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Pirinioak, ekialdea eta euskal min tzoak

Iñaki Camino
UPV/EHU

1. Atarian1

Lerrootan euskal ekialde linguistikoa aurkezten dugu, min tzoen arteko 
loturen eta etenen dinamika eraku tsirik: artean gaiaz genekiena sintesi eran 
dakargu, batasun ikuspegi orokorrean; ez dago beldurrik gaia agor tzeko, 
guk aipatuko ez dugun hamaika zehaztasun eskain baitaiteke min tzo bakoi-
tzaz. Euskaldunon hizkun tza-ekialdeaz ideia eta ezaugarri nagusienak aur-
keztuko ditugu eta lekurik ezaz, hainbat tasun estalgunean u tziko; eskual-
deetako jendeek aspalditik izan dituzten hartu-eman sozio-historikoen berri 
ere badakargu.

Baliatuko ditugun ezaugarrien artean ba tzuk batera tzaileak dira, tasun su-
pradialektalak, dialektoen mugen gainetik Ipar Euskal Herrian hedadura han-
dia dutenak; 8. atalean aurkeztu ditugu. Badira ezaugarri bana tzaileak ere, 
dialektoak finkatu eta elkarrengandik bereizi dituztenak; tasunok euskal 
hizkun tza-ekialdea eratu dute, Zuberoako euskara bereziki, inoiz ondoko iba-
rretako min tzoetara hedatu badira ere: 9ko azpiataletan dakar tzagu; aipagarri 
dira zubererari nortasuna ematen dioten ezaugarri zahar gordeak ere; cf. 9.3. 
§. Azpi-dialektoak edo min tzoak i txuratu dituzten tasunak ere ani tz dira: 10, 
11, 12, 13 eta 14 ataletan datoz.2

1 Artikulu hau ontzean ikerketa garatzeko laguntzok izan ditugu: Espainiako Ministerio de 
Educación y Ciencia-tik, Origen y evolución de los dialectos vascos egitasmoan (2009-2011), 
FFI2008-01844; Nafarroako Gobernuko Euskarabide-tik, Nafarroako euskararen periferiak (II) 
egitasmoan (2009), 440002 44200 4812 334100.

2 Eman ditzagun adibide batzuk zatiketaren erakusgarri: esaterako, *-ani zaharretik dato-
zen hitzetan ez dago batasunik ibarren artean: erronkariarrek egiten zuten, sudurkarita-
suna gorderik, baina zaraitzuarrek artzai, Nafarroa Garaiko euskaldun gehienek bezala; aldiz, 
zuberotarrek artzañ egiten dute eta amikuztarrek artzain & artzaña; periferian, aetzen artzei eta 
baigorriarren artzain aldaerak ditugu; hondarreko erak baztandarren artzain & artzañ —baina 
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Zernahi ere den, aipa tzen ari garen ezaugarri guztiak sail geografiko finko 
eta zurrunetara sailka tzea ez da aise, ñabardura gramatikal edo geografiko uga-
ri egin beharko dugu. 

Zehaztasunak eman behar ditugu baliatuko dugun corpusaz ere: guhau-
rek edo bestek bildutako ahozko lekukotasunak dakar tzagu hona, hainbat 
ikerketa-saiotarik ateratakoez landa; ez dugu ahan tzi ekialdeko idazleek ondu 
duten literatura.3 

2. Pirinioak eta ekialdea

Nafarroa Behereko ipar-ekialdean, Amikuze ibarreko Ilharre herria dugu, 
ondoan, Bizkai, Erreiti, Burgue eta beste herri kaskoin ba tzuk dituena. He-
rriko plazatik goiti abiatuz, Ilharreko gainetik Pirinioak ikus daitezke, Euskal 

Baztango Basaburuan artzai— dakarkigu gogora. Badira eskualde bati baizik ez dagozkion be-
rrikuntza gehiago, baina ez dira ekialde guztikoak. Erronkarikoa baizik ez da bokalarteko ho-
nako palatalizazioa, hitz hasierako *j- > x- bilakabidea gogorarazten diguna: anaxe ‘anaia’, ba-
tixatu ‘bataiatu’, exar ‘lehorra’, lexo ‘leihoa’, oxan ‘oihana’, oxezki ‘laiotza’, texu ‘likitsa’; ez da 
gertatzen morfemaren mugan: aiezka, aienez, gaia ‘gaua’, goien. Berebat, eta txistukari bi-
zkarkaria elkartzean bilakabide iduria dugu zenbait adibidetan, Mariano Mendigatxa bidankoz-
tarra lekuko: goxez ‘goizez’, goxan ‘goizean’ —Izaban góix eta goxóro dakartza Kandido Izagirrek 
(1961: 403)—, gatxetik ‘gaitzetik’, aretx ‘haritza’; hurrengoetan zi- iduri du bustitzen dela: xek 
‘ziek = zuek’, xaurien ‘zeuen’, non *ziaurien egon bailiteke. Honelakoak genituen Izaban ere: 
xengána ‘zuengana’ (1961: 406-7), xená ‘zuena dena’ (Mitxelena et al., 1953: 507). Zarai tzukoa 
baizik ez da absolutiboko mugatu singularreko honako bilakabidea: alabara ‘alaba’, arrebara 
‘arreba’, gaztara ‘gazta’. Ekialdeko eremu zabalean Amikuzekoa baizik ez da etorkizuneko adi-
tzetan ageri den u-ren palatalizazioa: baliatiko, gelditiko, hartiko... Zuberoako ipar-mendebale-
raino ere hedatu da; guk Domintxainen, Olhaibin, Oihergin, Sarrikotapean eta Pagolan entzun 
dugu.

3 Aurkeztuko ditugun ekialdeko egungo ezaugarriak biltzeko lehenik Zuberoako euskara-
ra jo dugu: hainbat datu guhaurek herrietan bildu ditugu eta beste hainbat idatzizko testueta-
rik. Hegoalde menditsuan dagoen Ligiko Allande Elixagarairen istorioetarik franko adibide 
hartu ditugu (Peillen 1986a), baina ez guztiak: EAEL-ko etnotestuak (1990) ere baliatu ditugu; 
EAEL izenaren ondoan zenbaki bat ageri denean, ez bedi orrialde zenbakitzat har, zein etnotes-
tu den adierazten du. Erronkariko bilakabideak aurkezteko, Mitxelenak, Belokik, Elosegik eta 
Sansineneak —Mitxelenak eta bestek— 1953an Izaban eta Uztarrozen bildu lanabesak, Kan-
dido Izagirrek bi herriotan hartuak (1959, 1961) eta Koldo Artolarenak (1977, 1980, 1991, 
2000) baliatu ditugu. Mendigatxaren idazkiak ere erabili ditugu (Estornés Lasa 1984). Zarai-
tzuko datuez ari bagara, guhaurek bilduak ez direnean, Koldo Artola da biltzailea; 2004. urtean 
argitaratu zituen Otsagikoak eta 2005.ean Espartzakoak. Labur beharrez, inoiz ikerlanen argi-
taratze urteak aipatuko ditugu soilik.
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Herriko beste alderdi ba tzuetan Ansoko Bortuak ere deitu ohi direnak: zutik 
diraute mendi horiek eta gu Ilharreko gainetik haiei so gaude. Zernahi gisaz, 
haratekaldean Pirinioak baldin badaude, Ilharre ez dago Pirinioetan; Okzita-
niaren ondoan, Baxenabarreko muga-mugan, Euskal Herriko saihe tsean 
dago, leku zelaian, artasoroen eskualdean. Ilharreko gainetik Pirinioei so egi-
ten badiegu, mendien artean, eskuin, Baigorriko mendiak ikusiko ditugu eta 
ulertuko, ibar hori Pirinioen al tzoan kokaturik dagoela. 

Era euklidearrean min tza tzen bagara, Euskal Herrian ekialde geografiko 
bat dago; badago ekialde linguistiko bat ere, alderdi sozio-historiko eta ekono-
miko zeha tz ba tzuen arabera eta orografia lagun, hizkun tza-ezaugarrien heda-
dura jakin bat kanporat gauzatu duena. Filologiako azterketetan frankotan 
nahasi izan dira Euskal Herriko ekialdeko min tzoak eta Pirinioak, beharbada, 
Zuberoa, Erronkari eta Zarai tzu Pirinioen arda tzari josirik ageri zaizkigulako 
gertatu da hori, baina ezin identifika di tzakegu zuzenki Pirinioak eta Euskal 
Herriko ekialdeko euskara. Esate baterako, Baigorri ibarra Pirinioetan dago, 
baina bertan ia ez da euskal ekialdeko ezaugarri linguistikoen islarik suma tzen 
eta aldiz, arestian aipatu dugun Ilharren, bai. Euskararen ekialde linguistikoa 
eta Pirinioak ez dira ber gauza.

Pirinioak i tsasaldean berean hasten direla en tzun izan dugu usu; Honda-
rribitik Baztaneraino doan eskualdea hizkun tzaren aldetik aztertu berri du 
Edu Zelaietak; saio honetan gu ez gara Lapurdi saihe tseko eta Baztan-Bidasoa 
alderdietako min tzoaz arduratuko, horren berri nahi duenak Zelaietaren lane-
ra jo dezake (2008). 

Berebat, egungo ekialdeko mugetarik harat, iraganean Huescako Pirinioe-
tan min tzatu zatekeen euskararen gaiaz ere ez gara arduratuko, ez baitugu 
ezagu tzen, ez dakigu min tzo hark nolako ezaugarriak zituen; nolanahi ere den, 
Juan Karlos Lopez-Mugar tzak Ansoko toponimiaz esanetara jo dezake orain 
irakurleak (2008). Lopez-Mugar tzak Anso ibarreko toponimoak bildu ditu: 
Ansoko euskal toponimoen zerrendako izen gehienak, xvi eta xvii. mendee-
tako dokumentuetan ageri dira; izan ere, honelako lanetan, gero aldera tze his-
torikoak egin ahal izateko, denbora guztiz garran tzizko gaia da hizkun tzan. 
Aipatu Ansoko toponimootan ez da Erronkariko min tzoa hain ezagun bihur-
tu duten berrikun tza berexien moduko ezaugarririk suma tzen (2008: 346-
348). Erronkariko euskaran ageri diren berrikun tza nagusien kronologiaz ari-
tzea konplexua da, jakina, eta guk ez dugu saio llabur honetan ildo hori 
irekiko. Esaterako, 1569ko Burgiko sorgin auzian euskaraz ageri dena guti da, 
lekukotasun horretako aldaera bakan horiek ia ez dute post quem eta ante quem 
erlatiboen jokorako aukerarik ematen.
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3. Gizartearen espazioa

Dialektoen errealitatearen pean, espazioaren izaera dinamiko eta biziberri-
tzailea ezkuta tzen da; hizkun tza-datuak lagun, iker tzaileak espazioaren arau 
eraiki tzaile eta historikoak aurkitu behar ditu. Espazioaren bilakabidea gizar-
tearen baitako gakoen arabera ulertu behar da, espazioa ez dago betiko finka-
turik, garapen eta bilakabide egoeran baizik. Espazioa ez da euklidearra soilik, 
ez da distan tziaren oinarri fisikoan bakarrik fun tsa tzen: leku jakin bat ez da 
espazioko puntu bat soilik, gizarte-elkarrekin tza jakin ba tzuen kokagunea da 
(Gregory & Urry 1985: 7). 

Geografiaren eta dialektologiaren arteko harremana emeki-emeki aldatuz 
joan da; lehenik interesgunea geografia fisikoan ze tzan, baina xx. mendeko 
ikuspegi berriek galdera nagusiak giza-geografiaren alorrera bideratu dituzte. 
Hizkun tzaren tzat benetako behaztopa direnak ez dira batasun geologikoen eta 
topografikoen hausturak, batasun ekonomikoaren haustura eta giza-geografia-
ren hainbat fenomenoren hausturak baizik. Jende taldeek —eta beraz gizar-
teak— ekoizten duten espazioa da dialektologialariaren ardura. 

Allan Pred-ek dioen bezala, segurtasun ontologikoa berma tzen dion al-
detik, hemen eta nonahi gizakiak gauza beharra du errutinizazioa, zeina es-
pazioan gaindi gauza tzen baita. Jendeen eguneroko elkarrekin tzen eta 
jokabideen geografia errutinizatua espazioan gauza tzen da. Hizkun tzara eto-
rririk, norbanako batek edo gizatalde jakin batek darabilen min tzoaren be-
rrizaletasunean edo gorde tze-mailan, errutinizazioak eragiten du. Errutinen 
eta gizarteko sareen geografiak iker tzen baldin baditugu, ikusiko dugu espa-
zialitateak —zen tzu fisiko, sozial eta oharmenezkoan— eremu fun tzionalak 
sor tzen lagun tzen duela, jarduera-erkidegoak eraiki tzen dituela (Britain 
2004: 612). 

Gizarteko taldeka tzeak egitura tzen diren dimen tsioa baino gehiago ere 
bada espazioa: elkarrengandik hurbilago edo urrunago geografian gaindi he-
daturik dauden gizataldeen edo ibarretako jendeen arteko elkarreragite-siste-
mak eraiki tzeko lan sor tzaile horretan, espazioari duen garran tzia eta eragina 
aitortu behar zaio (Britain 2004: 604, Anthony Giddens aipatuz). Leonard 
Bloomfield hizkun tzalariak zioen bezala, min tzo-erkidego baten barreneko 
komunikazio-maiztasunaren desberdintasunak ez dira norbanakoaren arabe-
rakoak bakarrik: erkidegoa bera azpitaldeen sistema ba tzuetan banaturik dago. 
Esate batera, azpitalde jakin bateko per tsonak, ani tzez gehiago min tza tzen 
dira bigarren azpitalde jakin bateko per tsonekin, beste hirugarren azpitalde 
jakin bateko per tsonak baino (Moulton 1987: 140). 
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4. Gizartearen eta erkidegoen iragana

Euskal Herriko ekialdeko zenbait eskualde edo ibarretan, bizigune nagusi 
ba tzuk egon behar izan dute, zeinetan hizkun tza-ezaugarri berri ba tzuk sortu 
edo gauzatu baitira eta gerora nagusitu; nolanahi ere den, ondoko eskualdee-
tako jendeek ezaugarri berri horiek beren min tzoei eran tsi dizkiete, gune-gu-
nearen ondoko eskualdeetako hiztunek berrikun tzok kopiatu eta beren min-
tzoei eran tsi dizkiete. Ekonomia mailako harreman-gune edo bizileku nagusi 
horietarik hedaturikako hizkun tza-ezaugarriek izan duten irispideak, hedadu-
ra-eremu edo eragin-eremu geografiko jakin bat eratu du; ekialde horretako 
jendeek historikoki gizarte-sare jakin ba tzuk eraiki dituzte, mendez mende 
gizarte-errutinizazio bat eratu edo josi dute.

Garai batean eremu indar tsua zen Ekialdea, bertatik hizkun tza-berrikun-
tza ugari hedatu zen. Hizkun tzak aitor tzen digunez, Ekialde linguistiko ho-
rren errutinizazioan, Bardoze herria eta Amikuze, Zuberoa, Erronkari eta 
Zarai tzu ibarrak, gizartearen aldetik egun dauden baino lotuago zeuden; 
saihe ts batetik bestera, katearen gisan, bitarteko eskualdeen arteko hartu-
eman zuzena zegoen, eremuko saihe ts guztietako herrien edo jendeen arteko 
hartu-eman zuzenik ez bazegoen ere. Ekialde hori, bere baitara egun dagoen 
baino bilduago zegoen orduan; ondoko ibarrak Zuberoari begira zeudela ema-
ten du, baina egun ez da honela gerta tzen. Ekialdeko hizkun tza-eragin hori, 
Aturrialdeko herrietako min tzoan, Oztibarren, Garazin, Aezkoan, Baigorrin 
edo Baztanen kausituko dugu inoizka, baina ezaugarri bakan ba tzuetan, ez 
inola ere, arestiko beste eskualdeetan bezainbat.

Elkarren ondoko ibarrek hartu-eman usua eduki dutela pen tsa tzera jo tzen 
dugu intuizioz; abelgorria Bordeleko Landetara eraman izanak eta ar tzain tzak 
—neguan ardiekin Erriberara joanik—, goi mendietako bizimoduak eta men-
di ustiapenak, ibaian gaindi almadiak Aragoi aldera eraman izanak, Erronkari 
eta Zarai tzu ibarrak elkartu dituela en tzun ohi dugu, baina hartu-emanaren 
sakontasun hori eta beraren kalitatea erlatiboa izan ohi da beti; Koldo Mi-
txelenari eta besteri zarai tzuarrekin hartu-eman guti zutela esan zieten hiru 
emazteki izabarrek (Mi txelena et al., 1953: 512); ibar bateko eta besteko gizo-
nek, ordea, lotura her tsiagoa izan dutela en tzun ohi dugu usu: Salvador Ka-
rrika ar tzain eaurtarra zenari, esate batera. Zernahi ere den, euskara uler tzearen 
aldetik, zarai tzuarrek zioten ez zutela arazorik Erronkariko min tzoa uler tzeko 
eta Aezkoakoa baino hurbilago senti tzen zutela. Erronkariko euskara Zube-
roakoaren gisakoa zekusan Doroteo de Miguel berriemaile uztarroztarrak: es 
que viene mucho de Mauleón aquí (Artola 1980: 61). Teofilo E tseberri 
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o tsagiarrak zioskunez, Zuberoako Larreñekora idurixka zen beren euskara, 
baina Garaziko Donibanekoa iduriago. Salvador Karrika eaurtarrak 1995ean 
zioskunez, por el estilo ken [hemen] eta au txak.4 Abaurregainera ezkondu Rai-
munda Urralburu Migelena jaurrietarrak 1995ean zioskunez, Zarai tzuko eus-
karatik Aezkoakora ezta igual min tzoa, aldea dago, como de la noche al día. 
Orbaizetako Juanperi tzeneko Valeriano Zabal tza Urrutiak zioskunez, iduriao 
[zen] Aezkoaeki Luzaide eta Doniane, e tzeike konprenditu O txagabiakoa. 

Mauleko eta Atharra tzeko lantegiak aipa tzen dira euskal ekialde linguis-
tikoko gizarte-erakargune indar tsu gisa; Mendiga txak, esaterako, badu ogei 
edo obro urte gente biardunen neskato guziuak faiten dra Fran tziara negu guzuko 
espartinan trabajatra zio tson Azkueri, eta halaxe joaten zen ezkondu baino 
lehen Eugenia Baraze izabarra, Mi txelenari eta besteri zio tsenez: Mauliónen 
bóst úrtez, espartiña(k) xóstan (1953: 505). Zuberoan espartingin tzan aritu zi-
ren emazteki erronkariar ani tzek maskaradetako dan tzak ikasi bide zituzten. 

Halaz guztiz ere, lanbide hori xix. mendeari dagokio, ez du ai tzineko ga-
raia azal tzen; gizarte-harremanen gaineko berriak eta lehenagoko bilguneak 
ere ezagutu behar ditugu ekialdeko euskararen hedadura eta eragin-eremuak 
uler tzeko eta interpreta tzeko:5 

a) Historian zehar ugari izan dira erronkariar, zarai tzuar eta zuberotar 
jendeen arteko hartu-emanak, eta iraganeko eta oraingo adibideak eman dai-
tezke: lehen-lehenik ezkon tzak aipa daitezke, erronkariarrak edo zarai tzuarrak 
zuberotarrekin ezkon tzea gauza arrunta izan baita historian zehar; ezagu tzen 
ditugu, esaterako, jaurrietarrak, Maulen ahaideak dituztenak. Koldo Artolari 
Doroteo de Miguel uztarroztarrak 1971n zio tson sarri Mauletik etorriko zi-
tzaion anaia espero zuela (1980: 57); Liboria Contín o tsagiarrak Atharra tzen 
bizi zen alabarenean zenbait egonaldi egiten zuen (Artola 2004: 10). Ezkondu 
gabeko gazteen arteko hau tsi-mau tsiak ere izan dira zuberotar eta erronkaria-
rren arteko auzietan: esaterako, Juan Hualt izeneko hauztar batek, Maria Ede-
rra izeneko izabarra haurdun u tzi zuen 1612an (Lopez-Mugar tza 2008: 108). 
Hona, bestalde, hartu-emanen eragile gehiago: O tsagabiko ermitara, Muskil-
dara, menderen mende joan izan da beilaz, baita mugaz iparraldeko euskaldu-

4 Frantziako jendea da autxa Zaraitzu eta Erronkariko euskaran, Ipar Euskal Herriko eus-
kaldunak barne. Mitxelenak hitz honen oinarrian Ausci egon daitekeela zioen (1954: 133).

