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Sarrera 

E uskal topon imia nagusiaren normal izazioa egin baino lehen usre dugu badela ain
rzar harrzekoa den punru garranrzi handiko bar, hain zuzen ere euskaldunok biziru
rako gorabehera pol it ikoengarik  jasan behar izan dugun ku lruragaberzea. Ha u ez da 
txanrxetako konrua. G ure deirurak, konparazione, erdal grafiaz izkiriaru izan d ira 
beri, lehenik latinez era Nafarroako erromanrzez edo gaskoiez, era gero gazrelaniaz, 
Hegoaldeari dagokionez. Honen ondorioz d i rugu egun, errare baterako, lrazoqtti, 
Mtígica, Recalde edo Durruty. Ha u garbi erran beharra dago, anitzeran ematen bairu 
egungo deirura askok berezko b i lakaera izan durela, h izku nrza ofiz ia lak ez duela 
zerikusirik izan haien irxura a ldaketan. Hauen aldamenean d i rugu, toponimian, eus
karaz -baina ez erdaraz maiz- gorde d i ren lratzoki (ltzóki l aburrua,  oker ez baga u
de), Muxika, Errekafde era Urrutia ugariak. Hors, euskarak biz i tzeko -edo  hobeki 
erran dezagun «b ix irzeko»- aukera izan duenean berezko d iruen ezaugarriak arxiki 
d itu, era, beraz, normal izazioa egiten denean hau oso kontuan ha rtzeko gaia da, 
zeren deirura bakoi rzak bere h istoria era bi lakaera izan duela  egia bald in  bada ere, 
egia da, orobar, deitura horiek askarasunik gabeko -hizkunrz askarasunaz ari gara
tesruinguru h istoriko jakin batean garatu direla, nolabair errare a ldera. 

Deiru rerarik perrsona izenerara igarorzen bagara, ikusren dugu Nafarroan Erdi  
Aroan era XVI .  mendean usaiakoak ziren ha inbat izen euskaldun  -etimoa zein ere 
den- XVII .  mendean bakanrzen hasten d i  re la, eta XVI I I .ean ia desagertzen di reJa. 
Kasu honeran daude,  kon parazione, Benzart, Eneko, loanes, Otsoa, Petri eta besre 
ha inbesre, era onomasrikan modak bad irela ezinukaruzko egitarea izanagarik ere, 
ezinukatuzkoa da, era berean, badela pol itika gorabeheren era euskal izenen arteko 
baretortze garbia, susmagarri egiten dena, gurxieneko konruan. 

Herri izenei  doakienez, jakina da ha inbat kasuran forma bakarra erab i l i  deJa 
erdaraz era euskaraz, nahiz ulerrzekoa den bezala alde zerbair izaren den, ebakitze-

* Nafarroako Unibensirare Publ ikoa. 
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ko orduan. Adibidez, Oltza zendeako !ztt herrixkaren izena erdaldun batek [ íou] edo 
ahoskatuko du  era euskald u n  batek [1su] ,  [ísu] edo antzeko zerbair. Kasu honeran 
izena normal izatzeko orduan ebakera d iferente horiek izateak ez du berebiziko 
garrantzi rik, erdarazko [o]  e ta euskarazko [s ]  berd in idazten d irelako, baina beste 
kasu barzuetan aldea hand iagoa da, Irurtzttn 1 lrttrzttn-enean, erraterako. Hemen 
ebakerak bana d i re la  dakusagu ( [e] euskaraz, [e] erdaraz), bai e ta  ere gure h izkun
tzan soinu hori tz-z izki riatzen dela ,  gazte lan iaz z besterik ez dagoen b i tartean. 
Oraingoan, beraz, idazteko orduan bi formen artekoa handiagoa da, baina ez da hain
besterainokoa non herria izendatzeko bi aldaera d iferente (Jrurtzun 1 Irurzzm) pro
posatu behar d i ren. 

Irurtzun-en kasua garbi samarra da,  herria euskal eremuan egonik nolaba iteko 
lege babesa baduelako lehen ik, eta inguruko euskaldun ugariek Irurtzun besterik 
erraren ez dutelako gero. Nafarroako beste alderdi batzuetan, berriz, erdararen pre
sentzia, bertan edo inguruetan, aspa ld ikoa da eta maiz h izkuntza honek herri izena 
modu jakin batera eboluzionarazi du,  euskarazko bideaz arras besrelakoa den modu
ra hain zuzen ere. Ha u da  Nafarroako ekialdeko hainbat herri izenekin agitzen dena; 
konparaziorako hor d i tugu aspa ld i  handi  honetan euskara galdua duen eremuko bi 
herri: erdaraz Bigüeza/ deitzen dena, euskaraz Zaraitzuko azken euskald u nek oraino 
ere Biotzari d eitzen d u ren bera, eta Zangoza ondoko Liédena, Zaraitzun ora ind ik  
Lerlia-tzat ezagutua, zei n  Bio(t)zali eta Ledena-rik atera baitira.  Orain gutxi arte eus
kaldunak izan d iren herrien arrean, iparralderago, Erronkari 1 Roncal (< (Er)roncali), 
Caloze 1 Callués ( < *Calose-ren gisako batetik aterea) ,  Corza 1 Cüesa ( < Corza) . . .  eta 
beste d itugu. 

