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Nafarroako ipar-mendebaleko lau  
ibarretako lexikoaren azterketa

Amaia Apalauza Ollo
Euskal Herriko Uniber tsitateko doktoregaia

1. Sarrera

Azken urteotan, Nafarroako ipar-mendebaleko euskara azter tzen jardun 
dugu (cf. Apalauza 2008a, 2008b). 2007an, Imo tz, Basaburu Nagusia, La-
rraun eta Arai tz-Betelu ibarretako lexikoaren gaineko azterketa sakona argita-
ratu genuen, eta azterketa haren ideia nagusiak laburbil tzeko asmoz osatu 
dugu saio hau (ikus bibliografia). Datu eta xehetasun ugari eraku tsi eta aztertu 
genuen artikulu hartan, eta gure eskualdeko lau ibarretan indar dialektal uga-
rik topo egiten dutela ondorioztatu. Hain zuzen, zenbait isoglosa lexikok gure 
eremua zati tzen dute, baina ez beti modu berean: isoglosa ba tzuek eremu za-
balak bana tzen dituzte, beste ba tzuek eremu  txikiagoak, eta abar. Hori guztia 
behar bezala balioe tsi behar da; alegia, ezin jarri ditugu maila berean Euskal 
Herria bitan zati tzen duen isoglosa bat eta Nafarroa Garaiko eskualde jakin 
bat zati tzen duen beste bat. Saio honetan, ezaugarri lexiko bana tzaileak lehene-
tsiko ditugu; ho ts, gure eremuko hizkerak bana tzen dituzten isoglosa lexikoei 
erreparatuko diegu, eta saioaren bukaeran laburbilduko dugu zein den isoglo-
sa guztion hedadura geografikoa.

Txostena labur tzeko asmoz, atal bakoi tzeko hi tz eta aldaerak taulatan aur-
keztuko ditugu, jakinik ere ñabardura eta xehetasun ugari gal tzen dela datuak 
modu horretan emanda. Esate baterako, taulen bidez ezin adierazi dugu herri 
bakoi tzean zein aldaera bildu dugun; alegia, armiarma, ermiarma edota ir-
miarma bildu ote dugun Goldara tzen, Ui tzin edota Berueten. Gainera, taulak 
erabilita, ezin eman dugu salbuespenen berri zeha tzik. Baina joera nagusiak 
zein diren erakusteko aukera ematen digute taulek, eta horixe eraku tsi nahi 
dugu saio honen bidez. Xehetasun gehiago nahi duenak jo dezala Apalauza 
2007 lanera.



1158

NAFARROAKO IPAR-MENDEBALEKO LAU IBARRETAKO LEXIKOAREN AZTERKETA

2. Lexikoaren azterketa

Lexikoaren azterketa zazpi ataletan banatu dugu:

2.1. Ate tz-Ul tzama eta Imo tz-Basaburu Nagusia elkarrengandik bana-
tzen dituen lexikoa.

2.2. Muski tz Imozko gainerako herrietatik bana tzen duen lexikoa.

2.3. Goldara tz Imozko gainerako herrietatik bana tzen duen lexikoa.

2.4. Imo tz-Basaburu Nagusia eta Larraun elkarrengandik bana tzen di-
tuen lexikoa.

2.5. Larraungo hego-ekialdea eta Larraungo ipar-mendebala elkarren-
gandik bana tzen dituen lexikoa.

2.6. Larraun eta Arai tz-Betelu elkarrengandik bana tzen dituen lexikoa.

2.7. Arai tz-Betelu eta Amezketa (Gipuzkoa) elkarrengandik bana tzen di-
tuen lexikoa.
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2.1.  Ate tz-Ul tzama eta Imo tz-Basaburu Nagusia elkarrengandik bana tzen 
dituen lexikoa

Hi tzak:

Ate tz eta Ul tzama Imo tz eta  
Basaburu Nagusia

aita txi attuna ‘aitona’

al tzin aurre ‘ai tzin, aurre’

ani tz asko ‘ani tz, asko’

i txola  txabola ‘(ar tzain-)  txabola’

gabinario sauxar ‘saguzaharra’

gibel a tze ‘gibel, a tze’

katapur txin txe katta(g)orri ‘katagorria’

legen iel ‘igela’

neskato neskame ‘neskamea, zerbi tzaria’

Aldaerak:

