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Hil arte euskaraz hobeki mintzatzen eta idazten ahalegindu behar-
ko ginateke. Hizkuntzak ez du mugarik. Egunero egunero ikas geni-
tzake hitz berriak, erramolde berriak, atsotitz bikainak.

Erleak bezalakoak izan beharko ginateke. Erlea lorez lore dabil,
lorearen ninikotik eztia biltzen. Euskara joria erabili nahi duena ere,
liburuetatik eta eguneroko hizketatik euskara zaulia eta noranahiko-
aren jabe egiten saiatu behar da.

Euskaraz ongi ikasteko gero eta bide errazagoak ditugu. Alde bate-
tik gero eta hiztegi, entziklopedia eta kontsulta liburu hobeak argita-
ratzen dira. 

Atzerriko hizkuntzak ikasteko ere hiztegiak sortzen ari dira: inge-
lesez, frantsesez, errusieraz ikasteko hiztegiak eskura genitzake azken
aldian.

Guztiok hildo zuzenetik abia gaitezen, Euskaltzaindia ere suhar
dabil euskara batua arautzen.
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Den denok ikas genezake. Haurtzarotik euskaraz ikasi genuenok
eta euskaldun berriek. Dena dakiela eta ikasteko beharrik ez duela
uste duena, atzean geldituko da eta euskara helbarra erabili ez ezik,
okerrez eta hutsez beterikoa egingo du. 

Besteak beste, egungo egunean, euskaraz ikasteko lau iturri nagu-
si ditugu: klasikoak, baserritarren hizkera, Auspoa bilduma eta
Orotariko euskal hiztegia.

Etxepare, Leizarraga, Axular.... geure maisu ditugu. Guztira eus-
kara zaulia, aberatsa, egiazkoa darabilte.

Baserritarrek, zenbat eta zaharragoak hobe, mundua euskal begie-
kin ikusten dute. Horien burumuinetako ordenagailuan artxibategi
guztiak euskaraz daude. Hortik ateratzen den hizkera zin-zinez eus-
kaldun da. Horrelako asko dago oraindik. Beharbada azkenak.
Baserrietan ere gazteak erdalduntzen ari dira.

Auspoak 286 liburu atera ditu, bata bestea baino hobea, ia den
denak euskaraz ongi dakitenek idatziak. Gordairu harrigarria. Guk
eta datozen belaunaldiek badute non ikasi.

Eta hor dugu Orotariko euskal hiztegia geure zalantzak argitu eta
erramolde bikainak ikasteko altxor izugarria.

Zoritxarrez Euskal Herrian diglosia gorrian bizi gara. Euskal
Herrian ez dago elebitasunik. Erdara nagusi da ia bizitzako gorabe-
hera guztietan. Egunkarietan, telebisioetan, unibertsitatean... ageri-
agerian agertzen da gazteleraren eta frantsesaren nagusigoa. 

Erdaraz (espainolez eta frantsesez) ia denek dakite Euskal Herrian.
Euskaraz oraindik gutxik eta egiten den euskara gero eta kaxkarragoa
da. Galdeketek horixe erakusten dute.

Beraz, gainbehera horri atekak eta hesiak ipini behar dizkiogu. Eta
aurren-aurrena euskaraz ongi egiten eta batez ere ongi idazten saiatu
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beharra dago. Idazten dena betiko gelditzen da eta oker bada, asko-
ren erorbide bilaka liteke.

Euskaraz ongi idazteko aurreneko urratsa, berriz, hutsik ez egitea
da. Euskara joria, indartsua, aberatsa idaztea izango da bigarren urra-
tsa.

Nik lan honetan zenbait huts ikertu dut. Egungo eguneko Euskal
Herriko kazetak, aldizkariak eta liburuak irakurri eta telebista entzun
ondoren akatsok behin eta berriz agertzen direla ikus liteke. 

Lehendabizi baserrietan argitu, eta gero Euskal Filologiako neure
ikasleekin aztertutako esaldiak dira. 

OHARRA: MB=molde berria, asmatu berria. MZ=molde zaha-
rra, gure gurasoek eta oraingo baserritarrek erabiltzen dutena.

Abstracto

Maiz abstraktoegi mintzo gara, gastelerak eraginda. 

Tenemos que jugar con más frecuencia
MB: Maiztasun gehiagorekin jokatu behar dugu.
MZ: Sarriago, ardurago, maizago, usuago jokatu behar dugu.

Plan de ayudas al sector agrario: 
MB: Lu r g i n t z a - a l o r r a rentzako laguntzako bateango egitamua

[Horrelako perpausa ulertzailak irakur litezke]. 
MZ: Lurgintzako laguntzak edo Lurgintzan ari dire n e n t z a k o

laguntza.

