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1) Mendebalde kultura alkartea dala ere eretxi batzuk

Mendebalde kultura alkarte-ko partaide gareanok euskerearen alde
jokatu gura dogu. Geure ahaleginak eta indarrak euskereari opa deut-
saguz. Orain arte Leioako Unibersidadean alkartzen ginenok, danok
batera, nok bere gari-eskutadeagaz, gari-azau bat osatu gura dogu libu-
rutxo honetan. Geure gari-azauak ez dira garitza edo galsoro guztiaren
ezaugarritxo bat baino. Badago gari-hazi edo galazi gehiago ereiteko,
eta, zer batu eta non behar egin bere badaukagu. Guk geure soro
bakandu eta mehaztutik Euskal Herri osora begiratuten dogu.
Euskerazale edo euskalzaleak gara, eta, berba horrek bete betean adie-
razo gura dauana adierazoten dau, euskera osoaren zale. Bizkaiko
geure bizkaieuskerea ume-umetatik entzun eta hausnartu dogun arren,
ganerako eredu guztiak bere maite doguz. Larramendik Gandara gerni-
karrari idatzi eutsan moduan “escara gustioc dodaz maite, ta gozo”, guk
geuk bere, maisu andoaindarraren moduan “euskera guztiak doguz
maite” esan ginei. Euskaldunak gara, eta euskalmina hazurretaraino sar-
tuta daukagun ezkero euskereak burua jasotea litzateke gure guraria.
Batez bere bi euskera-modu dagozela uste dogu: euskera ona eta eus-
kera txarra. Edo nahiago bada euskera eta euskalgaiztoa. Euskal idazle

45



Xabier Kaltzakorta

onak eta euskal hiztun edo berbadun onak maite ditugu.
Etxeparegandik beragandik hasita euskal idazle on guztiak dira gure
gustoko. Euskera-eredu guztiak dira euskeraren aberastasun eta abe-
rasgarri. Euskera-eredu bakotxa ez da inoz beste eredu baten kaltega-
rri. Ezer bada, mesedegarri da. Euskeraren kaltegarri bakarra erdera
bera da. Erderaz pentsatzen badogu geure euskera, dana dalako ere-
duan dagoala, euskera argaldu eta histu bat da. Bizkaiera ona batuaren
aberasgarri da. Graziano Anduaga, Gesaltzako bertsolari argiaren “Bizi
dedilla euskera!” bertsosailean legez euskerari urte luzeetako bizitza
opesten deutsagu. Arazoa gehiegi laburbiltzea litzateke, baina,
Arantzazuko harako bertsolari haren modura, geuk bere, zelanbait bi
berbatan esateko, euskaldunak eta erdaratarrak dagozala uste dogu.
Euskera maite arren erdera maite dogula bere ezin uka. Gure kultura-
ren zati handi bat erderatik bere badatorkigu. Cervantes eta Borges
erderaz irakurri ditugu. Maite ditugu, era berean, Axular, Mogel,
Etxahun eta Bernardo Atxagaren lanak bere.

Euskalzalea dana, euskera dagoen orkoian dagoala bere, euskera-
-eredu guztiak maitatzera behartua dago. Badirudi zenbat eta euskalza-
leagoa dana hainbat eta eredu gehiago maitatzera behartua dagoela.
Hor dogu, kasurako, Iztueta idazle gipuzkoarrak Bizkaiko euskereaga-
na izan eban lehia eta maitasuna. Hor dugu Orixe bera, nafarra izanik
euskalkian euskalkiko aberastasuna dastatu eta euskalki batean baino
gehiagotan idazten. Hor dogu Mogelen adibide miragarria Bizkai-
Gipuzkoetako euskeran idazten eta Lapurdiko euskeratik Bizkaikora
Laviexvilleren katixima bizkaieratzen. Mogelen Peru Abarca lanaren
meriturik handienetarikoa euskerearen edertasuna bere aurpegi edo
euskalkietan agertutea da. Añibarrok bere euskalkienganako maitasun
hor argi erakutsi eban Gero Bizkaiko euskerara itzuli ebanean. Zenbat
eta euskera batu edo estandard batean gehiago sinestu, hainbat eta
beharrezkoagotzat ditugu euskalkiak. Gorputzak ezin dau aurrera egin
lohadar barik. Esku-oinak mozturik dituan gorputza geldi dago, ez da
aurreratuko ez aurrerako.