5 Lehen ere bagenuen ekialdeko ibar euskaldunen iraganeko hainbat berri, baina oraintsu 
argitaratu den Juan Karlos Lopez-Mugartzaren doktorego tesiak (2008), eskuleku ziur eta abe-
rats gehiago eskaini dizkigu. Berebat, Jose Etxegoienen ikerketek (2009), Pirinioetako erkide-
goen gaineko berri ezezagunak dakartzate.
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nak ere. Zarai tzuko Espar tzako San Tirso ermitara ere jo tzen zuten mugaz 
bestaldetik olioarekin, gero hezueria arta tzekotan. xvi. mendeko beste adibide 
bat eman daiteke: Lukuzeko Charles jaun katolikoak Mauleko gazteluaren 
agintea zuen protestanteak jazarri zi tzaizkionean; 1587an emaztearekin eta 
zenbait lagun tzailerekin ihes egin behar izan zuen eta O tsagin erbesteraturik 
egon ziren, harik eta 1593an Zuberoara i tzuli ziren arte (Xamar 2006: 100). 
Bestalde, gauza arrunta da deitura bera Pirinioez alde banatako ibarrean ager-
tzea, edo alde batean herria edo eskualdea dena, bestean oikonimoa izatea: 
O tsagin Garax e txe izena dugu eta Eaurtan Lukux. Baxenabarreko Ezterenzu-
biko Erdi Aroko hiru e txeetarik batek Orbara izena zuen (E txegoien 2009); 
Aezkoako herri baten izena da Orbara.

b) Egin diren bilduma etnografikoetan, bestalde, uztarroztar edo izabar 
eta santagraztarren arteko gertakari ugari ageri dira; Txomin Peillenek daka-
rrenez, erronkariarren ahaide hurbilenak santagraztarrak dira (Lopez-Mugar-
tza 2008: xiii). Udan izabarrek Santa Grazira jo ohi zuten baxoerdi bat edate-
ra; Santa Graziko errepidea, bestalde, arras berandukoa da eta bertakoek 
Belaguako Arrakoko bentara jo ohi zuten hainbat gairen bila. Francisco Ka-
rrika uztarroztarrak Mi txelenari eta besteri 1953an zio tsenez, bi oren bide dizu 
Sant’Engráziara mugátik (1953: 535); Carmen Dronda uztarroztarrak kantu 
xuberotar bat eman zien bil tzaileei (528) eta Simona Anaut izabarrak adierazi 
zien beren ño hi tza  txipi esaten zela Franzian, hau da, Zuberoan (521). Izaba-
rrek ohi zutenez ilargia goikua dei tzen zuen emazteki batek zioen, uztarrozta-
rrek zuberotarren gisa ilargia argizari izenda tzen dutela (1953: 520).

c) Santa Graziko eliza Leireko monasterioari loturik egon da 1085 urte-
tik, Santa Engracia de Sumoporto zeri tzon: zuberotar, erronkariar eta zarai-
tzuarrak ageri dira lekuko garai hartako eliz-idazki batean zin egiten; adminis-
trazioaren aldetik Nafarroa Garaiarekin lotura izan du Santa Grazik eta garai 
batean herri hau Zuberoako batasunetik kanpo egon zen; erronkariarrak beza-
la, santagraztarrak ere kallesak izendatu ohi dira. Bere gisa ibili zen Santa Gra-
zi, Zuberoako eta Nafarroako legeditik kanpo; salgaiak Atharra tzeko eta Mau-
leko azoketara eramaten bazituzten ere, Izabako azokara usu jo tzen zuten eta 
baita Erriberako bazkalekuetara ere. Errepidea ez zen Santa Graziko elizaraino 
1930 arte iri tsi (Lopez-Mugar tza 2008: 139). Dena den, gaztelarrek Nafarroa 
Garaia konkistatu zutenetik honat, Leirerekiko hartu-emana etenik izan du 
eliza honek. 

d) Lekukotasunak daude, esaterako 1637koak, erakusten dutenak, Espai-
niatik mugako herrietan erronkariarrei galerazi nahi zi tzaiela e txean zuberota-
rrak har zi tzaten edota hauekin salerosgoan ari zitezen; erronkariarrek saldu 
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garia zeramaten zuberotarrak harrapatu zituzten 1628an zeukatena ken tzeko; 
halaber, mugazainek neskato izabarrak harrapatu zituzten 1595ean, zerama-
ten garia zuberotarrei sal tzeko zelakoan (Lopez-Mugar tza 2008: 81, 107). 
Gau-lanaren bidez Garazitik ga tza zekarten Aezkoako bi abaurrepetar zigortu 
behar izan zituen Aezkoa ibarreko alkateak 1805ean (E txegoien 2009: 95). 
xx. mendearen hasierako O tsagiko emaztekiek Zuberoako Larrainerat jo tzen 
zuten artile sal tzera eta Erronkarira sagar sal tzera. 

e) Zuberotarren eta goi-nafarren arteko truke harremanak aspaldikoak 
dira: xiv. mendean, esaterako, zuberotarrek ez bide zuten nekazari tza handi-
rik eta ondorioz, ardoa eta garia Nafarroa Garaitik ekarri behar zituzten, ber-
tara trukean zerriak eta gazta eramanik. Zuberotarrak historian gaindi Zarai-
tzu-Erronkarira gazta egitera joan ohi dira. Zoilo Moso o tsagabiarrak 1972an 
zioen en tzun zuela gazta egiten erakustera O tsagira “fran tsek” jo ohi zutela 
(Estornés Lasa 1985: 37). xx. mendearen hasierako urzainkiarrak ar tzain zu-
berotarrekin euskaraz molda tzen ziren; hauek bordak eraiki tzera eta gazta egi-
tera jo ohi zuten Erronkarira; zuberotarrek uskara galdu izana kargu har tzen 
omen zieten kallesei (Urzainqui 1975: 55). 

f) Bilguneei dagokienez, Donapaleuko, Mauleko, Atharra tzeko edo 
O tsagabiko merkatuak aipa daitezke; bestalde, O tsagabiko Abodi mendian 
abere-feria egin ohi zen; orobat, Eraizeko lepoan, Santa Graziko mugan, zu-
berotarrak, erronkariarrak eta biarnesak bilarazten zituen abere-feria egin ohi 
zen urteoro. Eraizen berean du elkarren arteko bazkaleku edo fazeria Erronka-
rik Zuberoarekin (Fairén Guillén 1955: 521); abereak direla eta, Zuberoako 
basabürütarrek Belagua alderdiko bazkaguneetan erronkariarrekin gizarte 
hartu-emana izan dute. Ansorekin ere fazeria du Erronkarik; Zarai tzuk Zube-
roarekin Malgorra Txikina izeneko alderdian dauka eta Garazirekin Iratiso-
ron; Aezkoa eta Erronkari ibarrekin ere baditu fazeriak Zarai tzuk. Aezkoak 
Zuberoarekin Zabaleta-Lizardoia edo La Cuestión oihanaren inguruan fazeria 
eduki zuen: ae tzak aziendaren bila Zuberoako zein herritaraino sar zitezkeen 
eta xuberatarrek Aezkoako zein herritaraino jo zezaketen zehazten du itun ida-
tzi batek. Ae tz eta zuberotarren artean salerosgoa ere haizu dela dio 1536ko 
idazki batek: garai bateko euskal auzoen arteko interes partekatuak eta ohitu-
rak agerian uzten ditu (E txegoien 2009: 140). 

g) Nafarroako Erriberara uzta bil tzera ere joan izan dira zuberotarrak eta 
baita ar tzain ere: 1598an azienda auzi batean Graçian Esart santagraztarra eta 
Ene<ç>o Arrondo ipartarra ageri zaizkigu (Lopez-Mugar tza 2008: 113); erri-
beranesekin batean, zuberotarrak, zarai tzuarrak eta erronkariarrak elkar tzen 
zituen ar tzain tzak. 
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h) xiv. menderako dagoeneko lekukotasuna bada, Zuberoako behi sal-
doak Bordeleko landetara joaten zirela dioena; landok Hendaiaraino iristen 
ziren; Aturri ibaian gaindi joaten ote ziren abereok, beharbada, edateko ura 
izateko? Aturri ibaiaren er tzeko herri euskaldunetako min tzoan Zuberoan ere 
badiren ezaugarri franko ageri dira. Erronkari eta Zarai tzuko behiak ere joaten 
ziren Bordeleko landetara.

i) xvii. mendea arte, Erronkari-Zarai tzuetako ardi saldoetarik ekoizten 
zen ilea Donibane-Lohizunetik eta Baionatik i tsasora tzen zen; bestalde, Casas 
Torres-ek eta Abascal-ek diotenez (1948: 21), xx. mendearen hasiera arte, 
Uztarrozeko eta Izabako artilea Zuberoako Larün tzeraino eraman ohi zuten 
zamari-jendearen gainean. 

5. Oraingo berri

Fran tses Iraul tzaz gero, Ipar Euskal Herria Baionako eta Mauleko barru-
tietan zatitu zen: Maulekoan Zuberoa eta Nafarroa Behereko hainbat eskual-
de zeuden, baina 1926an, Mauleko barrutia desegin eta Atharra tzeko eta 
Mauleko eskualdeak Oloroeko barrutiari eranstean, Zuberoa Biarnoari areago 
a txiki zi tzaion; Biarnoaren ondoan egonik, hainbat arlotan harekin batean 
jardun izana ez da berria Zuberoan, baina zuberotarren eta gainerako euskal-
dunen arteko urrun tzea areagotu da geroztik, eta Zuberoako euskararen izaera 
berexiagoa bilakatu. 

Egun Euskal Herriko ekialdeko eremu honen hizkun tza-erakarpena ahu-
lagoa da baxenabartarren tzat: Euskal Herriko erdigune zabaleko tasun linguis-
tikoak ekialderat datoz, Lapurdin, Arberoan, Garazi-Oztibarren edo Amiku-
zen gaindi, lehen baino hein handiagoan, joera horri ekialde honek 
hizkun tzaren aldetik ez diolako lehen bezainbat aurre egiten ahal; izan ere, 
jendez, lanez, biziz eta uskaraz husten ari da egun ekialde hau, ez du bilgune 
gisa edo baturik joka tzeko indarrik eta eraginik, zatiturik dago: Baiona, 
Donapaleu, Oloroe, Pabe edo Iruñea dira bilgune ekonomiaren aldetik; le-
hengo aldean, Maulek indar ekonomikoa galdu du eta Zuberoak indar demo-
grafikoa. 

Mauleko lantegien emana ahuldurik dago, husturik, gazteek ia ez dute 
lanik bertan; ez dira negutik udaberrira bitarte espartingin tzara Maulera joa-
ten behialako ainhera erronkariar eta zarai tzuarrak; Nafarroa Garaiko bi iba-
rrok gizartearen eta ekonomiaren aldetik errekara joan dira, demografikoki 
ahul daude; garai bateko ar tzain tza gainbehera la tzean sarturik dago; ez da 
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sosik irabazten eta gazteek ez dute ar tzain egon nahi. Esaterako ar tzain ae tzek 
Zuberoara jo tzen zuten neguan —Arüe, Ündüreine, Mithikile, Bildoze-Oni-
zepia, Maule izan dira beren bizileku bospasei hilabetez—6, baina orain ez da 
inor joaten, ezta Baxenabarrera ere. Maulera bezala Amikuze aldera ere jo 
dezakete egun mendebaleko zuberotarrek, Donapaleu ez baitago Maule baino 
urrunago; bertan zerbi tzu ani tz aurkituko dute: saltegietan, aisialdian, 
osasungin tzan, tresnerian, Lur Berri laboran txa kooperatiban. Dena den, 
Donapaleun edo Amikuzen euskara ez dago indarrean: xx. mendeko honda-
rreko bi herenetan ez da gizarte aldetik batere sendo ibili. 

6. Ondoko hizkun tzen eragina: maileguak

Zuberoaren kasuan gauza beharra da beste hizkun tzen eraginaz zerbait 
aipa tzea: proben tzal edo okzitaniera izenda tzen den hizkun tzaren dialektoa 
den gaskoiak, zehazki honen barrenekoa den min tzo biarnesak, eragin handia 
izan du Zuberoako euskaran;7 biarnesa herrialdearen mugetan egin ohi da, 
Zuberoako iparraldean eta ekialdean; Zuberoako Erribareita, Jeztaze eta Oza-
raine herriak biarnesez min tzo dira eta Montorin ere indar handia ukan du 
hizkun tza honek. 

Hainbat kasutan ez da aise izaten zubereran ageri den mailegu erromaniko 
baten iturria gaskoia ala gaztelera den jakitea, hizkun tzok aspalditik beren ar-
tean elkarri hi tzak mailega tzen ibili direnez. Bestalde, mailegu hauek usu eus-
kal jatorrizko hi tzaren lehiakide dira, ez dute guztiz baztertu edo ordezkatu, 
gehienek euskal sinonimoa dute: garai batean tribailla & trabailla mailegua 
zegoen, lan hi tza ere balia tzen zelarik; xviii. mendetik honat euskal hi tza da 
dirauena (Peillen 1994: 269). xiv. mendetik gaskoia Zuberoako hizkun tza 
ofiziala izan zen, xvi. mendean fran tsesak Euskal Herrian lekua hartu zuen 
arte; ondokotasunak eragin hartu-emanei dagokie, bestalde, xx. mendea arte 
hiztun zuberotar ani tz elebidunak izatea, euskara eta biarnesa emateko gai; 
Pettarrean hurbil izan dute hizkun tza hori eta Euskal Herritik kanpo gaskoia 
ikasi dute hango morron tza lanetan edo merkatu harremanetan; ekialdeko 

6 Kondeko Xabino Egurtze artzain orbaizetarrak Orionen duen etxolan eman digu honen 
berri.

7 Okzitanierak hiru aldaki ditu: iparrekoan Limoges, Auvergne eta Alpeetako mintzoak 
daude; hegoan probentzera (Marsella) eta langedokera (Tolosa) mintzatzen dira; hirugarren 
aldakia gaskoia da (Pabe, Bordele, Baiona).
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zuberotarrek ere biarnesarekin hartu-emana izan dute. Pastoral zaharretan ere 
biarnesezko mailegu eta esaerak ageri zaizkigu. 

Ondoko gaskoiaren estatusak eta erkidegoen arteko hartu-eman etenga-
beek eragin dituzkete Zuberoako euskaran ageri diren ahoskera berezi ba tzuk, 
gainerako euskal herrialdeetan ezezagunak direnak, baina Zuberoako sistema 
fonikoan ageri zaizkigun aldaketa eta berrikun tza guztiak ez ditu biarnesare-
kiko ukipen-egoerak eragin. Ondoko jendeekiko harremanak eragin mailegu 
lexikoak ugari dira: ganu ‘gogoa, joera’, hardit ‘ausarta’, xiflet ‘belarrondokoa’ 
erako eleak erruz en tzuten dira zuberotarrengandik. Maskaradetako  txan txa 
egoeretan maileguak en tzun ohi dira eta bel tzak biarnesez min tzo dira: Zube-
roan irri eginarazteko balia tzen da gaskoi biarnesa; berebat, psikofisiologiaren 
aldetik peioratiboak diren ezaugarriak adierazteko ere gaskoira jo ohi da. 
Psikologiazkoak diren mailegu gaskoiak ugari dira (Peillen 1981).8

Hi tzak eta a tzizkiak mailegatu direnez, hi tz elkarketa eta eratorpena era-
gin dute.9 Jean-Baptiste Coyos-ek zubereran ageri diren mailegu okzitaniarrak 
eremu kon tzeptualen arabera sailkatu ditu (2006); lehenago Peillen zifrak 
ematera ausartu zen (1992a: 270): sentimenduak, erdeinuzko nahiz bestelako 
kalifika tzaileak, ekin tza-izenak, adi tzak eta eguneroko tresnak adierazteko hi tz 
gaskoi ani tz hartu du Zuberoako euskarak, baina familiaren, erlijioaren, den-
boraren edo espazioaren eremu semantikoetarako ia ez da biarnes mailegurik 
bildu.

Peillenek dakarrenez (1981: 407), Zuberoako egungo gazteek mailegu 
biarnes ugari ez dituzte uler tzen eta zubererara ez dira gehiago mailegu biarne-
sak iristen:10 egungo maileguak fran tsesetik, euskara batutik edo ondoko eus-
kal min tzotik har tzen dira. 

8 Hona sorta bat: aillart ‘bizkor, erne’, arraheiñ ‘erdotza, garbia’, abill ‘iaioa’, adret ‘an-
tzetsua’, funts ‘izate’; gaitzespen hitzetan ere biarnesa ageri da: arrunt erdal ‘vulgar / vulgaire’, 
arrabuhin ‘gogo txarrekoa’, aujame ‘jenio itsusia’, bahest ‘moldegaitza’, briu ‘mozkorra’, debeatü 
‘aspertu, nozitu’, gormant ‘jale handia’, greügarri ‘nazkagarria’, kauke ‘beti eske, bizkarroia’, 
injeminas ‘odol gaitzekoa’, malet ‘maltzurra’, mali ‘zozoa’, menüx ‘buru mehea’, perfüdius ‘aha-
rraria, borrokaria’, pergüt ‘oinazez betea’, pek ‘eroa’, talabahüt ‘zarata egilea, urduria’. 

9 Hona sail bat: adarpalet ‘abereak adarrak kanporat uztai itxuran izatea’, desoropila ‘kora-
piloa askatzea’, ematxot ‘emazteki txikia’ zentzu txarrean, eskümantxu ‘eskularrua’, faizuzü ‘fa-
zointsua, erak exageratzen dituena’, kuntrexilo ‘kontrazintzur irenstea’, menstü ‘xoratzea, burua 
galtzea, zozotzea’, moskofi ‘jatekoan mokofina’, ogendant ‘erruduna’, pintukari ‘ardoa maite 
duena’... 

10 Galduz joan den bizimodu bati edo egun baliatzen ez diren nekazaritza edo eskulan-
gintza teknikei dagozkie maileguok; egun ez da gauza arrunta zuberotarrek biarnesa baliatzea, 
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Gaztelerazko maileguak Zuberoan zaharrak baitira, ongi sustraiturik dau-
de hizkun tzan. Halaber, aldi lanak Nafarroa Garaiko eremu erdaldunetan 
egin dituztenez, gizonek eraman duten gaztelaniak aspalditik eragina izan du 
Zuberoako Basabürüan.11 Erlijioko hi tzetarako ere gazteleratik mailegatu du 
Zuberoak eta baita administrazio eta lege kontuetarako ere.12

7. Laneko hizkun tza-ezaugarriak hauta tzeko baldin tzak

7.1. Artikulu honetan batez ere ekialdeko ezaugarri esklusiboak aipatuko 
ditugu, Amikuze, Zuberoa, Erronkari eta Zarai tzun balia tzen direnak; Bardo-
zen ere ageri dira horietarik ba tzuk. Tasunok ez dira, beraz, Zuberoakoak 
bakarrik, ondoko ibar edo eskualdeetan ere balia tzen dira, horiexek era tzen 
dute ekialdeko euskara, Zuberoatik harat heda tzen dena, baina Nafarroa Be-
hereko edo Lapurdiko bazter guztietara iri tsi gabe; Nafarroa Garaiko ekialde-
ko saihe tsetan ere aurkituko ditugu ezaugarriok, baina ekialdeko ibar nafarro-
tarik ezkerrerat ez dute hedadurarik.13

Tasunok ekialdeko eremu honetan guztian balia tzen diren ezaugarri berri 
sistematikoak balira, euskalki bakarra genuke Euskal Herriko ekialdean, 
“ekialdeko euskalkia” dei litekeena, baina gauzak ez dira honela; Zuberoak 
berezko euskalkia du, baina Amikuze, Zuberoako euskararen eragina duelarik 
ere, Nafarroa Behereko gainerako eskualdeei ere biziki loturik dago; Erronka-
rik ere lotura zinez sakona eduki du Zuberoako euskararekin, baina badira 
beste ezaugarri ba tzuk, Nafarroa Garaiko ku tsua dutenak, Erronkari eta Zarai-
tzu lotu dituztenak eta Zuberoako euskaratik bereizi dituztenak. Zarai tzuk ere 

Biarnoan ere frantsesa nagusitu baita. Gazte zuberotarrek ez dakite arrosta ‘ardoa botatzen 
zaion zopa’ denik edo kaxa ‘ferratako ura hartzeko zalia’ denik. 

