beran ere berdin, baina ikusi nahi da ea onartzen den. 
43 Perpaus mota hau Gernika aldean eta Lesaka-Beran ere, bietan berdin erabiltzen da. Baina onartzen da? 
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nongoa baita ere, nor baita ere (erl. orok.) 0'6111 0 0'6111 ekarrinikoa, jaionikoa 0'6965 0'1304 0'8269 
jan zenbat nahi duzun; jarri non nahi 
duzun 

0'8611 0'0556 0'9167 hemen ikasinekoa naiz 0'3913 0'1304 0'5217 

zuk erraniko, ikusiriko tokian 0'4167 0'2222 0'6389     
 3'7222 0'5279 4'2500  2'8341 0'4709 3'3050 
Multzoaren indizeak: 0'6204 0'0880 0'7084 Multzoaren indizeak: 0'5668 0'0942 0'6610 
        
14.4.-Kontzesiboak 14.4.-Kontzesiboak 
nahiz eta 0 0 0 nahi eta (vs nahiz eta) 0'7391 0'1304 0'8695 
-tuagatik (ere) 0'4444 0'0556 0'5 -tu arren 0'0435 0 0'0435 
 0'4444 0'0556 0'5  0'7826 0'1304 0'9130 
Multzoaren indizeak: 0'2222 0'0278 0'25 Multzoaren indizeak: 0'3913 0'0652 0'4565 
        
14.5.-Finalak 14.5.-Finalak 
-teko 0'0602 0'0 0'0602 -tekotan 0'0435 0 0'0435 
-teko ideian 0'3889 0'1667 0'5556 -tekoan (finala44) 0'6522 0'1739 0'8261 
subjuntiboa+-la (finala, aposiz.) 0'3889 0'0556 0'4444 -tearren 0'1739 0 0'1739 
    subjuntibo soila finaletan 0 0 0 
 0'8380 0'2223 1'0602  0'8696 0'1739 1'0435 
Multzoaren indizeak: 0'2793 0'0741 0'3534 Multzoaren indizeak: 0'2174 0'0435 0'2609 
        
14.6.-Denborazkoak 14.6.-Denborazkoak 
-eneko (=enerako: noizko) 0'7222 0'1111 0'8333 -eneko (=enerako: noizko) 0'8696 0'0870 0'9566 
-eneko (=-tu eta berehala) 0'3056 0'1111 0'4167 -eneko (-tu eta berehala) 0'6957 0'0870 0'7827 
badira hiru urte zu ikusirik 0'4167 0'1111 0'5278 -enerako (noizko) 0 0 0 
zu etorriz geroztik 0'1667 0 0'1667 -enerako (-tu eta berehala) 0'0435 0'0435 0'0870 
-tu orduko (=noizko) 0 0 0 joan zenik hona, denik hona 0'8044 0'0652 0'8696 
-tu orduko (=-tu eta berehala) 0 0 0 -tu orduko (=baino lehenago) 0 0'0435 0'0435 
-n arte 0'4444 0'0556 0'5 -tu orduko (=-tu eta batean) 0'2174 0'0435 0'2609 
-n artean 0'3889 0 0'3889 harik eta .... arte 0 0'0435 0'0435 

                                                 
44 Ikus -tekoan baldintza balioarekin, beste item batean. 
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-tu ondoan 0'8889 0 0'8889 -n arte 0'5217 0'1304 0'6521 
-tu ondotik 0'1111 0'0278 0'1389 -n artean 0'3913 0'1739 0'5652 
-tuta ondotik 0'5 0'0556 0'5556 sua egikeran, etxetik urtekeran 0'3478 0'1304 0'4782 
etxetik ateratzekoan 0'7222 0'0556 0'7778 -tu ostean 0'0870 0'0870 0'1740 
etxera sartuan 0'6111 0'1111 0'7222     
etorri aldiro 0'1111 0'1111 0'2222     
ontzera = ontzen denean 0'5 0'0556 0'5556     
-larik(an)= -enean 0'1389 0'0834 0'2222     
zu agertzearekin eta batean 0'7222 0'1111 0'8333     
 6'7500 1'0002 7'7501  3'9784 0'9349 4'9133 
Multzoaren indizeak: 0'3971 0'0588 0'4559 Multzoaren indizeak: 0'3315 0'0779 0'4094 
        
14.7.-Moduzkoak 14.7.-Moduzkoak 
mendian ginelarik ikusi dugu (modu-
denb.) 

0'125 0'0278 0'1528 menditik gatozela ikusi dugu (modu-denb.) 0'0218 0 0'0218 

etorri ahala 0'0556 0 0'0556 etorri eiez 0'6087 0'2174 0'8261 
harrapa ahalean 0'2222 0'0556 0'2778     
-tu nahizik 0'1667 0'1111 0'2778     
 0'5695 0'1945 0'7640  0'6305 0'2174 0'8479 
Multzoaren indizeak: 0'1424 0'0486 0'1910 Multzoaren indizeak: 0'3153 0'1087 0'4240 
        
14.8.- Baldintzazkoak 14.8.- Baldintzazkoak 
-tekoz  (egitekoz, egin orain) 0'5 0'1111 0'6111 -tekoan 0'8478 0'0652 0'9130 
-tekotan  0 0 0 joanezkeiño  0'9565 0'0435 1 
-tekotanez 0'8888 0 0'8888 kotxea euki ezik (modu-baldintz.) 0'0435 0 0'0435 
-tearekin (modu-baldintza) 0'3889 0'0556 0'4444     
-tera (jakitera, ez nuen eginen) 0'4444 0'1111 0'5556     
... non ez duen deus esaten 0'5 0'3333 0'8333     
 2'7221 0'6111 3'3332  1'8478 0'1087 1'9565 
Multzoaren indizeak: 0'4537 0'1019 0'5556 Multzoaren indizeak: 0'6160 0'0362 0'6522 
        
14.9.-Konparaziozkoak 14.9.-Konparaziozkoak 
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zenbat eta ... ago, orduan eta ...-ago gisak. 0'0556 0'1111 0'1667 zenbat hurrago zagozen, ...-ago gisakoak 0'5652 0'0870 0'6522 
zenbatez erranago eta okerrago gis. 0'3611 0'1111 0'4722 zenbat gehiago badira, ...-ago gisakoak 0'7391 0'0435 0'7826 
zenbatenaz ... -ago bezalakoak 0'6667 0 0'6667 zein-eta... ba-.... legez /moduan gisakoak 0'5000 0'1305 0'6305 
zu horkoa zinakeen bezala  (=bazina 
bezala) 

0'5 0'0556 0'5556 zein-eta holan...-en  moduan bezalakoak 0'3913 0'2609 0'6522 

zu horkoa zaren bezala (=bazina bezala) 0'7778 0'1111 0'8889     
 2'3612 0'3889 2'7501  2'1956 0'5219 2'7175 
Multzoaren indizeak: 0'4722 0'0778 0'5500 Multzoaren indizeak: 0'5489 0'1305 0'6794 
        
15.-LOKAILUAK ETA JUNTAGAILUAK 15.-LOKAILUAK ETA JUNTAGAILUAK 
edo, juntagailu hautakaria 0'0833 0'0278 0'1111 ala, juntagailu hautakaria 0'0435 0'0217 0'0652 
baino (baina-ren lekuan) 0'1667 0 0'1667 ala, galderazko perpausen amaieran 0 0 0 
bertzerik (erabilera murriztailea) 0 0 0 baino, aurkaritzako lokailua 0'3913 0'1304 0'5217 
-tu beharrean (aurkaritzako nozioa) 0 0 0 baino (erabilera murriztailea) 0'1304 0'0435 0'1739 
ez bertze guziak 0'1667 0'0278 0'1945 barik (aurkaritzako nozioa adier.) 0'2029 0'0725 0'2754 
bertzenaz (lokailu hautakaria) 0'0278 0'0834 0'1111 be juntagailua 0'5109 0'1304 0'6413 
bertzeinakoan (lokailu hautakaria) 0'3889 0'1111 0'5 ez eze, emendiozko juntag. (=ez ezik) 0'3044 0'0870 0'3914 
gainerakoan (lokailu hautakaria) 0'2222 0'0556 0'2778 izan ezean, juntagailua (=izan ezik) 0'6522 0'0870 0'7392 
halarik ere (aurkaritzako lokailua) 0'5 0'2222 0'7222 ezpabe (lokailu hautakaria) 0'8261 0'1304 0'9565 
halarikan ere (aurkar. lok.) 0'4444 0'1667 0'6111 halan eta guzti (be), aurk. lokailua 0'7391 0 0'7391 
ordean 0'4444 0'2778 0'7222 halandaze (ondoriozko lokailua) 0'3913 0'1739 0'5652 
har(ga)tik 0'3889 0 0'3889 nahi junt. (lagunduta nahi lagundu barik) 0'2174 0'0435 0'2609 
alegia 0'1667 0 0'1667 ostantzean/osterantzean, lok. hautak. 0'3044 0'2174 0'5218 
berdin (=nolanahi ere) 0'5556 0'0556 0'6111 ostera (aurkaritzako lokailua) 0'0870 0 0'0870 
bederen 0 0 0 zein juntagailua 0'0290 0'1159 0'1449 
 3'5556 1'0280 4'5835  4'8299 1'2536 6'0835 
Multzoaren indizeak: 0'2370 0'0685 0'3055 Multzoaren indizeak: 0'3220 0'0836 0'4056 
        
16.-FUNTZIO BATZUK 16.-FUNTZIO BATZUK 
        
16.1.-Konparazioa 16.1.-Konparazioa 
aunitz ... ago vs a(u)nitzez ...-ago 0'6111 0'0556 0'6667 asko ....-ago (vs askoz ...ago) 0'7826 0'0435 0'8261 
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aunitzez ...-ago 0'1111 0 0'1111 beste (vs adina)(esan duzun beste) 0'0217 0'0652 0'0869 
hagitzez ...-ago 0'0556 0 0'0556 -re beste diru vs -k beste diru 0'3044 0'0435 0'3479 
aisa ...-ago 0'3889 0'1111 0'5 hango beste ondo 0'8696 0'0435 0'9131 
hori bezain handia 0 0 0 -re(n) besteko ona, ondo 0'7826 0'0435 0'8261 
-re(n) dina (=-rentzat adina) 0'5556 0'0556 0'6111 hainbat handien(a), superlatiboa 0 0'0435 0'0435 
-teko dina 0'3889 0'2778 0'6667 ahal duzun (ahalik eta)  ondoen 

(mugagab)  
0 0 0 

ahalik eta  hobekiena (mugatua) 0'1945 0 0'1945 -n lako(xe)a  vs -n bezala(xe)koa 0'7391 0'0870 0'8261 
-re(n) gisakoa (gure lakoa) 0 0 0 gure lakoa, zu lakoa 0'4565 0'1087 0'5652 
-re(n) gisa 0'0556 0'1111 0'1667 -n legez (=n bezala) 0'1522 0'0870 0'2391 
honeinen,horreinen, hainen handia 0'6111 0'1667 0'7778 -re(n) legez bizi 0'2609 0'1739 0'4348 
hoberena vs onena 0 0 0 zure moduan bizi naiz 0'1304 0'0870 0'2174 
    esaniko moduan (=esan bezala) 0'6522 0'2174 0'8696 
    -n modukoa (=bezalakoa) 0'0870 0'0435 0'1305 
    -re(n) moduko ona 0'6957 0'0435 0'7392 
    -(r)ikoaren modukoa 0'2174 0'0435 0'2609 
    onena vs hoberena 0 0 0 
 2'9724 0'7779 3'7502  6'1523 1'1742 7'3264 
Multzoaren indizeak: 0'2477 0'0648 0'3125 Multzoaren indizeak: 0'3619 0'0691 0'4310 
        
16.2.-Beste batzuk: ordua nola esan 16.2.-Beste batzuk: ordua nola esan 
ordu bata 0 0 0 ordu batak 0'2609 0'0870 0'3479 
14:00: biak 0'1945 0'1389 0'3334 ordu biak 0 0 0 
18:15: seiak eta kuarto (laurden) 0 0 0 ordu batak eta laur(d)enak 0'0870 0'0435 0'1304 
17:50: hamar guti 0 0 0 seiak eta laurden (vs laurdenak) 0'3044 0'0435 0'3478 
    hamar gitxiago 0 0'0870 0'0870 
Beste batzuk: neurri batzuk nola eman Beste batzuk: neurri batzuk nola eman 
kilo bat sagar 0'1111 0 0'1111 kilo bat sagar 0'1304 0 0'1304 
esku bat arroz 0'6111 0'1111 0'7222 hori hiru metro luze da 0'5217 0 0'5217 
hori hiru metro luze da 0'3889 0'1111 0'5     
Beste batzuk: eguraldiaz Beste batzuk: eguraldiaz 
euria da 0'7778 0 0'7778 gaur euria da 0'1957 0'0435 0'2392 
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hotz da 0'4444 0'1111 0'5555     
 2'5278 0'4722 3'0000  1'5001 0'3045 1'8044 
Multzoaren indizeak: 0'2809 0'0525 0'3334 Multzoaren indizeak: 0'1875 0'0381 0'2256 
        
17.-ATZIZKIAK 17.-ATZIZKIAK 
-(t)zu, ugaritasun atzizkia 0'1111 0 0'1111 bako 0'0652 0'0652 0'1304 
-gi, -ki (ongi, gaizki, poliki) 0'0033 0'0098 0'0131 -eta (garraioa; vs -keta) 0'2391 0 0'2391 
-ione (maileguetan) vs -i(n)o 0'4444 0 0'4444 -garren (denbora balioan) 0'2609 0'0870 0'3479 
-keta (garraioa) 0'2777 0'0556 0'3333 -do, -to: ugerdo, bizardo, txarrito 0'2464 0'1087 0'3551 
-on (maileguetan) vs -oi (balon) 0'2778 0'0278 0'3056 ondo, hobeto, ederto, txarto 0'0062 0 0'0062 
-ore (maileg.) vs -or (traktore) 0 0 0 -ino, maileguetan (vs -io, ione) 0'5217 0'1087 0'6304 
-ro (aldiro, egunoro) 0'0139 0'0417 0'0556 -or vs -ore, maileguetan (traktora) 0'1594 0'0725 0'2319 
-tzo, pertsona izenen "zakargarria" 0 0 0 -txu, forma hutsa 0'1242 0 0'1242 
-tto, ttikigarria  0'0741 0'1111 0'1852 -txu vs -xe, zehazteko, ñabard. erantsiz45 0'1739 0'0290 0'2029 
-xe, zehazt., ñabard. erants. (-tu aitzintxe) 0'0556 0'0185 0'0741 -txu vs-xko (gehiegi nozioa: iluntxu dago) 0'2754 0'0145 0'2899 
-tuxe (guti goiti beheiti): eginxea 0'0556 0'0278 0'0834 -xe atzizk. kokagunea (holakoxea) 0'0870 0'0435 0'1305 
-xe atzizkiaren kokagunea (holaxekoa) 0'0556 0'0139 0'0695     
haraxet (zehaztasuna) 0'3889 0'0556 0'4444     
-sko, -xko, ttikigarria 0 0'1667 0'1667     
-sko, -xko (gehiegi nozioa: handixkoa) 0'0926 0'0556 0'1482     
-karrean: itokarrean, garaikarrean 0'1389 0'0834 0'2222     
-tsu, guti gora-beheratasuna 0'3333 0'0278 0'3611     
-ketari (garraiolari: esneketari) 0'1667 0'0556 0'2223     
-taile vs -le: eramataile 0'8612 0'1388 1     
 3'3507 0'8897 4'2403  2'1594 0'5292 2'6885 
Multzoaren indizeak: 0'1764 0'0468 0'2232 Multzoaren indizeak: 0'1963 0'0481 0'2444 
 1144207 229194 1373367  1164350 287722 1452065 
INDIZEAK OROTARA (397) 0'2882 0'0577 0'3459 INDIZEAK OROTARA(389) 0'2993 0'0740 0'3733 
 

                                                 
45 Batzuetan, apur bat ....ago nozioa adierazteko: ezkondu aurretxuan. 
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Lexema desberdinen itemak eta emaitzak1 
 

Lesaka-Bera EGI EZI EAJI Gernika aldea EGI EZI EAJI 
adi(tu) (oir, entendre) 0'0093 0'0093 0'0186 abade 0 0 0 
ahantz(i) 0 0 0 adi egon  0 0 0 
ailega(tu)  0 0 0 adi(tu) (ulertu) 0'2391 0'1087 0'3478 
ai(n)tzin 0'0185 0 0'0185 agirika (erriertan) 0 0'0435 0'0435 
aita(u)txi 02 0 0 agirika egin 0 0'0435 0'0435 
akabaila 0'1667 0'0556 0'2222 ahausi (sainga) 0'0435 0'0435 0'0870 
akaba(tu), akau(tu) 0'1111 0'0926 0'2037 ahazt(u) 0 0 0 
amatxi 0 0 0 ailega(tu)  0'0870 0'0435 0'1304 
asots 0'0556 0'0556 0'1111 aitite, aitaita 0'0870 0'1304 0'2174 
atorra 0 0 0 akaba(tu) (amaitu) 0'6957 0'1739 0'8696 
atrebi(tu) 0'3056 0'1667 0'4723 akorda(tu) 0'3044 0'1630 0'4674 
atzen(du) 0'1667 0'2222 0'3889 aldats 0'0435 0 0'0435 
barren 0 0'0278 0'0278 amai(tu) 0 0'0248 0'0248 
behatz (eskukoa) 0 0 0 amama 0'0217 0'0652 0'0870 
bil(du) 0'0139 0'0139 0'0278 amata(tu) 0'3044 0'2609 0'5652 
duro (bost pezeta) 0 0 0 apur(tu) 0 0 0 
eguberriak 0 0 0 ardura *e(d)utsi (?) 0'0870 0'0435 0'1304 
eltzaur 0'0556 0'0556 0'1111 atrebi(du) 0'5435 0'2609 0'8044 
eltze 0 0 0 atzamar  0 0 0 
enten(d)itu 0'6111 0'1111 0'7222 atze  0'0435 0 0'0435 
erde (lerde) 0'0556 0 0'0556 aurre 0 0 0 
ergel 0 0 0 barru  0 0 0 
eri(tu) 0'0140 0'0140 0'0280 bat(u) 0 0 0 
erne egon 0 0 0 behar (lan) 0'1913 0'1565 0'3478 
errista eman 0 0 0 behargin (langile) 0'1304 0'1304 0'2609 
espe(ra)(tu) 0'1111 0'2222 0'3333 berba  0'2174 0'1304 0'3478 
esperoan 0'0556 0'0556 0'1111 berba egin 0'1565 0'0696 0'2261 
espostu 0'0556 0 0'0556 berbetan  0'1087 0'0870 0'1957 
estudiatu 0'6111 0'1111 0'7222 berna 0 0'0435 0'0435 
(h)etsi (itxi) 0'5 0'1250 0'6250 birrin(du) 0'0435 0 0'0435 
gaitz (zail) 0'4444 0'1111 0'5555 damu(tu) 0 0 0 
galdetu (eskatu) 0'2778 0'1296 0'4074 domeka  0'0435 0'1522 0'1957 
galtzak 0 0 0 entzun 0 0 0 
gibel(atu) (atze-ratu) 0 0'0370 0'0370 eroan 0'1565 0'0609 0'2174 
idor(tu) 0 0'0556 0'0556 eskaratz  0'1304 0'1739 0'3043 
igan 0'1667 0'0370 0'2037 eskeko 0'0435 0 0'0435 
ilar gorri 0 0 0 ezkuta(tu) 0 0 0 
inporta 0'1389 0'0834 0'2222 gabonak  0 0 0 
jornal 0 0'0556 0'0556 gaixorik 0 0 0 
jostatu 0 0 0 ganora 0 0 0 
josteta 0'2222 0'1667 0'3889 gera(tu) 0'0073 0'0073 0'0146 
jostetan 0 0 0 gogait(u) 0'0435 0'0435 0'0870 
juntatu 0'1667 0'0556 0'2222 gura ukan 0'1913 0'0708 0'2621 
karrika 0 0 0 harrikoa egin 0 0 0 
kontu (eutsi) 0'0278 0'0278 0'0556 haserre egin (err. eman) 0 0 0 
kotxe 0 0 0 hogerleko 0 0 0 
kuarto (laurden) 0'5834 0'0278 0'6112 hondakin 0 0 0 

                                                 
1 Lehen ere esana dugu lexikoaren atalean Euskaltzaindiaren arauak oso gutti eta aspaldikoak direla, eta beraz kasu honetan 
ez dugu hitzik bat ere euskara batuak debekatutzat hartuko. 
2 Atautxi eta atatxi bezalakoak ez ditugu zuzenketa gisa hartu. 
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kutxare  0'1111 0'0556 0'1667 horma 0 0 0 
logale 0 0 0 indaba 0 0 0 
maindire 0 0 0 itxaron 0 0 0 
malda 0 0 0 ixetu (piztu) 0'4348 0'1304 0'5652 
nazkatu 0 0 0 izara 0'0435 0 0'0435 
nerbiostu 0'1667 0'1111 0'2778 izeko 0 0 0 
ohatze 0 0'0185 0'0185 jaus(i)  0 0'0348 0'0348 
ondu (umotu) 0'1111 0 0'1111 jesarri 0 0 0 
oroitu (gogoratu) 0 0 0 kale 0 0 0 
oroitu (kezkatu) 0'7778 0'0556 0'8333 kantsa(tu) 0'3913 0'0870 0'4783 
ostatu (taberna) 0 0 0 kodaina  0 0 0 
paga(tu) 0'1111 0'2222 0'3333 koilara 0 0 0 
para(tu) 0'0444 0'0111 0'0555 kotxe 0 0 0 
pinta(tu) 0 0 0 lapiko 0 0 0 
presta(tu) 0 0 0 lepo (bizkar) 0 0 0 
probextu 0 0 0 logura 0 0 0 
sainga 0'1111 0'0556 0'1667 lohi(tu) (zikindu) 0'0435 0'0870 0'1304 
sega  0 0 0 lorrin(du)  0 0 0 
solas (egin) 0'0185 0'0185 0'0370 martitzen  0'2174 0'2174 0'4348 
solas(tu) 0'0556 0 0'0556 neba  0 0 0 
solasean ari 0 0 0 neskato (nixka) 0 0 0 
urrikitu 0'0834 0'0278 0'1111 (o)(e)ba(tu) (oratu) 0'2174 0'0435 0'2609 
xehetu 0 0 0 ohe 0 0 0 
zango 0 0'0556 0'0556 okela 0 0 0 
zanpa(tu) (zapaldu) 0 0 0 olga(tu)  0'1087 0'1522 0'2609 
    ortu  0'0435 0'0435 0'0870 
    paga(tu) 0'4131 0'1957 0'6088 
    pinta(tu) 0'0870 0'0435 0'1304 
    praka 0 0 0 
    pregunta(tu)  0'6957 0 0'6957 
    prepara(tu) 0'1087 0 0'1087 
    saka(tu) 0'0435 0 0'0435 
    sika(tu)  0'0435 0'0870 0'1304 
    soldata 0 0 0 
    topa(tu) 0'2174 0'0870 0'3044 
    ugerdo 0'0435 0'0435 0'0870 
    zapatu  0'1304 0'3478 0'4783 
    zarata 0 0 0 
 6'5358 2'7561 9'2922  7'2470 4'1316 11'3784 
Indiz. orotara: 0'0908 0'0383 0'1291 Indiz. orotara: 0'0853 0'0486 0'1339 
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Lexikoa. Aldaera hutsen itemak eta emaitzak3: 

 
Lesaka-Bera EGI EZI EAJI Gernika aldea EGI EZI EAJI 
abudo (agudo) 0 0 0 ahizta  0'1739 0'2609 0'4348 
aintzin (aitzin)  0'0185 0 0'0185 alkar 0'1304 0'2609 0'3913 
akautu (akabatu)4 0'0556 0 0'0556 alkondara  0 0 0 
arazi (vs erazi) 0'2778 0'0278 0'3056 andra  0'0218 0' 0'0218 
arrai (arrain) 0'1111 0 0'1111 atara 0'1739 0 0'1739 
artzai (artzain) 0 0 0 baltz  0'0435 0'0870 0'1304 
ator (vs atorra)  0 0 0 bardin  0'1304 0'0870 0'2174 
aunitz 0'0208 0 0'0208 bedar  0'1087 0'0435 0'1522 
beharri (belarri) 0'3333 0 0'3333 bildur 0'1522 0'0435 0'1957 
berendu (merienda) 0 0'0556 0'0556 burdi 0'1304 0 0'1304 
bertze 0'0044 0'0175 0'0219 buztarri 0 0 0 
besta (festa) 0 0 0 denpora 0'2609 0 0'2609 
bix(tu)  0'0556 0'0556 0'1112 edur  0'1304 0'0435 0'1739 
bozik 0'2593 0'1111 0'3704 emon  0'1739 0'1739 0'3478 
burdi 0'2222 0'2778 0'5 etse (etxe)  0'9565 0 0'9565 
buztarri 0'1111 0'2222 0'3333 euki  0'2174 0'1956 0'4130 
egonta, joanta 0 0 0 euskera  0'1304 0'0217 0'1522 
erran 0 0 0 ezpan (ezpain)  0'0435 0'0870 0'1305 
euskara5 0 0 0 franku  0'0435 0'0435 0'0870 
gaixto  0'0556 0 0'0556 gan(e) (gain)  0'3478 0'0870 0'4348 
ganbio 0 0 0 gatx 0'1957 0'2391 0'4348 
gargero6 (gaurgero) 0'0556 0 0'0556 gitxi  0'3479 0'1305 0'4784 
gonbeni (komeni) 0 0'0278 0'0278 guzur  0'3044 0'1304 0'4348 
gosta (kostatu) 0'1852 0'0370 0'2222 hoba  0'1739 0'1739 0'3478 
guti 0'2222 0'1111 0'3333 idigi  0'5217 0'0870 0'6087 
gutti  0'0079 0 0'0079 imin(i) 0'5761 0'1087 0'6848 
guzi 0'0476 0'0159 0'0635 irunts(i)  0'2778 0'1739 0'4517 
haundi 0'0185 0'0370 0'0556 ixartu (vs itzarri)  0'1304 0'1304 0'2608 
ideki  0'0834 0'2222 0'3056 lauren (laurden) 0'4348 0'0870 0'5218 
iduri 0 0 0 lora  0'0870 0 0'0870 
igortzi 0'1667 0 0'1667 mustur 0 0'0435 0'0435 
iretsi (irentsi) 0'1667 0'1111 0'2778 narru  0'3043 0'1304 0'4348 
itxe (etxe)  0'25 0'1667 0'4167 nok, inok  0'5870 0 0'5870 
ixil  0 0 0 parka(tu)  0'0435 0 0'0435 
izi(tu) 0'0556 0 0'0556 premina  0'3478 0'1304 0'4783 
llabur  0'3333 0'2222 0'5556 sube (suge)7  0'6957 0'1304 0'8261 
nixka (neskatila)8  0'3333 0'2778 0'6111 txarri  0'0652 0'0652 0'1304 
pixko bat  0'0278 0 0'0278 uku(tu)  0'3478 0'1739 0'5217 
sube (suge) 0'3889 0'3889 0'7778 ule  0'2609 0'0870 0'3479 

                                                 
3 Forma batzuk aldaera hustako hartzen baditugu, oinarrizko forma hedatuago bat behar da ezinbestean. Ez dugunez 
azterketa zehatzik egin ustez gehiago erabiltzen diren formak zein diren finkatzeko, hemen agertzen diren batzuk neurri 
batean kutsu subjektiboa izanen dute beharbada. 
4 Bukatu eta amaitu ez ditugu zuzenketa gisa hartzen item honetan (2k hala zuzendu dute). 
5 Euskara batuko testutzat har daitezkeen gehienetan euskara forma erabiltzen da, oro har, baina hala ere, salbuespen gisa, 
forma horren aurreko jarrera ere ikusi nahi izan dugu, euskera-rekin erkatuz.  
6 Adberbioaren sailean ere sartua da, baina hemen aldaera gisa neurtu nahi dugu. 
7 Lesaka eta Beran ere sube forma erabiltzen da, baina euskara batua soziologikoan suge usatzen delakoan sartzen dugu 
forma hori aztergai. Gauza bera esan daiteke buztarri formaz, uztarri-ren aldean. 
8  Lau zuzentzailek neska jartzen dute, eta bik nexka. Aukeran jartzen dutenek, berriz, denek neska ezartzen dute. 
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ttar  0'1667 0'0556 0'2222 urten  0'2029 0'0290 0'2319 
ttiki  0'0093 0 0'0093     
txutik 0'0556 0'1667 0'2222     
usai (usain) 0'0556 0 0'0556     
xakur 0'0556 0 0'0556     
xerri9  0 0 0     
xamar, xumar 0'0556 0 0'0556     
zakur 0'0139 0 0'0139     
zerri 0 0 0     
 4'2803 2'6076 6'8878  9'2743 3'4857 12'7601 
Indiz. orotara: 0'0892 0'0543 0'1435 Indiz. orotara: 0'2319 0'0871 0'3190 

 

                                                 
9 Zerri-ren txikigarria da xerri; beraz, esanahiaren aldetik ez da aldaera hutsa. Hemen, ordea, biak ere euskara batuko 
testuetan “ohikoagoa” den txerri-ren aldaera gisa hartzen ditugu eta hori neurtu nahi dugu. 
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4.4.1. Lehenbiziko azter-txanda: ezaugarri guziak 

4.4.1.1. Emaitzak eta iruzkinak, denetara 

Lehenengo eta behin, ezaugarrien indizeak orotara emanen ditugu, bai Lesaka-Berari 
dagozkionak (Les.-Ber.) eta bai Gernika aldekoak ere (Gern. ald.): koadroko aurreneko 
lerroan lexikoa ez beste guziari dagozkion datuak jartzen ditugu; bigarrenean, hiztegiari 
dagozkionak; eta hirugarrenean, berriz, bi multzoetako ezaugarriak denak batean hartuta atera 
ditugun indizeak. 

 
 EGIO EGIO EZIO EZIO EAJIO EAJIO 
 Les.-Ber. Gern.ald. Les.-Ber. Gern.ald. Les.-Ber. Gern.ald. 
Lexikoa ez beste ezaugar.10 0'2882 0'2993 0'0577 0'0740 0'3459 0'3733 
Lexikoa11 0'0901 0'1322 0'0447 0'0609 0'1348 0'1931 
Ezaug. guziak batean12 0'1892 0'2158 0'0512 0'0675 0'2403 0'2832 
4.4.1.1. koadroa: ezaugarrien indizeak, orotara. 

Goiko koadro horri begira, honako iruzkin hauek egin ditzakegu: 

a) bada joera, bai Lesaka-Berako ikastetxeetan, eta bai Gernika aldekoetan, herri aldeko 
ezaugarriak (batzuk, alegia) desegokitzat jotzekoa, hots, haiek ez onartu eta zuzentzekoa (ikus 
4.4.1.1. koadroaren 3. lerroko EGIO zutabeetako indizeak); gainera, joera hori apur bat 
handiagoa da Gernika aldean azterketako Nafarroako herrietan baino (EGIOren balioak hauek 
dira: 0'1892 vs 0'2158); 

b) bada joera, bi eskualdeetan, herriko ezaugarri batzuen ordez, haiek gaitzetsi gabetanik 
baina, beste batzuk proposatzekoa; Gernika aldean, pixka bat handiagoa da (EZIO indizeak: 
0'0512 vs 0'0675); ez onartzeko joeraren aldean, ordea, beste forma bat proposatzeko joera 
hori hagitz da ttikia, bai Gernika aldean, eta bai Bortzerrietako ikastetxeetan; 

c) goian aipaturiko bi indizeen batuketak erakusten digu bertako ezaugarriak orohar bere 
hala ez onartzeko joera zenbatekoa den (EAJIOren emaitzak: 0'2403 vs 0'2832); beti ere gure 
azterketako datuak adierazgarritzat eta esanguratsutzat hartzen baldin badira (eta lan honi 
aitortzen dizkiogun mugak eta orientazio balio soilak kontuan edukiz), eta gehienbat balio 
grafikoa emanez adierazpideari13, esan genezake gure lan honetarako harturiko lau 
ezaugarritik bat ez onartzeko joera ageri dela;  

Lehen ere esan dugu hautaturiko ezaugarriak bi multzotan bildu ditugula: lexikoa alde 
batetik, eta beste guzia bestetik. Ondoan datozen iruzkinak, bi multzo nagusi horien arteko 
konparaziotik ateratzen ditugu. Horra: 

                                                 
10 Indize hau ateratzeko, ez dugu atal horretako azpimultzoen bataz bestekoa egin, ezaugarri guzien indizeena baizik. 
11 Indize hau ateratzeko, lexiko item guzien bataz bestekoa egin dugu, eta ez atal horretan egin ditugun azpimultzoena. 
12 Indize hauek ateratzeko, beste bi multzoen indizeen bataz bestekoa egin dugu.  
13 Izan ere, besteak beste, hautatu ditugun ezaugarrien erabilera-maiztasuna benetan ez baitugu batere kontuan hartzen. 
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a) hiztegi kontuan herri aldeko ezaugarriak ez onartzeko joera aunitzez ttikiagoa da beste 
ezaugarriei dagokiena baino, azterturiko bi eskualdeetan; bestela esanik: eskoletan errazago 
onartzen dira bertako formak lexikoan, bestelako alorretan baino (konpara bitez elkarrekin 
koadroko goieneko bi lerroetako datuak); 

b) hala ere, Gernika aldean bertako hitzak dauden-daudenean ez uzteko joera, dena bat 
harturik, pixka bat handiagoa da Nafarroa aldeko herrietako eskoletan baino (EAJIO: 0'1348 
vs 0'1931)14;  

c) aurreko baieztapen hori xeheroago aztertuz, ikusten dugu bai ezaugarri lexikalak ez 
onartzeko joera, eta baita haien ordez beste bat eskaintzekoa ere, biak ere handixeagoak direla 
mendebaleko euskalkiko aztertokietan (EGIO: 0'0901 vs 0'1322, eta EZIO: 0'0447 vs 0'0609). 

Bi multzo nagusitan banatu ditugu, beraz, aztertu ditugun ezaugarriak: lexikoa, batean, eta 
beste guziak bestean. Hala ere, horietako bakoitzean azpimultzoak ere bereizi ditugu. Horien 
emaitzak eta iruzkinak jarriko ditugu jarraian. 

4.4.1.2. Emaitzak eta iruzkinak, multzoka eta azpimultzoka 

Emaitzak aurkezteko, puntu honetan ezaugarrien multzoek eta azpimultzoek eskaintzen 
dituzten datuak erakutsi eta iruzkinduko ditugu, alde batetik lexikoari dagozkionak eta 
bestetik bestelakoak.  

4.4.1.2.1. Lexikoa ez beste ezaugarriei buruzko datuak, eginiko multzoen arabera 

Lexikoan azterturiko ezaugarriak bi ataletan sailkatu ditugu, eta beste ezaugarri guziak 17 
sailetan bereizi ditugu. Ondoko 3. koadroan erakusten ditugu azken hauei dagozkien indizeak, 
multzoka elkartuak, horrela ateratzen ditugularik Multzoaren Ezaugarriekiko Gaitzespen 
Indizea (MEGI), Multzoaren Ezaugarriekiko Zalantza Indizea (MEZI), eta Multzoko 
Ezaugarriak Aldatzeko Joeraren Indizea (MEAJI). 

 
 MEGI MEGI MEZI MEZI MEAJI MEAJI 
 Les.-Ber. Gern.ald. Les.-Ber. Gern.ald. Les.-Ber. Gern.ald. 
1.- Deklinabidea 0'3659 0'2767 0'0436 0'0563 0'4095 0'3331 
2.- Izenordaina 0'1236 0'0556 0'0370 0'0572 0'1606 0'1128 
3.- Erakusleak 0'3102 0'5692 0'0437 0'0956 0'3539 0'6648 
4.- Zenbatzaile zehaztuak 0'2888 0'1667 0'0945 0'0399 0'3833 0'2066 
5.- Zenbatz. zehaztugabeak 0'2465 0'1051 0'0521 0'0689 0'2986 0'1740 
6.- Izenondoak eta izenlag. 0'2709 0'3185 0'0417 0'1740 0'3126 0'4925 
7.- Aditz jok. gabe. morf.15 0'2183 0'4440 0'0692 0'1136 0'2875 0'5576 
8.- Aditz jokatuaren morfol. 0'4623 0'4336 0'1197 0'1657 0'5820 0'5993 
9.- Aditzar. erabil. bereziak 0'2842 0'2254 0'0585 0'0554 0'3427 0'2808 
10.- Partikula modalak. 0'1481 0'3116 0'0185 0'1703 0'1666 0'4819 
11.- Adberbioa16 0'1900 0'2110 0'0507 0'0762 0'2407 0'2872 

                                                 
14 Beti ere, gure azterketa eremuari dagokionez, ezin baita berez estrapolaziorik egin lurralde zabalagoetara. 
15 Indize hau ateratzeko, item guzien bataz bestekoa egiten dugu, eta ez azpimultzoena. 
16 Indize hau ateratzeko, item guzien bataz bestekoa egin dugu, eta ez azpimultzoena. 
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12.- Posposizioak 0'2523 0'2091 0'0359 0'0515 0'2882 0'2606 
13.- Perp. bakun. sintax.17 0'3048 0'2558 0'0586 0'0464 0'3634 0'3022 
14.- Perp. elkart. sintaxia18 0'4154 0'4074 0'0637 0'0684 0'4791 0'4757 
15.- Lokailuak eta juntagail. 0'2370 0'3220 0'0685 0'0836 0'3055 0'4056 
16.- Funtzio batzuk19 0'2619 0'3061 0'0595 0'0591 0'3214 0'3652 
17.- Atzizki batzuk 0'1764 0'1963 0'0468 0'0481 0'2232 0'2444 
4.4.1.2.1. koadroa: lexikoa ez besteko ezaugarrien indizeak, multzoka. 

Ondoan dakargu aurreko koadroari buruzko iruzkina. Lehenbiziko esan behar dugu, dena 
dela, koadro horretan ageri diren multzoak ez direla inolaz ere denak ezaugarri kopuru 
berekoak, eta ez antzekoak ere, eta beraz besterik gabe elkarrekin parekatuta atera daitekeen 
konparaziozko iduria ez dela berez esanguratsua. Hortaz, beste deus baino gehiago 
ezaugarriak sailkatzeko antolamendu bezala hartu behar da sailkapen hori. Hala ere, iruzkinen 
batzuk egiteko adinako informazioa ematen duela iduritzen zaigu:  

1.- Lehenbiziko, esan dezagun aztergai harturiko ezaugarriez osaturiko multzo guzietan 
ageri dela, batzuetan handiagoa eta beste batzuetan ttikiagoa, haiek ez onartzeko joera. 
Multzoko Ezaugarriak Aldatzeko Joeraren Indizeak (koadroan MEAJI zutabekoak), espero 
zitekeen bezala, ezberdinak dira: aldatzeko joera ttikiena % 11'28koa da (Gernika aldean, 
izenordainari eskainiriko atalean), eta handiena, berriz, % 66'48koa (Gernika aldean, 
erakusleen atalean). 

2.- Aipatzekoa da, halaber, bertako ezaugarriak aldatzeko joera handia dela Gernika 
aldean, aditz jokatuaren eta jokatugabearen morfologiei dagozkien multzoetan. Aditz jokatu 
gabearen atalean, Gernika aldean, MEAJI indizea 0'5576 izan da. Aditz jokatuarenean 
bilduriko emaitzek ere, aztertoki bietan, ezaugarriak bere hala ez onartzeko joera nahiko 
handia dela erakusten dute: MEAJI izeneko indizeak, Nafarroa aldeko eskoletan, eta Gernika 
aldekoetan ere bai, handiak dira (MEAJI indizea: 0'5820 eta 0'5993, hurrenez hurren).   

3.- Garrantzitsuak iduritzen zaizkigu honako beste indize hauek ere, denek ere erakusten 
baitute bertako ezaugarriak bere hala ez onartzeko joera (eta zenbaitetan garbiro gaitzestekoa 
ere bai): Nafarroa aldeko herrietako deklinabideari buruzko itemak (MEGI: 0'3659; MEAJI: 
0'4095); Gernika aldeko erakusleak (MEGI: 0'5692; MEAJI: 0'6648), eta Bortzerrietakoak ere 
bai (MEGI: 0'3102; MEAJI: 0'3539); zenbatzaile zehaztuak Lesaka-Beran (MEAJI: 0'3833); 
izenondoak eta izenlagunak Gernika aldean (MEAJI: 0'4925); aditzaren erabilera bereziak 
Nafarroako ikastetxeetan (MEAJI: 0'3427); perpaus bakunaren indizeak bi eskualdeetan 
(Nafarroa aldean, MEAJI: 0'3634, eta Gernika aldean MEAJI: 0'3022); perpaus elkartuaren 
sintaxian (Bera-Lesakan, MEAJI: 0'4791; Gernika aldean: 0'4757); lokailu-juntagailuak 
(Nafarroako herrietan MEAJI: 0'3055, Gernikan MEAJI: 0'4056), eta hautatu ditugun 
funtzioak (Lesaka-Beran, MEAJI: 0'3214; eta Gernikan, MEAJI: 0'3652).  

                                                 
17 Indize hau ateratzeko item guzien bataz bestekoa atera dugu, eta ez honen ondoan jarri ditugun azpimultzoena. 
18 Indize hau ateratzeko, item guzien bataz bestekoa egiten dugu, eta ez azpimultzoena. 
19 Multzo honetan sartzen ditugu konparazioa, ordua nola esan, neurri batzuk, eta eguraldiaz  (ikus ezaugarrien eta 
emaitzen eraskina). Multzoaren indizea ateratzeko, item guzien bataz bestekoa egiten dugu, eta ez azpimultzoena. 
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4.- Lexikoaz besteko ezaugarrien atal honetan ere aunitzez handiagoa da haiek zuzentzeko 
joera soila, ezaugarrien ordez beste batzuk proposatzekoa baino20: konpara bitez aztertoki 
bakoitzeko MEGIak eta MEZIak. 

5.- Oro har, bertako ezaugarriak nola edo hala ontzat ez emateko joera garrantzitsua da. 
Dena dela, lehenbiziko azter-txanda honetan ezaugarri guziak hartu ditugu arakatzeko, bai 
euskara batukoak izan daitezkeenak eta bai azterketa egin zen orduan dagoenekoz eredu 
horretatik kanpo geldituak (hala nola aditz forma dialektalak, edo deklinabide eredu baturako 
hartu gabekoak). Beraz, datu horiek esanguratsuagoak izanen lirateke bigarren azter-txandan 
hala agertuko balira berriz ere. 

Honen ondotik, apur bat zehatzago erakusten ditugu multzo horiekin batean haietako 
batzuen azpimultzoetan ere agertu diren indizeak. 