Artikulu honetako lehen esaldian, berbarako, Etxeparek lehenen-
goz erabili eban berba bat jarri dogu berariaz p a r t a i d e, hain zuzen.
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Berba hori ezagututen ez dauan euskaldun ikasirik ez dago, baina,
halan da guztiz bere, ez dabe Azkuek eta Lhandek euren hiztegi ede-
r retan ekarten. Etxeparek (6-27 Badaquiçu doloryan partayde nyz ni
e re)esan eban moduan, bizkaitarrok e u s k e rean partaide g a r a .
Inkestak guzurrik esaten ez badeuskue, ehuneko ia berrogeitarra biz-
kaitarrak gara kopuruz. Ez goaz euskera batuaren kontra, euskera
b a t u a ren zale amorratuak gara, baina Bizkaiko eredua bere ezin baz-
tartu dogu. Bizkaitarrak izan ziren, neurri haundi batean,
Euskaltzaindia sortu barritan euskera batuaren apostua egin ebenak.
Bi adibide bakarrik jarten badoguz Azkueren “Gipuzkera osotua”
dalakotik hasi eta Aresti etorri arte, hainbat bizkaitarrek ihardun eben
euskera osotu, osatu, batu edo estandard baten alde. Euskera osatu
h o r retan idatzi arren ez eutseen Bizkaiko euskereari destainarik egin.
Bizkaiko euskeran zein euskera batuan gauza gailen edo goitarrak
esan daitekez, baina, era berean, aldrebeskeria eta behare z t a n k e r i a
haundienak bere bai. Edertasuna ez dago, berez, dana dalako euske-
ra-moduan, euskera-modu batean hiztunak dauan trebetasun eta eder
senean baino. Bizkaian bertan, edozein euskeradun lurraldetan legez,
badagoz hiztun onak eta hiztun txarrak. Bizkaiko euskereak baditu
b e re berba zabalgarriak edo hedadura handiagoa emon ahal jakoen
berbak. P a r t a i d e berbea legez, Bizkaiko euskere a ren altxorre t i k
zabaldu daitekez berba gehiago bere. A z t e r t u eta a z t e r k e t a berbak ,
gaur dan egunean, erabiltzen ez dauan euskaldun ikasirik ez dago. Bi
berbok, lehenengoz, euskal literaturan Mogelek erabili zituan
Markinaldeko bere eredu idatzian. Mogelen modura, euskal idazle
b i z k a i t a r rok gara, inor arduradun bada, bizkaiko euskal altxorrare n
ederra erakutsi behar dogunok. Altxorraren ederra, neurri handi
baten, erakusteko dago oraindik. Aztertu eta a z t e r k e t a moduan badi-
ra a z t e r l a r i, a z t e r r i k a eta abar. Azterlari berbea hartu daiteke subs-
tantibo gisa b a s o - a z t e r l a r i, t x a r r i - a z t e r l a r i hitz eraketak adibidetzat
harturik, eta, baita bi(h)otzen azterlari lako adibideetan bere .
Adjetiboa bere izan daiteke(“Basauntz eta idijena” 58-Ez zaite bein-
guan laarregi poztu-esaten deutsee idijak-, mutillok arin dabilz eure n
b i a r retan, ez dabee begi zoli ta a z t e r l a r i r i k) .
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Euskara jakiteak emoten deuskun pozetariko bat, handiena ez bada
bere bai handienetarikoa neure uste apalean, herri-literatura ahogoza-
tutea da. Euskera jakitea benetan pozgarria izan behar da, eta zenbat
eta sakonago jakin are pozkagarriagoa bere edertasuna euskalkietan
dastatzeko zoria daukagulako. Herri literatura, edozein aurpegi edo
alderditan dala bere, euskalkian dago. Txirritaren bertsoak gipuzkera
zoragarri baten dagoz, kopla eta trikitia mundua Bizkaiko euskera
zorrotzean dagoz gehienbat. Nik aurkitu ditudan lo-kantarik harrigarri
eta hunkigarrienak Bizkaiko euskeran dagoz. Euskeraz dagoen ipuin
corpus-ik aberatsena Sarako herrian bildua da. Hor doguz Webster edo
Mayi Ariztiak eta are Barandiaranek berak bere bildutako ale bikainak.
Lapurterarik ederrenean dagoz, beraz. Amodio kanturik hunkigarrie-
nak, XVIII garren mendeko herri-lirika deitzen dana, Lapurd i ,
Baxenabarre eta Zuberoako euskeran dagoz. Kirikiño euskal idazle biz-
korrak Bizkaiko euskerara itzuli zituanean Euzkadi egunerokoan, esa-
terako, galdu eben, neurri haundi baten, euren edertasun bete-betekoa.
Euskera jakitea, euskalkian euskalkiko aberastasuna dastatzea da.
Vinson batek esan ohi eban euskera jakiteak merezi ebala bakarrik
Iparraldeko amodio-kantuak dastatzearren. Azkue, danok dakigunez,
Euskal Herri euskaldun osoan ibili zan ipuin, kanta eta errefrau bila.
Gaur egun euskera hilda dagoen baztarretan bere bildu zituan ipuin eta
errefrauak. Azkuek bildu zituan Erronkariko kanta eta errefrauak, esa-
terako, euskera-eredu bateko gomutagarri hilezkorrak dira. Azkuek,
inork ezagutu bazituan, ondo ezagutu zituan sasoi bateko barri-emoile
edo informante oparoak. Euskeraren altxorra bizi-bizi gordetzen daben
liburutegi biziak dira barri-emoileok. Azkuek izan zituan barri-emoile
guztien artean, bere ama mundakarra izan zan kanta eta ipuinik bikai-
nenak emon eutsazana. Azkuek bere Euskalerriaren Yakintza liburua-
ren sartaurrean bere amari eskeintzen deutsaz berbarik bihoztienak.
Barandiaran ataundarraren barri-emoilerik handienetarikoa bere, era
berean, bere ama izan zala ezin da ukatu. Uste dot, ezelango zalantza
barik, daukagun euskalkian euskalkiko aberastasuntxoa euskaltzale
bakotxak bere euskalkiagana dauan maitasun handitik bakarrik dato-
rrela.
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Herri-literaturaren alderdietariko bat, aho-literaturako jenero bat,
esaera zaharra edo errefraua da. Aho-literaturako alerik preziatueneta-
rikoak errefrauak dira. Euskal literaturak badau aberastasuna alor
horretan, baina egia mardula eta osoa esan behar badogu, aberastasu-
na ez da, askotan esan dan legez, ikaragarria edo neurtu ezina. Begi
zorrotzagoz ikusten badogu ez daukagu errefrau-bilduma gehiegirik ez
gehiegizkorik eta ditugun bildumetako errefrauak urri xamarrak dira.
Bilduma zaharren artean, XIX. menderainoko guztietan, Oihenartena
da aberatsena, eta guztira, ez dira mila alera helduten. Gonzalo Correas-
en Vocabulario de refranes y frases proverbiales liburuko errefrau-
kopurua, esate baterako, XIX. menderainoko euskal bilduma guztieta-
ko errefrau-multzoa baino askozaz handiagoa da. Errefraua ugari xama-
rra izan arren, euskal literaturako neurri estuetan, ez da uste baizen
handia. Errefrauak erakusten daben aberastasuna ez da kopuruan, hiz-
kuntzaren aberastasunean eta euskalkiaren aurpegian baino. XVI. men-
deko errefrauak, handi-handika berba egiten badogu, Bizkaiko euske-
ran dagoz Refranes y Sentencias liburukoak zein Garibaik bildu zitua-
nak. Hurrengo mendekoak, XVII garrenekoak, gehienak Zuberoako
euskeraz dagoz, Jakes Belaren zein Zalgizko Bertrandenak. Guk artiku-
lutxo honetan atara nahi dogun bilduma leku zehatz biko zerrendaz
hornitua dago, bata Gernikakoa eta bestea Mondragoe, edo, gurago
bada Arrasatekoa.