MB: Herrian sartzean abiada murriztu
MZ: Herrian sartzean polikiago, mantsoago, emekiago joan.
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Guardaban silencio.
MB: Isiltasuna gordetzen zuten.
MZ: Isilik zeuden

MB: Euskararen kalitatea txarra da.
MZ: Euskara kaxkarra, txepela, traketsa, lardatsa egiten da,

euskalkaitza da, erdipurdika egiten du...

aliento Recuperó el aliento: 

MB: “Arnasa errekuperatu zuen”. 
MZ: Arnasari buelta eman. [Ha u rt z a roan pelotan ibiltze n

ginenean horrelaxe esaten genuen].

año Durante veinte años fue carpintero

MB: Hogei urtetan zurgina izan zen. 
MZ: Hogei urtean [Horrela zazpi probintzietan]

En estos 5 años ha jugado al fútbol 
MB: Bost urte hauetan. 
MZ: 5 urte honetan [Horrela zazpi probintzietan laborariek] 
MZ: “Hiru urtean ez zuen erre”

Beste molde zuzena: hogei urtez, bost urtez, hiru urtez

año 

“Larogei urtetara ailegatzean”. Honela Iparraldean. Baserritarrek
Gipuzkoan eta Bizkaian: urtera 
Gauza bera: Handik zazpi urtetara. Bizkaia eta Gipuzkoa 
osoan: zazpi urtera
Lau urtetarako etorri da: Gip. eta Bizkaian: urterako etorri da
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atar

MB: “Hori beste puntu horrekin loturik dago”. 
MZ: “Hori beste puntu horri loturik dago”. 

No hay que atar este problema con ese otro
MB: Problema hau ez da beste horrekin lotu behar 
MZ: Problema hau ez diogu beste horri lotu behar
MZ: “Lot txakur hori katearekin arboliari”. “Txakurra arboliari

lotu diot sokiarekin (sokaz)”  

atención Me llamó la atención

MB: Atentzioa deitu zidan [gaur asko entzuten da].
MZ: Gipuzkoako baserritarrek: atentzioa eman zidan

aunque Aunque estudiaban en la universidad...

“Nahiz eta unibertsitatean ikasi ... [Molde hau da erdaldunena].
Euskaraz konjuntzioak azkenean ipintzen dira: 
MZ: ikasi arren, ikasiagatik, ikasita ere.., ikasirik ere....

bajar 

Gipuzkoako baserrietan oso ongi bereizten dute: 
INTRANSITIBO: “Gizona menditik jaitsi da (“jetxi” ahoskatzen 
dute toki askotan).
TRANTSITIBO: “Gizonak lastoa eraitsi du ganbaratik (“eratxi”
ahoskatzen dute eskuarki).

botila IKUS vaso

MB: Txanpan botila bat edan zuten
MZ: Boteila bat txanpan edan zuten
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OHAR: Oroitu gabonetako kantaz: “.. bihar merendatzeko 
botilla arduakin.”

caja 

Goiztiri puso sus joyas en la caja de chocolates  
MB: bitxiak txokolatezko kutxatxoan ipini zituen 
MB: ... txokolate kutxatxoan ipini zituen.  
MZ: bere bitxiak txokolate kajakutxan ipini, ezarri, sartu

Comieron una caja de tomates. 
MB: Tomate kaja bat jan zuten. 
MZ: Kaja bat tomate jan zuten

MB: Bilboko portuan kontrabandoko 400.000 tabako gorri kaxa 
atzeman dituzte  

MZ: 400.000 kaxa tabako gorri

cambiarse de ropa Iñaki se cambió de ropa. 
MB: Iñaki erropaz aldatu zen. 
MZ: Iñakik erropa aldatu zuen, Iñakik arropak aldatu zituen.

castigo Le han castigado a la cárcel. 

MB: Espetxe zigorra eman diote. 
MZ: Giltzapean sartu dute, kartzelan, espetxean sartu dute

causa  

Egungo egunean hiru hauetarik: dela kausa, dela medio, dela eta
ia bigarrena bakarrik erabiltzen da. 
Mugaz bestaldean batez ere ongi bereizten dute: 
1. POR CAUSA DE: Bekatu hura dela kausa, haren kariaz zarete 

eta gara egitekotan (Axular) 
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2. POR MEDIO DE: Pedro dela medio lortu dugu zinema txar-
tel hori edo Pedroren bitartez lortu dugu... 