11 Egun, esaterako, gaizkia eta gaitziritzia adierazteko baliatzen da; birao eta ele gaixtoak 
gaztelaniaz egin ohi dira: la virgen, la puta...; gehiegikeriak adierazteko ere baliatzen da gaztela-
nia (Peillen 1992: 251). Gaztelera indarkeriarekin identifikatu ohi denez, biziki haserretzea 
“españultzea” da Zuberoan eta haserretzeko joera duen laguna españulót deitu ohi da (Peillen 
1986b: 111). Xarles Videgainek kontatu digu Garazin ezterenzubiarrek ortotsa “Iriberriko 
mandazaina” deitzen dutela: herri horretako mandazain aetz bat beti biraoka eta oihuz aritzen 
bide zen.

12 Peillenek maileguen zerrenda luzea osatu du, kasu guztietan iturria gaztelera izan dela 
ziurtatzea zail bada ere (1986b): akabátü, apárte, atabál, azóte, benéno, enfadátü, entsaláda, 
fáltsü, flákü, jünto, kárga, káusa, khanbío, khüña, korrále, kozína, óbra, ofizío, péra, pláza, prezío, 
primál, sáltsa, siésta, solaménte, soldáta, tónto, trágo, trípa, zerrátü, zurrátü... 

13 Ikuspegi hau bera ageri da Koldo Zuazoren 1989ko saioan.
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baditu ekialdekoak baizik ez diren ezaugarri ugari, Erronkarik baino gutiago, 
egia esan, baina Nafarroa Garaiko hainbat joera, Zarai tzuraino ere iristen zi-
renak ez dira Zuberoan balia tzen. 

7.2. Ezaugarrien izaeraz ere ohar bat egitea komeni da: gramatikan sakon-
tasunez gauza tzen diren tasunak baliatu beharko ditugu lanerako, sistematiko-
ki gertatu diren bilakabide fonikoen emai tza direnak, edota gramatikaren 
hainbat arlotan errepika tzen diren morfema edo egitura morfologikoak, eta 
baita sistematikoki ageri zaizkigun egitura sintaktikoak ere. Ikuspegi edo era-
baki honetatik ez da jarrai tzen, ordea, guztizko sistematikotasunik ez duten 
ezaugarriak baztertuko ditugunik; izan ere, ezaugarri hauek dialektologian be-
ren etekina ematen baitute.14

7.3. Ezaugarrien garaiaz ohikoa esan daiteke: dialektologian tasun be-
rriak dira interesgarrienak, hauexek erakusten digute historian zehar zein min-
tzo beste zein min tzorekin batera ibili diren, gainerakoetarik bereizirik ibili 
ere; hauexek froga tzen dute hobekienik hizkun tzaren barrenean gainerakoeta-
rik zein erkidego bereizi diren eta gizatalde berri tzaile horiek zein geografia-
eremutan kokatu diren; ezaugarri berri ba tzuk parteka tzen dituztelako ikusten 
ditugu azpimul tzo linguistiko ba tzuk beste gainerakoetarik bereiz, beste min-
tzoek ezaugarri berri horiek falta baitituzte. Ezaugarri berrietan aspaldiagoko 
berrikun tzak eta azken garaiko berrikun tzak ere bereiz daitezke, jakina, baina 
beti ez da gauza erraza izaten ezaugarri bakoi tzaren ñabardura kronologikoen 
jakitun izatea. 

14 Esaterako, zubereraren nortasuna bermatzen duen ezaugarri berrietarik bat ez da guztiz 
sistematiko horietarik, baina esklusiboa eta bateratzailea da: berranalisi zenbaiten bidez edo, -xe 
atzizki hanpatzaileari -k erantsi zaio eta moduzko -xek ageri zaigu Zuberoan: hortxek, hantxek... 
Basabürüan, Arbailan eta Pettarrean baliatzen da, -xe lehiakide zaharra itzalpera eraman ez badu 
ere. Baxenabarren, Erronkarin eta Zaraitzun -xet egiten da; ez dakigu honekin loturarik ote 
duen 1770eko “Antiokiako San Julian” pastoraleko hortcheto aldaerak (Loidi 2004: 93). Beste 
atzizki bat bada, -ñí txikigarria, funtsean Zuberoan baliatua, itxuraz emankorra dena: aitañi, 
amañi, amiñi bat, etxiñi, gazteñi, txipiñi & ttipiñi, Pierrañi... Erronkarin aitañí eta amañí bildu 
dira (1953) eta Amikuzen ere berdin: aitañi, amañi edo amiñi bat bildu ditugu bertan; halaz 
ere, bi ibarrotan atzizkia lexikalizaturik dago, ez da autonomoa, hitz horietan baizik ez da ageri. 
Nafarroa Beherean, Amikuze barne, -ño atzizkia emankorra da, nagusi dabil; Erronkarin ere 
baliatzen zen: aurñó ‘haurtxoa’ Uztarrozen eta alabañoa Izaban. Zuberoan izan ezik, Nafarroa 
Beherean, Erronkarin eta Amikuzen -ño ageri baldin bada eta Zuberoan -ñí baliatzen bada, 
Zuberoan gauzatu den -ñí aldaera hori berrikuntza dela proposa lezake nornahik; hartara, 
Amikuzeren eta Erronkariren arteko batetortzea, elkarren arteko berrikuntza bati baino gehia-
go, morfemaren iraganeko hedadurari legokioke eta uler liteke garai batean Zuberoan ere baze-
gokeela -ño atzizki hau; susmo hau edukitzeko arrazoi geografiko objektiboak daude eta pentsa 
liteke, -ñóa > -ñúa gertatu zenez, -ñí berranalizatu zela atzizkia Zuberoan.
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7.4. Hizkun tza-ezaugarri zaharrak ez dira egokiak min tzoak taldeka-
tzeko: ez digute erakusten hizkun tza komuna zati tzen hasi zen garaitik hona, 
zein eskualdek eratu dituzten erkidego hurbilenak edo lotuenak, arkaismoak 
ez dira erkidegoaren froga tzaile egokiak, baina halaz ere, arkaismoak min tzo 
edo eremu bakar bateko esklusiboak direnean eta berrikun tza esklusibo ba-
tzuen eremuarekiko koherente direnean, erkidego izanaren froga tzaile ez izate 
hori ez dago horren garbi, eta honelako kasuetan bederen, arkaismook aipa 
litezkeela uste dugu.

7.5. Badira min tzoetan galbidean edo ia galdurik dauden ezaugarriak 
ere.15 

7.6. Eremu batekoak baizik ez badira, “hautuak = desberdintasunak” di-
ren ezaugarriak, ingelesez divergences izendatu ohi diren horiek, min tzoen be-
reizgarri direlako saio honetara aipagai ekarri ditugu. 

8. Ekialde zabaleko ezaugarriak

8.1. Atal honek Zuberoara eta beraren ezkerretara heda tzen diren ezauga-
rriez dihardu; euskal ekialde linguistikoaren gune-gunean Zuberoa ikusi ohi 
dugu, bertan ageri da ekialdean geografia-eremu hedatuena duten ezaugarrien 
konbinazio sendoena, baina tasun horietarik ba tzuk ondoko ibarretan ere ibil-
tzen dira. Halaz ere, ekialdeko ezaugarri gehienak Zuberoan batera ager tzeak 
ez du zertan adierazi, berrikun tza horiek guztiak, denak Zuberoan sortu dire-
nik edo bertatik hedatu direnik. Juzku sendoagoak eduki ahal izateko, hizkun-
tza-berrikun tzak banaka aztertu beharko genituzke, arda tz historiko-geogra-
fikoaren arabera.

8.2. Alderdi fonikoan, kon tsonante taldeak diren nh, lh, rh ohikoez 
landa, herskari hasperenduetan ph, th, kh aipa daitezke; herskari hasperen-
duok Amikuzen ere balia tzen dira eta Baxenebarren hiztun zaharrenek ahos-

15 Eman dezagun adibide bat: Zuberoan eta Erronkarin nahibada partikula kontzesiboa 
baliatu da aspaldi honetan; Etxahunena da adibide hau: hanitz mintzatü nüzü enetsaien kontre 
/ nahibada gezürrik ez erran batere (Haritschelhar 1970: 82); bertso honen beste bertsio batean 
nahiz ageri da: hanits minçatu nuçu, exayen contre / nahis estudan erran, gueçurric batere (112). 
Agosti Xahok ere baliatzen zituen honelako egiturak: Errege Filiperen aitzinean ez nintzan isiltü 
ez ikaratü, nahi bada haren aldekoak aküsatü nütüan heriotze eta krimo izigarri batez (Davant 
2009: 46-47). Erronkarin ere naibeda baliatzen zen, Mendigatxak dakar: orai xa eztaud isartan 
obro, naibeda eztakiola balio bakotxa re (Estornés Lasa 1984: 66). Egungo Zuberoan guk ez 
dugu nahibada entzun. 
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katu ohi dituzte; gauza jakina da iraganean Ipar Euskal Herrian hedadura 
zabala zutela.16 

8.3. Aurkez di tzagun izenaren morfologiako ezaugarri ba tzuk: datibo 
plurala -er a tzizkiak adierazten du eta Zuberoatik Lapurdiraino iristen da; 
hegoaldean, berriz, Zarai tzuraino; Aezkoan -ei egiten da. Adlatiboan -ala(t) 
era balia tzen da leku izen arruntekin: gaierdiko mezalat unik (Ainharbe), 
alhorrilat (Ainharbe). Zarai tzun pátakala, aziendála edo bordála bildu geni-
tuen O tsagabian (1982); ordea, Aezkoara orduko -ra dago. Ekialdean baino 
bakanago izanik eta ñabardurak dituelarik, Baxenabarren eta Lapurdin ere 
balia tzen da -la(t) aldaera. Soziatiboan, besteren artean, -kilan balia tzen da 
Zuberoan, Nafarroa Beherean eta Lapurdin; -ki aldaera zaharra ere ibil tzen 
da ekialdean, bereziki Zuberoan, baina hein batez beste ibar ba tzuetan ere 
iraun du: Erronkarin, Zarai tzun, Aezkoan edo Erroibarren; ibar horietarik 
mendebalerago ere balia tzen da: Sakanan, esaterako. Pluraleko erakusleen 
hirugarren mailan (h)ek balia tzen da Euskal Herriko ekialdean eta harata-
goko eskualde ani tzetan, Baztan-Bidasoa alderdia barne. Zenba tzaile zehaz-
tugabeetan, zunbat, zunbeit eta zuñ aldaera berriak Zuberoakoak eta Amiku-
zeko alderdi batekoak dira; zonbat, zonbait, zoin saila, berriz, Erronkarin, 
Zarai tzun eta Ipar Euskal Herriko eskualde aski zabalean balia tzen da; dena 
den, Zuberoan ere bada zo-: zonbaitek bildu dugu Ainharben eta zonbait 
Arüen. Ipar Euskal Herriko erdigunean eta ekialdean bat zenba tzailearen 
lekuzko kasuak mugagabean jokatu ohi dira: batetan, bateta(r)ik, bateta(r)
a(t), baina egun Lapurdin eta Nafarroa Beherean batean edo batetik aldaerak 
balia tzen dira gehienik.

8.4. Iragatea, ibilera edo itinerarioa adierazten duten adi tzekin, aski he-
daturik dago -n gaindi Ipar Euskal Herrian eta ondoko ibar ba tzuetan; Zube-
roan -n gainti dugu, Pagolako adibidea lekuko: nik behar nizün e txekuk lagün-
tü ta  in eta heben gainti in eta... Erronkariko Uztarrozen -n gaintik 
ageri da: áxuriak kiñuetan gáintik eta ar tzáiak pelota xókian (1959: 285). 
Zarai tzuko Espar tzan ere bildu zen, baina adlatiboa baliaturik: fanèn níz bai, 
karréterara gaindí (2005: 222). Norabidea adierazten du -(r)i bü(r)üz pospo-
sizioak: sonia hasi delaik, ordian gü re gotor tzen ai, hemezor tzi urtheer büüz edo, 
joiten, ttuku-ttuku (Olhaibi). 

16 Céline Mounolek Zuberoako Larraine herriko ikerketan dakarrenez, herskari hasperen-
duek ahots abiatze unea “esanguratsuki luzeagoa” dute hasperenik gabekoek baino (2004: 241); 
adierazgarri da Larrasketek ahoskera jarrai eta lagunartekoan inoiz bh, dh, gh ere entzuten zitue-
la (1934: 28); Coyosek, berriz, bh baizik ez du entzun, “bai” hitza hanpaturik ahoskatzen de-
nean (1999: 62). 
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8.5. Ekialdeko eremu zabalean zuketa alokutiboa balia tzen da: aitetamak 
hunat ezkündü zü tzün... eta geoztik heen gü tzü (Arüe). Hona Erronkarin trata-
menduak nola balia tzen ziren: kanpotar bati, min tzo neutroa, eztabada deitu 
ohi dena; lagunartean edo anai-arreben artean, toketan edo noketan; hurbilta-
sun egoeran edo adinean ai tzinatua den adiskide bati min tza tzean, zuketa 
alokutiboan (1953: 514). Beroriketa ere egiten zen: berori eta (k)ori ziren ize-
nordainak.

8.6. Adi tz nagusi iragankorren ondoan ükhen balia tzen da Zuberoan as-
pektu burutua adierazteko: bena bat[ü tzü] bai gaztiak, ü tzi behar ükhen beitü-
te lana (Pagola); Erronkarin ekun balia tzen zen eta ekialdetik ezker uk(h)an 
balia tzen da orain ere. Ahaleko adizkiak era tzeko *iron oinarria balia tzen da: 
gük an gintiouk, ogiaikin delakoz (Urdiñarbe); Amikuzeko Oragarren bildu 
dugu e tsenplu hau: karga liote orga. Adizki lagun tzaileetan niz, hiz, nu, gitu 
monoptongazioak gertatu dira Nor eta Nor Nork adi tz sistemetan. Zuberoan 
“nahi” adi tz bereziaren ondotik datorren adi tz iragangai tza “izan” saileko 
lagun tzaileekin balia tzen da, bertan du maiztasunik handiena ezaugarri ho-
nek: e txen enündia egon nahi, anaia ezkuntüik bei tzen (Urdiñarbe). Dena den, 
mendebalerago ere ager daiteke: joan nahi bazen? (EHHA, Izturi tze). Hiruga-
rren per tsonaren datiboko marka morfologikoa saihestea gauza arrunta da Zu-
beroan eta Euskal Herriko arras ekialde zabalean; hona Sohütako adibidea: 
húa en tzün düt urde (e)háiten xahár eli báti (Alvarez Enparan tza 1980: 35). 

8.7. Erlatibozko perpausetan, adi tz nagusia inolako a tzizkirik ez adizki 
lagun tzailerik gabe joan daiteke gertakari burutuetan; hona Pagolako adibidea: 
bena e tsamina ez günizün iaiten ikhasi lekhin, voilà, uai iaiten dizie ikhasi lekhin; 
Baxenabarren eta Aezkoan ere ezaguna da joera hau. Bai/ez galderetan -a mor-
fema ibil tzen da: ene ama, hua lasterkaazi züten bai nunbait, hiria re ba..., hiria 
re doi eskapi edo e tzena? (Olhaibi). Zarai tzuko Espar tzan bildu genuen beste hau 
(1982): orai, ikasten diea dotrinarik? Zehargalderetan -ez a tzizkia ageri da: bai 
eba ts, e tzü bethi ien ebaztlia gio, ükheiten bauzü ti[r]o’at üzkila, ikhusiko uzü 
e, üü ien  tzienez (Arüe); Erronkarin, -ez nahiz -e tz bildu dira: eztakiár 
káusiten duráne tz ‘ez dakit asmatuko dudan’ (1961: 395). Zarai tzuko Espar tzan 
bildu genuen honakoa (1982): gero Aezkoan eztakixut badaonez. Galderazko 
perpausetan ot(h)e partikula extraposizioan erabili ohi da Arberoan, Amikuzen, 
Zuberoan, Erronkarin eta Zarai tzun; hona Zuberoako adibide bat, Al tzürüküko 
Grégoire Eppherrerena (1929-1974): Bazakiana ote de la Villeheliok ere bildü 
zütüala zazpi kantore horik? (Davant 2009: 131); Baztangoizan eztuzu ote izein 
penik? dakar N’Diayek (1970: 231), baina P. Rekalde filologo amaiurtarrak 
dioskunez, egitura hau egun ez da arrunta Baztanen.
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8.8. Konpletiboko perpausetan baizik (eta) & baieziz partikula sarrera-
zlea balia tzen da: emazte batek pleinta ekharri zia baieziz gizun batek kotapian 
eskia iragan z(i)ola (Elixagarai, 166); Aezkoan baezik eta balia tzen da eta Baxe-
nabarren baizik eta; Lapurdiko Makean ere bildu da. Zuberoan, Erronkarin, 
Zarai tzun eta Nafarroa Beherean balia tzen da -en ber konjun tzioa moduzko 
perpausetan, “-en aldetik” edo “-enez” adieran; guk Larrainen besta den ber 
adibidea bildu dugu; hona Mendiga txaren beste bat: aren eskutik xin dein ber, 
izan deila komeni dena (62). Denboran muga bat ezarririk adi tza joka tzen 
denean, -(i)no a tzizkia balia tzen da: eta phausa amiño at, erretretan gieno bear 
dizi profitatü (Arüe). Hanpadura adierazteko galdegaia adi tz mul tzoaren ai-
tzinean eta adizki lagun tzailea adi tz nagusiaren ai tzinean koka tzen da perpau-
sean: an suaxant senk dügü ükhen gük elektrika (Olhaibi); egitura mendebalerat 
heda tzen da, guk Heletan bildu genuen (1985): hortako dauzut erten ene ar-
basoen denborakoa zela. Ez dugu ezagu tzen honelako adibiderik Zarai tzu-
Erronkarietan edo Aezkoan.17 1857ko Lesakako prediku batean adibideak 
ditugu; Anastasio E txeberri apez elizondoarra du egile, aita ae tzaren semea: 
Yru ejemplo famosuaq ttut causi tzen Escritura Sagradan (Satrustegi 1987: 257); 
eta verze guziyeq ziren itto ubeldeco uretan (257); guziyeq zuten pasatu Y tsaso 
gorriya (258). 

8.9. Alderdi lexikoari dagokionez, hona hemen, Euskal Herriko ekial-
dean baliatuak izanik ere, mendebalerat, Ipar Euskal Herriko erdialderat 
heda tzen diren hi tz mul tso bat, Arberoako Armendari tzen edo Mehainen bil-
duak.18 

17 Aezkoan behin baizik ez dugu entzun era hau, Hiriberrin: gorrek du balio! (1998). 
Alkeizareneko Mariana Bidart Reka andere enamoragarriak esan zigun; haren euskara Aezkoako 
fidagarria zen, baina aita iholdiarra zuen; hiru urterekin Hiriberrira bizitzera eraman zuten 
emazteki honek, urteoroz ikusaldiak egiten zizkien Iholdiko ahaideei. 

18 a(b)antxu & antxuño ‘ia, kasik’, agorril ‘abuztua’, aharra ‘gatazka’, aizina ‘astia’, al(h)atu 
‘bazkatu’, alta aurkaritza balioa duen partikula; hitz hau ez da Zuberoan ageri, Erronkarin 
eta Zaraitzun baizik, apairu ‘janaldia’ —Erronkarin apario—, ardura ‘anitzetan, usu’, argizaite 
‘ilargi aldaketa, ilargi xuria’, arralleria ‘umorea’, askaldu ‘bazkaria edo afaria baino lehen egiten 
den otordua’, askari, atzeman, aurride —Zuberoan aurhide— ‘anaiarreba’, ausarki ‘ugarita-
sunez’, begiatu ‘gorde’, beitharte ‘aurpegia’ —Zaraitzun betárte—, behorzori —Zuberoan bohor-
txoi eta Erronkarin beurtxori; erdaraz ‘étourneau / estornino’ deritzan txoria, behorraren onga-
rrian ibiltzen dena—, bilo ‘ilea’, biziki, bizpalau, bort(h)a ‘atea’, bortxaz, bultta at ‘une bat, 
denbora aldi bat’, dailu ‘sega’, dendari ‘jostuna’, ebatsi ‘lapurtu’, eihartu ‘lehortu’, eihera ‘erro-
ta’, el(h)e ‘hitza’, emazte ‘emakumea’, errekeitu ‘hornidura, jatekoa’, ezko ‘argizaria’, eztei 
‘ezkontza’, gauinhara ‘saguzaharra’, goha ‘bero tzarra, haizerik gabea’ —Zuberoan gohan & go-
hain aldaerak ditugu—, gune ‘lekua’ —Erronkarin gunian ‘orduan’—, haindi ‘haraindi, harako 
aldean’ —Zuberoan hainti—, haizu ‘zilegi’, higitu ‘mugitu’, iatzartu ‘esnatu’ —Zuberoan ira-
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8.10. Honako aldaerak Zuberoan eta handik ezkerreko Ipar Euskal He-
rriko ibar ba tzuetan balia tzen dira: hunki & hunkitu ‘ukitu’, i tze ‘il tzea’, 
k(h)ario ‘garesti’, orai ‘orain’, pe ‘behereko alderdia’, urzo ‘usoa’, uzker ‘puzke-
rra’, xahako ‘zahatoa’ —Zarai tzun xáko—.