2) Sebero Altube errefrau-biltzaile

Gure artean inor gramatikalari izan bada Seber Altube izan da.
Erderismos liburua euskal joskeran barrena sakondu gura dauen edo-
zeinentzat oinarrizko liburua izan da. Hain ezaguna izan ez arren, bere
esakera-bildumatxoa bere ezagutzen genduen1 Altubek maite eban
nozean behin bere idazlanak hornitzeko esaera zahar bat edo beste sar-

49

1 ALTUBE, Seber:”Modismos euskéricos”. Euskera, 1925, VI (nº 4), 67-87or.
Besterik badirudi ere ez da esakeraz edo modismo hitzak adierazten duenaz
ari“Esakera pollitak”, (Euskal-Esnalea, 1911, 90-91or.) delako lantxoan



Xabier Kaltzakorta

tutea, esaterako, “Eibartarrak eta euskera” artikuluan2 honako hau sar-
tuten dau “Esaera zaarrak dirauskigu: ”Al danean al dana itxasoko arrai-
ñik onena”. Julio Urkijok Refranes y Sentencias liburuko errefrauak
RIEV aldizkarian iruzkintzen ziharduala Altuberi errefrau batzuen esan-
gura eta aldaera barriak eskatu eutsazan. Altube, beste askoren antze-
ra, Urkijoren laguntzaile eta barri-emoile izan zan. Urkijok iruzkindu
eban errefrau baten baino gehiagotan irakurri daikegu Altubek
Gernikan edo Arrasaten bildu eta bialdutako esaera zaharra. Guk iturri
gitxi ezagutu hori bistaratu gura izan dugu. Horretarako bide nagusi bi
bildu eta argitaratutea pentsatu dogu, batetik, Urkijori bialdu eutsazan
eskutitzak, eta, bestetik, berak bere paperen artean zituenak. Bilboko
Euskaltzaindiako Plaza Berriko egoitzan Jose Antonio Martija jaunaren
esker onez bildu ditugu zirriborroan idatzirik zituan errefrauak eta
Urkijori bialdu eutsazan gutunak Donostiako Koldo Mitxelena zentroan
(J. U. 5528). Bi iturri honeetatik Euskaltzaindiako zirriborrokoa askozaz
bere oparoagoa da, geure zenbakitzearen arauera 100 errefrau-erra-
moldetakoa da. Eskutitzetan agertzen diren errefrauak, ostera, askozaz
gutiago dira eta zirriborroko zerrendan agertzen ez dan ale gitxi daude.
Badago bakar bat edo beste, esaterako, Alegiñak, zazpi (En
Guernica)/Alegin eitia eztok naikua, alegiñote egin biar dok.