3. Dela eta bietarako erabiltzen da, kausa eta medio adierazteko.
“Eztul hura zela eta, zeharo gaixotu zen” (dela kausa). “Alkatea
dela eta, diputaziotik diru handia lortu dute” (Alkatea dela
medio, dela bide, alkatearen bitartez)

Ha caído el tejado como consecuencia del viento  
MB: Haizea dela medio, teilatua erori da. 
MZ: haizearekin, haizeagatik, haizea dela eta, haizea dela kausa ....

celebrar Celebraremos un banquete  

MB: Bazkaria ospatuko dugu. 
MZ Bazkaria egingo dugu edo izango dugu.

ciudad 

MB: “Donostiako hirian jaio zen”. 
MZ: “Donostia hirian jaio zen”. “Donostia deritzan hirian j a i o

zen”, “Donostian jaio zen”. 

como 

MB: “Artzain bezala lan egiten du”, “Maisu bezala dago”
“Maisu gisa” “Maisu moduan dago”

MZ: “Artzain dabil mendian”, “Maisu dago Donostian”. 

Berezi: “Kepa soldadu joan zen Ameriketara” (benetako soldadu
zen) eta “Asier soldadu bezala (ez zen benetako soldadu)...”

como

MB. Ahulena aukeratu zuen kontrario bezala
MZ ... aukeratu zuen kontrario 
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conocer

MB: “Lan hori lortzeko euskararen ezagutza edo ezagupena eska-
tzen da”. 

MZ: “Lan hori lortzeko euskaraz jakin behar da”. “... euskaraz
jakitea eskatzen da”.

consecutivas Es tan amable que todos le quieren

Hain ona da, non (edo eze) guztiek maite dute. (Molde hau
zaharra da)
Beste molde bat ere erabiltzen dute euskaldunek kontsekutiba per-
pausetan. Atzeko perpausarekin hasten dira: “Guztiek maite dute,
horren ona baita”.
Edo perpausa kausala egiten dute:  Oso ona delako, guztiek maite
dute.

contar 

Zerbait kontatzerakoan baserritarrek batez ere Gipuzkoan eta 
Bizkaian iragan hurbila eta urrundua erabiltzen dute:  
Oído eso, Miren va a casa y le da un beso a su madre: Baserri-
tarrek: Hori entzun eta Miren etxera joan zen 
Entzun du hori Mirenek eta etxera joan da eta amari musu bat
eman dio  

convertirse El león se convirtió en gato.

MB: Lehoia katuan bihurtu zen. 
MZ: Lehoia katu bihurtu zen.

copa IKUS vaso

Bebió una copa de patxaran 
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MB: Patxaran kopa bat edan zuen. 
MZ: Kopa bat patxaran edan zuen   

cortar Se cortarán las calles para hacer la película.

MB: Filmea egiteko kaleak moztuko dituzte (euskaraz hauxe esan
nahi du: acortarán las calles). 

MB: .... kaleak ebakiko dituzte
MZ: kaleak konpontzeko, itxi egingo dituzte. Ongi: Pinua atera-

tzeko bidea ebaki beharko dute

cultura 

Kultur, arkitektur eta horrelakoak molde berriak dira. Oso sartu
dira, ordea, gure artean. “Kultur” alemanez ongi dago, euskaraz
ez.
MB: “Kultur mintegia”. 
MZ: “Kultura saila”, “Kultura mintegia”... 
OHAR: -ura bukaera duten hitzetan -a organikoa da zazpi p ro-
bintzietan. Zazpi probintzietan “tristura, handidura, mindura,
itxitura, kultura, arkitektura” esaten dute baserritarrek. 
Eusko Jaurlaritzan ongi diote: “Kultura saila”.

dar una conferencia Dio una conferencia. 

MB: Hitzaldi bat eman du. 
MZ: Hitzaldi bat egin du, “Hitz egin” esaten den bezala. “Hitz

eman” agindu esan nahi du.

darse Esto se da hoy mucho

MB: Hau asko ematen da gaurko egunean. 
MZ: “Hau maiz gertatzen da”. “Hau sarri ikus liteke”.
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de

Orain modan jarri da determinatzaileari -rako eranstea:  
MB: Ehizarako zakurra, erroparako denda, kulturarako zentrua,

hizkuntzarako idazkaria, autodeterminaziorako eskubidea,
bakerako ituna

MZ: Ehiz(e)txakurra, jantzi denda
Era berean: hizkuntza idazkaria, kultura zentrua, autodetermina-
zio eskubidea, bake ituna

de La misa será en la iglesia de San Ignacio 

MB: San Inazioren elizan izango da meza”. 
MZ: “San Inazio elizan izango da meza”. “San Inazio deritzan eli-

zan izango da meza”.

de que Es señal de que ha venido

MB: Etorri denaren seinale da
MZ: Etorri den seinale da, Etorri delako seinale da

de que Tenía sospecha de que lo habían hecho

MB: Egin zutenaren  errezeloa zuen
MZ: Egin ote zuten errezeloa zuen

defenderse Me defiendo en inglés. 