Alderdi honetan zorrea izan dugula erran dezakegu, Zarairzuko era neurri txikia
goan E rronkariko azken euskald u nak informatza i le rzat bal iatzeko aukera izan 
dugulako.  Beste alderdi batzuetan, berriz, partikulazki euskal eremutik u rruti ego
nik Zaraitzu eta Erronkaritik Bardeara era Erriberara jaisten d iren altxunbideen tan
kerako harreman biderik izan ez dutenetan, ez dugu modurik, egungo euskaldunak 
baliatuz, bertako herri izenen euskarazko aldaera edo euskarazko izena zei n  ote zen 
jakiteko. Hutsune ha  u nola bere dairekeen hurrengo atalean azaltzen dugu. 

Sarreratxo ha  u bukatzeko beste kontu bat aipatu behar eta nahi dugu, normal i 
zazio lanean noraezekoak d iren a ldaketei dagokiena hain zuzen ere .  Oroitzen gara 
orain urte gutxi batzuk Nafarroako idazle ezagun batek izen aldaketan aritzea parre
garri geld i tzeko bidea zela erran zigu la ,  hau da, eta haren ustez betiere, h erri izen 
bar normalizatzen bada normal izazio horrek beh in  betikoa izan behar du,  i rri eta lo
tsaemangarri suertatzen baita izena gaur modu batera eta bihar beste batera ezart
zea, hots, izen aldaketan jardutea. Aski baitute euskaldun gaixoek euskaldun izate
ak dakarren ezinitzurizko zamarekin!  

Ezin ukatu gure idazleak zioenak bazuela fu ntsa, baina, gure irud iz, gauza bat 
atzentzen zuen h ark: euskaraz, frantsesez eta gaztelaniaz ez bezala, normal izazioa 
-normatibizazioa hobeki erran genezake- orain egiten ari garela, eginkizu n dugula 
ora ino ere hein handi batez, eta, beraz, normala dela zabuka eta balantzaka ibi l tzea, 
zabu eta balantza horiek gehiegizkoak eta arrazoirik gabeak, apetsa hutsezkoak, ez 
bad i ra behintzat. Horrela gertatu da, euskara i rakasleok ongi dakigu nez, euskara 
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batuarekin, era horre la gertatzen ari da, neurri batean, euskal toponimiaren normali
zazioarekin.  Nafarroaz den bezainbatean, NHI argitaratu aitzin ikerketa franko egin 
zen, paper zaharrak era l iburu zaharrak arakatu era miatu , ahozko bi lketa ere egin 
genuen Nafarroako herrietan, baina artx i boetan gorder ik zeuden al txorrak hein 
batez ezkuru pean ge ld i tu z i ren arrean.  Gero geh iago ikertu da  era ikerketa honen 
emai tzak izan d i ra azken u rteotan proposatu d i ren a ldaketak, orain lehen ez gen i
tuen da tu franko baititugu. Ez dugu nahi ,  alabaina, i rakurleak pentsa dezan egunero 
a ldaketan ari garela; ez, ha u ez da horrela, era izan e re ezin daiteke izan. Aldaketak 
ahal diren gutxienak egiten di ra. Nolanahi ere, ikerketa egin behar dela gauza agi ri
koa da, h ur rengo puntuan zehazten dugun gisa. 

lkerketa egin beharra 

Toponimo nagusiak finkatzeko orduan maíz i kerketa egin behar izaren dugu, ani
tzetan daruak ir ispidean ez daudelako. Hemen orai ndik euskald unak d i ren a lder
d iak era h izku ntza galdu dutenak bere iz i  beharko d i tugu lehen ik, ez baita gauza 
bera, ad ib idez, afarroako Erd ia ldeko edo Arabako Lauko -gaurdainoko << Laura
da» da ha  u- i bar batez edo herri izen batez m intzatzea, i rizpena ematea, era G ipuz
koako Goierri aldeko edo Bizkaiko Durangaldeko beste batez mintzarzea. 

E re m u  e uskaldunaz ari bagara, datuak u s u  he lmenean izanen d i tugu era kon
ponb idea, nolabai r, jendearengana joan, galdegin, era finkarurikako irizpide zenbai
ten a rabera erabakiak hartzea izanen da. Nolana h i  e re, e uskarak biziru duen  era 
ora indik ere neurri batean -eskualdeen araberako kontua da ha u- bizi d uen egoera 
ez-ofiz ia larengatik, b i l akaera azkarra izan du ,  i rakaskuntzako, ad mi nistrazioko, 
kom unikabideetako h izku nrza izarearen galga izan ez d uelako, era beraz, informa
rzai leek eman d iezazkiguketen daruak ainrzakotzat hartu behar bad ira ere, ezin dira 
beti lege izan, dauden-daudenean. 

Izenek maíz bukaerako -a berezkoa ga l d u  d ure, h izkera arrunteko hai nbar h i 
tzek bezala (gouz bat, gauz bet 1 Donosti, ad ibidez' ), e ra  bortizki laburtu d i ra, a ldame
nean erdarazko izen oro har kontserbatzai leago ba ld in bazuten ere. Konparazione, 
Ofazti edo Otsagi erraren zaie afarroan erdaraz 0/ozagutío edo Ochogavía deitzen 
d i re n  herriei  era ez bakarrik de i tu ;  euskaldu nok e re, mi ntzatzerakoan, 0/ázti era 
Otsági -edo  Otxági- i bi l tzen d i tu gu normalean, era aurrenekoa ora ind ik gure h iz
kuntza m intzatzen den eremuan egonik, erabat natural gertatzen zaie inguruerako 
h iztunei .  Bigarrenaren kasua bestelakoa da, euskaraz bakarrik zahar bakan zenbai
tek egiten bairute. Baina honeraz ai rzinago mintzatuko gara. 

