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FRESKATZE IKASTAROA (2006-2007)

EUSKALKIAK: NAFAR LAPURTERA

Sarrera: euskara nafar-lapurtarraren hainbat
ezaugarri ( Zuazo)
Bereizgarri gutxi ditu eremu honetako hizkerak:
1. Euskalkiaren eremu gehienean arrotza da i bokalak

eragindako bustidura: in, il, it bere horretan esaten dira, iñ,
ill, itt bilakatu gabe: edozeini, gainetik, etxeraino. Erdaraz ñ
eta ll duten hitz batzuk ere il eta in bilakatu dira: botoila ( fr.
‘bouteille’)

2. Hitz hasieran x- izatea euskalki honen beste bereizgarri bat,
tx- izaten delako gainerako euskalkietako ordaina: ximista,
xingarra, xirula, xori …

3. Erdal –on amaiera –oin egiteko joera izan da eremu
gehienean: kartoin, kamioin… Erial –age bukaera, berriz, -
aia: lengoaia ‘hizkuntza’, salbaia ‘basatia’…

4. Morfologiaren alorrean, nehor, nehori, nehun tankerako
izenordainak dira eremu honetako bereizgarria, gainerako
alderdietako ‘inor’ egiturakoen ordainetan.

5. Lexikoan; gauazko ‘kontrabando’, eskola-maile ‘maisu-
maistra’, aurkari ‘etsai’, erretora ‘apaiza’, karrika ‘kalea’, sos
‘dirua’ grabazio honetan erabiltzen diren bertako hitzak.
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Kontatuko diguzu zerbait hola…euskararen erabilpena antzinatik onat, zer
aldaketak egon diren , ez dakit, etxeetan eta garai batean nola hitz egiten zen?

O[r]ai[n], o[r]ai[n], Emen geien bat geien bat…… Emen beti eskuara egon da, ez?
Ze’nta bearrik!. Etxetan mintzatzen da eskuara, normalki mintzatzen da, badi[r]e etxe
batzuk ez di[re]na mintzatzen; piskat erde[ra]rat, kaztele[ra]rat eta itzuli di[r]enak.
Baina, piskaka-piskaka o[r]ai[n] aurrei[e]ta asi di[r]e…berriz a[r]i da, o[r]i nai ginuke
bai, eta gazteek dena eskuara e[re] jakinta ere badute oitura zozo bat, e- maiz-maiz itz
egiteko españolez edo kasteleraz.
Hemen beti mintzatu izan da eskuara, ze’[r]en[e]ta nola mugan gain eta nola
iparraldean, Ainoan… beno…bestean hasi naiz erraten … Xaretak ala lau erri: bia
Lapurdin eta bia Nafarroan ez,  eta Ainoakoekin eta nola gauazkoan, gauazkoa
erraiten diogu kontrabandoa[r]i. Gauazkoan lana e[g]iten zuten aunitz. Orduan, beren
harremana zen eskuaraz. Ortako, baliatzen zi[r]en,  baliatzen zi[r]en eskuaraz eta
bearba[d]a orrek atxiki du, naiz eta Ainoan galdu den aunitz eskuara.
O[r]ai[n] irudi du asi di[r]e berriz Euskal Bi, edo bi izkuntzetako, bi lengoaietako
eskola bat montatu dute. O[r]ai[n] nai diote etsi. Ta beno eta or…ibili di[r]e eta…
Nai ba[du]zu Urdazubik be[r]ak muga o[r]i dena da Ainoaikoi eta Urdazubik ango
gaineko baserriek di[r]a Ainoa. Eta Urdazubi sartzen da  Ainoan eta ittoan sartzen da
Urdazubin. Orduan eremu andian eta yendea gurutzatzen zen, geien bat gauazkoan, ba
ardi pasan, edo beor pasan  edo puntilla, edo beno gauezko lana, gauezko lana izan
da,  eta ortaz, yendeak atxiki du emen eskuara aunitz. Zugarramurdi- gertatzen da
Saraekin berdin e[g]in dutela. Baina, nik uste, momentuan yende denek badakite
eskuaraz, o[r]ai[n]… mintzatuko di[r]en ez di[r]en mintzatuko, agian, agian aldatuko
di[r]e gauzak eta bein batez konturatuko da yendea eskuara bear dela, ez?, ze[r]en’ta
erraten,  egun batez entzuten nuen batzuk, eztakit, Euskadi Gaztea, Legazpikoa edota,
erraten zuenak: “Ttikitan, lau urteak arte etzekiela eskuara bertze[r]ik, gero eskolan
erakutsi diotela gaztelera, eta zazpi urtetan etzekiela,  ya  eskuara aantzita, ez?”.
Baiña arek ez duela o[r]i nai, arek nai duela‘in erran espainolei ikas dezaten ongi
española, ola errespetatzeko eskuara eta bertze izkuntzak, ez?, zeren beren izkuntza ez
batute maite, bertzeenaz ez di[r]e konturatzen.