 
 MEGI MEGI MEZI MEZI MEAJI MEAJI 
 Les.-Ber. Gern.ald. Les.-Ber. Gern.ald. Les.-Ber. Gern.ald. 
1.- Deklinabidea 0'3659 0'2767 0'0436 0'0563 0'4095 0'3331 
2.- Izenordaina 0'1236 0'0556 0'0370 0'0572 0'1606 0'1128 
3.- Erakusleak 0'3102 0'5692 0'0437 0'0956 0'3539 0'6648 
4.- Zenbatzaile zehaztuak 0'2888 0'1667 0'0945 0'0399 0'3833 0'2066 
5.- Zenbatz. zehaztugabeak 0'2465 0'1051 0'0521 0'0689 0'2986 0'1740 
6.- Izenondoak eta izenlag. 0'2709 0'3185 0'0417 0'1740 0'3126 0'4925 
7.- Aditz jok. gabe. morf.21 0'2183 0'4440 0'0692 0'1136 0'2875 0'5576 
7.1.- Aditz izena (ez burut.) 0'2853 0'4752 0'0730 0'1224 0'3583 0'5976 
7.2.- Aspektu burutua 0'0913 0'4126 0'0833 0'1015 0'1746 0'5141 
7.3.- Etorkizun marka 0'2466 0'1739 0'0208 0'0435 0'2674 0'2174 
8.- Aditz jokatuaren morfol. 0'4623 0'4336 0'1197 0'1657 0'5820 0'5993 
9.- Aditzar. erabil. bereziak 0'2842 0'2254 0'0585 0'0554 0'3427 0'2808 
10.- Partikula modalak. 0'1481 0'3116 0'0185 0'1703 0'1666 0'4819 
11.- Adberbioa22 0'1900 0'2110 0'0507 0'0762 0'2407 0'2872 
11.1.- Kopurukoak 0'1065 0'0218 0'0222 0'0490 0'1287 0'0707 
11.2.- Modukoak 0'1348 0'1573 0'0525 0'0658 0'1873 0'2231 
11.3.- Denborakoak 0'2318 0'2501 0'0521 0'0785 0'2839 0'3286 
11.4.- Lekukoak 0'0988 0'1638 0'0216 0'0507 0'1204 0'2145 
11.5.- Iritzikoak 0'1574 0 0'0741 0 0'2315 0 
11.6.- Maila adberbioak 0'2750 0'3080 0'0639 0'1667 0'3389 0'4747 
11.7.- Galdetzaileak 0'4741 0'3765 0'0926 0'0522 0'5667 0'4287 
11.8.- Eratorriak eta elkart. 0'0194 0'1087 0'0074 0'1087 0'0268 0'2174 
12.- Posposizioak 0'2523 0'2091 0'0359 0'0515 0'2882 0'2606 
13.- Perp. bakun. sintax.23 0'3048 0'2558 0'0586 0'0464 0'3634 0'3022 
13.1.- Galdegaia 0'1853 0'0870 0'0740 0'0290 0'2593 0'1160 
13.2.- Beste batzuk 0'1482 0'3528 0'0463 0'0587 0'1945 0'4115 
13.3.- Predikatu osagarriak 0'2497 0'0508 0'0460 0'0127 0'2957 0'0635 
13.4.- Aditz. erabil. eta erregim. 0'1790 0'2419 0'0845 0'0530 0'2635 0'2949 
13.5.- Aditz batzuen erreg. 0'3866 0'2595 0'0523 0'0446 0'4389 0'3041 
14.- Perp. elkart. sintaxia24 0'4154 0'4074 0'0637 0'0684 0'4791 0'4757 
14.1.- Konpletiboak 0'3962 0'3905 0'0522 0'0549 0'4484 0'4454 

                                                 
20 Salbuespen bakarra ageri da: izenordainari eskainiriko sailean, Gernika aldean, ezaugarriak gaitzesteko joeraren indizea 
0'0556 da, eta beste bat proposatzekoa, aldiz, 0'0572. 
21 Indize hau ateratzeko, item guzien bataz bestekoa egiten dugu, eta ez azpimultzoena. 
22 Indize hau ateratzeko, item guzien bataz bestekoa egin dugu, eta ez azpimultzoena. 
23 Indize hau ateratzeko item guzien bataz bestekoa atera dugu, eta ez honen ondoan jarri ditugun azpimultzoena. 
24 Indize hau ateratzeko, item guzien bataz bestekoa egiten dugu, eta ez azpimultzoena. 
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14.2.-Kausal-ondoriozkoak 0'4838 0'4203 0'0602 0'0466 0'5440 0'4669 
14.3.- Erlatibozkoak 0'6204 0'5668 0'0880 0'0942 0'7084 0'6610 
14.4.- Kontzesiboak 0'2222 0'3913 0'0278 0'0652 0'25 0'4565 
14.5.- Finalak 0'2793 0'2174 0'0741 0'0435 0'3534 0'2609 
14.6.- Denborazkoak 0'3971 0'3315 0'0588 0'0779 0'4559 0'4094 
14.7.- Moduzkoak 0'1424 0'3153 0'0486 0'1087 0'1910 0'4240 
14.8.- Baldintzazkoak 0'4537 0'6160 0'1019 0'0362 0'5556 0'6522 
14.9.-Konparaziozkoak 0'4722 0'5489 0'0778 0'1305 0'5500 0'6794 
15.- Lokailuak eta juntagail. 0'2370 0'3220 0'0685 0'0836 0'3055 0'4056 
16.- Funtzio batzuk25 0'2619 0'3061 0'0595 0'0591 0'3214 0'3652 
16.1.- Konparazioa 0'2477 0'3619 0'0648 0'0691 0'3125 0'4310 
16.2.- Beste batzuk 0'2809 0'1875 0'0525 0'0381 0'3334 0'2256 
17.- Atzizki batzuk 0'1764 0'1963 0'0468 0'0481 0'2232 0'2444 
4.4.1.2.2. koadroa: lexikoa ez besteko ezaugarrien indizeak, multzoka. 

Goiko koadro honetan erakutsi ditugun datuen iruzkina dela eta, aurrekoan (4.4.1.2.1.ean) 
esanikoak errepika daitezke, oro har. Hala ere, zehaztapen batzuk ere egin ditzakegu. Hona: 

1.- Ezaugarri multzo guzietan, zeinetan handiagoa zeinetan ttikiagoa, batean izan ezik 
beste guzietan agertzen da ezaugarriak bere hala ez onartzeko joera26 (ikus MEAJI 
izenburuko zutabeko indizeak); 

2.- Gaitzespen maila desberdinak erakusten dituzte multzoek: gaitzespenik batere ez edo 
maila oso ttikia jaso dutenetatik hasi (euskara batu soziologikotzat har daitezkeenak), eta % 
70eko gaitzespen gradu handia erakusten dutenetaraino (perpaus elkartuaren azpiatala diren 
erlatibozko perpausena, Lesaka eta Beran: MEAJI indizea 0'7084koa).  

3.- Ez onartzeko joera ttikiena jaso dutenak, %10etik beheiti, honako hauek dira: Gernika 
aldean, iritzi adberbioak (benetan), kopuru adberbioak (asko eta lar(regi) besterik ez dugu 
aztertu), eta predikatu osagarriak (-tuta daukat, -tuta nago, bero dago); Lesaka-Beran, berriz, 
adberbio eratorriak (edozein, zernahi, noizbait, nonbait,...) izan dira hobekien onartu direnak; 

4.- Gaitzespen maila handia bildurikoak, berriz, % 50etik goitikoa, hauek dira:  

a) Lesaka-Beran: aditz jokatuaren morfologia (indizea: 0'5820), galdetzaileak (indizea: 
0'5667), perpaus elkartuetako kausal-ondoriozkoak (indizea: 0'5440), erlatibozkoak (indizea: 
0'7084), baldintzazkoak (0'5556ko indizea), eta konparaziozkoak (0'5500ko indizea);  

b) Gernika aldean: erakusleak (0'6648), aditz jokatu gabearen morfologiakoak, denak 
batean hartuta (0'5576)27, erlatibozko perpausak (0'6610), baldintzazkoak (0'6522), eta 
konparaziozkoak (0'6794); aipatzekoa da perpaus elkartuaren sintaxian bere osoan erakusten 

                                                 
25 Multzo honetan sartzen ditugu konparazioa, ordua nola esan, neurri batzuk, eta eguraldiaz  (ikus ezaugarrien eta 
emaitzen eraskina). Multzoaren indizea ateratzeko, item guzien bataz bestekoa egiten dugu, eta ez azpimultzoena. 
26 Iritzi adberbioen sailean, Gernika aldean, indizea 0 atera zaigu (zero, alegia), baina kontuan hartu behar da ezaugarri 
bakarra aztertu dugula horretan (benetan, hain zuzen ere, bete-betean euskara batua soziologikoan sar daitekeena); bestalde, 
Lesaka-Berako ezaugarrietan, adberbio eratorrien sailean indizea 0'0268  izan da (hori ere ez da harritzekoa, azterturiko 
ezaugarriak ederki sartzen baitira batua soziologikoan, zalantzarik gabe: edozein, nonbait, noizpait, noiznahi...). 
27 Multzo nagusi horren azpian bilduriko beste azpimultzo batzuek ere gaitzespen maila handia bildu dute, hala nola aditz 
izen ez burutuak (0'5976) eta burutuak (0'5141). 
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den gaitzespen gradu handia, ia ehuneko berrogeita hamarrera iristen dena (0'4757). 

5.- Beste ezaugarriek eman dituzten indizeak honela banatzen dira, Gernika aldean: 

a) MEAJI indizea 0'10etik 0'20ra bitartekoak: Gernika aldean, izenordaina (0'1128), 
zenbatzaile zehaztugabeak (0'1740), eta galdegaiari eskainiriko atala perpaus bakunaren 
sailean (0'1160); Bera eta Lesakan, berriz, honako hauek: izenordaina (0'1606), aditz jokatu 
gabearen morfologiaren barrenean aspektu burutuaren inguruan bilduriko ezaugarriak 
(0'1746), partikula modalak (0'1666), kopuruko adberbioak (0'1287), modukoak (0'1873), 
lekukoak (0'1204), perpaus bakunaren sintaxiaren baitan bilduriko ezaugarri batzuk (0'1945), 
perpaus elkartuetan sartu ditugun moduzko perpausak (0'1910). 

b) MEAJI indizea 0'20tik 0'30era dutenak: Gernika aldean, zenbatzaile zehaztuak 
(0'2066); aditz jokatu gabearen morfologian etorkizun markari buruzkoak (0'2174); aditz 
batzuen erabilera bereziak (0'2808); adberbioa bere osoan (0'2872), eta beraren baitan 
modukoak (0'2231), lekukoak (0'2145), eta eratorriak eta elkartuak (0'2174); posposizioak 
(0'2606); aditzaren erabilera batzuk izenaren azpian bilduak (0'2949); perpaus elkartuetan, 
finalak (0'2609); konparazioa ez beste funtzioak (0'2256), eta atzizkiak (0'2444). 

Lesaka eta Berako eskoletan, berriz, honako hauek: zenbatzaile zehaztu gabeak (0'2654), 
aditz jokatu gabearen morfologia bere osoan hartuta (0'2875), eta multzo nagusi beraren 
barrenean bilduriko etorkizun markei dagozkien ezaugarriak (0'2674); adberbioa bere osoan 
(0'2407), eta multzo horren baitako denborako adberbioak (0'2839), eta iritzikoak (0'2315); 
posposizioak (0'2882); perpaus bakunaren sintaxiaren azpian sarturiko galdegaiari buruzko 
ezaugarriak (0'2593), predikatu osagarriak (0'2957), aditzaren erabilera batzuei buruzko 
ezaugarriak (0'2635); perpaus elkartuaren barreneko kontzesiboak (0'25); eta atzizkiei 
eskainiriko itemak (0'2232). 

c) MEAJI indizea 0'30etik 0'40ra dutenak. Gernika aldean, honako hauek sartzen dira 
tarte horretan: deklinabidea (0'3331), denborako adberbioak (0'3286); perpaus bakunaren 
sintaxia bere osoan (0'3022); aditz batzuen erregimenei buruzkoak (0'3041); eta bereizi 
ditugun funtzio batzuk, bere osoan (0'3652). 

Eta Bera eta Lesakan, honako hauek: erakusleak (0'3539); zenbatzaile zehaztuak 
(0'3833); izenondoak (0'3126); aditz izena ez burutua (0'3583); aditz batzuen erabilerak 
(0'3427); maila adberbioak (0'3389); perpaus bakuneko ezaugarriak bere osoan (0'3634); 
perpaus elkartuetan, finalak (0'3534); lokailuak eta juntagailuak (0'3055); hautatu ditugun 
funtzio batzuk, bere osoan (0'3214), eta beraren baitako bi atalak (konparazioa: 0'3125; eta 
besteak: 0'3334).   

d) MEAJI indizea 0'40tik 0'50era dutenak: Gernika aldean, honako hauek: izenondoak 
(0'4925); partikula modalak (0'4819); maila adberbioak (0'4747) eta galdetzaileak (0'4287); 
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perpaus bakunaren sintaxiaren azpian bilduriko ezaugarriak (0'4115); perpaus elkartuaren 
sintaxia bere osoan (0'4757), eta beraren baitako konpletiboak (0'4454), kausal-ondoriozkoak 
(0'4669), kontzesiboak (0'4565), denborazkoak (0'4094), eta moduzkoak (0'4240); lokailuak 
eta juntagailuak (0'4056); funtzioen artean, konparazioari dagozkion ezaugarriak (0'4310). 

Bera eta Lesakako aztertokietan, berriz, hauexek dira MEAJI indize horiek eman dituzten 
multzoak: deklinabidea (0'4095); aditz batzuen erregimenak (0'4389); perpaus elkartuaren 
sintaxia bere osoan (0'4791), eta haren barrenean konpletiboak (0'4484), eta  denborazkoak 
(0'4559). 

4.4.1.2.2. Hiztegiari buruzko datuak, eginiko multzoen arabera 

Lexiko kontuan ezaugarriak bi taldetan banatu ditugu: alde batetik, azterketako 
azpieuskalki bietan lexema desberdinak erabiltzen diren kasuak, eta bestetik hitz erabiliago 
baten aldaera hutsa besterik ez direnak. Hurrengo koadroan (4.4.1.2.2.1. koadroa) erakusten 
ditugu multzo bakoitzean atera zaizkigun indizeak. 

 
 MEGI MEGI MEZI MEZI MEAJI MEAJI 
 Les.-Ber. Gern.ald. Les.-Ber. Gern.ald. Les.-Ber. Gern.ald. 
Lexema desberdin. indizeak 0'0908 0'0853 0'0383 0'0486 0'1291 0'1339 
Aldaera soilen indizeak 0'0892 0'2319 0'0543 0'0871 0'1435 0'3190 
4.4.1.2.2.1. koadroa: Lexikoari dagozkion datuak, ataletan banatuak. 

Goiko koadroko datuak, lexikoaren atalari dagozkionak, ikusiz, honako iruzkin hauek egin 
daitezke: 

a) lexema desberdinen kasuan, aztertoki bietako emaitzak oso antzekoak dira (ikus 
koadroaren lehenbiziko lerroa), Gernika aldean indizeak pixka bat handixeagoak agertzen 
badira ere; 

b) aldaera soilen kasuan, ordea, Nafarroako herrietan baino Gernika aldean askoz ere joera 
handiagoa da haien bertako formen ordez beste batzuk eskaintzekoa, euskara batukoak (edo) 
izanen liratekeenak (emaitzak: MEGI: 0'0892 vs 0'2319; MEZI: 0'0543 vs 0'0871; eta beraz, 
aurreko bi datuen batuketa baita, MEAJI: 0'1435 vs 0'3190). 

  

4.4.1.3. Iruzkin xehea: datuak eta iruzkinak, ezaugarriz ezaugarri 

Multzoka eginiko azterketan jasoriko emaitzak jarri eta iruzkindu ditugu honen aitzineko 
lerroetan. Esan dugu, dena dela, multzoka batu-banatzeak antolamendu funtzioa zuela 
gehienbat, izan ere multzo bakoitzaren baitan zenbat ezaugarri sartzen diren, eta zein diren, ez 
baita horrelako sailkapenean batere erakusten. Horrela, multzo batean ezaugarri bakarra zen 
(iritzi adberbioen sailean, Gernika aldekoan), eta beste batzuetan, berriz, hogeita hamarretik 
goiti izan izan dira azterketa honetan bildu ditugunak. Beste alde batetik, hautaturiko 
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ezaugarrien artean batzuk kasu partikulartzat hartzekoak baldin badira28, beste batzuek 
fenomeno baten ordezkari bezala egonen lirateke29, eta beraz denak gisa eta maila berean 
hartzeak ez liguke informazio aski zehatza emanen. Azken batean, azterketa kualitatiboa da, 
eta horrek mugak ezartzen dizkio lorturiko emaitzei. Hori dela eta, informazio esanguratsuena 
eta zehatzena ezaugarri bakoitzaren indizeak digu emanen. Horixe da honen ondotik 
iruzkinduko duguna. 

Lehenengoz, lexikoaz bestelako ezaugarriei buruz ariko gara (4.4.1.3.1. atalean), eta gero 
lexikoa izanen dugu hizpide (4.4.1.3.2. atala). 

4.4.1.3.1. Lexikoaz besteko ezaugarrien iruzkin xehea 

Atal honen hasieran erakutsiriko lehenbiziko koadro orokorrean ageri dira atera ditugun 
hiru indizeak (EGI, EZI eta EAJI), baina iruzkin honetan EAJI izenekoa bakarra hartuko 
dugu erreferentzia, gehienean (Ezaugarria Aldatzeko Joeraren Indizea). 

1. Deklinabidea 

1.1.Lesaka eta Beran  

Atal honetan hautaturiko ezaugarriek, denak batean hartuta, honako indize hauek eman 
dituzte: EGI: 0'3659; EZI: 0'0436; EAJI: 0'4095. 

Lan honetan aztertzeko bereizi ditugun ezaugarri guzietan, batean izan ezik (lautik hirutan, 
bitik behin), ezaugarri horiek bere hala ez onartzeko joeraren bat atzeman dugu.  

Ezaugarria ez onartzeko joera batzuetan ttikia da (egunez: 0'0556), baina beste batzuetan 
hagitz handia iduritzen zaigu (suan: 0'8889; urean egon: 1; haietara, nesketara: 0'9167; 
tontoz hartu: 0'8888 ...). Egunez euskara batu soziologikoa litzateke, baina besteak, 
dirudienez, ez dira eredu horretakotzat hartzen, nahiz eta debekurik ez den hala jotzeko. 

Aipatzekoa iduritzen zaigu, orobat, bizikletan etorri naiz bezalako egiturek zenbateko 
gaitzespen maila biltzen duten (EAJI: 0'4444), bizikletaz ibili naiz-en ordez (antzeko emaitza 
agertzen da Gernika aldeko eskoletan ere). Izan ere, horrelakoetan arruntagoa da euskaldun 
zaharrenen usadioan forma inesiboduna erabiltzea instrumentala baino. Azken urteotan garatu 
den ereduaren adierazgarri gisa ulertu behar dela uste dugu, hots, euskara batu soziologiko 
tradizioaren kontrakoaren agergarri tipiko gisa.  

Amatik alabara bezalako egituretan arrunta da bertako hiztunentzat bizigabeak bezala 
tratatzea hitz horiek, nahiz berez bizidunei dagozkien. Gaitzespen maila altua bildu du 
ezaugarri horrek (EAJI: 0'6667). Euskara batuaren garapenean garrantzi handia eman zaio 

                                                 
28 Eman dezagun, Lesakan mezara esaten dela eta ez mezatara. 
29 Esate baterako, aditz forma bakan batzuek egiten dute aditz guziaren ordezkaritza lana.  
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bizidunen eta bizigabeen arteko desberdintasuna erakusteari, eta horren eraginaren frogatako 
hartzen dugu. 

Hiru eguneko joan zen ere arrunta da hiztun adintuenentzat, baina erabilera hori aldatzeko 
joera handia agertu zaigu eskoletan (EAJI: 0'5), eta hori, euskara batu formalean horrelako 
formak ere ontzat eman direlarik. Euskara batuak hartu duen jaiduraren erakusgarri dira (eta 
beharbada azpian gazteleraren eragina izan daiteke). Beste horrenbeste esan daiteke bihar 
goizeko (vs bihar goizerako) formari dagokionez (EAJI: 0'5556), eta baita etziko-ri buruz ere 
(EAJI: 0'4444).  

Lesaka inguruan erabiltzen diren prolatibo moduek ere gaitzespen maila garrantzitsua 
bildu dute. Hala, tontoz hartu bezalako egiturak aldatzeko joera handia agertu zaigu (EAJI: 
0'8888), eta antzeko zerbait esan daiteke edergailutako jarri bezalakoez (EAJI: 0'4444). 
Horien ordez, -tzat atzizkia erabiltzeko joera ageri da (euskara batu soziologikoa). 

Mikeleri, edo lagunak ekarri dute bezalako egiturek bildu duten gaitzespen maila, noski, 
euskara batu formalaren mugek behartu dute. 

1.2. Gernika aldean 

Bereiziriko ezaugarriek, denak batean hartuta, indize hauek erakutsi dituzte: EGI: 0'2767; 
EZI: 0'0563; EAJI: 0'3331. 

Lehenbiziko, esan dezagun indize horiek pixka bat ttikiagoak direla Gernika aldean, atal 
honetarako Lesakan eta Beran jaso ditugunak baino. Hortik, ordea, ez dugu segitzen besterik 
gabe deklinabideari dagokionez Nafarroako herri horietako eskoletan deklinabideko 
ezaugarriak, oro har, gehiago gaitzesten direla Gernika aldean baino. Desberdintasun hori 
esplikatzeko, gure ustez, hautatu ditugun ezaugarrien izaera hartu beharko litzateke gogoan; 
ez da, beraz, ondorioztatzerik Gernika aldean jarrera malguagoa eta onarzaleagoa erakusten 
dela deklinabidearen alorrean, bere osoan. Baina bai balio digu erakusteko Lesakan eta Beran 
ere, euskara batuaren oinarriko euskalki batzuetakoak izanik ere, badirela hainbat ezaugarri 
bere hala onartzen ez direnak; hots, euskara batua modu estuan ulertzen dela, eta ezaugarrien 
artean batzuk indartzen direla eta beste batzuk ezabatzera doazela poliki-poliki (euskara batu 
soziologikoa bezalako kontzeptuek balio digute hemen ere). 

Hori esanik, aipa dezagun Gernika aldean hautaturiko ezaugarrien artean batzuk ederki 
onartzen direla. Horren adibide ditugu uretan egon, mezatara joan, denok, arratsalderako, 
tontotzat hartu bezalakoak, denak ere guztiz onartu baitira, dauden daudenean (plural 
hurbileko formak, denok, EAJI: 0'0145). Izan ere, horiek dira, dirudienez, euskara batu 
soziologikoko formak, Lesakan horien ordez erabiltzen diren beste batzuen aldean (horrek 
indizea bere osoan eraisten du, jakina). 

Inesibo hurbileko formek (-on atzizkidunak) ez dute denek iritzi bera bereganatu. Batzuk 
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ondo onartzen dira: berton (EAJI: 0'0218), aurton (0'0435); baina beste batzuk ez: asteon 
(EAJI: 0'6956), eta goizeon (EAJI: 0'3044); aspaldion-ek berriz, tarteko lekua hartuko luke 
(EAJI: 0'1740). Uste dugu eskola hizkeran forma horiek ez luketela debekurik behar. 

Ezaugarri batzuk zuzentzeko joera euskara batu formalak baldintzatzen du: neskea, 
lagunak ekarri dute, Mikeleri, loran, herri gutxikoak (vs gutxitakoak)30, etxerantza (vs 
etxerantz), birik, atzorik hona, hiru egunik behin, denerik, hiru egunerik behin, mutilagaz, -
gaitik (vs -gatik), -rentzako (vs -rentzat, -rendako), zutzat (vs zuretzat)... Horiek denak, 
handiagoa edo ttikiagoa, denek ere gaitzespen maila bat beretzen dute, nahiz eta batzuk oso 
forma antzekoak izan euskara batu formalean. 

Ezaugarri batzuek bildu duten gaitzespen maila euskara batu gisa garatu den ereduak 
esplikatuko luke gure idurikoz: halakoak dira surtan bezalako forma berezia, bizikletan (vs 
bizikletaz), kalerik kale, hiru egunerako, lau urteko mutikoa, lau astera, etziko (vs etzirako) 
eta batez ere, berrehun metroan (azken honek, EAJI: 0'7609). 

2. Izenordaina.  

2.1. Bera-Lesakan 

Multzoaren indizeak: MEGI: 0'1236; MEZI: 0'0370; MEAJI: 0'1606. 

Bederatzi ezaugarri bereizi ditugu, eta haien gaitzespen gradua garrantzitsua iduritzen 
zaigu, kontuan harturik euskara batu formalerako ere denek ere balio dutela, batek izan ezik 
(nere vs nire). 

Gaitzespen maila handiena honako bi ezaugarri hauek bildu dute: bertzek (=inork), eta nor 
etorri dira bezalakoak (hurrenez hurren, EAJI: 0'4722 eta 0'4444). Euskara batuko testuetan 
forma horiek guti agertu izanari egozten diogu joera hori (batua soziologikotik urruntzen 
direla, alegia). 

2.2. Gernika aldean 

Hemen ere 9 ezaugarri erakusten genituen, eta gaitzespenik handiena bildu dutenak nonor, 
eta zeozer bezalako formak dira (batak EAJI: 0'3623, eta besteak, itaunetan erabilkeran, 
0'3043). Galderazkoak ez diren perpausetan ere, zeozer forma ez da lasai onartzen (EAJI: 
0'1739). 

Forma horiek euskara batu soziologikotik aldenduko lirateke. Alderantziz gertatzen zaie 
honako beste forma hauei: nortzuk etorri dira, nire (vs Lesakako eta bestetako nere), eta 
edonork-edonori.... Azken hauek, bada, euskara batu soziologikoan sartuko lirateke (nolanahi 
ere diren euskara batu formalean). 

                                                 
30 Zalantza badugu ere herri gutxitakoak den euskara batua formalean zehazki sar daitekeen bakarra.  
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3. Erakusleak 

3.1. Lesaka eta Beran 

Aztergai harturiko 8 ezaugarrien bataz besteko indizeak: MEGI: 0'3102; MEZI: 0'0437; 
MEAJI: 0'3539. 

Euskara batu formalaren mugek behartzen dituzte gaitzespen indize garaieneko formak. 
Hala, honeri, bide honetik, hok-hek. 

Batua soziologikoaren ideiak esplika ditzake beste ezaugarri batzuen gaitzespen indizeak 
(ez oso handiak, dena dela). Kasu horretan lirateke honako honek, edo bera-ren balio bat 
(bera altxatu da=bera bakarrik altxatu da), eta baita, gradu ttikiagoan bada ere, neure 
honekin eta horrelakoak. 

Eurek forma ongi onartu da Beran eta Lesakan (Gernikan ez hain ongi). 

Beraiek forma ez dute hiztun adintuek erabiltzen, baina sartu dugu inkestan, ikusteko ea 
nola hartzen den: bilduriko erantzunak erakusten digu hori ere euskara batu soziologikoan 
sartzen dela (EAJI: 0'0185). 

3.1. Gernika aldean 

Gure lan honetan, sei itemek bakarrek ordezkatzen dute atal honetako egoera. Batek, 
erabateko gaitzespena biltzen du: aonek, aoneri... (EAJI: 1). 

Beste hiru ezaugarriri emaniko erantzunek euskara batu formalaren ondorioa erakusten 
dute: ha, honeri, honeek-horreek....(hurrenez hurren, EAJI: 0'6087, 0'7806 eta 0'7174). 

Eurek formak ere gaitzespen maila adinona erakusten du, nahiz eta euskara batu formalean 
geroago arazorik gabe onartu den (EAJI: 0'2174). 

Beraiek, berriz, ongi onartu da, euskara batu soziologiko gazteak ekarria baldin bada ere 
(EAJI: 0'0435). 

 

4. Zenbatzaile zehaztuak 

4.1. Bera eta Lesakan 

Atal honetarako harturiko 5 itemek emaitza hauek ekarri dizkigute orotara: MEGI: 0'2888; 
MEZI: 0'0945; MEAJI: 0'3833. 

Euskara batu soziologikoaren ondorio bide dira atal honetan bildu ditugun gaitzespen 
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indizeak (0'1111etik 0'5834rainokoak). Adierazgarria da, horri dagokionez, batetan-ek 
bilduriko onarpen ia guztizkoa (koadroan erakutsi ez badugu ere), eta esanguratsua, halaber, -
ra atzizki banatzaileak (bira, laura, seira) bilduriko gaitzespen indizea (EAJI: 0'5833).  

4.2. Gernika aldean 

Emaitzak, multzo honetan, orotara, hauek izan dira: MEGI: 0'1667; MEZI: 0'0399; 
MEAJI: 0'2066. 

Aztergai harturiko 6 ezaugarriek emaitza desberdinak ekarri dizkigute. Alde batetik 
hirurogei forma, eta bestetik bi zenbatzaileak Bizkai aldean sintagmaren barruan duen 
kokagunea ederki onartu dira, eta baita -na atzizki banatzailea ere. Euskara batu formalean ez 
ezik soziologikoaren barruan ere sartzen direlako seinaletzat hartzen ditugu emaitza horiek. 

Baten inesiboak, ordea, 0'2826ko indizea erakutsi du, aldatzeko joerari dagokionez, gero 
euskara batu formalerako onartua izan bada ere. 

Gaitzespen handiagoa bildu du bat-en erabilera berezi batek. Alegia, bide batetik esaten da 
Gernika aldean bide beretik esateko, baina hori ez da aisa onartzen azterturiko ikastetxeetan, 
beharbada nahasgarria izan daitekeelakoz, baina dena dela euskara batu soziologikoan ez 
delakoz agertzen. 

5. Zenbatzaile zehaztugabeak 

5.1. Beran eta Lesakan 

Multzo honetako emaitzak, orotara: MEGI: 0'2465; MEZI: 0'0521; MEAJI: 0'2986. 

Zortzi ezaugarri aztertu ditugu atal honetan bilduak. Horietatik batek ez du eragozpenik 
izan eskolan erabiltzeko: etxe aunitz (EAJI: 0'0278). 

Beste batzuk franko ongi hartu dira, haiekiko gaitzespen gradu bat ageri baldin bada ere, 
euskara batu formalak berez ekartzen ez lukeena: sobera jende, jende sobera, eta jende 
azkarki (denen EAJI: 0'1111). 

Beste ezaugarri batzuk, ordean, ez dira hain erraz onartzen. Halakoak ditugu honako 
hauek: miko bat (EAJI: 0'5), hogeita gehiago (EAJI: 0'7222), aunitz etxe (EAJI: 0'5278), eta 
pixar bat (EAJI: 0'2778). Euskara batu soziologikotik urrutiago gelditzen direlakoz, gure 
iduriz. 

5.2. Gernika aldean 

Atal honetako emaitzak, denak batean bilduta, hauexek izan dira: MEGI: 0'1051; MEZI: 
0'0689; MEAJI: 0'1740. 
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Apur bat, eta asko, espero zitekeen bezala, onartzen dira (EAJI: 0'0435, eta 0, hurrenez 
hurren). Guk espero ez genuen arren, baina, larregi orohar onartu da (EAJI: 0'0217). 

Lagun denak bezalakoak ez dira aisa onartu (EAJI:0'6305), beharbada ugariago erabiltzen 
delakoz lagun guztiak sintagma. 

Zenbatgura lagun-ek, berriz, zenbapaiteko gaitzespen maila bildu du (0'2174), euskara 
batu soziologikoa ez bide delakoz. 

6. Izenondoak eta izenlagunak 

6.1. Beran eta Lesakan 

Lau ezaugarri besterik ez dugu aztertu hemen. Denen bataz besteko emaitzak hauek dira: 
MEGI: 0'2709; MEZI: 0'0417; MEAJI: 0'3126. 

Lau ezaugarrietatik bik ez dute eragozpen handirik izan onartuak izateko eskolako lan 
idatzietan: xamar, batetik, eta ber-a, ber-ean... bestetik. Batua soziologikoaren itzalaren 
azpian lirateke horiek. 

Beste bien aurrean arazo handiagoak ageri dira haiek onartzeko: zutaz bakarraz, zurekin 
bakarrarekin gisako formak franko gaitzesten dira (EAJI: 0'8333), eta hondarrekoa ere ez da 
aisa bere hala onartzen (EAJI: 0'3333). Euskara batu soziologikotik urrutiago direla 
ondorioztatzen dugu. 

6.2. Gernika aldean 

Hiru osagarri baino ez dituen multzo honen indizeak honako hauek dira: MEGI: 0'3185; 
MEZI: 0'1740; MEAJI: 0'4925. 

Ezaugarri guziek jasotzen dute aldatzeko joeraren bat, aldeak nabariak badira ere. Hala, 
zelakoa formak (EAJI: 0'1522), eta atzenengoa-k (EAJI: 0'6522), euskara batu soziologikoa 
dute baldintzatzaile gure ustez; bestetik, holangoa formak (EAJI: 0'6730), euskara batu 
formala izanen  luke baztertzaile. 

7. Aditz jokatugabearen morfologia 

Atal honen emaitzak, orotara, ondoan erakusten dira:  

Lesaka-Beran: MEGI: 0'2183; MEZI: 0'0692; MEAJI: 0'2875;  

Gernika aldean: MEGI: 0'4440; MEZI: 0'1136; MEAJI: 0'5576. 

Datu horietan beretan ikusten da Gernika aldean bertako ezaugarriak aldatzeko joera 
handiagoa dela, Nafarroan azterturiko ikastetxeetan baino. Dena dela, atal honek baditu 
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azpiatal batzuk, eta haiek ere erakutsiko ditugu segidan: aditz izena, ez burutua; aspektu 
burutua; eta etorkizun markari dagozkionak (ikus koadro nagusia, emaitzak ezaugarrika eta 
banaka agertzen dituena).  

7.1.1. Lesaka-Bera (aditz izena, ez burutua) 

Hamabi ezaugarri bereizi ditugu puntu honetan. Haien bataz besteko emaitzak hauek dira: 
MEGI: 0'2853; MEZI: 0'0730; MEAJI: 0'3583. 

Ezaugarri horietako bat arrontean onartzen da: probexten (vs probetxatzen). Beste bik 
(konfesten, solasten gisakoak) ez dute gaitzespen maila handia biltzen (hurrenez hurren, 
EAJI: 0'1111 eta 0'0556). Beste guziak franko gaitzesten dira: EAJI indizea 0'3611etik 
0'6667ko bitartean dute. Gaitzespen guzien arrazoia, euskara batu soziologikoa bide da 
(kontuan hartuz garai hartan -1994ko urrian- ez zela erabakia formalki zein izanen ziren aditz 
horien formak euskara batuan). 

7.1.2. Gernika aldean 

Atal honetan 32 ezaugarri aztertu ditugu Gernika aldean. Item kopuru horren handia 
arakatzeko arrazoia da Gernika aldeko euskalkian atal honek berezitasun ugari duela euskara 
batu soziologikoaren aldean.  

Multzoko ezaugarrien emaitzak, denen bataz bestekoa eginez, ondoan erakusten dira: 
MEGI: 0'4752; MEZI: 0'1224; MEAJI: 0'5976. 

Bi ezaugarri onartu dira arazorik gabe: izaten, egoten (vs izaiten, egoiten), alde batetik, eta 
afaritan bestetik (EAJI:0). Lehenbizikoaren emaitza espero izatekoa baldin bazen ere, 
bigarrenak harritu gaitu. 

Beste ezaugarri guzien emaitzek ederki erakusten dute badela haien ordezkatzeko joera 
nabarmena. EAJI izeneko indizean aldeak ageri dira, baina ttikiena 0'2608 da, eta handiena 
0'9131. Gainera, horietako aunitzetan ageri da 0'6tik gorako indizea aldatzeko joerari 
dagokionez. 

7.2.1. Lesaka-Bera (aspektu burutua) 

Zazpi ezaugarritara bildu dugu atal hau. Gainera, horietako lau, kasu partikularrak dira, eta 
ez fenomeno hedatuago baten agergarri. Item guzien bataz besteko emaitza, dena dela, hona 
segidan: MEGI: 0'0913; MEZI: 0'0833; MEAJI: 0'1746. 

Hiru ezaugarri ederki onartu dira: gosta, jaiki-ebaki..., beltzatu (vs Gernika aldeko kostau, 
jagi-ebagi..., beltzitu). 

Bat gogor gaitzesten da: idurin forma (EAJI: 0'6111); beste batzuek nolabaiteko 
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gaitzespena jasotzen dute: botatua (EAJI: 0'1667), eta ateri (vs atera; EAJI: 0'2223).  

Interesgarriagoa da izandu/egondu-rekin gertatzen dena (EAJI: 0'2222), fenomenoa ez 
delakoz eskualde horretakoa bakarra. 

7.2.2. Gernika aldea (aspektu burutua) 

Sei ezaugarri bildu ditugu atal honetarako, eta gainera bakoitzak fenomeno hedatuago 
baten ordezkotza egiten du (esanguratsuagoa litzateke, hainbestean). Haien bataz besteko 
emaitza hauxe da: MEGI: 0'4126; MEZI: 0'1015; MEAJI: 0'5141. 

Bataz besteko emaitzek iradokitzen duten bezala, ezaugarri guzietan ere nabari da haiek 
aldatzeko joera franko garrantzitsua (EAJIak, 0'0870tik 0'9551raino hedatzen dira). Honetan 
ere, euskara batu soziologikoak egiten bide luke erreferentzia lana. 

7.3.1. Lesaka-Bera (etorkizun marka) 

Hiru ezaugarriko azpimultzo honen bataz besteko emaitzak erakusten ditugu lehenbiziko: 
MEGI: 0'2466; MEZI: 0'0208; MEAJI: 0'2674. 

Joanen, janen eta gisa horretakoak orohar onartzen dira (nahiz eta nabari den duda punttu 
bat). Gauza bera esan liteke hilen formari buruz. 

Askiko izan formari dagokionez, berriz, aldatzeko joera nabari da (EAJI: 0'7222). Euskara 
batu soziologikoan forma hori erabili ez izanari egozten diogu jarrera hori. 

7.3.2. Gernika aldea (etorkizun marka) 

Hemen ere hiru item besterik ez dugu aztertu. Gainera, horietako bi euskara batu 
soziologikokoak dira, eta hala erakusten dute emaitzek (EAJI: 0, bai joango, edango, eta 
horrelakoen sailean, eta bai hilko item partikularrean).  

Topako/topeko (topauko) gisakoetan, berriz, zuzentzeko joera ageri da (EAJI: 0'6521). 

8. Aditz jokatuaren morfologia 

8.1. Lesaka-Bera 

Hamalau item hartu ditugu atal honetan aztertzeko. Haietako 13 ez dira euskara batuko 
paradigmetan agertzen. Emaitzak, bataz beste, hauexek dira: MEGI: 0'4623; MEZI: 0'1197; 
MEAJI: 0'5820. 

Denetan ere nabari da joera franko gogorra ezaugarriak baztertzeko (EAJI ttikiena 0'1667 
da, eta handiena 0'8888). Euskara batu soziologikoan eta formalean ere adizki horiek ez ohi 
dira agertu, eta horrexengatik zuzentzen bide dira. 
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8.2. Gernika aldea 

Agertu zaizkigun indizeak, multzo honetakoak, hauexek dira: MEGI: 0'4336; MEZI: 
0'1657; MEAJI: 0'5993. 

Multzo honetan sarturiko 21 ezaugarrietatik 19 ez dira sartzen euskara batu formaleko 
paradigmetan. Beste biak ere ez bide dira euskara batu soziologikokoak (daroagu, eta erdu) 
Horrek esplikatuko luke zergatik agertzen den ezaugarri horiek bere hartan ez onartzeko joera 
handia. Hala ere, forma batzuk beste batzuk baino errazago onartzen dira: EAJI ttikiena 
0'3043 da, eta handiena, berriz, 1 (denek gaitzesten dute). 

Azkenik, esan behar dugu gaitzespen indizeen kontrako balorea ere handia dela (alegia, 
gaitzesten ez bada, onartzen baita), kontuan hartzera azterketako irakasle gehien-gehienek 
diotenez euskara batua dela eurek erabiltzen duten eredua lan idatzietan. Emaitza horrek, 
irakasleek euskalkiaren ezaugarri horiek hein batean bederen onartzen dituztela adieraziko 
luke, nahiz eta euren adierazpenen arabera euskara batua duten erabiltzen izkribuzko 
zereginetan.  

9. Aditzaren erabilera bereziak 

9.1. Lesaka eta Beran 

Hamasei ezaugarri bereizi ditugu atal honetarako, eta indizeak honela atera zaizkigu: 
MEGI: 0'2842; MEZI: 0'0585; MEAJI: 0'3427. 

Subjuntiboarekin aditz oina erabiltzea, eta iraganeko baldintzazko adizkietan -ke gabeko 
formak erabiltzea (joanen ginen vs joanen ginatekeen, alegia), arront-arrontean onartu dira 
(EAJI:0). Heldu naiz gisakoak erabiltzea, nator-en eta gisakoen ordain gisa, kasik denek 
onartzen dute, eta beste horrenbeste gertatzen da beste batzuetan ere: inperatiboan aditz oina 
erabiltzea, eta *edun aditzaren formak usatzea eduki-renen ordez, izan ere, ontzat eman da ia 
aho batez31. 

Arrontean beste muturreko jokaera erakutsi dute erantzuleek ekartzen bazenu forma 
zuzenaren aurrean (vs ekarriko bazenu). Erabilera horrek erabateko gaitzespena jaso du 
(EAJI: 1). Euskara batu soziologikoak esplika dezake jokaera hori. 

Euskara batuak azalduko luke, halaber, zergatik gaitzesten diren hainbesteko mailan 
ekarriko bazenuke bezalako formak (vs ekarriko bazenu).  

Beste ezaugarri batzuekiko tarteko gaitzespen maila agertu zaigu, gehienetan euskara batu 
soziologikoaren bidez azal daitekeena. Horien artean, aipagarria iduritzen zaigu izan eta egon 

                                                 
31 Subjuntiboarekin eta inperatiboan aditz oina erabiltzea ontzat eman bada ere, gaitzespen handiagoa bildu du aditz oinak 
ahalkerarekin (EAJI: 0'7223). Ez dugu daturik jokaera "inkoherente" horren arrazoia agertzeko. 
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aditzen arteko erlazioari dagokiona. Azal dezagun puntu hau labur.  

Ezaguna da Iparraldean batez ere (baina beste toki batzuetan ere bai, eta haien artean 
Lesaka eta Beran oso argi), jokaera garbia dela hainbat kasutan izan aditzaren formak 
erabiltzekoa, egon aditzarenen ordez32, eta baita hala egitea guziz euskara ona dela. Hala ere, 
irakasleen artean ere aurkitu dugu badela joera egon aditzaren aldekoa, berez hobea ez dena 
inondik ere. Horrek mendebaleko eta ekialdeko euskalkiak ezberdinarazten ditu gero eta 
gehiago, eta beraz jokabide desegokitzat jotzen dugu. Orain artean garatu den euskara batu 
soziologikoak (eta funtsean gaztelaniak) esplikatuko luke horrela jokatzea. 

9.2. Gernika aldean 

Hamabost ezaugarri aztertu ditugu, eta emaitzak hauexek izan dira multzo honetan: MEGI: 
0'2254; MEZI: 0'0544; 0'2808. 

Lehebiziko esanen genuke ezaugarrien artean bost guztiz ongi onartu direla (EAJI:0). Ez 
da harritzekoa33. Arrazoia da euskara batu soziologikoa direla bete-betean (haien artean egon 
vs izan arazoa, goian aipatua). 

Eduki aditzaren formak erabiltzea, *edun-enen ordez, ontzat ematen da (EAJI: 0'0481), 
dudaren bat ageri baldin bada ere. 

Bestalde, jasoriko gaitzespen mailen artean badira ezberdintasun nabariak. Baina hori 
bezain garrantzitsua izan daiteke alderantzizko irakurketa: alegia, zenbatek onartzen dituen 
forma dialektalen erabilera bereziak. Horrek esan nahiko luke praktikan euskara batua modu 
zabalean ulertzen dutela (zeinahi direlarik ere arrazoiak). 

10. Partikula modalak 

10.1. Lesaka-Bera 

Hiru ezaugarri besterik ez ditu atal honek, eta emaitzak, orotara, hauexek: MEGI: 0'1481; 
MEZI: 0'0185; MEAJI: 0'1666. 

Bi ezaugarri (omen eta ote) bete-betean sartzen dira euskara batu soziologikoan, eta 
halaxeko erantzuna jaso dute (EAJI: 0). 

Bide partikula, berriz, gutiago edo erabili delakoz testuetan, nekezago onartzen da (EAJI: 
0'4444). 

10.2. Gernika aldea 
                                                 
32 Guk hiru kasu bereizi ditugu: a) kokapenari dagozkion kontuak (non da aita? vs non dago aita?); b) "nolatasuna"-ri 
dagozkion kontuak (ongi naiz vs ongi nago); c) existentzia (bada jendea vs badago jendea). 
33 Azterketan sartzeko arrazoi bakarra izan da konparatzea beste aztertokietako ezaugarriekin, eta bakoitzaren aurreko 
jarrerak elkarrekin konparatzea. 
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Bi ezaugarri hautatu ditugu atal honetan (ei eta ete), eta bien bataz besteko indizeak hauek 
dira: MEGI: 0'3111; MEZI: 0'1703; MEAJI: 0'4819. 

Ete partikularen aurrean hura bere hala ez onartzeko joera erakusten dute irakasleek (EAJI: 
0'5507).  

Ei partikulak, ordea, ez du zeren euskara batutik at gelditu, baina hala ere ez da arazorik 
gabe onartzen (EAJI: 0'4131), nahiz eta  hura garbiro gaitzesteko joera ttikiagoa agertzen den 
(EGI: 0'2174). Euskara batu soziologikotik urrutixeago dela ondorioztatzen dugu. 

11. Adberbioa 

11.1. Bera-Lesaka 

Atal honetan denetara 72 ezaugarri aukeratu ditugu aztertzeko, zortzi azpimultzoetan 
banatuak. Denen bataz besteko emaitzak hauexek dira: MEGI: 0'1900; MEZI: 0'0507; 
MEAJI: 0'2407. 

Ezaugarri horietatik batzuk ongi onartuak izan dira: 26k, EAJI indizea 0'1 baino ttikiagoa 
izan dute (item bakoitzaren indizeen berri izateko, ikus ezaugarri guzien emaitzak banaka 
erakusten dituen koadroa, 4.4. puntu honen hasieran). Horien artean, 16k EAJI=0 dute, hots, 
arazorik batere gabe onesten dira (haien artean mantso, faborez, arrontean, ondoan, urruti, 
eta agian ere -nahi bizia erakusteko balioan-). 

Beste guziak gaitzespen maila bat edo beste izan dute: hasi  0'1111ko indizetik eta oso-
osoko gaitzespena bildu duen bastante-ra bitartean (azken ezaugarri hori erabiltzen da, baina 
oso agerikoa da haren jatorri erdalduna, eta horrek esplikatuko luke erakusten zaion 
gaitzespen oso hori). Multzo honetako emaitza deigarrienak aipatzen hasiz gero, honako 
hauek eginen genituzke: nahizik (EAJI: 0'7223), batean (behin-en balioan) (EAJI: 0'9444), 
guzian (guzietan-en baliokide) (0'8334), orai forma (hiztun adintuek erabiltzen dutena) 
(EAJI: 0'8333), pixko bat (EAJI: 0'6667), ongi (maila adberbio gisa hartuta) (EAJI: 0'6667), 
zertako galdetzailea (zergatik-en antzeko balioarekin) (EAJI: 0'8888), eta zerengatik (EAJI: 
0'8333).  

