
Baztango mintzoa 

 

1. Maila, denbora eta antolamendua 

 Ariketa sorta hau D ereduko DBHko bigarren zikloko ikasleei zuzenduta dago. 

 Ariketa gehienak eskola orduetan egitekoak izanen dira. Ikasleak Baztangoak 

berekoak badira, etxean ariketa gehiago proposa daitezke (grabazioren bat egin, 

gaztelaniazko esapideak euskaraz nola diren galdetu, eta abar), haien mintzoa hobeki 

ezagut dezaten. 

 Ariketak bakarka, binaka edo talde txikietan egin daitezke. 

 

2. Edukiak 

 Baztango mintzoaren ezaugarri orokorrenak ikusiko ditugu eta bertako 

euskararen barrenean dauden aldaerak eta ñabardurak ere aztertuko ditugu. 

 Horretaz gain, Baztango egiten duen Oronozko euskarak ? Bidasoakoarekin bat 

egiten duela antzemanen dugu. Hortaz, Bidasoako euskararen ezaugarri nabarmenenak, 

gainetik bada ere, aipatuko ditugu, dagoen aldea ikus dezaten. 

 Baztango esaera zaharrak (edo erranairuak, Baztanen esaten duten gisan) ere 

ikasiko ditugu. 

 Bukatzeko, hango hitz batzuk ikusiko ditugu, anitzetan, euskara batuaren 

eraginez-edo alde batera uzten ditugunak, gaztelaniaz baino erabiltzen ez dakigunak 

(euskarazko ordezkorik ez dakigulako)... 

 

3. Erabiliko dugun materiala 

- Maite Lakar & Ana Telletxea, 2006, Baztan solasean. Ahozko 

tradizioaren bilduma, Baztango Udala eta Nafarroako Gobernua  

- Pello Salaburu & Maite Lakar (Laguntzailea), 2006, Baztango mintzoa: 

gramatika eta hiztegia, Euskaltzaindia eta Nafarroako Gobernua 

- Mariano Izeta, 1999, Baztango kontuak, BBK eta Labayru Ikastegia, 

Bilbo 

 

4. Ariketak 

 

 a) ariketa 



 Baztan zenbat herrik osatzen dute? Zure ustez herri hauetan guztietan euskara 

antzekoa al da? Informazioa osatzeko, Interneten edo liburutegian begiratu. 

 

 Jarraian dituzun pasarteei begiratu eta Baztangoak diren ezaugarriak 

azpimarratuko dituzu. 

 

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… biyek 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 

 

 Klasean, denon artean, azpimarratu dituzuen ezaugarriak arbelean idatziko 

dituzue. 

 

 b) ariketa 



 Hamabost herrietan euskara bera egiten al dute? Aurreko testuei begiratuta, zer 

uste duzu? Orain testu gehiago aztertzeko aukera duzu, ea desberdintasunik aurkitzen 

duzun!  

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) 

 

 

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) 

  

Iturria: Baztan solasean. Ahozko tradizioaren bilduma 

 



Oronozko euskara besteen antzekoa al da? Zertan? Denen artean azpimarratu dituzuen 

ezaugarriak arbelean idatziko dituzue eta bateko nahiz besteko ezberdintasunak 

aztertuko dituzue. 

 

Erratzun zer edo zer desberdina sumatu al duzu? Bigarren pertsona pluraleko adizkiak 

nola egiten ditu? Hau Baztangoizako ezaugarria da, hortaz, Baztangoiza osatzen duten 

lau herrietan aurkituko ditugu horrelako adizkiak, ez ordea, gainerako herrietan. 

 

 c) ariketa: 

 Ausartuko al zara Almandozko ipuin hau euskara batuan ematen? 



 

 

Ijitoena 

Gan bar tzuten Je… e… Jesus, San Pedro ta… aurre, karo, Ejipton… Ejiptora 

eskapatu bar zuten porke Erodesek nai zi… nai zuen il Jesus aurre, klaro. Manatu zuen 

iltzeko aur guziek eta ixtorio ta, pastu bar tzuten zubie, ta zubien zauden soldaduek. Ta 

aurrekin ezin pastu. Ta: 

- Au duk ba komerie! 