Eta eskolan garai horietan eta… gertatzen  zena eta gaur…?

Eskolan elkarren artean, guk elkarren artean, beti eskuaraz … adibidez bazi[r]en
eta… karabiniero umeak, bueno orduko karabinieroak eta o[r]ai[n]koak etzien gaurko
karabineruak  laketzen  zuten hemen, nolaz  eta gauezkoko lana [eg]itten, nolaz gutti
idazten zuten, eta gero bere burua piska’[ba]t saltzen zuten, eta ola egoten zi[r]en urte
anitz, eta badakit nere adinekoek ikasten zutela eskuaraz, naiz eta bueno, batzuk
oroitzen naiz Luzaidetik etorri zala, bazeki[e]la piskat eskuara, baina  bertze  batzuk
ikasten zuten eskuara, ez denek, ez denek, baino aunitzek bai, ez bazuten ikasten,  e
bo, oitura ginuen, gure usaia zen eta mintzatzea beti eskuaraz, naiz eta eskola-
maileak, eskola-mailea espainolez a[r]i izan, kastele[r]az da izan. Gu beti eskuaraz eta
bai nik uste nere adinekoak, gero, nik uste,  gero ia asi zi[r]en, izan zen eta ya urte
batzuk oi dena-dena eskuaraz, [eg]iten zela dena kazteleraz, naski, ze’nta nere
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adinekoek eta beharba gaztexuagoko batzuek aiseago’[eg]iten dute eskuara
kazteleraz baino. Eta ni konturatzen naizena da aunitzetan gazteek mintzo di[r]elaik,
hitz egiten dutela[r]ik, bere mintzoa da… ikusten [d]uzu nola burua duten kasteleran
eta itzultzen a[r]i di[r]en euskara[r]a eta ematen dizkiete… naiz eta euskaraz itz egin
edo mintzatu. Ala ere, ematen dizkiote a[r]i di[r]e erdi trebeska edo muturka, edo…
ez di[r]e,  ez di[r]e,   garbitasun orrekin a[r]i, aldika egiten nau tirok. Eta gertatzen
dena da o[r]ai[n] aunitzek itten dutela o[r]i, ge[r]o erdi batuaz, eta erdi eztakit eztakit
bertzeaz.
 Baina beno, nai ba[d]uzu, banuen nik bo…Aldudeko lagun bat Ameriketa[n],
Baionan e[g]in nuen eta… ofizio ikasi nuen Baionan,  Ofizialia Baionan,  eta
Aldudeko lagun baten anaia, Nevadan dena, ura etorri zela[r]ik erraten zen, aurrei
egin bear zioten nai bazuten aurrek ongi ikastea mintzatzen, bear ziotela erakutsi
anglesa eta eskuara…zertan dakien zentzudunean……… eta txinoa ikasiko dute
kanpoan, karrikan. Eta Ameriketan txinoa di[r]e latino guztiak: bai frantsesak, bai
italianoak, bai espainolak.
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-Eta ori zure gazte garaian ba zeuden zu bezalako beste gazte batzuk joaten
zirela Beste Aldera ikastera, eta?

Bai, emen geien bat, geien bat Urdazutik, hemen geien bat Ainoan, geien bat
Ainoan. Ni ez naiz Ainoan izan bainan aunitz gaten zien Ainorat.
Emen gertatzen zena zen, Urdazubin gertatzen zena zen, bai Urdazubin eta bai
Zugarramurdin, emen errian finitzen ziñuelaik ikasketak, eskola edo ikasketak egiten
zituelaik edo emen, eee sosa bear zenuen gateko Iruñerat edo edo…emengo
sosdunak gaten zien Lekaozat, eta gero sosik ez tzutenak eta yende arrunta, nola
bazen autobus bat, beti izan den Dantxarinetik Baionat pues gaten ginen Iparralderat
eta agian ain ongi zen,  zen’ta ez guekin sartzea ideia batzu zuztenak.

-Bestela Lekarozen, beste gauza bat gertatuko zen...

