
a) ariketa 
 
Baztan 15 herrik osatzen dute. Herri hauek lau kuarteletan banatuta daude: 
 
 Erberea 
  Oronoz 
  Arraioz 
  Irurita 
  Gartzain 
 
 Elizondo 
  Lekaroz 
  Elizondo 
  Elbete 
 
 Basaburua 
  Aniz 
  Ziga 
  Almandoz 
  Berroeta 
 
 Baztangoiza 
  Amaiur 
  Azpilkueta 
  Arizkun 
  Erratzu 
 
 
 Nahiko antzekoa da euskara herri gehienen artean. Oronozkoa da besteetatik 

ezberdina den herria. Hurrengo ariketan ikusiko ditugu herri batetik bestera dauden 

aldaerak eta ñabardurak. 

 Testuetan horiz Baztangoak diren ezaugarriak markatu ditugu, eta arrosaz, 

ordea, Baztan-Bidasoa guztikoak. 

 

Elektrizitatea sartu zutenekoa 

Eletrizidadia, karo… pues o… eztakit zenbat urte tuen patuik (…). Eta, patu 

zutelaik, klao, lenagoko xarrek eta etzuten siñesten argie nola tortzen al tzen alanbre 

batetik, (…) ta etzela posible, ta etzela posible, ta orduen, emen erten tzuten atra 

ziela bixkerrera, e… kablia eldu zen lekure, ya nola tortzen tzen argie, kabletik 

barna, atra zirela. Eta, ez… ez eldu, ta ez eldu, argie ez eldu, ta ez eldu, ta azkenean 

aspertu ta itxea torri, ta argie torrie… ta nola torri zen ikusi gabe! 

(Almandoz) 

 



Haurdun lanean                           

Ink.: Eta emakumeak egon(en) tzien aurdun… az… ondarreko egunera arte 

lanean, ez? 

Lanian, lanean, etzen ez medikuik eta ez yos ere ta gero ongi tortzen bada ongi 

(e)torrie ta… biek iltzen bali’madire biek zulora, ta… gizona beala bertze batekin 

ezkonduko zen ta, oi zen orduko maitasune… (…) Baño gañea ola neskazar gelditzia 

de o bua! Ure, desonra (b)at bezala zen… 

Ink.: Ori… 

Eta klaro… ze iten duzu? Arrapatzen duzunaingana arrimatu naiz berak 

kasatiko bali’mazaitu re… 

(Amaiur) 

 

Iturria: Baztan solasean. Ahozko tradizioaren bilduma 

 

 Baztango euskararen ezaugarri orokorrak 

 - a > e / i, u (C) __  

  a > e bihurtzen da aurretik i edo u baldin badaude: aite, ure, torrie... 

 - Bustidura ahula: ginuen, zinuen... (Basaburuan giñun, ziñun... Oronozen 

bustidura indartsua da) 

 - Azentua [-2] (Eskuinetik hasita bigarren silaban) 

 - Goranzko diptongoak (ótswa, árrie, lérrua, ándriak...) 

 - Mailegu zaharretan -on > -oina (arratoña, takoña...) 

 - Genitibo singularrean –aren > -ain 

 - Osagarri zuzena genitiboan (galtzen ari da): ardien kustera...  

- Erakusleak deklinatzean: oketara, oketan... 

 - u > i bihurtzen da 

  - Geroaldian –tuko > -tiko 

  - partizipioa + behar: zikindiardut... 

  - Baztangoizan –zue > -ze (orain. 2. plu) 

 - NNN sailean *erau erroa nagusi (zaben, dat, natzun...) 

 - -it- pluralgilea. Biak erabili: nition / nizkion 

 - Geroaldian berrikuntza: -en > -ain (Bidasoan ahulago) 
 

 b) ariketa 



 Hamabost herrietan ez da euskara bera egiten, baina batasun handia dago herri 

gehienen artean. Basaburuko herrietan (Almandoz, Berroeta, Aniz eta Ziga), bustidurak 

egiten dituzte (giñun, ziñun, giñen...), gainerako herrietan gero eta ahulagoa da 

bustidura (eta are gehiago mugatik hurbilen dauden herrietan). Baztangoizan, 

frantseseko mailegu gehiago erabiltzeaz gain, bigarren pertsona pluraleko adizkietan 

“duze” egiten dute, gainerako herrietan, aldiz, “duzue” erabiltzen dute. 

 Herri hauetatik guztietatik Oronozko euskara da besteetatik aldentzen dena, 

Oronozko euskarak Bidasoako euskararekin bat egiten baitu, nahiz eta Administrazioz 

Baztango egin. 

