EUSKEREA

BIZKAIEREAREN ALDEKO POSTUREA
Azkenengo ogei urteotan gero eta Bizkaiko bertsolari gitxiagok egin izan dau bertsotan bizkaieraz. Inork ez ei daki
zeatz-meatz zergaitik. Egoera au ikusita, eta leenagoko urte
askotako tradizionaren aurkako oker bateri amaierea emon
guran. Bizkaiko Bertsozaleen Alkarteak ori errotik aldatutea erabagi dau. Orretarako, Xabier Amuritzak landutako
beren-beregiko metodologiaz eta bera irakasle dala, joan
dan garagarrilean Muxikako Ariatza auzoko bertso eskolan
egun biko barrenaldia egin dabe ogeita amar bertsolarik,
bertsotan bizkaieraz egiten ikasteko.
Xabier Amuritzak berak bai EUSKALDUNON EGUNKARIAri eta bai EGINeri esandako berben artean, urrengo
oneexek dakartsueguz:
"Bizkaierea guztiz alboratuta euki dogu eta ori bertsolaritzan, beintzat, aukera aundia izan da. Bein baino sarriagotan
esan dot Bizkaiko bertsolaritzearen arazorik andiena bizkaierea dala. Bizkaieraz ez dalako egiten. Bearbada, bertsolariak
alik arinen ataratearren, bizkaierearen arazoa aaztu egin dogu.
Bertsolari gazteak eta izena artuten dabenak bizkaieratik guztiz errotik atarata badagoz, nora goaz? Euskaldunek orokorrean eta bizkaitarrek, batez be, euren izkuntzeari gutxieritxi
izan deutsoe eta ori gaindituteko sasoi egokia da au.
Azken baten, bai bertsolaritzeari jagokon mailan, bai
gizartearen beste arloetan be, euskalkia sendotuteko asmoa
hadago or barruan. Bertsolaritzeak, dauan izen onagaitik,
oinarri sendoak jarri daikez or.
Au, baina, ez da bizkaitarrismoaren apologia. Ni ez naz
orregaz batua txarra dala esaten ibiliko, edo batuaren aurka
joan bear dogunik esaten ibiliko. Au gauza naturala da.
Etxean darahilgun izkuntzea bertsotan be erabiltea".

Xabier Amuritzak esandakoen artean, berak bizi izandako urrengo jazokera bitxia be badakarsku:
"Beinola baten, Iratxe Ibarra eta biok Deustuko Matxintxu euskaltegian berbaldia egitera joan gintzazan. Iratxe Ibarrak, berbaldia asi orduko, parkamena eskatu eutsen bertan
egozan entzuleei, euskera batuan berbaldia emoteko gauza
ez zala-eta
dok gauza etxekoan bertsotan egiteko!
Bizkaiko euskaldunei euren konplexutik askatu eta
euren nortasuna sendotuten lagundu leike erabagi onek".
Egia esateko, aspaldian burutan erabili izan dodan itauna izan da. Ainbat denporatan ganera. Zergaitik ez bizkaieraz be? Neuk be naturaltasunik eza agiria asmatu deutset
Bizkaiko bertsolari askori. Zorionez, Xabier Amuritzak
untzean bete-betean jo dau, ostera be. Eta orain dala 28
urteko Derioko Seminarioko jazokerak gogora jatordaz
braustada baten. Eta orduan bertan nonork grabatutako
GOGOR diskoan agertuten diran itxaropenezko bertsoak
jatordaz gogora. Orduan be, Xabier Amuritzak, agoa eta
burua ipiniz, bete-betan aparau egin eban:
"Kantatuaz, kantatuaz zorion eta penak.
Kantatuaz sortzen dira gure itxaropenak.
Goizean goiz-argiari kantuz dabil txoria.
Udabarriz eguzkiak sortuten dau loria.
Euskaldunen biotzari zor jako umoria,
kantatuak penak kentzen dator bertsolaria".
Iniaki MARTIARTU

IPUIN-SARIKETA 1996
(BILBAO'KO UDALAREN BABESPEAN)
Urte guztietan lez, aurten be Euskerazaleak Alkarteak Ipuin-Sariketa eratzen dau, baiña aurten sariketa au Aita Santi
Onaindia'ren omenez izango da eta ipuiñak edo idaz-lanak bere giroan izatea nai genduke. Ona emen urte guztietako egitaraua:
– Ipuiñak euskeraz eta erriak erabilten dauan euskalkia erabilliaz idatziak izan bearko dabe eta idazkerea, EUSKERAZAINTZA'k argitaratua eta ZER aldizkarian erabilten dana.
– Ipuiñak asmaturikoak edo errian batuak izango dira, ez idatzita dagozanak edo itzulpenak.
– Luzeera iru orrialdetik lau orrialdera, idazkiñez idatzita eta bitarte bi dirala. Saria irabazten dabenak ZER'en argitaratuko dira.
Saririk irabazten ez dabenak be bai ipuiñaren barrenean idazleak baimena emoten dauanean.
Azillaren azkenerako EUSKERAZALEAK ALKARTEA'ren etxean (Bilbao'ko Colon de Larreategi. 14, 2 ª ` eskoia)
egon bear dabe. Abenduaren azkenerako emongo da maikoen erabagia eta ZER'en agertuko da, urterrillean, baita DEIA
Egunkarian be albait lasterren.
– Sariak lau izango dira:
1° 40.000 pezeta.
2° 30.000 pezeta.
3° 20.000 pezeta.
4° 10.000 pezeta.
– Ipuiñak izen ordeagaz bialdu eta karta-azal txiki baten barruan izen-ordea ta izena.
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