Ate tz eta Ul tzama Imo tz eta  
Basaburu Nagusia

bearri belarri ‘belarria’

bide bi ‘bi’

edeki i(r)iki ‘ireki’

guti gu txi ‘gu txi’

igen io ‘igo’

ne(g)urtu & ne(g)urri leurrittu & leurri ‘neurtu & neurria’

ogi obi ‘ogia’
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2.2. Muski tz Imozko gainerako herrietatik bana tzen duen lexikoa

Hi tzak:

Muski tz Imo tz

ama txi (& abuela) amandre ‘amona’

are landar ‘area’

armimau armiarma ‘armiarma’

erreka erreka & ugalde ‘erreka & ibaia’

eskalapuiñ xokle ‘eskalapoia’

ire tze iaztor ‘ira tzea’

kaneita la(b)an ‘labana’

kukuso arkakoso ‘arkakusoa’

mandar mantal ‘(aurreko) mantala’

martuxe ma txu tx & matust (Gol.) ‘masusta’

ooittu & akordatu akordatu ‘oroitu, gogoratu’

sobra sobra & geiei ‘sobera, gehiegi’

 txilko  txilbor ‘zilborra’

urriñ usai (& urriñ) ‘usaina’

yau tsi je(i) tsi ‘jai tsi’

Aldaerak:

Muski tz Imo tz

ameka amika ‘hamaika’

bago pago ‘pagoa’

dei txi je txi ‘je tzi’

erran (& esan) esan ‘esan’

ga tzakoi ga tzari ‘ga tzagia’

iruzki euzki ‘eguzkia’

matel matail ‘masaila’
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2.3. Goldara tz Imozko gainerako herrietatik bana tzen duen lexikoa

Hi tzak:

Goldara tz Imo tz

banaar alubi ‘banabarra, babarruna’

errero a(r)o tz ‘aro tza, errementaria’

iun tzi soro ‘belarrak egiteko lur-ere- 
mu i txi eta partikularra’

ganbaa sabai ‘ganbara’

mendi oian ‘mendia; gazt. monte’

oñazture  tximiste ‘ tximista’

ordueta onbata ‘ordubata’

parra in irri in ‘barre egin’

xongaatillo  txurmio ‘orkatila’

zirriku erteka & erte (Mus.) ‘zirrikitua, zirritua’

Aldaerak:

Goldara tz Imo tz

azkezal azazkal ‘azkazala’

geazi geezi ‘gerezia’

illoa illeba ‘iloba’

in txaur el txaur ‘in txaurra’

ire in ingiri in ‘igeri egin’

izoa izeba ‘izeba’
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2.4.  Imo tz-Basaburu Nagusia eta Larraun elkarrengandik bana tzen dituen 
lexikoa

Hi tzak:

Imo tz eta  
Basaburu Nagusia Larraun

aztatu (& asematu) as(e)matu ‘asmatu’

beitti (& ukullu) ukullu ‘ukuilua’

bota eroi ‘erori’

eba tsi ostu ‘eba tsi, lapurtu’

er tsi i txi ‘he tsi, i txi’

jainkoan paxa jainkoan gerriko ‘or tzadarra’

joale zin tzarri ‘joarea, zin tzarria’

kalma kalma & odai ‘hodeia’

lankar lankar & lanbro ‘euri xehea’

maingi makur ‘maingua, herrena’

malluke mallu (& malluke) ‘mailua’

pa(r)atu jarri ‘paratu, jarri’

pa txaon  tximillo ‘basakarana’

sartan danbolin ‘gaztainak erre tzeko tresna’

tripota oolki ‘odolkia’

 txirrin enaa, iñaa ‘enara’

zarre eskubere ‘eskuarea’
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Aldaerak:

Imo tz eta  
Basaburu Nagusia Larraun

al tzur ai tzur ‘ai tzurra’
bulkatu bul tzatu ‘bul tzatu’
jaun tzi, yaun tzi jan tzi ‘jan tzi’
konten kontentu ‘pozik’
koopillo koapillo ‘korapiloa’
lin tsuse in tsuse ‘in tsusa lorea’
malubi ma(d)uri ‘marrubia’
o(g)ei ogai ‘hogei’
orto ts osto ts ‘osto tsa, trumoia’

2.5.  Larraungo hego-ekialdea eta Larraungo ipar-mendebala elkarrengandik 
bana tzen dituen lexikoa

Hi tzak:

Larraungo  
hego-ekialdea

Larraungo  
ipar-mendebala

aparte urruti ‘urruti’
asenai azkure ‘hazkurea’
atari ate ‘atea’
aztal opo ‘orpoa’
barruti komunal, larre… ‘herri-lurra’
bigo (zurezko) sarde ‘bi puntako sardea’
ira tzarri esnatu ‘ira tzarri, esnatu’
kider kirten ‘kiderra, kirtena’
lan txurde an tziar ‘an tzigarra’
manatu aindu ‘manatu, agindu’
mutil morroi ‘morroia’
pi txera  txarro ‘pi txera’
piztu & ixiki piztu ‘piztu’
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Aldaerak:

Larraungo  
hego-ekialdea

Larraungo  
ipar-mendebala

ausin osin ‘asuna, osina’

bako tx bakoi tz ‘bakoi tza’

eke kei ‘kea’

ezpata ezpa(a) ‘ezpara, bel tzun tza’

gae bae ‘gabe’

lengusi lengusu ‘lehengusua & lehengusina’

ooldio gooldio ‘goroldioa’

solemu solamu ‘solomoa’
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2.6. Larraun eta Arai tz-Betelu elkarrengandik bana tzen dituen lexikoa

Hi tzak:

Larraun Arai tz-Betelu

aitagu txi, amagu txi aita-ponteko, ama-ponteko ‘aitabi txia, amabi txia’

ai tzurko jorrai ‘ai tzur  txikia’

aizkoldo aizko ttiki ‘aizkora  txikia’

alor soro ‘lur landua’

añar  txilar ‘ainarra,  txilarra’

a(g)o tz & lasto lasto ‘ago tza, lastoa’

barne, barren barrun ‘barne’

esperatu i txoin ‘i txoin’

gorain tzi eskumin ‘gorain tzi(ak)’

idin edo beien aurre i tzule ‘i tzul-lana’

igande jai ‘igandea’

iruetan ogei & lauetan ogei irurogei & larogei ‘hirurogei & laurogei’

kalpar ile ‘ilea’

kera tankera ‘an tza’

laka lakari ‘lakaria’

la tz laka tz ‘la tza’

meta zua tz ‘zuha tza’

mixto poxpolo ‘pospoloa’

plantatu aldatu ‘landatu’

zakar i tsusi ‘i tsusia’
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Aldaerak:

Larraun Arai tz-Betelu

ai tz arai tz ‘hari tza’

berant- berand- ‘berand-’

berendu merendu ‘merendua, askaria’

bi orduk ordubik ‘ordubiak’

buuxik goaizik ‘guraizeak’

erde lerde ‘lerdea’

euri ebi ‘euria’

ollatasi ollategi ‘oilategia’

ore, oran tza, ora-mai orre, orran tza, orra-mai ‘orea, oran tza, ora-mahaia’

prest presto ‘prest’

tanta tanto ‘tanta’

 txopin  txotin ‘zotina’

uli elbi ‘eulia’
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2.7.  Arai tz-Betelu eta Amezketa (Gipuzkoa) elkarrengandik bana tzen dituen 
lexikoa

Hi tzak:

Arai tz-Betelu Amezketa

atije doministiku ‘doministikua’

atorra alkandora ‘alkandora’

axuri arkume ‘arkumea’

bearrik eskerrak ‘eskerrak’

deus ezer ‘deus, ezer’

eskuin eskubi ‘eskuina’

gal tzin kare ‘karea’

iote karnabal ‘ihotea’

jolasean (aritu) izketan (aritu) ‘solasean aritu’

jostatu & jostaketan ibili jolastu ‘jostatu’

kisu & kisuskille igel tso & igel tsero ‘igel tsoa & igel tseroa’

laister egin korrika egin ‘korrika egin’

nekazari baserritar ‘nekazaria, baserritarra’

oa tze oia ‘ohea’

ongarri ximaur & goo tz ‘ongarria, ximaurra’

osatu zikiratu ‘osatu, zikiratu’

pella koniflora ‘azalorea’

urri garoil & irail ‘iraila’

zata abarka ‘abarka’

zor tziko  txakur  txiki ‘zor tzikoa ( txanpon zaharra)’

zurgin aro tz ‘zurgina’
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Aldaerak:

Arai tz-Betelu Amezketa

apez apaiz ‘apeza’

bezala bezela ‘bezala’

guzi guzti ‘guztia’

ongi, obeki ondo, obeto ‘ongi, hobeki’

piper pipar ‘piperra’