 Hauek dira Bidasoako euskararen ezaugarri orokorrenak: 

 - a > e / i, u (C) __  araua ez da betetzen: aita, ura...  

 - Bustidura indartsua da: giñun, ziñulik, illaute... 

 - Azentua [+2] (Ezkerretik hasita bigarren silaban) 

 - A galtzen da: ipurdin, katillun... (Baztanen ez: purdie, katilue...) 

 - Erakusleak deklinatzean: otara, otan... 

 - Sinkopak (aitzinko, elizko...) eta aferesiak (torri, kusi...) 

 - -st-/ -rtz-. Baztan-Bidasoako herri gehienetan –rtz- erabili arren (bertze, bortz, 

ortzegun, ortziral...), muga Zubieta eta Saldiasen dago, han beste, bost... erabiltzen dute 

(baita esan ere. Muga horretatik eskuinera, erran adituko dugu). 

 - y epentetikoa (esiyin, mendiya...). Bortzirietan maiztasun handiagoz. 

 - Azentua indartsuagoa denez, hitzak gehiago jaten dira: arrautu, eskautu, illaute, 

irauzi... 

 

 Ezaugarri horietako batzuk konparatuko ditugu jarraian, bi eskualdeen artean 

dagoen aldeaz jabetzeko. 

 Baztan-Ultzamatik Erronkarira [-2] da azentua, hau da, hitzaren eskuinaldetik 

hasita, bigarren silaban dago. Bidasoan (Bortziriak, Malerreka eta Bertizarana), aldiz, 

ezkerretik hasita bigarren silaban [+2]. 

 Diptongoak eta azentua: 

ótswa (Baztan) // otsúa (Bidasoa) 

 árrie (Baztan)  //  arría (Bidasoa) 

 lérrua (Baztan)  // lerrúa (Bidasoa) 

 ándriak (Baztan)  // andríak  (Bidasoa) 

 méndien (Baztan)  // mendían  (Bidasoa) 



 bétia (Baztan) // betía (Bidasoa) 

 

 Erdal on > on egiten da Baztan-Bidasoan: melona, kamiona, frontona, limona, 

koltxona, kordiona... 

 Baztanen mailegu zaharretan –on > –oina (arratoña, arrazoña, takoña...), L eta 

BN bezala // -on mailegu berrietan 

 -ción > -zione (konparazione, orientazione, afizionia...) 

 

 Baztanen osagarri zuzena genitiboan ematea galtzen ari da; forma gehienak 

Baztangoizan adituko ditugu: ardien kustera, semiaiñ aztera... 

 

 Baztan-Bidasoan ahalerazko esaldiak “etor daiteke” beharrean “-tzen ahal” 

erabiliz egiten dira: etortzen ahal da, egiten ahal dugu... 

 Modu/denborazko perpausak: -elarik (“egiten duzularik, afalduko duzu”). 

Baztanen “-laik” (iten duzulaik) esaten da, Bidasoan, aldiz, “-lik” (itten tzulik) 

 Kausazko esaldiak egiteko: bait- (egin baitzuen) // -lako(t)z (egin zuelakoz) 

 

 Lexikoari begiratzen badiogu, badira Baztan-Bidasoa guztian erabiltzen diren 

hitzak, baina, aldi berean, badira bereizteko baliatzen ahal ditugun aldaerak: 

 “oso” esateko, Baztanen “arras” eta “arrunt” erabiltzen dute. Bidasoa aldean, 

berriz, “arrunt” eta “hagitz” (azken hau Bortzirietan erabiltzen da gehien). 

 “atera” esateko, Baztanen “atra” eta Bidasoan “ate”, “ateri”... 

 “joan” esateko, Baztanen “gan” eta Bidasoan “yoan” 

 “orain” esateko, Baztanen “orai” eta Bidasoan “oain”, “guain”... 

 “esaten” esateko, Baztanen “erten” eta Bidasoan “erraten” (Bortzirietan 

“erraiten” eta “erratten” ere aditzen dira) 

 “ezer ez” esateko, Baztanen “ja” eta “deus ere” erabiltzen dira, Bidasoan, ordea, 

“deus ere” (yaus, yos, deus...) 

