
gelan. Uribe Kostako eta beste
eskualdetako jendea ekarri dute zer-
baiten inguruan berbetan egitera.
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GETXON (BIZKAIA) hamabi urte dara-
matzate berbalaguna ekimenarekin.
Egizuren �Bizarra Lepoan euskara
elkartea eta Getxoko euskaltegiak�
eskutik, orain, 200 bat lagun dabiltza.
Berbalagun guztiak euskara batuan
dira. Getxon, eta orokorrean Uribe
Kosta eskualdean, gutxi mintzatzen
dira bizkaieraz eta are gutxiago tokian
tokiko hizkeran. Bertako hizkerak
kalean entzuten ez badira berbalagu-
nean oso nekeza dute bestelakorik
egitea. Alabaina, berbalagunako ikasle
batzuk tematu ziren eta Getxoko hiz-
kera eta baita Uribe Kostako gainera-
ko herrietako hizkera ere ikasi nahi
zuten.

Eskaerari erantzun asmoz, Egizuk
eta Labayru Ikastegiak 2007ko urritik
aurtengo maiatzera arteko ikastaroa
antolatu zuten. Hasierako intentzioa
eskualdeko hizkerei buruzko ikastaroa
egitea zen, baina laster ikusi zuten
ehun orduko ikastaroa antolatzeko
materiala hain agudo prestatzea zaila
izango zela. Bestalde, ikastaro zeha-
tzegia egiteak ikasle kopurua asko
murriztuko zukeen. Beraz, bietarik
egin dute; batetik, eskualdeko hizke-
rak landu dituzte eta bestetik, eta
batik bat, bizkaiera arautua irakatsi
dute. Ikasleak �gehienak 30 urte ingu-
rukoak� ikastaroko orduen erdietan
teoria ikasten aritu dira, hau da, biz-
kaiera arautua ezagutzen. Ondoren
etorri da gustagarriena, praktika,
batzuetan entzumena eta bestetan
mintzamena. Entzumena lantzeko
gonbidatu bereziak izan dituzte ikas-
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Gaia gutxienekoa da, kontua zen biz-
kaiera kolore desberdinak aditzea.
Hala, besteak beste, Erandio, Sopela,
Bakio, Getxo, Arratia bailara eta
Ondarroatik heldu dira gonbidatuak.
Eta entzun eta gero hitz egin. Ikaski-
deak baliatu behar bizkaieraz aritzeko,
gainerakoan, kalean, oso aukera gutxi
dutelako. Ikasleren batek edo bestek
senideren batekin edo lagunen bate-
kin badu aukera bertako hizkeran ari-
tzeko, baina adineko batzuk salbu ez
dago ia mintzakiderik.

Berbalagunako batzuek eskatu zuten, euskara erabili bai, baina bizkaiera izan zedila. 
Lehen pausoa bizkaiera ikasteko ikastaroa. Getxoko Egizu elkarteak antolatu du Labayru

Ikastegiarekin batera. Iazko urrian hasitakoa maiatzean bukatuko dute.

bizkaiera ikasten

Onintza Irureta

Ezkerreko bi emakumeak Vitoria eta Bene Markaida ahizpa sopeloztarrak dira.
Ikastaroan izan dituzten hainbat gonbidatuetako bi izan ziren beraiek. Berbetan aritu
ziren ikasleek, gutxitan bezala, Uribe Kostako hizkera adi-adi entzun zezaten. Atzeko
arropa gorriduna Josu Arroyo irakaslea da eta makurtuta dagoena Lander Solozabal
ikastaroaren antolatzailea; gainerakoak ikasleak.

Ikastaroan zazpi-zortzi 
ikaslek jarraitzen dute eta 

asmoa da taldetxo horrekin
datorren urtean lehen 

aldiz bizkaierazko 
berbalaguna abian jartzea
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Batua ikasi berriek 
bizkaieraz nahi dute



Lander Solozabal ikastaroaren anto-
latzaileari galdetu diogu ea datorren
urtean ikastaroari segida emateko
asmorik baduten. Ez dute erabaki ikas-
taroaren bigarren ikasturtea egin ala ez,
baina buruan beste gauza bat darabilte,
bizkaieraz aritzeko berbalaguna, hain
zuzen. Ikastaroan dozena bat ikasle
hasi ziren, apirilean zazpi-zortzi batek
jarraitzen dute eta asmoa da taldetxo
horrekin maiatzean bertan lehen aldiz
bizkaierazko berbalaguna abian jartzea.