Gaitzespen mailari dagokionez, bigarren multzo batean aipatuko genituzke honako hauek: 
hagitz maite dut (EAJI: 0'3519), bere hala eta sail horretakoak (bere hartan-en baliokide) 
(EAJI: 0'3612), honako honela eta kidekoak (EAJI: 0'4445), hartara (hala-ren baliokidetzan) 
(EAJI: 0'4445), hondarreko (azkenik-en balioan), ordukoz (EAJI: 0'3889), horrako hortik eta 
horrelakoak (EAJI: 0'3611), ondotik (atzean-en tokian), egiazki (EAJI: 0'3889), halere 
(iritziaren indargarri bezala erabilita), zertako galdetzailea (zertarako-ren ordez), eta zertaz 
galdetzailea (EAJI: 0'4444).  

Oro har, euskara batu soziologikoa uste dugu ari dela eragiten, ezaugarri bat aisago edo 
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nekezago onartzeko orduan.   

11.2. Gernika aldea 

Alderdi honetako eskoletan, 58 ezaugarri jarri genituen aztergai. Emaitzak, denak multzo 
batean hartu eta bataz bestekoa atereaz, hauexek dira: MEGI: 0'2110; MEZI: 0'0762; MEAJI: 
0'2872. 

Hemen ere ezaugarri batzuek ez dute eragozpenik sortu idatzietan erabiltzean (21ek, 
zehazki esateko). Horien artean, 14 salbuespenik gabe onartu dira: astiro, berriro (berriz-en 
adieran), geldiro, mesedez, pozarren, pozik, aintzina (aspaldi-ren baliokide), sarri edo 
sarritan, alboan, behera, hona eta kideak (vs honat eta kideak), gora, eta benetan (denak ere, 
EAJI: 0). 

Beste batzuk, berriz, askok gaitzetsi dituzte, hala nola aolan (EAJI: 0'9131), aringa-aringa 
(EAJI: 0'7087), euskera egin (EAJI: 0'6522), horretara edo ezertara (honela edo inola-ren 
balioan), guzian (guztietan-en baliokide), honik eta gabonetara (EAJI: 0'7826), lantzean 
behin (EAJI: 0'5652), noizonoiz (EAJI: 0'5216), aortik eta kidekoak (EAJI: 1), zehatz, maila 
adberbio gisa harturik (EAJI: 0'6957), bastante maila adberbioa (EAJI: 134), eta zertan 
galdetzailea (zertara, zertarako-ren baliokide) (EAJI: 0'6522). 

Beste ezaugarri batzuk ere neurri batean edo bestean ez dira onartzen, baina denek ere 
0'1tik goitiko indizea erakusten dute aldatzeko joerari dagokionez. Horrelakoak dira honako 
hauek: lar edo larregi, kopuru adberbio gisa ulerturik (EAJI: 0'1305), halan edo holan35 
(EAJI: 0'2870), zutunik (EAJI: 0'1305), zenbat bider (EAJI: 2609), baten (behin-en adieran) 
(EAJI: 0'3914), belu (EAJI: 0'3261), noizik behin (EAJI: 0'3913), noizik noizera (EAJI: 
0'4348), nonoiz (EAJI: 0'3478), oraindino (EAJI: 0'3044), oraintsu (EAJI: 0'2174), ostera ere 
(EAJI: 0'3913), hurrean (EAJI: 0'3913), nonora-nonondik (EAJI: 0'4095), apur bat (maila 
adberbio gisa hartuta) (EAJI: 0'4348), guztiz maila adberbioa (EAJI: 0'1522), ondo maila 
adberbioa (EAJI: 0'1739), lar (maila adberbio moduan) (EAJI: 0'4348), zelan galdetzailea 
(EAJI: 0'1848), zegan galdetzailea (EAJI: 0'3914), zertako galdetzailea (EAJI: 0'4348), eta 
zertan (zergatik-en balioan).  

Emaitza horiek ere, gure ustez, euskara batu soziologikoaren ideia bat ematen dute, eta 
haren eraginak esplikatuko luke, oro har, zergatik ezaugarri batzuk errazago onartzen diren 
eta beste batzuk txarretsi. 

12. Posposizioak 

12.1. Bera eta Lesaka 

                                                 
34 Erdal jatorri nabarmenekoa delakoz, segur aski. 
35 Kasu honetan pentsa daiteke euskara batua formalak ere eragin dezakeela. 
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Hamasei ezaugarri bereizi ditugu aztertzeko, eta haien bataz besteko emaitza ondoan 
adierazten da: MEGI: 0'2523; MEZI: 0'0359; MEAJI: 0'2882. 

Ezaugarri horietatik hiru, denek onartu dituzte: -n barna, malda goiti, eta -ren poderioz. 
Beste batzuk ere ongi hartzen dira: -ak arte (EAJI: 0'0370), eta neure baitan bezalakoak 
(EAJI: 0'0556). 

Beste batzuen aurrean, ordean, ez da jokabide bera antzematen, izan ere aunitzek horiek 
gaitzetsi egiten baitituzte. Halakoak dira honako hauek: ondoan (atzean-en baliokide) (EAJI: 
0'5556), gabetanik (EAJI: 0'5741), -ren gainean (-ri buruz bezala ulertuta) (EAJI: 0'8333). 

Beste ezaugarriak, tarteko emaitzak bildu dituzte: -a arte (EAJI: 0'1667), ondotik (vs 
ostean) (EAJI: 0'1667), -ren buruan (denbora adierazteko) (EAJI: 0'2222), -an, -etan goiti 
(EAJI: 0'1667), -ren baitan (-ren gain bezala ulerturik) (EAJI: 0'4444).  

Emaitza ezberdin horiek aditzera ematen dute euskara batu soziologikoa zertsu den eta 
zertsu ez den. 

12.2. Gernika aldea 

Hamaika ezaugarri bereizirik, emaitza hauexek bildu ditugu: MEGI: 0'2091; MEZI: 
0'0515; MEAJI: 0'2606. 

Ezaugarri batzuk onartu egiten dira: astelehenera arte (EAJI: 0'0652), etxe ostean (EAJI: 
0'0435), hiru egun barru (denbora) (EAJI: 0), aldats gora (EAJI: 0). 

Beste batzuk gaitzesteko joera ageri da. Halakoak dira bostetara arte (EAJI: 0'5661), 
etxera arte (-raino, lekua) (EAJI: 0'6957), eta horren gainean berba egin (vs horri buruz) 
(EAJI: 0'6522). 

Oro har, jokabide horiek ere euskara batu soziologikoaren berri ematen digutela iduri du, 
indize ttikiak harekiko hurbiltasuna adierazten baitu, eta alderantziz (bostetara-ren kasuan, 
bostak arte formaren bizkortasunak eragiten bide du). 

13.Perpaus bakunaren sintaxia 

13.1. Lesaka-Bera 

Atal honetarako 62 ezaugarri bereizi ziren, eta gero horiek denak 5 multzotan batu-banatu 
ziren. Atal guziaren bataz besteko emaitzak hona zein izan ziren: MEGI: 0'3048; MEZI: 
0'0586; MEAJI: 0'3634. 

Atal honetako ezaugarriak aunitz direnez, bakoitzak eman dituen indizeak ikusteko, 
emaitza guziak bat-banaka erakusten dituen koadrora jo behar da (4.4. atal honen hasieran). 
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Hemen, gaingiroki eginen dugu iruzkina, alderdi ustez azpimarragarrienak agerian jarriz. 

Zortzi ezaugarri guziz onartu dira (irakasle taldeak euskara batutzat hartzen ditu, beraz): 
ardiak badira franko, egin izan dio, ekartzen ahal ditut36, -taz oroitu, inporta zait, ez du 
inporta, igual zait, eta falta zait. 

Beste batzuk arrontean hartu dira desegokitzat: eginahalak egin hor sartzera, entenditzen 
zait hori (=ulertzen dut horretaz??), lanean gelditu (lanari utzi-ren adieran). 

Bi mutur horien artean, indize ezberdinak agertzen dira ezaugarriaren arabera. 
Aipatzekoak dira, gure ustez, nolako erantzunak bildu dituzten honako ezaugarri hauek: 
etxean da Mikel? (telefonoz esana) (EAJI: 0'5), aunitz ikusia naiz (EAJI: 0'3333), erreka 
aurten zikina da (EAJI: 0'7778), ez naiz ibiltzen ahal eta ez dut egiten ahal (EAJI: 0'3889), 
joan gogo dut (EAJI: 0'6667), nori begiratu (EAJI: 0'3333), nori deitu (EAJI: 0'2778), 
gogoratu zait (EAJI: 0'2778), engainatzen ari nau (EAJI: 0'4445), hiri zer zaik! (EAJI: 
0'7778), urrikitu zait (EAJI: 0'3889), logaleak nago (EAJI: 0'3333), goseak hil (EAJI: 
0'5556), ezagun duzu nongoa zaren (EAJI: 0'3889), zerbait falta dut (EAJI: 0'3333), saiatu 
akabatzera (EAJI: 0'7778), kontu honi (euts honi-ren adieran)(EAJI: 0'4444), horrek oroitzen 
nau (kezkatzen nau-ren balioan) (EAJI: 0'8333), eta utzi kantatzera (EAJI: 0'8889). 

Berriz ere euskara batu soziologikoaren ideiak balio digu emaitza horiek interpretatzeko. 

13.2. Gernika aldea 

Atal honetarako 64 ezaugarri hautatu ditugu. Haien bataz besteko emaitzak ondoan 
erakusten ditugu: MEGI: 0'2558; MEZI: 0'0464; MEAJI: 0'3022. 

Atal honetan berean Lesaka eta Berako emaitzez eginiko oharrak balioko digu hemen ere: 
ezaugarrien kopuru handiak iruzkina gaingiroki egitera behartzen gaitu. Hortaz, ezaugarri 
bakoitzaren indizea zehazki ikusteko, ezaugarri guzien koadrora jo beharko da (atal honen 
hasieran). 

Sei ezaugarri onartu dira eragozpenik bat ere gabe: jaten emon, egon ahal naiz, atrebidu 
hartzen, damutu zait37, falta zait, intentatu amaitzen. 

Beste muturrekorik ez da bat ere (alegia, ez da EAJI:1 emaitzarik). Baina bai balore 
horretatik hurbil diren ezaugarri batzuk, hala nola ha lekua (vs leku hura) (EAJI: 0'8126), 
hortik bidetik (bide horretatik) (EAJI: 0'9131), ardiak nahiko daude (nahiko-ren erabileraz ari 
garela) (EAJI: 0'8269), norgatik hitz egiten egon (deklinabideko kausatiboko atzizki horri 
dagokionez) (EAJI: 0'8261), gura dizut (maite zaitut-en esanguran) (EAJI: 0'8261), eta igual 

                                                 
36 Kontradikzioa ageri da gisa honetako beste perpaus batzuekin: etortzen ahal naiz bezalakoek 0'2222ko gaitzespen indizea 
bildu dute, baina ekartzen ahal ditut bezalakoak onartu egin dira guziz. Ez da ageri jokaera ezberdindu horren arrazoia. 
37  Honen onarpena ez genuen espero. 
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dit (EAJI: 0'8696) (lehenbiziko biek biltzen duten gaitzespen mailan segur aski euskara batu 
formalaren debekuak eragiten du, baina besteetan batua soziologikoak luke zerikusia). 

Bestelako indizeak emanik ere, aipatzekoak dira honako hauek bederen: porrua ugari 
(EAJI: 0'2610), hauxe berau eta horri berorren bezalakoak (EAJI: 0'1739), Andoniri beraren 
etxea... (EAJI: 0'6522), egon da (vs zegoen) (0'3167), saltzen noa (EAJI: 0'2971), uretan joan 
dira (uretara esanguran) (EAJI: 0'2391), beharrean joan (lanera joan) (EAJI: 0'5652), ekarri 
eragin didate (EAJI: 0'2174), etorri eragin (0'2609), gala(ra)zo (EAJI: 0'6522), horregaz 
ahaztu (EAJI: 0'5218), horregaz akordatu (EAJI: 0'3478), ez dio ardura (inpertsonala) (EAJI: 
0'2609), bardin dio (inpertsonala) (EAJI: 0'3479), falta dut (EAJI: 0'5652), igon dut (EAJI: 
0'4783), konturatu horregaz (soziatiboa erabiltzeari dagokionez) (EAJI: 0'4783), ebatu zeri 
(oratu) (EAJI: 0'5217), sakatu botoiari (EAJI: 0'3913), eta urten du/dizu (EAJI: 0'3044). 

Euskara batu soziologikoaren eragina nabari da, gure ustez, eta baita aldi berean haren 
ezaugarriak zeintsu diren. 

14. Perpaus elkartuaren sintaxia 

14.1. Beran eta Lesakan 

Multzo honetan 74 ezaugarri aztertu ditugu, 9 azpimultzotan bilduak. Emaitzak, denen 
bataz bestekoa aterata, jarraian aurkezten dira: MEGI: 0'4154; MEZI: 0'0637; MEAJI: 0'4791. 

Hemen ere badira ezaugarri batzuk ederki onartzen direnak, bat ere eragozpenik gabetanik: 
ez dut uste etorri denik, beldurrak nago etorriko den, nahiz eta..., -tu orduko (noizko galderari 
erantzunez, eta -tu eta berehala adieran), eta -tekotan (EAJI: 0).  

Alabaina, (ia) guziz kontrako joera erakusten duten ezaugarriak ere badira: zertaz hala 
baita, zertaz ez den hemengoa, zertako ez den hemengoa, eta zer(ga)tik ez den hemengoa 
(denen EAJI: 1), eta baita uste dut etorri den (EAJI: 0'9167), iaketa etorri den (EAJI: 0'8888), 
gazte hura, atzo nirekin afaldu baitzuen (EAJI: 0'9167), jan zenbat nahi duzun (EAJI: 
0'9167), etorri zeneko (noizko-ri erantzunez) (EAJI: 0'8333), -tu ondoan (EAJI: 0'8889), zu 
agertzearekin eta batean (EAJI: 0'8333), non ez duen deus esaten (baldintzazkoa) (EAJI: 
0'8333),  joatekotanez (EAJI: 0'8888), zu horkoa zaren bezala (gaztelerazko como si fueras de 
ahí-ren baliokide) (EAJI: 0'8889). 

Tarteko emaitza eman dutenen artean, aipatzekoak dira gure iduriko honako hauek (indize 
desberdinekoak badira ere): barkatu berandu etorria (EAJI: 0'6389), oroitzen naiz zu ikusirik 
(0'3389), oroitu naiz ekartzea (EAJI: 0'6111), hobe da/duzu horrela utzi (EAJI: 0'6296), ez 
dut uste hemengoa dela (EAJI: 0'6111), ez da egia hemengoa dela (EAJI: 0'4444), ez dakit 
etorri bada ere (EAJI: 0'7222), eskerrak etorri den (EAJI: 0'3889), ez duzu zeren eginik 
(EAJI: 0'7778), beldurra dut etorriko den (EAJI: 0'6111), nahi nuke etorriko balitz (EAJI: 
0'3889), galdu dudalakoz (EAJI: 0'25), hain da handia, ez baita sartzen (EAJI: 0'3333), hain 
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da handia, sartu ere ez da egiten (EAJI: 0'6667), gizona lehen ikusi duguna (EAJI: 0'7222), 
zu solastu zaren gizona (EAJI: 0'4444), nongoa baita ere ("erlatibo orokortzailea") (EAJI: 
0'6111), zuk ikusiriko tokian (EAJI: 0'6389), joateko ideian (EAJI: 0'5556), agertu zareneko 
(zu agertzearekin batean-en adieran) (EAJI: 0'4167), badira hiru urte zu ikusirik (ikusiz 
geroztik, alegia) (EAJI: 0'5278), zu etorriz geroztik (EAJI: 0'1667), sartzen den arte (EAJI: 
0'5), etortzen zaren artean (EAJI: 0'3889), sartuta ondotik (EAJI: 0'5556), etxetik 
ateratzekoan (EAJI: 0'7778), etxera sartuan (EAJI: 0'7222), aran  horiek ontzera onak izaten 
dira (ontzen direnean, alegia) (EAJI: 0'5556), etorri aldiro (EAJI: 0'2222), etortzen 
zarelarik(an) (etortzen zarenean esan nahi delarik) (EAJI: 0'2222), harrapa ahalean (EAJI: 
0'2778), egin nahizik (EAJI: 0'2778), egitekoz (egitekotan-en baliokide, baldintza) (EAJI: 
0'6111), hori egitearekin (modu-baldintza) (EAJI: 0'4444), jakitera (jakinez gero-ren 
baliokide, guti goiti-beheiti) (EAJI: 0'5556).  

Euskara batuko testuetan gehien ageri diren formek baldintzatuko lukete, oro har, nolako 
jarrera erakusten den aipatu perpaus horiekiko. 

14.2. Gernika aldean 

Hautaturiko itemak 54 izan dira, eta 9 multzotan sailkatu ditugu. Haien emaitzen bataz 
bestekoak, jarraian erakusten ditugu: MEGI: 0'4154; MEZI: 0'0684; MEAJI: 0'4757. 

Ezaugarri horietatik denetatik, batzuk arazorik gabe onartzen dira, bete-betean: ez dut uste 
etorri denik, galdu dudalako, etorri naizenerako (noizko-ri erantzunez) (denen EAJI: 0). 
Horiek denak, euskara batu soziologikoan sartuko lirateke oso-osoan. 

Beste batzuk ere (hagitz) ongi onartu dira, hala nola hobe berandu etortzen bazara/etorriko 
balitz (EAJI: 0'0651), dena ez jatearren (jateagatik-en adieran) (EAJI: 0'0435), egin arren 
(EAJI: 0'0435), egitekotan (finala) (EAJI: 0'0435), sartu zarenerako (sartu eta berehala esan 
nahi delarik) (EAJI: 0'0870), etorri orduko (etorri baino lehenago esanguran) (EAJI: 0'0435), 
harik eta etorri arte (EAJI: 0'0435), menditik gatozela ikusi dugu hori (modu-denborazkoa) 
(EAJI: 0'0218), kotxea eduki ezik (modu-baldintza) (EAJI: 0'0435). 

Badira, ordea, beste muturretik hurbil direnak ere: esan du ba ze etorri dela (EAJI: 
0'9130), ez da egia etorri dena (EAJI: 0'7826), hemengoa delakoa daukat (EAJI: 0'8261), 
ikusi ea Jon etorri bada (EAJI: 0'8479), banoa, ze belu da eta (EAJI: 0'7608), hain handia da 
ze ez da sartzen (EAJI: 0'7391), etorri den le(ge)z (etorri denez-en adieran, alegia) (EAJI: 
0'7826), ikusi dut etxea erosi duzuna (EAJI: 0'7391), zuk ekarrinikoa, hemen jaionikoa (EAJI: 
0'8269)38, nahi eta (nahiz eta-ren baliokidea) (EAJI: 0'8695), joatekoan (finala) (EAJI: 
0'8261), etortzen zareneko (noizko-ri erantzunez) (EAJI: 0'9566), agertu zareneko (agertu eta 
berehala, alegia) (EAJI: 0'7827), etorri denik hona (etorri denez geroztik) (EAJI: 0'8696), 

                                                 
38 Honelako forma segur aski analogikoak erabiltzen dira Gernika aldean, eta beste forma batzuen aldaera huts gisa har 
litezke. Hala ere, ezaugarri gisa bildu dugu itemen artean. 
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etorri eiez (etorri ahala) (EAJI: 0'8261), egitekoan (baldintza) (EAJI: 0'9130), eta 
joanezkeiño (joanez gero) (EAJI: 1). 

Beste ezaugarri batzuek tarteko emaitzak bildu dituzte, eta horietako batzuk ondoan 
aipatzen ditugu (ezaugarri guziak eta euren indizeak ikusteko, begira ezaugarri guzien 
emaitzen koadroa): barkatu berandu etorria (EAJI: 0'4348), hobe da/duzu utzi (EAJI: 
0'4565), entzun dut etorri dena (dela-ren baliokide gisa har daitekeena) (EAJI: 0'5507), 
seguru etorri dena (EAJI: 0'3478), ez daukat zertan joan (zeren joan-en baliokide) (EAJI: 
0'2609), banoa ze ez daukat dirurik (EAJI: 0'6522), hain da handia, sartu be ez da egiten 
(EAJI: 0'3478), etxea erosi duzuna (EAJI: 0'7391), zuk berba egin duzun gizona (EAJI: 
0'5217), zuk esaneko tokian (EAJI: 0'6956), hemen ikasinekoa naiz (EAJI: 0'5217), etortzen 
zaren artean (EAJI: 0'5652), etxetik urtekeran (EAJI: 0'4782), saldu ostean (EAJI: 0'1740). 

Labur bilduz, esan genezake ezaugarriaren indize handiagoak hura euskara batu 
soziologikotik urrutiago dagoela esan nahi duela. Aipatu ditugun ezaugarri horiek denak ez 
dira maila berekoak (batzuk ahozko hizkerakotzat jo daitezke bereziki), baina badira, gure 
iduriko, eskolan arazorik gabe onartu behar liratekeen hainbat ezaugarri, gure azterketan nola 
edo hala gaitzetsi direnak, euskara batu soziologiko batek eragiten duelakoz, hura hartzen 
delarik eredu egokitzat eta besteak desegokitzat jo (batzuk gehiago, beste batzuk gutiago). 

15. Lokailuak eta juntagailuak 

15.1. Lesaka eta Bera 

Hamabost ezaugarri azterturik, hona haien bataz besteko emaitzak: MEGI: 0'2370; MEZI: 
0'0685; MEAJI: 0'3055. 

Ezaugarri batzuk guziz ongi hartzen dira eskola hizkeratako: besterik (erabilera 
murriztailea), beharrean (aurkaritzako nozioa), eta bederen (denen MEAJI: 0). 

Beste batzuk gaitzesteko joera garrantzitsua ageri da: halarik ere (EAJI: 0'7222), 
hal(ar)ikan ere (EAJI: 0'6111), ordean (EAJI: 0'7222), eta berdin (nolanahi ere-ren balio 
batean) (EAJI: 0'6111). Lehenbiziko hirurak, euskara batuko idatzietan gehiagotan agertzen 
bide diren beste aldaera batzuen ordezko gisa har daitezke (hala ere eta ordea izanen lirateke, 
beraz, euskara batu soziologikoan sartzen direnak), eta laugarrenari, berdin-i, emaniko 
erantzunak adierazten digu forma hori euskara batu soziologikotik aldentzen dela. 

Beste ezaugarri batzuk maila desberdineko gaitzespena biltzen dute, kasu batzuetan oso 
handia ez bada ere garrantzitsua dena: edo (juntagailu hautakaria, ala-ren balioan) (EAJI: 
0'1111), baino (baina-ren balioan) (EAJI: 0'1667), hori ez beste guziak (EAJI: 0'1945), 
bertzenaz (EAJI: 0'1111), bertzeinakoan (EAJI: 0'5), gainerakoan (EAJI: 0'2778), har(ga)tik 
(EAJI: 0'3889), eta alegia (EAJI: 0'1667).  
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Gure interpretazioan, zenbatez ere indize hori handiagoa den, hainbatez aldentzen da 
ezaugarria euskara batu soziologikotik.   

15.2. Gernika aldea 

Hamabost ezaugarri bereizi ditugu Gernika aldean atal honetarako. Haien emaitzen bataz 
bestekoa hementxe da: MEGI: 0'3220; MEZI: 0'0836; MEAJI: 0'4056. 

Ezaugarri bat bakarra izan da inolako gaitzespen seinalerik jaso ez duena: ala, galderazko 
perpausaren amaieran jarri ohi dena. Beste bi ere ongi hartu dira: ala, juntagailu hautakaria 
(EAJI: 0'0652), eta ostera (aurkaritzakoa) (EAJI: 0'0870). Beste guziek gaitzespen gradu bat 
edo bestea bildu dute.  

Batzuetan, gaitzespen maila handia da: baino (aurkaritzako lokailu gisa) (EAJI: 0'5217), be 
juntagailua (EAJI: 0'6413), izan ezean (izan ezik-en baliokide) (EAJI: 0'7391), ezpabe (EAJI: 
0'9565),  halan eta guzti be (EAJI: 0'7391), halandaze (EAJI: 0'5652), 
ostantzean/osterantzean (EAJI: 0'5218). 

Beste batzuetan, ostera, gaitzespena ttikiagoa da: baino (erabilera murriztailean) (EAJI: 
0'1739), barik (EAJI: 0'2754), ez eze (ez ezik-en baliokide) (EAJI: 0'3914), nahi eta zein 
juntagailuak (lehenbizikoa nahiz-en balioan) (hurrenez hurren, EAJI: 0'2609 eta 0'1449). 

Berriz ere, euskara batu soziologikoa delako ideiak esplikatuko luke, gure idurikoz, 
ezaugarri bakoitzarekiko jokaera. 

16. Funtzio batzuk 

Izen horretako atal batean bildu ditugu beste ezaugarri batzuk, 12 "konparazioa" 
azpiatalean eta beste 9 hiru multxotan ("ordua nola esan" -4 ezaugarri-, "neurri batzuk nola 
eman" -3 ezaugarri- eta "eguraldiaz" -2 ezaugarri-). Ondoko iruzkin honetan 2 sailetan bildu 
ditugu: konparazioari dagozkion ezaugarriak alde batean, eta beste guziak bestean. 

16.1. Bera eta Lesaka 

Lehenengo eta behin, atal guziaren bataz besteko emaitzak erakutsiko ditugu: MEGI: 
0'2619; MEZI: 0'0595; MEAJI: 0'3214. 

Segidan, azpimultzo bakoitzari doazkion datuak ezarriko ditugu: 

Konparazioa: MEGI: 0'2477; MEZI: 0'0648; MEAJI: 0'3125. 

Ordua-neurr.-egural.: MEGI: 0'2809; MEZI: 0'0525; MEAJI: 0'3334. 

Azpimultzo horiei dagokienez, banaka eginen dugu iruzkina ere. 



554  4.4. Azterketa enpirikoaren emaitzak eta iruzkinak 
 

Konparazioari dagokionez, hiru ezaugarri onartu dira bere hala: hoberena forma (onena-
ren aldean), horren gisakoa bezalakoak eta bezain-en erabilera. Beste bat ere nahiko ongi 
hartu da: hagitzez handiagoa bezalako egiturak, alegia (EAJI: 0'0556). 

Gaitzespen maila ohartzekoa bildu dute beste batzuek: aunitz handiagoa (EAJI: 0'6667), 
aisa handiagoa (EAJI: 0'5), zure dina (zuretzat adina-ren balioan) (EAJI: 0'6111), aberasteko 
dina bezalakoak (EAJI: 0'6667), eta honeinen handia eta kideak (EAJI: 0'7778). Azkeneko 
hau beste baten aldaera huts gisa har badaiteke ere, besteek ez lukete eragozpenik behar 
onartuak izateko. 

Gainerakoak ere ez dira bere hala onartzen, baina haiekiko gaitzespen maila ttikiagoa da: 
aunitzez handiagoa (EAJI: 0'1111), ahalik eta hobekiena (mugatuan, ahalik eta ondoen edo 
gisa horretakoen ordez) (EAJI: 0'1945), eta zure gisa (EAJI: 0'1667). 

Berriz ere, euskara batu soziologikoaren ideia ariko litzateke eragiten: batutzat hartzen 
diren ezaugarriak onartzen dira, eta besteak, gehiago edo gutiago, eredu horretatik 
kanpokotzat hartuko lirateke. 

Beste ezaugarriei buruz, berriz, aipa dezagun haietako hiru ongi hartu direla, eragozpenik 
gabe: ordu bata, seiak eta kuarto (eta laurden, beraz), hamar gutti. 

Besteek, nola edo halako gaitzespen maila bana hartu dute: batzuek handia, hala nola esku 
bat arroz (EAJI: 0'7222), euria da (EAJI: 0'7778), eta hotz da (EAJI: 0'5555); beste batzuek 
apalagoa: biak (14:00ak, alegia) (EAJI: 0'3333), eta kilo bat sagar (EAJI: 0'1111). Emaitza 
hauek denek ere harrigarri xamarrak iduri dute. 

Behin eta berriz esaten ari garen ideiak -batua soziologikoak-, eta harekiko aldeak, balioko 
liguke item bakoitzari buruzko jarreraren azalpenean abiatzeko. 

16.2. Gernika aldea 

Atal guziaren bataz bestekoak, honako hauek izan dira: MEGI: 0'1875; MEZI: 0'0381; 
MEAJI: 0'2256. 

Konparazioari buruzko datuak, hauexek dira: 

MEGI: 0'3619; MEZI: 0'0691; MEAJI: 0'4310. 

Hautaturiko ezaugarrien artean, bi oso-osoan onartu dira: ahal duzun ondoen 
(mugagabean), eta onena (vs hoberena) (biak, EAJI:0). Beste batzuk ere ongi hartzen direla 
esan daiteke: beste (adina-ren baliokide) (EAJI: 0'0869) eta hainbat handien(a) (superlatiboa 
egiteko modua) (EAJI: 0'0435). 

Badira, ordea, arront gaizki hartzen diren ezaugarriak ere, hala nola asko handiagoa (vs 
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askoz ...-agoa) (EAJI: 0'8261), hango beste ondo (han bezain ondo-ren balioan) (EAJI: 
0'9131), zure besteko ona, ondo (bezain-ek duen balioan) (EAJI: 0'8261), esan duzun lakoa 
(EAJI: 0'8261), eta esaniko moduan (esan bezala-ren adieran) (EAJI: 0'8696), eta zure 
moduko ona (bezain duelarik baliokide) (EAJI: 0'7392). 

Osterantzeko ezaugarriek nolabaiteko gaitzespen maila bat edo bestea jasotzen dute: gure 
lakoa, zu lakoa (EAJI: 0'5652), -n legez (EAJI: 0'2391), -re(n) legez (EAJI: 0'4348), zure 
moduan (EAJI: 0'2174), -n modukoa (-n bezalakoa erabili ordez) (EAJI: 0'1305), -(r)ikoaren 
modukoa (EAJI: 0'2609). 

Beste funtzioei buruzko datuak (ordua nola esan, eguraldiaz, eta neurri batzuk nola 
eman, berriz, hauexek dira: 

MEGI: 0'1875; MEZI: 0'0381; MEAJI: 0'2256. 

Ezaugarri bat bakarra onartu da bere hartan, inork ere zuzendu barik: ordu biak (EAJI: 0); 
beste bat ere nahiko ondo hartu da: hamar gitxiago (EAJI: 0'0870). 

Gainerakoen artean, aipatzekoa da hori hiru metro luze da perpausak zenbateko 
gaitzespena bildu duen (EAJI: 0'5217). Beste ezaugarri guziak gaitzetsi egin dira, zein 
gehiago zein gutxiago: ordu batak (EAJI: 0'3479), ordu batak eta laurdenak (EAJI: 0'1304), 
bostak eta laurden (EAJI: 0'3478), kilo bat sagar (EAJI: 0'1304) eta euria da (EAJI: 0'2392). 

17. Atzizkiak 

17.1. Lesaka eta Bera 

Hemeretzi ezaugarri bildu ditugu azterketa honetako, eta emaitzak, bataz beste, honako 
hauek izan dira: MEGI: 0'1764; MEZI: 0'0468; MEAJI: 0'2232. 

Ezaugarri batzuk aldaketarik bat ere gabe onartu dira: -ore maileguetarako atzizkia, eta -
tzo zakargarria (bien EAJI: 0). Horietatik gertu dira, tratamenduari dagokionez, beste hauek: -
gi, -ki (EAJI: 0'0131), -(o)(e)ro (EAJI: 0'0556), -xe (zehaztasuna adierazteko, ñabardura 
erantsiz: esposatu aintzintxe hartan), -tuxe (gutti goiti-beheititasuna: eginxea) (EAJI: 0'0834), 
-xe atzizkiaren kokagunea (holaxekoa) (EAJI: 0'0695). 

Beste muturrean dugu -taile atzizkia (-le-ren balioan: eramataile), denek gaitzetsi dutena 
(EAJI: 1). 

Bestelako batzuk ere zuzentzen dira, batzuk gehiago eta besteak gutiago: -(t)zu, ugaritasun 
atzizkia (EAJI: 0'1111), -ione maileguetako atzizkia (EAJI: 0'4444), -keta (garraioa 
adierazteko) (EAJI: 0'3333), -ketari (aurrekoarekin erlazionatua) (EAJI: 0'2223), -on 
maileguetarako atzizkia (EAJI: 0'3056), -tto atzizki ttikigarria (EAJI: 0'1852), haraxet eta 
kideak (zehaztasuna adierazteko) (EAJI: 0'4444), -sko, -xko (gehiegi nozioan: handixkoa) 
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(EAJI: 0'1482), -karrean (EAJI: 0'2222), eta -tsu (gutti gora-beheratasuna: zertsu) (EAJI: 
0'3611).  

Beste kasuetan bezala, euskara batu soziologikoaren ideiak balio digu hemen ere ezaugarri 
bakoitzarekiko jokaera azaltzeko. 

17.2. Gernika aldea 

Hamaika ezaugarri bereizi ditugu atal honetarako, eta bataz besteko emaitzak hauexek izan 
dira: MEGI: 0'1963; MEZI: 0'0481; MEAJI: 0'2444. 

Ezaugarriak xeheroago aztertuz, esan dezakegu ezaugarri bat bakarra hartu dela ongi 
arazorik gabe: -do, -to (ondo, hobeto) (EAJI: 0'0062).  

Beste guziak nola edo halako gaitzespen maila bildu dute, nahiz eta bat bakarraren balioa 
izan den hagitz handia: -ino maileguetako atzizkia (EAJI: 0'6304). Beste balioak, hona: -do, -
to atzizkia, adjektiboak egiteko (txarrito, ugerdo, bizardo) (EAJI: 0'3551), -garren (denbora 
balioan: ordu erdigarrenean) (EAJI: 0'3479), -txu atzizkia, gehiegi nozioan: iluntxu) (EAJI: 
0'2899), -eta (garraioa adierazteko) (EAJI: 0'2391), -or mailegu atzizkia (traktora, lokutora) 
(EAJI: 0'2319), bako (gabeko) (EAJI: 0'1304), eta -txu txikigarria (EAJI: 0'1242). 

Honetan ere, zenbat eta gaitzespen maila ttikiagoa izan, orduan eta euskara batu 
soziologikotik hurbilagoko ezaugarria dela esan dezakegu, eta alderantziz. 

Azkenik, esan dezagun euskara batu soziologikoaz ari garen puntuan bildu ditugula 
ezaugarri guziak, haiek eman dituzten indizeen arabera sailkatuta (4.4.3. puntua). 

4.4.1.3.2. Lexikoari buruzko iruzkinak 

Lesaka-Bera 

Lexema desberdinei buruz honako iruzkin hauek ateratzen ditugu: 

1.- Badira item batzuk guztizko onespena biltzen dutenak, hala nola ahantzi, ailegatu, 
aita(u)txi, amatxi, atorra, behatz (eskukoa), duro (bost pezeta), eguberriak, eltze, ergel, erne 
egon, errista eman, galtzak, ilar gorri, jostatu, jostetan (josteta-k, ordea, gaitzespen maila 
adinona beretu du), karrika, kotxe, logale, maindire, malda, nazkatu, oroitu (gogoratu-ren 
balioan, ezen ez kezkatu-ren adieran), ostatu (taberna), pintatu, prestatu, probextu 
(probetxatu), sega, solasean ari, xehetu eta zanpatu (denek EAJI: 0). Horietako batzuk ezin 
daiteke esan euskara batuko ohiko testuetan ugari agertzen diren (atorra, errista eman, 
karrika, ostatu -goian esaniko balioan-, probextu, eta beharbada jostatu eta jostetan), baina 
hala ere onartu egiten dira arrontean (herriko euskararen bizitasunak eraginen luke, gure 
ustez). 
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2.- Beste batzuk ere ederki onartzen direla esan daiteke (EAJI indizea 0'1etik beheitikoa 
agertu dutenak), nahiz eta erantzuleren batek onartu ez (ondoko lerroetan, parentesi arteko 
zenbakia EAJI indizearena izanen da): aditu (entzun-en balioan) (0'0186), ai(n)tzin (0'0185), 
barren (0'0278), bildu (0'0278), erde (0'0556), eri(tu) (0'0280), espostu (ezkondu) (0'0556), 
gibelatu (0'0370), idor(tu) (0'0556), jornal (soldata) (0'0556), kontu (eutsi-ren adieran) 
(0'0556), ohatze (0'0185), paratu (0'0556), solas (egin) (0'0370), solastu (0'0556), eta zango 
(0'0556).  

3.- Gaitzesteko joera handixeagoa agertu da beste zenbaiten kasuan (EAJI indizea 0'1etik 
0'3ra): akabaila (0'2222), akabatu (amaitu-ren balioan) (0'2037), asots (0'1111), eltzaur 
(0'1111), esperoan (0'1111), igan (0'2037), inporta (0'2222), juntatu (0'2222), kutxare 
(0'1667), nerbiostu (0'2778), ondu (umotu-ren esanguran) (0'1111), sainga (0'1667), eta 
urrikitu (0'1111). Euskara batuko testuetan beste formaren bat ugariago agertzeak azalduko 
luke joera hori, nahiz eta ohartzekoa den zenbatek onartzen dituen, hala ere, herriko formak. 

4.- Laugarren multzo batean sartzen ditugu EAJI indizean 0'3tik 0'5erako tartean gelditu 
direnak: atrebitu (0'4723), atzendu (0'3889), espe(ra)tu (0'3333), galdetu (eskatu-ren 
esanguran) (0'4074), josteta (0'3889), pagatu (0'3333). Horietan ere, kasu guzietan, euskara 
batu soziologikoan ugariago dabilen beste formaren batek kentzen bide die onargarritasuna 
ezaugarri horiei. 

5.- Badira gaitzespen maila gure ustez oso handia biltzen dutenak ere. EAJI indizea 0'5etik 
goiti eman dutenak honako hauek dira: entenditu (EAJI: 0'7222), estudiatu (EAJI: 0'7222), 
(h)etsi (itxi-ren baliokide) (EAJI: 0'6250), gaitz (zail, alegia) (EAJI: 0'5555), kuarto (laurden) 
(EAJI: 0'6112), oroitu (kezkatu-ren adieran) (EAJI: 0'8333). Honetan ere, euskara batu 
soziologikoan forma horiek guti edo batere ez agertu izanak esplikatuko luke jarrera hori. 

Aldaera hutsen kasuan, berriz, honela laburbiltzen ditugu, koadroan denak batean eman 
ditugun ezaugarrien emaitzak: 

1.- Forma batzuk onartzen dira, besterik gabe (EAJI:0): artzai, ator, besta, egonta/joanta, 
erran, euskara, ganbio, iduri, ixil, xerri, eta zerri. 

2.- Beste batzuk ere ongi onartu dira, nahiz eta gaitzesteko joeraren aztarna nabari den 
(EAJI indizea 0'1etik beheitikoa): aintzin (0'0185), akautu (0'0556), aunitz (0'0208), berendu 
(0'0556), bertze (0'0219), gaixto (0'0556), gargero (0'0556), gutti (0'0079), guzi (0'0635), 
haundi (0'0556), izitu (0'0556), pixko bat (0'0278), ttiki (0'0093), usai (0'0556), xamar/xumar 
(0'0556), eta zakur (0'0139). 

3.- Hirugarren multzoan sartzen ditugu EAJI indizean 0'1etik 0'3ra bitarteko emaitzak 
eman dituzten ezaugarriak: arrai (0'1111), bixtu (0'1111), gosta (0'2222), igortzi (0'1667), 
iretsi (0'2778), ttar (0'2222), eta txutik (0'2222). 



558  4.4. Azterketa enpirikoaren emaitzak eta iruzkinak 
 

4.- EAJI indizea 0'3tik 0'5era hauek eman dute: arazi (0'3056), beharri (0'3333), bozik 
(0'3704), buztarri (0'3333), guti (0'3333), ideki (0'3056), eta itxe (0'4167). 

5.- Erdiak edo gehiagok ez dituzte onartzen bere hartan ezaugarri hauek: burdi (0'5), llabur 
(0'5556), nixka (0'6111), eta sube (0'7778).  

Kasu guzietan, euskara batu soziologikoa dei genezakeen ereduak ere funtzionatzen duela 
esanen genuke, bertako ezaugarriak onartzeko edo gaitzesteko orduan. Geroagoko erabaki 
batzuen arabera, forma horietako batzuk euskara batu formalean guztiz onartzen dira, eta 
beste batzuk ez, baina erabakiaren aitzinetik ere eredu ideal horrek bere lana egin duela esan 
dezakegu. Hala ere, ez da ahanztekoa "txanponaren beste aldea": izan ere, ezaugarri horietako 
bat ere ez baita arrontean gaitzesten, agerian utziaz herriko formen eta eredu estandarraren 
arteko nolabaiteko "lehia". 

Gernika aldea 

Lexema desberdinen saileko datuak honela biltzen ditugu iruzkin gisa: 

1.- Item batzuk guztiz onesten dira, hala nola abade, adi egon, ahaztu, apurtu, atzamar, 
aurre, barru, batu, damutu, entzun, ezkutatu, gabonak, gaixorik, ganora, harrikoa egin, 
haserre egin, hogerleko, hondakin, horma, indaba, itxaron, izeko, jesarri, kale, kodaina, 
koilara, kotxe, lapiko, lepo (bizkar-en adieran), logura, lorrindu, neba, neskato, ohe, okela, 
praka, soldata, eta zarata (denen EAJI:0). 

2.- Gaitzesteko joera ttiki bat ageri baldin dute, beste item batzuk ere ongi hartzen dira 
eskolako zeregin idatzietan (EAJI indizea 0'1era bitartean dutenak): agirika (errieta-ren 
baliokide), agirika egin (errieta eman esan gurarik) (0'0435), ahausi (0'0870), aldats 
(0'0435), amaitu (0'0248), amama (0'0870), atze (0'0435), berna (0'0435), birrindu (0'0435), 
eskeko (0'0435), gogaitu (0'0870), izara (0'0435), jausi (0'0348), ortu (0'0870), sakatu 
(0'0435), eta ugerdo (0'0870). 

3.- Hirugarren multzoan sartzen ditugu EAJI indizea 0'1etik 0'3ra bitartean eman dutenak: 
ailegatu (0'1304), aitite/aitaita (0'2174), ardura *e(d)utsi (0'1304), behargin (0'2609), berba 
egin (0'2261), berbetan (0'1957), domeka (0'1957), eroan (0'2174), gura ukan (0'2621), lohitu 
(zikindu-ren balioan), obatu/ebatu (oratu-ren baliokide) (0'2609), olgatu (0'2609), pintatu 
(0'1304), preparatu (0'1087), eta sikatu (0'1304). 

4.- Gaitzespen handiagoa bildu dute beste honako hauek, EAJI indizea 0'3tik 0'5era 
bitartekoa agertu baitute: aditu (ulertu-ren balioan) (0'3478), akordatu (0'4674), behar (lan-en 
baliokide) (0'3478), eskaratz (0'3043), kantsatu (0'4783), martitzen (0'4348), topatu (0'3044), 
eta zapatu (0'4783). 

5.- Bosgarren talde honetan sartzen ditugu EAJIa 0'5etik gorakoa duten itemak: akabatu 
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(amaitu-ren esanahian) (0'8696), amatatu (0'5652), atrebidu (0'8044), ixetu (0'5652), pagatu 
(0'6088), eta preguntatu (0'6957). Ixetu-ren kasua alde batera utzirik, beste guziak hegoaldeko 
erdararen aztarna garbi erakusten dutenez, horrek uste dugu eragiten duela garbi. 

Batua soziologikoaren ideiak eragiten duela begitantzen zaigu, oro har, bide baliotsua 
emaitza horiek ulertzeko. Hala ere, ezaugarri horiek erakusten duten gaitzespen mailek badute 
alderdi osagarria: bada, izan ere, haiek onartzeko joera ere. Hala, bada, bi indar izanen 
genituzke elkarren lehian dihardutenak: euskara batu soziologikoak (edo psikologikoak, 
irakasle bakoitzaren usteei dagokienez) ezaugarri batzuk gaitzestera bulkatuko luke, baina 
herriko euskararen bizitasunak kontrako norabidean eragiten du irakasleen zuzentzeko 
jardunean.   
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4.4.2. Bigarren azter-txanda: euskara batu formala harturik bereizpide  

Sarrerako azalpen batzuk 

Bigarren azter-txanda honetan alde batetik hartuko ditugu euskara batu formalak 
"debekatzen" dituen hizkuntz ezaugarriak, eta bestetik eredu arauemaile horrek eragozten ez 
dituenak. Horrela, ikusi nahi dugu baden alderik irakasleen jokaeretan irizpide horren arabera, 
eta baldin bada, zenbatekoa den. Horrela, eredu horren balizko eragina berresteko datuak 
izanen genituzke.  

Euskara batu formala honela hartzen dugu (ikus Salaburu, 1994): Euskaltzaindiak zehazki 
arautu edo orientabide garbiak eman dituen hizkuntz ezaugarriak1. Bestelako guziek ez dute 
eragozpen formalik euskara batuaren izenaren azpian sartzeko, edozein delarik ere 
etorkizunean eredu hori zehaztuz doan heinean hartuko duen itxura eta haren ezaugarri 
multzo zehatza. Irizpide horren arabera, bada, euskara batuan ezin dira sartu harako 
ezaugarriak zeinentzat Euskaltzaindiak bestelakoak dituen hautatuak euskara batua 
eraikitzeko. Adibide tipiko legez, aditz paradigmak aipa daitezke, edo deklinabideko formak 
(ez erabilerak, hori ez baita arrontean zehaztua): Euskaltzaindiak 1973az geroztik erabakia du 
zein den euskara batuko aditza, eta 1979tik aurrera emanak dira deklinabidearen paradigma 
formalak.  