  

 



Gorputza garbitzea 

Amatxi, aittu izan du(t)… bazen emen bettixko, ya Gontxeko bordako parin, gure 

bordatik beittigo bañon olako erreka andi bat, orai ya desiña da biño… paretekin iña 

pentsazue, ez zementukin, e! paretakin, ta kao, pareta zolo guzitik ura yuaten tzen, itten tzen 

olako po… zera bat, poza aundi bat, eta pareta zolu ek iratzekin tapatzen ginttun. Ta, bai… 

ta klaro, ura… itten tzen… putzu bat aundiya, ta arara yuaten giñen, igual belarrin aittuta… 

edo, bueno pues igual gaur igandia da ta e… badugu asti pixkot ta arara. Ta, bertze bat 

bijilatzen ya norbait o eldu zen edo norbatte(k) begitzen tzun ta, olaxen! ezpaizen ordun ez 

urik eta yaus ere itxin ta izaten. 

(Oronoz) 

 

Berdez Bidasoako ezaugarriak markatu ditugu. 

 

 

Haurrak nondik heldu 

Almandozen ba… bada ermite bat, bada oñiken ermite xar bat. Eta… aurrek, aurrei 

erten tzakuten aurrek andik kartzen tzirela. Ba, bueno, aurrei aundiek erten tzakuten aurrei 

Santa Barbaratik kartzen tzirela aurrek eta Santa Barbaratik, an eztakit nun egoten tzirela, oi 

eztakit [irriz], eta, emaiñe zenak kartzen tzituela mandarran artute. 

(Almandoz) 

 

Jesukristo eta San Pedro  ogi erauzten            

Etxe batean allatzen omen die… t… Jesukristo San Pedro mundu kurri te… doike 

gaizoak e(k) pobriak… gosea[k] zaud(en) doike, t’eskatu zuten afarie, etxe artan afarie, 

afaltzeko, yatekoa, o afarie o ya… yatera ta… etxe artan, Jesukristo ta San Pedroi man 

tze’ma go[go]tik afaltzera! Ta gero lo iteko lekue re bai! Da, beamunean ogi edautzi 

barra…  

 - Eg(o)n, e(g)on trankil... 

 Jesukristok erran omen tzion nausie(i)… 

- Guk edautziko tugu ogiek beala biaunian, biar… fite (g)añera… 

- Inen tuzue? 

 Ta… 

- Bai, bai…  



- Inen tuzue? 

- Bai inen tu[gu], inen tu[gu]… 

 Geo, biek guatze batian… patu omen tzuzten, biek guatze batian, Jesukristo 

baxterrian ta San Pedro xokoan… nausie[k] nai zuen ogie erautzi… 

 - Yeikizaizte! Muizaizte ortik! 

 Ez yeikitzen! Berriz e oiuka. Ta ez yeikitzen. Mekabuen! Gizona koleatu! Artu 

makil bet… 

 - Etzate yekitzen? Bai yekiko zate! 

 Yipi!Yapa!Yipi!Yapa! Jesukristo xetu makilke yoka… (…) 

 - Uai yekiko tuk bai! 

 Baña ez yekitzen ala re… an kieto guatzian… San Perrok erran men tzion 

Jesukristoi: 

 - Pasai, pasai xokora… berriz ere eldu bada… orduen nik artiko tiet, ni… (k)oño 

be… bertzela beti iri yoko au… 

 Ta berriz e oiuke nausie ta ez yeikitzen, ez yeikitzen ta… bueno… eldu men da 

berriz makilekin… 

- Artxion artu tik… bazterrekuak, oai artuko tik zokokuak! 

 Berriz, zokokua yipi!Yapa!Yipi!Yapa! Berriz e Jesukrixto xiatu bi aldiz, te San 

Pedro beti ungi!  

(Erratzu) 



Ogia nola egin 

Lenik iten tzen mezperean ogi ortaik, altxatzen tzen ola, pillotatto bat iriñen, 

urrengoko, urrengo asteko, orantza e… erte… erten tzaion. Ta biramunian iten giñun, 

biramun atsian, gatzera gan biño lenago, iriñe artu a… bagiñun, artuek gintun denak, ta, ure 

patu an, ta bota ure ta ungi amasatu ure, orantz’ure, lenik bera… egoten tzen, klaro… ast… 

Ink.: Gogorra… 

Gogorra… iriñen ongi egoten tzen, baño beti… benpin ungi leguntu te… in, te gero 

iriñekin noizean buelta bat edo bide (e)man ta tapatu, eerki tapatu, iriñekin berakin, an 

biramun artio. Ta olaxen arrotue eoten tzen lertue, alde guzietaik, bai… bai, artzen tzuen. 

Ta gero… iriñe geiagokin pues… ogie oratu, fuerte, bai esku… esku… eskumuturro…kin, 

bai, olaxen fuerte. (…) 

Ink.: Eta noiz sumatzen da ya oratu dela…? 

Zautzen da, leuntzen da, bai, bai, bai ya lo creo zauntzen dela… Orai… orai eunke 

ale oratiko, ez, fundamentuek gaten dire, ta… bueno. 