MB: Ingelesez defenditzen naiz. 
Euskaldunek, zein tokitan den, horrela esaten dute: “Erdera ere
lardaskatzen du, murduskatzen du, saltsatzen du, barbailaka egi-
ten du...”
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días 

MB: Beraiekin berrogei egunetan egon nintzen      
MZ: Berrogei egunean (horrela zazpi probintzietan)

dirigirse Se dirigió al público en euskara  

MB: Haiei euskaraz zuzendu zitzaien
MZ: Haiei euskaraz hitz egin zien

dolor Nadie le hace daño.

Inork ez dio minik egiten
Gipuzkoan eta Bizkaian: minik “ematen”. Min hartu/min eman.
Egia da Iparraldean “min egin” esaten dutela. Frantsesez ere gazte-
leraz bezala “egin” da: “fair du mal”, “hacer daño”.

dominar

MB: Euskara ongi menperatzen du
MZ: Euskaraz oso ongi daki, euskaldun garbia da, euskaraz

ondo, ikusgarri egiten du. 
Baserritarrentzat euskara menperatu sintagmak “euskara azpiratu,
hankapean hartu, mende eduki” esan nahi du. 
MZ: Euskararen etsaiek euskara menperatzen dute, gal dadin.

durante IKUS: TRAVÉS

echar: bota

OHAR: Sarriegi erabiltzen da, esaldiek beste aditz bat eskatzen
dutenean: “Andregaia bota, siesta bota, tiroa bota, ostikoa bota,
begirada bota, dejada bota...”. 
MZ: “A n d regai egin, nobia sano polita topatu du, ederra

siesta egin, tiroa tiratu eta txoria bota nuen, ostikoz jo, begi-
rada bat egin, dejada egin...”.
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echar en falta El niño echa en falta a su madre

MB. Haurrak bere ama faltan botatzen du
MZ. Haurrak amaren falta, hutsa, hutsunea, zuloa, sumatzen

du 

echar ojo Le ha echado el ojo a esa vaca. 

MB: Behi hori begitan hartu du (=le ha cogido rabia). 
MZ: begiz jo du...

enviar Retegi envió la pelota atrás 

MB: Retegik pilota atzera bidali zuen  
MZ: atzera jo zuen, atzeratu egin zuen 

estado

Egoera sarriegi eta behar ez denean erabiltzen da
El estado de salud del enfermo es grave” IKUS —-> abstracto
MB: Gaisoaren osasunaren egoera larria da
MZ: “Gaisoa oso gaizki dago”, “Gaisoa oso larri dago”, “Eri handi

da” (mugaz bestaldean).

estar El conferenciante ha estado muy bien. 

MB: “Hizlaria ongi egon da.” [Esaldi honek hauxe esan nahi du.
“El orador ha estado a gusto, confortablemente”]

MZ: “Hizlariak ongi hitz egin du”, “Hizlariak gauza jakingarriak
esan ditu”...

Extender Les extendió una oferta. 

MB: Eskeintza luzatu die. [= eskeintza lehen baino luzeago egin die]
Ongi: Eskeintza egin die
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gentilicio [HAUXE DA EGUNGO EGUNEAN EGITEN DEN
HUTSIK USUENA: ESTE ES EL ERROR MAS FRE-
CUENTE EL DIA DE HOY]

-dar, -tar bukaera duten adjetiboak, nongoa den adierazteko
BETI honela erabiltzen dira ZAZPI PROBINTZIETAN: 1.
Sustantibo arrunta bada, beti aurretik. 2. Izen propioa bada, atze-
an. 
1. BASERRITARREN ADIBIDE ZUZENAK: Frantziar neskate-

ko hori biziki eijerra da, espainiar zezenak indartsu(ak) dira,
oiartzuar neskatxak politak dira,  ori elizondotar langile bat da,
azpeitiar emakumea, xiberotar laboraria, aramaixotar bost
gizon, frantses euskaldun bat, napar basomutillak, sunbildar
gasna, aramaixotar bost gizon, naparreria, naparmina, napar
(h)egoa (= hegohaizea).

2. IZEN PRO PIOEKIN gentilizioa atzean: Ines azpeitiarra,
Andre eta Ana Mari aihertarrak gisakoak dira, Margarita
amaiurtarra arras maite dut, Inazio azpeitiarra, Mariaxun goi-
zuetarra, Anje Landibartarra, Maritxu sunbildarra, ...

MB: puru kubarrak
MZ: kubar puruak, Kubako puruak. 

MB: manta eskoziarra
MZ: eskoziar manta, Eskoziako manta.

MB: blusa frantsesak.
MZ: frantses blusak. 

gipuzkoano Los guipuzcoanos cantan bien.

Giputzek (giputz, kiputz eta iputz dira zaharrenak) ondo kanta-
tzen dute. 
Ongi: Gipuzkoarrek (hau askoz berriago da) ....
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gracias eskerrak.

MB: “Eskerrak hori etorri dela”. “Eskerrak hori etorri denari”.
“Eskerrak hori etorri delari”. 