Hortaz, ahozko bi lketa egirea ezinbestekoa da; ez, ordea, aski .  Honeraz gainera 
l i teratu raz bal iatu behar d ugu, hemen maíz datu erabi lgarri asko azaltzen d i renez 
gero. Ad i b idez, Zald ib ia era i nguru horrerako herri izenen gaineko za lantza sorru 
zelar ik Iztuetaren lanerara jo  gen uen,  era Nafarroan ere Iruiíea 1 lnoio pareak edo 

' l ñaki Camino donosriarrak erraren digu nez Do11os1i aldaera laburruak, Donosrian, hogeira bosr une
ti k gora ez diw izanen. 
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A rtzibar-en izaerak sortzen zuten zalantza argitzeko E lkanoko Lizarragaren, Larre
koren eta besteren lanak bal iatu genituenz. Zernah i  gisaz, l i teratura, edo zehazkiago 
erran, testu i datz iak ere cum mica satis hartu beharrak d i ra, a itz inxeago ikus iko 
dugun moldean. 

Testuez ari gare lar ik ezin ahantzi E rd i  Aroko eta geroagoko agir iak j asotzen 
d ituzten << b i lduma d iplomatiko>> deitzen d i renak, bertan aurki tzen baititugu herri 
izen askoren aspald iko a ldaerak. Gainera, agiri horietako lekukotasunez bal i atuz, 
an i tzetan izen baten b i lakaera j arra itzeko aukera iza ten da, denboran zehar. Nola
nah i  ere, eta Nafarroari dagokionez, kontuan hartu beharra dago a ipatuta ko b i ldu
metan azaltzen d iren herri izenen a ldaera esanguratsuenak orain hamar u ne argia 
ikus i  zuen NHI-n bi lduak d ire la .  Egia da ,  h alere, gerozt ik  doku mentazio franko 
eman de la  argitara, Eusko I kaskuntzaren Fuentes dommmta!es medievales del País Vas
co delakoan part iku lazki ,  eta honen azterketa ere egin behar dela, ustekabekoak beti 
izan baitaitezke;. 

I kerketa egiteko orduan beti interesgarria da, eta E uskal Herriko alderdi erdal
dundu zabalean baitezpadakoa, artx ibo lana egitea. Lan hau mantsoa, aspergarria, 
gogorra eta an i tzetan eskertxarrekoa da, ordu asko sartu bai baina fru i tua,  emai tza, 
segurtaturik ez dagoelako. Ateratzen d iren ondorioak, ordea, l i teraturatikakoak bai
no aise fidagarriagoak izaten d ira, tartean kontuz tratatzeko d iren datuak ere egona
gatik .  E rraterako, Oibar aldean jatorra zen Zarebidea-rekin batera Sadabidea odoni
moa ere agertzen da. Honelakoetan i kertzai leak bere buruar i  egiten dion galdera da 
Sada ere -erdarazko izena, izen ofizial bakarra- ez ote genuen euskaldunok erabi l 
tzen garai batean, Zare-rek in  batera. Hemen embilera i r izpidea ezarr i  nah i  iza ten 
dute batzuek, prakt ikoak izatearena: euskaldunok Sada ere erabi l tzen genuenez 
gero, eta bidenabar erdarazko izenarekin bat datorrenez gero, aukera dezagun Sada 
eta bazter dezagun Zare, zeren, irabazi, zer irabazten ote du  euskarak bigarren forma 
hau  erab i l iaz? Hau gure ustez praktikotasuna gabe, << praktikokeria>> da, menderik 
mende euskaldunok erabi l itako aldaerak baztertzea dakarrelako berekin. 

P raktikotasuna a ipatu baitugu, beharrezkoa da i kerketa egiteko orduan d i ruaz 
m i ntzatzea. I zan ere ,  nornah ik  ez in du i kertzai le  izan; horretarako prestakuntza 
behar da  lehenik eta astia, astia franko, gero. Horregat ik bekak ateratzea, bekadu-

' Ez dakigu gure ahaleginek deustarako bal io ote dmen; 1 999ko ekainaren 22an, Egunkaria-n, Iruñe
ko kazerari euskaldun ezagun baten anikulu bes tela interesgarrian Samitzuko Espartzti!J era Art:u bailarrm 
irakurri d ugu, Zamitzul:o Espa11Za11 ( modu bat baino gehiago dago ha u errateko; ikus beheitiago) eta Ar
rzibarrm-en ordainez. E uskaltza indiak hanzen d i tuen erabakiak ezagutzeko ahalegina egin behar genu
keela uste dut, bai arlo honeran era bai besteetan ere. 