8.11. Ekialdean eta Ipar Euskal Herriko erdigunean balia tzen diren ho-
nako a tzizkiak aipa di tzakegu: errepikaldia adierazteko arra- aurrizkia, Zube-
roan, Amikuzen eta Arberoan bederen. Bilakun tza adierazteko -ka: onddoka 
joana da adibidean Armendari tzen, baina gainerako erabileretan Nafarroa Be-
hereko hegoaldeko -keta egiten dute herri honetan. Bestalde, -kal ere aipa 
daiteke, leku guztietan ñabardura berberak ez baditu ere: zunbat irabazten 
düzü gizonkal? (Elixagarai, 134); Zuberoaz landa, Erronkarin, Nafarroa Behe-
rean eta Aezkoan ere balia tzen da eta erdialderago, Nafarroa Garaiko Eguesi-
barren nahiz Larraunen; dena den, Bor tzirietan, Malerrekan eta Baztanen ez 
da balia tzen. Aldaera banakaria -ra da: bedera parte, birana, launa, bosna, seira, 
zazpira, zor tzira, bea tzira, amarna (Mehaine). Emaztekiaren generoa -sa 
a tzizkiak adierazten du: Zuberoan arras baliatua da, baina Arberoan ere hi tz 
mul txo baterako eman digute: eskualdun tsak (Meh, Arm), ar tzain tsa (Meh), 
errien tsa (Meh). Kantitatearen adierazle dugu -tara: saskitara. Zuhai tz izenen 
era tzaile da - tze: gaztena tzia, geezi tzia, saar tzia (Meh). Zuberoan, Amikuzen, 
Erronkarin eta Aezkoan balia tzen da; berebat, Zarai tzun gaztaiña tze dugu.

tzarri & eatzarri—, ikhara ‘dardara’, ikhertu ‘aztertu’, ikhuzi ‘garbitu’, jin ‘etorri’, joan-jin 
‘joan-etorria’, kalaka ‘mintzatze ekintza iraunkorra’, kharroin ‘izotza’ —Zuberoan 
,Erronkarin—, kausitu ‘lortu’, kokozaika ari —Zuberoan kokodaxez, Erronkarin 
kakaraka— ‘kakara eginez ari’, kontent ‘pozik’, khotxo ‘arra’, kukula ‘zerbaiten gain-gaineko 
alderdia’, esaterako artoarena edo oilarrarena, larrazken ‘udazkena’, lili ‘lorea’, lotsatu ‘izutu’, 
mehar ‘argala’, menturaz ‘agian, beharbada’, miise ‘maindirea’, norbera ‘bakoitza, pertsonekin 
baliatua’, ordoki ‘leku zelaia’, oren ‘ordua’ —Erronkarin eta Zaraitzun oron—, orobat ‘era be-
rean’, osa(g)arri ‘osasuna’ —Erronkarin eta Baigorrin bezala, baina Zaraitzuko Otsagabian eta 
Espartzan osasun bildu genuen—, othoi ‘mesedez, erregutzen dizut’, pathar ‘aldapa’, pot ‘musua, 
apa’, sabai ‘belar biltzeko lekua’, sasoi ‘sasoina, garaia’, sobera ‘gehiegi’, trufatu ‘iseka egin’, xa-
hatu ‘garbitu’, xanpaz & xanpaka ‘zaunkaka’ —Zuberoan txanpa aldaera du—, xekhatu ‘bilatu’ 
—Zuberoan txerkhatü dago—, uhar ‘eurialdi bortitza’ —Zuberoan üharre & üharri uholdea 
adierazteko baliatzen da—, ukha(r)ai ‘eskumuturra’ —baina ‘ukabila’ adiera ere badu Erronka-
rin (Izagirre 1959: 312); Jean-Baptiste Arxu altzürükütarraren gramatikaren hiztegian ere 
(1979 [1868]: 202), ukharaia eta ukhamila, biak ‘le poing’ dira, baina ez dirudi Zuberoan 
erabilera hau nagusi denik—, ur andi ‘ibaia’ —Erronkarin Urzainkin dakar Mitxelenak (1954: 
143) eta OEH-k Izaban; Zaraitzun eta Aezkoan ugalde baliatzen da—, urrats —Zuberoan ur-
hats— ‘pausoa’, urtharril, xorta ‘tanta’ edo ‘likido baten kantitate ttipia’ —Zuberoan txorta 
baliatzen da eta bada xurta Amikuzeko Zohotan—, zamari ‘laneko zaldi zikiratua’, zare ‘saski 
giderduna’, zeinhu ‘kanpaia’. 
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9. Zuberera euskalkia

Ezagun du badagoela Zuberoako euskara sala tzen duen hizkun tza-tasunen 
mul tso bat; zubereraren ezaugarri esklusiboek nahiz semiesklusiboek osa tzen 
dute eta herrialde guztian edo gehienean gaindi en tzuten dira; ba tzuetan este-
reotipaturik egon ohi dira, marka tzaileak dira ondoko ibarretako hiztunen-
tzat. Egiazki, Zuberoako ezaugarri ba tzuk semi-esklusiboak dira, Zuberoa 
guztian eta Amikuzeko hainbat alderditan ageri dira; bereziki Zuberoako mu-
garen ondoan kokaturik dauden Amikuzeko herrietan balia tzen dira, ez dira 
Donapaleuko kantonamenduko eskualdearen hegoaldean edo mendebalean 
ageri. Amikuzeko min tzoa aurkeztean, Zuberoakoak ere badiren bereizgarri 
gehiago agertuko zaizkigu 10. §-n. 

9.1. Zubereraren berrikun tzak 

9.1.1. Lehenik bokalei dagozkien berrikun tzak aurkeztuko ditugu. 
I txuraz gaskoietik mailegaturik, euskal hi tzetan ü fonema dago Zuberoan, 
Amikuzen eta Bardozen; aldiz, Miren Lourdes Oñederrak diptongazioaren 
azalpena eman du: u > uw > iw > ü (2009). Agerpenaren baldin tza fonikoak 
ez dira eskualde guztietan berdinak; esaterako, Zuberoan ük sekuen tzia egiten 
da, baina Amikuzen uk dago, ez da palataliza tzen. Peillenek dakarrenez 
(1992a: 252), badirudi xvi. menderako Zuberoan palatalizazio hau bazela. 
Bestalde, ondotik kon tsonante sudurkaria duen o bokala hainbat hi tzetan u 
bilakatu da euskal min tzoetan, baina Zuberoan du gertakari honek indarrik 
gehien; bilakabide hau ezezaguna da Erronkarin. Peillenek xviii. mendean 
koka tzen du o > u bilakabidea nagusi tzea (1992a: 253). Hi tz bukaeran -ú su-
durkaria eman dute maileguetako -(i)on(e) bukaera zaharrak eta -on bukaera 
berriagoak: arrathú, arrazú, sasú; baita kamiú ‘kamioia’, lehú ‘lehoia’, xabú 
‘xaboia’ i txuraz berriagoak ere. Euskal hi tzetan ere bada bukaera hori: 
‘karroina’,  ‘azkona’, hondarreko bokal sudurkarian azentua 
dutela. Berebat, i-u > u-u = ü-ü asimilazioa Erronkari eta Zuberoakoa da eta 
baita Amikuzekoa ere. Peillenek dioenez, xiv. mendeko oikonimo ida tzietan, 
Ithurriague, Itturrialdea, Itchurie edo Iturraltea aldaera gorde tzaileak ageri dira 
(1992a: 256). Hainbat ingurunetan au > ai palatalizazioa dago Zuberoan eta 
Erronkarin: gaiza, gai, hait ‘haut’..., baina gaur, haur, hau tse ‘hau tsi’, aurthen 
adibideek dioskute ez dela au oro aldatu. 

9.1.2. Kon tsonanteetan j-ren [] ahoskera ozena dago Zuberoan hi tzaren 
hasieran: []akiten, []ateko, []erraiki tzen, []in, []oiten, []osten, []uiten 
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(Ainharbe). Bestalde,  txistukari ozenak garatu dira bokal artean Ipar Euskal 
Herriko ekialdeko bazterretan eta Zuberoan; ugariago dira igurzkariak afri-
katuak baino: bede[z]i ‘sendagilea’, uu ‘usu’, aia ‘aise’, fri[]itu ‘frijitu’; 
afrikatuak dira eamína ‘azterketa’ eta eénplü ‘adibidea’. Coyosek afri-
katu sabaiaurreko ahostunak aipatu ditu: ‘irainja, laranja’, 
‘lanjera, arriskua’, ‘enjogi, joera duena’ (1999: 63). Bere-
bat, hi tz hasiera bokalikoaren ai tzinean ageri den hi tz bukaerako  txistukari 
igurzkaria ahostundu daiteke Zuberoan: üskaa[z] ai, besteñe[z] edo (Urdiñarbe); 
ardi[z] edo, e[z] ootaik e, gük e[z] ikhuiko (Sarrikotapea); e txe[z] e txe, Ahüz-
kia büü[z] eta (Ainharbe), hani txe[z] e (Pagola), eskü[z] ai, eskü[z] eta (Ol-
haibi). Gainerakoan, Zuberoako euskaran bokal arteko -r- fonema xix. men-
dean galdu zen, sistematikoki galdu ere; estrukturalki, ondotik gertatu dateke 
dardarkaria soildu izana eta honela, E txarrin bildu ditugun eran ‘erran’, hau-
rik ‘haurrik’, hería ‘herria’ erako emai tzak sortu dira.

9.1.3. Hi tz arruntetan Zuberoa-Erronkarietan azentu nagusia hi tzaren 
azkenaurreko silaban doa flexiorik gabeko formetan. Mugatu pluralean bi 
min tzoetan kolumnala da, azken silaban koka tzen da: mithilék, mithiléz, mi-
thilér dugu Zuberoan eta gizonék, morroién Erronkarin.19 

9.1.4. Izenaren morfologian, Zuberoan hu(a)k eta Zarai tzu-Erronkarietan 
kurak erakusle analogiko berriak ditugu: bena onduak, orro ai tzürrez, eta nik 
huk in tit e txekuekin (Pagola).

9.1.5. Hiketako iraganeko adizkiek -n falta dute Zuberoan eta Erronka-
rin; Sohütan, esaterako, nündia eta nündiña balia tzen dira maskulino eta fe-
meninoan. Uztarrozen bi generoetarako nundia eta gundia bildu zituen 1. 
per ts. sing. eta pluralean xx. mendearen bukaeran Artolak, -n-rik gabe.20 Bes-
telakoan, datiboko lehen per tsonaren morfema adizkian errepika tzeko aukera 
dago Zuberoan: eta alhabák erran  tzitadan “zük xan tza dükezü” (Pagola), non 
-ta- eta -da- 1. per tsonari dagozkion morfemak baitira; hurranen adibidean, 

19 Aldiz, mugatu singularrean ez doaz bi mintzoak batera: Erronkarin mugatu singularra 
kolumnala da: mítila edo sémeak, sémeari, sémearen, sémeareki; Zuberoan azentua silaba bat ai-
tzinatzen da: míthil, baina mugatu singularrean mithíla; étxe, baina etxía; lékhü, baina lekhía... 
Bestalde, berezko -a duten hitzetan, mugagabeko hitza eta mugatu singularrekoa berdin bereiz-
ten dira bi ibarrotan: determinatu gabea arrólla edo néska da eta mugatu singularra arrollá edo 
neská, azentua bukaeran duelarik.

20 Halaz ere, Zuberoako herri batzuetan inoiz bada -n hori; esaterako, Muskildin nündian 
& nündia edo güntian & güntia baliatzen dira maskulinoan; aldiz, Garindainen -n-dunak dira 
iraganeko hiketako adizki guztiak: nündian eta güntian (biak maskulinoak). Guk bietarik en-
tzun dizkiogu hiztun urdiñarbetar bati, adizki -n-dunak eta gabeak. 
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-ta- eta -t dira: üdüi zitazüt ‘iduri tzen zait’ (Ainharbe), tormentüz min egin 
ditaziet ‘didate’ (Elixagarai, 119).21

Jarraian berrikun tza ez hain sistematikoen zerrenda bat dakargu:

9.1.6. Zuberoan, Erronkarin eta Amikuzen hi tz ba tzuetan -i > -u berra-
nalisia egin da. Bestalde, hi tz guti ba tzuetan Zuberoan r → ll bustidura gerta-
tu da: bello, ello, holli, hüllan & hüllen ‘hurran’; ondoko ibarretan ere bada: 
Erronkarin alliko ‘harilkoa’ edo bella & bellatu ‘beraztu’ adibideak ditugu; 
Zarai tzuko Espar tzan ere belló zegoen (2005: 230). Zenbait mailegu erroma-
nikotan bustidura dago Zuberoan: a txeidü ‘al tzairua’, khüü txe ‘guru tzea’, 
zerbü txü ‘zerbi tzua’, zetha txü ‘bahe ez fina’; hauetarik ba tzuk, Amikuzen, 
Erronkarin —akaban txa, a txeiru, kru txe, zerbu txatu, zeta txo— edo Zarai tzun 
ere badaude.

9.1.7. Adizlagunetan -xe indargarriari -k eran tsi zaio Zuberoan: hebe txek 
(Sohüta-Hoki). 

9.1.8. Adi tz nagusi mailegatuen partizipioko aldaeretan era berriak sortu 
dira Zuberoan:22 akabi zioa (Elixagarai, 81), esprabi ‘frogatu’, esteki nizie 
(118), nia erremarki ‘ohartu ninduan’ (185), desaloki ‘dislokatu’ (185). 
Amikuzeko Bithiriñan espa(a)kiik ‘eskapaturik’ bildu dugu, Olhaibin eskapi 
eta Sarrikotapean enplegi. Berebat, singularraren analogiaz, *ezan-en pluraleko 
adizkietan e- dago hala subjuntiboan nola agintezko formetan; esaterako, ur-
diñarbetar batengandik e tzak gaztañak en tzun dugu.23 Gainerakoan, 
adi tzen joko trinko ba tzuk galdu ondoko egoera berria dago ekialdean: horra 
zira ‘zatoz’, jiten niz ‘nator’, joaiten zelarik ‘zihoalarik’ erako adizki puntukari 
baina perifrastikoak balia tzen dira Zuberoan.24

9.1.9. Zuberoako aldaera espezifikoak dakar tzagu orain: zuberotarren al-
daera berri ba tzuk falta dira, Amikuzeko alderdi zenbaitetan ere balia tzen di-
renak; 10. 5. §-n ikus daitezke: agi ‘haragia’, aihaltü ‘afaldu’ —Erronkarin 

21 Erronkarikoak dira zaitad ‘zait’, zitzaitadan ‘zitzaidan’, zaitadan ‘zidan’, zitzaikugula 
‘zitzaigula’, daikugei ‘digute’, Bonaparteren garaian daikuguei zena. 

22 Ez dakigu analogia biarnesezko aditzek ala euskal -i erako partizipioek eragin duten; 
biek batera ote?

23 xviii. mendean itz- erakoak ditugu, baina xix.ean itz- eta etz- txandaketan dakartza 
Intxauspek.

24 Aldiz, egoera zaharra gorde izanaren erakusle ditugu “jaugin” aditzaren Zuberoako 
erak: dagün igantian (Elixagarai, 114); Erronkarin degun bedátserarèino dakar Izabako kantu 
batek (1953: 512). Azkuek Zaraitzun aurten aurrak andi, dagun urtean lanak egin esaera bildu 
zuen; cf. Euskalerriaren Yakintza III, 1660. esaldia.
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aigaltu, Zarai tzun abaldu—, aihari ‘afaria’ —Erronkarin aigari, Zarai tzun 
abari—, algar & alkhar ‘elkar’, anaie ‘anaia’ —baina anaia ere bildu dugu 
Urdiñarben—, añharba25 ‘armiarma’, aphezküpü ‘apezpikua’, argizagi ‘ilargia’ 
—Arberoan argizari aldaera bildu dugu—, arrath  ‘arratoia’, arraz ‘arra-
zoia’, aurhide,26 axkolta ‘aizkolkoa, aizkora  txikia’, azüzkülü ‘azkazala’, bakha-
tü & pakhatü ‘ordaindu’, bedaka ‘belarka, belar bil tzea edo moztea’, bedera-
tzü27 ‘bedera tzi’, begar ‘ur eramateko on tzia’ —baita pegar ere—, belhainko 
‘belauniko’ —Belapeirek belhariko dakar; Erronkarin belairuko zegoen eta 
Zarai tzun belauriko—, belharikatü ‘belaunikatu’, berekatü ‘ferekatu’, berset & 
breset ‘ber tsoa’, bestelan28 ‘bestela’, biha(ra)men ‘biharamuna’ —Erronkarin 
biramen—, bilaizi ‘biluztu’, bohor ‘behorra’, boogatü ‘frogatu’ —Larrasketek 
‘eskuen bidez hautematea’ dela dio; badakar probatü ere—, bortha alaze ‘ata-
lasea, borta alar tzea’, bo txü & bo txe ‘harkai tza, amildegia’, boztaio ‘bozkarioa’, 
bunka & unka & onka ‘likidoen neurria, lau dekalitro’, bürhau ‘biraoa’, bürüz-
pikho ‘buruz beheiti’, busta “busti”-ren adi tzoina,29 debetü ‘debekua’, ü 
‘dirua’ —Erronkarin deiru eta deuri—, eer30 ‘ederra’, egürüki31 ‘zain egon’, 
egüzaita ‘aita pontekoa’, egüzama ‘amabi txia, amandrea’, elger ‘ergela’, elhesta-
tü ‘min tzatu’ —Erronkarin elerran balia tzen zen eta Zuberoan ere bada elhe 
erran & elherran—, elkhi ‘irten, atera’ —Erronkarin eta Zarai tzun erkin—, 
ellho & er tzo ‘eroa’ —Belapeirek erho—, erai tsi ‘jai tsi’ —bai Nor sailean bai 
Nor Nork sailean ere—,  ‘maisua’, erri ‘irria’, erxe ‘esteak’, eskele 
‘eskalea’ —Pagolan eskelai bildu dugu—, esnaur & esñaur ‘hausnarra’, espaan-
txa ‘i txaropena’, e txano & e txanot & e txenot ‘e txe txoa’, e txeki ‘a txiki’, ezne 

25 OEH-k Amikuzen kokatzen du; ibar horretan guk tartaña bildu dugu (Martxüeta 
Amendüze), baina EI-k Arbaratzen abaña dakar eta EAEL-k Amendüzen amaña; Domintxai-
nen eta Etxarrin ere abaña dakar EAEL-k.

26 Dagoeneko Olhaibin aurhide ageri zaigu.
27 Aldaera zaharra ez bada, axeru, eguzku, zubu saileko berrikuntzak eragin dituen berra-

nalisiaren ondorio bada. 
28 Belapeirek bestela dakar, baina aldaera berria, Basabürüan, Arbailan eta Pettarrean balia-

tzen da egun; Maisterren 1757ko itzulpen lanean, dagoeneko gagneran aldaera ageri da (385).
29 Zuberoara mugaturik dago; dena dela, Leizarragak badu adibide bat eta Ibarrolako Sa-

laberriren Nafarroa Behereko hiztegiak ere busta & busti dakartza; Leizarraga: busta deçan, bai-
na “busti” ere badarabil; Bela, Zalgize, Oihenart, Tartas: busti / Maister: boustatcia (377); Egia-
tegik eta Intxauspek ere badarabilte bustatzen, baina Etxahunek eta Arxuk busti; Larrasketek 
busta & busti dakartza. Erronkariko Izaban bústatako ‘bustitzeko’ bildu zen.

30 Aldiz, Belapeirek eder dakar; egungo Zuberoan bezala, Erronkarin ere exer bildu da 
Izaban (Artola 1977: 92) eta Uztarrozen (Izagirre 1961: 394).