Bizarra Lepoan elkarteak webgu-
nea dauka (www.blogari.net/bl) eta
han ikastaroei buruzko kronika
batzuk jaso dituzte. Euskara batuaren
eta euskalkien gaia dela-eta, norbaitek
aipatu du ea zenbateraino landu
behar diren euskalkiak euskara batua
izanda. Hortaz zein iritzi duen galde-
tu diogu Solozabali eta hauxe esan
digu: �Batuak egin du bere bidea
komunikabideetan, irakaskuntzan,
administrazioan... Bada garaia euskal-
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kiak prestigiatzeko, izugarrizko abe-
rastasuna da hori, koloreak dira, eus-
karak daude. Pena litzateke galtzea.
Gipuzkoan eta Nafarroan, adibidez,
hitanoarekin ari da gertatzen hori eta
pena da�.

Getxo aldean euskaldunberriek
segiko dute euskara batua ikasten,
hobetzen eta horietako batzuek berta-
ko hizkerari ere helduko diote, egu-
nen batean, herriko agureak eta
beraiek elkar ulertuko dutelakoan. n
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Bilbo Ezkerraldekoa, Portugaletekoa
da Mikel Cantalapiedra eta 18 urte-
ra arte ez zuen euskara ikasteko
aukerarik izan. Orduan ikasi zuen
euskara, AEKn, batua noski. �Bizkai-
tarra naiz, sustraien bila nabil, eta
egiazko euskara ikasi nahi dut, Uribe
Kostako euskara�. Portugaletekoa
bada ere, orain Sopelan bizi da,
berak dio Espainiatik Uribe Kostara
egin duela salto. �Hala ere, ez pen-
tsa�, alegia, bertako hizkera edo biz-
kaiera bera erabiltzeko aukera oso
gutxi ditu Sopelan: �Agureren bate-
kin aritu behar berbetan edo ikasta-
rora joan�. Gazteek ez dute egiten
bizkaieraz, ez dakite. Cantalapiedra-
ren ustez gauzak txarto egiten ari
gara: �Eskolan adibidez, txikienei
hasieran bizkaieraz irakasten diete,
baina selektibitateari begira daude
eta ordurako batua ikasi behar da.
Bizkaiera lehen urte horietan galtzen
da, geuk bonbardatzen dugu biz-
kaiera. Aita izango naiz laster eta nik

bizkaieraz egin nahi diot haurrari,
bera bere kalean bakarra izango da�.
Ingurune gaitza bizkaieraz aritzeko,
nahiz eta portugaletetarraren ustez
ez den hain zaila bizkaiera ikastea,
�hori bai, hiru bizitza behar dira agu-
reek bezala hitz egiteko!�. 

Ia bukatzear den ikastaroan gus-
tura dabil bizkaiera praktikatzeko
aukera paregabea duelako. Orain
Sopelako berbalagun taldeetako
batean dabil arduradun gisa eta
badaki Bizarra Lepoanen asmoa
dela datorren urtean bizkaierazko
berbalaguna osatzea. Mikel Cantala-
piedra parte hartzeko irrikan dago.
Berak garbi dauka: �Zein txikia
garen herri bezala eta zein abera-
tsak euskalkietan. Aberastasun
horrek euskara gehiago maitatzen
laguntzen du�. Euskalkiak, herrieta-
ko hizkerak oso larri daudela uste
du, �eta agian hori da eboluzio natu-
rala, baina eboluzio horren kontra
borroka egiteko prest nago�.

Mikel Cantalapiedra, ikaslea

�Egiazko euskara ikasi nahi dut, Uribe Kostako euskara�

Euskaltegietan urteak egin dituzte,
berbalagunean parte hartu dute edo parte
hartzen ari dira; beti euskara batuan
ordea. Ikasle horietako batzuen ilusioa
bizkaieraz edo bertako hizkeran aritzea da.
Getxon astean bitan horretarako aukera
izango dute maiatzera arte.

BIZARRA LEPOAN
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