(Berroeta) 

 

            

           Fernando eta aberatsak                   

Bueno Fernando zen… gizon abile… ni bezala pobria, baño abile. Ta Fernandok… 

bi gizon aberatsak engañatu zituen, diru aunitz tzutenak, ta… te bi gizon aberas (…) bere 

etxe ondoan eo… nomait an tokatu zien ta… Ferandoi erran tzuten bi [g]izon aberats oie(k): 

 - Zu Ferrando gizon abile za, zu abile... 

 Ta: 

 - Ba, zerbait emen zerbait, zerbait, zerbait… 

 Ta, Fernandok: 

- Ni(k) paut pikotza lurpetik ogi irine atratzen duena, ogi irine atatzen d(u)ena 

pikotza bau[t] nik... 

 - Eztuzu ez olako pikotzi(k) mundo unten… 

 - Bai baut, ta nai’ze kusiko ize! 

 Ferando(k) iten omen tzuen beratzakin non sartzen tzu... ogi irine sartzen tzuen, men 

zati betian, an bertze toki betian, or bertzian… bazakin non pat… sartu zuen ogi irine, 

bazakien! Gizon aberats oiek, berekin kustera(t), Ferando, yap! yap! Ogi irine yu! yu! 

Kanpora. Aberatsa(k) baño nai geio aberastu ek, ero… gizone(k) erotuek: 



 - Bua! 

 Ogi irine pikotza. 

 - Pikotz oi saltzazu guri! 

 Ferando[k]: 

- Eztu saldiko ez, ni(k) eztu[t] bertzeik arpatiko au bezalakoik, e! Eztu[t] saldiko 

ni(k) pikotz au! 

 - Baaeee! 

 Sosa baitzuten, sos aunitz. 

 - Saltzaz[u]! 

 - Eztu[t] saldiko! Igual du nai zun guzie agindu ta re! 

 - Paatuko tzu(t) millon, bi millon, ze ta amar millon eo.  

 Ta, Fernandok orduen: 

 - Bueno, amar millon patzen baze pues… e… bueno, bueno! 

 Saldu zuen pikotza. Ta… gizon ek konten pikotza ogi i[ri]ne atratzen zuenaikin te… 

Ferrandok amar millonak artu te… sosaikin. Geo beti… gizon ek an bere launei te: 

 - Gu(k) baduu pikotza ogi irine atratzen duena! 

 Animaleko espantuen. 

 - Bai? Ezta posible! 

 Ta: 

 - Bai, bai. Kusie dugu ungi, proba kusie… 

 Asten omen dire riaup! diaup! Lurrian sartu pikotza, baño ogi irinik ez atratzen, 

Ferrandok berak sartzen baitzuen! Beatzakin… (…) riaup! riaup! An ee batre. Aimertze 

proba in te ogi inik ez atratzen pikotzak, beti lurre! 

 - A puta! Ezkaitik ez geio engañatiko, Ferrando il be’iau! Il be’iau Fernando, il 

be’iau… Etziu geio engañatiko, ez! 

Kan tziren Ferrandoiñ etxera. 

- Earki izorratu akuzu, ederki engañ… enagañatu dakuzu! Ezkaituzu geio inen… il 

bar datzu[gu] orai! 

Ferrando ikiatue… 

(Erratzu) 

  

Urdin argiz dagoena Baztangoizako ezaugarria da (bigarren pertsona pluralean 

“baduzue” beharrean “baduze” moduko aditzak erabiltzen dira). 

Iturria: Baztan solasean. Ahozko tradizioaren bilduma 



 

 Testuak haiek irakurri ordez, interesgarria izaten ahal da liburuko DVDtik 

beretik lekukoen ahotsa aditzea, doinua eta azentuari erreparatu ahal izateko, hizkeraren 

bizitasunari, etab. 

 c) ariketa: 

Ijitoena 

Joan behar zuten Je… e… Jesus, San Pedro eta… haurra, klaro, Egipton… 

Egiptora eskapatu behar zuten porke Erodesek nahi zi… nahi zuen hil Jesus haurra, klaro. 

Manatu zuen hiltzeko haur guztiak eta istorio eta, pasatu behar zuten zubia, eta zubian 

zeuden soldaduak. Eta haurrekin ezin pasatu. Eta: 

- Hau duk bada komeria! 

Ikusten zituzten eta haurrekin ezin pasatu. Eta ijitoak, heldu omen ziren, ijitoak 

badakizu, alimaleko gonekin eta ibiltzen ziren aja… atso horiek, eta: 

- Hola, arratsalde on. 