MZ: Eskerrak hori etorri den”. “Beharrik etorri da” (Baztanen eta
mugaz bestaldean).

hablar en un inglés elegante

MB: Ingeles dotorean hitz egiten zuen. 
MZ: Ingeles dotorez.
Paradigma zuzena “euskaraz hitz egin” da, ez euskaran (en euske-
ra). Horrela zioen Leizarragak eta egungo eguneko baserritarrek. 
Leizarraga: “Apostoluak lenguaje arro t zez m i n t zo”, “lengoage pro-
p ia z m i n t z a t ze n”, “g u re lengoagez m i n t z a t ze n” (Apostoluen eginak
I I ) .
MB: “Ingeles kaskarrean mintzo da. Ongi: ingelez kaskarrez

Hablaba en siete lenguas. 
MB: zazpi hizkuntzatan mintzo zen. 
MZ: zazpi hizkuntzaz ...

hacer hacer

Eragin + akusatibo= hacer hacer.
MZ: Amak zurginari tanborila eragin dio.
Eragin + datibo = mover.
MZ: “Eragiok, mutil, aurreko danboril horri”

hora

MB: “8 minutu hamarretarako dira”. Erdararen edo ingelesaren
itzulpen hutsa. Ocho minutos para las diez. Eight to ten. 

MZ: Hamarrak zortzi gutxi, hamarrak zortzi gutxiago
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igualmente ¡Buenos días! - ¡Igualmente! 

MB: Egun on! - Berdin! 
MZ: Egun on! - Bai zuri ere!

intensivo

Bizkaian oso ongi egiten dituzte intensiboak
Sólo tú eres santo, Señor   
MZ: Zeu bakarrik santua, Jauna

mantener

MB: “Ministroak sindikatuekin elkarrizketak mantendu ditu”.
MZ: “ Mi n i s t roak elkarrizketak i z a n ditu sindikatuekin,

Ministroak hizketan egin zuen ...”

mantener Mantuvo su palabra

MB: Bere hitza mantendu zuen”. 
MZ: Bere hitzari eutsi zion, Bere hitza atxiki zuen, Hitzari

ekonto dio (Sunbillan),  Hitza bete zuen 

matar erail

Erail . Aditz hau berriki asmatua da. Ez da inoiz izan. “Eraile” bai.
Erailetik “erail” oker atera dute. “Emaile”-tik “email” aterako
balute bezala. Egiazko aditzak erhan, eran da eta erho dira.
“Eman”-etik “emaile” ateratzen da. “Eran”-etik “eraile”.

mi

MB: Nire familian neskak politak dira 
Gure gurasoek eta baserritarrek batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian.
MZ: Gure familian, gure seme-alabak, gure gurasoak, gure herrian
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mirar

1. Begiratu mirar: datibo eskatzen du.
1. La madre ha mirado a su hijo
1. MB: Amak haurra begiratu du.
1. MZ: “Amak haurrari begiratu dio”.
2. Begiratu eta akusatibo “zaindu”, “jagon egin” esan nahi du.

“Amak haurra begiratu du” = “zaindu du”. Mugaz bestaldean ez
dute “zaindu” erabiltzen, “begiratu + akusatibo” baizik. “Bere
bizia begiraturen duenak, galduren du hura” (Leiz. Mat 10.39).
“Baldin bizitzean sarthu nahi bahaiz, begiraitzak manamen-
duak” (Leiz. Mat 19.17).    “Begira zaiztezte Phariseuen eta
Sadduzeuen altxagarritik” (Leiz. Mat. 16.6).

3. Zerbaiten edo norbaiten begira egon= zain egon.  “Hi aiz ethor-
teko zen hura, ala bertze baten begira gaude?” (Leiz. Mat.
11.3.). Iparraldean honelaxe laborariek.

mismo

Es del mismo Azpeitia
Baserrietan gehien entzuten den moldea hauxe da: Azpeitian ber-
takoa, Sunbillan berekoa, Elgoibarren bertakoa, I(dia)za(ba)len
bertakoa
Askoz bakanago: Aspeitiko bertakoa, Sunbillako bertakoa...

mismo

Berak euskaraz (besteak beste) bi esanahi ditu, maiz nahasten dire-
nak. Ongi bereizi behar dira:
1. Lehenagokoa, aipatutakoa, idem. Espainolez: el mismo (azen-

turik gabe)
2. Ber bera, ipse. Espainolez: él mismo.
Kasu honetan ergatiboa bietan paratu behar da.
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1. Gero ere zakur berak eraso zion, ez beste batek 
2. Zakurrak berak eraso zion, gizonak ez. 