(En Mondragon. Este explica al de Gernika), oso ezagunak direan
beste honeek bere “Ondo egiñen pagua,ate-ostian palua” “Atzamarra
emon da besoa artu” . Errefrau bera aldaera txikiekaz askotan agertzen
da iturri bietan, esaterako, 16-Jaungoikoak otz aiña estalgi emon oi-
dau eta Jaungoikuak otz aña estalgi emoten jauskuk. Zirriborroko
zerrendan ale osatuagorik ere agertzen da 58-Asijak egina dirudi, egi -
ñak urre gorrija. eta eskutitzetan Asijak( lo empezado) egiña dirudi.
Guzti honetatik zer ondorio atera daikegu? Geure uste apalean Altubek
Urkixori egin eutsazan eskutitzen ondoren errefrau-bilduma osatuten
ihardun eban. Osatute horren ondorio da ehun alerainoko zerrenda
polit hau. Badira Urkixoren paremiologia lanetarako interesgarri ziren
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aleak, esaterako, RS 72 Ezindabenac laçuna jobegui abuan afuna.
Quien non puede hallar el muble, maje en el mortero la ortiga3 erre-
frauaren euskal ordainik ez dakar Urkixok eta Altuberen zerrendan
hona antzeko bat: 2-Lenengo asunak eta gero lasunak=El que arries-
ga...Primero dolores luego. Bi errefrauen artean badago bardintasunik
asun/lasun hitzen oskidetasunean oinarriturik. Altubek bildu ebana ez
ete da RS72 delakoaren aldaera barria?

Errefrau gehienak beste iturri batzuetatik ezagunak izan arren, ez da
bat bere mezprezigarria guk eskeintzen dogun bilduma bitu hau.
Badira behin bakarrik dokumentatutako errefrauak, esaterako, Etxe
utsa alagarri, betea konsolagarri Azkuek bildu zuen EY III 128, baina,
beste inon ez dogu ikusi. Ohargarria da alagarri dalakoa Azkuek defi-
nitzen ebanez (G-al), causa de riña ez dala honezaz ganera beste tes-
tuingurutan agertzen Euskal Literatura osoan.

Badira kanta eta kopla errefrau bihurturik, esaterako, Udabarriko
lora ederrak / Erortzen dira negura / beti gustora biziko danik / Eztok
jayoko mundura dalakoa 10/8/10/8 lauko ezaguna dogu. Berdin ger-
tatzen da Gabian errondan, da goxian logura, ene semetxu ezaz osa -
sun gura alearekin, kasu honetan 7/6/7/6 laukoa dugu. Alperrik izan -
go dok gizonik abillena, eztok aberastuko duan dabillena eta Iges-
-igeskoa ta aurten aurtengoa nekez ezkonduko da ganora-bakoa ere
neurri bereko laukoak dira, hots, 7/6/7/6. Aurrekoen saileko kopla
harrigarria da, beste inon ordainik bakoa, Dirurik eztaukona perretxi -
kutan, suspiru egiteko lekurik askotan, hots, 7/6/7/6. Neurri handiago-
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por Lespy, p. 177) etc.
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koa da Santa Lutziaz gaba da luze/San Bernabetan eguna/Nobera
ondo dagoanian/ Eztok erruki laguna delakoa 10/8/10/8.

Aldaera harrigarririk bere badago Markinaldean esan daroagun
Toketan jakoz astuai polañak dalakoa, Toketan yakoz arratoiari polai -
ñak dakar. Esaera hau erabili ohi da pertsona baldarrak jantzi finegi edo
tresna onegien jaube egiten direanean. Erdarazko argigarria esangurat-
sua da (Por llevar demasiado lujo una chica...)