' Konparaziorako. Ux11e izena -r-z dokumentatzen da 1 1 46. u nean (Goñi,  1 997: 25 1  ) :  " . . .  G u i l lermo 
Acenar in  1 Sangossa, l'vlanin de Leeth i n  Gal i penzo et i n  Vnse, Arremi r  Garceitz 1 in  U rssua, episcopo 
Lupo i n  Pampilona".  Carlus [ ! .aren -honen bihotz gantzutua herri horretan dago- 1 36 1 eko agiri batean 
ere azaltzen da dardarkaridun forma: '"item nous donnons et  laissons a l 'eglise de Noue Dame d 'Ursua en 
noue roiau me de Nauarre, vns  vestemens et  vne lampe d'argem qu i  ardera iour et n u i t" ,  T. Ruiz ( 1 997:  
300).  Dardarkaridun forma hau b i  lekman agertzen denez, h u tsa edo nahasketa ez deJa ondorioztatu 
beharko dugu. Honaz, Ux11e izena ttr:zo-rekin,  edo are geh iago, 1tr-rek in  lowa dagoela  pentsatzeko arra
zoiak badira. 
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nen bar harrzea oso komenigarria de la  i rud i tzen zaigu; honetarako, ordea, sosa 
behar. Gu orain topon im ia  nagusiaren normalizazioaz ar i  gara, baina o i kon imoen 
kasua ere i ruditsua da. Kontu egin dezagun, erraterako, herri batean etxe izenak nor
mal iza tu nahi d i rela .  Hau egiteko lehen i k  bizir ik dauden a ldaerak b i ldu beharko 
dira -ha u ez dateke sobera zaila, oikonimo biziak geh ienrsuenek ezagutzen d ituzte
nez gero, neurri batean edo bestean, adin batetik aurrera part ikulazki-. Halere, era 
bigarren ik, artxiboak ere azterru behar d i ra, ezin baitira, adibidez ( I rurengo o ikoni
moak dakanzagu hona; lñ igo, 1 996: 534, 542) Máixtomáttiá edo Xixtémia bere horre
tan eman.  Hauen parrez paper zaharretan aurkitzen d i rugun Moriestebanbaita era 
Sastreareno, Sastrerena edo Sastrmea aukeratu beharko d i tugu, fi nkatutako irizpide 
batzuen arabera. H ortaz, d i ru a  behar dela garbi dago; besterik da ordea d i ru hori 
nond ik aterako den zehaztea. 

Euskaraz idatzitako testuen garrantzia, toponimia nagusia
ren normalizazioan 

Nafarroako herri izen asko ez d i ra sekulan agenzen euskal testu etan, era agert
zen d irenean kontu handiz erabi l i  behar d i ra, izen ofizialaren eragi na beti oso han
dia izan delako, era eskualde bateko euskaldunek beste bateko izenak an i tzetan 
ezagutzen ez d i tuztelako. Komunikabideetan, mota guztietako paper ofizia letan, 
eskolan eta bestetan euska ldunok beti i rakurri eta aditu d uguna erdarazko izena 
edo a ldaera izan da,  ez euskarazkoa, eta honek euskal idazleen lanetan eragina 
haundia izan duela ezin u katuzko egia da. Mendoza & Múgicak ( 1 993 ) Nofarrooko 
Herri lzendegia-ren kritika egitean Akademiak l iteraturako lekukotasunak ez zituela 
behar beza inbeste kontuan harru zioten, era euskarazko idazkietan finkatutako 
a ldaera laburtuak ontzat eman behar gen i tuzkeela.  B igarren puntuaz aurrerago 
minrzo gara; aurrenekoaz honela genioen aipatu kritikari eranrzuteko moldatu lane
an (Salaberri , 1 995: 572-573) :  

Zer erranik ez,  Nafarroako idazle euskaldunek ez d iruzre ezaguru, gmiz gehiene
ran, mende honerarako zeharo e rdaldundura zeuden eskualdeerako euskarazko ize
nak, euska l d u ne k  euskaraz ibi l tzen ziruzrenak, ikerkera sakoni k  b ururu ez zutelako, 
era beraz, nahiz e ra behin edo beste herriren baten izena euskaraz erabil ia i kusi ,  ezin 
hanuko d ugu e uskal rradizioaren erakusgarrirzar. Guri askoz fi dagarriagoak irudirzen 
zaizkigu, guztiz ere e uskara galdurik dagoen afarroako eskualde zabalean, toponi
mia txi k ian gorde d iren herri- izen ugariak, zeren erdal tesru i ng u ru baten barruan 
agenzen bad i ra ere bes re osagai e uskald unek ( -ogerri, -birle, -lonrlo, -menrli, - muga . .  .) 
era euskararen arauei men egireak garbi emaren baiwre erakusrera e uskaraz ib i l i  izan 
zirela" . 

Artiku lu  berean l i teraru ran i no iz  ageri den ibar bereko herri izen batez m i ntzo 
ginen, honela: 

"(  . . .  ) Zolino ez d u gu aurkiw resweran, baina bai ondoan dagoen Tajonar, herri 
honen e uskarazko i zena,  tesruak resw era idazleak idazle,  Taxoore edo Taxore izan 
bada ere: « l ragan igande arrarsaldean l ruña ondoko Tajonar d e l ako errixkan, mu tiko 
batek arma etxerik anu, burasoen gorderik kargaru; era zer egin gogo zuen ez dakigu-
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la, t i  roa aurdiki zitzaion ( .. . )" ,  Larreko, Nafarroatik, 7 1 .  or. Etzana gurea da.  Agirietan 
ordea, hau d ugu, besteak beste: «Su casa l lamada Jayria ... afrontada con casa de tasoa
rma y churdinena d e l  d icho l ugar» ,  Etsainen, ikus " Nafarroako zenbait i bar- I I ", 1 4. 
or.; « Mas otra ( p ieza) . . .  l lamada Tasorevidezarracoa, afrontada con el Camino viejo de 
Tajonar, y pieza d e  Alzorrizena», PRA-Eio, 45. k.,  1 792. E tzanak gureak d i ra" .  

Beste adibide bat, a ipa l i tezkeen ugarien arrean, L izardirena da;  autore honek 
( 1 972 :  53-54) Sangiiesa'n eta Sangiiesa 'ko darabi l tza eta tes tu idatziak gida bakartzat 
hartuko bagenitu bad irudi  Sangüesa aukeratu behar genukeela aldaera normalizatu
tzat. Alabaina, badakigu h i r iaren euskal izena Zangoza zela, hau baitzen E lkanoko 
Joakin Lizarragak ib i l tzen zuena, eta Zara i tzun euskara desagertu arte i b i l i  dena 
(Zrmgóza. Erronkarin Zánkoza erra ten bide zen) .  Gainera, topon imia txikian ere Zan
goza behin baino geh iagotan kausitu dugu, Oi bar haranean eta Orbaibarren, Zango
zabirlea mikrotoponimoan (Salaberri, 1 994: 304) .  