Yo creo que incluso el cura le tenía miedo:
MB: Nik uste apaiza berak ere beldurra ziola 
MZ: .... apaizak berak ...

mismo

OHAR: Ez nahas bera/berdin. Gure egunotan gero eta bakanago
erabiltzen da bera. Bera= “el mismo”. Berdin= “antzekoa”, “pareci-
do”, “semejante” da, baina ez “el mismo”.
Berdina: gutxienez bi gauzaz ari zara. Bera: gauza batez. 
MZ: “Bi baloi horiek berdiñak dira”. 
MZ: “Atzoko baloia eta gaurkoa bera da”

MB: “Franco eta kaudiloa berdinak dira”
MZ: “Franco eta kaudiloa bat eta bera da”.

Tiene los mismos problemas que Pedro
MZ: Pedroren problema ber-berak ditu.

montón Le quería un montón. 

MB: Pila bat maite zuen [Pila-k kantitatea adierazten du]
MZ: Oso maite du, maite maitea du, bere kuttuna du, bere

begi-begikoa du
MZ: Harri pila handia bildu du

mucho .

Ez nahas asko/handia. Asko-k kantitatea adierazten du.
MB: “Bero asko”
MZ: “Bero handia”.
MZ: “Sagar asko dago, daude sagardian”.
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muerte IKUS Vida

OHAR: Herio/heriotza. Guk, hegoaldekook ez ditugu bereizten.
Heriotza bakarrik erabiltzen dugu. Iparraldean ongi bereizten
dituzte. “Herio” bizia kentzen duena da. Heriotza: hiltzen ari
garen denbora.  
La muerte le salió al encuentro en el camino.
MB: Heriotzak bidean topo egin zion
MZ: Herioak bidean topo egin zion 
MZ: Herioak ez du barkatzen, Herioak atxeman du
MZ: Balbeak...    Balbeak joko zaitu  (Bizkaieraz)
MZ: Heriotzean gaztaroko eginak gogora etortzen dira
MZ: ... erregutu gure alde, orain eta gure heriotzako orduan.

noche Esta noche he dormido bien  

MB: Gaur gauean ongi lo egin dut
MZ: Bart, barda ongi lo egin dut
MZ: Gaur gauean ere ongi lo egingo dudala uste dut.

nuevo

OHAR: Euskaraz berri “zaharraren” jazargoan dago.
MZ: “Etxe zaharra bota eta berria egin dute”. 
MB: “Retegik tanto berri bat egin du”. 
MZ: Gallastegik beste tanto bat egin du”, “..tanto bat gehiago

egin du”. 
MB: whisky berri batera gonbidatu zuen
MZ: beste whiski, whiski bat gehiago.
MZ: Asmo berria hartu du
MB: Bihar bilera berria izango dugu
MZ: Bihar beste bilera izango dugu
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otro El otro día le ví a Joana 

MB: Beste egunean Joana ikusi nuen 
MZ: Lehengo egunean, lehenakoan, aurreko egun bate(a)n [IRA-

GANA]
MZ: Beste egun bate(a)n hitz egingo dugu [ETORKIZUNA]

par

Pare-k eta dozena-k joskera bera eskatzen dute.

MZ: Dozena bat sardina jan zuen [toki guztietan horrela]
MZ: Pare bat arraultza jan du [bizkaieraz ongi horrela]

parecer Esos niños parece que son buenos   

MB: Ume horiek onak direla dirudi
MZ: Onak direla ematen dute ume horiek    
MZ: Onak direla dirudite haur horiek  
MZ: Haur horiek dirudite onak direla

paso Dió un paso adelante 

Iparraldean ongi: “Urrats bat aurrera egin zuen”
Hegoaldean hauxe irakurtzen dugu: Pauso bat eman [erdaraz ere
horrela: dio un paso]. Gure gurasoek: Pauso bat egin zuen.

pastor

MB: artzain zakurra
MZ: Ardi zakurra
MB: Artzain gaztaia
MZ: Ardi gaztaia

101

Egungo egunean egiten diren hutsik usuenak



peseta

MB: 2000 pezetatan saldu dute
MZ: 2000 pezetan saldu dute

poner

Berezi Iparraldean bezala: jarri (intransitiboa)/ezarri, ipini (transi-
tiboak). 
MZ: Buruz gora jarri da
MZ: Liburua hor ipini, ezarri du

popular Es una canción popular

MB: Kantu herrikoia da (=canto amante del pueblo)
MZ: Herriko kantua da

Puesto que/ Por lo que

Berezi: 1. -nez gero-k= Puesto que= Kausalitatea adierazten du.
“Amak esan duenez gero, nik sinesten dut” = Amak esan duelako, 
2. -nez: Por lo que. “Amak esan duenez, alaba gaixorik dago”
MB: Jatorra zarenez, lagun asko duzu
MZ: Ona zarenez gero, lagun asko duzu

punto Son las cinco en punto

MB: bostak puntu-puntuan dira (Ga z t e l e r a ren itzulpena.
Iparraldean ez duzu entzungo)