Kontuan hartzen dugu, bestalde, azken urteotan euskal hizkuntzaren akademiak arau ugari 
ezarri dituela euskara batuari begira, baina gure azterketarako haiek denak ez ditugu eredu 
horretakotzat hartzen ahal, 1994ko urrian finkatu dugulakoz muga, hain zuzen ere Leioan 
XIII. Biltzarra egin aitzinean, gogoan daukagularik erabakiak hartzen diren unetik denbora 
tarte bat behar izaten dela jendeak haien berri izan eta ikasteko (eta beraz, erabaki gisa 
aplikatu eta aplikarazteko). 

Irizpide horrekin eginen dugu hurrengo azterketa. Lehenbiziko, euskara batu formalak 
"baztertzen" dituen ezaugarriak aztertuko ditugu, eta gero euskara batuan sartzeko eragozpen 
formalik ez zutenak (esan dezagun, dena dela, lan honen albo-helburua baizik ez dela 
konparatzea nolako jokaera konparatiboa ageri den euskara batu formaletik kanpoko 
ezaugarrien aurreko jokaera, eta eredu horretan sartzeko eragozpen formalik ez dutenekikoa). 

Gutti dira gure azterketaren bigarren azter-txanda honetan euskara batu formalak kanpora 
uzten dituen ezaugarriak, lexikoz besteko ezaugarriei dagokienez (25 Lesaka-Beran; 49 
Gernika aldean). 4.4. atal honen hasieran agerturiko koadro nagusian seinalea jarri diegu (-B) 
halakoei. 

Hiztegiaz, berriz, Euskaltzaindiak hagitz erabaki guti zituen emanak azterketa honi jarri 
diogun data-muga arte, eta haiek ere aspaldikoak, batasun prozesuaren hasierakoan (bat 
                                                 
1 Ikus orobat lan honen 1. kapituluan, batez ere Azkarate 1992. 
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1968koa da, eta bestea 1975ekoa). Horrengatik, hiztegi kontuan euskara batu formalaren 
(Euskaltzaindiak zehazki erabaki dituen puntuen) irizpidearen arabera jokatzeak muga 
handiegiak ditu irizpide horren baliagarritasun erreala bermatzeko (berbarako, 1968ko eta 
1975eko zerrenda horietan ez ziren agertzen barru edo atze bezalako hitz guziz ezagunak eta 
erabiliak). Hori dela eta, hiztegiaren alorrean ez dugu bigarren azterketa mota hau eginen.  

4.4.2.1. Bigarren aztertxandako emaitzak eta iruzkinak, denetara 

Lehenbiziko (4.4.2.1. koadroa), emaitzak orotara ematen ditugu, euskara batu formalaren 
(EBF) arabera. 

 
 EGIO EGIO EZIO EZIO EAJIO EAJIO 
 Les.-Ber. Gern.ald. Les.-Ber. Gern.ald. Les.-Ber. Gern.ald. 
EBF-k baztertu ezaugar.2 0'4283 0'4829 0'1132 0'1350 0'5415 0'6179 
EBF-k ez baztertuak 0'2788 0'2729 0'0540 0'0652 0'3328 0'3380 
4.4.2.1. koadroa: euskara batu formalaren araberako indizeak, orotara (bigarren aztertxanda). 

Iruzkinak: 

1.- Lexikoaz beste aztertu ditugun ezaugarrien arabera, 4.4.2.1. koadroan agertzen diren 
datuek iradokitzen dute Gernika aldean zorrotzago jokatzen dela euskara batua errespetatzeko 
orduan, aldea oso esanguratsua ez bada ere (konpara bitez aztertoki bietako emaitzak, 
lehenbiziko lerroan). 

2.- Koadro horretako bi lerroak elkarren alboan jarrita, ikusten da joera handiagoa ageri 
dela errefusatzeko euskara batutik at geldituriko ezaugarriak ezen ez eredu horretan egoteko 
eragozpenik ez dutenak. Horrek erakutsiko luke euskara batu formala gogoan dutela 
irakasleek, eta erreferentzia gisa bederen haren eragina erakusten duela (dena dela, multzoan 
bilduriko emaitza horien batez bestekoak ez du esan nahi euskara batu formalak debekatzen 
dituen ezaugarriak denak maila berean gaitzesten direnik, ondoan heldu den iruzkin xehean 
ikus daitekeen bezala). 

4.4.2.2. Euskara batu formalak baztertzen dituen ezaugarrien emaitzak (iruzkin xehea) 

EGI indizea 0'1etik beheitikoa izan duen ezaugarri bakarra, Nafarroako aztertokietan, 
honako hau izan da: izandu/egondu (0'0833).  

Gernika aldean, berriz, dakitsut (0'0435), asetu (0'0435). 

EGI 0'1etik 0'2ra bitartean, Nafarroako eskualdean, hauek eman dute: -tikan/-rikan 
(0'1667), ateri (atera-ren adieran) (0'1667), daramazkit (0'1667), uk/uzu (*edun aditzaren 
inperatiboa) (0'1667). 

                                                 
2 Koadro honetako indizeak ateratzeko, ez dugu atal horretako azpimultzoen bataz bestekoa egin, ezaugarri guzien indizeena 
baizik (lexikoari buruzkoak ez ditugu kontuan hartzen). 
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Gernika aldeko azterguneetan, ostera, halan/holan (0'1913). 

EGI indizea 0'2tik 0'3ra, honako hauek bildu dute Nafarroako ikastetxeetan: pertsonetaz 
(0'2222), idurin (0'2222), doazi/zoazi (0'2222), dagokala (0'2222). 

Gernika aldean, loran (0'2174), -gaitik (0'2754), dino/dinozu (0'2609), dinotsut (0'2174). 

EGI indizea 0'3tik 0'4a bitartean, Lesaka eta Beran: ateritzen (0'3889), nabila/dabila 
(0'3611), ekarrak (0'3333). 

Gernika aldean, hauek: etxerantza (0'3478), mutilagaz (0'3478), -rentzako (vs -rentzat) 
(0'3188), ebagi/jagi/idigi (0'3391), atrebidu/segidu (0'3917), zarie (0'3913), dogu (0'3333), 
daitela (0'3044), daigun/deiela (0'3696), zeinke (0'3044), zeinke/lei/leio (orainaldi balioan) 
(0'3913). 

EGI indizea, 0'4tik 0'5 bitartean dutenak, Nafarroako azterguneetan: lagunak ekarri dute, 
honeri (vs honi) (0'4583).  

Gernika aldean, ha (vs hura) (0'4783), jat (0'4348), dagoz/zagoz (0'4224), daukatsut 
(0'4131), leike (daiteke-ren balioan), lei (daiteke/liteke, nor sailekoekin) (0'4348), ete 
(0'4058). 

EGI indizea 0'5etik 0'6ra bitartean eman dute honako item hauek, Bortzerrietan: Mikeleri 
(vs Mikeli) (0'5556), eman ditiot (0'5834), dagozi (0'5278). 

Gernika aldean, hauek: lagunak ekarri dute (0'5000), Mikeleri (vs Mikeli) (0'5870), 
goizerik/hiru egunerik (0'5652), honeek/horreek saila (0'5435), holangoa (0'5860), 
topako/kobreko (0'5217), nozue/nabe/gaitue (0'5362), nauen/gendun (0'5507), ne(u)ke 
(0'5652), eizu (0'5435), ha lekua/horregaz mutilagaz (0'5952). 

EGI 0'6tik 0'7ra, Nafarroan azterturiko ikastetxeetan, hauek eman dute: bide honetik (vs 
honetatik) (0'6111), hok/hek (0'6111), nituke (0'6111), etor daizela (0'6111), zaitea (0'6667), 
daukit/dauzkit (0'6111). 

Gernika aldean, berriz, denerik (0'6087), zutzat (0'6957), honeri (vs honi) (0'6502), 
hartun/sartun (0'6667), daukatez/deko (0'6087). 

EGI 0'7tik 8ra, Lesaka-Beran: bastante (0'7778). 

Gernika aldeko ikastetxeetan: neskea/alabea (0'7102), deutsut (0'7101), joan lei/lagundu 
leio (-ke gabekoak onartzeari dagokionez) (0'7478). 

EGI 0'8tik 0'9ra, Nafarroako eskualdean: zaitena (zitzaidana-ren tokian) (0'8888). 

Gernika aldean: pentsau (0'8609), bastante (0'8696), hortik bidetik (vs bide horretatik) 



4.4.2. Bigarren azter-txanda: euskara batu formala irizpide   563 
 
(0'8261). 

EGIa 0'9tik 1era bitartean, Nafarroan ez dugu bildu bat ere.  

Gernikan, zaiz (zaitez) (0'9565).  

Gure ustez, emaitza hauek interpretatzeko, euskara batu soziologikoaren gisako ideia bat 
baliagarria litzateke. Hala ere, hemen aipatzen dugun batua soziologiko hori ezin daiteke har 
gizarte osoaren ordezkari, irakasle talde horien eta inguruaren hizkuntz ezaugarriek 
baldintzatua dela iduritzen baitzaigu emaitza. Menturaz egokiagoa litzateke esatea euskara 
batua psikologikoaren (norberaren) eta soziologikoaren (gizarte guziaren) arteko zerbaitek 
eragiten duela irakasleen jardunean, eta horretan, herriko hizkeraren bizitasuna eta nortasuna 
ere faktore garrantzitsua dela. 
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4.4.3. Apunte batzuk euskara batu soziologikoaz 

Sarrera 

Euskara batu formala baliatzea esaten diogu Euskaltzaindiak zehazki erabaki dituen 
puntuak errespetatzeari. Akademiak harturiko erabaki batzuek euskara batuaren eredutik 
kanpo uzten dituzte hizkuntz gertakari batzuk, hizkuntzak eskaintzen dituen baliabideen 
artetik haietako batzuei eman baitzaie lehentasuna eredu batu estandarra eratzeko orduan. 
Hala gertatzen da aditz paradigmen kasuan eta deklinabidearen formei dagokienez, alor 
horiek biak ere Euskaltzaindiak ebatziak baitira lehenagotik, eta ondorioz, haietatik aldentzen 
diren beste adizkiak edo deklinabide formak, euskalkietan erabiltzen direnak, ez baitira 
euskara batuaren ereduan sartzen.  

Aldiz, hainbat hizkuntz erabilera, baliabide edo gertakariri buruz Euskaltzaindiak ez du 
erabakirik hartu, eta beraz haiek denak ere erabil daitezke, hargatik euskara batuaren eredutik 
kanpo ari gabe. 

Euskara batuaren alboan, eta hartatik ezberdin, dugu euskara batu soziologikoaren ideia. 
Kontzeptu hori Pello Salaburuk aipatu zuen Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarrean, Leioan, 
1994an (ikus lan honen lehenbiziko kapitulua). Pello Salaburuk aldi horretan dioenez, 
euskara batu soziologikoa delakoaren arabera sarritan hizkuntzak dituen aukera desberdinen 
artean hiztunak haietako bat bakarra hautatuko luke eta onetsi euskara baturako, eta besteak 
txartzat joko lituzke eredu horretarako, hartarako arrazoi arauemaile zehatzik gabe. Jokabide 
honen ondorio gisa hizkuntzaren baliabide egokien kopurua murriztu eginen litzateke eredu 
bateratzailearen baitan jarduteko orduan. Hartara, hiztun bakoitzaren usteek zehaztuko lukete 
norberaren euskara batua psikologikoa, eta haien bataz bestekoak, halakorik balitz, emanen 
luke euskara batu soziologikoaren eredua. 

Hizkuntz eredu honek ez ditu mugak garbi zehaztuak, azken batean hiztunen bataz besteko 
usteen arabera gauzatuko bailitzateke, eta ez ezein erakunde araumailek berariaz ezarririko 
arau batzuei jarraiki. Hiztunen jokaera horiek, jakina, ez dira berez sortzen: eredu erabilienen 
imitazio gisa eratzen direla esan daiteke, edota euskalduntze/alfabetatzeko prozesuan 
harturiko ideia batzuen ondorio gisa, nagusiki. 

Goian esan bezala, bada, euskara batu soziologikoa delakoa hiztunen usteen gainean 
eraikia izanen litzateke besterik gabe. Eredu horren mugak, beraz, lanbrotsuak lirateke, hiztun 
guziek ez dituztelakoz ideia berak izaten. Lan honetan erabiliriko itemek, berriz, balio 
dezakete euskara batu soziologikoaren mugak puntu batzuetan bederen nontsu egon 
daitezkeen iradokitzeko.  

Esan dezagun, dena dela, hemendik atera daitezkeen emaitzek ez dutela euskara batu 
soziologikoa bere osoan zehazteko balioko. Eta hori, besteak beste, itemak bereizteko erabili 
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diren irizpideengatik berengatik. Izan ere, euskara batu soziologikoan bete-betean sartuko 
lirateke nonahi -edo oso ugari bederen- berdin erabiltzen diren hizkuntz ezaugarriak (eman 
dezagun, ekarriko, edo ibili, edo astoa, eta abar), baina guk hain zuzen aztertzeko hartu 
ditugun itemetan ez ditugu sartu Lesaka-Beran eta Gernika aldean berdin usatzen diren 
formak orohar (salbuespenen bat bai). Bestela esan, desberdintasunaren irizpidea erabili 
dugu hain zuzen nagusiki, eta beraz euskara batu soziologikoaren gune gogorra edo muina 
osatuko luketen hainbat ezaugarri ez dira aztertu. 

Bildu ditugun emaitzak, gainera, inguruarekin lotuak dira, eta eskola giro konkretu 
batzuetan bilduak. Esan nahi baita, ezin dugu datu horietatik ondorioztatu Gernika aldeko 
irakasleek eta Lesaka-Berakoek berdin jokatuko luketenik (pentsa daiteke ezetz) lurralde 
bietan aztertu ditugun ezaugarrien aurrean: aisa gerta liteke Gernika aldean emaitza jakin bat 
bildu duen ezaugarri batek arront bestelakoa beretzea Nafarroa aldeko irakasleei aurkeztuko 
bagenie. Berriz ere, kontuan hartu behar da herri inguruko ezaugarriak jarri dizkiegula 
irakasleei zuzenkizun. 

Zehaztapen horien ostean, esan daiteke euskara batu soziologikoaren zati baten mugak 
zehazteko -edo haietara lehenbiziko hurbilketa egiteko- gaia badugula gure azterlan honetan. 
Horrelako hurbiltze bat egiteko erabili dugun prozedura ondoan azaltzen dugu. 

Azterketa egiteko erabili ditugun itemetan batzuk ongi onartuak izan dira, eta beste 
batzuek gaitzespen maila bat edo beste bildu dute. Lehenbiziko multzoko ezaugarriak, ongi 
hartu direnak alegia, euskara batu soziologikoaren barrenean sartuko genituzke1, eta besteak 
eredu horretatik aldenduko lirateke, bakoitza bere graduan. Honela jokaturik ezin ditugu 
euskara batu soziologikoaren mugak zehazki ezarri (esan dugu hiztunen usteen arabera 
eraturiko ideia bat dela eredu hipotetiko zehaztu gabe hori), baina jokaera nolatsukoa eta 
noratsukoa den azal dezakegu bederen. 

Zehatzago esanez, euskara batu soziologikotzat hartuko ditugu Ezaugarria Gaitzesteko 
Indizea (EGI) 0'1 baino ttikiagoa eman duten itemak. Gaitzesteko joera 0'1 baino ttikiago izan 
baldin bada, baina zerotik goitikoa, ezaugarria ez onartzeko joera hagitz apala dela ikusten 
da, eta beharbada jokaera hori zenbaitetan oso uste pertsonalekin lotua egon daiteke. 
Horrengatik, 0'1 arteko EGIa eman duten ezaugarriak euskara batu soziologikoan sartuko 
genituzke. 

4.4.3.1. Euskara batu soziologikoan sartuko genituzkeen ezaugarriak 

Esan den bezala, lurraldearen arabera ezarriko ditugu ezaugarriak, goian esaniko 
                                                 
1 Euskara batua soziologikoa izena erabili eta erabiliko dugu, nahiz eta badakigun gure laneko erantzuleek ez dutela inola ere egiten 
ahal gizarte osoaren ordezkaritza. Goian aipatu da euskara batua psikologikoaren ideia, eta beharbada hola erabiltzea egokixeagoa 
izan liteke, baina kontzeptu hau bakoitzaren usteekin lotzen dugu, eta gure emaitzak irakasle talde batzuenak dira, ez 
bakarkakoenak. Euskara batua psikologikoaren (norberaren) eta soziologikoaren (gizartearen) arteko emaitza izanen litzateke, 
zehatzago mintzatzera, lan honetan biltzen ahal duguna, euskara batuarekiko joera erakusten duena, bestelako nahirik gabe. Hala ere, 
erosotasunarengatik, euskara batua soziologikoaz mintzatuko gara. 



566  4.4.3. Apunte batzuk euskara batu soziologikoaz 
 
irizpidearen (euskara batu soziologikoaren2) arabera. Puntu honetan, lexikoaz besteko 
ezaugarriak aipatuko ditugu; hiztegiaz denaz bezainbatean, ikus bedi 4.4.1.3.2. puntua 
(gogoan hartu behar da, gainera, lagina askoz ere xehetasun ttikiagokoa dela lexikoaren 
alorrean). 

Lesaka eta Berako eskoletan honako gramatika ezaugarri hauek eman dute EGI indizea 
0'1etik beheiti: lautik hirutan, etxe aldera, etxerat, bi urteko neska, bi egunez, neronek, 
zerbait (forma), zerbait (erabilera galderetan), nornahi, deus, zernahi, nere, eurek, beraiek, 
neure honekin, etxe aunitz, jende azkarki, xamar, ber-a/ber-ean, nerbiosten/solasten, 
probexten, gosta/bota, ebaki/jaiki, beltzatu, izandu/egondu, joanen/janen, hilen, inperatiboan 
aditzoina erabiltzea, subjuntiboarekin aditz oina erabiltzea, joanen ginen vs joanen 
ginatekeen, heldu naiz vs nator, edun/izan vs eduki, omen, ote, aunitz, azkarki (=ugari), aski, 
agudo, lasterka, mantso, euskaraz, faborez, arrontean, iaitxun, kontent, ezongi, arestian, 
dagoeneko, noiz behinka/noizean behinka, noizpait ere, maiz, beila/bere hala, ondoan, 
beheiti, honat/horrat, hurbil, goiti, urruti, agian ere (nahi bizia adierazteko), franko, edozein, 
nonbait, nonahi/noranahi, -ak arte, -n barna, malda goiti, -ren poderioz, neure baitan 
(=neure artean), bada salda, ardiak badira franko, haren vs bere, -a(k) d(it)ut vs -ta 
dau(z)kat, -tua naiz/nago vs -tuta nago, al galdera erretorikoetan, egin izan(du) dio, etortzen 
ahal naiz, ekartzen ahal ditut, nik dutxatu behar dut, -taz oroitu, inporta zait, ez du inporta, 
igual zait, falta zait, lagundu nori (erdarazko ayudar/aider), ez dut uste ...-enik, beldurrak 
nago etorriko den, ez dut dirurik eta, ... ez bainekien nor ziren, nahiz eta, -teko, -tu orduko 
(noizko), -tu orduko (-tu eta berehala), etorri ahala, -tekotan (baldintza), zenbat eta ...-ago 
orduan eta ...-ago gisakoak, edo juntagailu hautakaria, bertzerik (erabilera murriztailea), -tu 
beharrean (aurkaritzako nozioa), bertzenaz (lokailu hautakaria), bederen, hori bezain handia, 
-ren gisakoa, -ren gisa, hoberena (vs onena), ordu bata, seiak eta kuarto, hamar guti, -ore 
atzizkia, -ro (aldiro, egunoro), -tzo "zakargarria", -tto ttikigarria, -xe (zehaztasuna, ñabardura 
erantsiz), -sko/-xko ttikigarria, eta -sko/-xko (gehiegi nozioa: handixkoa). 

Azterturiko ezaugarri guzietatik, bada, 124 euskara batu soziologikotzat jotzen ditugu, 
horretarako erabili dugun irizpidearen arabera. 

Gernika aldean, berriz, honako hauek: biok/denok, jendetan batu da...!, berton/bertotik, 
aspaldion, aurton, uretan egon/uretara jausi, mezatara, birik, kalerik kale, -ga(i)tik vs -
renga(i)tik, arratsalderako (noizko), tontotzat hartu, neu/heu, inor (=beste), nortzuk/zeintzuk, 
zeozer (forma), edonork/edonori, nire, beraiek, batera (=elkarrekin), bi-ren kokagunea, 
hirurogei, -na atzizki banatzailea, apur bat (zenbatzaile zehaztugabea), hogeitazak, etxe asko, 
larregi, zelakoa, izaten/esaten, afaritan, asetu, joango/edango, hilko, erosiko zuen vs erosi 
izanen du, nator vs heldu naiz, dago vs da (kokapena), dago vs da ("nolatasuna"), dago vs da 
("existentzia"), daukat vs dut, asko, lar(regi), apurka, arin (=agudo), arineketan, astiro, 

                                                 
2 Kontuan har bedi izendapen hori erosotasunarengatik erabiltzen dugula, eta hartan sartzeko irizpidea hau hartu dugula: EGI indizea 
0'1etik beherakoa izatea (ohartzen garelarik, halere, banaketa horrek duen teku artifizialaz). 
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berriro (=berriz), geldiro, mesedez, pozarren, pozik, zehatz (=arront, arrontean), aintzina 
(=aspaldi), zenbat bider, birritan, honezkero, sarri/sarritan, alboan, behera (vs beheiti), 
hona/horra, gora (vs goiti), urrun, benetan, guztiz maila adberbioa, edozelan/edonoiz, -ra 
arte (lekua), barru (denbora), aldats gora, -Ø ostean, salda dago, etxean dago Mikel?, jaten 
emon vs jatera eman, -tuta dau(z)kat, -tuta dago vs -tua dago/da, asko ikusita nago 
(antipasiboa), egon ahal vs egoten ahal, negar eragin, etorri eragin, atrebidu hartzen, 
damutu zait, deitu dizut, egarri/logura naiz, falta zait, intentatu amaitzen, lagundu nori, 
preguntatu norgaitik, utzi erretzeari, utzi sartzen, ojala ondo balego!, hobe ... bazara/balitz, 
ez dut uste ...-enik, bildurra daukat + subjuntiboa, banoa belu da eta, galdu dudalako, dena 
ez jatearren (=jateagatik), -tu arren, -tekotan (finala), subjuntibo soila finaletan, -enerako 
(noizko), -enerako (-tu eta berehala), -tu orduko (=baino lehenago), harik eta ... arte, -tu 
ostean, menditik gatozela ikusi dugu (modu-denborazkoa), kotxea eduki ezik, ala (juntagailu 
hautakaria), ala (galderazko perpausen amaieran), ostera (aurkaritzako lokailua), zein 
juntagailua, beste vs adina, hainbat handien(a) superlatiboa, ahalik/ahal duzun ondoen 
(mugagabean), -n modukoa (=bezalakoa), onena vs hoberena, ordu biak, ordu batak eta 
laur(d)enak, hamar g(i)(u)txiago, bako, ondo/txarto, eta -xe atzizkiaren kokagunea 
(holakoxea). 

Lexikoa alde batera utzita, aztertu ditugun ezaugarrietatik 122 sartzen dira Gernika aldean 
euskara batu soziologikoan (beti ere erabili dugun irizpideari jarraiki). Goiko ezaugarri 
horiek toki bakoitzeko eskoletako irakasleen kasuan batua soziologiko gisa ariko lirateke, 
beraz.  

Beste ezaugarriak, berriz, bakoitzak bere gaitzespen maila bildu du, 4.4. puntuan 
lehenbiziko koadroetan erakutsi dugun bezala eta 4.4.1.3.1. puntuan xeheroago iruzkindu 
legez. Horrek esan nahiko luke nola edo halako joera ageri dela haiek normaltasunez 
eskoletan bere hala ez onartzeko, eta beraz, euskara batu soziologikotzat bete-betean ezin 
direla hartu, nahiz eta, beste aldetik, ezin diren denak multzo berean bildu eta baztertu eredu 
hipotetiko horretatik ñabardurarik gabe. Bestela esateko: ezaugarri bakoitzak jasoriko 
gaitzespen maila desberdin horietatik ez da segitzen ahal euskara batu soziologikoa eredu 
finkatua eta ongi bereizia den: joera batzuk ageri dira, besterik ez, herriko formak euskara 
batu soziologikotik at uzteko. Gure ustez, bada, euskara batu soziologikoa delako ereduak 
erreferentzia gisa balio dezake, baina haren mugen lanbrotsua gelditzen da agerian batez ere. 

Lexikoari dagokionez, berriz, honako item hauek gelditzen dira balizko euskara batu 
soziologikoaren baitan: 

Lesaka eta Beran: aditu (entzun-en adieran), ahantzi, ailegatu, ai(n)tzin, aita(u)txi, 
amatxi, asots, ator(ra), barren, behatz (eskukoa), bildu, duro (bost pezeta), eguberriak, 
eltzaur, eltze, erde (lerde, adur), ergel, eritu, erne egon, errista eman, esperoan, espostu, 
galtzak, gibel(a)tu (=atzeratu), idortu, ilar gorri, jornal, jostatu (josteta ez), jostetan, karrika, 
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kontu (eutsi-ren adieran), kotxe, logale, maindire, malda, nazkatu, ohatze, oroitu (gogoratu-
ren balioan), ostatu (taberna esan nahian), paratu, pintatu, prestatu, probextu, sega, solas 
egin, solastu, solasean ari, urrikitu, xehetu, zango eta zanpatu, lexema berezituen kasuan.  

Beste hitz baten aldaera soilen kasuan, ostera, honako hauek eman dute 0'1 baino EGI 
ttikiagoa: a(b)(g)udo, aintzin, akautu, artzai, ator (vs atorra), aunitz, berendu, bertze, besta, 
bixtu, egonta/joanta, erran, euskara, gaixto, ganbio, gargero (vs gaurgero), gonbeni 
(komeni), gutti, guzi, haundi, ideki, iduri, ixil, izitu, pixko bat (vs pixka bat), ttiki, txutik, usai, 
xakur, xerri, xamar/xumar, zakur, eta zerri. 

Gernika aldean, berriz, hauexek jaso dute EGI indizea 0'1etik behera, lexikoaren atalean, 
lexema ezberdinen kasuan: abade, adi egon, agirika (errietan), agirika egin (errietan ari), 
ahausi (sainga), ahaztu, ailegatu, aitite/aitaita, aldats, amaitu, amama, apurtu, ardura, 
atzamar, atze, aurre, barru, batu, berna, birrindu, damutu, domeka, entzun, eskeko, ezkutatu, 
gabonak, gaixorik, ganora, geratu, gogaitu, gura ukan, harrikoa egin, haserre egin (errieta 
eman), hogerleko, hondakin, horma, indaba, itxaron, izara, izeko, jausi, jesarri, kale, 
kodaina, kotxe, lapiko, lepo (bizkar-ren balioan), logura, lohitu (zikindu-ren esanguran), 
lorrindu, neba, neskato (neskatxa-ren esanahia duela), ohe, okela, olgatu, ortu, pintatu, 
praka, sakatu, sikatu, soldata, ugerdo, eta zarata.  

Eta eskualde berean, honako hauek hartu dute gaitzespen indizea 0'1etik behera lexikoaren 
atalean, beste hitz batzuen aldaera hutsen kasuan: alkondara, andra, baltz, buztarri, ezpan 
(ezpain), franku, lora, mustur, parkatu, eta txarri. 

4.4.3.2. Euskara batu soziologikoarekiko aldea 

Ezaugarri bat (irakasle taldearen araberako) euskara batu soziologikoan sartzeko ezarri 
dugun baldintza izan da haren EGI indizea 0'1etik beheitikoa izatea. Hala ere, muga bezala 
indize jakin hori ezartzeak ez du esan nahi hortik goitiko emaitzak eman dituzten beste 
ezaugarri guziak ez direla euskara batu soziologikoa, banaketa ezin baita hain modu 
drastikoan eta zehatzean egin. Izan ere, baldintza hori betetzen ez duten ezaugarriek ez dute 
denek indize bera edo bertsua eman, eta horrenbestez egokia litzateke ikustea bakoitzaren 
balio erlatiboa. Hortaz, esanen genuke ezaugarri batzuk urrutiago direla euskara batu 
soziologikotik beste batzuk baino. Axolakoa iduritzen zaigu, bada, hemen multzoka biltzea 
aztertu ditugun ezaugarri guziak, haien EGI indizearen arabera. Horixe eginen dugu segidan. 

EGI indizea 0'1etik 0'2 bitartean bildu duten ezaugarriak, Lesaka eta Berako 
ikastetxeetan, honako hauek izan dira, lexikoaz besteko itemetan: auniztan (vs aunitzetan), -
tikan/-rikan, lau egunetik behin, denetik, -rengatik (vs -gatik), zutaz pentsatu/Jangoikoaz 
sinetsi, honako honek/horrako horrek eta, batean, bida, pixar bat (zenbatzaile zehaztu 
gabea), sobera jende, jende/lan sobera (ordena), bixtutzen, konfesten/esposten, botatua (vs 
botea), ateri (vs atera), daramazkit, uk/uzu (*edun-en inperatiboa), erosi izanen du (vs 
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erosiko zuen), da vs dago (existentzia), ausarki (ugari esanahian), pixkan-pixkan, gogotik, 
bixkorki (franko-ren baliokide), aisa, ga(u)rgero, sarri (gero-ren adieran), hondarrean 
(azkenean-en balioan), ordukoz, noski (ustea adierazteko), alegia (indargarri funtzioan), 
hagitz maila adberbioa, arrontean maila adberbioa, sobera maila adberbioa, norat, -a arte, 
horren ondotik (Gernika aldeko ostean-en balioan), -an/-etan goiti/beheiti, Hor da Mikel? 
(telefonoz esana, galdegaia azterguran), belarra franko/porrua ugari, hemengo aldi? 
(saludoan, mugagabea), jatera eman (vs jaten emon, Gernika aldean), ez naiz ibiltzen ahal, 
negar/lan eraginarazi, jakinki/helduki eta, ageri duzue nongoak zareten, espe(ra)tu nori, 
jostatu naiz, nabari dute zer diren, solastu naiz, erran du alegia ... (alegia, konpletiboaren 
sarrera gisa), eskerrak etorri dela!, Ez baitut egin ... (ez dudanez egin-en balioan, perpausaren 
hasieran), aita maite baituzu...! (gaztelerazko ¡a que quieres a tu padre...!), galdu duelakoz, 
zu etorriz geroztik, -tu ondotik, etorri aldiro, -larik(an) (-enean bezala), mendian ginelarik 
ikusi dugu (modu-denborazko perpausa), -tu nahizik, baino (baina-ren lekuan), hori ez bertze 
guziak, alegia (lokailua), aunitzez ...-ago, ahalik eta hobekiena (mugatua), biak (14:00 
orduak, alegia), kilo bat sagar, -(t)zu ugaritasun atzizkia, -karrean atzizkia, eta -ketari 
atzizkia. Beraz, 71 ezaugarrik jaso dute 0'1etik 2rako EGI indizea. 

Gernika aldean, ostera, honako itemok bildu dute EGI indizea 0'1etik 0'2ra bitartean 
(lexikoa ez beste ezaugarrietan ari gara): lau urteko mutikoa, 28 urterarte egon, lau egunetik, 
hiru egunik baten/behin (vs egune(ta)tik), bietarik/denetarik, gurera (gure etxera adieran), 
osasunerako (vs osasunarentzat), zeozer (horren erabilera galderetan), eurek, zenbatgura 
lagun, hotzitu/hutsitu, erdu!, inperatiboan partizipioa erabiltzea, ahalkerarekin partizipioa 
usatzea, halan/holan, hur (hurbil-en esanahia), apur bat maila adberbio moduan, ondo maila 
adberbio gisa, lar (maila adberbioa), zelan galdetzailea, noizgura/zenbatgura aditzondo 
elkartuak, barik posposizioa, -an/-etan gora/behera, hor dago Mikel? (telefonoz esana, 
galdegaia), hauxe berau/horreri berorren, egon vs ari izan/ibili, aditzen emon (vs aditzera), 
esnea bero dago, -gaz akordatu (vs -taz), akordatu jat (vs oroitu naiz, gogoratu zait), ez dit 
ardura (azken hiru hauetan aditzaren erregimenak digu axola, hurrengo bostetan bezala, eta 
ez aditz laguntzailearen forma dialektala), begiratu dizu, zeri begira zaude (itxaroten esan 
gura dela), itxaron nori, ukitu nori, ez daukazu zertan joan (vs zeren), -tearren (finala), baino 
(erabilera murriztailea), -n legez (vs -n bezala), zure moduan bizi, kilo bat sagar, euria da, -or 
maileguetako atzizkia (vs -ore, adibidez traktora), -txu txikigarria (vs -txo), eta -txu (vs -xe) 
(zehazteko, ñabardura erantsiz: ezkondu aurretxuan). Denetara 45 ezaugarrik bildu dute 
Gernika aldean tarte horretako EGI indizea. 

EGI indizea 0'2tik 0'3a bitartean jaso dutenak, Nafarroako herrietan, lexikoaz 
besteko ezaugarrietan, item hauek izan dira: mezara, zutan pentsatu/Jangoikoan sinetsi, 
pertsonetaz (vs pertsonez), bera-ren balio bat (bera bakarrik esan nahi delarik), hiru(re)tan 
hogei (vs hirurogei), hondarrekoa (vs azkenekoa), epaiten (belarpatten, irazpatten), 
hoztutzen/hustutzen, egoiten/erraiten/izaiten, idurin (vs iduri), doazi/zoazi, dagokala, erosi 
izanen zuen/erosten izanen du, iduri du (vs badirudi), bozik modu adberbioa, bi bider, berriro 
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(oraintsu-ren balioan), hondarreko (azkenik, azkenean esan nahi dela), egiazki iritzi 
adberbioa, halere iritzi adberbio indargarria, aski maila adberbioa, zertako galdetzailea 
(zertarako-ren balioan), -ren buruan (denbora), -ren gain (-ren ardurapean esan nahi 
delarik), aunitz ikusia naiz (antipasiboa), eginkatu dut/etorketu da, deitu dizut, gogo(ra)tu zait 
(otu zait-en esanguran), atrebitu hartzen, igual da (inpertsonala), egarriak/logaleak/goseak 
nago, harrapa ahalean, gainerakoan (lokailu hautakaria), -keta atzizkia (garraioa), -on 
maileguetako atzizkia (balona, marrona). Multzo horretan, beraz, 35 ezaugarri sartu dira. 

Gernika aldean, berriz, EGI indizea 0'2tik 0'3ra, hauexek eman dute (lexikoaz besteko 
ezaugarrietan): loran, -gaz jo (vs -z jo; soziatiboa vs instrumentala, alegia), -gaitik (vs -gatik), 
hiru egunerako (vs egunetarako), nonori/nonor, baten (inesibo kasuan), ebagiten/jagiten, 
joten/itoten, dino/dinozu, dinotsut, daroagu, subjuntiboarekin partizipioa erabiltzea, ei, baten 
(behin esan nahi delarik), belu, noizik noizera (noizean behinka-en balioan), nonoiz, 
oraindino, oraintsu, hurrean (hur, hurbil esan nahi delarik), nonora/nonondik, -ren ostean, -
ren puruz (-ren poderioz adieran), bedarra franku/porrua ugari, egon da (vs zegoen), saltzen 
noa, uretan joan dira (inesiboa vs adlatiboa), egiten izan dio (vs egiten zion, egin izan dio), 
egon ahal izan dut (vs naiz), gura+subjuntiboa, ekarri eragin didate, ez dio ardura 
(inpertsonala), berdin dio (inpertsonala), lotsatu zertan, seguru/klaro ...-ena, -tu orduko (-tu 
eta batean esan nahi dela), barik lokailua (aurkaritza nozioa adierazteko), nahi juntagailua, -
(r)ikoaren modukoa, ordu batak, -eta atzizkia (garraioa), -garren atzizkia (denbora balioan), -
to/-do izenondoak osatzeko (ugerdo, bizardo, txarrito), -txu (vs -sko/-xko, gehiegi nozioa 
adierazteko: iluntxu dago joateko). Talde honetan, 44 ezaugarri biltzen dira. 

EGI indizearen balioa 0'3tik 0'4, Nafarroan azterturiko ikastetxeetan, honako item 
hauek eman dute: etziko (vs etzirako), ateritzen (vs ateratzen), hazitzen/hetsitzen, 
nabila/dabila, ekarrak, etorki/joaki da/zen, da vs dago (kokapena), da vs dago 
("nolatasuna"), hagitz gustatzen zait/maite duzu, bere honela/horrela/hala, honako 
honela/horrako horrela, hartara (hala-ren balioan), horrako hortik/horrako horraxet, ondotik 
(atzean, gibelean balioan), -a barna, etxean da Mikel? (telefonoz esana; galdegaiaren 
inguruan), bazen ordu! (mugagabean), ez diot/nition ematen ahal, nori begiratu, atrebitu 
hartzea, erran norengatik (vs nortaz mintzatu edo), ezagun duzu nongoa zaren, falta dut, 
kontu honi (eutsi honi, alegia), oroitzen naiz zu ikusia, eskerrak etorri den!, beldurra dut 
etorriko den, nahi nuke/hobe luke ... balitz, hain da handia ez baita sartzen, zu solastu zaren 
gizona, -teko ideian (finala), -eneko (-tu eta berehala balioan), -n artean, -tearekin (modu-
baldintza), zenbatez erranago eta okerrago, bertzeinakoan, har(ga)tik, aisa ...-ago(a), -teko 
dina, hiru metro luze, haraxet (zehaztasuna adieraziz), -tsu atzizkia (gutti gora-beheratasuna 
adierazteko). Beraz, tarte horretan 42 item sartzen dira. 

Gernika aldean, berriz, lexikoaz bestelako ezaugarrietan honako hauek eman dute EGIa 
0'3tik 0'4ra bitartean: bizikletan (vs bizikletaz), handik lau astera (vs astetara), etxerantza, 
mutilagaz, atzenengoa (vs azkenekoa), ateraten (ateratzen), botaten, pagetan/pentsetan, 



4.4.3. Apunte batzuk euskara batu soziologikoaz  571 
 
beteten/erreten, ebaten, iruntsiten, ebagi/jagi/idigi, atrebidu/segidu, zarie, dogu, daitela, 
daigun/deiela, zeinke, lei/leio, joango ginen (vs ginatekeen), lantzean behin, noizik behin, 
noizonoiz, ostera ere, zegan (zenbatean balioarekin), -etara arte (adlatibo pluralaren 
gainean), etorri eragin didate, konturatu horregaz (soziatiboarekin erabiltzea, alegia), lotsa 
naiz, sakatu botoiari, urteten du/dizu, barkatu berandu etorria, hobe da/duzu utzi, hain da 
handia sartu (b)ere ez da egiten, hemen ikasinekoa naiz, -n artean, sua egikeran/etxetik 
urtekeran, zein da dakien moduan bezalakoak (vs baleki moduan), baino (aurkaritzako 
lokailua), ez eze (emendiozko juntagailua), halandaze (ondoriozko lokailua), 
ostantzean/osterantzean (lokailu hautakaria), -re(n) beste diru (vs -k beste diru), seiak eta 
laurden. Horrela, 44 ezaugarri bildu zaizkigu multzo horretara. 

Nafarroako aztertokietan, EGI indizea 0'4tik 0'5era bildu dutenak hauexek dira 
(lexikoaz besteko itemetan): lagunak ekarri dute, bizikletan (vs bizikletaz), handik lau astera, 
hiru eguneko (vs egune(ta)rako), edergailutako egon (prolatiboa), bertzek/bertzerena 
(inork/inorena Gernika aldean), nor etorri dira, honeri (vs honi), -ra atzizki banatzailea 
(bira, laura, seira), miko bat (zenbatzaile zehaztugabea), aunitz jende (ordena), igorzten, bide 
(partikula modala), zertaz galdetzailea (zergatik-en balioan), -Ø/-tu gabetanik, -en barrenean 
(denbora), -ren baitan (-ren gain duelarik baliokide), lagundu nori (acompañar, gazteleraz), 
oroitzen naiz zu ikusirik, erran du baita ... (baita, konpletiboaren sarrera gisa), ez da egia 
etorri dela, zuk erraniko/ikusiriko tokian, -tuagatik (ere) (kontzesiboa), badira bi urte zu 
ikusirik (denbora), -n arte, -tera (modu-baldintza), halarikan ere, ordean, hotz da 
(eguraldiaz), -ione maileguetako atzizkia. Multzo horretan, denetara 30 ezaugarri izan dira. 

Gernika aldean, berriz, EGI indizearen balio beretan, honako item hauek sartu dira: 
atzorik/ordurik hona, amagandik (vs amarengandik), ha (vs hura), lagun denak joan dira, 
eukiten, igurzten, hilten, jat, dagoz/zagoz, dekotsu, leike (daiteke-ren balioan), lei 
(daiteke/liteke-ren balioan, nor saileko aditzekin), egin bazuen (vs egin balu), ete, aringa-
aringa, guztian (guztietan-en balio berean), zehatz maila adberbioa, zertako (vs zertarako), 
zertan (zergatik-en balioan), ez ... ezer ere ez (ukazio bikoitza), beharrean joan (lanera joan 
duela balio bereko), hori erraza da egiten, -gaz ahaztu (soziatiboa erabiltzea), igon dut/dit, 
gure lakoa/zu lakoa. Denetara, bada, 25 ezaugarri izan dira tarte horretan. 

Bera eta Lesakako ikastetxeetan EGI 0'5etik 0'6ra, honako item hauek bildu dute: 
Mikeleri (vs Mikeli), bihar goizeko (vs goizerako), biak batean/harekin batean (vs batera), 
jostan (vs josten), ekarri ditigu/ditiot, dagozi, ahalkerarekin partizipioa erabiltzea, nahizik 
(berariaz-en balioa, modu adberbioa), ongi maila adberbioa, ondoan (vs atzean, ostean), joan 
gogo dut, nahi + subjuntiboa, goseak hil, barkatu berandu etorria, oroitu naiz ekartzea, ez 
dut uste ...-ela, -tuta ondotik (denborazkoa), ontzera (ontzen denean-en balioan), -tekoz 
(baldintza), zu horkoa zinakeen bezala (gazt.: como si fueras de ahí), halarik ere, berdin 
(nolanahi-ren balio bertsuko), -re(n) dina (-rentzat adina bezala). Hala, 23 ezaugarri dira 
talde honetan.  
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Gernika aldean, ostera, honako hauek hartu dute EGI indizea 0'5etik 0'6ra: lagunak 
ekarri dute, Mikeleri (vs Mikeli), surtan, asteon, goizerik/hiru egunerik, honeek/horreek eta 
sail hori, holangoa, topaten/kobraten, betetan/erretan, ibilten, iminten, i(t)xiten, 
mutututen/ezagututen, birrinduten/lorrinduten, ahiztuten/piztuten, hotzituten/baltzituten, 
topako/kobrako/topeko/kobreko, nozue/nabe /gaitue, nauen/gendun (nuen/genuen), ne(u)ke, 
eizu (ezazu-ren baliokide), euskera (modu adberbioa, euskaraz-en balio berekoa), 
horretara/ezertara (horrela/inola dituztelarik balio bereko), zertan galdetzailea (zertara, 
zertarako bezalatsu), -ren gainean (-ri buruz duela baliokide), ha lekua/horregaz lagunagaz, 
gala(ra)zo/adia(ra)zo, falta dut, ebatu zeri/nori, entzun dut ...-ena (konpletiboa), hain da 
handia ze ez da sartzen, etxea erosi duzuna, zuk berba egin duzun gizona, -n arte, zenbat 
hurrago zagozen ...-ago gisakoak, zein da baleki legez/moduan gisakoak,  be juntagailua, hiru 
metro luze, -ino maileguetako atzizkia. Multzo honetan, 39 ezaugarri sartu dira. 

EGI indizea 0'6tik 0'7era. Lesaka-Beran, lexikoaz bestelako ezaugarrietan, honako item 
hauek ditugu: amatik alabara (vs amarengandik alabarengana), bide honetik (vs honetatik), 
hok/hek, hogeita gehiago (zenbatzaile zehaztugabea, vs hogeitazak, Gernika aldean), 
hartutzen/sartutzen, askiko da (adberbioa aditz bezala hartuta, etorkizuna markatzeko, izan 
partizipioa erabili gabe), nituke, etor daizela, zaitea (vs zaitez), daukit/dauzkit (vs 
daukat/dauzkat), pixko bat (maila adberbio gisa), zerengatik galdetzailea (vs zergatik), hiri 
zer zaik! (inporta, alegia), saiatu egitera, lotsatu naiz hori esatea, hobe da/duzu utzi, ez dakit 
etorri bada ere, hain da handia sartu ere ez da egiten, etxea erosi duzuna, nongoa baita 
ere/nor baita ere ("erlatibo orokortzailea"), etxera sartuan (sartu eta batean, alegia), 
zenbatenaz handiagoa ... bezalakoak, aunitz handiago(a) (vs aunitzez handiago(a)), 
honeinen/horreinen/hainen polita, esku bat arroz. Denetara, 25 ezaugarri, beraz, oraingo 
talde honetan. 