31 Dagoeneko Belapeirek ügürüki dakar, baina baita egürükite ere; bestalde, Erronkarin 
oro har orkitu zegoen, baina Uztarrozen éulki[tu] dakar Izagirrek (1961: 394) eta Izaban éurki-
tu (403).
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‘esnea’ —Erronkarin eta Zarai tzun bezala—, exabaki & ezabaki32 ‘gordeka’, 
 ‘faruxa, pago txa’, galthatü ‘galdetu, eskatu’, galtho ‘eskaera, galdera’, gaz-
na —Erronkarin gázta—, gorozüma & goroxima ‘garizuma’ —Erronkarin go-
rexima—, hai tx ‘hari tza’, hani tx ‘ani tz’, herroka ‘lerroa’ —baita Zuberoakoa 
baino hedadura handiagoa duen herreka ere—, hüllan, hunk ‘hunki’ adi tzoina, 
iga(r)en & iga(r)an ‘iragan’ —Erronkarin igari & igaran eta Zarai tzun igari & 
igare—, igeixkatü ‘igeri egin’, inkha tz ‘ika tza’, ise(i)atü ‘saiatu’ & ise(i)ü ‘saioa’, 
isuki ‘hozka egin’, ixker & exker ‘ezkerra’, kaidea33 ‘aulkia’, khaldü ‘ukaldia’, 
khanbaa & khanbea ‘gela’, khanto(r)e ‘abestia’, khiisti34 ‘kristaua’, kobesatü ‘ai-
tortu’, khorpi tz ‘gorpu tza’, khoxü bat ‘apur bat’, khozatü ‘ku tsatu’ & khozü 
‘ku tsua’, khümit(ü) ‘gonbidapena’, khünte ‘mota, espeziea’, kürübillo ‘ingu-
ruka eta indarrez dabilen haizea, zurrunbiloa’, kurrunkaz ‘zurrunka’, khüü txe 
‘guru tzea’, lapí & llapí & llepei ‘un txia’, lexar ‘lizarra’ —Zarai tzun lizar—, 
losko ‘pu tzu  txikia’, lothü35 ‘lo egin, lokartu’, marhüga ‘masusta’, maxela ‘ma-
tela’, milgor ‘bilkorra’, min tzaje ‘hizkun tza, min tzamoldea’, mithil ‘mutila, 
morroia’, mithi(r)i ‘mutiri’, mothiko ‘mutikoa’, musa ‘mol tsa’, nahar ‘sasia’, 
neska txuna ‘neska txa, neskatoa’, noiztarik noiztara ‘noizean behin’, ollaltegi & 
ollautegi ‘oilategia’, opilatü ‘korapilatu’, ostikata ‘ostikada’, ozadar ‘or tzadarra’, 
phentekoste & phentakoste & phintakoste ‘mendekoste’, pintu & pinto ‘ardo 
neurri bat’, pipiñi ‘ttipittoa’, pot(t)iko ‘mutikoa’ —hedadura zabalagoa du pu-
tiko aldaerak—, profeitü ‘probe txua’, sanka ‘abereen kexua’, sentotü36 ‘senda-
tu’, süskandea ‘sugandila’, süsker ‘muskerra’, tahalla ‘mahaiko oihala’, taharna 
‘ostatua’, tharta ‘dartea, sastraka’, thipil ‘soildurik, zuriturik, biluzirik’ & thi-
piltü 1) ‘zuritu, lumatu’, 2) ‘azaldu, esplikatu’, thipiña ‘tupina, burdinazko 
on tzi handia’,  txainkhü ‘maingua’,  txeste &  txestatü ‘dastatu’ —Amikuzen jes-
te dago eta Erronkarin testatu—,  txinker &  txinkar ‘eri  txikerra’, (t)xinkor ‘zin-
garra’,  txortola ‘tanta’,  txostaka ‘dibertimendua’ &  txostakatü ‘dibertitu’, 
 txostatü ‘jostatu’ —Erronkarin tostatu—,  txüti ‘zutik’ —Larrasketek xüti ere 
badakar—, üha tx & ühai tz ‘ibaia’ —Erronkarin uga tx, egua tx & ega tx—, 
ükhen ‘ukan’ —Erronkarin ekun—, ükhübil & (ü)khümüllü37 ‘ukabila’, ükhül 

32 Oztibarreko Iutsin ere bildu dugu ezabeki, baina dioskutenez, lehenago erabiliagoa zen 
hitz hau.

33 Erronkarin katreda & katrera, Zaraitzun katedra eta Aezkoan katedra & katreda.
34 Belapeirek kristi dakar; Erronkarin Zaraitzun eta Aezkoan kristio.
35 Erronkarin bezala; lo egiteko agindua ló adi da Izaban; Artolak lotu partizipioa dakar 

Fidela Bernat uztarroztarrarengandik bildu datuetan (2000: 509). Aezkoan kantu batean agertu 
da, baina egun ez da baliatzen. 

36 Erronkarin sontotu & sentotu zegoen.
37 Guk Larrainen khübili aldaera bildu dugu.
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‘okila’, ülhain ‘unaia, bereziki udan bortuan’, üñhürri & üñhürrü ‘inurria’, 
ürrieta ‘urria’, urthuki & urthiki ‘jaurtiki’, ürsañ & ürxañ ‘ur tzin tza, dominis-
tikua’, ürxan tx ‘ur txin txa, katagorria’, üskaa ‘euskara’, üsküñaso & esküñaso 
‘ipar-belea, eskilasoa, oskilasoa’, usuki & üsüki ‘hozka egin’, üzkü ‘ipurdia’, 
xoten ‘zotina’, zalhe ‘bizkor, arin’, ze(r)entako ‘zergatik’, zibi ‘zubia’ & zügü, 
zipha38 ‘hipa, negar zotina’, zühaiñ ‘zuhai tza’.

9.1.10. Nafarroa Behereko aldaerak ez bezalakoak dira Zuberoako hauek: 
 ‘ardoa’ —Erronkarin  dena—, besta ‘jaia’, ebi ‘euria’, eraman, 
hamazor tzi, hogei, zeinak Baxenabarren, ano, phesta, euri, ereman, hemezor tzi 
eta hogoi esaten baitira. 

9.1.11. Aldaera berezia duten a tzizkiak ere baditugu Zuberoan; izenak 
sor tzen ditu -ka a tzizkiak: aseka ‘asealdia’, komünianka ‘jaunar tzeko jaia’; bes-
talde, -xkót  txikigarria dugu, zen tzu gai tzesgarria ere izan dezakeena: aizexkot, 
alhorxkot, emaztexkot, haxexkot, lanxkot, mothikoxkot, ogixkot, saldoxkot, so-
roxkot adibideak aipa daitezke. Bestalde, Lapurdi-Baxenabarretan -os egiten 
dena -us ageri da Zuberoan: amurus, balius, handius, serius, phenus.

9.2. Zubereraren hautuak

9.2.1. Izenaren morfologiari dagokionez, ablatiboan leku izen berezieta-
rako -(r)ik eta arruntetarako -ti(k) bereiztea, Zuberoan, Erronkarin eta Zarai-
tzun egin da.39 Bestalde, ai tzinean inesiboa dutelarik joka tzen dira Zuberoan 
gañen eta barnen posposizioak. Berebat, Zuberoan -z gañen posposizioa ondo-
rio adieretarako balia tzen da, beste alderdietako “-z gero” ezagunaren ordain; 
Sarrikotapean [  tzienez gañen bildu dugu. Ekialdeko min tzoetan, partiti-
boko a tzizkia dutelarik joka daitezke polaritate negatiborik gabeko sintagmak: 
Jinkuak egün hunik hani tx deizüla dakar E txahunek (Hari tschelhar 1970: 
280). Zarai tzuko Espar tzan bildu genituen hauek 1982an: oroan [orduan] bel tx 
eder nu(e)n bai, onen gisa, onen gisa bel txik nuen biloa / aurten negua egin du, 
egin dixu ani tz, ani tz onik. 

9.2.2. Etorkizun adi tzetan, bai Zuberoan eta bai ondoko eskualde ba-
tzuetan, -(r)en a tzizkia ez da -n-z buka tzen diren adi tz nagusietara muga tzen: 
Peillenek Basabürüan honakoak bildu zituen (1985): ibiliko, phiztüko / erre-

38 OEH-k Amikuzen ere badakar, baina guk oraino ez dugu entzun; esaterako, Zohotan 
nigarrez hipaka bildu dugu.

39 Uztarrozen xuan dun étserik bildu zuen Izagirrek (1959: 297).
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ren, ikhusiren, nahasiren, orhitüren, sendotüren. Zarai tzuko Jaurrietan xóren 
‘joko’, erósien ‘erosiko’ eta berótren ‘berotuko’ bildu genituen 1995.ean. Bes-
telakoan, iraganeko Nor Nori sailean, “izan” adi tzean Zuberoan ez da -za- 
erroa ageri: zeitan ‘zi tzaidan’, zeion ‘zi tzaion’, zeikün ‘zi tzaigun’, zeizün ‘zi-
tzaizun’. Berebat, datiboa duten adizkietan pluralgilea z edo  tz da Zuberoan: 
ordian treinetako bi emplegatü hüllantü ziztada ‘zi tzaizkidan’ (Elixagarai, 187); 
galthoak eginen di tzot ‘dizkiot’ (59). Adi tzaren bidez modua adieraztean, Zu-
beroan instrumentala ez zaio partizipioari a txiki tzen, adi tz izenari baizik: 
amaekilan eta amaen ahizpa batekilan  üthürrila, bide buzi bat bei tzen, 
tripaen  eta erraitez süia e txeki lezen artin (Urdiñarbe).

9.2.3. Konparazio perpausetan bezainbeste balia tzen da Zuberoan eta 
Amikuzen; Baxenabarren bezanbat egin ohi da, Aezkoan bezala; Zarai tzun 
bezainbat & bezamat bildu dira eta Erronkarin bikainbat & bekinbat.

9.2.4. Zuberoakoak dira honako ele hauek: akhodiña ‘eginkizunak, esate-
rako e txeko ardurak’, amen ts 1) ‘bederen’, 2) galdera zen tzua indar tzeko par-
tikula, a(r)an ‘oihar tzuna’, ardall & arradail ‘bigarren aldiz mozten den urte-
ko belarra’, arramaia tz ‘ekaina’, arrasti(r)i & arresti(r)i ‘arra tsaldea, arren40 
‘beraz’, arres ‘ardia’, athe ‘mul tzoa’ & atheka ‘metaka’, baranthail ‘o tsaila’, 
barbalot ‘zomorroa’, beda tse ‘udaberria’, bede[z]i ‘sendagilea’, belhagile41 ‘sor-
gina, aztia’, belar ‘kopeta’, boonte ‘kopeta’ —Zarai tzun boronde—, buzi & 
buxi ‘puska’, düünda ‘or tzan tza, trumoia’, dündü —Zuberoan ‘iluna’ adiera 
du eta Erronkarin dundu ‘urdina’ da—, eden 1) ‘kabitu, barrenean hartu’, 2) 
‘lasaitu’, egari42 ‘jasan, pairatu, eu tsi’ —Zarai tzun eta Erronkarin bezala—, 
eho & ehaiten ‘hil & hil tzen’, ekhürü & ekhüratü43 ‘geldirik, bare & baretu’, eli 
bat ‘sorta bat, ba tzuk, pare bat’ —Erronkarin oski eli bat ‘zapata pare bat’ zen 
adieraz eta lüneta lodi-lodi eli at bildu dugu urdiñarbetar batengandik—, emü-
ts & e(r)emü ts ‘ txiroa’, enjogi izan ‘zaletasuna izan, joera izan’, engoxatü 
& ingo(a)xatü ‘aldi txartu, konortea galdu’, eñheik izatea ‘nekaturik izatea’, 
e(r)e tz(e)44 ‘alderdia’, estiapen & eztiapen ‘ilbehera, beherapena’, e txau ‘leku 

40 Iraganeko garaietan mendebaleragoko idazle zenbaitek ere baliatzen zuten, baina ekial-
deko mintzoetan etengabeko erabilera izan du eta du; esaterako, guk Zaraitzuko Jaurrietan 
bildu genuen.

41 Erronkarin belagin, beragin & bedegin, baina baita belagíle ere.
42 Etxeparek eta Leizarragak ere badakarte.
43 Baita ükhüratü ere; Erronkarin ekuri (Estornés Lasa 1984: 66) eta ekurik (118) dakartza 

Mendigatxak; Uztarrozen ékuru bildu da (Izagirre 1959: 298).
44 Aurki liteke Zuberoaz kanpoko idazle zenbaitengan, baina egun funtsean Zuberoan 

baliatzen da.
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baztertuetako e txe edo baserria’, e txit ‘ez guztiz, ez osoki’, glask45 ‘hozkada’, goda-
let ‘edalon tzia’, gri tx ‘ma txinsaltoa’, hapatakaz & haputikaz ‘arrapaladan, lau-
hazka’, hardit ‘ausarta’, harzara46 ‘berriz ere’ —Erronkarin astra eta ar tsa—, 
heltübada ‘agian, beharbada’, hero ts & eho ts ‘zarata’, idoki47 ‘atera, erauzi’, ihi 
‘erraz’, iñhar bat ‘pixka bat’, iñhazi ‘oinaztargia,  tximistargia’, i txes ‘triskan-
tza’, jesan ‘mailegatu’, jokü ‘apustua’, kaminet & kamenet ‘armairua’, khantü 
‘ondoko aldea’, kehella & kihilla ‘xehela, xeila, ataka’ —Pettarrean xehela—, 
kheestatü ‘abere bat zikiratu’, kota ‘gona’ —baita Zarai tzu-Erronkarietan 
ere—, kukuxkan ‘zeletan, barrandan’, khüpüs & khüpüx ‘konkorturik’, khüpüs-
tü ‘makurtu’, la tsün48 ‘gisua’, legar ‘zerga’, leñhürü ‘argi izpia’, manex ‘zubero-
tarra ez dena, bereziki baxenabartarra edo lapurtarra’, men ts izan ‘falta izatea’, 
mixkandi ‘sehia, zerbi tzaria’, montüra ‘zaldi jendea, zaldi, asto eta mandoen 
kategoria’, neskenegün49 ‘larunbata’, net ‘guztiz’, nunebeita ‘ziur aski’, ñika 
‘keinua’ —Erronkarin bezala, baina ‘begirada’ adiera ere badu ibar hone-
tan—, oithian 1) ‘beraz, bada’, 2) galderan harridura adierazteko ere balia tzen 
da, paket(a) ‘ani tz’, partü ‘bidean guru tzatu’, paste tx ‘taloa’, pea ‘udarea’, pika-
rrai ‘biluzirik’, prefosta ‘zalan tzarik gabe’, prunki ‘ugari, ausarki’, phü(r)ü 1) 
‘behin tzat’, 2) ‘guztiz’, seteme(r) ‘iraila’, thai gabe & thei gabe ‘gelditu gabe’, 
theiü ‘zikina’, therrix(k)ot(a) ‘lurrezko on tzia, katilua’,  txinka ‘pindarra, 
 txinparta’,  tzüstotü & thüstatü ‘usteldu’ —Erronkarin tustatu—, ühülgü ‘or-
tzan tza’, ülhain txa & ilhan txa ‘mirua’, uñhu ‘tipula’, ürgai tzi50 ‘lagundu’ —
Belapeirek ürga tzi—, ürrhentü ‘bukatu’, ürrüphea ‘eremu laua’, xiflet ‘bela-
rrondokoa’, ziunta & zuinta ‘lastertasuna’, zotükatü ‘higi tzea’ & zotükü 
‘higidura, konbul tsioa’. Nafarroa Behereko hi tza ez bezalakoa da Zuberoako 
gil tz, zeina Baxenabarren gak(h)o baita.

9.2.5. Euskal Herriko bazter ugaritan -de morfemak plural iragangai tzak 
era tzeko balio izan du, baina ekialdean adibide pleonastikoak ditugu; Zube-
roa, Erronkari eta Zarai tzu ibarretan, xviii-xix. mendeetako testuetan ezauga-

45 Gamereko adibidean: galtatzea hora non den, ez beita goxo ixustean glaska baten ükeitea 
(Otsibar 2003: 18).

46 Etxeparek eta Leizarragak baliatu zuten, baina geroztik idazle zuberotarrek.
47 Zuberoan dago hitz honen erabilera, baina idazle zahar batzuek ere baliatu zuten: Lei-

zarraga, Oihenart, Tartas, Haranburu, Etxeberri Ziburukoa, Duvoisin. Ez diogu ‘kendu’ adiera 
erantsi, Amikuzen ezaguna baita.

48 Zaraitzuko Otsagabian ere baliatzen zen; Erronkarin gisu dakar Bernardo Estornes La-
sak, baina galdera ikurra du.

49 Nafarroa Garaiko mendialdean ere kokatu da neskenegun edo neskegun hitzaren erabile-
ra; cf. Caro Baroja (1984 [1971]: 240). 

50 Arkaismoa dirudi.
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rri hau ageri da eta iraun du gerora ere Zuberoan: haurrak oro kürius beitirade 
(Elixagarai, 129).

9.3. Zubereraren ezaugarri zaharrak

9.3.1. Euskal Herriko gainerateko eskualdeetan galdurik dauden franko 
hizkun tza-ezaugarri fonikok iraun dute ekialdean, Zuberoan eta ondoko 
ibarretan: lt, nt, nk, lk kon tsonante taldeak Zuberoan eta Erronkarin gorde 
dira; bi ibarrotan hi tz ba tzuetan -rz- eta -rs- kon tsonante taldeek afrikatu 
gabe diraute; polaritate negatiboa duten izenordain zehaztugabe zaharretan, 
Erronkari ibarrean Azkuek eta eunr ‘inor’ bildu zituen Uztarrozen; Bi-
dankozen, berriz, ñor aldaera ageri da; aldiz, Zuberoan, -
erakoak ditugu. 

9.3.2. Gatozen izenaren morfologiako ezaugarrietara. Euskal Herriko 
ekialdean izen sintagmak mugagabean artikulurik gabe joka tzea gauza arrunta 
da51; instrumentalean -(t)zaz gorde da mugagabe eta pluraletan Zuberoako 
Basabürüan, Arbailan eta Petarreko bazter ba tzuetan; Erronkari, Zarai tzu edo 
Aezkoan bezala, destinatiborako edute genitibo hu tsa balia tzeko aukera dago 
Zuberoan: mithilak e tzila deu egiten, e tzia nahi auan tzaik pakhatü haen 
‘haren tzat’ eta ordin hek ü tzi zieia bea (Urdiñarbe); inesibo zaharreko adibi-
deak gorde dira ekialdean: gio kuia beitüt hor gañen (Olhaibi); e txen ükhen 
tü haurrak (Ainharbe); Erronkariko Uztarrozen arra tsen bildu zuten Mi-
txelenak eta bestek (1953: 530); ablatiboan Zuberoan -ti zaharra gorde da; 
zenbait hiztun xiberutarrek egile tza adierazteko kasu instrumentala baliatu 
ohi dute;52 alde & alte hi tzak osagarria eskuinean darama Zuberoan. 

9.3.3. Adi tz ba tzuetan e- aurrizki zaharrari eu tsi zaio Zuberoan: ebili, ego-
rri, egüriki & egürüki, ekusi. Erronkarin ere honela dakar tza Mendiga txak: ekusi, 
ebilten. Zarai tzukoak dira ebli ‘ibili’, egorri eta ekusi ere, baina Aezkoara helduz 
gero, ibili, igorri, ikusi erakoak ditugu. Adi tz nagusi ez irrealak partizipioko 

51 Arbailan ógia badít eta ógi badít ederki bereizten dira, har ezazü ogia eta har ezazü ogi 
bezala (Coyos 1999: 117, 119): lehen kasuan ogi hori determinatua da. Galdetzean ere berdin: 
ógi badéa? (204). Interes berezia du Julen Manterolak gai honetaz egin ikerlanak (2009).

52 Hona Sarrikotapean bildu dugun adibide bat: ez solamente alemanez atzamanik izan 
behar. Beharbada maiztasun bakanagoa duelarik, baina badirudi mendebalera ere iraun duela; 
Baxenabarren, Arberoako Armendaritzen honakoak bildu ditugu: denetaz bazter utzia; aitaz 
baztertia; haurride batez baztertia; cf. Beñat Karrikaren liburuko adibidea (1990: 45): denetaz 
debalde utzia.
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a tzizkirik gabe balia daitezke Zuberoan, Amikuzen, Erronkarin edo Zarai tzun: 
gük an gintiouk ogiaikin delakoz, ogia ezpadie maite, bena ordin dea zomai-
tek e tzieia maite, ordin ni kuntent nündia erdia üzten balima zien, komitatin sar 
eta han aten nian (Urdiñarbe); hona Amikuzeko Arrüetako adibidea: esküz 
bil eta esküz karga. Etorkizuna adierazteko -te morfema arras baliatua da adi-
tzetan Zuberoan: bihar, beharbada, aphalago hizate (Elixagarai, 174). 