Hortaz, eta laburtuz, gure irudiz euskarazko l i teratura eta testuak oro har  oso 
a intzat h artzekoak d i ra, baina beti  kontu z i b i l i  behar d i ra, euskal  i dazleek lehen ,  
orain beza la bestalde, erdara izan baitute gehienbat ku l tur  h izkuntza. 

Poli tika, ohitura kontuak era herri izenen normal izazioa 

<<Pol itika» ezarri dugu ataltxo honen izenburuan, baina ezin da erabat erran orain 
aipatu behar dugun arbuio eta gaitzespenaren arrazoi a  bakarrik pol it ikoa dela, pol i
tikak euskarazko izen batzuk atzera botatzean ikuskizuna izan badezake ere. 

Nafarroan zenbait udal eta kontzejuk Euskaltzaindiak egindako proposamenak 
ez d i tuzte gustoko izan, ha  u dela eta bestea dela. Arbuiatu edo ezetsi diren izeneta
ko batzuk hauek d i ra:  Bizkarreta-Gere11rliai11, Inoiea, Oro11oz-Mugairi, Urdaitz, Labio 
eta Zolia. Ezespenaren arrazoiak ze in  izan ote d i ren aztertzen badugu,  erran deza
kegu bi talde daudela izenotan: batean Oronoz-A1ugairi dugu, hots, ora indik euskal
dun d i rauen a lderd i an kokatutako herria, era bestean gainerako guztiak,  mu l tzo 
honetan batetik bestera aldeak dauden arren. 

Zernahi gisaz, euskaraz m intzatu edo erdaraz mintzatu, garbi i kusten da arbuioa
ren sorreran egungo forma ti k urruntzea dagoela, hots, tokian tokiko jendearendako 
arrotz d iren formen ezestea dago, azken batean. Oronoz-M ugairin i nork ez du egun, 
dakigunez, Mugairi erra ten; denek Mugaire ib i l tzen dure, euskaraz eta erdaraz, eta 
hori de la-eta arrotz egiten zaie -i-z bukatutako izena, nahiz  jatorrizko forma hau  
bakarra izan den aspald idanik ,  har ik  eta XIX.  mendearen bigarren erdian,  d i tu gu n  
datuen arabera, desagertzen den arte. Hemen trad izioa 1 egungo erabi lera bikoizta
suna dago'. 

Bizkarreta-Germrliain-i d agokionez, herrian ez da orain euskal dun ik  geld i tzen, 
eta inguruetan gero eta gutxiago -trad izioko h iztunez ari gara hemen, ez euskaldun 

' M11gaire-ren etimoa. halere, ez da ,  Mendoza & Múgi  ca  k nahi dutenaz bestera, M11gabide. lkus Sala
berri, 1 995: 564-565. Bi egileok segurutzat e maten zuten erimologia horrekin A111gaire-ren egokitasuna 
azpimarratu nahi zuten, Mugairi-rcn aldean. 
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berriez-, era herri tarrek ezagutzen du ren forma bakarra erdarazko Viscarttft da. 
Gerendiain euskaraz ibi l i  da  eta ib i l tzen da Erroibarren, eta bertakoei ez zaie arrotz 
gerrarzen.  Arazoa, kasu honetan,  Bizkarreta-ren bu kaerako -a horrek sorrzen du, 
herrian kokarurik dauden karreletan ikus da i tekeen bezala;  so luzio bar Viscarret 
erdarazkotzat era Gerendiain euskarazkotzat jotzea l i rzateke, gaurdainoko erabilerari 
jarra ik izs. E l karrengand ik  aski  u rrun bairaude -jarorri d i ferentea d u re, bisran 
denez-, bide seinaleeran, paper ofizialetan era abarretan biak agerruko l i rateke. 

Urdaitz-en kasua antzekoa da, baina ez berdina. Kas u honetan urdaizrarrek N HI
n proposatu Urdaitz atzera bota zuten, erranez, oso oker ez bagaude, «betiko izena» 
Urdániz izan de la. Hemen garbi i kusten da euskararen galeraren garrantzia zenbate
rainokoa den, urdaizrarrak ez bair ira ohartzen atzo arte berran U róaitz erraren zela, 
lnbul uzkeran orain gutxi arte era E ugi-lragin orai nd ik  ere egiren den bezala ( ikus 
Salaberri, 1 993 ) .  Den a de la, hemen kontuan hartu behar da  bi izenok bata bestea
rengandik hurbi l  daudela era eremu euskalduna izanik -legez, baina ez hizkunrzaz
Urdaitz bakarra proposatzen zela, ez Uróániz era Urdaitz barera (cf. Bizkmnta-Geren
óiain). 

Labio era Zolia pareaz beherago minrzo gara; oraingoan arazoa da udalak ez d i rue
la Labio era Zofia euskal izenrzat onartzen, ha u da, ez d ituela nahi Labiano era Zo/i
na-ren aldamenerako. 