Kusten tzuzten ta aurrekin ezin pastu. Ta jituak, eldu omen tziren, kituak 

badakizu, animeleko gonakin te ibiltzen tziren aja… atsu oiek, ta: 

- Ola, atsaldi on. 

Ta eztait zer, ta solasian jitoaikin te: 

- Bai, ederra dugu, zubie pastu bar giñun te ez gaa atrebitzen, soldaduek or dire 

ta… 

- E! Kartzu, kartzu, pastiko [du]t nik. 

- Bai? Nola?  

- Kartzu, kartzu gonan. 

Ras! Artzen du ola gona, baizu gona aundi oiek ibiltzen… beizuzten ta, bazaien 

tapa-tapa kitua, ta, soldaduek “Alto”, klaro, ta: 

- Zer daman or? 

Ta: 

- Emen? Jesus aurre! 

Bai, gezurti fama dute ijituek… 

- Ala izan bazunen, etzunen ala erraiñ ez, gaie, gaie emendik, gaie emendik. 

Pastu zuen, ta gero kao, Jesus, San Pedro ta Ama Berjiñe pastu ziren ya nolanai, 

ezpaizuten u… aurrik… 

Ta “Esker mille”, ta “Esker mille”, ta, kitoak ere beti eskian ta ibiltzen baitie, 

pues, bo… bos sos… bos sosen sarie eunero ebasten al tzuten bekatue izen gabe. Ara. 

Ortaz, libre dute… ebastia. 

(Almandoz) 

 

 

 

 



 d) ariketa: 

 Orain Baztango hitzak ezagutzen dituzun ikusiko dugu! Baztango hitz hauen 

esanahia ondoan duzu, ea hitz bakoitza bere esanahiarekin lotzeko gauza zaren! 

 

 Bihotz ximikoa    bidali 

 Kokin      goilara 

 Igorri      pertsona astuna; gogaikarria 

 Bozkario     deus ez 

 Karrakari     hil 

 Iskilinba     poz handia 

 Zendu      besta egin eta biharamuneko ez ongia 

 Kuxeta     jenio txarrekoa, jenio bizikoa 

 Ja      urtxintxa; katagorria 

 Ipurdilazo     barne-kezka 

 Katapurtxintxa    haserre; errietan 

 Bestondo     fundamentu gabea 

 Ilupa      sendoa 

 Kuterma     orratz buruduna 

 Fier     lasaia dena, erantzukizunik ez duena 

 

 Iturria: Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia 

 

 e) ariketa: 

 Zure ustez esaera zahar edo, Baztanen esaten duten moduan, erranairu hauek zer 

esan nahi dute? 

 

 Abenduko egune, argitu orduko ilune: 

 

 Ago itxien ez da ulik sartzen: 

 

 Altsu ta maltsu, biek igualtsu: 

 

 Apirile biribile, zerrie urdendeian hotzak hile: 

 



 Ats gorri, biher egualdi: 

 

 Aunitz nahi duenak, guzie gal: 

 

 Bertzeen eskutik ogie xur: 

 

 Buruik ez duenak, zangoak ibili behar: 

 

 Etxeko sue, etxeko hautsez estali: 

 

 Gizonak manatzeko ohorea, emazteak kiderra: 

 

 Gogozko tokien, maldik ez: 

 

 Urruneko berriek urrez, ondora gan ta lurrez: 

 

 

Iturria: Baztango kontuak 

 

 f) ariketa: 

 Testu hau Baztango ahozko euskaraz ematen ausartuko al zara? 

 

 Joan den larunbatean lagun batekin atera nintzen eta Erratzura joan ginen 

bazkaltzera. Hango festak ziren eta parranda polita egin genuen. Baina hurrengo 

eguneko biharamuna ikaragarria izan zen! Hala ere, esaera zaharrak esaten duen bezala: 

“gogoko lekuan, maldarik ez”. 