9.3.4. Nafarroa Behere, Nafarroa Garai eta Lapurdi gehienean ez bezala, 
lexikoan aldaera gorde tzaile zenbait ageri da Zuberoan eta ekialdeko eskualde 
zenbaitetan: ei tzi ‘u tzi’, haur & kaur ‘hau’, heben53 ‘hemen’, hirur, laur, bakha-
tü & pakhatü ‘ordaindu’, zelü ‘zerua’.

9.3.5. Badira ezaugarri zahar gehiago ekialdean, baina ezagunak ziren an-
tzina Euskal Herriko alderdi gehiagotan ere: bokal sudurkariak Zuberoan di-
tugu egun54 —Larrasketek     eta  hi-
tzetan dakar, esaterako— eta Erronkarin ere balia tzen ziren, baina Zarai tzun 
ez.55 Gainerakoan, e txenko egürra (Ainharbe) adibideko a tzizki lokatiboak ine-
siboaren arrastoak gorde tzea ekialdekoa da egun, goizanko bedea tzü oenetan 
zabal tzen tü tzü adibideak bezala (Sarrikotapea), baina literatura zaharrean ba-
rruangoak dugu Euskal Herriko mendebalean, edo baita Bengoa forma bera 
ere; bestalde, -i adi tz partizipioari dagozkion adi tz izenetan -ten zaharra egiten 
da ekialdean —ebilten, erortera, ezartez, igorten, ixurtera, jarten…—, baina 
ezagunak dira Bizkaialdeko etorten edo ekarten aldaera zaharrak ere. Zube-
roan, Erronkarin eta Zarai tzun, pluraleko 3. per tsonaren Nork morfema -e 
da, Baxenabarren -te berriagoa dago, baina hedadura handia du -e honek Eus-
kal Herriko mendebal-erdiguneetan. 

9.3.6. xix. menderako galdurik egon zitekeen Zuberoako euskara min-
tzatuan aili tz, aileza, ainin tz erako botiboa, Xahok, In txauspek, Gèzek edo Bona-
partek zubererako tzat aurkezten bazuten ere; alta, Albert Constantinek (1873-
1957) badarabil: ai tzinte helt, beste hainbeste honki egitera (Davant 2009: 81); 
ailekigü balia (85); Philippe E txegorriren arabera, Biarnoko Jerun tzen bada adibi-
de ihartu zenbait: ailedi jin! (2003: 270); cf. honetaz Oihar tzabal (1997: 56). 

53 Beñat Etxeparek eta Nafarroa Behereko ekialdeko idazkiek bezala.
54 Peillenek dioenez, Pettarrean ozenki ahoskatzen dira (1992: 254). Coyosek bokal su-

durkarien eta ez sudurkarien pare minimo bakan batzuk dakartza (1999: 64).
55 Mitxelenak, esaterako, Izaban ‘kerua, usain txarra’, ‘koipe gatzatua’ eta  

‘ezkurra’bildu zituen eta Uztarrozen edo‘urra’ (1953); Izagirrek Uztarrozen hauek 
dakartza: gánzta (1961: 394), zunr ‘zuhurra’ (397), ánkarrak ‘ahakarrak, haserreak’ (398), 
áinzpareki ‘ahizparekin’ (399), únra ‘urra’ (1959: 294), ánra ‘harra’ (297). Guk Amikuzen ale 
batzuk entzun ditugu, bakan zenbait. 
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10. Amikuzeko min tzoa

10.1. Egoera larrian dago Amikuzeko eskuara: guti min tza tzen da eta 
transmisioaren katea etenik ageri da franko herri eta e txetan; bertako jendeek 
diotenez, hondarreko hamarkadan zinez behera egin du euskararen erabilerak 
eskualde zabal honetan. Euskaraz min tza tzen dakiten gazteak badira, baina 
hauetarik ani tz makeski min tzo dira eta ez dute ohiturarik, gehienik fran tsesez 
usatu dira. 

10.2. Nafarroa Behereko euskararen dinamikari loturik dago Amikuze 
eskualdea, ibarraren hegoaldea bereziki, esaterako Uhartehiri herria, baina oro 
har, Amikuzeko euskarak Zuberoakoarekin ere lotura eduki du. Uler litekee-
nez, eskualde zabala da Amikuze eta ibarreko euskaran ez dago guztizko bata-
sunik. Ez dira guztiz berdinak, esaterako, Oragarreko min tzoa —Lapurdikoa 
eta Arberoakoa hurbil dituena— eta Zuberoako erak hurbilago dituen Zoho-
tako eskuara; hegoaldean, berriz, Uhartehirik Baxenabarreko era orokorragoe-
tara jo tzen du. Berebat, Zuberoako ipar-mendebaleko herrietako euskarak 
Amikuzeko eretara jo tzen du, ez da guztizko zuberera: Domin txaine, Berroe-
ta, Ithorro tze, Olhaibi, E txarri, Arüe edo Lohi tzüneko euskara, ez da Ligiko, 
Barkoxeko edo Al tzürüküko min tzo bera, manexen erak franko ageri dira Zu-
beroako ipar-mendebaleko herri horietan. Pagolako euskara ere, baliteke lehe-
nago zuberotarragoa izatea orain den baino. Gai hauetaz beste bi artikulutan 
sakonago jardun dugu.56 

10.3. Amikuzeko euskaran Baxenabarreko ezaugarri orokor ani tz balia-
tzen da, baina Zuberoako tzat jo tzen ditugun tasun zenbait ere ageri dira; 
hona zein diren: ü fonema palatalizatua ibarraren iparreko herrietan, -oin > 
-uin & -uñ bilakabidea, i-u > ü-ü asimilazioa, bokalarteko r kon tsonantearen 
galera —Amikuzen Baxenabarreko gainerako ibarretan baino azkarragoa eta 
Zuberoan baino ahulagoa dena—, e txengo ‘e txeko’ lokatiboa, bañotek ‘bakar 
batek’ erako -ot a tzizki  txikigarria, ot(h)e partikularen extraposizioa —Arbe-
roan ere badena—, konparazio perpausetako bezainbeste zenba tzailea, mo-
duzko perpausetan partizipio burutua beharrean burutugabea balia tzea: uai 
liberti tzez ai zizte lanian ‘orain dibertituz ari zarete lanean’ (Zohota)... Ba-
dira, gainera, gramatikan edo sisteman hain emankor ez diren Amikuzeko 
beste ezaugarri edo aldaera ba tzuk, Zuberoa gogora dakarkigutenak: aigü 

56 Cf. 2009ko gure lana eta “Hizkuntza-aldakortasunari Amiküzetik so”, 2008ko aben-
duan CNRS-ko Iker erakundeak Baionan antolatu nazioarteko mintegira aurkeztua; txostenak 
Lapurdum aldizkarian argitaratuko dira.
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‘hator’, daigün urthian ‘datorren urtean’, dain astian ‘datorren astean’, horra 
duzu ‘dator’, ohit nüzü ‘oroi tzen naiz’; baita datiboko morfema bikoiztua 
ere: zindatazün ‘zenidan’.

10.4. Zuberoan bezalako hi tzak ere ugari dira Amikuzen, ekialdeko he-
rrietan bereziki.57 Hona sorta bat: adret ‘an tze tsua’, agrada izan ‘gogoko izan’ 
—Zuberoatik landa Ipar Euskal Herriko aspaldiko idazle zenbaitek erabili 
zuten; egungo ahozko min tzoan nagusiki Zuberoan ageri da—, aidürü ‘zain’ 
& aiduru,58 amiñí bat ‘pixka bat’,59 azkazi ‘ahaidea’ & askazi, ekhi ‘eguzkia’, 
elge ‘alor landua’, eon tsi ‘eraun tsi, jardun’, erdiro ‘arraildura’, gei ‘nahia, asmoa 
eta i txaropena adierazten du hein batean’ —Uhartehirin, Laphizketan eta Zo-
hotan en tzun dugu, baina Ilharren ezezagun tzat eman digute—, gozaita ‘egu-
zaita, aitapontekoa’, haboro ‘gehiago’ & haboo & abooxia & haooxia —
Erronkarin ob(o)ro—, herexa ‘ha tza’, idoki ‘kendu’, iüükatü ‘igurikatu’ & 
üüika tzen —Mehainen idurikatu bildu dugu eta Armendari tzeko Beñat Ka-
rrikak ere badakar (1990: 23, 51)—, lo(b)iro & lobiu & lohiru ‘e txe ain tzina, 
sama tsa, basakurtea’, mainkhatu60 ‘min hartu’, ñago ‘arbia’ —Zuberoan La-
rrasketek ñabo dakar—, oro ‘guztiak’ & oo, oski ‘oinetakoak’ —baina Zube-
roako Olhaibin huñetakuak en tzun dugu; dena den, 1596ko Bizkaiko RS 
a tsoti tz bildumak ere badakar oski—, pharte hun!61, solamente62 ‘bakarrik’, thi-
ni ‘gailurra, muturra’ —Ibarrolako Salaberrik badakar—. Aldiz, Zuberoako 
ez, Erronkarin bezala, gita balia tzen da Amikuzen. 

10.5. Ekialdeko aldaerak dira hurrengoak, Amikuzen bildu ditugunak: 
aa tze ‘ahan tzi’ —Zuberoan , Erronkarin a(n) tze, Zarai tzun a tze, 

57 10.4. eta 10.5. §-etako hitz eta aldaerak zein herritan bildu ditugun 2009ko artikuluan 
dakargu zehaztasunez.

58 Beñat Karrika armendariztarrak badakar liburuan (1990), baina Armendaritzen hitza 
Amikuzekotzat eman digute.

59 Dena den, amiño ere baliatzen da Bithiriñan; Erronkarin, Zaraitzun eta Nafarroa Behe-
rean ere amiño bat esan ohi da eta egun ere honelaxe baliatzen da Zuberoa saihetseko Olhaibin 
edo Arüen.

60 Arberoan dioskutenez, ‘min hartzea’ adierazteko maikhatu baliatzen da Amikuzen. Zu-
beroan mankhatü ‘min hartzea’ eta ‘huts egitea’ da.

61 Martxüetan eta Amendüzen formula balioa du, agur bati erantzuten dio, baina ez da 
lagunartekoa, etorri dena agurtu nahi dela argi uzten du, ezezagun baten aitzinean edo: Egün 
hun / Bai zuri ere pharte hun! Zuberoan Ithorrotzen lehen agur gisa entzun dugu, guri halaxe 
esan baitigute etxe batera agertzean; bestalde, EHHA-k Domintxainen dakar; halaber, Larras-
ketek Barkoxeko Larraja auzoan.

62 Zibozeko Madeleine Jauregiberri: ordian, ez da phena solamente mintzairiaren galtzia 
(de Rijk 1999: 160).
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Aezkoan a tzendu—,  ‘erraza’ —lan  era ere bada, Zohotan eman 
digute; Armendari tzen bildu dugu,baina Mehainen—, aita-
ñí63 ‘aitona’ & amañí ‘amona’, aizo ‘auzoa’, arraga ‘marrubia’, bardin64 ‘ber-
din’, ber aldaera ber gauza bezalako sintagmetan, ephan txü65 ‘oztopoa’, ezkun-
tu ‘ezkondu’, galdo ‘eskaera’, gorde & gorda tze, (h)a tsarre ‘hasiera’, hau tse, 
‘ehizean’,  ‘ehiztaria’, jelki ‘irten, atera’ —Zuberoan jelkhi 
balia tzen da—, jeste66 ‘dastatu’, juiten ‘joa(i)ten’, kaloia ‘kaiola’, kuntre ‘kon-
tra’, küxkandela ‘surangila’, —Zuberoako aldaera nagusia süskande(l)a izanik 
ere—, mezperak67 ‘igande arra tsaldeko elizkizunak’, muztü ‘moztu’, nahiant 
‘nahi duena’, ordari68 ‘ordaina’, phe(r)edikü69 ‘predikua, sermoia’, praue ‘po-
brea’, sendotü70 ‘sendatu’ —Berroeta herri zuberotarrean ere bai—, ülü71 
‘eulia’, xakola ‘sakela’ —Bithiriñan bildu dugu, baina Uhartehirin eta Zoho-
tan sakela—, xerbi txü ‘zerbi tzu’ & xerbüxü, xilin txau & zilin tzau ‘zin tzilik’ 
—Zuberoan  txilin txau dago eta Erronkarin eta Zarai tzun tilinton—. 

Beste adibide ba tzuetan denbora iragan izanak aldaketak eragin ahal izan 
dituela dirudi: esaterako, guk Zohotan zerü bildu dugu eta zeria dakar EAEL-k 
Amendüzen, baina Domin txainen eta E txarrin zelü ageri da; iraganean zelü 
eta zerü, biak ditugu Donapaleuko xix. mendeko katiximan, zelü-k maiztasun 

63 Mugaturik ere bai, Zuberoako Jauregiberriren adibide hau lekuko: eta aitañia mintzo 
holax (de Rijk 1999: 160).

64 Zuberoan ohikoa da, baina Ipar Euskal Herriko idazle zaharrek bazerabilten: Etxepa-
rek, Leizarragak, Oihenartek, Tartasek, Lopezek eta Cazenaveren Garaziko eta Iribarnegarairen 
Baigorriko ebanjelioek ere halaxe dakarte; hegoaldean, berriz, Erronkari-Zaraitzuetan, Aezkoan 
eta Eguesibarren bederen ageri da.

65 Leizarragak eta Etxeberri Ziburukoak enpatxu dakarte; Lopezen itzulpenean, berriz, 
epa(i)ntxu ageri da.

66 Zohotan jeste diat era, jestatü diat edo jesta zak bildu ditugu; Trebitsch-ek jastatu dakar 
Amorotzen 1913an.

67 Arberoako Armendaritze eta Mehainen bezperak esaten da; Etxarrin eta Sarrikotapean 
mezpera bildu dugu eta baita urdiñarbetar batengandik ere; Basabürüko Gameren mezpera 
dakar Otsibarrek (2003: 68); aldiz, Belapeirek bezala, Larrasketek bezpera dakar (1939).

68 Amikuzeko Zohotan ordaritan era bildu dugu; Zuberoan bi adiera ditu: ‘ordaina’ eta 
baita ‘ordezko pertsona’ ere.

69 Zuberoan badu ‘errierta’ adiera ere (Larrasket); Amikuzeko adibidea dugu Trebitsch-ek 
Amorotzen bildu zuena: [Amikuzeko xoko huntako eskuara] aphezek berek pheedikietan uzten 
dutela bazterrean (Etxebarria 1994: 65). 

70 Etxeparek ere baliatu zuen, baina Zuberoan du aldaera honek erabilera nagusia, nd / nt 
aldea gora behera. Amikuzeko bestaldean sendatu bildu zuen Trebitsch-ek Behauzen 1913an.

71 Zohotan ülütxa bildu dugu; 1913an Trebitsch-ek Behauzen ülü bildu zuen; EAEL-k 
ulia dakar Amendüzen. Ez da aldaera bakarra ülü Zuberoan, illi ere badakar EAEL-k Altzain, 
Eskiulan, Larrainen eta Santa Grazin.
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handiagoa duelarik: hain egiazki eta errealki nola zelian beito (245) / ohit gïten 
zerian egoiten denaz (233). Erronkarin bestela ziren gauzak.72

Beste aldaera ba tzuetan Amikuze biderdi gelditu da: Baxenabarren mol tsa 
dugu, Zuberoan musa eta Amikuzen mul tsa (Zohota), nahiz hego Amikuzeko 
Uhartehirin mol tsa bildu dugun.

Berebat, Zuberoako euskara bezala, Ipar Euskal Herriko eta Baxenabarre 
gehieneko berrikun tza ba tzuekiko immune gelditu da Amikuze: hogei.

10.6. Hona Euskal Herriko ekialdean eta Amikuzen balia tzen diren hiru 
a tzizki berriztatu: -gerren ordinala; -kan jarduerazkoa: aniz denbora pasatu die 
soldadokan (Behauze), baina Bithiriñan kartaka edo killaka en tzun ditugu; Ar-
beroako Mehainen, ez da -kan balia tzen, killetan eta pilotan egiten da;73 -ot 
a tzizkia aipa daiteke  txikigarrietan, gaskoiaren mailegu dena: bañot erako 
adibideak eragin ditu Amikuzen, baina Ipar Euskal Herrian hedadura zabala 
du; Zuberoan Larrasketek labürrot dakar; e txano dagoen legez bada e txanot 
ere. Jean-Pierre O tsibarrek  txipitot dakar (Davant 2009: 89). A tzizki zaharre-
tan -tarzün ageri da Amikuzen. 

10.7. Atal honetako ezaugarriak Zuberoan nagusi dira, baina hiztun 
amikuztarren ahotik bildu ditugu, Amikuzekoak dira. Ordea, alderan tziz ere 
gerta tzen da, hau da, Nafarroa Beherean edo Amikuzen nagusi diren ezaugarri 
ba tzuk, Zuberoako ipar-mendebaleko herrietan ageri zaizkigu: esaterako, bit 
‘bait’ partikula azal tzailea, Amikuze barne Baxenabarren aski hedadura duena, 
Zuberoako Domin txainen, Olhaibin, Lohi tzünen edo Oihergin bildu dugu, 
baina behin Ainharbera helduz gero, beit balia tzen dela ikusi dugu, Arüen eta 
Sarrikotapean bezala. 

10.8. Dialekto mugaren inguruko bitasun eta  txandaketak en tzun dai-
tezke eskualde honetako hiztunen artean: Pagolako hiztunengandik gaia eta 
gaua bildu ditugu, eta baita -tasün, -tarsun eta -tarzün aldaerak ere. Oihergin 
ere bietara en tzun daiteke: baakite, düte, nüte, züten adizkiak balia tzen dira, 
baina baita die, nie, zien ere; Ainharben ere -e & -te bikoizketa dago; Nor Nori 

72 Erronkarin zeuru, zeiru & zeuri zeuden, baina Zaraitzun zeru. Ikus FHV 100 or. eta 
Gómez (1991: 403).

73 Zuberoako Olhaibin kartakan bildu dugu eta Ainharben pelotakan ai entzunik gaude. 
Zuberoako Basabürüan ere baliatzen da: Santa Grazin ibili dük bai andrekan bildu da (Peillen 
1985: 24); Jauregiberrik jokükan ‘apustuka’ darabil (de Rijk 1999: 161) eta Gamereko Otsiba-
rrek pelotakan (2003: 68). Larrainen EHHA-k latsakan bildu du; Oihenartek auzikan eta 
azikan dakartza 513. atsotitzean. 
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Nork-en erran nakon ‘nion’ ginakon ‘genion’ eta zakokan ‘zioan’ bildu ditugu 
Oihergin, baina Artolak nion & non, ginion & ginon dakar tza (Irizar 2002: 
175); Nor-Nori sailean zakok ‘zaiok’ eta hil tzakon ‘hil zi tzaion’ bildu ditugu 
Oihergin, Baxenabarren bezala, baina Zuberoako gisan zoo ‘zaio’ ere bildu 
dugu eta Artolak zion ‘zi tzaion’ dakar (Irizar 2002: 170). Alderdi lexikoan 
Zuberoakoak ez bezalakoak eta Baxenabarre gehienekoak dira Oihergin bildu 
ditugun honako adibideok: a tsalde, eakoi tza ‘larunbata’, primadea; Baxenaba-
rreko aldaera lexiko orokorrak dira Oihergin bildu ditugun be(de)a tzi, ederra-
go, elgar, gana ere. Baina Oihergi zubereraren muga herria da, Zuberoako 
beste adibide hauek guztiak ere bertan bildu ditugu: beda tsia eta neskenegüna 
hi tzak eta alkhar, ei[]erra & ei[]erki eta ga[z]na aldaerak. 

11. Baigorriko min tzoa

11.1. Baigorri ibarra aipatu dugu artikulu honen hasieran; izan ere, 
hizkun tzaren aldetik interesgarria da Baigorri: Pirinioetan dago, baina min-
tzoaren aldetik ez doa ekialdearekin eta ezaugarri ba tzuetan ezta gainerako 
Nafarroa Behereko eskualdeekin ere.74 Ibarraren iraganak bertako hizkun tza-
ezaugarrien izaeraz argitasuna eskaini beharko luke; berebat, Baigorriko 
hizkun tza-ezaugarriek bertako erkidegoaren iragana eta historia zer txobait ar-
gitu beharko lukete. 