MZ: bost-bostak dira, bostak dira tankan, bostak egin-eginak
dira, bostetan bertan etorri dira, bosten trangadan
ailegatu dira, bostak zuzen dira (Iparraldean)

Es puntual
MB: Puntuala da
MZ: Ordurako etortzen da, orduan zuzena da 
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Reflexivo

OHAR: Kontuz erreflexiboekin. Idazle klasikoetan [Leizarraga,
Axular...] eta orain ere bizkaieraz erreflexiboa intentsiboen molde-
tan egiten da.
Yo amo a mi madre
MZ: nik neure ama maite dut, zuk zeure ama, guk geure ...
Horrela Leizarragak eta Axularrek eta oraingo bizkaitarrek.
MB: hortxe dauzkat nire mimosak eta nire arrosak
MZ: hortxe dauzkat neure mimosak eta neure arrosak

repetir 

OHARRA: Errepikatu soinuari lotua dago.
Repitieron la jugada 
MB: Jokaldia errepikatu zuten
MZ: Berriz erakutsi dute jokaldia
MZ: Ezkilak errepikatzen ari ziren, Berriz errepikatu zuen kantua

Resultó muerto 

MB: hilik suertatu zen.
MZ: hil egin zen, hil zen

saludo Le dí un saludo   

MB: agur bat eman nion.
MB Agur beroa eskaini nion 
MZ: agur egin nion

sentido Mete la tarjeta en este sentido  

MB: Zentzu honetan sartu. 
MZ: Alde honetatik sartu, Hemendik sartu  
MZ: Zentzutik aterea da, Zentzu handiko pertsona da
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si 

Ez dakit etorriko bada.
Hobeki: Ez dakit etorriko ote den. Mugaz bestaldean: Ez dakit
jinen dene(nt)z

sintaxis

OHARRA: Perpausa nagusiaren sujetoa, menpeko perpausari ez
lot.
MB: Artzaia mendira joaterakoan, azeria ikusi zuen
MZ: Artzaiak, mendira joaterakoan, azeria ikusi zuen
MB: Eperra, kantatzen hasten denean, ehiztariak non dagoen iga-

rri egiten dio  
MZ: Eperrari, kantatzen hasten denean, ehiztariak non dagoen

igarri egiten dio

sintaxis ¿Alguno de vosotros va al monte?  

MB: Zuetako inor mendira al doa?
MZ: Zuetako inor mendira al zoazte?

sintaxis 

Itzulpen traketsak: 
Egin nahi duguna da amari esatea da. MZ: Amari esan nahi diogu.
Gertatzen dena da, zu txarra zarela. MZ: Zu txarra zara, horra
kontua.

sintaxis ¿Alguno de vosotros lo sabe?

MB: Zuetako inork ba al daki?
MZ: Zuetako inork ba al dakizue?
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sintaxis ¿Tú eres el que ha hecho eso?

MB: Zu zara hori egin duena?
MZ: Zeuk egin al duzu ori?
MZ: Zu al zara hori egin duzuna?

sintaxis: Futuro.

Etorkizunaz mintzo garenean ezin orainaldia erabili. 
MB: “Zer, egiten dugu hau?”. “Zer, zinemara goaz?
MZ: “Zer, hau egingo (al) dugu?”, “Zer, zinemara joango gara?

sólamente  soilki

OHARRA: Orain soilik entzuten da= sólamente. Hegoaldean ez
dugu erabili izan. Iparraldean “soilki” esaten dute.
Ez dugu “ederrik egin duzu” esaten, ederki baizik.
MZ: ederki, biziki, apalki, gogorki, biziki, onki>ongi 
Era berean, “So i l”dik heldu den adberbioa “s o i l k i” da eta
horrela entzuten diet nik beti Iparraldeko laborariei. 
Axularrek: “Miserikordiaz soilki eta bakharrik”

su

Bere: Gazteleraz eta batez ere ingelesez baino bakanago erabiltzen
da euskaraz. Euskaraz bere/besteen jazargoan dago eskuarki. 
Ingelesez: “He is learning his lesson”. “He hastened his step”.
“They washed their hands”.
“Gorka se fumó su cigarrilo y se acostó”:  
MB: Gorkak bere zigarroa erre zuen...
MZ: Gorkak zigarro bat erre eta ohera joan zen”. 
MZ: Gorkak bere zigarroa erre zuen; ez zuen lagunarena nahi

izan”. [Jazargoan].

