
 

 

 

 

FRESKATZE IKASTAROA 

 

EUSKALKIAK 

 

 

 
AMAIA ZUBIETA GARCIANDIA 



SARRERA 

Euskalkien ikastaroan entzundako grabaketa gehienak adineko 

jendearenak izan dira  baina nik aukeratu nahi nituen elkarriztatzeko 

gazteak egiaztatzeko beraien euskalkiak bizirik jarraitzen zuen 

hezkuntza formala jaso ondoren . Nire lehenengo kontaktoak , 

herrian bizi zirenak huts egin zuten, eta azkenean Alazne  

Karrikaburu Elizondokoari egin nion elkarrizketa. 

Alazne Iruñean bizi da eta Magisteritza ikasten ari da 

Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Mendigoiti Ikastetxe Publikoan 

egiten ari da bere praktikak gaur egun. 

Nahiz eta Alaznek Iruñean batuaz hitz egin grabaketan 

Baztango euskalkiaren zenbait ezaugarri ikus daitezke: 

• Fonética: 

o   bustidura ahula 

o  Yota: joan, josiez 

o Azentua: eskerretik hasita bigarren silaban 

o Azken  bokala a ordez e: aite, mendire, bile 

o Bortz ( zenbakia) 

• Morfología: 

o Geroaldiko morfema en: erranen 

o Hiztegia: arrats fite, aintzinean, erran 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAURTZAROKO PASADIZOA 

Beno Alanze, kontatuko didazu zure haurtzaroren pasadizoren 

bat edo? 

 Kontatuko dizut gan ginen nere aite eta nere anaiekin be(h)in 

mendire gaztain bile, Baztango mendi batean , Gorramendi, gan 

ginen (h)iruek, kotxea utzi genun mendi (h)asieran karreteran eta 

gero ia  barneratu ginen mendire, eta bidean gaten ginelik,  ba beno 

nere anaia ttikia zen, ni re bai, baino nere anaia, zer izango zitun 

bortz urte edo, eta ikusi zizuen  maldan be(h)era  ardi, artalde bat, 

eta ba (h)ori  na(h)i zuen (h)urbildu (h)oiengana, ardiengana eta  

gaztainak pentsatzen zuen (h)an egongo zirela gaztainak ere, eta gu, 

ez zaitela yautsi , eroriko zarela, botako zarela eta hartuko duzula 

mina. Bueno ez zakun ni kaso, ein zuen beria eta yautsi zen 

ardiengana eta ba bota zen. Baina bota zen sasi artera. Orduan  

negarrez, dena pintxoz yosie, eta (h)ori pues ikesi zuen kaso ein 

be(h)ar dela batzuten  ta bueno ba  azkenean iritsi zen ………… 

 
ORAINGO BIZITZA 
 
3´48” 

Eta zuk zenbat denbora daramazu Iruñean? 

 Ba le(h)enengo urtean (h)asi nintzen empresariales, enpresaritza , 

baño konturatu nitzen ez zitzaitela bat ere  gustatzen, ez nintzela gai 

ba ordenadore baten aintzinean ez dakit zenbat ordu egoteko eta ia.. 

ba le(h)enengo   (h)iruhilabetetan ia  ikusi nuen (h)ori ez zela nere 

ofizioa eta aldatu nun , aldatu nintzen, eta magisteritza beno ni 

na(h)i nun in magisteritza, baña ez nuen aukerik, ez zidaten (h)artu , 

ez nun aukerik izan sartzeko, eta bigarren urtean lortu nun eta 

gustora , ia (h)iru urte egin ! (h)irugarren urtia, arrats fite pasatu 

zaizkit (h)iru urte (h)auek……. 

 

 

 



 

ETORKIZUNA 

6´36” 

Eta gerora begira zer? Orduan gustatzen zaizu ¿ Honetan lan 

egin nahi duzu? 

Nik na(h)iko nuke segitu ikasten ge(h)io, ba psikopedagogía edo … 

Orduan ez duz ikusten zure burua lanean..? 

(H)ombre, es ke orain ere oposaketak daudenez ta (h)oi ba , 

(h)ombre deitzen banaute ez dut ezetz erranen, argi daukat , 

oportunitate bada ta gustora gainera baino nahiago dut ahal badut, 

duten (h)einean, formatzea ahalik eta gehien. ……. 

 