Argigarri legez, harrigarriago bat, hots, Astoak eungiñan besteko
modua. Modua, dakigunez, kasu horretan abilezia edo artezia da, eta
astoak ehungintzan zelakoa izan daikean pentsatutekoa da. Ms-Otx
esaera bera aurkitu dugu 78-Astoa eunetan, asinus ad linans4.Bi iturri
honeezaz ganera ez dogu bestetan aurkitu antzeko esaerarik.
Ehungintza lan nekoso eta amaituezina dala ahaztu ezin, beste errefrau
indartsu bat badogu geure artean, hots, ehunak ehun lan. Altuberen
esaeraren beste aldaerarik ez dogu beste inon aurkitu. Beste behin
bakarrik dokumentaturik ikusi dogun esaera zahar bat ere badago,
Azkuek Yaungoiko ta gurenen izendunak deitu ohi eban tankerakoa
San Milijan, buzkantzak jan da akitijan. Akitika edo akiti[j]an, batez
bere animaliak, eta , esanguraren zabalkundez, pertsonak bere saltoka,
edo nahiago bada, dantzan ibilteari esaten jako. Bizkaiko lurretan edo
Bizkaiko euskera egiten dan Gipuzkoaldean erabiltzen da akiti[j]an.
Errefraua Gatzaga-Lenizkoa dala ere esaten deusku Altubek. San Martin
Tourskoa Azaroaren 11 bada, San Mili[j]an Azaroaren 12-a da. San
Martinetan txarria hil ondoren odolkiak edo buzkantzak egiten dira.
Behin buzkantzak egin ondoren saltoka edo brinkoka edo, Bizkaiko
erara esanez, akiti[j]an ospatzeko garaia da. Kasu honetan, ostera, ez da
txerrikiz egindako buzkantza, ardikiz egindakoa baino. Aranegik
Gatzaga-Leniz bailarako usarioaren arauera San Milian egunean ardia
hil eta buzkantzak egiten zireala esaten deusku eta. Badau esaera zahar
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honek, hoskidetasunari men egiteko gramatikako lege-haustura bat,
berez San Mili[j]anetan esan behar leuke, San Juanetan, San Pedrotan
eta abar esaten den legetxe, baina hots berean amaitzeko akiti[j]an
berbagaz San Mili[j]anian dino.Esaera zaharraren beste aldaera bat San
Milixan: ardijixa jan eta aketeixan 5 da, Gatzaga Leniz ibarrekoa, era
berean.

Hoskidetasunaren harira sorturiko errefrauren bat bere agertzen da
harako Donostian Donosti eta Gorostian gorosti-ren tankerakoa dogu
Gaztiak gaztelu eta zarrak maskelu . Errefrau hau bere bestetan nekez
aurkitzen da.

Errefrauak ezeze esaerak bere badira Orain be lengo lepotik burua
esaera ezaguna da, beharbada ez hainbeste Markinaldean ere noz
behinka entzuten dan Usotik usarrera horren ordain dan zalditik asto -
ra ezagunagoa da, zalantzarik barik.

Seber Altubek Gernika eta Arrasate inguruan egindako errefrau-bil-
keta bi orritan idatzirik agertzen da Euskaltzaindiko Azkue bibliotekan
dagoan karpeta baten. Bi orriak lau plama dituez. Guk zenbakitu egin
ditugu errefrau-erramoldeok iruzkin-lana errazteko. Errefrauaren ondo-
ren (g) badator Gernikakoa dala adierazoteko da eta (m) Mondragoe
edo Arrasatekoa. Gehienetan, ostera, ez dator biltze-lekuaren izenik.
Hona bi orriotako errefrau eta esaerok:

1. Bakotxak bere / opillari ikats eiten. deutso 
Guepe geure   / deutsagu 
(Hermenegildo, Metxika) Arrimar el ascua a su sardina.
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5 ARANEGI, Pedro M. : Gatzaga, una aproximación a la vida de Salinas de Leniz
a comienzos del siglo XX. Premios Literarios Ciudad de Irún. Ensayo. Caja de Ahorros
de Guipuzcoa 1986, 306. or.

“San Millixanak” 
San Millán es el santo titular de la parroquia y su fiesta tiene lugar el 12 de noviem-

bre.
Se celebra una misa en el templo parroquial y, finalizada ésta, se puede observar

una cierta animación por las calles salineras. Sin embargo, el invierno ha caído ya
sobre el valle y el día, frecuentemente, es frío y lluvioso.
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12. Lenengo asunak eta gero lasunak=El que arriesga...Primero
dolores luego.

13. Egijak, erreten dauz begijak.

14. Toketan yakoz arratoiari polaiñak...!
(Por llevar demasiado lujo una chica...)

15. Astoak eungiñan besteko modua. 
(Poca aptitud)

16. Ezer eztagoan lekuan eskuak garbi
No roba porque no hay de qué.

17. Non ene xoko han ene goxo 
(Eskual 1913, 11-8)

18. Nik igarri, nor dan egarri: Txakur gosetuba ogijaz amez
(Euzk 459 Kirikiño)

19. Txakur gosetuba ogijaz amez (Euzk 459 Kirikiño)

10. Eziña, arrija baiño gogorragoa 
(Querer y no poder)

11. Beija lausijen eta lausikorik ez.6

12. Saitan fin eta urunetan basto.

13. Gerrarik onena baiño bakerik txarrena oba.
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No obstante, para este día, el que puede no deja de sacrificar una oveja vieja, y,
aunque por la tarde se organice un baile para los jóvenes, la fiesta se celebra más bien
en torno a la mesa: “ay...ay...areik buzkentzak...! (¡Aquellas morcillas!) “San Millixan:
ardikixa jan eta aketeixan” (En San Millán se come carne de oveja y luego se brinca).