105

Egungo egunean egiten diren hutsik usuenak



también

Ere galdegaiari lotu behar zaio. Ikus zein alde den: “Ama ere ala-
barekin etorri zen atzo”. “Ama alabarekin ere etorri zen atzo”.
“Ama alabarekin etorri ere zen atzo”. “Ama alabarekin etorri zen
atzo ere”. Hauxe ere ongi dago: “-Ama etorri al zen? - Bai. -Eta
alaba? -Baita ere.”

tantos

MB: Partidoa hogeita bi tantura
MZ: P. hogetabira da

tirar

MB: Soka berdinean tiraka
MZ: Soka beretik tiraka

tirar

MB: Tiroa bota zion
MZ: Tiroa tiratu eta txoria bota zuen

todavía

OHARRA: Giputzok eta bizkaitarrek hiru moldetan esaten dugu.
1. Oraindik: orainaldiari dagokionean. “Oraindik gaixorik dago”. 
2. Artean iraganari eta etorkizunari dagokionean: “Ni ezkondu

nintzenean, gure iloba artean ume bat zen”. “Zu ezkontzen
zarenean, artean zure anaia ez da hogei urte izango”. 

3. Konparatibo denean: are, areago. Edurne jatorra da, Irune are-
ago, are jatorrago
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tomate IKUS boteila, caja, vaso 

El kilo de tomates vale 200 pesetas  
MB: Tomate  kiloak 200 pezeta balio du. 
MZ: Kilo bat tomatek 200 pezeta ...

tope Han llegado al tope

MB: Topera iritsi dira.
MZ: Goiena jo dute

través

OHARRA: Gure gurasoek zehar lekuari bakarrik lotzen zioten.
Mendian zehar, hortik zehar.... Denborari ez.
MB: Astean zehar, urtean zehar.... 
MZ: Aste barruan, aste barnean, astean, urte barruan, urtean
MB: Urtean zehar horrek sagar asko jaten du
MZ: Urte barruan horrek, urte barrenean, urtean horrek ...

un 

OHARRA: “Bat” gehiegitan erabiltzen da. Erdaraz “un”: 1. nume-
rala da eta 2. artikulu mugagabea. Euskaraz bat eskuarki numeral
hutsa da. 
“Isiltasun bat zegoen”. “Haize gogor bat zebillen”.
Hobeki: Isiltasuna zen, Dena isil-isilik zegoen, Isiltasun handia
zegoen, Huraxe bai isiltasuna! Han bai isiltasuna! Halako isiltasu-
na! Hango isila! Isiltasunaren handia!

valor

OHAR: Toki askotan balio/balore ongi bereizten dituzte.
MB: “Urreak balore aundia du”. 
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MZ: “Urreak balio handia du” edo “Urreak asko balio du”,
“Urreak prezio handia egiten du”

Balore “ausartzia” da: “Horrek dik balorea!”. Maiz lotsagabeentzat
erabiltzen da. 
MB: “Gizarteko baloreak defenditzen ditu”.

vaso IKUS botila, caja  

MB: Ur baso bat edan zuen
MZ: Baso bat ur edan zuen
MZ: Ur baso bat hautsi zuen  
MB: Koinak kopa bat edan zuen 
MZ: Kopa bat koinak edan zuen 
OHARRA: Sintagma zuzenak: ur edan, patxaran edan, sardina jan
dira. Kantitatea edo nongoa edo zerezkoa den aurrean ipini behar
dira.  
Adibide klasikoak:  “gizon bat, pegar bat ur daramala...” (Leiz.
Mark. 23,13). “nork ere edatera emanen baitrauzue beire bat ur
ene izenean” (Leiz. 9,41). “Zenbat zor draukak ene nabusiari?...
Ehun barril olio. (...) Eta hik zenbat zor duk? Eta hark erran zezan:
Ehun neurri ogi.” (Leiz. Luk. 16,6-7). “boteila bat ungentu” (Leiz.
Mat. 26,7). “(...) zirimonietarik bat zen, ekhartzea bere aitzinera
beira bat ur” (Axul. 264). 

vida IKUS muerte

Bizi/Bizitza. OHAR: Euskaldunok hegoaldean bizi eta bizitza
ongi bereizten ditugu. Bizi: bizirik egotea da. Bizitza:  -tza atziz-
kiak hemen ere nolabait multzoa adierazten du. Bizitza: bizirik
gauden denbora eta denbora horri loturik dagoena. 
MB: Borrokan bizitza galdu zuen. 
MZ: “... bizia galdu zuen”. 
MZ: “Bizitzan gorabehera asko izaten dira”
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OHAR: Mugaz bestaldean ez dute bizia/bizitza bereizten. Han
beti “bizia” esaten dute. 

vivir

OHARRA: Gure gurasoek eta orain ere baserritarrek ez dute
“bizi” aktibo erabiltzen, kasu berezi batzuetan baizik:  “Oraindik
ama bizi dut” eta honen antzeko esaldietan.
El euskera vive momentos difíciles  
MB: Euskarak une zailak bizi ditu. 
MZ: Euskara galduz doa, larri ikusten dut euskara, galbidean

dago euskara ...
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