Eta sail berean, Gernika aldean, hauexek dute EGI indizea 0'6tik 0'7ra bitartean: 
berrehun metroan/hiru egunean, herri gutxikoak (vs gutxitakoak), denerik (vs denetik, 
denetarik), zutzat (vs zuretzat), honeri (vs honi), bat- (ber-en balioan: bide batetik vs bide 
beretik), geratuten/beratuten, batuten, asetuten/mehetuten, adituten /gorrituten /amaituten, 
berotuten/ gaixotuten, argalduten/salduten, hartuten /sartuten, ixartuten/agertuten, 
atrebiduten/sentiduten, hartun/sartun, daukatez/deko (daukadaz /dauka, vs dauzkat, daukat), 
aolan, honik eta gabonetara, -ra arte (vs -raino, lekuaz ari dela), ardiak nahiko dagoz, 
Andoniri beraren etxea erre zaio, ibili ez egitea, norgatik berbetan egon, ez da egia Miren 
etorri dena, banoa ze ez daukat dirurik, etorri den le(ge)z (etorri denez-en balioan), zuk 
esaneko tokian, ekarrinikoa/jaionikoa, -tekoan (finala), -eneko (-tu eta berehala), etorri eiez 
(etorri ahala-ren baliotik hur), izan ezean juntagailua, esaniko moduan (vs esan bezala), -ren 
moduko ona (vs bezain ona). 

Beraz, 35 ezaugarri multzo honetan. 
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EGI indizea 0'7tik 0'8ra duten itemak, Nafarroako aztertokietan (lexikoaz bestekoak): 
ehun metroan (vs metrotan), zutaz bakarraz (bakar murriztailea, deklinatua, aposizioan), 
guzian (guzietan-en balioan), oraiko jendea (vs oraingo jendea), bastante maila adberbioa, -
ren gainean (-ri buruz bezala), esnea beroa da (vs bero dago?), saiatu hori egitea, horrek 
oroitzen nau (kezkatzen nau duelarik baliokide), utzi dut erretzea (vs utzi diot erretzeari), utzi 
kantatzera, uste dut/ez zait iduritzen ...-en, ez duzu zeren eginik, iaketa etorri den, -eneko (vs 
-enerako), etxetik ateratzekoan, zu agertzearekin eta batean, zu horkoa zaren bezala (vs 
horkoa bazina bezala), euria da. Beraz, 19 ezaugarri talde horretan. 

Gernika aldean, berriz, EGIaren tarte berean (0'7tik 0'8ra, alegia): alabea/neskea, 
ekarriko deutsut, joan lei/lagundu leio (-ke gabeko forma onartzen den edo ez), igual dit, -
elakoa daukat (iritzia esateko), banoa ze belu da eta, nahi eta (vs nahiz eta), zenbat gehiago 
badira ...-ago gisakoak, halan eta guzti (be) (aurkaritzako lokailua), asko ...-ago (vs askoz ...-
ago), -ren besteko ona/ondo (bezain-ek bezalatsuko balioan), -n lako(xe)a (vs Ø 
bezala(xe)koa). Beraz, 12 ezaugarri biltzen dira multzo honetan. 

EGI indizea 0'8tik 0'9ra bitartean, Nafarroako aztertokietan, item hauexek eman dute: 
suan, haietara/neskatara (vs haiengana, neskengana), tontoz hartu (prolatiboa), zaitena (vs 
zitzaidana), ekarriko bazenuke (vs bazenu), zertako galdetzailea (zergatik-en balioan), bilatu 
naiz (bila aritu naiz-en esanahia duela), enten(d)itzen zait hori ("entender de eso", 
gazteleraz), ... zertaz ez den hemengoa (kausal-ondoriozkoa), gazte hura atzo nirekin afaldu 
baitzuen (erlatiboa), jan zenbat nahi duzun/jarri non nahi duzun (erlatibozkoa), -tu ondoan 
(denborazkoa), -tekotanez (baldintza), -taile atzizkia (vs -le: eramataile, egitaile). Multzo 
honetan 14 ezaugarri bildu dira. 

Gernika aldean, berriz, honako hauek eman dute emaitza hori (EGI 0'8tik 0'9ra): 
amatau/pentsau, ekarriko bazenuke (vs bazenu), bastante maila adberbioa, hortik bidetik (vs 
bide horretatik), gura dizut (maite zaitut duelarik baliokide), ... ea Jon etorri bada 
(konpletiboa, zehargaldera), iaketa etorri den, -eneko (vs -enerako, noizko), etorri denik 
hona, -tekoan (baldintzazkoa), ezpabe (lokailu hautakaria), hango beste ondo (han bezain 
ondo-ren esanguran). Beraz, denetara, 12 ezaugarri biltzen ditugu. 

EGI indizea 0'9tik 1era (gaitzespen osora), honako item hauek agertu dute Nafarroako 
azterlekuetan: urean egon/urera erori, eginahalak egin erostera, erretzen/lanean gelditu (vs 
erretzeari utzi), ... zertako ez den hemengoa (kausala), zer(ga)tik ez duen ikusi (kausala). 
Hortaz, 5 ezaugarri multzo honetan. 

Gernika aldean, berriz, EGI tarte berean, honako ezaugarri hauek sartu dira: aoneri, za(d)iz 
(vs zaitez), aortik, esan du ba ze ...-ela, joanezkeiño (baldintza). Multzo honetan 5 ezaugarri 
bildu ditugu. 

Honaino, lexikoaz besteko ezaugarrien laburpena. Lexikoari dagokionez, berriz, 4.4.1.3.2. 
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puntuan ageri dira emaitzak.  
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4.5.- Ondorioak. 

Atal honetan biltzen ditugu azterketa enpirikoan aurkitu ditugun emaitzen interpretaziotik 
ateratzen ditugun ondorioak. 

Gogora ditzagun hipotesiak: 

«Gure inkestari erantzunen dieten irakasleek hizkuntz eredu murriztua onartzeko joera 
izanen dute eskolan egiten diren idatzizko lanetan. Aldez aurretik uste dugu eskolako lan 
idatzietan euskalkiaren ezaugarrien aurrean nolabaiteko gaitzespena agertuko dela, horrek bi 
dimentsio dituelarik:  

a) batetik, ez dira onartuko euskalkiaren ezaugarri batzuk, baldin eta euskara batuan beste 
modu batean erabakiak badira; hau da, euskalkiaren eta (irakaslearen ustezko) batuaren arteko 
kontradikziorik baldin bada, ez da onartuko euskara batua kontsideratzen dena baizik, eta 
euskalkiaren ezaugarriak zuzentzeko joera erakutsiko da;  

b) bestetik, irakasleek bataz beste euskara batua ez dute har zitekeen bezain modu zabalean 
ulertuko: iragazki extua erabiliko dute eskolan idatziz onartzeko litzatekeen hizkuntz ereduari 
dagokionez. Azken hau bestela adierazteko: esanen genuke euskara batu soziologikoa 
kontsidera genezakeen irizpidea baliatzen dutela, eredu estandarraren kontzepzio estuxkoa 
erabiliz horrela (adibidez, euskal hizkuntzaren akademiak baino joera murrizgarriagoa 
erakutsiz herriko hizkeraren fenomenoen aurrean). 

Gainera, beste hipotesi hau ere erabiltzen dugu: herrian herriko ezaugarriak bere hartan ez 
onartzeko joera handiagoa izanen da Gernika aldean Nafarroako Bortzerrietako eskoletan 
baino, euskalkiaren eta euskara batuaren arteko distantzia linguistikoa ez ezik ereduen arteko 
gatazka ere handiagoa izan delakoz, ustez, Euskal Herriko mendebalean». 

Horiek gogoan harturik, hona gure azterlan honek azaldu dizkigun ondorio 
garrantzitsuenak: 

1.- Euskara batuaren mugak ez dira ongi finkatuak irakasleen usteetan. Izan ere, gehien-
gehienek idatzizko lanetan euskara batua erabiltzen dutela adierazten dutelarik ere (ikus 3. 
kapitulua, 3.3.2.2. puntua), lan honetan aztertu ditugun ezaugarrietan balio guzietako indizeak 
agertu zaizkigu, abanikoan bezala, hasi onarpen osotik eta gaitzespen guzizkora heldurik. 
Osoko onarpena bildu duten ezaugarriak euskara batuan sartzeko modukoak baldin badira 
ere, eredu horretan ederki sar daitezkeen beste ezaugarri batzuek nola edo halako gaitzespena 
biltzen dute, euskara batuaren izaerak berez behartzen ez duena. 

2.- Hipotesian aurretik ikusten genuen bezala, aztertu ditugun bi eskualdeetan aurkitu dugu 
bertako ezaugarriak nola edo hala bere hartan ez uzteko joera. Irakasleek, herriko ezaugarri 
batzuk, euskara zuzenekoak izan arren, ez dituzte bere hala onartzen eskolako zeregin 
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idatzietan. Beste alde batetik, forma bat gaitzetsi gabe beste bat proposatzeko aukera, 
inkestatuei eskaini zitzaiena, oso maila apalean baliatu da. Gure ustez, komenigarria litzateke 
orohar puntu honetan jarrera ukatzailearen tokian jokaera gomendio zalea edo proposamen 
zalea erabiliko balitz gehiago, kontuan harturik azterturiko itemak ez direla euskara txarra, 
herriko erabilera dialektalaren adierazgarri baizik, eta sarritan euskara batuaren ulerkera 
zabalago batekin aisa onartzekoak. 

3.- Ezaugarriak ez onartzeko joera handiagoa ageri da, oro har, euskara batu formalak 
"debekatzen" dituen kasuetan, eredu horrek behartzen ez duen kasuetan baino1. Hala ere, 
baieztapen horrek badu txanponaren beste aldea, ohartzeko modukoa, inkestan bildu ditugun 
datuen arabera joera hori ez baita guztizkoa: herriko euskararen ezaugarriak, euskara batua 
formaletik kanpokoak izan arren, ez dira erabat gaitzesten (ikus 1. ondorioa). Beraz, euskara 
batu formalak ez ditu arront "itotzen" edo bizigabetzen harekin "lehian" bizi diren ezaugarri 
dialektalak.  

4.- Euskara batu formalak bakarrak ez du modu esanguratsuan esplikatzen herrian herriko 
ezaugarriak bere hala eskolako zeregin idatzietan ez onartzeko joera. Euskara batu formalak 
albo batera utziriko ezaugarri dialektalak baztertzeko joeraz gainera, aisa ageri da bestelako 
ezaugarri auniztan ere joera bera, haietan eredu bateratzaile horrek berez zeren eraginik ez 
badu ere (hala ere, nabaria da euskara batu formalak ere erreferentzia lana egiten duela: haren 
"aurka" gelditzen diren ezaugarriak ez onartzeko joera, oro har, handiagoa da bestelako 
ezaugarrietan baino, goian esan dugun bezala). Ezaugarri bakoitzaren gaitzespen mailak 
adieraziko liguke, zeharbidez, eta joera moduan, zer den eskola horietako irakasleek euskara 
batutzat dutena. Zenbatez eta ezaugarri baten aitzinean gaitzespen maila handiagoa agertu, 
pentsa dezakegu orduan eta euskara batu soziologikoa izan litekeenetik urrutiago egonen 
litzatekeela tasun hori. 

5.- Euskara batu soziologikoa dei genezakeen balizko ereduari buruz gauza bertsua esan 
genezake: erreferentzia gisa balio dezakeela dirudi, baina haren mugak guziz lanbrotsuak 
ageri dira. Guk kontzeptu hori erabili badugu ere, bai modu orokorrean eta bai zehatzagoan 
ere, puntu batean (EGI indizea 0'1etik beheitikoa bildu duten ezaugarrien multzoa 
izendatzeko), hartarako muga artifiziala da neurri handi batean, esan dugun bezala gaitzesteko 
indizeak balio guzietakoak agertu baitzaizkigu, eten zehatz nabaririk gabe. Bestalde, gogora 
dezagun berriz ere euskara batu soziologikoa baino hobe litzatekeela irakasle taldearen 
euskara batua edo holako zerbait esatea, ez baititugu, besteak beste, bi eskualdeetan 
ezaugarri berberak jarri haien aurreko jokabidea zehazteko, baizik eta alde bakoitzean bertako 
hizkuntz baliabideak. 

6.- Euskara batu formalak eragiten duela esan dugu irakasleen zuzentzeko lanetan; orobat 
euskara batu soziologikoak (edo psikologikoak, edo irakasle taldearenak, nahi bada). Baina 

                                                 
1 Dena dela, gure azterketa honetan araberan oso ezaugarri gutti jarri ditugu euskara batua formalak galarazten dituenak. 
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bada beste hirugarren faktore bat gure ustez laguntzen duena esplikatzen irakasleen jarduna: 
herriko euskararen bizitasuna dei diezaiokeguna. Bizitasun horrek euskara batuak (formalak 
zein soziologikoak edo psikologikoak) ezar ditzakeen murriztapenen aurka joko luke, eta 
haren aurkari gisa ariko litzateke. Horrela azal daiteke zergatik irakasleek, nahiz eta euskara 
batua erabiltzen dutela esaten duten, praktikan ez dituzten euskara batu formalaren aurkakoak 
diren ezaugarriak ere espero zen bezain zorrozki zuzentzen: inguruko hizkeran forma bat 
askotan ibiltzen bada, irakasleak (batez ere tokiko solaskeran ongi baldin badaki, konparazio 
batera bertako euskaldun zaharra baldin bada) hura normaltasun handiagoz hartzeko joera 
ager dezakeela iduri du, eta horrenbestez zuzentzeko orduan ere lasoago joka dezakeela, 
beharbada ohartu gabe ere.  

7.- Gure hipotesien arabera, ordea, uste genuen gaitzespen maila handiagoa agertuko zela 
bataz beste Gernika aldeko eskoletan Nafarroa aldekoetan baino, hain zuzen bertako hizkera 
(mendebaleko euskararen barietate bat) ez delakoz euskara batuaren oinarri gisa hartua izan, 
eta bizkaieraren eta eredu estandar batuaren artean gatazka giro biziagoa izan delakoz, ustez. 
Hala ere, guk bildu eta azterturiko ezaugarrien multzoan ez da ageri halako desberdintasun 
nabarmenik Nafarroa aldeko eskolen aldean: Lesaka eta Berako ikastetxeetan, izan ere, kasu 
partikularrak gora-behera, Gernika aldean bildu dugunaren antzeko gaitzespen maila agertu 
zaigu ezaugarri guzien indizeak batera hartuta (hemen ere iduritzen zaigu tokiko euskara 
jakiteak eragin garbia izan dezakeela). Bai agertu zaigu Gernika aldean, dena dela, joera apur 
bat zorrotzagoa euskara batutik at geldituriko ezaugarrien aurrean (ikus 4.4.1.1. eta 4.4.2.1. 
ataletako koadroak). 

8.- Lan honen hirugarren kapituluan erakutsi dugu gure jarrera dialektoaren eta hizkera 
estandarraren arteko bizikidetzari buruz eskolaren esparruan. Han agerturikoaren arabera, 
herri eta eskualde euskaldunetan euskalkia ez litzateke baztertu behar haren ordez ustezko 
euskara batuaren eredua soil-soila ezartzeko, eta bai ordea herriko hizkeraren ezaugarriak 
aintzat hartu eta behar duten arreta eskaini (horrekin batean eredu estandarra inola ere ezin 
baldin bada ere baztertu edo euskalkiaren kontrako eredutzat hartu).  

Bestalde, bigarren kapituluan (2.5.2. puntuan) eta laugarren honetan berean (4.2.2. 
puntuan) bildu ditugu Gernika aldeko eta Lesaka eta Berako ikastetxeak kokatuak diren 
ingurunearen ezaugarri soziolinguistiko oinarriko batzuk, eta eman ditugu datuak ikasgela 
bakoitzean gertatzen den euskaldun kopuruari dagozkionak ere. Datu horiek aditzera ematen 
digute euskara bere herriko forman bizi-bizirik dagokeela, eta beraz uste dugu baldintza 
egokiak batzen direla euskalkia eskolako zeregin baita idatzizkoetan ere albora ez uzteko, eta 
bai arreta berezia eskaintzeko.  

Jagote lan berezi hori bi aldetara eskaini beharko litzatekeela uste dugu: batetik, euskara 
batua modu zabalean ulertuz, eta beraz herriko hainbat ezaugarri haren barrenean hartuz lan 
idatzietan ere (gogora dezagun ahozko jardunari dagokionez euskalkia ere onartzen dela, 
irakasleek adierazten dutenez); eta bestetik, euskara batu formalak "ukatzen" dituen 
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ezaugarriak ere lantzeko moduak eta aribideak bilatuz, baldin eta euskara zuzenekoak 
direlako baldintza betetzen badute. Hau da, euskara batua irakastea eskolaren zeregin 
ezinbestekotzat jotzen dugularik, guk ere uste dugu irakaskuntzan arreta handiena euskara 
ona eta txarraren arteko mugan jarri behar dela, eta ez euskara batua eta euskalkiaren artean. 
Horrela, gure iduriko, euskararen irakaskuntzak, inguruan hobeki txertatuta, emaitza hobeak 
jasoko lituzke, besteak beste horrela jokaturik dialektoetako hiztunei mehartu eginen 
litzaiekeelakoz beren hizkeraren harrotasuna galarazten dien konplexua garatzeko bidea, eta 
ekidin eginen litzatekeelakoz belaunaldien artean hizkuntz transmisioan gerta daitekeen eten 
galgarria.  
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5. Ondorioak. 

Atal honetan, lan guziak bere osoan eskaini dizkigun ondorio batzuk bilduko ditugu. 
Hartako, kapitulu eta puntu desberdinetan agertu ditugun batzuk juntatuko ditugu, alde 
batetik, eta bestetik, iruzkin gehigarri batzuk ere azalduko dira, hala behar dela iduritzen 
zaigunean. 

Lehenbiziko kapitulua euskara batuari eskaini diogu. Izen hori aipatzen denean, intuizioz 
bederen edozeinek badu ideia bat zer hizkuntz ereduz ari garen, baina sarritan dudak sor 
daitezke eredu horren mugak non diren zehaztu nahi denean. Horrengatik, berarekin 
erlazionaturiko beste kontzeptu batzuk agertu nahi izan ditugu, hala nola euskara batu 
formalaren eta euskara batu soziologikoaren artean bide dagoen aldea. Lehenbizikoa, 
Euskaltzaindiak zehazki erabaki dituen puntuak biltzen dituen hizkuntz corpusa izanen 
litzateke, eta bigarrenak, berriz, hiztunek euskara batutzat hartzen dutena jasoko luke 
(Salaburu, 1994). Garrantzitsua iduritu zaigu, halaber, gogoraraztea euskara batuaren 
bilakaera ez dela Euskaltzaindiaren baitan: erakunde horrentzat gidaritza lana aitortzen dugu, 
baina gizarte eragileek dute erabakiko egunean egunean ereduaren nolako zehatza. Lan honi 
dagokionez, eskoletako irakasleek zeregin eta protagonismo berezia dute ereduaren tasun 
konkretuak praktikan zein izanen diren ebazteko, eskola instituzioaren zereginetako bat baita 
hura ezagutaraztea eta hedatzea belaunaldi berrien artean. Horrengatik, puntu honetan 
irakasleen prestakuntza egokia axola handiko kontua da. 

Euskara batuaren aldeko ekimena lehenago ere hasia baldin bazen ere, Euskaltzaindiak 
Arantzazun 1968an egin zuen biltzarrean kokatzen dugu eredu horren abiapuntua, orduan jaso 
baitzuen ahalegin bateratzaile horrek lehenbiziko babes akademikoa. Eredu estandar-nahiaren 
bilakaeran, berriz, hasieran batez ere gatazka giroa bizi izan zen gizartean, eta gero ere iraun 
du eztabaidak hainbat puntutan. Euskal Herrian gertaturiko eztabaida giro hori, bestalde, ez 
da harritzekoa hizkuntza estandarraren eraikitzean, beste herrietan ere antzekoak gertatu ohi 
baitira (Haugen, 1966). Gertatu diren beste auzi-gai batzuen artean, guk 6 hautatu ditugu apur 
bat hurbilagotik behatzeko, ustez-eta eragina izan dezaketela eskola giroan agertzen diren 
joerekin.  

Hala, arreta jarri dugu (besteak beste) Euskal Herriko Ipar eta Hegoaldearen arteko muga 
politikoak hizkuntzaren etorkizunean izan dezakeen garrantzian. Faktore horrek kaltea eragin 
diezaioke batasunaren aldeko ekimenari, eremu orokorrean edo makroan, nahiz eta gure ustez 
eskoletako Haur eta Lehen Hezkuntzako mailetan ez duen hainbesteko ondoriorik ekarri 
behar: eskola bakoitzeko irakasleak gogoan eduki behar du ekimen bateratzailearen norabidea 
bere osoan, baina faktore horrek ez du eraman behar eskolan jokabide estu bat hartzera 
instituzio horretan onartu eta garatu behar duen ereduari buruz.  

Bigarren puntu batean ikusi dugu euskararen garapen bidean tradizio idatziak eta 
ahozkoak, bi-biak hartu behar direla gogoan. Ohartu gara, halaber, badela iritzi-jario bat 
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ahozko tradizioari orain artean baino pisu handiagoa eskaini behar litzaiokeela eskatzen 
duena etorkizunari begira. Eskola mailan (batez ere lurralde euskalkidunetan), guk ere ez 
dugu uste idatzizko tradizioaren irazkiak erabaki behar duen zein den onartu eta bultzatu 
beharreko hizkuntz eredua.  

Euskara batua, bestalde, hainbaten iritzian (1.3.2.4. puntuan bilduak), ez da erabilesparru 
(edo erregistro) guzietan ezinbestean usatu behar den eredua. Eredu formala denez, kode 
idatzian du batez ere bere lekua, eta ez horretan guzian ere: literatura ederraren alorrean, 
adibidez, euskalkien agertze handiagoa onartzen dute hainbat adituk. Ahozkoan, beraz, 
malgutasun handiagoaz jokatzeko bidea ageri zaigu. Horrek ere badu axola eskolako lanari 
begira. 

Goian ere aipatu dugun bezala, euskara batuaren kontzepzioari buruz ere badira eztabaidak 
gizartean. Ekimen estandarizatzailearen hasierako urteetan batez ere kokatuko genuke 
euskara batua modu murritz edo estuan ulertzeko joera, hizkuntzak aurkezten duen 
gehiegizko ugaritasuna ttikitzeko asmoan. Hala ere, badira eredu horren ulerkera zabalagoa 
defenditzen dutenak ere, ugariago azken urteotan. Eskolaren ikuspuntutik, lan honetan 
aipatzen ditugun mailetan, arriskutsua (eta kaltegarria) da eredu onargarria murrizteko joera 
hori, ume euskalkidunaren hizkuntz jarioari trabak jartzearekin haren berezko etorri 
linguistikoa eragozten ahal baita.  

Horrekin loturik, euskara batuaren eraikuntzan euskalkien ekarria beharrezkoa edo 
ezinbestekoa dela aitortzen da, oro har. Hala ere, horretan ere hizkuntz elitekide guztiek ez 
dituzte irizpide berak erabiltzen. Gure ustez, eskola mailan, euskara batua erabiltzeko 
erabakia harturik ere, euskalkien ekarriak ugari agertzeko bideak zabalik utzi behar dira, 
batez ere horrelako jokaerak emaitza hobeak emanen lituzkeelakoz, ustez, eskualde 
euskalkidunetan, euskara ikasteko prozesua antolatzeko orduan. 

Lehenbiziko kapitulu hau amaitzeko, 1978an Bergarako biltzarrean aurkeztu zen 
txostenari, Euskara batua irakaskuntzan izenekoari, egin diogu iruzkin. Handik 
ondorioztatzen dugu eredu bateratzaileak hasieratik bildu zuela onarpen maila handia, baina 
euskalkiarekiko kezkak bizirik irauten zuela eskolako lanean egunoro ari behar zuten 
irakasleen baitan. Bizkaieraren eremutik zetorren kezka handiena ildo horretan, ez baita 
harritzekoa: euskalki hori urrutiago gelditzen zen (eta orain ere bai) euskara batua izeneko 
eredutik, eta horrek arazo pedagogiko handiagoak ekartzen zituen berekin, batez ere ikasle 
euskalkiduneko eskoletan. 

Eskolako hizkuntz ereduaz egin dugun lan hau, euskara batuaren eta euskalkiaren arteko 
harremanen testuinguruan kokatu dugu. Horrengatik jarri diogu bigarren kapituluari izen hau: 
Eukara batua eta euskalkia. Bereziki bizkaieraren ikuspuntutik abiatu baikara, lehenbiziko 
puntua euskalki horren eta eredu bateratzailearen arteko harremanen bilakaerari eskaini 
diogu. Horrela, ikusi dugu bi ereduen arteko harremanak ez direla beti berdinak izan 
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batasunaren aldeko ekimenetik hasi eta gaur arte. Hiru garai bereizi ditugu: lehenengoan, 
gatazka giroan bideratzen ziren jokaerak, bi ereduak elkarren etsai gisa hartzen zirela 
(1968tik 1982a bitartean); bigarren aro batean, igarotze aldia deitu dioguna, eztabaida 
moteltzen hasi da, euskalkia begirune handiagoarekin hartzen baita, baina oraindik irauten du 
nolabaiteko etsaitasunak bi ereduen artean (1983a eta 1988a jarri dizkiogu epe horri hasiera 
eta amaiera); hirugarren aroaren hasiera 1988an kokatu dugu (ikus bedi 2.1.1. puntua, non 
bilakaeraren laburpena azaldu dugun), eta handik honat iritzien kontrakotasuna baino gehiago 
eredu biak uztartzeko bideak urratzeko ahaleginak ageri dira, bizkaiera eta euskara batua 
elkarren osagarri hartu nahizik, batetik euskara batuaren beharra bera eta ereduaren oinarriak 
finkatuxeak direlakoz eta gehien-gehienek onartuak, eta bestetik euskalkiari ere bere zeregina 
ez zaiolakoz beste ereduaren areriotasunaren koordenatuetan jartzen, eta bai, aldiz, haren 
osagarri gisa hartzen. 

Euskalkia eta euskara batua elkarren osagarri hartzen diren unetik, badirudi euskalkiaren 
ezaugarriek aukera hobeak izanen dituztela irauteko, normalizazio bideko goi-mailako 
eztabaidaren ardatza lerratu egiten delakoz: lehen bi ereduen arteko gatazkak zekarren 
hautatu beharra bigarren maila batera bidean jartzen da. Gizarteko eztabaida ez da zein den 
eredu bakarra bultzatu behar dena, baizik eta nola lortu elkarren arteko osagarritasun hori 
gauzatzea. Testuinguru horretan, garrantzitsua da bizkaieradun gizarteak nolako ekimenak 
antolatzen dituen bere euskalkiaren tasunak etorkizun bidean jartzeko. Horixe egin dugu 
bigarren kapituluko bigarren azpiatal honetan: begiratu bat egin, ea nolako jarrerak erakusten 
dituen mendebaleko gizarteko elite linguistikoak bere euskalkiari dagokionez. Eta hala, ikusi 
dugu badirela ekimen batzuk bertako euskalkiaren ezaugarriei etorkizun bidean ateak 
idekitzeko edo zabalik edukitzeko. Lau ildo bereizi ditugu: batetik, euskara batua 
bizkaieratzeko, edo bizkaieraren kolorez tintatzeko, saioak eta iritziak agertzen dira, 
bizkaieraren ezaugarriak ugariago sartuz euskara batuko testuetan; bestetik, finago jokatu 
nahi da zein diren eredu bakoitzaren erabilesparruak, euskara batuarenak mugatuz eta 
euskalkiari bereak bilatzen saiatuz; hirugarrenik, ageri dira gizartean ahaleginak bertako 
euskalkiaren aurrean dauden iritzi gutiesgarriak gainditzeko, eta horrela, euskalkiaren 
erabilerari traba egiten dion konplexua, faktore batzuek ekarria, gainditzeko, hizkuntz 
harrotasunari dei egiten zaiolarik hartarako; azkenik, euskalkiaren erabilerari laguntza aski 
eman ez bide dioten erakundeei kritikak eta eskariak egiten zaizkie, zeregin horretan 
deliberatukiago sar daitezen. Lau jardun-ildo horien existentzia erakusten saiatu gara, 
hartarako iritzi batzuk ekarriz. 

Eskolari begira, guk hartzen dugun ikuspuntutik, agerikoa da ildo horietan egiten diren 
lanek eta erabakitzen diren jokabideek badutela (edo izan behar dutela) eragina eskolan landu 
behar den hizkuntz ereduari dagokionez. Hizkuntz elitekide ugarik euskalkiaren ezaugarrien 
aldeko ekimenak burutzen badituzte, eskolak ere, gizartean txertatua nahi badu, eskari eta 
iritzi-olde horri jaramon egin beharko dio noiz edo noiz. Ildo horretan sakonduz, hirugarren 
azpiatala horrexeri eskaini diogu: gizarte eragileei hain zuzen, eta haien jarrerei euskalkiaren 
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auziari dagokionez. Erakundeetatik hasi gara, komunikabideetan begiratua egin dugu, eta 
kulturaren beste alor batzuetan ere auzi horretaz diren iritzien eta ageri diren joeren berri 
ekarri nahi izan dugu, oso iraizean bada ere. Euskalkiaren aldeko isuria, ondorioztatzen dugu, 
nabari-nabaria da, oro har. Beraz, testuinguru horretan guziz desbideratua egonen litzateke 
eskoletako lana, gure iritzian, baldin eta gizartearen norabideari jaramonik batere egin gabe 
iraunen balu. 

Euskaltzaindiari sarritan egotzi izan zaio euskara batua sortu zenetik honat, batzuetan 
euskalkien kaltean ari zela, eta beste batzuetan haiek bultzatzeko ahaleginik aski ez zuela 
(duela) egiten, euskara batuaren garapenari ematen ziolakoz erabateko lehentasuna. Hori dela 
eta, aztertu nahi izan dugu Euskaltzaindiaren jokabidea zein izan den, horretarako erakunde 
horrek gai honen gainean egin dituen adierazpen ofizialak aztertuz, eta aldian aldiko 
euskaltzainburuaren iritziak ere ekarriz. Erakundearen ekimenak zein izan diren ere aipatu 
nahi izan dugu, hagitz gaingiroki. Ondorio gisa atera dugu Euskaltzaindiak inoiz ez duela 
euskalkiaren aurka ezelako jarrerarik izan. Hala ere, gauza agerikoa iduri du euskara batuari 
lehentasuna eman izan diola, eta hortaz euskalkien garapenaren aldeko ekimenak (egin baititu 
horrelakoak ere) estalixeak gelditu dira. Jarrera horretan, ordea, Euskaltzaindia ez da 
gizartetik at egon. Gure interpretazioaren arabera, alderantziz gertatu da, hots, hain zuzen 
gizartean euskara batuaren aldeko indarra handiagoa izan da euskalkiaren aldekoa baino, eta 
joera horrexetan aritu izan da Euskaltzaindia, bitartean eredu bateratzailea finkatzen ari 
zelarik. Bestalde, gogoan eduki nahi dugu Akademiaren lanaren zati handiena, definizioz, 
euskara estandarraren bidez burutu ohi dela, «denentzat eta denetarako» eredua horixe 
delakoz. Euskalkien aldeko ekimenak erakunde horretan aitzinago joan zitezkeen, ez da 
dudarik, hizkuntz eredu horiek bizkorkiago bultzatuz, baina ukaezina iduritzen zaigu halaber, 
oro har, gizarteari bideak libre utzi dizkiola ekimen horretan aritzeko, eragozpenak jarri 
ordez. Gure gaiari dagokionez, 1979ko irailaren 28ko adierazpenak bere indar guzian irauten 
du, eta hantxe har daiteke oinarria euskalkiari irakaskuntzaren eremuan bide emateko.  

Lan honetan sarri-sarri bizkaiera edo mendebaleko euskara erabiltzen dugu alderdi 
horietako euskara motak izendatzeko, denak batean hartuta. Irakaskuntzan, baina, gure 
ikuspuntutik, eredu bakar bat barik horren aldaerak ere gogoan hartu behar dira tokian tokiko 
irakaskuntza antolatzeko. Inportantea da, halaber, berriz ere gure idurikoz, kontuan atxikitzea 
ea eskola bakoitzaren gizarte ingurunean zenbat jendek jakin edo erabili ohi duen euskalkia, 
faktore horrek ere eragiten duelakoz hautabidea zehazteko. Horren inguruan antolatu dugu 
kapitulu honen 5. azpiatala. Batetik, bizkaieraren eremuan hizkuntzak erakusten dituen 
aldaera desberdinen berri iraizekoa jasotzen dugu, eta bestetik ohartzen gara eskualde 
desberdinetan guztiz egoera diferenteak ageri zaizkigula hiztun euskalkidunen kopuru 
erlatiboari dagokionez (bestela esan: euskararen -edo euskalkiaren- bizkortasuna ez da nonahi 
bat eta bakarra, oso desberdina baizik). Informazio hori ere baliatuko dugu gure proposamena 
funtsatzeko hirugarren kapituluan. 
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Hirugarren kapituluari izenburua Eskola hizkera eta dialektoak jarri diogu. Lehenengo eta 
behin, dialektoak irakaskuntzan izan duten harrerei buruz aritu gara. Bi joera agertzen dira, 
oro har, eskematikoki. Eskola molde baten arabera, dialektoak edo hizkuntz erabilera arruntak 
barik hizkuntza literarioa hartu ohi da eredu gisa, eta hura ikasi eta irakatsi beharra zegoen, 
tokian tokiko hizkerei eta dialektoei garrantzirik eman gabe. Horren aurkari ageri zaigu 
eskolaren beste kontzepzio bat, eta haren arabera inguruko gizarte konkretuak erabiltzen 
dituen hizkuntza moduak oso kontuan hartzekoak dira eskolako hizkuntza-lana antolatzeko 
(gogora dezagun eskolan dena dela hizkuntza-lana, ez bakarrik hari bereziki eskainiriko 
irakats-saioak). Dialektoak onartzeko joera erakusten duen bigarren eskola modu horren 
aldeko iritzi sorta bat bildu dugu, bai Euskal Herritik kanpokoak eta bai hemen bertan ere 
adierazi izan direnak. Haien artean, Euskaltzaindiaren 1979ko iritzia ere, lehen aipatua, ekarri 
eta iruzkindu dugu. Bigarren ikuskera honen aldeko jarrera dugu guk ere. Iritziez gainera, 
baina, eskolako lanaren orientabide gisa gaur egun indarrean dabilen kontzepzio 
konstruktibista delakoa ere ekarri dugu, eta haren baitan erabiltzen diren kontzeptu batzuk ere 
labur azaldu ditugu, beti ere gogoan dugula horrek denak nolako eragina duen hizkuntza (eta 
bere aldaerak) eskolan onartu eta lantzeko tenorean. Ikuspuntu eraikitzailetik ondorioztatzen 
den jarrera ere agertu dugu, eta baita iruzkindu Eusko Jaurlaritzak Hezkuntzaren Berrikuntza 
antolatzeko eta hedatzeko asmoz argitaratu dituen Oinarrizko Curriculum Diseinuak ere, Haur 
eta Lehen Hezkuntzakoak. Guziaren ondorioa da euskalkia eskolan erabiltzeko ateak ederki 
eta zabal idekiak gelditzen direla, bertan ageri den filosofia aplikatuta.  

Ñabardurak ezartzeko bideak ere ematen ditu OCDak. Motibazioa lantzeari bere garrantzia 
aitortzeak, ikasketa esanguratsuaren kontzeptuak, eta garapen hurbileko eremuarenak, 
hizkuntzaren ikas-irakaskuntza mailakatu beharra iradokitzen dute, eta umeak lehenago 
dakienean oinarritu beharra. Ageri-agerian gelditzen da horrek nolako ondorioak ekar 
ditzakeen eskualde euskalkidunetan: umeen hizkera -euskalkia, herrian herrikoa- kontuan 
hartu behar da, eta hartan oinarritu, hizkuntzaren ikasketan jauzi handiegirik egin gabe. 
Beraz, euskalkia lantzeko bidea arront idekia da. Motibazioak, ikasketa esanguratsuak eta 
garapen hurbileko eremuak osaturiko hirukotik, ordea, beste orientabide bat ateratzen zaigu 
euskalkia bizirik ez dagoen alderdi edo eskualdeetarako. Labur esateko: ideia horiek ez digute 
balio eskualde erdaldunetan hizkuntzaren irakaskuntza euskalkiaren gain eratzeko (gero 
aipatuko ditugun bestelako arrazoi batzuen arabera hala joka badaiteke ere). 

Eskolak zein hizkuntz eredu babestuko d(it)uen, hagitz garrantzitsua begitantzen zaigu 
hizkera baten edo bestearen iraupenari eta indartzeari begira. Euskal Herrian hizkuntza batua 
sortzeko ahaleginak eta euskal hizkuntza bera eskoletan sartzeko ahalbide politikoak 
eskuratzea, denbora bertsuko gertakariak dira. Testuinguru horretan, hautatu behar izan da 
zein eredu hartu oinarri ikaste-irakasteko lanetarako. Jakina, bi eredu zirenez aukeran, 
euskara batua eta euskalkia, bai bataren eta bai bestearen aldeko jarrerak agertu dira gizartean 
azken urteotan. Egin diren proposamenen bilduma egin dugu, hasi 1970eko urteen hasieran, 
eta gaur egun arte. Bildu ditugun guziak begien bistan edukita, ondorioa hauxe ateratzen 
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dugu: hasierako urteetan proposamenak erabatekoagoak zirela, bataren edo bestearen alde, eta 
ñabardura ttikikoak gehienean. Bada, halere, euskalkien aldeko jarrera erabatekoa, puntu 
batzuetan ongi xamar zehaztua ere (1982-83an Latiegik eta Oñatibiak egina), baina 
gehienetan orientabide oinarrizko batzuk aurkezten dira, besterik gabe. Laurogeietako urte-
aldean, ageri da joera proposamenak zehatzago egiteko, euskalkiaren eta euskara batuaren 
arteko ezin uztartua hein batean bederen gainditu nahia bistaratzen delarik, bi ereduak 
tamaina batean onartzearekin batean (Derioko Irakasle Eskolako irakasleen proposamena, 
1985ekoa, berbarako). Azken hamarrurteko honetan ere, bizi-bizirik (eta indartuak) irauten 
dute euskalkien (bizkaieraren) garrantzia eta beharra azpimarratzen duten joerek, aunitzen 
kasuan euskara batuaren beharra eta balioa batere eztabaidatu gabe, halere. Bada, beraz, iritzi-
olde bat euskalkia sakonago lantzeko deia egiten duena, arrazoi zehatzagoetan oinarritua, 
gainera. Gure ikuspuntuaren arabera ere, euskalkiaren ezaugarriek toki handiagoa hartu behar 
lukete eskolako eginkizunetan, batez ere inguruan euskalkia bizirik baldin bada. 

Kapitulu honetako hirugarren azpiatalean, berriz, gure auzi-gai honetan ikastetxeetan gaur 
egun nolako jokaerak ageri diren ikusi nahi izan dugu. Datu zehatzik aski ez dugu bildu, 
ordea, ez Euskal Herri guziari buruz, ez eta lurraldeez ere. Horren ordez, iritzi orokor xamar 
batzuk jaso ditugu bai Iparraldeko eskoletako jokamoldeaz eta baita mendebaleko 
euskalkiaren eremuari dagozkionak. Horiek, euskara batuaren nagusigoa berresten dute, nahiz 
eta batzuetan ageri den ikastetxe zenbaitetan iradokitzen dela inguruko euskalkiari buruzko 
iritzi eta tratamendu aldaketa, bertako hizkuntz aldaerari garrantzi handiagoa emateko ildoan. 
Bai bildu ditugu datu zehatzagoak eskoletako jokabideei buruz gure azterketa enpirikoa 
burutu dugun eskualdeetan, hots, Gernika aldean eta Nafarroako Bortzerrietan (Lesakan eta 
Beran bilduriko datuen arabera). Eskualde euskaldunak direla kontsideratzen dugu, bietan ere 
bizilagunen % 70 inguru baita euskaldun (beraz, neurri handi batean, euskalkidun). Horietatik 
ateratzen ditugun ondorio batzuk aipatuko ditugu segidan xeheroxeago (datuak zehatzago 
aurkezten dira 3.3. puntuan). 

Bi eskualdeetan euskara batuari lehen mailako garrantzia ematen zaio ikas-irakaste 
lanetan, dena batean hartuta. Idatzizko jardunetan euskara batuaren aldeko joera handiagoa da 
mintzamenezko zereginetan baino; hau da, ahozko arieran aisago sartzen/onartzen dira 
euskalkiaren ezaugarriak, euskara batuarekin batean. Idatziaren alorrean bereziki, Gernika 
aldean, euskara batua erabiltzeko kezka edo joera biziagoa ageri da Lesakan eta Beran baino. 
Inguruko euskalkiek ere, inguru bakoitzean bertakoak, ordea, badute lekua eskolako 
jardunetan. Datu horiek joera bezala ulerturik1, orohar jardunbide egokia iduritzen zaigu 
eskoletako irakasleena, euskara batuaz arduratzeaz gainera euskalkiari ere ematen zaiolakoz 
sarbidea eskolan; eta baita, idatziaren alorrean baino jarrera malguagoa ageri delakoz 
mintzamenezko jardunetan euskalkiaren agerpenari dagokionez.  

                                                 
1 Azken batean inkestaren zati horren bidez ez baitugu ikasten irakasleek euskara batuari buruz nolako ulerkera (zabala ala 
estua) duten, baizik eta haien uste subjektiboak, usatzen ari diren ereduez. 
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Hirugarren kapituluaren laugarren atalean gogoeta teorikoa egin dugu, kontuan harturik 
hizkuntz eredua hautatzeko orduan gure ustez begien bistan eduki behar diren faktore 
garrantzitsu batzuk. Arrazoi-bide horretan, elementu batzuk hartu nahi izan ditugu gogoan, 
hurrengo lerrootan laburtuko ditugunak. 

Eskolaren zeregina eta funtzioak zein diren ikusiz hasi gara. Gure ustez hauexek dira, labur 
esateko: euskara batuaren ikastea ziurtatzea, eta, lurralde euskalkidunetan, bertako hizkera ere 
arretaz zaintzea, eskola eta gizartearen artean loturak apurtu barik. Gogoan dugu, halaber, 
gaur eguneko irakaskuntzako planteamendu baten arabera (Euskadiko Oinarrizko Curriculum 
Diseinuetan ere ageri dena2), eskolaren helburu linguistikoa ez dela eredu bakar bat irakastea, 
baizik eta hizkuntza komunikazio-testuinguruari egokituz trebetasunez baliatzea (erregistro 
desberdinak menderatzea, alegia: eskualde euskalkidunetan euskara batua idor erabiltzea 
hainbat kasutan hotzegia da, dudarik ez). Azkenik, uste dugu eskolan euskalkiaren ezaugarriei 
bide zabala emateak euskararen erabilera sustatzeko balio dezakeela. 

Irakasleen prestakuntza ere faktore erabakigarria da edozein proiektu aitzinera ateratzeko. 
Gure iritzian irakasle guziek euskara batua jakin behar lukete; egokiena litzateke, halaber, 
euren lana eginen duten euskalkia ere menderatzea ahalik eta egokienik; aurreko bi baldintza 
horiei beste bat erantsiko genioke: euskalkiarekiko edo eskualdeko hizkerarekiko 
sentiberatasuna. Ez da hori benetako egoera, hala uste dugu behinik behin. Beraz, 
irakaslearen prestakuntza hobetu beharra suertatzen bada, bi ildotan ikusten dugu bideratu 
beharra: bertako berbetaren ezaugarrien berri izan dezan bitartekoak eskaini behar zaizkio 
(adibidez, tasunen zerrenda bat, eta nola idatziratu behar liratekeen), eta tokiko 
euskalkiarekiko sentiberatasuna lantzea, halako moldez non hizkuntz ereduen arteko 
aurkaritza barik elkarren osagarritasuna azpimarratuko litzatekeen (honek ekar ditzakeen -
ekarriko dituen- hibridazio fenomenoek ez lukete lehen mailako kezka sortu behar, gure 
idurikoz).  

Ikasleen jatorri linguistikoa ere kontuan hartu behar da. Horrekin esan nahi dugu ikasleek 
eskolara ekartzen dituzten jakite linguistikoak erabili eta landu behar direla, beste gainerako 
baldintza eta helburuak gogoan edukirik. Faktore hau erabiltzeak ere orientabide bat ematen 
digu: inguru euskalkidunean, bertako ezaugarriak eskolan normaltasunez onartzeak eta 
erabiltzeak, ikaslearen ikasketa prozesuari lagundu eginen dio, dakiena baliatuko delakoz 
eskolako lanetan, eta horrela jokatuta eskola linguistikoki ongi txertatuko delakoz inguru 
hurbileko gizartean; aldiz, inguruan euskalkiak ez badu bizkortasunik aski, ikasleak ere 
erdaldun hasiko dira eskolara, eta horrenbestez euskalkiaren aldaeraren bat erabiltzeko 
arrazoi didaktikoek indarra galduko dute: gogoan hartzen dugu, besteak beste, edozein 
hizkuntz eredu hasieratik ikasi beharrak dakarren lana, eta helburu gisa euskara batua ikastea 
dela eskolaren zeregin ezin utzizkoa (eta gainera komunikabide nagusiek gehienbat hori 
erabiltzen dutela).  
                                                 
2 Ez ditugu aztertu Nafarroakoak. 



586  5. kapitulua: ondorioak 
 

Jakina, aurreko horretan ertz bietako kasuak aipatu ditugu: ingurua erdalduna denean (eta 
beraz umeak ere bai), eta kontestua aisa euskalduna denean (eta umeak, ondorioz, 
euskalkidun). Toki eta eskualde auniztan, baina, egoerak ñabardura gehiago erakutsiko du: 
ikasleen portzentu jakin bat izanen da euskaldun etxean ikasia, eta beste bat eskolara erdaldun 
hasiko dena. Horrelako kasuak astiro aztertu beharko lirateke, baina uste dugu gutienean 
gelakide euskalkidunen kopuru kritiko bat beharko litzatekeela ikasgelako lana hizkuntz 
aldaera horretan abiatzekoz. Ez dugu daturik hori ebazteko. Hala ere, guk 3.4. azpiatal 
honetan, bere behin-behinekotasun guziarekin, ikasleen % 15-20an kokatu dugu. Hortik 
beherako portzentuetan, uste dugu euskalkia ezin dela hartu ikas-irakasteko lanaren ardatz, 
ume bakoitzak dakarren jakintza linguistikoari ahalik eta arreta handiena eskaintzea iduritzen 
bazaigu ere jokabiderik doituena. 