6 Guk ulertzen dugu Behia lau zurian eta lau zurikorik ez, hau da, behia oso
merke egon arren ordaintzeko dirurik ez badago garesti dagoela. Zuria aspaldiko
dirua da eta lau zurikoa lau zuri (cuatro blancas) balio zuen dirua. Behiak eta dirua
uztartzen dituen aspaldiko errefrau bat; Marabidian idia, non da marabidia? (Gure
oharra)
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14. Enekijan baiño oba dok banekijan 
(El hombre presumido)

15. Uren ganeko bitsetan ( eta aren ganeko sitsetan)
(andar muy a gusto)

16. Jaungoikoak otz aiña estalgi emon oi-dau.

17. Mokorik eztaukanak paiñelua.

18. Ate aña maratilla.

19. Jokua ezta errenta.

20. Entzun da gor
(=No hay peor ciego que el que no quiere ver)

21. Txindurrija be, alde oba kontra baño
(=No hay enemigo pequeño)

22. Txarrija beti basatzara. 7

(La cabra tira al monte)

23. Etxe utsa, gerra utsa= Etxe utsa alagarri, betia konsolagarri)

24. Tripiak, urak, eta suak, emoten jok guztia eroa.8

25. Iru gauza alperrik galtzen dira munduan: pobrien errasoia, nagi-
jen indarra eta urriñeko egur igerra.

26. Nagijen urak tenple bi, batian berogi ta bestian otsegi.

27. Agindua bat, emona bi, aginduaz kontentu izan adi.

28. Alperrik izangok dok gizonik abillena, eztok aberastuko duan
dabillena.

29. Umiak ze ikusi a ikasi=Umien sentzuna etxian entzuna (G)

30. Segidoria, bentzidoria.
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7 Errefrau hau ezabaturik agertzen da, bestetan ere agertzen delako izango da.
8 Errefrau hau ere marra batez ezabaturik agertzen da.
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31. Gaztiak gaztelau zarrak maskelu
El joven castillo( fuerte tieso el viejo cualquier cosa)9

32. Iges-igeskoa ta aurten aurtengoa
Nekez ezkonduko da ganora-bakoa.

33. Ezin leike ezaik esan ezin neike baño.

34. Orain be lengo lepotik burua
=Genio y figura hasta la sepultura. Aunque se vista de seda la
mona, mona se queda.

35. Arin da eraz, usuak egiten dau egaz
=Pronto y bien es difícil.

36. Ipiña-zai dago
Está esperando que se lo preparen para traernoslo luego (por
una muchacha que tardaba en llegar con un encargo)
Kendu-iminikoa= Postizo, pieza suelta. 10

37. Eztan bedarra berez igertzen da 
No hay que temer a la mentira.

38. Txinddurrija be kontra baiño alde oba
No hay enemigo bueno por pequeño que sea.

39. Andre Maria Martiko, artian udiak tatiko(Egundi Uztaila 28)

40. Nork nori; kaldara zarrak pertzari=(Zozoak beliari ipur baltz)

41. Zer ikusi a ikasi
=Dime con quien andas.

42. Jaungoikoak otz aiña estalgi emon oi dau
Dios da todos lo necesario.

43. Biarra kakia, bapez ein da bakia ( G.)
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9 Hemen bukatzen da bigarren orria.
10 Hiru lerro hauek ezabaturik daude, baina irakurtzeko moduan.
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44. Saldua galdua (Toma) (G)

45. Zaitan urun ta urunetan zai.

46. Dirurik eztaukona perretxikutan, suspiru egiteko lekurik asko-
tan.(Durango, Boni)

47. Balego ta balitz alkarren urrian dabiltz.

48. San Milijan, buskantzak jan da akitijan
San Milian, comer morcillas y bailar (Gatzaga-Leniz)
(Santiago Altube)

49. Mojai etxake burdirik iruliten 
(Al que está quieto no le pasa nada)(Al que anda es a quien le
suceden las cosas) (El cura de la calle en 8 de Enero)

50. Paskoko eurija-urteko ogija /
Pasko euritsu-urte ogitsu   /
Alrededor de Guernika.

51. Txarrija beti basatzara.
La cabra tira al monte.

52. Eztan bedarra berez igerten da
(lo contrario de) Calumnia que algo pueda.

53. Alperrik izango dok gizonik abillena
eztok aberastuko duan dabillena (Dime)??

54. Ezkondu arte larri, gero barregarri.

55. Itxuari argi egiteko ona ago;
(Estas bueno para ayudar al que necesita! Menudas marrulle -
rias tienes tu...!

56. Egiñak egitekoari itxaron. 11
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11 Honaino heltzen da lehen orrialdea.
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57. Lapurra lapurren bildur 
(=Piensa el fraile..)