-Orduan izain nitzen igual Nafarrroako Gobernuan gaur egun.

Suertea izan zenun, ez, Beste Aldera joetearekin ?

-Ez dakit, ez dakit, beno, suertea da ...

-Beno, garai orretan suertea da,  ez?..

Bai, suertea, suertea da....
Nai baduzu zuk mintzo bagaz suerteaz nik oai ai naiz kontuatzen ee suerte izan..zen
edo suertea ez dakit izan duten, bai,  suerteak di[r]a, bai, Urdazubin, Axularren
herrian sortzea, Euskal Herrian sortzea eta gero neretako da suertea, suertea izatea
zen’ta izan[di]tut lagun andiak onak,  laun andik nai baduzu,  launik oberenak, gaur
egun uai ilak die eta nik eztakit iduritzen zait. Ia kontu[r]atzen za[r]ela[r]ik aunitz
eztakit ze besta ...eta ura bizi izan bazukan eta au bizi izan bazuan, eta ura bizi izan
ba zuan eta ikusten uzu eta nik uste ai ... bearbada nere, ez da ideia bat edo nik ez
dakit, yende aurkari oi bizi die eta aurkari oi beti emen die edo bertze mundua baldin
bada agian, agian yendek ikusiko ttu eta ya emengoak ikusteko ya..

--Nik esaten nuen pentsamendu mallan batez ere orrelako aukera izatea garai
orietan, nik uste dut garrantzitsua dela…

Bai, bai eta. hemen ba zen, bazen, e...Urdazubik eta Zugarramurdin izan da beti
mentalidade  pixkat (piska bat) Iparraldekoa. Badakit emen Lapitxuri dantzalekua
izan die oain e badie eta ba halakoxetan Elizondon, Elizondoko erretorak prediku
eiten zuela ba............bai Dantxarinerat gaten dien oik ....eta ezdakit zer infernu
...naasten zuten Dantxarinea infernua, dena batea eta bai, bai, bai… oi sexuen
gainean, baina Dantxarinean ba die gauza txarrak ez sexuen  gainean, ba dia
okerragoak neretako
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--Beitu, agian komentatuko diguzu pixka bat, orain ari zarela hitz egiten ori,
horrek eragin andia izan duela beste aldean, ain mugan egotearena, muga-
mugan izatearena eta...zera...adibidez, hemen bai esan duzu familian eta…
euskara hitz egin dela beti eta hitz egiten dela gaur egun ere eta,… frantsesa eta
gaztelaniarekin, … , hiru hizkuntzak menperatzen dituzue, nola uste duzu edo
zer gertatzen ari da orain …hemengo eskoletan…?

Bai, hemen gertatzen zena da, hemen gertatu dena da: denbora batez Frantziatik ies
torri zienak, bazien e, piska bat nere aitak armada izaiteko ?...........nere aita zen
mugakoa, baina Senperekoa, Iparraldekoa........Hortako ni nazionalidadea dut
frantsesa. Bai, bai.,bai Nik uste lenbizikoa naizen lenbizikotai naizen Eskual Errian
hegoaldean Iparraldeko bo frantses nazionalidade batekin ez. Eta bueno,
neretako.nazionalidade izatea frantsesa edo espainola, bo…agian nahiago dut
frantsesa espainola baino, ez batek geiago naizelakoz bainan e e .............geien bat
frantsesa obeki ulertzen dutelakoz espainola baino, guztiz politika mallan. Eta
bakotzxa bere nortasunean yende onak badie Espanian eta badie  Frantzian,  eta gero
beno nik yokatu,  nola yokatu duten rubian Miarritzen... rubiyan yokatu eta amabi
urtez geyenbat Frantziako egoaldea dena ezautzen [d]ot ongi, eta nola gaztetan ibilia
naizen eta beti badoalaik zerbait istripu edo zerbait gertatu den...aiba ya
familia.rekinhobeki ... leku orrekin ezta erraten banaute bueno pues...izanda istripu
bat edo ez dakit ze gertatu da Ziudad Realen, beno Ziudad Real erran dut
errateagatik...bada Kuenka da erri bat Espanian ez datzutena ezautzen eta bada garaia
eta ikusi datzut eta in datzut argazki batzuk, eta ezdakit ogtaz e e,...bañan beno ni
bertzenaz, ni izatez naiz eskualdun peto bat; ez, uai erraten badidate frantsesa naizela,
pues bai, uain Osasuna ai da Bordelen aurka eta gaben autobus bat joan bear da
Sarat…