Beste puntu batean, nagusiki erabiliko den hizkuntz eredua hautatzeko erabil daitezkeen 
arrazoi politiko-ideologikoak jarri ditugu alde batetik, eta beste multzo batean bildu ditugu 
arrazoi didaktiko deitu ditugunak. Azken hauei garrantzi handiagoa ematen diegu 
euskalkiaren lantzea edo ez lantzea erabakitzeko orduan, ezen ez lehenbizikoei. Arrazoi 
didaktikoen arabera, euskalkiak ingurune jakin batean bizkortasun-gradu adinona baldin 
badu, uste dugu ikasleek euskararen ikasketa osoagoa eta egokiagoa lortuko dutela 
euskalkiari garrantzia emanez; aldiz, inguruan euskalkiak ez badu indarrik aski, edo batere ez, 
euskara batua erabiliko genuke eskolan ikaste-irakaste lanean aritzeko. 

Euskara batua ala euskalkia oposizioa erabili dugu sarritan orain arte, beste zehaztapenik 
gabe, eskolan eredu bati edo besteari lehentasuna emateko orduan. Baina pixka bat 
hurbilagotik aztertu nahi izan dugu ereduen kontu hau, eta horrela birekin barik lau ereduren 
arabera aritu gara antolatzen gure gogoeta: a) euskara batua; b) euskalki (bizkaiera) batua; c) 
eskualdeko berbeta; eta d) herrian herriko hizkera. Gogoeta, hiru ardatzen inguruan harilkatu 
dugu: 1) eredu bakoitzaren muga linguistikoen arabera; 2) bakoitzaren balioak gogoan 
harturik; eta 3) bakoitzaren erabilesparruei begiratua eginez.  

Eredu bakoitzaren muga linguistikoak hartzen ditugu ardatz orain. Herriko hizkera, bere 
xehetasun eta ñabardura guziekin (fonetismo, laburtzapen...), ezin du eskolak eredu gisa hartu 
bere lana antolatzeko: herri batetik bestera diren desberdintasunak, irakasleak herrikoak izan 
beharra, material didaktikorik eza, euskara batua ikasteko helburua zailtzea, eta abar, erabat 
baztertzen dute aukera hori. Graduazioaren beste ertzean, euskara batuaren mugak, berriz, 
lanbrotsuak dira: euskara batu formalak, hizkuntz ore guziaren aldean, oso alderdi ttikiak ditu 
erabakiak (eta beraz, beste aldetik, debekatuak); euskara batuaren kontzepzio zabal baten 
barrenean, beraz, euskalkiaren ezaugarri ugari sar daitezke eskolan onar daitekeen ereduan 
(eskolarako euskara batuak ez du zertan izan bat euskara batua estandar denentzat eta 
denetarakoarekin, gure kasuan Haur eta Lehen Hezkuntzako eskolez ari baikara, eta maila 
desberdinetako arazoak direlakoz). Euskara batuaren mugak ez ezik, ordea, euskalki 
batuarenak ere ez dira ongi zehaztuak: badira iritziak galdetzen dutenak bizkaieraz ere erabil 



5. kapitulua: ondorioak  587 
 
daitezkeela jatorriz beste ereduetatik datozen ezaugarriak3, hain zuzen hiperbizkaiera 
definitzeko bidearen kontrako aldera zuzenduak. Zer ondorioztatzen dugu? Euskara batuaren 
ulerkera zabala hartzen badugu alde batetik, eta bestetik bizkaiera ere hala aditurik, bi 
ereduen arteko mugak puntu auniztan gandutzen dira, laino tartean gelditzen. Bi ereduen 
elkarren-kontrakotasun erabatekotik ñabardura xeheagoetara etorri gara (hibridazio 
fenomenoa, gura ez dela ere gertatuko dena, tartean dela). 

Euskalki (bizkaiera) batua delako ereduak badu beste alderdi bat ere gogoan hartzekoa, 
bere muga linguistikoei dagokienez. Eredu estandarra (edo azpiestandarra, nahi bada, Euskal 
Herri guziaren ikuspuntutik) izan nahi badu, forma batzuei emanen zaie lehentasuna, eta beste 
batzuei kendu (ditu/dauz, laguntan/lagunketan/lagunduten/laguntzen...). Eskola jakin batean 
ari diren ume euskalkidun jakin batzuek, ordea, bizkaieraren barrukotzat jo daitezkeen 
ezaugarri horietatik denetatik forma jakin bat edo beste erabiliko dituzte bere herrian edo 
inguruan, eta horrenbestez herriko hizkeran lagunketan esaten duen bizkaieradun bati 
laguntan ikastea, laguntzen beretzea bezain arrotz-edo eginen zaio (baina bigarrenak Euskal 
Herri guzian balioko dio, euskara batuan hala delakoz). Adibide horiek iradokitzen duten 
pentsamendu-ildoak bizkaiera batuaren balioa erlatibatzera eramaten gaitu, baldin eta eredu 
erregional bateratzaile horrek forma bakarrak hobesteko joera baldin badu (estandarrak ohi 
duen bezala). Eta bizkaiera batua delakoak aldaera desberdinak eskuzabaltasunez onartzeko 
bidea hartzen badu, berriz, orduan guk -J. M. Elexpuruk iradokita- eskualdeko berbeta izena 
jarri diogun ereduarekin bat egitera etorriko litzateke. Edo bestela esateko: euskalki batua, 
tokian tokikotua, eskualdeko berbetaren parekoa litzateke: hemen ere, bi ereduen arteko 
mugak ezabatuko lirateke hein batean bederen. 

Eskualdeko berbeta izeneko ereduak bilduko lituzke denetan hobekienik eta xeheroenik 
eskola baten inguruko berbetaren ezaugarriak, modu idatziratuan. Horrelako eredu bat 
hautatzeak ez luke kezkarik ekarriko zein forma den euskalki (bizkaiera) batuan hobetsi dena 
eta zein ez, nahiz eta erreferentzia gisa euskalki literarioak dudarik gabe balioa baduen 
(hitzen forma idatzia erabakitzeko orduan, adibidez); eta aldi berean, herrian, familian edo 
eskualdean egiten den euskara moldeak bidea idekia izanen luke eskolan lasai erabiltzeko, eta 
horrela, herriko solaskerari buruzko gutxiagotasun konplexuak uxatzeko bidean jardunen luke 
instituzio horrek. Ikasle jakin batek, ingurune euskalkidun batean, eskolaren bidez, bi eredu 
landu beharko lituzke irakaskuntzako lehen mailetan (Lehen Hezkuntzan): eskualdeko 
berbeta, eta euskara batua (puntu askotan, aipatzen ari garen ildoan arita, berdinak izanen 
liratekeenak, bidenabar esateko). 

Bigarren ardatzera igaroko gara orain: hizkuntza-eredu bakoitzaren balioak. Euskara 
batuak, Euskal Herri guziko euskaldunen arteko komunikazio-beharrak bermatuko lituzke, eta 
denen arteko balio sinboliko bateratzailea ere izanen luke. Euskalki batuak, berriz, hura 

                                                 
3 Jokaera horren adibide praktiko bat: ETBko bertso saio batean, 1999ko abenduan, bertsolari bizkaieradun batek 
(Respalditzak) irria eta barria hartu zituen errima egiteko, aditz laguntzailea bizkaierazkoa erabiltzen zuela. 
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erabiltzen den eskualde-sailaren baitan balio elkarretaratzaile bera izanen luke, erregio 
mailan; balio sinbolikoa ere, erregio mailakoa izanen luke. Hedadura geografiko 
desberdinetako hizkuntz eredu horiek balio bateratzaile bana izanen lukete, beraz; eta horrek, 
potentzialki, elkarren arteko gatazka ekar dezake. Hori ere kontuan hartu beharra iduritzen 
zaigu. Lehen Hezkuntzako urteetan, dena dela, lehen ere esan dugun bezala, euskalkiaren 
ezaugarrien erabilera kezkagabeak izan lezakeen ondorio zatikatzaileak baino, guri arrangura 
handiagoa sortzen digu euskalkidunak bere hizkera (eskolara egokitua) lasai ez erabiltzeak; 
zeren etengabeko zuzenketa lanean ariz gero, umearen solaskera eredu jasoenaren moldeari 
egokitu nahizik, azkenean hizketa-jariakortasuna moteltzeko arriskua etor baitaiteke, eta 
horrela jarduteak norberaren hizkerarekiko guttieste sentimendua areagotzea ekartzen ahal 
baitu. 

Eskualdeko berbetak, berriz, guk ematen diogun zentzuan, balio instrumentala izanen luke, 
maila horretako normatibizazioak aukera emanen bailuke eskualdeko hizkeratik hurbileko 
eredu jantzi bat eratzeko, egokia litzatekeena eskolan erabiltzeko, adibidez, eta baita 
instituzio horren eta inguruko gizartearen arteko zubia egiteko. Balio sinboliko bateratzailerik 
(edo, alderantzizkoa, banatzailerik), berriz, ez luke zeren hartu. Herriko hizkerak, hondarreko, 
bereizi dugun azken mailak alegia, bere ñabardura guziekin, herriaren barreneko solidaritate 
sentimenduak eta harreman informalak bideratuko lituzke. Eskola mailan, ostera, uste dugu 
ezin daitekeela har eredu gisa, hainbat kasutan onargarria eta baliagarria eta erabili beharra 
izanen den arren, baliabide didaktiko gisa. 

Hirugarren ardatza, ereduen erabilesparrua hartu dugu. Bi modutan ulertzen dugu hori: 
funtzioen aldetik, eta hedadura geografikoari begiraturik. Euskara batuak maila jasoko 
funtzioak eta esparruak izanen lituzke bere, haien artean eskolakoak (berak bakarrak ez, 
ordea, inguru euskalkidunean); hedadura geografikoa, berriz, Euskal Herri guzia. Euskalki 
batuak ere funtzio jasoak hartuko lituzke, eta eskola ere bai, haien artean; geografikoki, 
berriz, eskualde-sail batean luke bere alorra (arazo batzuk ekar ditzake, dena dela). 
Eskualdeko berbetak, herria edo/eta eskualdeko hedadura geografikoan, maila horretako 
funtzio batzuk beregana ditzake (haien artean eskola lanaren zati bat bederen). Herriko 
hizkerak, berriz, esana dugun bezala, komunikazio eremu informalagoak beteko lituzke 
(baina ez horrengatik ezinbestean garrantzi ttikiagokoak, ez horixe), eta ezin da hartu 
eskolako hizkeraren eredu gisa. 

Puntu berezi bat eskaini nahi izan diogu hibridazio fenomenoari, hau da, jatorriz euskalki 
desberdinetako ezaugarriak diren formak elkarrekin nahasteari. Fenomenoa nahitaez 
gertatuko dela uste dugu eskoletan, umeek (eta irakasleek) informazio linguistikoa modu eta 
euskarri desberdinetatik bereganatzen dutelakoz. Beraz, edozein nahaste bere hartan lasai 
onartzekoa izanen ez bada ere (hauek orain, gero horreekaz; deutsut batean, eta hurrengoan 
dizkidate, ...), eredu desberdinen tasunak beti zehatz bereizirik edukitzen saiatzea ezinezkoa 
izanen da, eta hartan egiten den lana erdi-alferrekoa segur aski. Horrengatik, bada, ondorio 
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ateratzen dugu badirela eskolan zeregin lehentasun handiagokoak, bereizte lan etengabe 
horretan aritzea baino. 

Orain artean aintzat hartu ditugun faktore askotarikoak gogoan ditugula, hirugarren 
kapituluaren azkeneko puntuan gure proposamena aurkeztu dugu, behin-behineko balioa 
duelakoan, eta hatsarri gisa. Ez ditugu hemen berriz jarriko haren zertzeladak (ikus bedi 3.4.7. 
atala). 

Laugarren kapituluan azterketa enpirikoa egin dugu, ikusi nahi genuelakoz hartarako hartu 
ditugun eskola batzuetan nolako jardunbide praktikoa baliatu ohi duten bertako irakasleek 
euskalkiko ezaugarri batzuen aurrean, ikasleek idatzizko eskola-lanetan agertuak direla 
suposatuz. Bi azpieuskalkitan burutu dugu lana: Gernika aldeko eskoletan, bizkaieraren 
eremuan, eta Bera eta Lesakako eskoletan, goi-nafarrera garaikoarenean. Euskararen 
bizkortasuna handia dela kontsideratzen dugu, bi eskualdeetan: biztanleen % 70 inguru da 
euskalduna. Horrek, gure planteamenduaren arabera, aukera onak eskaintzen ditu 
euskalkiaren ezaugarrien agertze handia ahalbidetzeko, eskolaren testuinguruan. 

Erabili dugun hipotesia da, laburturik, irakasleek joera izanen dutela eskolako zeregin 
idatzietan hizkuntz eredu murriztua onartzeko; horrela, euskalkiaren ezaugarri batzuk, 
euskara batuaren kontzepzio zabal baten barrenean aisa sartzen ahal direnak, ez dira onartuko. 
Bestela esan, irazki estuxkoa erabiliko da idatzizko jardunean, euskalkiaren tasunen aurrean. 
Hipotesiaren bigarren zatian, uste genuen tokiko ezaugarriak ez onartzeko joera handiagoa 
izanen zela Bizkaiko aztertokian, ezen ez Nafarroan, lehenbiziko hartan eredu 
bateratzailearekiko gatazka biziagoa izan delakoan. 

Hipotesi horiek formulaturik, esaldi laburrez osaturiko sorta bat prestatu eta pasatu zitzaien 
irakasleei, non eskualdeko ezaugarri batzuk ageri ziren barreiatuak. Bere tokian agertu dugun 
prozedura baliatuz, indize batzuk atera genituen (EGI, EZI eta EAJI; ikus 4.3.4. puntua). 

Ondorioetara etorriz, honako hauek aipa ditzakegu, 4.5. puntuan hedatuago jasoak direnen 
gogoragarri edo/eta osagarri. Bi aztertokietan ageri da joera zenbait tasun, euskara 
zuzenekoak izan arren, ez onartzekoa. Irakasleen zuzentze lanetan, ezaugarri bakoitzaren 
aurrean, jarrera dikotomikoa ageri da: ezaugarri jakin bat onartu edo/eta gaitzetsi eginen da 
gehienetan, aldebatera; gure idurikoz guttiegitan hartzen da tarteko bidea (zeharo onartu edo 
gaitzetsi gabetanik esplikazio bat ematea, konparazio batera). Euskara batuaren mugak ez dira 
ongi finkatuak irakasleen iritzian; hala, forma jakin baten aurrean, batzuek onartu egiten dute, 
eta beste batzuek ez (garbiago ikusten da hori Gernika aldean, non irakasle guztiz gehienek 
idatzian euskara batua bakarra erabiltzen dutela esaten baitute; ikus 3.3.2.2.). Euskara batu 
formalak alboratzen dituen ezaugarriek gaitzespen maila handiagoa biltzen dute besteek 
baino; horrek bidea ematen digu baieztatzeko euskara batu formal horrek baduela eragina 
irakasleen joeretan. Hala ere, ez da euskara batu formala irakasleen jokabidea baldintzatzen 
duen eredu bakarra, zeren hark zehazki baztertzen ez dituen ezaugarri batzuk ere ez baitira 
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lasai onesten. Bada, orduan, beste zerbait irakasleen jardunbide jakin horretara bultzatzen 
duena.  

Pentsatzen genuen euskara batu soziologikoa izeneko eredu aski zehaztu-gabeak ere balio 
zezakeela jokaera murrizgarri horren esplikazioa bilatzen laguntzeko. Hala ere, euskara 
batuari erantsiriko beste adjektiboak (soziologikoak, alegia), gizarte euskaldun guzia dakar 
gogora, eta iradokitzen du bataz beste denek uste bera edo bertsua izanen luketela eredu 
horretan onargarri liratekeen ezaugarriei buruz. Jakina, gure azterketan lagundu diguten 
irakasleek ez dute gizarte guziaren ordezkaritza-lana betetzeko balio; bestetik, Nafarroa 
aldeko eskoletan ezaugarri batzuk aurkeztu genituen, bertakoak, eta Gernika aldekoetan, 
berriz, inguru hartako euskaldunek erabiltzen dituztenak; hots, ez genuen ezaugarri multzo 
beraren aurreko jarrera neurtu nahi. Orduan, egokia ote da euskara batua psikologikoa 
deitzea, azken batean bakoitzaren ustearen araberako juzkua egiten baitu irakasleak? Horrek 
ere, baina, badu aitzakia erraz ateratzekoa: talde baten iritzien bataz bestekoa ateratzen 
dugunetik, emaitzek nolabaiteko bataz-bestekotasuna dute, gutti edo aski norberaren 
usteetatik aldentzen dena. Horrenbestez, egokiagoa iduritzen zaigu euskara batua 
psikologiaren eta soziologikoaren arteko zerbaitez mintzatzea, baina ez bataren edo bestearen 
balizko existentzia bera ukatzeko, baizik eta lan honek halako helbururik ez duelakoz. Hala 
ere, behin zehaztapen horiek eginik, euskara batu soziologikorantzako joeraz mintza 
gaitezkeela iduritzen zaigu. Segi dezagun. Nola esplikatzen da, ordea, ezaugarri jakin batzuk 
baztertzeko joera erlatiboaren beste aldea? Hau da, zergatik onartzen dira neurri batean, are 
euskara batu formalak debekatzen dituen forma batzuk ere? Erantzunaren zati bat izan daiteke 
irakasle batzuek menturaz euskara batu formalari buruzko jakintza-eskasiak dituztela, hots, ez 
dakitela zehazki zein diren eredu horretan onarturiko formak; baina uste dugu beste faktore 
bat ere beharrezkoa dela irakasle taldeen jardunbide konkretua azaltzeko: herriko euskararen 
bizkortasuna, alegia: zenbat eta euskara (euskalkia) biziago egon eskualdean, haren 
ezaugarriak ugariago agertuko dira eskolako lanetan ere, eta horrek bultzatuko ditu irakasleak 
haiek onartzera (gure ustez oso zentzuzkoa den jarrera, bidenabar esateko, inguruaren 
ezaugarriak gogoan harturik eta gure planteamenduaren muinari jarraiki). Gainera, ondorio 
hau ateratzeko datu zehatzik oraindik ez badugu ere, iduri du, espero daitekeen gisan eta 4.5. 
atalean azaldu dugun bezala, irakaslearen jardunean badukeela eragina berak herriko berbetaz 
duen jakituriak. 

Gure hipotesian aitzin-ikusten genuen bizkaieraren eremuko eskoletan segur aski bertako 
tasunak baztertzeko joera handiagoa izanen zela, sakoneko auziak dituen ezaugarri 
bereizgarriengatik (ereduen arteko aldea handiagoa, eta gatazka giro biziagoa). Hala ere, 
aztertu ditugun tasun linguistiko guziak batera hartuta agertu zaizkigun emaitzek ez dute gure 
lehengo ustea baieztatzen, izan ere Nafarroako eskualdean eta Bizkaikoan tokian tokiko 
hizkuntz ezaugarriak ez onartzeko joera antzeko xamarra agertu baitzaigu (gogoan dugu, dena 
dela, azterketa kualitatiboa dela, ezaugarri jakin batzuetan oinarritua; eta baita toki bateko eta 
besteko irakasleen batez besteko tipologia linguistikoa hein batean desberdina dena 
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euskararen jakiteari dagokionez). 

Euskarak (euskalkiak ere bai, beraz) bizkortasun handia duen bi eskualdetan egin dugu 
azterketa enpirikoa. Hirugarren kapituluaren amaiera aldera eginiko proposamenaren arabera, 
horrelako tokietan euskalkiak toki handia behar du eskolako zereginetan. Euskara batura 
lehen baino lehen iristeko joera baino egokiagoa iduritzen zaigu bertako ezaugarriei jaramon 
berezia egitea eta aisa onartzea (idatziratutako forman, gure ustez), arian-arian hurbilduz 
euskara batua delakora (oraindik egiten ari den eredua dena, bidenabar esateko). Uste dugu 
lagundu diguten irakasle taldeetan badela sentiberatasuna euskalkiaren tratamendua gisa 
horretan planteatzeko. Hala ere, oraindik urrats bat gehiago egitearen aldekoak gara: 
euskalkiaren ezaugarriak onartzeko jaidura handiagotuko genuke. Hori egiteko, alde batetik 
euskalkiaren tasunak irakaslearen eskumenean jarri beharko lirateke -badaezpada norbaitek ez 
badakizki ere-, euren forma idatziratuarekin batean; bestetik, euskara batuaren eta 
euskalkiaren ulerkera zabala bultzatuko lukeen jarrera ikusten dugu indartu beharra. 

Azken proposamen bat ere egin nahi dugu, gogoeta-gai, Euskal Herri guzirako balio nahi 
lukeena. Bete-betean uste dugu herrietako euskaretatik euskara batura bidea egiteko eskolak 
zeregin ezinutzizkoa duela. Pentsatzen dugu, orobat, azken urte hauetan bide hori bizkorregi 
egin nahi izan dela, beharbada euskara batuaren eredu ezinbestekora lehenbailehen iristeko 
gogoak eraginda, eta aldi berean eredu hori modu murritzean ulertuta. Horrela jauzia 
eginarazi ohi zaio ikasle euskalkidunari: herrietako euskara-moldeetatik ikasle guziak euskara 
batu bat eta berera zuzenean, nolabait esateko, horixe zen bidea.  

Hau da, eskola hizkeratako, tokian tokiko solaskera ugarietan mintzo diren lurralde 
guzietako eskoletan (jakina, euskara batua erabiltzen dutenetan), eredu murritz bat erabiltzeko 
eta onartzeko joera dago eskola hizkera idatzitzat; eredu hori euskara batu usteko bat da, 
eredua egin(xe)a delakoan. Ezaugarri dialektalei ez zaie aski den adinako tokia egiten 
eskolan; hibridazio-bidea ez da lasai onartzen, edo oso kasu berezi eta bakanetan baino ez; 
euskara batutzat hartzen ez den guzia, eskola hizkeran zuzentzeko joera ageri da, ez da 
onartzen. Joeraren eskema, ondoko grafikokoa litzateke, non eskola hizkerak eta euskara 
batuak (batua uste denak, zehatzago esateko) neurri berberak izanen lituzketen, halako 
moldez non hizkuntz baliabide jakin bat euskara batua kontsideratzen ez bada, aldi berean eta 
horrexengatik berarengatik, ez den kontsideratzen eskolan onartzekoa (idatziari dagokionez 
ari gara beti). Ikus 5.1. grafikoa. 
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herri hizkerak (eskolara hastean)

eskola mailak

aldaera geografikoak

euskara batua=eskola hizkera  Lehen Hezkuntza (12 urte)

 
5.1. grafikoa. 

Horren ordez, guk beste eskema bat proposatuko genuke (5.2. grafikoan ageri dena). 
Euskal Herriko eskola-hizkera guzien ezaugarri guziak batuko bagenitu eta bata bestearen 
ondoan jarri (abstrakzio teoriko hori eginez), guziaren emaitzak euskara batuak baino 
baliabide linguistiko gehiago izanen lituzke, euskalkien ezaugarri berezi ugari ere ez 
liratekeelakoz baztertuak geldituko herri desberdinetako eskola-hizkeretatik. Eskema horren 
arabera jokaturik, euskalkien ezaugarriek balukete sarbide erosoa eskoletan onartzen den 
ereduan. Gainera, herrietako euskaretatik euskara batura igarotzeko bidean, eskolako hizkerak 
tarteko zubiaren papera eginen luke: hizkera hori hein batean desberdina litzateke Euskal 
Herriko lurralde desberdinetan, tokian tokiko euskararen ezaugarriak ere sartuko 
liratekeelakoz eskolan onesten den ereduan. Teorian, norabide horretan jokatuta, ikasle 
euskalkidunaren hizkuntz jakintzak bi osagai lituzke, biak eskolan onartuak. Bat, euskara 
batua estandarra kontsidera daitekeena, komunikabide nagusien bidez eta eskolan bertan ere 
jasoko lukeena; haren osagaiak hauek izanen lirateke: bertako hizkuntz ezaugarri batzuk, gehi 
beste batzuk jatorriz arrotzak. Bigarren osagaiak, berriz, bertako euskalkiaren ezaugarriak 
bilduko lituzke: batzuk euskara batua erabakiarekin, formalarekin bat etorriko ez direnak -
baina halere eskolak gaitzetsiko ez dituenak-, eta beste batzuetan eredu bateratzailearen 
alderdi arautu gabeei dagozkienak. Hona eskema: 

 

herri hizkerak (eskolara hastean)

eskola mailak

aldaera geografikoak

euskara batua (egiten ari da)
      (marra meheak)  

Lehen Hezkuntza (12 urte)

eskola hizkerak (marra lodia)

 
5.2. grafikoa 

Honaino, gure aztergaiarekin zerikusi zuzen-zuzena duten zertzelada nagusiak agertu 
ditugu, eskolako hizkera eredua dela eta. Baina beste alde batetik, lan hau burutzeko egin 
dugun ibiliak bidea eman digu perspektiban ikusteko gurea bezalako hizkuntza batek bere 



5. kapitulua: ondorioak  593 
 
normalizazio bidean izan dituen gorabehera batzuk, eta horrek irakaskuntzan nolako 
ondorioak ekarri dituen hurbil xamarretik arakatzeko. Azterketa sakonagoak egin behar 
badira ere, azken gogoeta honen helburua litzateke mundu zabalean Euskal Herrikoa 
bezala(tsu)ko egoeretan egiten diren normalizazio ekimenen artean hemengo ereduaren berri 
eskaintzea, bestetan gerta daitezkeen prozesuekin eta haien emaitzekin erkatzeko baliagarria 
izan daitekeelakoan. 

Jar gaitezen, hasteko, hirurogeiko hamarrurtekoaren lehenbiziko urteetan. Euskarak bi 
hizkuntza guztiz indartsuren (espainolaren eta frantsesaren) artean irauten du bizirik, haiekin 
ukipen egoeran dagoela. Esparru eta zeregin formal dei daitezkeen guztietatik (administrazio, 
komunikabide, zein irakaskuntzatik) ia arront baztertua da: funtzio soziolinguistiko apalenak 
besterik ez ditu betetzen, Eliza Katolikoak eskaintzen dion babes apurra salbu. Corpusari 
dagokionez, XX. mendearen hasieran hizkuntz eredu batua eraikitzeko eginiko ahaleginak ez 
du gizartean atxikimendu aski erdietsi, eta gerraren ondoko itzalaldiaren ondotik euskarak 4 
edo 5 euskalki literario ditu, gutti lantzen direnak, eta hainbat dialekto, azpidialekto eta herri 
hizkera desberdin. Espainolaren eta frantsesaren presio handiaren azpian, alde bateko eta 
besteko euskaldunen arteko komunikazioa ere ez du ziurtatzen, eta horrela gizartea elebitasun 
ordezkatzaileko prozesuan sartua da bete-betean.  

Testuinguru horretan, hirurogeiko hamarrurtekoan, nazionalismoaren birformulazioarekin 
batean, ordezkatze prozesuari aurre egiteko mugimendua agertzen da, gehienbat gizarteko 
sektore gazte batzuk direlarik bultzagile (Txillardegi aipatu behar da bereziki). Horrela 
sortzen da euskara batua izanen denaren ernamuina. Irakaskuntzan, ikastolen mugimendua 
abiatzen da. Euskaltzaindiak, aita Villasanteren gidaritzapean eta Mitxelenaren itzal 
intelektualaren azpian, babes akademikoa eskaintzen dio ekimen bateratzaile jaio berriari 
(1968, Arantzazu). Erdi aldeko dialektoak hartzen dira oinarri: lapurtera, nafarrera eta 
gipuzkera. Horrela, lapurteraren literatur tradizio klasiko garrantzitsua (Axularrek 
sinbolizatua) eta gipuzkerak duen pisu soziolinguistikoa (hiztunen % 40 inguru, eta lehendik 
euskaldunen artean duen prestigioa) uztartzen dira, besteak beste. Zuberera eta bizkaiera 
(bazter euskalkiak) eredutik urrutiago gelditzen dira, haietatik bigarrenak araberan hiztun 
aunitz baldin badu ere (% 40 inguru), eta hizkuntzarekiko atxikimendua ere franko handia. 

Eredu bateratzaile berriak borroka latzak bizten ditu euskaldunen gizarte urrian, 
laurogeiko hamarrurtekoaren hasiera arte bizkor iraunen dutenak. Euskara batua eta 
euskalkiak elkarren etsai bateraezin gisa hartzen dira. Haren aurkariek, euskara batuak 
euskalkiak hilen dituela argudiatzen dute; aldekoek, berriz, ezinbestekoa dela lehen baino 
lehen dialektoen gainetik egonen den eredu bat, hizkuntzak iraunen badu. Irakaskuntzan, 
ikastolen hazkundea gertatzen ari da, eta haietan ere islatzen da euskara batuaren eta 
euskalkien arteko aurkaritza bizia. Borroka horretan, euskara batuak konnotazio positiboak 
beretzen ditu (aurrerakoitasuna, modernotasuna, hiritartasuna), eta euskalkien alde aritzeak, 
berriz, kontrakoak, horrek bazter euskalkiko hiztunaren konplexua areagotzen laguntzen 
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duela. Ekimen bateratzailea ari da nagusitzen lehia horretan. Gizartean (Hegoaldekoan batik 
bat) ilusio handia bizten du (Iparraldean, oro har, ekimen elkarretaratzailearekiko jarrera 
hotzagoa izanen da beti), eta euskara batua delakoa uste baino lehenago onesten eta zabaltzen 
da: ondoko urteetan euskalduntze-alfabetatzeko ekimenak arrakasta handia lortzen du, 
komunikabideetan eta zeregin literarioetan gero eta onarpen zabalagoaz janzten da, eta 
irakaskuntzaren alor oraindik murritzean ere eredu hori nagusitzen da, oro har. Horrekin 
guziarekin, euskara batura heltzeko beste bidea eta erritmoa, euskalkiak (batez ere bizkaiera) 
kontuanago hartu behar direla aldarrikatzen duena, baztertuxea gelditzen da gizartean. 
Euskalkiekiko lehian murgildurik, gainera, euskara batua eratzeko orduan bizkaieraren 
ezaugarriek ez dute biderik aurkitzen hura aberasteko, eta ondorioz eredu murritza garatzen 
da, aunitzen ustez gipuzkoarregia. Baina oraindik euskalkia eta euskara batua elkarren 
areriotasunean ulertzen dira, euskara batua ez da aski finkatua eta indartua, eta bi ereduen 
arteko borroka horretan biltzen da eztabaida.  

Frankismoaren amaierarekin, Espainiako estatuan Autonomi Estatutuak ezartzen dira. 
Hortik aitzinera, Hegoaldeko eta Iparraldeko egoerak bereizten hasten dira nabariki. 
Iparraldean, gaur egun arte euskarak segitzen du ezagutza ofizialik gabe, eta hizkuntzak 
galbidean jarraitzen du bizi-bizi, irakaskuntzaren esparruan hizkuntzaren defentsarako 
ekimenak agertzen badira ere. Hegoaldean, 1979an onartzen da Euskadiko Autonomi 
Erkidegoari dagokion estatutua, eta 1982an Nafarroako Foru Komunitatearena. Azken 
honetan, bertako Gobernuak ez du hain zuzen euskararen aldeko politika deliberaturik egiten, 
baina halere euskararen eta euskarazko eskaria handitzen ari(tu?) da, poliki bada ere. Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoa biltzen dituen Erkidegoan, berriz, lege-babesa dela lagun, euskara 
indartsu garatzeko oinarriak finkatzen dira. Irakaskuntzaren esparruan ere aitzinatze handiak 
gertatzen dira, non euskara batuak duen lehentasuna, oro har, gizarteak hala nahita. Irakasle 
andana prestatu behar da euskararen eta euskarazko eskariari erantzuteko, haietatik asko 
euskaldun berriak direnak (eta euskaldun zahar aunitz, bere hizkeraren harrotasunik 
gabekoak). Denboraren joanean, berriz, gipuzkeraren bizkortasuna nagusituz etorri da eredu 
batua taxutzeko orduan, eta horrek mendebalean bezala iparraldean ere kezka bizten du, 
eredu batuak euskalkien arteko oreka ez bide duelakoz ongi gordetzen. Dena dela, euskararen 
orotaratzeko garai horretan euskaldundu edo alfabetatu ziren irakasle gehienak, segur aski, 
euskara batuaren eredu murritzean hezten dira hizkuntzari dagokionez, norberaren euskalkiko 
ezaugarriak saihesteko (edo ukatzeko) joera zenean nagusi. Horrek badu zerikusia ondoko 
urteetan euskara batuaren izenean eskoletan onartu eta erabili den hizkuntz eredu (franko) 
zurrunarekin. 

Laurogeiko urteetan euskalkiekiko kezka ez da amaitua, artean erdi-gordea egon bada ere. 
Euskara batuaren erabilesparru gisa oraindik ere administrazioa, komunikabideak eta 
irakaskuntza aldarrikatzen dira, alor horietako bakoitzean xehetasunetan sartu gabetanik. 
Aldaketa gertatzen hasia da, ordea: behin euskara batuaren iraunbidea ziurtaturik ikusten 
dela, eta haren beharra eta zeregina (ia) denek eta erabat onetsia, euskara batuaren eta 
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euskalkiaren arteko auzia xeheago aztertzen hasteko bidea idekitzen da. Lehen aipatu 3 alor 
estrategiko nagusi horietan maila desberdinak bereizi beharra agertzen hasten da: herri eta 
eskualde euskalkidunetan, sarritan eredu batua hotzegia da, arrotzegia; ez du aski balio 
egunoroko harreman mota ugarietarako; gune euskalkidunetako eskoletan eredu batu murritza 
jaso dutenen kasuan belaunaldien arteko etenaren arriskua begien bistara etortzen da. Heldu 
da, bada, garaia berriz ere euskalkien arazoa lasaiago eztabaidatzeko, grina bizienen tenorea 
gainditu bidean delarik: hizkuntzaren irakaskuntzan planteamendu eta proposamen berriak 
agertzen dira, eta berriz ere euskalkien trataera berrikusi beharra aldarrikatzen da, hala 
euskalkiaren balioa goretsiz nola eredu azpiestandarrak galdetuz, lurralde desberdinetan 
hobeki atxikitzeko bertako hizkerari.  

Laurogeita hamarreko urte-aldean, gero eta biziagoak dira deiak orain arteko bidea 
berrikusteko eta eginiko akatsak eta sortu diren askiezak konpontzen hasteko. Euskalkiekiko 
jokaera berriz aztertu beharra sumatzen da. Iparraldean eta Nafarroan ere bertako euskalkien 
egungo egoera aintzat hartu beharra aldarrikatzen da, baina batez ere ildo horretako eskariak 
mendebaletik datoz ugariago: euskara batua bera euskalkien edo eskualdeko hizkeren 
ezaugarriek koloretu eta biziarazi behar dute, eredu estandarraren arroztasuna sahiesteko, 
hein batean bederen; eredu estandarraren erabilesparruak mugatu egiten dira, eta 
euskalkienak bilatzeko ekimenak agertzen; hiztunen konplexuak kentzeko ahaleginak ageri 
dira. Funtsean, euskalkiekiko jarrerak aldaketa garrantzitsua izan du: izan ere, bi ereduak 
elkarrekin garaikarrean ari beharrean, orain elkarren osagarritasuna azpimarratzen da. 
Horretarako, baina, bistan da irakaskuntzaren eremuan jokabide egokia asmatzea oso 
garrantzitsua dela.  

Izan ere, euskara batuak behar duen soiltasun erlatiboak eta herrietako euskara moldeen 
ugaritasunak beste tenka-puntu bat dakarkete gaur egun. Euskara batuaren sorrerarekin 
batean, borroka eredu berriaren eta euskalkien artean izan zen, zeinek zein azpiratuko. Orain, 
eta etorkizunari begira, beste honela etor daiteke auzia, gure iduriko: alde batetik, 
euskalkiaren ezaugarriak errespetatu beharra galdetzen da, hurbileko ereduak hobeki 
bermatuko duelakoan hizkuntzaren transmisioa ezen ez imitatu-gai arrotzak; hortik, ordea, 
euskara batua delako eredua mugagabeki zabaltzeko arriskua etor daiteke, eredu horren balio 
bateratzailea bera ere zalantzan jarriz beharbada. Beste aldetik, berriz, gazteleraren eta 
frantsesaren eragin bortitzaren pean bizi baitira alde banatako herrietako euskara moldeak, 
hizkuntza indartsu horien morrontzape sakabanatzailean ez erortzeko, euskara batua 
garatzeko orduan Iparra eta Hegoa bilduxerik edukiko dituen tradizio bateratsuari garrantzia 
eman eta zaindu beharra aldarrikatzen da. 

Bi alderdiak kontuan eduki beharrak dira. Baina ez dute zeren elkarren aurkari izan, 
bakoitzaren funtzioak eta bitartekoak desberdinak baitira. Erregistroen eta erabilesparruen 
banaketa egokian asmatu behar da: nor, norekin, non ari garen, ... horren arabera izanen da 
eredu bat edo bestea hobestekoa, hots, hizkuntza monolitikoaren eta orotarako berdinaren 
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tokian, komunikazio egoeren baldintzen menpe izanen da egokia bata edo bestea erabiltzea. 
Ildo horretan sartzen dira azkeneko proposamenak, oro har. Gure azterketako eskola-mailei 
dagokienez, euskalkiaren ezaugarrien aurrean jokabide onarzalea bere tamaina egokian 
erabilirik (inguru euskalkidunez ari gara), iduritzen zaigu hezibidean ari den hiztunak modua 
izanen duela bere hizkerarekiko maitasuna eta estimua gordetzeko eta garatzeko, eta 
belaunaldien arteko ezinbesteko etena ttikitu eginen dela; horrela, hizkuntza indartsuago 
egonen da erdarekin lehiatzeko, eta eskolak ateratzen dituen hiztun berriak inguruko 
gizartean egoki txertatuak egonen dira, erregistro desberdinak sakonago ikasteko eta 
menperatzeko bideak zabalik uzten diren neurrian. Euskalkiaren eta haren tokian tokiko 
ezaugarrien tratamendu doitua bilatu behar du eskolak eskualde euskaldunetan, hartako 
arrazoi didaktikoak behar direlarik gidari. Jokabide onarzale horrek etorkizunean beharbada 
hizkuntz eredu elkarretaratzailearen ezaugarri linguistiko konkretuak mendebalerago ekar 
ditzake, bai, baina hori hizkera estandarrak bildu ohi dituen tenken baitan kokatuko genuke 
(hizkera estandarra berez ez baita guziz egonkorra denboraren joanean), eta ez gaitu eraman 
behar pentsatzera eta defenditzera gaur egun eskolak duen zeregin nagusia batasun estu bati 
eginahalean eustea dela.  

Guziaren buruan, beraz, euskara batuaren funtzio bateratzaileari arreta jarri beharra ongi 
gogoan dugularik ere, gaur den egunean eskualde eta herri euskalkidunetako eskoletan 
bertako hizkuntz ezaugarrientzat garrantzi eta agertze-bide handiagoa eskatzen dutenen 
iritziak dira gure ustez lehenetsi beharrak. Eta hartarako, irakasleei, behar duten laguntza 
eskaini behar zaie. 

 

Amaitzeko. Euskalkiaren eta euskara batuaren artean dagoen auziak (batzuetan agerian, 
beste batzuetan azpian gordeak), eskolaren munduan maiz noraeza ekarri ohi duela uste dugu. 
Lan honen helburua da lankidetza ekartzea gai garrantzitsu horrek behar duen konponbidean; 
polemika sortzen duen auzi horren inguruan oinarri batzuk eta aribide bat markatzen lagun 
dezakeelakoan gaude. Baina handiagoa da egiteko dagoena.  
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Esaldi-sortari erantzun baino lehenagoko oharrak1. 
1.- Ondoko orriotan agertzen diren esaldiak, idazlan desberdin batzuetan agertu dira (puntuazio marka batzuk guk jarri 
ditugu, hobeki ulertzeko). Idazlanak gai desberdinei buruzkoak ziren: eri dagoen eskolako lagun bati gutuna, ipuin bat 
idaztea, egunkarira gutuna, udarako asmoen berri ematea Bizkaiko eskola bateko umeei, etabar. 
2.- Hemen esaldi horiek kontesturik gabe ageri direnez, kasu batzuetan itzulpenak jartzen dira ondoan, idatzi duenak zer 
esan nahi zuen argituz.  
3.- Pentsa ezazu zure ikasleen idazlan batzuk zuzentzen ari  zarela, eta ondoan agertzen diren esaldiak topatzen dituzula. 
Batere kezkarik gabe, zure ikasleen lanetan agerturiko esaldi hauek zuzendu behar dituzu, naturaltasun osoz, zure ohizko 
irizpideen arabera. 
4.- Ohiko irizpideen arabera zuzendu behar dituzu esaldiak. Normalean zuzentzeko denbora asko izaten ez denez, hemen ere 
horrelaxe jokatu behar duzu: orientabide moduan minutuko 4-5 esaldi zuzendu behar dituzu gutxienez. 
5.- Zuzenketa zeure irizpideen arabera egin behar duzu, ahal dela lankideekin kontsulta gutxi eginez (normalean egiten 
duzun bezala jokatu behar duzu, dena dela).  
6.- Hiztegia erabil dezakezu nahi baduzu. 
7- Esaldi horietako bakoitzean hiru aukera izango dituzu:  
a) esaldia zuzena da, ongi dago (begira 8. puntua);  
b) esaldia ez da zuzena, zuzendu behar da (begira 9. puntua);  
c) esaldia ez nuke txartzat emango, baina dudaren bat sortzen dit zuzentzean (begira 10. puntua). 
8.- Lehenengo aukera: "Esaldi hau ondo dago, eta beraz horrelaxe utziko nuke".  
Honelako esaldi bat agertzen zaizunean, besterik gabe pasa hurrengo esaldira. 
9.- Bigarren aukera: "Esaldi hau oso-osorik, edo esaldiaren elementu bat edo batzuk txarto daude, eta beraz zuzenduko 
n(it)u(z)ke".  
Honelako esaldi bat aurkitzen duzunean, hauxe egin behar duzu: esaldiaren azpiko puntuzko lerroan paratu zure zuzenketa. 
Zuzenketa egiteko, ez kopiatu berriz esaldi guztia: nahikoa da gaizki dagoena originalean ezabatzea, eta azpiko puntuzko 
lerroan horien ordain egokia jartzea (horrela denbora gutxiago beharko duzu zuzentzeko). Esaldiari zerbait falta bazaio, 
seinalatu zer den eta non jarri behar den. Esaldi guztia bakarrik idatzi behar duzu elementu guztiak gaizki daudenean, bestela 
ez. 
Zuzendu eta gero, pasa hurrengo esaldira. 
10.- Hirugarren aukera: "Esaldi hau ez nuke erabat txartzat emango, eta beraz ez nuke zuzenduko, baina uste dut ohar bat 
egin behar zaiola ikasleari edo gela guztiari, idatzitako hori hobekiago jartzeko". Edo beste pentsamendu hau: "Ez naiz 
ausartzen zuzentzen, hau da, txartzat ematen, baina zalantza dut forma hori egokia ote den edo beste zerbait ipini behar ote 
den horren ordez".  
Hirugarren aukera hau hartzen baduzu, hauxe egin behar duzu: 
a) Azpimarratu zalantza edo azaldu beharra sortzen dizun hitza. 
b) Egin gurutze bat esaldiaren eskuinaldeko aldean  (    ); 
b) Pasa hurrengo esaldira. 
11. Gerta liteke esaldi batean bi aukerak agertzea: alde batetik zerbait zuzendu behar dela ikusten duzu (2. aukera), baina 
esaldiaren beste hitz batean adibidez hirugarren aukera egingo zenuke. Hala bada, egin zuzenketa alde batetik (bigarren 
aukeran bezala jokatuz), eta bestetik azpimarratu zalantza sortzen dizuna eta egin gurutze bat esaldiaren eskuinaldean (hau 
da, hirugarren aukeran bezala jokatu). 

*********************** 
GOGOAN EDUKI: 
1.- Hau ez da inola ere azterketa bat. Ez dago inolako tranparik inon ere, inor "harrapatzeko". Oso garrantzitsua da lasai 
hartzea. Imaginatu behar duzu gela bateko ikasleek egin dituztela esaldi horiek zuk aginduriko idazlan batzuetan eta zu 
idazlan horiek zuzentzen ari zarela. 
2.-Zuzenketa ahalik eta naturalena egin behar duzu, zeure irizpideen arabera, eta beraz ez duzu esaldi batekin luzaro egon 
behar pentsatzen ezin erabakiz. (Gogoratu, minutuko 4-5 esaldi zuzendu behar dira gutxienez; hortik gora nahi diren 
guztiak). 
3.- Esaldien artean ez dago inolako orekarik: beharbada denak daude gaizki, edo gutxi batzuk, edo bat bera ere ez; 
beharbada denak daude ondo, edo batzuk, edo bakarrik ere ez; eta azkenik, beharbada denak sartzen dira hirugarren 
multzoan (txartzat eman ez, baina komentario bat merezi dutenen artean edo duda sortzen dutenen artean), edo batzuk, edo 
bakarrik ere ez.  
4.- Zuzenketa saio bakar batean egitea ez da gomendagarria, gehiegi nekatzeko arriskua egon daitekeelako (dena dela zeuk 
erabaki behar duzu nola egin, jakina). 
 