58. Asijak egina dirudi, egiñak urre gorrija.

59. Estan bedarra berez igerten da 
(Contrario de calumnia que algo pueda)

60. Dauenien bon-bon, eztauenien egon.
Dauenien dauentxua, ene enetxua.

61. Aldanian aldana itxasoko arraiñik onena.

62. Balego ta balitz alkarren urran dabiltz

63. Lurra bigunago ta arra barrurago.

64. Aldiz-aldiz zapatarijak zaldiz.

65. Gabian errondan, da goxian logura, ene semetxu ezaz osasuna
gura.

66. Kontuak kontu senarrak boltsa, deabruak eraman dezela olako
ezkontza
( en G. dicen solamente “kontuak kontu senarra boltseru”)

67. Surik eztan lekuan kerik ez 
(Contrario de “si el rio suena ...)

68. Guzurra esan neban Getarian, ni baiño len zan atarian.

69. Guzurra ta kojua arin arrapetan dira.

70. Gauza barrija, galbaiaz ura, zarra edarriaz bes  (m)

71. Krijada barrijak galbaiaz ura (g)

72. Nok nori, kaldara zarrak pertzari
Zozuak beliari ipur baltz.

73. Urriñeko intxaurrak amalau, urreratuta lau.

74. Santa Lutzia, eguna motza ta gau luzia.

75. San Bizente otza, neguan biotza.
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76. Otsuak eztau jaten otsokumarik.

77. Alabia ezkontuta gero, merkatarijak atera.

78. Ukondoa ur baiña ezin munik egin (Beija lauzijen...

79. Usotik usarrera ori be
(=Juego de palabras vascas y castellanas para insinuar de

alguien que ha ido a menos)

80. San Jurgi, artuak ereiteko goxegi; San Markos; artuak ereinda
balegoz.

81. Agindua bat, emona bi, aginduaz kontentu izan adi.

82. San Bizente otza, neguen biotza.

83. An be txakurrak ortosik...
En todas partes cuecen habas.

84. Guazen beste errira, an ere txakurrak dira (id.)

85. Gastiak segururik ez; zarrak eskapurik ez (ilteko)12

86. Azurrak koipia, baiña mamiñak obia
Unos la fama otros la lana.13

87. Santa Lutziaz gaba da luze-San Bernabetan eguna.
Nobera ondo dagoanian-Eztok erruki laguna.

88. Intxaurrendako eztok arririk falta.
A todo el mundo le llega su San Martin. Todo tiene su medida,
nada hay sin medida.

89. Urriñeko intxaurrak zarata asko.

90. Uda barriko lora ederrak-Erortzen dira negura
Beti gustora biziko danik-Eztok yayoko mundura.14
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12 Zarrak ez delako batez hasi da.
13 Bigarren orriko lehen orrialdekoak.
14 Kanta baten pusketa dugu. Pandero kopla eta inoiz bestelako kanta haserak ere

mezu garbikoak badira, herriak errefrau antzera ematen ditu
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191. Zelako Peruxa alako Maruxa.
Tal para cual.

192. Etxian gerria eta kanpuan barria-Kanpo eder.

193. Martiko egualdija, eguzkija edo eurija (G).

194. Ganorabako etxian, goxeko saldia arratzian ( Mari Kurz,
Ajangiz?)

195. Enekijan baiño oba banekijan.
Mas vale prevenir que buscar excusas..

196. Bizijak erremedijoa, illak enterrarijoa.
Al muerto à la fosa, todo lo demás tiene remedio)

197. Derrigorrekua iltia da bakarrik= Eztan bedarra igartzen da.
(Contrario a “Calumnia que algo queda)

198. Sanbizente otza, neguaren biotza (B. Mond)

199. Etxe utsa alagarri, betia konsolagarri.

100. Tripiak, urak eta suak emoten yakon guztiya eroaten dabe (B.
Mond)

* * *
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Altubek Julio Urkijori bidali zizkion gutunak.

Gernika 19-Setiembre-1912

Muy Sr. mío: En contestación á su carta fechada el 17 de los
corrientes. El sentido del proverbio Gauza barrixa...(en Gern i k a ,
segun he observado últimamentede dice krijeda barrijek gal -
baien ure, zarrak erradan bez) es el censurar los elogios excesi-
vos que se suelen hacer por muchos de las cosas nuevas. Es por
el estilo del castellano Mas valo lo malo conocido que lo bueno
por conocer, afirmando ironicamente lo contrario de éste.

El refran de Mondragón está explicado por su variante de
G e rnika, pues en los dos pueblos se emplea en los mismos casas é
igual sentido.

Parece que en el de Mondragon hay elisión de palabras pare-
cidas á las que van encerradas entre parentesis en la siguiente
explicación.

Gauza barrixa (dana da ona) galbaiaz ura (eroatea be bai)
zarra (ezebez ona) edarriaz (eroatea) bez.

Pero este de Mondragón también se emplea allí en otro senti-
do algo diferente y es el de “comentar el afán ó deseo que suele
haber de cambiar de trabajo ó de oficio” y en este caso es igual ó
parecido á este otro “Segidoria bentzidoria (sic)” pero afirmando
aquél crónicamente lo contrario que éste.

Ahi van otros tres ó cuatro refranes que se me han ocurrido
apuntar estos días.

De Mondragón

Saittan fin eta urunetan basto.