Baigorri ibarrak Nafarroa Garaiko Erroibar, Esteribar eta Baztanekin lo-
tura sozio-geografikoa eta ekonomikoa izan du. Bestalde, Iruñeak behar zuen 
haragiaren hainbesteko bat Baigorrin ekoizten zen: honelako jardunek hartu-
emana eragin ohi dute. Ezaguna da, berebat, baztandar ugarik ezkon tza hartu-
emana izan dutela baigorriarrekin; en tzun dugu Ari tzakungo emazteki ani tz 
Baigorrira ezkondu direla. Honezaz landa, Luzaide, Erroibar, Esteribar eta 
Baztango euskaldunekin bazkalekuak partekatu dituzte baigorriarrek.75 Ho-

74 Jean Haritschelhar euskaltzain baigorriarrak bi adibide dakartza (1963: 61, 63): Iholdi 
aldeko auhari & auhaldu beharrean, Lapurdin eta Nafarroa Garai gehienean bezala afari & 
afaldu baliatzen dira Baigorrin —dena den, guk 2009an Iholdi ondoko Armendaritzen afari 
aldaera bildu dugu—. Nafarroa Beherean nagusi den phesta beharrean, Lapurdin eta Nafarroa 
Garaiko ondoko ibarretan bezala, besta baliatzen da Baigorrin. 

75 Baigorri hegoaldeko Kintoa eskualdea, Frantziaren eta Espainiaren administraziopeko 
eremu zatitugabea izan da; elizaz Urepelera jotzen du, baina bertako zortzi etxeetarik zazpi 
Baztani dagozkio eta bat Erroibarri. Ez da ahantzi behar, gainera, Baigorri Nafarroako Erresu-
maren atala izan zela xvi. mendea arte; orobat, Aldude, luzaz administratiboki Nafarroa Garaia 
izan da: bertako Baillia etxean “Esta casa es de Val de Erro” idatziz ageri da. 
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nek guztiak iradokiko liguke Baigorriko euskarak Nafarroa Garaiko ibarro-
tako min tzoaren eragina menderen mende bildu dukeela; gaztelaniatiko mai-
leguak aipa tzen ditu Hari tschelharrek (1963: 59-61). 

11.2. Baionak edo Lapurdik behar zuten ardoa Irulegin on tzen zen eta 
Baigorriko mendietan bazka tzen ziren Baionak behar zuen haragia emanen 
zuten abereak ere; hartu-emana eragin du honek guztiak, jakina. Bestalde, 
geografikoki Lapurdira sarbide naturala du Baigorrik; Lapurdiren ondoan 
egoteak ibar honetako euskara ekialdeko min tzoetarik bereizi du, baina ez 
dugu adierazi nahi ekialdeko euskaldunek balia tzen duten berrikun tzarik ba-
tere Baigorrira iri tsi ez denik: esaterako, soziatiboan -kilan a tzizkia balia tzen 
zen Baigorrin ai tzineko belaunaldietan, orain gal tzear bada ere: adin batera 
hel tzeakilan (Barandiaran 1982-83: 19). 

11.3. Inolaz ere, Baigorriko min tzoaren izaera eta egitura aurkeztea in-
teres betekoa da. Baigorri eta gainerateko Baxenabarre ez daude grabitazio-
indar linguistiko beren pean, eskualde bateko min tzotik bestekora bada al-
dea; ekialdeko nahiz Baxenabarreko ezaugarri berri zenbait falta du 
Baigorriko euskarak: ez du zuketa alokutiboa balia tzen; bestalde, ekialdera-
go ageri den -xet aldaera i txuraz berranalizatua ere ez da ibarrean ibil tzen; 
hala nola, bit ‘bait’ monoptongazio Baxenabarren orokorra ez da bertan ger-
tatu. Bestalde, Baxenabarreko beste ibar ba tzuen aldean, Baigorriko min-
tzoak beste hautu ba tzuk egin ditu: bila tzeko ekin tza adierazteko ez du -ka 
a tzizkia balia tzen, -keta baizik, Lapurdin bezala: gizon bat eurketa juan  tzen 
zaldiaikin oihaneat (Lacombe 1971-72: 35); hain zuzen ere, -ketara da Baz-
tanen balia tzen den aldaera. Baxenabartar gehienek ez bezala, ez darabil 
“izan” adi tzean **ginden, **zinden erako adizkirik. Ezaugarri zahar ekialde-
koak ere falta ditu Baigorriko euskarak: **erorten erakoen ordain eror tzen 
erako egitura berria balia tzen du; **e txen ez, e txean egiten da Baigorrin; 
adlatiboan ez da **-la(t) morfema egiten, -ra(t) baizik; berebat, han eta he-
men leku adizlagunetan -nd- kon tsonante taldea en tzuten da, ez dago **han-
tik & **heentik aldaerarik.

11.4. Euskal Herriko erdialdeko eragina bil tzen du Baigorrik eta Lapur-
diko min tzoaren eragina ere nabarmena da bertan; esaterako, kon tsonante 
ozenen palatalizazio maila apala dute Lapurdiko erdigune-ekialdeak, Baigorri 
alderdiak eta Baztangoizak; bestalde, r tz / st kon tsonante taldearen  txandaketari 
dagokionez, Baigorrin lehen taldea gehiago balia tzen da st baino; gauza ezagu-
na da Lapurdin eta Baztangoizan ere r tz balia tzen dela. Destinatiboaren 
a tzizkian, Nafarroa Beherean nagusi den -tako beharrean, Lapurdin bezala 
- tzat balia tzen da Baigorrin; halaber, xix. mendeko kristau ikasbideetan pro-
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latiboan -tako dago Nafarroa Behere gehienean, baina Iribarnegarairen Baigo-
rriko idazkiak - tzat dakar.

11.5. Baigorriko euskarak ezaugarri zenbaitetan mugaz bestaldeko Baz-
tango, Esteribarko eta Erroibarko min tzoak kide ditu; aferesietan, esaterako: 
karri, kusi, man, mazte, purdi, zarri, zautu bildu dira Alduden. Etorkizuna 
adierazten duen -tuko morfemen loturan gertatu den bokal palatalizazioan ere 
bai: hartiko (1971-72: 32, 44), inganatiko (44), suketatiko (34), hiru adibideak 
Georges Lacombek Alduden bilduak (1911-1912). Nafarroa Garaian ez beza-
la, Ipar Euskal Herrian ez dira Nor Nori Nork saileko adizkiak Nor Nork-eko 
adizkien ordain balia tzen; halaz ere, Erroibar, Esteribar eta Baztanen bezala, 
Baigorrin nahasten dira eta xix. mendean ere bazegoen nahasketa hau: nuzu / 
daazu, nu / daut & daat, nuzii / daazi, nute / daate dakar tza Irizarrek xix eta 
xx. mendeetarako (1999: 64). Berebat, Baztango gan ‘joan’ dakarkigu gogora 
Aldudeko ban, baiten, baiteko aldaerak (Lacombe 1971-72: 32-33).

11.6. Beste ezaugarri berezi ba tzuetan, eskuin dituen ibarren dinamikaz 
bestela, bere-berezkoak diren berrikun tza ba tzuk garatu ditu Baigorri ibarrak: 
ez da ahan tzi behar ibar hau mendi garaien behereko aldean dagoela, eta men-
debalean bederen, halako alderdi bakartu eta mendi tsua duela, nahiz Bidarrai 
edo Orzaize ez dauden mendi artean bakarturik; adibide gisa, 3. per tsonaren 
datibo morfema aipa dezakegu, hiketan “(k)e”-ra edo “(k)i”-ra alda tzen dena: 
Baigorriko ipuin bateko zakian ‘zioan’ adizkia (Hari tschelhar 1963: 52), 
zakean aldaeraren kide da, Baigorriko era berezia: dakot ‘diot’ dugu eskual-
dean, baina hiketan diakeat ‘zioat’ (Aldude) eta dakeat (Urepele), zakeat & 
zakenat ‘zioat & zionat’ (Bidarrai); berebat, dazkou ‘dizkiogu’, baina dazkeauk 
& dazkenaun ‘zizkioagu & zizkionagu’ (Orzaize), “(k)e” da datiboaren morfe-
ma; ginakon da ‘genion’ Baigorrin, baina ginakean & ginakenan ‘genioan & 
genionan’ dira hiketan.

11.7. Baigorriko euskarari dagokionez, etorkizuneko ikerketek gure 
ezagu tzaren arlora argitasun gehiago ekarri beharko dutela adieraz daiteke.

12. Erronkariko min tzoa

12.1. xx. mendearen hondarreko hamarkadan i tzali zen Erronkariko be-
reko uskara, geroztik ez dago ibarreko min tzoa egiten dakien hiztunik. Egiaz-
ki, abera tsa zen Erronkariko uskara ezaugarrien jatorrian; zail da min tzo hau 
sailka tzea, i txura ñabar eta abera tsa baitu zinez; eragile ugarik ematen digute 
beraren izaera ñabarraren arrazoia:
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12.2. Saihe tsean dago eta erdiguneko euskal min tzoekin ez du harreman 
zuzen handirik eduki; erdiguneko min tzoen ukidurarik eta literaturaren edo 
ida tzizkoaren galgarik ez du jasan eta ondorioz, lekuko hizkun tza-bilakabide 
sakonak beren gisa garatu dira ibarrean, bere-bereak dituen berrikun tzak ga-
ratu ditu: esate batera, eburni ‘infernua’ berrikun tza sortu da, eburne eta ibur-
ni aldaerez landa, Erronkarikoa baizik ez den bilakabidea. Hona ibar hone-
takoak baizik ez diren berrikun tza edo aldaera gehiago: amandér ‘amabi txia’, 
a tziri & a tzide ‘a tze’, belainzi ‘biluztu’ —Zarai tzun bílozik (Artola 2004: 8) 
eta Aezkoan biluxírik, biluzírik eta buluxkórrian & biluzkórrian; adi tza biluxi 
& buluxi—, bustegi ‘buruzagia’, ellu ‘eulia’, eré tseku ‘eraku tsi’ —xviii. mende-
ko Erronkariko idazki zahar batean era tsuku dagoela dirudi (Gómez 1991: 
385)—, kaxal ‘azala’, kikoso ‘kukusoa’, lotetu ‘lotu, estekatu’, ñarde tsi ‘iharde-
tsi’, túpla ‘tipula’, urdu ‘iduri’, xatetu & xatatu ‘xahatu, garbitu’, zeuru & 
zeiru ‘zerua’. Berebat, Izaban úduku ‘eduki’ bildu zuen Izagirrek (1961: 405) 
eta Uztarrozen ekuntu ‘ukan’ (1959: 292); bestalde, -garna a tzizki ordinal 
sinkopatu eta artikuludunaren analogiaz, ordinalaren -garnen aldaera berria 
sortu da Bidankozen.

12.3. Erronkarin beste inon balia tzen ez diren hi tzak ageri dira: bordaltu 
‘ezkondu’, esaterako, ezezaguna da ondoko ibarretan, ño ‘ txikia’ elea edo ba-
nak ‘ba tzuk’ zenba tzailea bezala; aldiz, eraugi ‘ekarri’, Zarai tzu-Erronkarietako 
hi tza da, kallesen artean eragi & eragu aldaerak ere badituena; bapana ‘bakoi-
tza’ izenordaina ere bi ibarretan balia tzen zen,76 eta baita jende fran tsesak au tx 
hi tzaren bidez izenda tzea ere. 

12.4. Saihe tsean eta bakarturik egonik arkaismo ugari gorde du, ba tzuk 
bere-bereak dituenak: Erronkarikoak dira burar ‘bularra’ edo zirar ‘zilarra’ al-
daera zaharrak eta baita, esate batera, dud ‘dut’, dakad ‘daukat’, yaid ‘haut’ adi-
zkietako bukaerako -d ere, behialako -da morfema gogorarazten diguna; Mi-
txelenak adiskide ba tzuekin egin bilduman Izaban eta Uztarrozen -r en tzun uste 
izan zuen (1953: 502); aldiz, Izagirrek badakid garbia dakar (1959: 285). Bere-
bat, Eugenia Baraze Algarrak, 1953an 84 urte zituen izabarrak, ia beti izenak 
mugagabean ematen zituen eta adi tzez galde tzean, adi tzoinak ematen zituen 
(1953: 503); Izagirrek, esaterako, kau dun ón bildu zuen Izaban (1959: 309). 
Bestalde, Zarai tzurekin batean e tse aldaera zaharra gorde du Erronkarik.

12.5. Ikusi dugu 9.3. atalean, Erronkarik Zuberoarekin batera arkaismo 
nabarmenak parteka tzen zituela eta harekin batean berrikun tza ugari eta 

76 Cf. da bere bat banac oroitcea Elizondoko kristau ikasbide batean (Salaburu 1987: 470). 



IÑAKI CAMINO

809

garran tzizkoak garatu zituela; cf. 8. eta 9.1. §; hautu sail ederra ere parteka tzen 
zuten; cf. 9.2. §. 

12.6. Huescako min tzo erromanikoen ondoan gertatu delarik, sintaxian 
eta fonologian erdal eragina ageri da Erronkarin: nik elerraitan diár óbeki ézik 
ík erako konparazio perpausak arruntak ziren ibarrean (Izagirre 1959: 311); 
esaterako, hurbiltasuna adierazteko amáno, amaño & abaño balia tzen zen, er-
dal “a mano”-tik sarturik. 

12.7. Nafarroa Garaiko joerak ere bertaraino iri tsi dira, min tzo piriniotar 
honi halako ukitu nafarra ere eran tsiz: Zarai tzuko euskararekin batean, adi-
tzetako bigarren per tsona singularreko y- morfema garatu du Erronkarik. 
Hego Euskal Herriko min tzoekin beroriketa parteka tzen du: ori zer da? ‘¿us-
ted qué es?’ eta orik dra ón ‘ustedes son buenos’ perpausak bildu zituen Izagi-
rrek Izaban (1959: 311).

12.8. Nafarroa Garaiko joerak Erronkariraino iri tsi direla adierazi badu-
gu ere, ez da pen tsatu behar berrikun tza nafar guztiak ibarrera iri tsi direnik; 
esaterako, min tzo nafarren ezaugarri den instrumentaleko -s apikaria ez, -z 
bizkarkaria da Erronkarin balia tzen zena: erstuz (Mendiga txa, 81), gidatuz 
(99); izan ere, Nafarroa Garaiko saihe tsean egoteak eta mugaz bestaldera 
 txistukari bizkarkaria zerabilten euskaldunekiko harreman her tsia izateak, 
berrikun tza Erronkariraino iri tsi ez izana azal lezake. Berebat, Nafarroako 
noaie ‘noa’, goaie ‘hoa’ aldaera berranalizatu hedatuak ez, doa, yoa erako aldae-
ra zaharragoak baliatu izan dira Erronkarin; cf. Izagirre (1959: 288, 314). 
Berrogeita hamarretik goitiko zenbaki sisteman Zuberoa Ipar Euskal Herriko 
gainerateko min tzoekin batera doa berrikun tzan eta Erronkari, aldiz, gorde-
tzaile gertatu da: Mendiga txak iror ogei ta zor tzi dakar, baina Xiberuan hirutan 
hogei era balia tzen da, hirutan hogeita hamar, lauetan hogei, lauetan hogeita 
hamar...; aldiz, EAEL-k Erronkariko Uztarrozen irorógei, irorogeitámar, lauró-
gei, laurogeitámar sistema dakar. Zarai tzuk Nafarroa Garaiko joeraren nahiz 
lege zaharraren arabera joka tzen du, bietara, eta iruretan ogei dakar irurogei-
rekin batera; berebat, lauretan ogei nahiz laurogei darabil tza. Aezkoan sistema 
berria balia tzen da, honetan ez da gorde tzaile: iruetan oi, iruetan oitamar, la-
roetan oi, laroetan oitamar. 

12.9. Garai batean Zuberoak eta Erronkarik euskalki bera zutela adierazi 
zuen Mi txelenak (1961-62): “el roncalés y el suletino fueron un dialecto úni-
co en tiempos no demasiado alejados”; cf. LH (1985: 457); Bonaparte prin-
tzeak ere batera zekuskien Erronkariko eta Zuberoako euskara, biak zuberera-
ren barrenean sartu zituen, baina Azkuek ez zekusan desberdintasun gutiago 
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Zuberoatik Erronkarira, Gipuzkoatik Lapurdira egon daitekeen baino (1931: 
207). Mi txelenarena bezalako baieztapen ausartaren oinarria eta frogak aurki-
tzeko eska tzea aise da gure aldetik, baina zertan esanik ez, zailago da horiek 
bil tzea. Zernahi ere den, eta Zuberoako eta Erronkariko min tzoek elkarrekin 
duten an tz handia uka tzeko inolako borondaterik gabe, zerbait adieraz liteke 
honetaz: azken garaian iduri luke bi min tzoak elkarrengandik zer txobait 
urrundu direla, baina iraganean, baterago zebil tzan garai hartan zenbateko 
berdintasuna zuten zehazki jakiteko, ez dugu testurik. 

Izan ere, Zuberoa ez da Zuberoatik higitu, ezta Erronkari Erronkaritik 
ere. Hiztunak diren per tsonak aldizka ibar batetik bestera ibili dira historian 
gaindi, bizibideak, lanbideak eta familiarteko hartu-emanek hala eraginik: 
abel tzain tzak egungoa baino lotura her tsiagoa eragin du bi ibarren artean as-
paldian. Honek guztiak hizkun tza-lotura her tsiak eragin ditu, baina ez dugu 
iragan zaharreko berri handirik eta ez dakigu xuxen erkidego bakoi tza nondik 
eta noiztik datorren; xi. menderako gutienez, Erronkari erkidego berezi bat 
zen; alta, kalles eta xiberutar elkarrengandik hurbilsko egon direla sala tzen du 
hizkun tzak. Komunikabideen iraul tza gertatu artean, Iruñea hiriburua zinez 
urrun zegoen Erronkaritik eta Belaguan gaindi Zuberoako Santa Grazirat jo 
zezaketen kallesek. Nabarmendu behar da, halaz ere, Erronkari eta Zuberoa bi 
ibar direla eta izan direla, mendi garaiek bereiziak gainera. Erdi Aroko idazkie-
tarik honat bakoi tzak bere geografia-eremua eta bere erakundeak eduki ditu. 

Bi ibarretako min tzoek dialekto bakarra osa tzen ote zuten ala aspalditik 
ibar bakoi tzean hizkun tza-berezitasun ñabarrak garatu diren jakiteko, orain 
eskas ditugun lekukotasun ida tzi zaharrak beharko genituzke.77 Zenbateko 
an tza eta zenbateko aldea zuten, denbora iraganaren balizko zenbatekotasuna-
ren jokoan gainera, era guztietako hipotesiak egin litezke, baina datu gehiago 
gabe zail da emai tzen sendotasuna lor tzea, neke da iri tzi eta hipotesietarik 
harat jo tzea.

12.10. Aldaketa fonikoek desberdintasuna eratu dute axalean bi min-
tzoetan, baina halaz guztiz ere, morfemetan eta egitura sintaktikoetan batasun 
handia izan dute Erronkariko eta Zuberoako euskarak; aldaera lexiko ugaritan 
ere, sakoneko berdintasuna gorde dute. Ordea, fonemen inventarium-ean al-
dea dago Erronkari eta Zuberoako min tzoen artean: hasperena, kon tsonante 

77 Euskarazko ezer izkiriaturik ote zegoen ez dakigu, baina Erronkari ibarreko lekukota-
sun idatziak Izabako elizan gordetzen ziren eta suteetan galdu dira; 1427ko irailaren 27an Izaba 
eta bertako elizako artxibo guztiak erre ziren eta 1523an ere ibarreko agiri guztiak erre ziren 
Izabako elizan; ikus Lopez-Mugartza (2008: 53 eta 62).
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hasperenduak, *j- > [] eta gainerako  txistukari ozenak daude Zuberoan, bai-
na Erronkarin ez; ibar honetan *j- > [] eta hainbat mailegutako [x] kon-
tsonante igurzkari belarea ditugu. Mi txelenak uste zuenez (1954: 157), biar-
nesak eragina izan duke ü bokal palatalizatua Zuberoan garatu izanean; 
Erronkarin garatu ez izanean ere, ondoko aragoiera-gaztelaniak eragina izan 
dukeela ida tzi zuen. Erronkariko fonemen inventarium-a Zarai tzukoa beza-
lakoa da, biek baliatu dituzten sinkopak barne, baina ezagu tzen dugun Zarai-
tzuko euskaran ez zen Erronkari-Zuberoan bezala bokal sudurkaririk gorde-
tzen; jakina da, ordea, bokal sudurkariak euskarak aspaldi garatutako 
berrikun tza direla eta egungo begiekin ikusirik, bokal sudurkariei euste hori 
ezaugarri zahar eta gorde tzailea dela; euskara orokorraren ezaugarria izan da, 
gainera, bokal sudurkariak gorde izana, ez Pirinioetako min tzoena bakarrik. 