Azter ezazu esaldi bakoitza, eta zuzendu, zure ohizko kriterioen arabera, bestelako kezkarik  bat ere gabe, 
naturaltasun osoz. Eskerrik asko. 
 

************* 
Gernika aldeko esaldi sorta, zuzentzeko 

Zenbat eta handiagoa, hainbat eta alferragoa. 
Gure katua gazteegia da. 
Ez naiz mugituko harik eta zu etxera sartu arte. 
Sobera handia da gela hau. 
Hori lar handiegia da. 
Okela larregi jaten dogu jaietan. 
Ez ote da etorriko inor? 
Elkar ibiltzen dira beti Jone eta Koldo. 

                                                 
1 Gernika aldeko ikastetxeetarako, gisa honetako testu bat bidali zitzaien ohar gisa, apur bat egokitua.  
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Taberna horretan kafesnea hotz samarra ematen dute. 
Esne hau apur bat hotz dago. 
Jon txikitxua da saskibaloian jokatzeko (Jon es un poco pequeño para jugar...). 
Ondo polita da gure ikasgela berria! 
Zure lehengusu hori erabat alferra da. 
Gure etxeko hormak guztiz zuriak dira. 
Andra bastante zaharra da baserri horretakoa. 
Zenbat hurrago zagozen hobeto ikusten duzu. 
Erreka lohi dago. 
Neskie uretara jausi da. 
Lapikoa surtan imini dut. 
Zure lagun hori zietz tontoa da. (Ese amigo tuyo es completamente tonto)  
Etxea sutan dago. 
Udaberria da eta sagarrak loran daus. (...los manzanos están en flor).   
Bide horretatik joan dira denak. 
Hortik uretik ez dut edango (De esa agua no beberé). 
Neska honeri ez zaio aita oraindino etorri. 
Honexeri tokatu zaio loteria. 
Hauxe berau nahi dut nik. 
Ane ez da mugitzen inoiz bere etxetik. 
Honek beronen etxean egiten du lo. 
Herri berekoak gara gu biok. 
Horrela egin behar dira gauzak. 
Herri batekoak dira Jon eta Koldo (Jon y Koldo son del mismo pueblo). 
Hori ez dugu inoiz esan horretara (Eso no lo hemos dicho nunca de esa manera). 
Aoneri eman diot giltza! (¡A éste le he dado la llave!). 
Nik ez daukatez hirurogei urte. 
Gure eskaratzak hiru metro luze dauzka (Nuestra cocina tiene 3 metros de largo) 
Kilo bat sagarragaz ez da nahikoa. 
Zuregatik ez balitz, ez nuke ezer onik eginen. 
Hementxe berton bizi naiz ni. 
Zugaitik egin dut dena. 
Berdura jaten du loditu ez egitearren. 
Ni etxerantza joan nintzen. 
Badakit tronpeta joten. 
Lau egunetik behin etortzea aski da, ezta? 
Baten bat sartu da gure etxean. 
Egun birik baten etortzen da (Viene una vez cada dos días). 
Zu zara atzenengoa. 
Guk bina hogerleko iminten ditugu (Nosotros ponemos 2 duros cada uno) 
Honek sarritan etortzen dira gurera (Estos vienen a menudo a nuestra casa). 
Hogeitazak lagun ibili dira perretxiko bila (Más de veinte han andado...). 
Aurten bedarra franku dago. 
Ur apur bat edan dugu iturrian.  
Esne pixka bat emango didazu, faborez? 
Andra batzuekin egon naiz hitz egiten. 
Horrek niri ilusiñoa egiten dit.  
Zornotzakoa delakoan nago. 
Ezer ekarri duzu? 
Esan edozer (Dí cualquier cosa). 
Horrela irabaztea gatxa da (Ganar así es difícil). 
Horrek bere burua hil du. 
Honaino ez dugu oztoporik izan. 
Elkarri begiratutze (Se han mirado mutuamente). 
Batera etorri dira (Han venido juntos). 
Zegan daukazu patata gaur? (¿A cuánto tienes la patata hoy?) (merkatuan) 
Non da Mikel? 
Kendu eizu maleta bidetik!  
Nola etorri zara Gernikara? 
Hementxe bertan egon dira jokalari guztiak bi egunez. 
Nik ez dakit zelakoa den zure herria. 
Hona arte iritsi zen ura (El agua llegó hasta aquí). 
Honaxe bertora ailegatu dira. 
Nonbaitera joan beharko dugu, ezta? 
Nik aitari itxarongo diot. 
Aortik joan dira lapurrak! (¡Por ahí es por donde se han ido los ladrones!). 
Norekin dago ama orain? 
Zelan saus?   (¿Qué tal estás?) 
Noiznahi etortzen zaizkit etxera liburu saltzaileak. 
Etorri zenbatgura lagun! (¡Venid cuantos queráis!). 
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Nonbaitetik lortu behar dugu diru-laguntza bat. 
Horiek nonora badoaz (Esos ya se van a alguna parte). 
Entzun dut etorri direna (Ya he oído que han venido). 
Hori ez dugu ezertara ere egingo (Eso no lo haremos de ninguna manera).  
Niretzat ez da ezer geratu, ezta?. 
Nonondik ekarri beharko dugu laguntza (De algún sitio tendremos que traer ayuda). 
Edozelan etorri: oinez edo bizikletan. 
Joxe Marik alabea gaixorik deko. 
Nire lagunak ekarri dute liburu hori. 
Mutilagaz ezin leike ezer egin, alfer hutsa da. 
Barkatu berandu etorria: lo geratu naiz! (Perdona que haya venido tarde: me he...!) 
Nire lagunarentzako ekarri duzu hori dena? 
Txakurra bizkarrera igo zaio bere jabeari. 
Dendara noa alkondara bat erostekoan (...para comprar una camisa, con la intención de comprar...). 
Hona etorriko da zure laguna. 
Ez dizut emongo ezer ere ez. 
Ez dut ikasteko premiñerik. 
Nongoak ete dira Pabloren gurasoak?. 
Amagatik edozein gauza egingo neke.  
Hiru egun barru etorriko naiz.  
Ez dakit, erosi egingo zuen.... (No sé, lo habrá comprado...) 
Zu nire karpeta hartu duzu. 
Ordu erdigarrenean joan ziren (Se fueron al cabo de media hora). 
Gogorik gabe nengoen atzo eta ohera joan nintzen. 
Diru barik nago. 
Igandeko partiduaren gainean egin dugu berba. 
Uretan joan dira iturrira (han ido a la fuente a por agua). 
Hori herriagaz asko akordatzen da. 
Nor konturatu zen arazo honetaz? 
Nogaitik preguntau duzu? 
Behatz batean min hartu dut eta orain ezin dut esku horrekin idatzi. 
Holan bada zuretzat hoba!  
Edurra ona da lurrarentzako. 
Ez dut uste inor etorriko den. 
Tontotzat hartu nabe. 
Berrehun metroan ezin zeinke ezer ikusi (En 200 metros no puedes ver nada). 
Hiru urtetako neskato bat ikusi dut kalean bakar-bakarrik. 
Hemendik lau astera joango naiz oporretara. 
Atzorik hona ez dut inor ikusi. 
Kalerik kale ibili gara. 
Etxez etxe ibiltea ez zait gustatzen batere. 
Hogeita bederatzi urterarte egon zen nire aita motorra pagetan. (Hasta los 29 años estuvo mi padre...). 
Bilbora joan omen dira hamar egunerako. 
Semearenetik etorri da (Ha venido de casa del -de su- hijo). 
Amagandik hori ikasi dute (Eso es lo que han aprendido de la madre). 
Lau urteko mutiko bat ikusi dut (He visto un chico de 4 años). 
Nik ekarten nauen ogia beti. 
Eskolako lanak ez dizkigute pagatzen. 
Sartuizu hori etxe barrura! 
Hotzituten bazara, sartu etxean (Si te enfrías, entra en casa) 
Zer ari zarete hor bazterrak nahasten? 
Ez dut ezer ere pentsau. 
Banoa etxera ze ez daukat dirurik zinemara joateko. 
Nik ez dut botila egunero betetan (Yo no lleno la botella todos los días). 
Zu etorri zarenean gu bazkaltzen ari ginen. 
Nire nebak kalera urteten duen guztian, berandu etortzen da. 
Gizoneiñe etorri zen sorgina (La bruja vino a donde el hombre). 
Etxekoa banintz bezala tratatzen nozue. 
Umeagaz ibiltzen da zein-eta behiekin ibiltzen den moduan. (..como si anduviera con las vacas) 
Gelara sartu naizenean umea lo egon da (.... el crío estaba dormido) 
Lanean ari denari ez esan gelditzeko. 
Geldirik zagoz, ez zagoz beharrean.  
Zeozer ekarri duzue guretzat? 
Nik askotan egin izan dut bazkaria etxean. 
Zure amaren denda nahiko handia da. 
Bietarik bat: edo jan edo utzi! 
Erosten ez badugu, ezin nei etxera eroan. (...no lo puedo llevar a casa) 
Atzo denbora ona egin bazuen joango ginen mendira. 
Ezin naiz ohetik jagi, gaixorik nago eta. 
Hemendik zazpi egunetara egongo gara berriro elkarrekin. 
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Zure osabak baloia erosiko balu, zuk salduko zenuke? 
Hori sarri etortzen izan da gure herrira.  
Zuk ekarriko bazenuke hori, guk salduko genuke. 
Ojala dena ondo balego! 
Barkatuko dizut, ezer ez baduzu esaten. 
Atea itxi dut umea hotzittu ez dadin. 
Bildurra daukat etorri daitxen (Tengo miedo de que venga). 
Zuri zer ardura dizu horrek? (¿A tí qué te importa eso?). 
Etorri daitela izeko Mari!  
Zubi batetan izan zen istripua. 
Tradizinoak ere badu bere balioa. 
Doala arineketan hemendik!  
Horrek berbak badakittes (Esas palabras ya me las sé). 
Egin daigun lan guztia zuk eta biok! (Hagamos todo el trabajo nosotros dos). 
Gaur egon ahal izan dut Josebarekin. 
Ez ahal da berandu izango! (¡Espero que, ojalá que no sea tarde!) 
Ateak apurtutak daude. 
Hiru egunean ez da inor agertu hemen (En tres días aquí no ha aparecido nadie). 
Etxera joan behar dut orain. 
Horrek bihar etorri nahiko du.  
Alkateak galarazo zuen zapatuko gau-pasa. 
Umeari negar erain diote (Han hecho llorar al niño) 
Zer deritxezu horri? 
Askotan igotzen naiz ni Gorbeiara. 
Banoa ze belu da eta. 
Aita kanpoan dago. 
Segun hartu halan jan egiten du horrek. 
Neuk ikusi dut hori, ez da guzurra. 
Egarri asko dut gaur. 
Egarri naiz, baina ez logura. 
Umeak olgetan lepora igon dit (El niño jugando se me ha subido a la espalda). 
Ezin naiz etxera joan. 
Txakurrari obatu tzat (He sujetado, agarrado al perro). 
Botoiari sakatu egin diot. 
Ez dut jakin zure izena eta galdetu egin dut (No sabía tu nombre y lo he preguntado). 
Akordatu naiz nola erosi dituzun prakak niretzat. 
Niri igual dit. 
Geldirik ez bazara egoten jo egingo dizut!. 
Neuk deituko dizut!  
Mendi horretara askotan igon dot nik (A ese monte he subido muchas veces). 
Zenbat urte dauzkazu?  
Zenbat piper jan duzu? 
Amari berbetan egon naiz, eta bera niri begira egon da. 
Egin dut ariketa (Ya he hecho el ejercicio). 
Daukat lan asko. 
Lotsabakoa zara gero! 
Asko irabazten ei du Jonen aitak lantegi horretan. 
Hori bai bada gaztea!  
Klaro ikusi duena! (¡Claro que lo ha visto!) 
Honek esan du ba ze ez duela ezer ekarriko. 
Gu etxera joan ginen euritakoa hartzera. 
Seguru hemengoa dena!  (¡Seguro que es de aquí!) 
Etorri direnak herri gitxikoak dira (Los que han venido son de pocos pueblos) 
Txanogorritxu amama ikusten joan zen basora. 
Ni ez noa inora horregaz mutilagaz (Yo no voy a ninguna parte con ese chico). 
Lar ekarri dute (Han traído demasiado). 
Zein nahi duzu, hau ala hori? 
Ez dakit hemengoak badira ala Bilbokoak badira. 
Bilbon Donostian bezain ondo konpontzen naiz. 
Zu ez zara gaztea ala? 
Lehen gauza asko ekarten zuen saltzeko; orain, ostera, gutxi. 
Hori ez da hemengoa, Nafarroakoa baino. 
Iaketa hemen gagozen goazen partidua ikustera. 
Hemen ez nago hango beste ondo (Aquí no estoy tan bien como allí). 
Gure etxean ez dago zarata besterik. 
Hori asko errezagoa da. 
Zer zagoz dena birrinduten? (¿Qué haces destrozándolo todo?) 
Etxean orain ez dago ama baino. 
Denak joan ziren, anaia izan ezean (Se fueron todos, menos el hermano). 
Gure etxekoa izan ezik, argi guztiak amateta utzi ditut. 
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Nik ez ezik, zuk ere badakizu hori ederto. 
Pozarren nago. 
Ibili ez egitea txarra da. (El no andar es malo). 
Gure aitak utzi dio erretzeari (Nuestro padre ha dejado de fumar). 
Pozik nago ikusteaz. 
Dena ez jatearren zigortu du amak umea. 
Zuek ez eze guk ere badakigu hori. 
Bihar joatekoan oraintxe preparatu behar da dena (Si hemos de irnos mañana hay que prepararlo todo ahora mismo).  
Ez dut igerri hemengoa zarenik. 
Badakit astelehena dena. 
Ez dut uste Jone etorriko denik. 
Jakin nahi nuke zeintzuk diren onenak. 
Nik ez dut esan aita etorriko dela. 
Hiru aldiz irakurri dut ipuin hori. 
Ez daukazu zertan joan  (No tienes por qué ir). 
Badakizu Koldo etorri den? 
Ez daukazu zer jan  (No tienes qué comer). 
Ez dugu zeren esan  (No tenemos por qué decirlo). 
Ikusi nahi dut ea Jon etorri bada (Quiero ver si Jon ha venido). 
Damutu zait dena jan eza.  
Gustatu zait ha lekua eliza egon dena (Me ha gustado aquel sitio donde estaba la iglesia) 
Zuk berba egin duzun gizona ez da hemengoa. 
Arrain hau Bermeotik ekarrinikoa da. 
Hara! Dirua falta dut!   (¡Aivá! ¡me falta el dinero!). 
Zuk esaneko tokian ez dugu ezer topatu. 
Ariketa amaitzen duzuneko etorriko da irakaslea (para cuando termines el ejercicio llegará el profesor). 
Zu etorri zarenerako Josu joan da (Para cuando tú has venido Josu se ha ido) 
Bostak arte egon naiz atean. 
Bilbora joan zenik hona ez dut ikusi (No lo he visto desde que se fue a Bilbao) 
Zenbat bider ikusi duzu pelikula hori? 
Jaten hasi orduko eskuak garbitu! (¡Antes de empezar a comer, lavarse las manos!) 
Liburuan agertzen den bezala idatzi dut dena. 
Jatekoa amak esan duen moduan preparatu dugu. 
Andoni damutu zen dena ez zuelako jan. 
Menditik gatozela ikusi dugu dena  (Lo hemos visto todo cuando veníamos del monte) 
Isabel gaur etorri delakoa daukat  (Creo que Isabel ha venido hoy) 
Erosi dut gazta zuk ikusi zenuen modukoa. 
Ekarri dut jaka aitak dekon lakoxea (...chaqueta igualita que la que tiene el padre) 
Horrek egiten du berba zein-eta baleki legez. (Ese habla como si supiera) 
Denda honetan denetarik dago. 
Ainhoak esan duenez bere lagunak bihar etorriko dira. 
Zuk esaniko moduan egin dut nik. 
Alkondara hau zuk erosirikoaren modukoa da. 
Horrek gastatzen du zein-da aberatsa balitzake moduan (... como si fuera rico) 
Gu ez gara zu lakoak. 
Zuk esan duzun legez egin dugu txuleta. 
Nire aitite ez dago lar ondo. 
Maritxu zure antzekoa da. 
Agirika egin zion amak umeari. 
Sartu ahala jezarri egiten ziren zintzo-zintzo. 
Agirika jaikiarazi nau amak goizean. 
Etorri eragin didate   (Me han hecho venir) 
Etorri eiez jarri egiten dira. (Se sientan según vienen, a medida que vienen) 
Kontatu digu zelan zutunik egon zela gelaren erdian. 
Ni bezain gaztea zara zu. 
Partidua ahalik eta gehien atzeratzea komeni zaigu. 
Zelan irabazi halan gastatzen dute dirua.(El dinero lo gastan según lo ganan) 
Nire besteko gaztea zara. (Eres tan joven como yo) 
Lanera joan behar duzu? 
Ez naiz konturatu horregaz (No me he dado cuenta de eso). 
Hainbat arinen joan behar dugu etxera (....a casa lo más rápido posible) 
Zuk neure beste diru daukazu. 
Zenbat ume gehiago etortzen badira, hobeto (Cuantos más niños vengan, mejor). 
Ez da egia etorri dena (No es verdad que ha venido). 
Belu nator, trena galdu egin dudalako.  
Gaur astelehena delez beharrean joan gara (Como hoy es lunes, nos hemos ido a trabajar, al trabajo). 
Banoa etxera, berandu baita kalean egoteko. 
Nire moduko txikia da hori. (Ese es tan pequeño como yo) 
Denbora ona egin ezkeiño futbol zelaira joango gara. (Si hace buen tiempo....) 
Ezin daiteke joan kotxea euki ezik.  
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Noiz kobretan dute beharginek soldata? 
Pello hemen bizi da baina anaia, ostera, Durangon.  
Horreri berorren txakurra hil egin zaio. 
Aste honetan egingo dugu bidaia. 
Asko etorri arren denak afalduko dute. 
Egurragaz jo dio sorginari gizonak. 
Hain da handia ze atetik ez da sartzen. 
Asteon ezin dugu lan hori egin.  
Alberto ez da hemengoa, kanpotik etorria da. 
Abadea ez da atrebiduten. 
Herriko jende asko etortzen da gurera esnetan. (...a nuestra casa a por leche) 
Banoa ikasten estudioaren puruz. 
Denbora ona eginez gero mendira joan lei (...se puede ir al monte). 
Behin hasiez gero amaitu egin behar da. 
Hemen ardiak nahiko dagoz. 
Jon baserri zahar baten bizi da. 
Edurne ez etorriagaitik ez dio ardura (No importa que Edurne no haya venido). 
Gelako leihoa apurtuta dago aspaldion. 
Entzunda daukat holango zeozer. 
Jendetan batu da...!!! 
Tonteriak esan barik hobe ixilik egoten bazara. (En  lugar de decir tonterías....) 
Galdetu dut ea kotxea eramaten ahal dudan edo ez. 
Eroan plater hori apurtu gabe! 
Ikusi baripe ezagutu egin dut. 
Gaur ere euria da.  
Nik zuri ondo ezagutzen dizut (Yo te conozco bien a tí). 
Tonteriak esan baino hoba duzu ixilik egon. 
Bazkaldu ostean joango gara zinemara. 
Segun Mirenek esan duenez bihar etorriko dira. 
Nahi eta dena jakin, ez zuen ezer esan. 
Hori osasunerako txarra da. 
Gogaituta nago itxaroten. 
Akordau jat soinekoa erostea. 
Pintatu ostean polito geratuko zaizu etxea. 
Atrebidu egin da kotxea hartzen. (Se ha atrevido a coger el coche) 
Saiatuko naiz berehala bukatzera. 
Hori erreza da egiten. 
Argia pizterakoan lehertu zen bonbila. 
Ez didate utzi eurekin olgetan ibiltzen. 
Kantsatuta nago belarra ebaitten. 
Intentauko dut arin amaitzen. 
Lana egitekotan joan da baina ez du egin. (Ha ido con la intención de hacer el trabajo pero no lo ha hecho)   
Sua egikeran erre zuen bere ahiztaren atzamarra. 
Ogia bakarrik ez du ekarriko, ardoa ere bai. 
Zuek etorri zein geu joan bardin dio (Es igual que vengáis vosotros o que....). 
Igerri dizut hemengoa zarena (Ya te he notado que eres de aquí). 
Zein goizean zein arratsaldean beti ibiltzen da jende asko hemen. 
Gaur amaitu behar dugu, bestela isuna jarriko digute. 
Dirua falta zait etxea apaintzeko (Me falta dinero para arreglar la casa). 
Ordu bietan etorriko dira baina halan eta guzti be berandu izango da. 
Ariketak egingo ditut ze ostantzien ama haserretuko da eta. 
Beraz, ez galdetu guri ezer. 
Halandaze hobe denak joaten bagara. (Así es que mejor que nos vayamos todos). 
Egin deiela berak, ezpabe haserre egingo diot (Que lo haga él mismo, si no le reñiré). 
Nor esan duzu ez dela etorri? 
Ama! Etxera joatea nahi dut!  (¡Ama! ¡Quiero ir a casa!) 
Gitxitan geratzen da Gorka gure etxean lo egiten. 
Medikua etxera etorri dadin gura dut. 
Atea itxiten doala apurtu da giltza (Se ha roto la llave cuando él iba a cerrar la puerta). 
Gura ez duela ere, egin egin du (Aunque no quería, lo ha hecho). 
Koldo etorri denean ni jaten egon naiz (Cuando ha venido Koldo, yo estaba comiendo).  
Etxetik urtekeran Joxek ez zuen eduki dirurik (Al salir de casa Joxe no tenía dinero). 
Nik ez dut etxea salduko. 
Txakurrak ahausi egiten du zarata entzuten duenerako (El perro ladra tan pronto como oye ruido). 
Egizu ahal duzun ondoen. 
Zuek bazkaria prestatzen duzuen arte ni etxera joango naiz.  
Ni ez noa saltzen ez behia ez idia (Yo no voy a vender ni la vaca ni el buey). 
Argia konpontzen duten artean ezin dugu hemen irakurri. 
Norbait ikusi dut hor gordeta. 
Denbora txarra bada be ez gara joango zinemara domekan. 
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Mikeleri ez diogu esan esebes. 
Nortzuk dira mutil horiek? 
Josunek esan duen beste txanpon ekarri ditugu jolasteko. 
Nonori musturrak apurtukotzates. (A alguien le voy a partir los morros) 
Gu denok hemengoak gara. 
Ha lantzean behin etortzen da ulea ebagiten. (Aquél suele venir de vez en cuando a cortarse el pelo) 
Orain ordu batak dira, baina ordu bietara arte ez naiz etxera joango. 
Lagun denak etorri dira? (¿Todos los amigos han venido?) 
Ogi hori jango duzu? 
Gure txakurra etxera daroagu. 
Irakasleak guri ekarrikoskuz liburuak (... nos traerá los libros). 
Andoni ikusten badut, egia esango diot. 
Piper asko jan genuen atzo. 
Ekarri al duzu zure laguna? 
Platera bota egin du umeak. 
Bazatoz edo bazoaz?  
Bihar ikusiko gara. 
Ni gauza asko ikusita nago. 
Etxe bi dauzka nire lagunak. 
Nik neurea hartuko dut. 
Umea lotsatzen zen hori esaten.  
Zer dabil hor mutil ugerdo hori?. 
Txakurrak bidera urten dizu? (¿El perro te ha salido al camino?) 
Zure bezala egin dut nik hori, baina niri ez zait ondo atera. 
Lehen ikusitzat nik Koldori kalean (...he visto a Koldo en la calle). 
Beharrean hobeto egoten da (Trabajando se está mejor) 
Gure lapikoko urak ez du oraindik irakin. 
Gurago dut bihar etorri, gaur hemen egon baino. 
Ni hemen nagoen bitartean, egon ixilik. 
Haiek gu ez gaittue ikusi. 
Jon Pello baino txikitxuagoa da. (Jon es un poco más pequeño que Pello) 
Ni egiten dut hori beti. 
Ganorabakoa ni? 
Neskeei ez zaie jolas hau gustatzen. 
Neskie gaztea zen, baina mutila ez. 
Ken aurretik, mesedez! 
Ni ere noa orain aldats gora. 
Ortuan dago beharrean. (Está trabajando en la huerta) 
Atletic-ek ostera ere galdu egin du. 
Denerik esan digute. 
Dago jantokian. 
Neuk diñotsut hori horrela dela. 
Hondakinak zietz batu genituen (Recogimos los restos minuciosamente). 
Nire nebak zuri ez dekotsu bildurrik. 
Aitak amari harrikoa egiten lagundu leio (El padre puede ayudar a la madre...) 
Dena jan behar duzu, osterantzean txikia geratuko zara. 
Etortzeko izan naiz baina azkenean ez naiz animatu. 
Zertako balio du erreminta horrek? 
Niri txarrikia ez zait gustatzen. 
Euskeraz egiten baduzu ezagutuko zaitu. 
Kepari bere amak beti euskera egiten izan dio berba. 
Horregaz ahaztu naiz (Me he olvidado de ése, de eso). 
Inoiz ez naiz gogoratzen zuk esan duzunaz. 
Erdu hona!  
Nire ama horkoxea da. 
Andoniri beraren etxea erre zaio. 
Sei urte iraun zuen gerrak. 
Saltzeko barik, erosteko da hori (Eso no es para vender, sino para comprar) 
Geuk dakigu hori inork baino hobeto. 
Ez deitu, ez du merezidu. 
Idoia etxean dago? 
Domeka zein astegun, gu beti beharrean.  
Arratsaldeko seietararte hemen egongo naiz. 
Madrilera joan dira lau eguneko (... a Madrid para cuatro días) 
Nik ikusi nuenean umea leihotik jausteko egon zen (...a punto de caerse por....) 
Edonork egin lei hori. 
Astelehenera arte ezin dugu ezer egin. 
Eurek esan dute hori. 
Orain ez, baina garai batean oinez etortzen izan ziren eskolara egun guztietan. 
Ezin dizut lagundu. 
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Arratsalderako ETBn egon biot 
Badago jenderik kalean? 
Ez dut adittu (No lo he entendido). 
Txarto egitekoan hobe da utzi (Para hacerlo mal, si se va a hacer mal, mejor...) 
Ni benetan lotsa naiz. 
Norekin egon behar zara? 
Astean baten irteten dira aita eta ama afaritan. 
Ez dut pentsetan inor etorriko denik. 
Joan zaiz zuzenean etxera, inon geratu barik (vete directo a casa, ....) 
Ez zara adi egon, eta ez duzu entzun. 
Ez dut jertsea hartun, eta fresko egiten du. 
Joatekotan egon naiz baina ez naiz joan. 
Mutil bizardo bat etorten da egunero gure arrebari lagunduten. 
Nik ez dut hori ikusi inoiz. 
Zure atzean jarriko naiz ni. 
Arbolaren ostean  ezkutatu zen neska. 
Etorri zintezke noizgura: gu beti hemen egoten gara. 
Aitak ez du gaur kotxea garajean sartungo. 
Honezkero etorriko ziren (para ahora ya habrán venido) 
Aintzina geuk egiten izan gendun ogia baserrian. 
Inork ez dio katuari jaten emango? 
Gela guztiak lorrinduten ditu ume horrek. 
Gaur euria dela esan didate, baina nik ez dut oraindik ikusi. 
Ez ukutu niri, mesedez, mina daukat eta. 
Haren ahotsa entzun orduko ezagutu nuen (Le conocí tan pronto como le oí la voz) 
Aitzen emon zidaten hobe zela handik ez agertutea. (Me dieron a entender que...) 
Nungua zen zure laguna? 
Denak ez dira gure lez bizi (Todos no viven como nosotros) 
Aolan egin dute ariketa hori, eta irakasleak ondo dagoela esan die. 
Horrela eginez gero denak konforme egongo dira. 
Orain arte oso geldiro ibili dira, eta bat-batean aringa-aringe hasi dira. 
Azokan porrua ugari egon zen atzo, ni handik pasau nintzenean behinik-behin. 
Eguna ez du lasai pasatu, baina gauaz ez du minik eduki.  
Baina koilarak nok garbituten ditu etxe honetan?  
Etxea zuritzeko laguntza behar da, bestela denpora asko behar duzu. 
Baten etorri naiz ni etxe honetara (Una vez he venido yo a esta casa) 
Batzuetan hobe da lana astiro egitea, lehenago amaituten da eta. 
Beraiek egin dute dena, guk ez diegu lagundu. 
Berdin zait edozein gauza jatea. 
Bertotik ederto ikusten da dena, ez dugu inora joan behar. 
Bide batetik etorri dira Jon eta Kepa (Jon y Kepa han venido por el mismo camino.) 
Bizikletatik jausi daiteke neska hori, oraindik ez daki ondo ibiltzen eta. 
Denetarik ikusi dut nik, ez naiz ezerekin harritzen. 
Diru asko behar da hiru etxe eukiteko. 
Edonoiz etor zaitezke, gu hemen egoten gara beti  
Egia ete dino Koldok? Nik ezetz uste dut. 
Ernegetan nago, jakin nahi nuke nork botaten duen zarama errekara. 
Nire maletan ez da gehiago kabitzen. 
Esne apur bat hartu genuen, eta seina gaileta. 
Hori dena iruntsitea ez da erraza (Tragar todo eso no es fácil) 
Zenbat hartu behar duzun? Hartu zenbatgura, guk badugu nahikoa eta. 
Zure arropa guztia ez da armairuan kabidu, eta ohe gainean utzi dugu.  
Frontoi ostean dagoen jatetxera arte joan ziren, handik gora ez. 
Etxean nagoela etorri zen Koldo niri bisita egiten, bi lagunekin. 
Etxera barik zinera joan ziren umeak, eta batek bidean ezpana apurtu zuen. 
Eurei ere esan diet jaietako programa eskatuteko. 
Arropa sikatzeko denbora behar da. 
Euria ona da lurrerako, baina eguzkia ere behar da. 
Ez bazara kontuz ibiltzen, ume hori jausi lei (... esa criatura puede caerse) 
Ez dakitsut hori ("No te sé eso")  
Sure etzia ez da gurearen bezalakoa. (Tu casa no es como la nuestra) 
Herrira noizik noizera etortzen da, baina ez da hemen bizi.  
Ez didazue gura, horregatik ez nauzue etxera eroaten (No me quereis, por eso no me llevais a casa) 
Ez dizut ondo adituten. (No te entiendo bien) 
Ez dut oraindik akabeu, eta segidu behar dut.  
Ez naiz etorri etxe honetara inoiz ere ez. 
Ez naiz orain ondo akordetan, baina halan izango da. 
Zigarroak erretzeko ohitura ez da ona, hala esaten dute. 
Ezkondu aurretxuan triste ibili zen Gorka; parkatu ete dio bere lagunari? 
Nonor sartu zen uretan, uste dut, baina gehienak hondartzan ibili ziren. 
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Noiz garbituko dugu gela hau, inoiz ere ez bada hutsituten? 
Neska hori hozten bada, katarroa hartuko du. Kontuz, beraz. 
Noisko esan duzu? Etziko? 
Argia piztuteko esan duzu, baina hemendik ezin dut. 
Gidatzeko karneta ataratea nahiko gatxa da, ez pentsa. 
Ni ez naiz mugitzen hemendik, beti hemen egoten naiz. 
Gitxik egiten dute lana ganoraz. 
Goizeon inor ez da mugidu bertotik. 
Zure moduan bizi naiz ni ere, zer uste duzu ba? 
Ni goiz jagiten naiz hona etortzeko eta ordu horretan ez dut topaten inor kalean. 
Gure aitak aspaldi ez du zigarrorik erreten, baina puru batzuk bai. 
Munduan jende anitz hiltzen da gosez. 
Gure herrian zenbatgura etxe daukazu saltzeko eta erosteko. 
Halango jendea hilten da gerrateetan, ez jende aberatsa. 
Hain handia da kotxea, sartu ere ez da egiten garajean. 
Haserretu ziren eta edozer esan zion batak besteari. 
Hartuko dozu gure euritakoa?  
Oraintxe sartungo naiz, eta ilundu arte barruan egongo naiz. 
Orain ez dut ikusten baina urrien ibili behar du, nire ustez (...pero debe de andar cerca, yo creo). 
Hementxe geratuten da autobusa, gure etxetik nahiko urrun. 
Irakasle guztiak aritu ziren futbolean, emakumeak ere bai. 
Lau lagunetako taldetan antolatu ziren denak, eta lanean hasi ziren. 
Hiru egunik baten ikusten dut Maider (Veo a Maider una vez cada tres días) 
Hiru laguneko taldeak egin behar dira, uste dut hobe dela hala izatea. 
Autobusa hamar minutuero etortzen da (El autobús viene cada 10 minutos)  
Hobe duzu haratxuago joan, bestela ez gara hemen denak kabiduten. 
Hori ez da gurelakoa (Ese no es como nosotros). 
Ikasle denak sartu ziren arkupeetan, euria hasi zuen eta. 
Hitzaldia hasi eta handik hamar minutura denak gogaituta zeuden 
Ikusi nabeneko joan nintzen agurtzera (Fuí a saludarle en cuanto le ví) 
Zuk uste duzu besteena beti politagoa izaten dela. 
Iluntxu dago orain kanpora irteteko. 
Hiru hankatako mahai hori polita da, baina niri kolorea iluntxua iruditzen zait. 
Indabak beratuteko, bezperan iminten dira lapikoan?  
Inorena beti hobea izaten da (Lo de otros, lo ajeno siempre es mejor) 
Inork ez du kobraten orain, eta uste dut gero ere ez duela kobreko. 
Amak harategitik okela ekarrarazi zidan. 
Ni eskola honetan ikasinekoa naiz, eta irakasleak ongi ezagututen ditut. 
Irakasle guztiak aritu ziren futbolean, emakumeak ere bai. 
Ez nuen nahi, baina gorpua ikusi eragin zidaten. (.... pero me hicieron ver el cadáver) 
Andereñoak ondo adiazo zigun zelan egin behar genuen idazlana. 
Jakina! Ez diot oparia edonori emango, nire lagunei baizik. 
Kepa etxean jaionikoa da, ez ospitalean. 
Jende larregi gonbidatzea ere ez da konbeni, ez pentsa. 
Nonoiz egin beharko dut hori ere, baina orain ez dut gogorik. 
Kandela ixetuko dut edo ez? (¿Enciendo la vela o no?) 
Kodainaz ebaten dute bedarra etxe horretan. 
Koldok eroan duen txamarraren narrue guztiz baltzituta dago. 
Lagun gitxi etorri zaio Mireneri urtebetetzeko festara. 
Lagunduta nahi lagundu barik, egin egingo dugu.  
Maiteren amama egun guztietan joaten ei zen mezatara. 
Mutil hori osasun onekoa da, inoiz ez da gaixotuten. 
Neuk topako dut, ikusiko duzu (yo lo encontraré, ya verás) 
Etxera sartzeko bidean ikusi nuen behia lehengo martitzenean. 
Dirurik barik ezin zara inora joan. 
Ni ez dut goizeko autobusa hartuten, gurago dut arratsaldekoa.  
Iñok ez du esaten nahi adina diru irabazten duela. 
Gaixotzeko arriskua edukiko duzu orain bainatzen bazara. 
Eskilaretan behera jausi zen, eta mina hartu zuen. 
Motorra berotuteko azeleradorea zapaldutea da onena. 
Nik sarritan ikusten dut Jon, baina zuk ere noizonoiz ikusi duzu, ezta? 
Guk zeozer ekarri behar dugu?  
Nire nebak ere laguntzen dio amari mahaia batuten, bai horixe!  
Ni ez noa behera. 
Nik ez dizut zuri ezagutzen. Nor zara zu? 
Etxeko katua bernaren ganean jartzen zait beti (...se me pone encima de la pierna). 
Nitzako egin duzu lan hau? Ezkerrik azko. 
Noizipehin lan egiten dut, baina honik eta gabonetara ez dut dena amaituko. 
Norbait etortzen bada nik erakutsiko diot bidea. 
Zuk esanekoa ez da hori; zuk esan duzu parkatuko zenidala. 
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Nork botatzen du papera lurrera? 
Nekatuta egon ez arren ez zuen mendira joan gura. 
Ni ez naiz hasiko liburuak salduten. 
Oraintxe ixartuten ez bada leihoa idiiko dut (si no se despierta ahora mismo, abriré la...) 
Seiak eta laurden direla esan dit gure lagunak. 
Ordu bat t'erdiak dira oraintxe. 
Ordurik hona ez dut baten be ikusi (Desde entonces no le he visto ni una vez) 
Parisetik etorri denik hona inork ez du Jon kalean ikusi (Desde que ha venido de Paris nadie ha visto ... calle) 
Asetu zara? Ni pastelak jaten ez naiz inoiz ere asetuten. 
Ikusi dut berandu zela eta etxera deitu dut. 
Ordu batak eta laurenak baino lehenago imini behar dira izara garbiak oheetan. 
Sagardoa dago ("Hay sidra" -tabernetako kartela-). 
Txarrikume horiek  ez ziren baserrian jaio, mendiko txabola baten baizik. 
Udan gauetan nik ez dut inoiz ixiten leihoa, bestela itoten naiz eta. 
Ume txarrito hori! Beti lohitua egoten da! Ez dit pakerik ematen! 
Usain txarra dakar artzain txakur horrek. 
Zein egunerik hona zaude hemen? 
Ni ez dut ekarriko hori, ez dut nahi. 
Zelako jai ederrak izan diren aurton!  
Zeozer egin dut, baina ez nahikoa. 
Zerbait egiten aritu zen, baina oraindik amaitu arte egunak behar ditu.  
Zuk orain lasai egoteko dinostazu, baina nik beldurra daukotsat ume horri. 
Esan diot guk orain erosi behar dugula ogia, eta beraiek nahi dutena egiteko. 
Traktora erosi dutela uste dut. 
Burdia eroateko behiei buztarria ipintzen zitzaien (Para llevar el carro a las vacas se les ponía el yugo) 
Bidean gatozela sube bat ikusi dugu (Cuando veníamos por el camino hemos visto una culebra) 
Ointsu ikusi dut, eta ez diot itxura txarra hartu (Hace poco le he visto, y no le he cogido...) 
Gizon hori birritan etorri da gaur. (Ese hombre ha venido dos veces hoy) 
Apurka egiten bada, kasik hobe, nire ustez behintzat. 
Alboan bizi da, baina nirekin inoiz ere ez du berba egin. 
Bi aldiz jarri zen eskina horretan, eskekoaren ondoan. 
Piskanaka eginez gero, gutxiago nekatzen zara. 
Guk ez ditugu apunterik hartuko. 
Askotan etortzen izan da, baina orain ez dator. 
Mendira joaten baldin bagara, botak eraman behar ditugu. 
Aurten ere jende mordoa hilko da gosez Afrikan. 
Zertan zoaz dendara orain? (¿A qué, para qué vas a la tienda ahora?) 
Zertan egin duzu hori? (¿por qué has hecho eso?) 
Zazpiak hamar gutxiago dira orain. 
Zuri begiratzen dizu mutil horrek (ese chico te mira a tí) 
Hobe duzue etsera alkarrekin joaten bazarie (más os vale -es mejor para vosotros-, que vayais juntos a casa).  
Nonork deitu dizu (alguien te ha llamado) 
Hobe litzateke ogi gutxiago jango balu (sería mejor que él comiera menos pan) 
Zeri begira zagoz? (¿a qué esperas?) 
Berotzeko igurzten ditu eskuak (se frota las manos para calentarse) 
Irratiko lokutora hemengo mutil gazte bat da (el locutor de la radio es un chico joven de aquí) 
Arinago joateko azeleradora zapaldu behar da. 
Nigatik sagosie berbetan? (¿estáis hablando de mí?) 

Esaldi kontestudunak 
Hurrengo esaldiak zuzentzeko, kontestu bat ematen da ohar honetan. Irakurri arretaz, mesedez, hurrengo esaldiak zuzendu baino 
lehenago: 
Hurrengo esaldien kontestua: 
Telefonoz deitzen duzu Mikelen etxera. Bere amak hartzen du telefonoa. Zuk, baina, Mikelekin egon nahi duzu. Ondoko esaldi 
hauetatik zeintzuk erabiliko zenituzke (ipini eskuman ONDO), eta zeintzuk egongo lirateke txarto (kasu honetan ipini eskuman 
TXARTO)? 