Gerrarik onena baño obe (dok) bakerik charrena.
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Jokua ezta errenta. (No deben animarnos demasiado las
ganancias del juego. O el que gana hoy pierde mañana al juego.

(Es lo contrario à este otro).

Mokorik eztaukanak paiñelua (sic)

Ate aña maratilla (Al que se excusa de todo)

Entzun da gor. (=No hay peor sordo que el que no quiere oír)

Chinddurrixa be alde obe kontra baño!=No hay enemigo
pequeño)

Tripiak urak eta suak emoten jakuen guztixa eruaten juek.

Ze ikusi a ikasi (=Dime con quien andas...)

De Gernika

Enekijen baño oba dok banekijen.(=El hombre prevenido
vale por dos.)

Uren ganeko bitsetan eta aren ganeko sitxetan (dabil). (Se
dice del que esta loco de contento: vive mejor que bien.)

Entzu eta gor ikusi eta itsu.

No se con seguridad si le envié en mi anterior los siguientes.
Se las pongo poro si acaso.

Eziña arrixa baño gogorraua dok

(Se emplea en Mondragon en el sentido de “Querer no es
poder”)

Alegiñak, zazpi (En Guernica)

Alegin eitia eztok naikua, alegiñote egin biar dok (En
Mondragon. Este explica al de Gernika).

Beixa lausixen eta lauzikorik ez (En Mondragon)
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Ukondoa urrian baña musurik ezin egin. (En Gernika; parec-

do al anterior de Mondragon)

Charrije beti basatzara (=La cabra tira al monte (En Gernika)

Etse utse gerra utse (Gernika)
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Eche utsa alagarrri betia contzolagarri (Mondragon)

Mande à su aten S. L. Q. D. L.M.

Guernica 30 Agosto 1912

Sr. D. Julio de Urkijo.

Muy Sr. mío: He recibido su tarjeta á propósito de los re f r a n e s
vascos le diré que, precisamente, mi padre que ha nacido y vive
en Mondragón es muy aficionado á ellos pero muchos los suel-
ta en castellano y otros muchos en un euskera bastante torpe
como verá V. por los que escribo à continuación (los que re c u e r-
do por el momento):

-“Guzurra ta kojua errez oratuten”

-“Asijak (lo empezado) egiña dirudi”

-“Eztan bedarra berez igertzen da” (Lo contrario á “Calumnia
que algo quede”

-“Dauenian dauenchua, ¡ ene enechua!” (Al buen hambre no
hay pan duro.)

-“Aldiz-aldiz zapatariak zaldiz”

-“Gabian errondan, goixian logura, orrako mutill ori eztok
osasunen gura.”

-“kontuak kontu, senarrak boltza, deabruak eraman dezala,
orrelako ezkontza” (Este y algun otro refrán no pertenecen al dia-
lecto de Mondragón)

“Gezurra esan nuban Getarian, ni baño len zan atarian” (i si
sera al revés “Gezurra...atarian, ni baño len...Getarian?)

-“Guazen beste errrira, an ere chakurrak dira”

“Gauza barrixa galbaiaz ura, zarra edarriaz bez”
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“Urte-barri soruak igarri”

-“Nork nori kaldara zarrak pertzari”

-“Zozuak beliari ipur-baltz”

-“Ondo egiñen pagua,ate-ostian palua”

“Usotik usarrera (uso-arrera)”(En el sentido de ir á menos.)

Errementarixen15 echian sotza burduntzi”

“Alperrik izango dok gizonik abillena eztok aberastuko duan
dabillena.”

“Santa Lutzia eguna motsa (corto) ta gaua luzia”

“Otsuak otsokumarik echok jaten”

“Lausixen pupu lamaixen trapu”

En Guernica he oido los siguientes:

“Lapurra lapurren bilddur” (Piensa el fraile...)

“Balego ta balitz alkarren atsian (ó urrian) dabiz”

“Lurra bigunago arra barrurago” (Se dice en el sentido de
cuanto mas bueno es uno peor ó cuanto más se consiente más se
quiere)

“Atzamarra emon da besoa artu”

“Surik eztan lekutik keriz ez”

“Urruneko inchaurrak amalau, urreratu ta lau”

“Mortzillia katuen atzian”

“Lausijen pupu laumarijen trapu”
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15 Altubek Errementarixe delakoa ese marradunarekin idazten du, gu grafema
horren ordainetan x batez baliatu gara.
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“Dauenian bon-bon” “Charrija beti basatzara” (La cabra tira al
monte).

“Krijada barrijak galbaiaz ura”

Debo añadir àlo que le decía en mi anterior acerca de las fle-
siones verbales usuales en Mondragón qu aún en el auxiliar
intransitivo el infijo -ta- (quizás antes fuera -taa-) tiene valor de
segunda persona, singular, varón. Así jak se emplea con la signi-
ficación de te se ha (ó mejor te es) pero cuando le seigue algun
relativo se dice jata-; como en jatana (á veces se oye también
jatena) =lo que te es (ó lo que me es).

Severo de Altube.
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