3. Ondorioak

Ekialdetik mendebalera, ezaugarri lexikoak aldatuz doaz, eta isoglosa ber-
tikalak sor tzen dira. Hala, zazpi isoglosa-gune identifikatu ditugu: Ate tz-Ul-
tzama ibarren eta Imo tz-Basaburu Nagusia ibarren artean lehena, Muski tzen 
eta Imozko gainerako herrien artean bigarrena, Goldara tzen eta Imozko gai-
nerako herrien artean hirugarrena, Imo tz-Basaburu Nagusiaren eta Larraunen 
artean laugarrena, Larraungo hego-ekialdearen eta ipar-mendebalaren artean 
bosgarrena, Larraunen eta Arai tz-Beteluren artean seigarrena, eta, azkenik, 
Arai tz-Beteluren eta Gipuzkoako Amezketaren artean zazpigarrena.

Mendebaleran tz egin ahala, jauzi lexikoa gero eta apalagoa dela ohartu 
gara: oro har, Larraun eta Arai tz-Betelu aldean kokatu ditugun isoglosek 
garran tzi  txikiagoa dute, eremu  txikiagoak bana tzen dituzten heinean. Badira, 
jakina, ale esangura tsuak ere, baina hedadura murri tzagoko ezaugarriak dira 
batik bat.

Herriz herriko aldakortasuna graduala da, eta bost herrik isla tzen dute 
hizkera batetik besterako tran tsizioa: Muski tzek Atezko eta Ul tzamako 
hizkeraran tz egiten du nabarmen, baina ez guztiz, bai baititu Imo tzen badau-
den baina Ate tz-Ul tzaman ez dauden ezaugarri asko ere; Imo tz ibarraren beste 
er tzean, Goldara tzek Larraungo hizkerarako tran tsizioa marrazten du; Berue-
tek Basaburu Nagusiko eta Larraungo (eta Lei tzako) hizkeren arteko zubi-lana 
egiten du; Albiasuk Larraungo hego-ekialdetik ipar-mendebaleranzko bidea 
erakusten du; eta, azkenik, Errazkin herri larraundarra Arai tz-Betelura nabar-
men lerraturik ageri da.

Alegia, ibarrak ez dira uniformeak ezaugarri lexikoei dagokienez: Imo tzen, 
gainerako herrietatik nabarmen bereiz ageri dira ibarraren mutur banatan di-
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ren Muski tz eta Goldara tz; Basaburu Nagusian, zatiketa ez da hain nabarme-
na, baina ekialdeko herriek (Erbiti, Gar tzaron, Orokieta) badute Ate tz-Ul-
tzamaranzko isuria, eta Basaburu Txikiranzkoa iparraldekoek (Arrara ts, Igoa, 
Beruete); Larraunen, hego-ekialdea eta ipar-mendebala bereizi ditugu. Arai tz-
Betelun, ai tzitik, ez dago desberdintasun aipagarririk herrien artean.

Lanaren sarreran aipatu dugunez, isoglosa guztiek ez dute garran tzi bera. 
Alde batetik, gure eremuan aurkitu ditugun zenbait isoglosa lexikok eremu 
zabalak bana tzen dituzte. Izan ere, gure eremuan dago Ipar Euskal Herrian eta 
Nafarroa Garaiko zati handi batean (Nafarroako ekialde, ipar-ekialde edota 
hego-nafarreraren eremua) ere badauden zenbait item lexikoren muga, hala 
nola aita txi, al tzin, ani tz, gibel, bearri, bida, guti, igen, ama txi, ira tze, kanebita, 
kukuso, oroitu, ameka, bago, dei tzi, erran, pen tze, oian ‘mendia’, oronbata, sa-
garroi, irri (egin), eba tsi, er tsi, maingu, aztal, kider, manatu, bako tx, alor, bi 
orduk, eta abar. Halako ezaugarriek garran tzi handia dute ikuspegi geolinguis-
tikotik.

Bestetik, hedadura zabalekoak dira, halaber, Ipar Euskal Herrian ageri ez 
diren baina Nafarroako eremu zabalean (gure eremutik ekialderako hizkerak, 
hego-nafarrera, Nafarroako ipar-ekialdea, Sakana1) badauden hi tz eta aldaera 
asko: aitagu txi & amagu txi, al tzur, ago tz, asenai, atari ‘atea’, eke, erde, esperatu, 
ingiri in, mandar, martux (& marto ts, mar txu tx…), oñazture, ugalde, eta abar.