Mikel dago?  
Mikel al dago?   
Mikel badago?  
Mikel ba al dago? 
Dago Mikel? 
Al dago Mikel? 
Hor dago Mikel? 
Mikel jarri leike? 
Etxean da Mikel? 
Bada Mikel? 
Hortik dabil Mikel? 
Dago etxean Mikel? 
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Etxean dago Mikel? 
Hor al dago Mikel? 
Mikel jarri daiteke? 
Mikel jarri lei? 
************************************ 

Bortzerrietarako esaldi sorta, zuzentzeko 
Zenbat eta handiagoa, orduan eta alferragoa. 
Gure katua gazteegia da. 
Ez naiz mugituko zu etxera sartu artean. 
Sobera handia da gela hau. 
Zutan pentsatzen egondu naiz. 
Haragi sobera jaten dugu jaietan. 
Ez ote da etorriko inor? 
Elkar ibiltzen dira beti Jone eta Koldo. 
Taberna horretan kafesnea hotz samarra ematen dute. 
Esne hau apur bat hotz dago. 
Jon ttikixkoa da saskibaloian jokatzeko (Jon es un poco demasiado pequeño para jugar...). 
Ongi polita da gure ikasgela berria! 
Zure lehengusu hori erabat alferra da. 
Gure etxeko hormak hagitz zuriak dira. 
Andre bastante zaharra da baserri horretakoa. 
Zenbatez hurbilago zauden hobekiago ikusten duzu. 
Erreka orain zikina da  (la regata ahora está sucia) 
Neska urera erori da. 
Eltzea suan paratu dut. 
Zure lagun hori arront tontoa da. (Ese amigo tuyo es completamente tonto)  
Etxea sutan dago. 
Udaberria da eta sagarrak loretan daude. (...los manzanos están en flor).   
Bide horretik joan dira denak. 
Eginahalak egin zituen gu harat eramaitera  (hizo lo posible por llevarnos allí). 
Neska honeri ez zaio aita orainik etorri. 
Honexeri tokatu zaio loteria. 
Hauxe bera nahi dut nik. 
Ane ez da mugitzen inoiz bere etxetik. 
Honek beronen etxean egiten du lo. 
Herri berekoak gara gu biok. 
Horrela egin behar dira gauzak. 
Ez baitut ikusi, hobe izanen dut ixilik egon (como no lo he visto, será mejor....) 
Hartara guk ere jakinen genuke  (de esa manera nosotros también lo sabríamos). 
Honako honi eman diot giltza! (¡A éste de aquí le he dado la llave!). 
Nik esttut hirutan hogei urte.  (yo no tengo 60 años)  
Gure sukaldea hiru metro luze da (Nuestra cocina tiene 3 metros de largo) 
Kilo bat sagarrarekin ez dugu aski. 
Zugatik ez balitz, ez nuke deus onik eginen. 
Hementxe berton bizi naiz ni. 
Zuregatik egin dut dena. 
Berdura jaten du ez loditzeagatik. 
Ni etxe aldera joan nintzen  (yo me fuí hacia casa). 
Gu bestatan beti joaten gara haietara (en fiestas siempre vamos a donde ellos). 
Lau egunetik behin etortzea aski da, ezta? 
Baten bat sartu da gure etxean. 
Nere baitan utzi duzue dena?  (¿todo lo habéis dejado a mi cuenta?). 
Zu zara hondarrekoa  (tú eres el último). 
Guk bira duro paratu ditugu  (Nosotros hemos puesto a cada 2 duros) 
Hok maiz etortzen dira guregana ilundu ondotik (Estos vienen a menudo donde nosotros después de oscurecer). 
Hogeita gehiago lagun ibili dira perretxiko bila (Más de veinte han andado...). 
Aurten bada belarra franko. 
Ur pixko bat edan dugu iturrian.  
Ogi miko bat emango didazu, faborez? (¿me das un poquito de pan?) 
Andre batzuekin aritu naiz solasean. 
Lekzionea hartuko dizut, ea ikasi duzun.  
Zornotzakoa delakoan nago. 
Deus ekarri duzu? 
Zernahi balio du mutiko horrek (ese chico vale muchísimo, vale lo que quiere) 
Ez da gaitz horrela irabaztea (no es difícil ganar así). 
Horrek bere burua hil du. 
Honaino ez dugu oztoporik izan. 
Elkarri begiratu diote (Se han mirado mutuamente). 
Biek batean etorri dira (Han venido juntos). 
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Zenbatean duzu patata gaur? (¿A cuánto tienes la patata hoy?) (merkatuan) 
Non da Mikel? (¿dónde está Mikel?) 
Sar gaitezen etxe barrenera!  
Nola etorri zara gure herrirat? 
Hementxe bertan egon dira jokalari guztiak bi egunez. 
Nik ez dakit zelakoa den zure herria. 
Honaino iritsi zen ura (El agua llegó hasta aquí). 
Honaxet etorri dira (hasta aquí mismo han venido). 
Nopatte joan beharko dugu, ez? (a algún sitio tendremos que ir, no?) 
Nik aitari esperatuko diot. 
Horrako hortik joan dira lapurrak! (¡Por ahí se han ido los ladrones!). 
Norekin da ama orain? (¿con quién está la madre ahora?) 
Ez nekien, ordiñ, haren izena! (¡pero es que no sabía su nombre!). 
Noiznahi etortzen zaizkit etxera liburu saltzaileak. 
Gazte hura, zurekin afaldu baitzuen, goizean joan da  (aquel joven, el que cenó contigo, esta mañana se  ha ido). 
Nonbaitetik lortu behar dugu diru-laguntza bat. 
Horiek badoazi nopatte (Esos ya se van a alguna parte). 
Entzun dut etorri direla (Ya he oído que han venido). 
Hori ez da inorateko on (Ese no vale para ningún sitio).  
Niretzat ez da ezer geratu, ezta?. 
Jarri aisa, non nahi duzun  (siéntate tranquilo donde quieras). 
Nolanahi etorri: oinez edo bizikletan. (ven como quieras, en coche o en bicicleta) 
Joxe Marik alaba eri du. 
Nire lagunak ekarri dute liburu hori. 
Nor baita ere indar ederra du: nola jotzen duen atea! (quienquiera que sea menuda fuerza tiene: ¡cómo aporrea la puerta!) 
Barkatu berandu etorria: lo geratu naiz! (Perdona que haya venido tarde: me he...!) 
Nire lagunarentzat ekarri duzu hori dena? 
Xakurra bizkarrera igan zaio bere jabeari  (el perrito se le ha subido al hombro a su dueño). 
Dendara nuaie ator bat erosteko (...para comprar una camisa). 
Honat etorriko da zure laguna. 
Ez dizut emanen ezer ere. 
Ez dut ikasteko premiarik. 
Nongoak ote dira Pabloren gurasoak?. 
Amagatik edozein gauza egingo nuke.  
Hiru egunen buruan berriz ere etorriko naiz.  
Ez dakit, baino gaurgero erosi izanen du...(No sé, pero para ahora lo habrá comprado) 
Zu nire karpeta hartu duzu. 
Alabak garbitzen izanen du sukaldea, ez? (normalmente la hija limpiará la cocina, no?). 
Gogorik gabe nengoen atzo eta ohatzera joan nintzen. 
Hondarreko, denak haserretu ziren (al final, todos se enfadaron). 
Igandeko partiduaren gainean aritu gara solasean (...sobre el partido del domingo). 
Hori herriaz aski maiz oroitzen da. 
Nor konturatu zen horretaz? 
Nitaz galdetu duzu? 
Behatz batean min hartu dut eta orain ezin dut esku horrekin idatzi. 
Ez dut saludatu, zertako ez nekien nor zen ere (...porque no sabía ni quién era).  
Elurra ona da lurrarentzat. 
Ez dut uste inor etorriko den. 
Tontoz hartu zuten neska hura (tomaron por tonta a aquella chica). 
Berrehun metroan ez duzu argia ikusten ahal (En 200 metros no puedes ver la luz). 
Hiru urtetako nixka bat ikusi dut karrikan bakar-bakarrik. 
Hemendik lau astera joango naiz oporretara. 
Atzoz geroztik inor ez da agertu. 
Etxez etxe ibili gara. 
Etxerik etxe ibiltzea ez zait hagitz gustatzen (andar de casa en casa no me gusta mucho). 
Hemeretzi urtetara bitartean ibili nintzen eskolara (Hasta los 19 años anduve en la escuela). 
Bilbora joan omen dira hamar eguneko  (... para 10 días). 
Hiru urte izanen dira zu hona etorririk (hará tres años desde que viniste aquí) . 
Amatik alabara pasatu da ohitura hori  (esa costumbre ha pasado de la madre a la hija). 
Lau urteko mutiko bat ikusi dut (He visto un chico de 4 años). 
Nik bozik ekarriko nituke eltzaurrak. 
Eskolako lanak ez dizkigute pagatzen. 
Sar dadila etxe barrenera! 
Hoztutzen bazara, sartu etxean (Si te enfrías, entra en casa) 
Zer ari zarete hor bazterrak nahasten? 
Ez zait iaitxun batere gosta (no me ha costado casi nada) 
Badoa etxera zertik ez duen dirurik zinemara joateko (...porque no tiene dinero para ir al cine). 
Bete aldiro nik hustutzen dut hautsontzi hau. 
Zu etorri zarenean gu bazkaltzen ari ginen. 
Ni gauaz ateitzen naizen guzian, euria egiten du. 
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Gizonangana etorri zen sorgina (La bruja vino a donde el hombre). 
Etxekoa banintz bezala tratatzen nuzue. 
Solas egiten du badakien bezala (habla como si supiera). 
Gelara sartu naizenean umea lo zegoen.  
Lanean ari denari ez erran gelditzeko. 
Geldirik dagozi, eztire lanean ari.  
Zeozer ekarri duzue guretzat? 
Nik auniztan eginkatu dizut bazkaria (yo te he solido hacer muchas veces la comida). 
Zure amaren denda nahiko handia da. 
Bietarik bat: edo jan edo utzi! 
Erosten ez badugu, ez diot Koldori eramaten ahal. (...no se lo puedo llevar a Koldo) 
Atzo denbora ona egin izan bazuen bozik joanen ginen mendira. 
Ezin naiz ohatzetik jaiki, eri naiz eta. 
Hemendik zazpi egunetara egonen gara berriz ere elkarrekin. 
Zure osabak balona erosiko balu, zuk salduko zenuke? 
Hori ere etorketu da gure herrira (también ese ha solido venir a nuestro pueblo).  
Zuk ekarriko bazenuke hori, guk salduko genuke. 
Ojala dena ongi balego! 
Barkatuko dizut, ez baduzu gezurra erraiten. 
Atea etsi dut, umea ez dadila hoztu (he cerrado la puerta, para que el niño/a no...). 
Beldurra dut etorriko den (Tengo miedo de que venga). 
Zuri zer inporta zaizu hori? . 
Etor daila izeba Karmen!  
Zubi batetan izaiten dira istripuak beti. 
Tradizioneak ere badu bere balioa. 
Doala lasterka hemendik!  
Hitz horiek badakizkit. 
Zuk eta biok egin genuen lan guzia! (Nosotros dos hicimos todo el trabajo). 
Gaur izan dut modua Josebarekin egoteko (hoy he podido estar con Joseba). 
Ez ahal da berandu izanen! (¡Espero que, ojalá que no sea tarde!) 
Ateak aspaldi xehetuak dira (las puertas están rotas hace tiempo). 
Leitzara joan eta hiru egunetan egondu zen han (se fue a Leiza y estuvo tres días allí). 
Oraiko gazteak ez dira etxerat biltzen argitu arte. 
Horrek bihar etorri nahiko du.  
Alkateak galarazi zuen larunbateko gau-pasa. 
Umeari negar eraginarazi diote       (Han hecho llorar al niño) 
Idurin du ez dela hemengoa (parece que no es de aquí) 
Askotan igotzen naiz ni mendira. 
Ez nion eman, zertako hura ez den gure ekipokoa.(no le dí, porque él no es de nuestro equipo) 
Gu kanpoan gara (nosotros estamos en la calle). 
Sarri egonen gara, orain ez dut astirik (luego estaremos, ahora no tengo tiempo). 
Neronek ikusi dut hori, ez da gezurra. 
Egarri aunitz dut gaur. 
Egarriak nago, eta logale handia dut. 
Umea jolasten bizkarrera igan zait (El niño jugando se me ha subido a la espalda). 
Ezin naiz etxera joan. 
Zakurrari kontu diot (He sujetado, agarrado al perro). 
Kamionak jostailua zanpatu du. 
Ez nekien zure izena eta galdetu egin dut. 
Akordatu naiz nola erosi dituzun prakak niretzat. 
Niri igual dit (a mí me es igual) 
Geldirik ez bazara egoiten jo egingo dizut!.(si no te estás quieto, te pegaré) 
Neuk deituko dizut!  
Jende azkarki igan zen igandean Larunera. 
Zenbat urte dauzkazu?  
Zenbat piper jan duzu? 
Umeari solasean aritu naiz, eta bera niri begira egon da. 
Egin dut ariketa (Ya he hecho el ejercicio). 
Daukat lan aunitz. 
Ez naiz oroitzen zu ikusirik (no recuerdo haberte visto) 
Ausarki irabazten omen du Jonen aitak lantegi horretan. 
Hagitz aunitz ekarri dut!  
Klaro ikusi duela! (¡Claro que lo ha visto!) 
Ez baitut gogorik! (¡es que no tengo ganas!). 
Gu etxera joan ginen euritakoa hartzera. 
Seguru hemengoa dela!  (¡Seguro que es de aquí!) 
Eskerrak hori bederen hemengoa den! (¡menos mal que al menos ése es de aquí). 
Txanogorritxo amatxi ikustera joan zen basora. 
Ni horrekin ez noa iñotera (Yo con ése no voy a ninguna parte). 
Sobera ekarri dute, noski (Han traído demasiado, creo). 
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Zein nahi duzu, hau edo hori? 
Ez dakit hemengoak diren ala Bilbokoak diren. 
Bilbo Donostia bezain polita da?. 
Zu ez al zara gaztea? (¿acaso tú no eres joven?) 
Lehen gauza asko ekartzen zuen saltzeko; orain, berriz, gutti. 
Hori ez da hemengoa, Bizkaikoa baino (ese no es de aquí, sino de Bizkaia). 
Iaketa hemen gagozin goazen partidua ikustera. 
Hemen ez nago han bezain kontent (Aquí no estoy tan contento como allí). 
Gure etxean ez da asotsa baizik. 
Hori aunitz errazagoa da, eta halarikan ere ez daki egiten. 
Nik nere dina biltzen dut (yo recojo tanto como para mí) 
Etxean orain ez da ama bertzerik (ahora en casa no hay nadie más que la madre) 
Ni ez bertze guziak joan ziren (Se fueron todos menos yo). 
Gure etxekoa izan ezik, argi guztiak itzaliak utzi ditut. 
Nik ez ezik, zuk ere badakizu hori ederto. 
Bozik hartuko nuke kutxare bat azukre kafesnearentzat. 
Ez ibiltzea txarra da. 
Gure aita erretzen gelditu da (Nuestro padre ha dejado de fumar). 
Pozik nago ikusteaz. 
Dena ez jateagatik zigortu du amak umea. 
Hagitzez politagoa da pelikula hau. (esta película es mucho más bonita) 
Bihar joatekoz oraintxe preparatu behar da dena (Si hemos de irnos mañana hay que prepararlo todo ahora mismo).  
Ez dut igerri hemengoa zarenik. 
Badakit astelehena dela. 
Ez dut uste Jone etorriko denik. 
Jakin nahi nuke zein diren hoberenak.(quisiera saber quiénes son los mejores) 
Nik ez dut erran aita bi bider etorriko dela (...que el padre vendrá 2 veces) 
Hiru aldiz irakurri dut ipuin hori. 
Ez duzu zertan joan  (No tienes por qué ir). 
Badakizu Koldo etorri den? (¿sabes si Koldo ha venido?) 
Ez daukazu zer jan  (No tienes qué comer). 
Ez dugu zeren erranik  (No tenemos por qué decirlo). 
Ikusi nahi dut ea Jon etorri bada (Quiero ver si Jon ha venido). 
Urrikitu zait dena ez jana (Me he arrepentido de no haberlo comido todo).  
Gustatu zait toki hura, eliza baitzen (Me ha gustado aquel sitio, donde estaba la iglesia) 
Zu solasten zaren gizona nor da? (¿el hombre con quien tú hablas quién es?) 
Arrai hau Hondarribitik ekarria da. 
Hara! Dirua falta dut!   (¡Aivá! ¡me falta el dinero!). 
Hagitzekin haundiagoa da zuen itxia (vuestra casa es mucho mayor, mayor con mucho). 
Ariketa amaitzen duzuneko etorriko da irakaslea (para cuando termines el ejercicio llegará el profesor). 
Zu etorri zarenerako Josu joan da (Para cuando tú has venido Josu se ha ido) 
Bortzak arte egon naiz atean. 
Xabier Parisera joanik hiru urte dira orain (tres años hace desde que Xabier se fue a Paris) 
Zenbat aldiz ikusi duzu pelikula hori? 
Eskuak hazitzen hasiko zaizkizu gero (luego las manos se te empezarán a hinchar) 
Liburuan agertzen den bezala idatzi dut dena. 
Jatekoa amak esan duen moduan preparatu dugu. 
Andoni urrikitu zen dena ez zuelakoz jan.(Andoni se arrepentió de no haberlo comido todo) 
Mendira gindoazelarik ikusi dugu dena  (Lo hemos visto todo cuando íbamos del monte) 
Gu joan orduko hura honat helduki! (para cuando nosotros íbamos allá, resultó que él venía para aquí!) 
Ageri duzue nongoak zareten 
Ekarri dut jaka aitak duen bezalaxekoa (...chaqueta igualita que la que tiene el padre) 
Horrek nazkatzen ari nau (ese me está asqueando) 
Denda honetan bada denetik. 
Ainhoak esan duenez bere lagunak bihar etorriko dira. 
Denengatik gaizki erranka aritzen dira (suelen estar hablando mal de todo el mundo). 
Saiatu naiz akautzera, baina ezin izan dut. 
Gogotik aritu ziren lanean, hala erran nau Kepak. 
Gu ez gara zu bezalakoak. 
Zuk esan duzun gisan egin dugu txuleta. 
Nire aitautxi ezongixko da (mi abuelo está indispuesto, un poquito mal). 
Maritxu zu bezalatsukoa da. 
Errista eman zion amak umeari. 
Goxokiak harrapa ahalean jaten ikusi nuen. 
Erristan jaikiarazi nau amak goizean. 
Sagar horiek orain zaminak dira, baina ontzera goxo-goxoak jartzen dira (... pero cuando se maduran se ponen muy dulces). 
Zenbatez erranago eta okerrago izaiten da (cuando más se dice suele ser peor) 
Ikustearekin ezagutuko nuke, seguru baietz! (Si le viera lo conocería, seguro que sí)). 
Hori jakitera, ez nion deus galdetuko (de haber sabido eso, no le habría preguntado nada) 
Partidua ahalik eta gehiena gibeltzea gonbeni zaigu. 
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Nola irabazi hala gastatzen dute dirua.(El dinero lo gastan según lo ganan) 
Parisera ailegatzen zarelarik, deitu. (cuando llegues a París, llama). 
Lanera joan behar duzu? 
Ez naiz konturatu horretaz (No me he dado cuenta de eso). 
Ahalik eta abudoena joan behar dugu etxera (....a casa lo más rápido posible) 
Zuk nik adina diru duzu. 
Zenbatenaz haundiagoa den ume hau, orduan eta gaixtoagoa (este niño cuanto mayor es, más malo) 
Ez da egia etorri dela (No es verdad que ha venido). 
Trena galdu duelakoz heldu da honeinen berandu (viene tan tarde porque ha perdido el tren).  
Kotxea hasi nahizik bi ordu pasatu ditu. 
Banoa etxera, berandu baita kalean egoteko. 
Mendira joatekotanez, goazen oraintxe. 
Hitz egiten hasi orduko, jendea kanpora joan zen (tan pronto como empezó a hablar...) 
Nahizik egin zuen (lo hizo queriendo, a propósito).  
Noiz kobratzen dute langileek jornala? 
Ez dut errango, berdin nahi duzuena egiten duzue beti...(no voy a decirlo, total siempre hacéis lo que queréis...)  
Aunitzez ttikiagoa da, eta halarik ere ez da izitzen. 
Aste honetan egingo dugu bidaia. 
Asko etorriagatik ere denak afalduko dute. 
Egurrarekin jo dio sorginari gizonak. 
Hain da handia, atetik ez baita sartzen (es tan grande que no entra por la puerta) 
Haratxe-honatxe ibiltzen da, lan handirik egin gabetanik, zahartuxea baita.  
Alberto ez da hemengoa, kanpotik etorria da. 
Ez naiz atrebitzen hori galdetzea. (no me atrevo a preguntar eso) 
Herritik jende asko etortzen da gure etxera esneketara. (...a nuestra casa a por leche) 
Ari naiz ikasten, estudioaren poderioz. 
Denbora ona egiten badu, bazuzke mendira. (si hace buen tiempo, puedes ir al monte) 
Behin hasiz gero akabatu egin behar da. 
Hartzu aisa zenbat nahi duzun, bada gehiago ere (coge tranquilo cuanto quieras, hay más también). 
Jon baserri zahar batean bizi da. 
Edurne ez etorriagaitik ez du inporta (No importa que Edurne no haya venido). 
Beti etortzen da, non ez den eri edo hola (siempre viene, a no ser que esté enfermo o así) 
Aditua dut holako zerbaitere. 
Gure ekipoak gol bat sartzen balu, gu kontent (si nuestro equipo metiera un gol, ....) 
Ergelkeriak erran beharrean hobe ixilik egoten bazara. (En  lugar de decir tonterías...) 
Galdetu dut ea kotxea eramaten ahal dudan edo ez. 
Eraman plater hori hautsi gabe! 
Aita hagitz maite baituzu...! (ume bati: ¡a que quieres mucho a tu padre...!) 
Gaur ere euria da. 
Nik zuri ondo ezagutzen dizut (Yo te conozco bien a tí). 
Berriro ikusia dut, eta bixkorki erretzen zuen (le he visto recientemente, y fumaba bastante). 
Hori pintatu ondotik joan gogo duzu zinera? (¿después de pintar eso tienes intención de ir al cine?) 
Segun Mirenek esan duenez bihar etorriko dira. 
Nahiz eta dena jakin, ez zuen deus aipatu. 
Hori osasunerako txarra da. 
Aspertua nago esperoan. 
Gogoratu zait soinekoa erostea.(se me ha ocurrido comprar el vestido) 
Pintatu ondoan poliki geldituko zaizu etxea. 
Ez da kotxea hartzen atrebitu. (No se ha atrevido a coger el coche) 
Saiatuko naiz beila etortzea (intentaré venir enseguida). 
Hori erreza da kargatzen (eso es fácil de cargar). 
Argia bixtutzerakoan lehertu zen bonbila.  
Ez didate utzi eurekin kantatzera. 
Ni irazpatten aspertua naiz (estoy cansado de cortar helecho). 
Ongi probexten baldin baduzu, baduzu azkarki (si lo aprovechas bien, ya tienes buen montón, suficiente...) 
Lana egiteko idean joan da baina ez du egin. (Ha ido con la idea de hacer el trabajo pero no lo ha hecho)   
Zertaz ez duen hartu? Zertaz ez duen ikusi. (¿Que por qué no lo ha cogido? Porque no lo ha visto) 
Zutaz bakarraz fiatzen da (sólo se fia de tí)  
Igual da nork egiten duen. 
Ez dizut igerri hemengoa zarela (No te he notado que eres de aquí). 
Iaitsun itxera sartuan erori nintzen (me caí cuando ya casi había entrado en casa). 
Zu agertzearekin eta batean, hura ixildu zen (según apareciste, él se calló) 
Dirua falta zait etxea apaintzeko (Me falta dinero para arreglar la casa). 
Hala ere noizpait ere agertu ziren: biak edo ziren. (de todas formas por fin aparecieron: eran las dos o algo así) 
Ariketak eginen ditut zertaz bertzenaz ama haserretuko baita. 
Beraz, ez galdetu guri ezer (Así pues, no nos pidais nada a nosotros) 
Hobe genuke zuk erraniko tokian juntatuko bagina. 
Egin dezala berak, bertzela errista emanen diot (Que lo haga él mismo, si no le reñiré). 
Nor esan duzu ez dela etorri? 
Zer uste duzu, gerezia bera eroriko dela? (...que la cereza se caerá sola?) 
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Guttitan gelditzen da Gorka gure etxean lo egiten. 
Nahi duzu joan gaitezen? (¿quieres que vayamos?) 
Atea etsitzera zuaielik hautsi zaio giltza (Se le ha roto la llave cuando iba a cerrar la puerta). 
Joatekotan, goizean joan behar da (de ir, hay que ir por la mañana) 
Anbulantzia eramatea ongi da, norbaitek min hartzen badu ere (... por si alguno se hace daño).  
Eskuak igorztean Joxek bazuen dirua; gero galdu izanen zuen... (Al frotarse las manos Joxe tenía dinero; lo habría perdido 
después...) 
Horixe erran gogo nizun nik (eso mismo te iba a decir yo) . 
Asotsa aditzen dueneko egiten du sainga zakur horrek (Ese perro ladra tan pronto como oye ruido). 
Egizu ahal duzun ondoen. 
Zuek bazkaria prestatzen duzuen arte ni etxera joango naiz.  
Hori aisa haundiagoa da (ese es mucho mayor). 
Argia konpontzen duten artean ezin dugu hemen irakurri. 
Norbait ikusi dut hor gordeta. 
Denbora txarra bada ere ez gara joango zinemara igandean . 
Mikeleri ez, baina norbaiteri galdetu beharko diogu (a Mikel no, pero ....) 
Nor dira mutil horiek? (¿quiénes son esos chicos?) 
Josunek esan duen adina kromo ekarri ditugu jostatzeko. 
Zeinpaiteri muturrak xehetu nition. (A alguno le partí los morros)  
Gu denok hemengoak gara. 
Hek ere noizbehinka etortzen dira ile moztera. (Aquellos también suelen venir de vez en cuando a cortarse ...)  
Orain ordu bata da, baina biak arte ez naiz etxera joango. 
Lagun guziak etorri dira? (¿Todos los amigos han venido?) 
Ogi hori askiko duzu? (¿te bastará ese pan?)  
Xerrikumeak etxera daramazkit. 
Begira uk!! (cuidado!) (hika, mutilari). 
Zer, hemengo aldi? (¿qué, tú por aquí?). 
Piper asko jan genuen atzo. 
Eramanen didazu kotxean? (¿me llevas en coche?) 
Platera bota egin du umeak. 
Ezagun duzu ez zarela hagitz nekatu (ya se te nota que no te has cansado mucho) 
Bihar ikusiko gara ostatuan (nos veremos mañana en el bar). 
Ni gauza asko ikusita nago. 
Bi etxe dauzki nire lagunak. 
Nik neurea hartuko dut.  
Umea lotsatzen zen hori esatea (al niño le daba vergüenza decir eso).  
Zer dabila hor mutil erdazu hori? (¿qué anda ahí ese chico baboso?) 
Zakurrarekin jostatzen zara? (¿sueles jugar con el perro?) 
Solasetik nabari dute ez direla hemengoak. 
Nik Koldori ikusi diot karrikan ( He visto a Koldo en la calle). 
Lanean hobekiago da gizona (El hombre trabajando está mejor) 
Gure eltzeko urak ez du orainik irakin.  
Nahiago dut bihar etorri, gaur hemen egon baino. 
Ni hemen nagoen bitartean, egon ixilik. 
Mugi zaitea hortik!. 
Jon Pello baino ttikixeagoa da. (Jon es un poco más pequeño que Pello)  
Ni egiten dut hori beti. 
Juantzok laguna zinakeen bezala tratatzen zaitu ("Juantzo" te trata como si fueras amigo) 
Neskeei ez zaie josteta hau gustatzen. 
Kotxe bat erosteko dina baduzu (ya tienes tanto como para comprar un coche). 
Ken hortik, faborez! 
Ni ere noa orain malda goiti. 
Baratzean lanean dago. (Está trabajando en la huerta) 
Aitak ez, baina semeak egiten izanen zuen, bai!.(el padre no, pero el hijo ya haría, ya!) 
Baratzean ari zen lanean (estaba trabajando en la huerta). 
Dago jantokian. 
Horrek oroitzen nau, ez Mirenek (lo que me preocupa es ese, no Miren)  
Pizarrak arrontean bildu genituen (Recogimos los restos minuciosamente).  
Nire anaiak zuri ez dizu beldurrik. 
Arditara joan zen mutikoa.(el chico se fue a por las ovejas)  
Dena jan behar duzu, bertzeinakoan ttikia geldituko zara. 
Zuk hartik ez duzu egin badaezpada! (¡pero tú por si acaso no lo has hecho!) 
Zertako balio du erreminta horrek? 
Niri zerrikia franko ona iduritzen zait (a mí la carne de cerdo me parece bastante buena). 
Euskaraz egiten baduzu ezagutuko zaitu. 
Kepari bere amak beti euskaraz eginketu dio. (....le ha solido hablar en vasco) 
Horretaz ahantzi naiz (Me he olvidado de ése, de eso). 
Inoiz ez naiz oroitzen zuk esan duzunaz. 
Txingoka ibilarazi naute (me han hecho andar a la pata coja) 
Nire ama herri horrexetakoa da. 
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Itokarrean etorri zen guregana neska (la chica vino donde nosotros ahogándose). 
Badakizu nortso etorriko diren? (¿sabes quienes van a venir, más o menos?) 
Esneketaria ez da sartzen honaino (el lechero no entra hasta aquí) 
Geronek ere badakigu hori. 
Zuk erran bezala egin duzu lana. 
Idoia etxean da? (¿Idoia está en casa?) 
Hedakarrean ari zen neska. (la chica se estaba estirando)  
Hartu behar dugu baso ttiki bat ardo (vamos a tomar un vasito de vino). 
Madrilera joan dira lau eguneko (Se han ido a Madrid para cuatro días) 
Ez naiz oroitu saskia ekartzea (no me he acordado de traer la cesta) 
Ume kakazu horrek haina indar badut nik ere. 
Astelehena arte ezin dugu ezer egin. 
Eurek esan dute hori. 
Zure gisa, ni ere maiz etorketu naiz oinez. (igual que tú, yo también he solido venir ...) 
Ezin dizut lagundu. (no te puedo ayudar) 
Igande goizeko prestatzen ari naiz (me estoy preparando para el domingo a la mañana) 
Bada jenderik kalean? 
Ez dut adittu (No lo he oido). 
Gaizki egitekoz hobe da utzi (Para hacerlo mal, si se va a hacer mal, mejor es dejarlo) 
Horixe da egiazki alferra! (ése sí que es vago de verdad!) 
Dutxatu behar duzu? (¿te vas a duchar?) 
Zure gisakoak gutti dira. 
Ez zait iduritzen inor etorriko den. (no me parece que nadie vaya a venir) 
Zoazi zuzenean etxera, inon gelditu gabetanik. 
Ez zara erne egon, eta ez duzu aditu. (no has estado atento y no has oído) 
Aspaldian ez naiz mendian izandu. (hace mucho que no he estado en el monte) 
Aixtin egon naiz zutaz pentsatzen. 
Mutil ilazu bat etortzen da egunero gure arrebari laguntzera (un muchacho peludo viene todos los dias a acompañar a 
nuestra hermana) 
Nik ez dut hori ikusi inoiz. 
Zure gibeleko aldean jende gutti jartzen da. 
Arbol ondoan gorde zen gaztea. (el joven se escondió detrás del arbol) 
Aunitz jende ibiltzen da hemen noiznahi.  
Lagun guziak ez, baina franko joan zaizkio. (no todos, pero bastantes amigos se le han ido) 
Gargero belarpaiten ari dira (para ahora están cortando hierba) 
Logaleak nago. 
Inork ez dio katuari jatera emanen? 
Eskerrak etorri dela!. 
Hartutzen ez badu ere, konfestera joan behar du (Aunque no lo coja, tiene que ir a confesarse) 
Ez ukitu niri, faborez, mina daukat eta. 
Haren ahotsa entzun orduko ezagutu nuen (Le conocí tan pronto como le oí la voz) 
Nerbiosten hasia nintzen. (Había empezado a ponerme nervioso) 
Pasietan nabila. (estoy paseando) 
Denak ez dira gu bezala bizi (Todos no viven como nosotros) 
Honako honela egin behar da.(hay que hacerlo así, de esta manera) 
Horrela eginez gero denak konforme egongo dira. 
Orain arte mantso-mantso ibili dira, eta bat-batean lasterka hasi dira. 
Azokan atzo porrua ugari zen, ni handik pasatu nintzenean behinik-behin. 
Ezkondu aintzintxe hartan jostan ikasi zuen (un poco antes de casarse aprendió a coser).  
Etxea zuritzeko laguntza behar da, gainerakoan denbora aunitz behar duzu. 
Batean etorri naiz ni etxe honetara (Una vez he venido yo a esta casa) 
Beldur naiz ez den sartuko (tengo miedo de que no entre) 
Beraiek egin dute dena, guk ez diegu lagundu. 
Igual zait: bat edo bida. (me da lo mismo: uno o dos) 
Norat joan behar gara?.(¿a dónde tenemos que ir?) 
Zakarra eta zabarra bi dira, ez bat ("zakarra" y "zabarra" son diferentes, no la misma cosa) 
Noiznahi kobra daiteke, beti idekia egotten da bankua.  
Zer diozu? Ongi?.(¿qué cuentas? ¿bien?) 
Lautik hirutan bere hala utzitzen dute, ukitu gabe (de cuatro tres veces lo dejan tal cual, sin tocarlo). 
Bitik behin etortzea aisa aski duzu.(te basta fácil con venir una de cada dos veces) 
Esne pixko bat hartu genuen, eta seira gaileta. (tomamos un poco de leche y a cada seis galletas) 
Hori dena irestea ez da erraza (Tragar todo eso no es fácil) 
Hori gurasoetik ikasi dute (eso lo han aprendido de los padres). 
Zure arropa guziak ohatzearen gainean utzi ttizut.  
Frontoi gibelean dagoen jatetxeraino joan ziren, handik goiti ez. 
Etxean nintzelarik etorri zen Koldo niri bisita egitera, bi lagunekin. 
Hori edergailutako da? (¿Eso está de adorno?) 
Eurei ere erran diet bertzek egitea ez dela hobea. (a ellos también les he dicho que no es mejor que lo hagan otros) 
Arropa nik eramiko dut. Zerbait gehiago nahi duzu? 
Euria ona da lurrerako, baina eguzkia ere behar da. 
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Ederki gostarik, baina egin dugu (Bien que nos ha costado, pero lo hemos hecho) 
Norbaitek garbitzen izanen zuen, dudarik gabe! (alguien lo limpiaría, sin duda!)  
Horiek ongi heldu dira elkarrekin. (Esos se llevan bien) 
Herrira noizean behinka etortzen da, baino ez da hemen bizi.  
Hori denetara zenbat heldu da? (¿Eso en total cuánto viene a ser?) 
Ez dizut ondo aditzen. (No te oigo bien) 
Ez dut oraindik akautu, eta segitu behar dut.  
Balona gu ginen tokira etorki zen, eta gu kendu ginen (el balón venía al sitio donde estábamos, y  nosotros nos quitamos) 
Zuk egin baldin baduzu, ez bide zen zaila (si tú lo has hecho, no debía ser difícil). 
Oraintxe etorki da.(ahora mismo viene) 
Pixkan-pixkan hasi eta akabailan bixi-bixi: hola egin behar da. (empezar poco a poco y al final rapidito: así es como hay que 
hacerlo)   
Utzi bere horrela! Txutik! (¡dejarlo tal como está! ¡De pie!). 
Noiz garbituko dugu gela hau, inoiz ere ez bada hustutzen? 
Neska hori hoztutzen bada, katarroa hartuko du. Kontuz, beraz. 
Noizko egin behar da hau? Etziko? 
Hamarrak ezkeroztik ez da inor ere etorri. 
Zinetan ari zara?. (¿hablas en serio?)  
Kotxerik baduen? Ederra halere! (¿que si tiene coche? Y bien hermoso, por cierto!). 
Guttik egiten dute lana fundamentuz. 
Ez zekien, alegia! (¡claro que no lo sabía!). 
Agian ere ez ahal da hilen! (¡Ojalá, espero que no se muera!) 
Pixko bat ergela ez da? (¿no es un poco tonto?). 
Aspaldi ez dakit zenbatean den olioa. (hace mucho que no sé a cuánto está el aceite)  
Munduan aunitz jende hiltzen da goseak. 
Zertaz ez diozu galdetu baimena? (¿por qué no le has pedido permiso?). 
Zertik ez naizen etorri? Hartik.(¿que por qué no he venido? Porque no.) 
Hain handia da kotxea, sartu ere ez da egiten garajean. 
Azkeneko egunak arte jendea ez da lanean hasitzen. 
Joan aintzinean, abisatu. (antes de irse, avisar)  
Oraintxe joan eta ilundu arte mendian barna ibiliko naiz. 
Ez dut ikusten baina hurbilean ibili behar du, nire ustez (no le veo pero debe de andar cerca, yo creo). 
Karretera barna ikusi nituen, gure etxetik nahiko urruti . 
Irakasle guztiak aritu ziren futbolean, emakumeak ere bai. 
Lau lagunetako taldetan antolatu ziren denak, eta lanean hasi ziren. 
Kotxe gabetanik ikusten dut Maider (Veo a Maider sin coche) 
Hiru laguneko taldeak egin behar dira, uste dut hobe dela hala izatea. 
Autobusa hamar minutuero etortzen da (El autobús viene cada 10 minutos)  
Hobe duzu haratxeago joan, bertzenaz ez gara denak kabitzen. 
Hori ez da gure gisakoa (Ese no es como nosotros). 
Bere gain hasi da lanean (ha empezado a trabajar por su cuenta, de autónomo) . 
Hitzaldia hasi eta handik hamar minutura denak aspertuak ziren 
Ikusi nueneko joan nintzen agurtzera (Fuí a saludarle en cuanto le ví) 
Bertzerena beti politagoa izaten da (lo de otros, lo ajeno siempre suele ser más bonito). 
Ilunxko dago kanpora ateratzeko.(está un poco demasiado oscuro para salir) 
Niri guttixko iruditzen zait. (me parece un poco demasiado poco) 
Ilar gorriak beratzeko, bezperan paratzen dira eltzean?  
Ardiak badira franko. (ovejas hay bastantes)  
Etorri da? Bazen ordu!! (¿ha venido? ¡Ya era hora!). 
Amak harategitik haragia ekarrarazi zidan. 
Ni eskola honetan estudiatua naiz. 
Andereñoak ondo adiarazi zigun nola egin behar genuen idazlana. 
Jakina! Ez diot oparia nornahiri emango, nire lagunei baizik. 
Kepa etxean jaioa da, ez ospitalean. 
Sobera jende gonbidatzea ere ez da gonbeni, ez pentsa. 
Nolapait ere moztu beharko dut hori ere, llaburra bada ere (...aunque es cortito). 
Segaz ari dira belarpatten. (están cortando hierba a guadaña) 
Koldok duen zamarraren larrua arront beltzatua dago. 
Lagun gutti etorri zaio Mireneri urtebetetzeko bestara. 
Bihar ikusiko dugu elkar. (mañana nos veremos) 
Maiteren amatxi egunoro joaten omen zen mezara. 
Gaur hotz da (hoy hace frío). 
Gu gezurretan, eta harek egia jakinki (nosotros mintiendo, y resulta que él sabía la verdad) 
Ez duk ikusi? Ongi bilatu haiz? (¿no lo has visto? ¿has registrado bien?). 
Dirurik gabe ezin zara inora joan. 
Eta zuri zer zaizu? (¿y a tí qué te importa?).  
Koldori laguntzen dio, baina nahi adina diru ematen diolakoz. (le ayuda a Koldo, pero porque le da tanto dinero como quiere) 
Eritzeko arriskua nuen eta utzi dut erretzea.(... y he dejado de fumar) 
Eskaletan beheiti erori zen, eta mina hartu zuen. 
Oroitzen naiz zu ikusirik (recuerdo haberte visto). 
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Nik ekarririkoa da maleta hori. 
Zu etorriz geroztik ez da kanpoan ibili.  
Etorri ahala jartzen ziren mahaian.  
Ni ez noa beheiti. 
Eginahalean ari da lanean. (está trabajando a tope) 
Etxeko katua zangoaren gainean jartzen zait beti (...se me pone encima de la pierna). 
Etsizu atea! Katarroa biltzeko ere!. (¡cierra la puerta! !mira que si cogemos un catarro!) 
Noizipehin lan egiten dut, baina eguberriak arte ez dut bukatuko. 
Haserretua egonta ere, barkatu dio. 
Leihoa idekiko dut. 
Seiak eta kuarto direla erran dit gure lagunak. 
Ordu bat t'erdiak dira oraintxe. 
Euria eginagatik ere, gu mendira goazi. 
Nahiz etxekoak nahiz kanpokoak izan, denak alferrak. 
Etxera lagundu diot (le he acompañado a casa). 
Maindire garbiak jarriko ditut gaur. 
Bada sagardoa ("Hay sidra" -ostatuetako kartela-). 
Udan gauetan nik ez dut inoiz etsitzen leihoa, bertzela itotzen naiz eta. 
Ume zorrizu horrek ez dit bakerik emaiten! 
Gazta usaia du artzai zakur horrek. 
Ni ez dut ekarriko hori, ez dut nahi. 
Salda dago ("hay caldo" -ostatuetako kartela-) 
Oraindik amaitu arte egunak behar ditu.  
Nik beldurra diot ume horreri. 
Beraiek nahi dutena egin dezatela. 
Traktorea erosi dutela uste dut. 
Burdia eramateko behiei buztarria paratzen zitzaien (Para llevar el carro a las vacas se les ponía el yugo) 
Bidean heldu ginelarik sube bat ikusi dugu (Cuando veníamos por el camino hemos visto una culebra) 
Berriro ikusi dut, eta ez diot itxura txarra hartu (Le he visto recientemente, y no le he cogido mala pinta) 
Poliki egiten bada, kasik hobe, nire ustez behintzat.(si se hace despacio...) 
Ondoan bizi da, baina nirekin inoiz ere ez du solas egin. 
Bi aldiz jarri zen eskina horretan, eskalearen ondoan. 
Guk ez ditugu apunterik hartuko. 
Aurten ere jende mordoa hilko da gosez Afrikan. 
Lokutorea nongoa da? 
Zurekin dantzatuko naiz. 
Ekarrak ogia! 
Mutiko hori harrotto ttar bat bertzerik ez da. 
Eraman nuen, baina nere harekin itzuli behar izan nuen (lo llevé, pero tuve que volver con ello) 
Toki beretan aritzen gara jostetan beti. 
Horrek baditu lauretan hogei urte (ése tiene 80 años) 
Ordu batak eta kuarto dira, eta hamar gutitako joan beharra naiz. 
Hobe luke etxea erosiko balu! (¡más le valdría que comprara la casa!) 
Noiz ateri da? (¿Cuándo ha salido?) 
Hondarrean uste dut espostuko dela (al final creo que se casará) 
Attatto ikusi duzu?  (¿has visto a papaíto?) 
Zertako ez duzu erosi? Ttiki xumarra delakoz? (¿por qué no lo has comprado? ¿Porque es un poco pequeño?) 
Medikua joanta ondotik kejatzeak ez du balio. 
Nor da zure ondotik? (¿Quién está detrás de tí? -kola batean, konparaziotara-) 
Eta ni nere baitan: "hau nongoa ote da?" (y yo pensaba entre mí: "éste de dónde será?") 
Ez dakit etorri bada ere (no sé ni si ha venido) 
Ekarri du erregaloa baina bere harekin bidali dugu etxera (ha traído el regalo, pero le hemos mandado a casa con él) 
Hartuko dugu kopatto bat? (¿tomamos una copita?) 
Niregatik bazoazke noratnahi. (por mí te puedes ir a cualquier sitio) 
Nioune geldituko naiz (yo mismo me quedaré) 
Urtean behin joaten zen senideetara (iba una vez al año a donde los hermanos-as) 
Etxe haretan bizi naiz ni. 
Horrelaxeko gauzak ikusi ditut lurrean botatuak (... tirados en el suelo) 
Niri dena atzentzen zait (a mí se me olvida todo) 
Ni ez naiz joaten ahal? (¿yo no puedo ir?) 
Eutsi horri! (¡coge, sujeta eso!) 
Arropa idortua duzu (tienes la ropa secada) 
Ganbioak eman dizkidazu? (¿Me has dado los cambios?) 
Ez dut uste hemengoa dela (no creo que es de aquí) 
Arestian arrontean nekatua ikusi zaitut (hace un rato te he visto completamente cansado) 
Sarri arte! (¡hasta luego!) 
Ordukoz dena egina zuen (para entonces tenía todo hecho) 
Horrako horraxet ekarri zuten kotxe marrona (ahí mismo trajeron el coche marrón) 
Nor egin zuen hori? (¿quién hizo eso?) 
Egurketan ibiltzen ginen (solíamos andar acarreando leña) 
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Onddotara joaten da igandeetan. 
Kontziozu honeri! (¡coge, sujeta esto!) 
Lana eginxea izan behar du (debe de tener el trabajo prácticamente terminado) 
Ez dakit zenbat aldiz ekarri zuen hori. (no sé cuántas veces trajo eso) 
Zuk Jangoikoan sinesten duzu? (¿tú crees en Dios?) 
Atzo erori zaitena xehetu zen.(lo que se me cayó ayer se rompió) 
Joan daizela hemendik! (¡Que se vayan de aquí!) 
Parazu belar hori honeri dagokala!. (¡pon esa hierba pegada a esta, junto a esta!) 
Jaungoikoak dizula egun on! (ohetik jaikita, saludoa) 
Zenbapaitek harrapatuko balu...! (¡si algunos lo pillaran..!) 
Hiru egunen barrenean etorriko naiz. 
Franko maiz egin izandu dut nik hori (yo he solido hacer eso bastante a menudo) 
Sartzen ahal naiz?  (¿puedo entrar?) 
Semeak aita engainatzen ari du (el hijo está engañando al padre) 
Niri ez zait hori entenitzen (yo no entiendo de eso) 
Zaude pixko batean! (¡espera un poco!) 
Bai, oroitzen naiz zu han ikusia (sí, recuerdo haberte visto allí) 
Uste duzu erosiko duen? (crees que lo comprará?)) 
Nahi nuke Miren etorriko balitz! (¡ya quisiera que Miren viniera!) 
Galtzak erostekoan dirua erori zitzaizun (al comprar los pantalones se te cayó el dinero) 
Koldok erran dit baita berak ez duela horrelakorik aditu (Koldo nos ha dicho que él no ha oído nada de eso) 
Hark erran zigun alegia ez zuela inoiz ere goserik ikusi eta horretaz oroitzen zela Afrikako jendeaz. (él nos dijo que nunca 
había pasado hambre, y que por eso...) 
Beharritako minak izitzen nau (el dolor de oidos me asusta) 
Ni pertsonetaz oroitzen naiz, ez herrien izenetaz (yo me acuerdo de las personas, no de los nombres de los pueblos) 
Baduzu eramatailerik baserrira joateko? (¿tienes quien te lleve, "llevador", para ir al caserío?) 
Niri ez bertze guziei kendu zieten txartela (a todos menos a mí les quitaron la tarjeta) 
Saltzaileak badire aunitz, baina erostaileak ez dira orainikan etorri (vendedores hay muchos, pero los compradores aún no han 
venido) 
Goizin etorko zara edo zer?  (¿vendrás por la mañana o qué?) 
Gazta pixar bat jan genuen 
Lagunak gabe ez da inor (sin los amigos no es nadie) 
Zu aintzinean jarri zara eta ni ondotik (tú te has puesto delante y yo detrás) 
Geroztikan barrenean ez da inor ere (desde entonces no hay nadie dentro) 
Norrek egin bar du hori? (¿quién va a hacer eso?) 
Gostako zaio jostetan hasitzea (le costará empezar a jugar) 
Sartutzen zarelikan berendua galdetu behar duzu (cuando entres tienes que pedir la merienda) 
Beldurrak nago berriz ere etorriko den (estoy de miedo de que venga de nuevo) 
Xabierrekin batean ibiltzea gustatzen zaio (le gusta andar junto con Xabier) 
Enaiz ibiliko horrela (no andaré así) 
Nokin solastu beharra zara? (¿Con quién has de hablar, tienes que hablar?) 
Esku bat arroz nahasi dio botila bat esneri (le ha mezclado un puñado de arroz a una botella de leche). 
Kotxea sartu daiteke hemen? (¿se puede meter el coche aquí?) 
Dagoeneko jaikia? (¿ya (estás) levantado?) 
Nozpait ere ikusi dut hori, baina eztakit noiz (lo he visto alguna vez, pero no sé cuándo) 
Zerengatik ez diguzu guri galdetu? (¿por qué no nos lo has pedido a nosotros?) 
Koldo etorri zenetik honat bi urte joan dira (desde que vino Koldo han pasado dos años) 
 
Esaldi kontestudunak 
Hurrengo esaldiak zuzentzeko, kontestu bat ematen da ohar honetan. Irakurri arretaz, mesedez, hurrengo esaldiak zuzendu baino 
lehenago: 
Hurrengo esaldien kontestua: 
Telefonoz deitzen duzu Mikelen etxera. Bere amak hartzen du telefonoa. Baina zuk Mikelekin egon nahi duzu. Ondoko esaldi 
hauetatik zeintzuk erabiliko zenituzke (jarri eskuinean ONGI), eta zeintzuk egongo lirateke txarto (kasu honetan ipini eskuinean 
GAIZKI)? 
Mikel dago?  
Mikel al dago?   
Mikel badago? 
Hor da Mikel?  
Mikel ba al dago? 
Dago Mikel? 
Al dago Mikel? 
Hor dago Mikel? 
Mikel etxean da? 
Etxean da Mikel? 
Bada Mikel etxean? 
Hortik dabil Mikel? 
Dago etxean Mikel? 
Etxean dago Mikel? 
Hor al dago Mikel? 
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Mikel jarri daiteke? 
Mikel hor da? 

 

 