1 ruiiea 1 lrmla-ren kasua garranrzi handiagokoa da, <<euskaldunen hiri  buruzagia» 
bai ta, aspald ian norbaitek erran zuen moduan.  Kasu honetan, jakina denez, Eus
kaltza indiak ora in u rre batzuk M i txelenaren i r i rziari  ja rra ik iz  lnúiea -a proposaru 
zuen, besreak besre hau delako I ruñean argitaratu d iren hainbat l ibururen inprenta 
oinean azalrzen den aldaera. Gero I ruñeko udalaren /rut7a-ren aldeko erabakia ero
rri zen, oker ez bagabi ltza -erran beharrik ez dago a lkarea era zi negotzi guziak edo 
geh ienak erdaldunak zirela, era onomasrika konrueran arigabeak. Uste izatekoa da 
kas u honetan faktore pol it ikoak izan zirela rarrean-, era Nafarroako Gobernuko Hiz
kuntza Po l i t ikarako Zuzendari rza Nagusiaren a ldeko boroa, Es tebe Perrizanena 
aurrenik6• 

Honelako kasuetan, geure buruari egiren d iogu n ga ldera da, E uskalrza ind iak 
nola jokatu behar ore du? Udalak beregainak d ira nahi duren izena hartzeko, Nafa
rroan Gobernuak onarrzen badu, oso oker ez bagaude, era Akademia, berrik i  oraita
razi digutenez, «aholkularia» besrerik ez da, hors, aholkua e man dezake, baina gero 
aholku hor i  a i nrzat h artzen ez bada udalek onartua onetsi  beharko d u .  Legez ha u 

; l ñaki Cami nok d ioskunez (ahozko adierazpena), berak i\ lezkiritzen Bixl.'tliTI'Itl enrzuna du, erdaraz 
l'ismrret deitzen den herria izendatzeko. Guk honclakorik ez dugu b i ldu ,  baina ez zaigu harrigarri gerta· 
tzen, euskara h i l  zorian dagoen ha u bezalako eskualdeetan ohikoa baita, erdaraz mi nrzatzearen bonxaz. 
euskaraz egiten duren bakanetan ere herri-izenen erdarazko aldaerak erabi l tzea. 

' Dokumenrazio zaharrean, erdarazkoan, lnmi11-ren tankerako formak aurkiw ohi d itugu, hots, lnoltl 
edo, baina deizioren batean euskarazko forma ere kausitzen d ugu: " Ferme sen ior Lope Enerones 1 rle /m
lÚa. Testes huius commutationis senior Semeno Fortunionis .. ./ teco. senior Acenars Semenones de U tez, 
Oni Gal indoytz, senior [EJ/necones Ynmiero . Ego Garcia Sancii  manu mea confirmo." ,  Goñi, 1 997: 1 40. 
Etzana gurea da. 
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horre l a  dateke, ba ina, bestalde, zi legi ore da  E us kaltza indiak euskal  usad ioaren 
kontrakoa den izena ontzat hartzea? Zilegi ote da Euskaltzaindiak euskaraz ibil i den 
edota ib i l tzen den izenaren edo a ldaeraren ordez erdarazkoa onestea? Ez gara 
hemen !ruñea 1 !ruña pareaz ari, noski ,  ez era Mugairi 1 Mugaire bikoteaz ere, baina 
bai Labiano, Zolina era Urdániz-en taxuko <<euskal»  formez. Onartzen al d i  tu Real 
Academia  Española-k Girona edo Lleida gaztelaniazko izentzat? 

Legea errespetatu era begiratu beharra dago, baina normala ore da Larraunen 
Etxarri i dazten dena k i lometro batzuk beherago, E txauribarren, Echarri i daztea? 
E ra Iruñe ondoko bi  Zizur-ak erdaraz ere grafía d i ferentez idaztea? Hauek kontu 
pol it iko eta administratiboak d ira, logika handir ik ez izateaz gainera edozein unetan 
a l  da daitezkeenak, << Vascuencea>> -ren legea berrikustearekin,  konparazione. Gogo
ratu beharra dago orai n  ez aspaldi saio bar izan zela Nafarroako Legebiltzarrean alda
keta hori lortzeko, orduko gorabehera pol i ti koek huts eginarazi bazioten ere. Zer
nahi gisaz, garbi dago batzuetan izen ofizialaren eta Akademiak proposatu izenaren 
arrean aldea badela, arazoak soi-rzen d i tuena. 

Normalizaziorako i rizpideak 

Orain arte bi  arazo in  portante aipatu ditugu irizpideei dagokienez: 
4. 1 .- Aldaera herrikoi (arinki edo bortizk i )  laburtuen tratamendua. 
4 .2 . - <<P raktikokeria >> de itu duguna, erdarazko izenak euskararako proposatzea, 

jokabide hau praktikoago delakoan. 
Arazo geh iago ere bad ira, baina ikus ditzagun bi  hauek lehenbizi .  
4. 1 . - <<Aidaera herr ikoia >> d iogu era ez << i zen herr iko ia >> ,  normalean euskarazko 

izenak eta erdarazkoak tok i  beretik atera d irelako, etimo beretik, bestelako kasuak 
ere izan arren. Hots, euskarazko izena erdarazko << bera» ohi da,  baina eboluziona
tuago egoten da (ez beti ,  alabaina. Cf. goian a ipatutako Biotzari 1 Bigüezal edo Corza 
1 Güesa parea k), gorago erran bezala euskara h izkuntza ofiziala izan ez delako. Lehen 
a ipatu d itugu Ofazti (Ofazagut(a erdaraz) era Otsagi, Otxagi (Odtagavía erdaraz), baina 
berd i n  aipa l i teke, ad ib idez, M ark i nako auzoa den Ziortza (Zenarruza) edo beste 
edoze in, izan aukeran baiti tugu honelakoak. 