Hedadura murri tzagoko hi tz eta aldaerak ere topatu ditugu gure azter-
eremuan. Ba tzuek gure eremu osoa harrapa tzen dute, beste ba tzuk bana-
tzaileak dira, badira gure eremuan eta Nafarroako beste eskualde askotan 
erabil tzen direnak, bai eta oso tokikoak direnak ere, eta abar. Ondorio gisa, 
gure eremuko herrietan erabil tzen diren hi tz eta aldaerak ezagunak dira beste 
hizkera ba tzuetan ere; alegia, ez dago ale esklusiborik, ez bada arlo jakin bate-
ko ale espezifikoren bat.

Bestalde, Euskal Herriko erdigunean erabil tzen diren zenbait ale lexiko 
ere badira gure eremuan. Ale horiek ez dira Euskal Herriko erdigunetik ekial-
dera edo mendebalera erabil tzen, eta berrikun tzak dira haietako asko. Hona 
adibide ba tzuk: ama-ponteko & aita-ponteko, amona, an tziar, attuna, baba-
rrun, barru(n), ebi, elbi, eskumin, esnatu, ganbara, garo, geiegi, i txoin, i tzule, 
katagorri, lanbro ‘langarra, euri xehea’, lerde, mantal, masust, morroi, odolki, 
osin, poxpolo, tanto, triku,  txilar, zilbor, zua tz… Gogoan izan behar dugu aleo-

1 Zenbaitetan, mul tzo horretatik kanpo dago Sakana, batez ere Irañetatik mendebalerako 
herriak.
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tako ba tzuek beste ba tzuek baino hedadura zabalagoa dutela. Gure eremuari 
dagokionez, zenbat eta mendebalerago egin, agerikoagoa da erdiguneko hi-
zkeren isuria (Larraungo ipar-mendebala, Arai tz-Betelu). Aldaketa graduala 
da, ez bat-batekoa: zenbat eta ekialderago, orduan eta urriagoa da Gipuzkoa 
aldeko eta Euskal Herriko erdiguneko isuri hori.

Beraz, era askotako isoglosak bil tzen dira gure eremuan. Alde batetik, gure 
eremuko hizkeretan badira ekialderagoko, hegoalderagoko eta iparraldera-
goko bereizgarri asko, eta, kasu askotan, ezaugarri horien muga gure eremuan 
berean dago. Gure eremuko hizkerek (zeinek bere neurrian) Ipar Euskal He-
rriarekin, Nafarroako ekialdearekin (Ate tz, Ul tzama, Anue, Esteribar, Erroi-
bar, Ar tzibar, Aezkoa), ipar-ekialdearekin (Baztan, Malerreka, Bertizarana, 
Bor tziriak), hegoalderagoko hizkerekin (Txulapain, Arakil, Sakana) edota 
hego-nafarrerarekin bat egiten dute maiz. Euskal Herriko erdiguneko eta Gi-
puzkoako zenbait ezaugarri ere badela ikusi dugu; Larraungo ipar-mendebale-
ko herrietan eta Arai tz-Betelun, batik bat, baina baita Basaburu Nagusian eta 
Imo tzen ere, hein  txikiagoan betiere. Gorago ere esan dugunez, Arai tz-Beteluk 
eta Larraunek (ipar-mendebaleko herriek batik bat) Gipuzkoatiko eragin na-
barmenagoa jaso dute gainerako hizkerek baino, eta Basaburu Nagusiak eta 
Imo tzek, berriz, nabarmenago egiten dute Nafarroako beste eskualdeetaran tz. 
Beste hi tz ba tzuetan adierazita, ekialde, ipar-ekialde, hegoalde nahiz iparralde-
ragoko isuria nabariagoa da Muski tzen, Imozko gainerako herrietan baino; 
Imo tzen eta Basaburu Nagusian, Goldara tzen baino; Imo tzen, Larraunen bai-
no, eta abar. Halaber, Arai tz-Betelu nabarmen lerratua da Gipuzkoako eta 
Euskal Herriko erdiguneko min tzoetara; Larraun ere bai, baina neurri apala-
goan; Imo tz ere bai, baina Larraun baino urriago, eta abar.
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