13. Zarai tzuko min tzoa

13.1. Urraulgoitiko berezko euskara xx. mendean galdu zen eta Zarai-
tzuko min tzo berezia xxi.aren hasieran. 1950eko, 1960ko eta 1970eko ha-
markadetan Mi txelenak, Izagirrek eta Artolak Erronkarin egin bezala, guk 
ere hondarreko hiztun zarai tzuarren euskara ezagutu eta aztertu genuen 
1980ko eta 1990eko hamarkadetan;78 gure doktore tza tesiko bosgarren ata-
lean Aezkoako eta Zarai tzuko min tzoak alderatu genituen (Camino 1997: 
153-209). 

13.2. Hizkun tzari dagokionez, ekialdeko eragin-eremua da hein handian 
Zarai tzu eta ezaugarriek ezagun dute; halaz ere, Zarai tzuko euskaran ez dira 
ageri Zuberoako eta Erronkariko euskaran balia tzen diren hainbat ezaugarri; 
tasun horiei dagokienez, ezker dituen Aezkoako edo Urraulgoitiko euskararen 
eitea du Zarai tzukoak. Honako ezaugarriotan Erronkarikotik bereiz doa 
Zarai tzuko uskara: azentueran, i-u > u-u asimilatu ez izanean, au diptongoari 
eu tsi izanean, arrai, usai, ar tzai, ardo edo kristio erako hi tzetan arrasto su-

78 Espartzan (Zubialdeko Dionisia Garate Otxoarekin 1982ko martxoan), Jaurrietan (Es-
kuxuriko Salvador Karrika Karrikarekin 1982ko uztailean eta 1995eko otsailean; Eskuxuriko 
haren arreba Isabel Etseberri Karrikarekin 1997ko otsailean; Bilbaoko Raimunda Urralburu 
Migelenarekin 1995eko otsailean) eta Otsagin (Etsarteko Basilisa Adot Larrearekin 1982ko 
abuztuan; Xandalioko Teofilo Etseberri Continekin 90eko hamarkadan). Aitor Aranak Anto-
nia Gartzia Loperena espartzarrarekin lan lexiko zinez bikaina egin zuen 2000-2001 urteetan; 
emazteki hau 2002ko otsailean hil zen. 2002-2006 urteen artean argitaratu da Artolaren lan 
miresgarria: Eaurta, Otsagi, Ezkaroze, Orontze, Espartza eta Ibiztako atalak bildu ditu FLV 
aldizkarian, 70eko, 80ko eta 90eko hamarkadetan grabatu bandak transkribaturik. 
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durkaririk ez eduki tzean, gai tz edo goiz erako aldaerak busti ez izanean, axkon, 
xabon edo sason hi tzetan hi tz bukaerako kon tsonante sudurkariari eu tsi iza-
nean eta bestalde, abendu, boronde, sandu, ongi, zango erako kon tsonante tal-
dean herskari ahostuna izatean; ezaugarri hauetarik gehienetan, kallesak eta 
xiberutarrak batera zihoazen. 

Hainbat hi tz edo aldaera adierazgarritan ere, Zarai tzu ez bezala, Zuberoa 
eta Erronkari batera ditugu: Zarai tzun edoki & iduki / Erronkarin ekun eta 
Zuberoan ukhen; Zarai tzun korpu tz / Erronkarin eta Zuberoan k(h)orpi(t)z; 
Zarai tzun ani tz / Erronkarin eta Zuberoan (h)ani tx, eta franko heda liteke 
zerrenda. Aldiz, sudurkari ai tzineko o bokalaren izaerari eu tsi izanean —konek 
‘honek’ vs. hunek— edo hi tz hasierako *j- > x- bilakabidean, Zuberoako eren 
aurka Erronkarirekin batean doa Zarai tzu ibarreko uskarara.

13.3. Bestalde, ezaugarri zaharrak ditugu Zarai tzun, Euskal Herriko 
min tzo gehienetan berriztatuz joan direnak; esaterako, perpaus konparatiboe-
tan morfema genitiboa ageri da: óri da  txípi, márta ta kóyen beño  txípiago 
(Artola 2004: 8, O tsagi) eta baita -a bezala egitura ere: denboras faten gin tzana 
bezala ‘garai batean joaten ginen bezala’, Espar tzan 1982an bildu genuena. 
Berebat, barren hi tzak toponimian bezala, ‘peko alderdia’ adieraz dezake (Ar-
tola 2004: 7); maileguetan natibitate ‘eguberriak’ aipa daiteke, Erronkarin eta 
Zuberoan bezala. Erakusle eta adi tzondoetan, i txuraz zaharra den k- bat 
parteka tzen du erronkariarrekin, hain zuzen ere hego-nafarreran g- dena: kau, 
kori, kura, kemen, kor, kan, kola, kala; ondoko ibarretako hiztunen tzat arras 
nabarmena da k- hori, marker bat, eta zarai tzuarrak berak ere jabeturik daude 
honetaz. Beste marker bat da, baina berria, -turik > -trik sinkopa; Orbaizetako 
Juanperi tzeneko Valeriano Zabal tza Urrutia zenak zioskunez, zarai tzuarrak 
beti rik-rik-rik ari dira. 

13.4. Jokabide berezia da —hegoaldeko Pirinioetako euskaran ohikoa 
izanik ere—, ablatiboko morfema balio lokatiboarekin balia tzea: nik ama 
nuen kandik, O tsairik, eta gero, pues klaro, tira tzen nuen, familia guzia faten 
gin tzan kara, O tsaira (1982an guk Espar tzan bildua); Jaurrietan Iruñarik da 
en tzun genuen 1995ean; ondoko Aezkoan e txinat nondi diren ‘ez zakinat non-
goak diren’ bildu genuen Hiriberrin. Berrikun tza nabarmena da sinkoparena 
ere: gra ‘gira’, zra ‘zira’, xra ‘xira’, zraie ‘zirate’, dra ‘dira’ adizkiekin batean, 
tan ‘dutan’, tala ‘dutala’ edo gámintara ‘ganibeta + -a’ erako laburdurak balia-
tu dira Zarai tzun. 

13.5. Hego-nafarrera ez bezala, gorde tzaile da  diptongoari dagokionez 
eta bestalde, rz kon tsonante taldeari eu tsi dio. Bestalde, adibide lexikalizatuak 
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izanik ere, plural hurbila nabarmenago ageri du hego-nafarrerak baino: be-
reon, oraiko aldeon, goizion. Aezkoako euskararekin eta hego-nafarrera guztia-
rekin batera duen tasun berezia da Zarai tzun ere baliatu den metatesi bat: 
arratio ‘arratoia’, arrazio ‘arrazoia’, matio ‘matoia, sario ‘saroia’; *ezan-en 
adizkietan pluralgilea -it- izatetik -zki- izatera iragan izanean ere, Zarai tzuko 
euskara, Aezkoakoa eta gainerako hego-nafarrera batera doaz, baina honetan 
Nafarroa Behereko eta Lapurdiko min tzo ba tzuk bidelagun dituzte.

13.6. Zarai tzun Nafarroa Garaiko ezaugarri ugari ageri da, baina ibarra 
urrun dago Iruñerritik, erdigune nafar horretako berrikun tza ugari ez da 
Zarai tzuraino iri tsi. Ibar honetako hegoaldeko euskaran, I tzalleko kristau 
ikasbideak erakusten du, Urraulgoitiko hego-nafarreratik zarai tzuerara da-
goen jauzian halako elkargune edo batera tzea gertatu zela eta I tzallen ezaugarri 
mixto edo hibrido ba tzuk ageri direla, Zarai tzuko iparrean, O tsagabia batean, 
esaterako, ageri ez direnak. Aipatu dotrina Benito Gilek 1727an ida tzi zuen, 
ez da a tzo goizekoa eta behin baizik ez da argitara eman.79 

14. Aezkoako min tzoa

14.1. Aezkoa ibarreko uskara galbidean da egun, herri gutitan gorde tzen 
da bertako min tzoa; adineko jendeak dira ongi min tza tzen dakitenak: Abau-
rregainean, Arian eta Hiriberrin hiztunak geldi tzen dira; ale bakan baizik ez 
Garraldan. Ez dago literatura ida tzirik Aezkoako euskaran eta dagoen ahozko 
apurra, gainbehera, galera eta ahanzkortasun kolektiboaren azken arrastoa da, 
ia ez da kantu edo koplarik gorde, xahar bakan ba tzuek baizik ez dituzte go-
goan; iraganeko berri jakiteko, xviii-xix. mendeetako kristau ikasbideetara jo 
behar dugu, ez dago besterik; xx. mendearen hasieran Azkuek bildu ipuin 
zenbait ere badugu (1927), baina ezin hartuko dugu corpus hori zahar tzat.

14.2. Min tzo honen sailkapena auzibide izan da gurean. Aingeru Irigarai 
euskal tzainari irudi tzen zi tzaionez “el aezcoano [es] en efecto, rama de origen 
vasco-francés bajo-navarro”; cf. Julio Caro Baroja (1946: 21). Bonapartek ere 
mendebaleko behe-nafarreraren barrenean kokatu zuen ibar mendi tsu hone-
tako min tzoa. Gure ustean, ordea, Aezkoako euskararen egitura osotasunean 
ain tzat hartuz gero, Estellerritik Abaurregaineraino hainbat ezaugarri batera-
tzaile darabil tza hego-nafarrerak, eta Aezkoa azpidialekto horren saihe tsean 

79 Cf. R. M. Pagola, I. Iribar, J. J. Iribar (1997); Izal ikustean, Izal[zu] dela pentsaturik, 
argitaratzaileek Zaraitzuko Itzalle herria Itzaltzu bilakatu dute makur.
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koka tzen da; saihe tsean, bai, baina barrenean. Hego-nafarrera dei tzen dugun 
azpidialekto horretan, Ol tza-Goñerritik ezker eta Eguesibartik eskuin bi azpi-
talde lektal handi suma tzen ditugu guk. 

14.3. Aezkoa ibarra Ipar Euskal Herritik hurbil dagoenez eta gizarte-
errutinizazio jakin ba tzuk garatu eta bizi izan dituelako, hainbat aipamen egin 
daitezke min tzo honetaz: 

14.4. Berezko ezaugarri guti ditu eta dituen guti horiek bana tzaileak dira, 
ez dira Aezkoaren osotasunean balia tzen: iraganeko adizkietan -e morfema gara-
tu du analogiaz eta nakoe ‘nion’, zakoe ‘zion’ edo zaugue ‘zigun’ erakoak eragin, 
baina bilakabidea ez da nagusitu; Aria herri koxkorrean berranalisia dugu sugei 
‘suge’, iztartei ‘iztarte’, gaztei ‘gazte’ adibideetan. Berebat, Azkuek xx. mendea-
ren hasieran aurkezten zuen au > ou aldaketa estigmatizatua ere aipa daiteke, 
egun ere gramatikako azpiatal ba tzuetan eta herri ba tzuetako hiztun ba tzuengan 
dirauena, baina herri guztietan ez, fun tsean Hiriberrin.

14.5. Ipar Euskal Herrian sortu diren ezaugarri berri zenbait Aezkoaraino 
iri tsi dira, baina ez dira Aezkoatik ezkerrerat dauden ibarretako euskaran age-
ri: bada despalatalizazioaren aztarna zenbait adibide jakin ba tzuetan Aezkoan, 
baina hauek ez dira Erroibarra iri tsi; bestalde, Hego Euskal Herriko eskualde 
ia gehienetan ez bezala, Aezkoan xuketan egiten da, alokutiboa ez den xuke-
tan: xu xira edo xuk duxu aise en tzunen dugu, baina ez dugu **dioxu ‘diagoxu’ 
edo **diaxu ‘doaxu’ erako adizkirik en tzunen; berebat, naiz > niz, nau > nu 
erako monoptongazioak, jatorria Ipar Euskal Herrian dutenak, azken men-
deetan Aezkoan baliatu direla dakigu, xviii eta xix. mendeetako erlijiozko 
idazkiak lekuko, baina ezaugarri honetaz ez dugu lehenagoko berririk.

14.6. Hegoaldeko Pirinioetako hiru ibarretako berrikun tza zenbait age-
ri dira Aezkoan, baina ez dute emankortasun handirik gramatikan, ez dira 
salbuespenik gabeko bilakabide sistematikoak: -ara adlatiboa iduzkiára 
‘eguzkitan’ edo i tzalára ‘i tzalean’ erabileran; -ari egon esaera eguraldi gaie-
tan: aizeari dao ‘eguraldi hai tze tsua dago’, Zarai tzun jarraipena duena: eu-
riari diok bildu genuen Jaurrietan 1995ean; laronbata erako u > o aldaketa 
ageri da adibide sorta llabur batean eta halako dinamika  txandaka tzailea 
sortu du u eta o bokalen artean: bur tzinda & bor tzinda ‘gor txinga’, gil-
tzurrun & bil tzurron, e txukandre &  txokandre ‘e txekoandrea’, burrusta & 
borrusta, komuski & komoski ‘komunzki’; arronta ‘arrunta’;80 oi > ei disimi-

80 Erronkarin ere baziren u eta o arteko nahasketak: xardoki ‘jardun’, eroki ‘eduki’, bizpor 
‘bizpahiru’ (Mendigatxa, 63), iror & irorgarnen ‘hiru & hirugarren’; Ricardo Gomezek xviii. 



IÑAKI CAMINO

815

lazioa ere bada hi tz ba tzuetan:81 eino ‘oraino’, Jangeiko, Ordeikoa ‘Ordo-
(k)ikoa’; -n pleonastikoa gertatu da nokako adizki ba tzuetan: nagun ‘din-
agu’, xakarranoun ‘zekarrenagu’.

14.7. Nafarroa Garaiko erdigune euskaldunean hedadura zabala erdie tsi 
duten zenbait berrikun tza badira, ekialdeko saihe tsetara iri tsi ez direnak; 
Erronkariri eta Zarai tzuri gertatu bezala, erdigune horretarik kanpo gelditu da 
Aezkoa ibarra ere, honako ezaugarriak falta baititu: ez dago goiko bokalek 
eragin -a-ren asimilaziorik; Erroibarren eta erdiguneko Nafarroan hedatu den 
erte ‘arte’ aldaera asimilatua falta da, ez da bertan ageri; berebat, ** iyan edo 
**iyande bezalako hi tz jakin ba tzuetan kon tsonante belar igurzkarian Nafarroa 
Garaiko erdigunean gertatu den palatalizazioa falta du Aezkoako min tzoak. 

14.8. Honek guztiak ez du adierazten ez li tzatekeela interesgarri Aezkoako 
lexikoa eta Baxenabarrekoa aldera tzea eta iker tzea; fauna eta flora alderdi se-
mantikoetako franko izen, zeinetarik ani tzek zaharrak izan behar baitute, 
mendiz bi aldeetan ageri zaigu; hain segur, balizko ikerketa saio horrek, Piri-
nioez bi alderdietara dauden ibar hauen arteko iragan aski zaharreko hizkun-
tza-erlazio eta lotura zenbait eraku tsiko lituzke eta euskal lexikologia urra ts 
bat ai tzinera ekarriko; dena den, Orpustan (2006)koa baino eginahal handia-
goa beharko du izan.

15. Ondorioak

Aurkeztu berri dugun panorama honek, Euskal Herriko ekialdeko geo-
grafian gaindi frankotan errepika tzen diren erlazio eta ezaugarrien konbina-
zioak eraku tsi dizkigu: 

•  Ez dago ekialdeko ibar guztietara iristen den ezaugarri berri eta sistema-
tiko ugariren konbinazio sendo bat, “ekialdeko euskalkia” justifika le-
zakeenik; balizko eredu panekialdeko horri bestelako konstelazio ba-

mendekotzat jotzen duen katixima batean, irur & iror txandaketa ageri da (1991: 419). Ez 
dakigu ondoko adizkiok bilakabide honen zaku berera ekar ote daitezkeen: nai noke ‘nahi nuke’ 
(71), ál banoke ‘ahal banu’ (79); *edun erroaren bokala beharrean, iduri luke *iron-en bokala 
iragazi dela. Aldiz, “alor” orokorra alur egiten zen Erronkarin eta inoizka Zaraitzun; Mitxele-
nak lur-en gurutzaketaren aukera aipatu zuen (1954: 130).

81 Erronkari ibarreko Burgiko auzi batean Jangueycoaz ageri da, baina “-oi-” duen adibi-
derik ez da falta; Erronkariri dagokionez, bilakabidearekiko 1596 urtea terminus ante 
quem joko genuke.
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tzuk nagusi tzen zaizkio, ibar geografikoekin er tsi loturik daudenak, eta 
horiexek eratu dituzte atalak artikulu honetan. 

•  Zuberoako tasun batera tzaile ani tzek ibarreko mugak gaindi tzen dituz-
te: esaterako, 8. atalean ezaugarri ugari daude, Zuberoa eta haren ezke-
rreko edo peko ibarretara heda tzen direnak; hogeita hamasei tasun 
zenbatu ditugu, baina ez dugu saila agortu. 

•  Hizkun tzaren aldetik ekialdeko gune-gunean dago Zuberoa eta ekial-
dean hedadura zabalena duten ezaugarriak, Xiberura elkarrekin bil tzen 
dira beti: ekialde zabaleko tzat jo ditugun 8. ataleko tasunak, ez dira 
Zuberoa, Amikuze, Erronkari eta Zarai tzu ibarretara denak batera bil-
tzen, Zuberoara baizik ez dira guztiak batera bil tzen eta hartara, ezauga-
rriok ondoko ibarretara ere barreiatu izanak ez du Zuberoak erkidego 
gisa izan duen nortasuna eta batasuna estalgunean uzten, izan ere, 8. 
ataleko tasun horiekin batera, 9. atalean aurkeztu ditugun ezaugarri xi-
berutar esklusiboak ere batera tzaile dira, Zuberoa guztikoak baitira, eta 
zuberera dialektoaren estatusa eta hierarkia berma tzen dute: tasun ho-
rien guztien konbinazio jori horrek zuberera euskalkiaren batasuna 
berma tzen du.

•  Baxenabarre orokorrarekin ez doanean, Zuberoarekin batean doa 
Amikuze. 

•  Zarai tzu ibarreko min tzoa nafarrera orokorrarekin ez doanean, ekialde-
ra begira dago eta Erronkarin balia tzen diren hainbat ezaugarri parteka-
tzen ditu; hainbat tasunetan Zuberoa ere kide dute bi ibar hauek. 

•  Erronkari hein batez Zarai tzuri loturik dago, baina Zuberoako min-
tzoarekin ere ezaugarri ani tz parteka tzen du: bai arkaismoak, bai hau-
tuak, baita berrikun tza zaharrak ere. 

•  Badira Erronkarik eta Zuberoak parteka tzen dituzten hainbat berrikun-
tza eta hautu, amikuztarrek ere ibil tzen dituztenak, baina Zarai tzun 
balia tzen ez direnak. Errealitate hau ez da inolaz ere kontraesana, histo-
ria kiribildu, bihurri eta abera tsaren emai tza konplexua baizik; gainera, 
ez da ahan tzi behar hein batez Nafarroa Garaiko erdigunetik Zarai tzu 
Erronkari baino hurbilago dagoela. 

•  Erronkarik, Zarai tzuk eta Aezkoak berrikun tza esklusibo guti parteka-
tzen dituzte. 

•  Aurkeztu dugun ekialdeko hizkun tza-gune nagusi horretarik kanpo 
geldi tzen dira Aezkoa eta Baigorri ibarrak ezaugarri gehienetan. Baigo-
rriko min tzoak Lapurdi aldekora jo tzen du eta Aezkoakoa hego-nafarre-
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rari loturik dago, baina Baxenabarretik hedatu diren zenbait ezaugarri 
berri Aezkoan balia tzen dira.

•  Konbinazio gehiago ere egonen da, baina datu eta ikerkun tza gehiago 
beharko li tzateke sumatu ahal izateko, ahalaz hizkun tza-ezaugarrien 
izaera kronologikoaz ere arduraturik. 

Hona ekarri ditugun datu eta adibide franko lehen ere ezagunak dira, 
baina ekarri dugu gauza berririk ere. Saio honen helburua, eskualde zabal ho-
nen guztiaren hizkun tza-ikuspegi orokor eta bateratua eskain tzea izan da. 
Alta, datu, emai tza, argibide eta ikerketa berriek, ikusmira finago, sakonago, 
abstraktuago eta sintetizatuagoa ekarriko digute.
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