Gure ir i tz ia garbi aza lduko dugu :  gu ez gara, ma i la  ofiz ia lean, a ldaera laburtu 
horiek proposatzearen era erabiltzearen aldekoak. Uste dugu kontserbatzai le jokatu 
behar dugula honelakoetan, pasatu gabe jakina, soberakina sobera baita toki guztie
tan, hau da, Erdi Aroko formetara i tzu l i  gabe, baina azken ord uko berr ikeriak ere 
onartu gabe7• E rraterako, guk uste dugu Goizueta izan behar duela Urumearen ertze-

' Sabino Arana ere ( 1 896: 263-264) iritzi honetakoa zela d i rudi, honela baitio: 
"DI'jonétim ettsNrim.- E n  los nombres euskéricos propios ( locales y personales) debemos respetar la 

fonética ind ígena con que han llegado á nosotros: porque, como nombres propios que son. su  forma es ya 
fija,  y no tenemos nosotros derecho á variarla para acomodarlos á n ingún sistema fonético que hayamos 
adoptado. Debemos, por ejemplo, decir: 

Bilbao, y no Bilbo 
Lekeitio, y no Lelieto ó lekieto 
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ko herriaren izena, ez Goizubieta zaharkirua ez era Goizuta herrikoia ere. Hemen, 
jakina, h izkunrz mai laz minrzatu beharra dago, erregistroz, guri ez bairzaigu barere 
gaizki i rudi rzen goizuerarrek berek Goizuta ib i l rzea e rxean,  lagun arrean, herrian, 
eguneroko h izkeran. Besrerik da, ordea, inprimaki ofizialeran, bide seinaleeran era 
abarreran zerk agertu behar duen zehazrea. Gure usrez, errana d ugu, Goizueta da 
egokiena horrerarako. 

0/azti, Otsagi era Ziortza-ren kasuak anrzekoak d i ra. H i ru hauek jak ina  denez 
0/arzagutia, Otsagabia era Zmarrutza (> Zeatrutza)-rik arera dira, a legia, ez erdarazko 
formarik, baina bai honerarik hurbi lago dagoen aldaerarik. Forma osoak aukerarze
ko arrazoiak bi dira gure iri rzian: 

a )  Forma laburtuak maíz ez zaizkio inongo ara u fonologikori jarraikirzen, l ibreki 
eboluzionatu dure, halabeharreko bi lakaera izan dure, maíz si laba bar baino gehiago 
gal d u  d urelarik: Beute, E/gorgia, fbizta, lat11ta, Sauta . . .  Hors, ez dago legerik a ldaera 
hauen garapenean, anarkia da nagusi ,  azentuaren eragina a lde bar uzren bad ugu 
beh inik beh in. 

Guzriaz ere, laburkera prozesua zenbaireran euskara mi ntzatuan oh ikoak d i ren 
gertakarien ondorio da: Beskoitze edo Sohiita, konparazio barera, bokal arreko dardar
kari bakunaren galrzearen -lehen kasuan- era dardarkaria + aspiratua caldearen bi la
kaeraren -bigarrenean- emairza d i ra, a ldakunrza horien ondoko edo a ld i  bereko 
bokal bategirea ahanrzi gabe. Borroka, gudua, galdua d ugula  badakigu, baina errare
ko aiherrak egon era erran gabe ezin pasa tu: gure usrean Beraskoitz eta Sorhoeta dira 
proposatu beharreko formak, hors, Leizarragak 1 5 7 1 n  (Beraskoizko dio) era Belapei
rek eh un era hogeita bosr urte berantago zerabilrzaren formak. B igarren honek dara
bi len Zuberoa forma, grafiak grafía, da ha in  zuzen ere egun batuan onarrzen dena, 
era ha u horre la bada -arrazoi geh iago ere bad irareke, autoreen lekukorasun beran
duagokoak eta- ez da garbi ikusren zergarik haurersi behar den, besre alderik, Sohii
ta eboluzionarua. 

Hemen gure ku l tur  ondarearek ilako arxikimendua ere bada tartean, zeren -era 
ez d ugu etimología eginahalean lortu behar den helburutzar hartzen- Beraskoitz-en 

Gernika, y no Gernike 
Arteaga, y no Artia ó Artie 
Beénneo, y no Bermio 
Alboniga, v no Almilm ó Alnúke. 
l kusten den bezala proposatzen d ituen formak crdarazkoekin bat datoz, ba i na ez da honetan geldi

tzen, eta «euskal izcn bereziab dituzten bizioez garbitu behar d i  re la uste du,  izan da i tczen hauek natura
lak -barne bi lakaeraren ondorio-, izan daitezen erdararen eraginaren ondorc: 

"La ú n ica reforma á que nosotros podemos y debemos sujetar los nombres propios euskéricos es 
aquella que los purifica de los vicios que tengan, ora se deban á causa natural, ora á influencia erdérica. 

Ejemplos: 
A ránzaz11 debe ser Arantzazu 
Zuazo Zuatzo 
Lejabarri Lexabaí-i 
Recalrle Erelmlde 
Urmgne l' ruila 
Ciboure Ziburn" ( ibid. ,  26-t) 
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Berasko baitugu, erdarazko llelasco-ren euskarazko kideko izena (Orpustanek, 1 990: 
23-24 eta 1 999: 2 7 1  beste zerbait ikus i  nahi du ,  oker gure ustean"),  eta Sorhoeta-n 
sot-ho ' soroa' edo, era toponimian hainbeste azaltzen den -eta atzizkia. Arrazoi honen
gat ik beronengatik hobesten d i tugu gorago a ipaturikako Mariestebanbaita eta Sastre
neo eta Máixtamattia eta Xixtérniá baztertzen. 