Eta ez dakit zer, eta solasean ijitoarekin eta: 

- Bai, ederra dugu, zubia pasatu behar genuen eta ez gara atrebitzen, soldaduak hor 

dira eta… 

- E! Ekar ezazu, ekar ezazu, pasatuko dut nik. 

- Bai? Nola?  

- Ekar ezazu, ekar ezazu gonan. 

Ras! Hartzen du hola gona, badakizu gona handi horiek ibiltzen… baitzituzten eta, 

bazihoan tapa-tapa ijitoa, eta, soldaduek “Alto”, klaro, eta: 

- Zer daraman hor? 

Eta: 

- Hemen? Jesus haurra! 

Bai, gezurti fama dute ijitoek… 

- Hala izan bazen, ez huen ala erranen ez, hoa, hoa hemendik, hoa hemendik. 

Pasatu zuen, eta gero klaro, Jesus, San Pedro eta Ama Birjina pasatu ziren ja 

nolanahi, ez baitzuten u… haurrik… 

Eta “Esker mila”, eta “Esker mila”, eta, ijitoak ere beti eskean eta ibiltzen baitira, 

pues, bo… bost sos… bost sosen saria egunero ebasten ahal zuten bekatua izan gabe. 

Hara. Hortaz, libre dute… ebastea. 

(Almandoz) 

 



 

 d) ariketa: 

  

 Bihotz ximikoa: barne-kezka (remordimiento) 

 Kokin: jenio txarrekoa, jenio bizikoa 

 Igorri: bidali 

 Bozkario: poz handia 

 Karrakari: pertsona astuna; gogaikarria 

 Iskilinba: orratz buruduna (alfiler) 

 Zendu: hil 

 Kuxeta: goilara 

 Ja: deus ez 

 Ipurdilazo: lasaia dena, erantzukizunik ez duena 

 Katapurtxintxa: urtxintxa; katagorria 

 Bestondo: besta egin eta biharamuneko ez ongia; biharamuna 

 Ilupa: fundamentu gabea 

 Kuterma: haserre; errietan 

 Fier: sendoa 

 

 

 e) ariketa: 

 Abenduko egune, argitu orduko ilune: Abenduan oso goiz iluntzen duela esan 

nahi du. 

 Ago itxien ez da ulik sartzen: Gaztelaniazko adiera bera du; ahoa itxita baduzu, 

ez duzu hanka sartuko, behar ez duzunik esanen... 

 Altsu ta maltsu, biek igualtsu: Bi pertsona antzekoak direnean esaten da. “A 

zer parea, karakola eta barea” esaeraren baliokide da. 

 Apirile biribile, zerrie urdendeian hotzak hile: Apirilean oraindik hotz egiten 

duela esan nahi du. 

 Ats gorri, biher egualdi: Arratsaldean zerua gorri badago, hurrengo egunean 

eguraldi ona egiten du. 

 Aunitz nahi duenak, guzie gal: Gero eta gehiago nahi duenak, dena gal dezake. 

 Bertzeen eskutik ogie xur: Besteen menpe bazaude, ez duzu nahi duzun edo 

behar duzun guztia edukiko. 



 Buruik ez duenak, zangoak ibili behar: Gaztelaniazko esaeraren antzekoa da 

hau ere. Buru txarra baduzu, hankak beharko dituzu, ahaztu duzunaren bila joateko, 

etab. 

 Etxeko sue, etxeko hautsez estali: Etxeko kontuek etxean gelditu behar dutela 

esateko erabiltzen da. 

 Gizonak manatzeko ohorea, emazteak kiderra: Gizonek agintzen dutela 

esaten dute beti, baina errealitatean, andreak dira agintzen dutenak. 

 Gogozko tokien, maldik ez: Zer edo zer gustuko baduzu, ez zara kexatzen. 

Gaztelaniaz bada “Sarna con gusto no pica” esaera; horren antzekoa da. 

 Urruneko berriek urrez, ondora gan ta lurrez: Beti pentsatzen dugu urrun 

dagoena, besteena hobea dela, baina hurbiltzen garenean, edo ezagutzen dugunean, 

ohartzen gara ez dela horrela. 

 

 f) ariketa: 

 Gan den launbetian laun betekin atra nintzen ta Erratzure gan ginen (giñen 

Basaburuan) bazkaltzera. Hango bestak ziren eta parranda polita in ginuen (giñun 

Basaburuan). Baina hurrengo euneko bestondoa ikaragarrie zan zen! Halere, erranairuek 

erten duen bezala: “gogozko lekuen, maldik ez”. 

 

 