Badakigu toponi moen normalizazioa eta matematikak jaki te desberdinak di re la,  
baina ahal delarik ir izpide bera ezarri beharko dugu kasu batean eta bestean. Bestal
de, eta ohartzen gara hau galdera del i katua deJa, Hegoaldean zentzuzko irud i tzen 
zaizkigun irizp ideak -ez formak- I parra ldean ez d i ra bal iagarriak? Alegia, Hegoal 
dean gero eta  geh iago forma osoen a lde egiten bada, I parra ldean zergat ik  hobetsi 
behar d itugu a ldaera laburtu trad iz io handir ik  gabeak ?  E rantzuna ezaguna dugu: 
I parraldeko euskararen egoera tamalgarria da, h iztunek ez l u kete jasanen horrelako 
normalizazio bortitza, aski baitute orain d i tuzten gaitzekin, etab. Nafarroako euska
raren egoera ere ez da  kontent egoteko modukoa, baina onartu da forma osoaren iriz
pidea eta orain arte ez da deus berezirik gertatu. 

b) Euskarazko forma osotuagoak erdarazko a ldaeratik h u rb i l ago egoten d i ra, 
Hegoaldean bederen, eta ha u,  praktikotasunari begira, mesedegarria da beti. Olazti 1 
0/azagutia-ren kasuan argi samar dago Vascuencearen legeko "formas sensiblemen
te d i ferentes" atalean sartzen d i rela; euskarazko a ldaeratzat 0/atzagutia -a hartzen 
bada, ordea, garbi dago forma bakarra eman behar dela, ez bi .  

Kontua da ora in arte egin d i ren normal izazio saioetan Olazti eta Otsagi-ren tanke
rakoak proposatu d i re la, b igarren mai lan besterik ez bada ere (NH/-n, erraterako) ,  
eta estatus berezia dutela pen tsatzen del a ,  Beute-k, Elgorgia-k edo !bizta-k ez bezala. 
Guk ez dugu batzuen era besteen alderik i kusten, era Otsagi onartzen bada, zergatik 
ez da ibar bereko lbizta onartu behar, adibidez?, eta 0/azti onrzat hartzen bada, zer
gat ik  ez Altsu (A itsasu- ren partez)  edo Urdin ( Urdiain-en ordez) ?  Otsagabia -a eta 
0/atzagutia -a forma osoek duketen arazoa bukaerako -a hori i zan daiteke, M itxele
nak erraren duen beza la  euskarazko aldaerek -a eskas ohi baitute, erdarazkoek -a 
agertzen duren bi tartean.  Honela zioen errenteriarrak lrurlea, lruñe pareaz ari zela
rik: 

"Bai lnn7ea eta bai lno7r zabalduak badira. eta nolazpait  ere elkarren kideak, bada 
bid e aski erosoa bata besteari lotzeko eta uztartzeko. Gauza jakina baita E uskal herri
ko izen propioak maiz agertu ohi d irela noiz artikulu itxurako -a itsatsirik daramatela, 
noiz hori gabe. E rdal  formek sarritan d ute euskarazkoek ez d u te n  -a: esate baterako 
Alrsasu (Airsu l lrdiainen, Satrustegi adiskideak esan zidanez eta cf.jreyre Seme11o rle Als
sasso, 1 288): Alsasua, Bakrtiku (cf. don S Remiriz rle Vacairu, 1 226, U tergan): Bamiroa, 

' Usre d ugu ikenzai l c  ha u urrU[iegi doala azalpen anrroponimiko erraza duren  wki izenetan besrela
ko azalpen dcskribarzai lea b i law nahi duenean. lkus  lrigoienek ( 1 990) cgin zion kr ir ika. Lemoine ere 
( 1 977:  1 24 )  urruricgi doa Brism11s 1 Beskoitze-n, bes re askman bezala, izen galo-erromararra ikusi nahi baiw 
(8rixi11s. Briai11s) .  All[ore honek euskal jawrri dcskribarzai le segu rua d U[en izeneran ere anrroponi moa 
i kusi nahi izaren du. Honela dio. adib idez, Ho.1prmm 1 Ahozpome-z ( ibid.,  1 25-1 26): 

"Haspanen ( ... ) . - Le nom ne peur ras s'expliqucr par le basque; la finale nasalisée -e11 évoque -fl/111111; 
Aspn-(i)11s" .  
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0/azli: 0/azagutia ( Oiaragutia XIV mendcan, ez -goitia!), Otsagi : Orhagavia ( Oxssagauia 
eta horren gisakoak X I .  mendeaz geroz), era abar. Baztanen Eluete (Eiuate lehen ) era 
Elbetea ( . . . )" ( l\ l itxelena, 1 987 [ 1 983],  1 92 )  

Guk uste dugu M itxe lenak hor  aipatzen dituen izen guztiak ez d irela maila bere
koak, batzuk (Bakaiku, Elbete) "art iku lu  itxurako -a" -r ik gabe azal tzen d i relako 
dokumemazioan -badira salbuespen d iren lekukotasunak, a labai na-, era beste ba
tzuk berriz -a-rekin (Otsagabia, 0/atzagutia). Geroztik, bi izen hauek kend u-utzizko 
-a-rekin normal izatzea dokumentazioan azaltzen denarekin bat egitea da, Bal·aiku 
era Elbete artikul u i txurako hori gabe normal izatzea trad izioarekin bat egitea den era 
berean.  Hemen pixka bar aparte geld itzen zaiguna Altsasu da, agirietan ia beti, Mi
txe lenaren leku koa gorabehera, -a-rekin aurk i tzen baitugu ( ikus  NHI). Nolanahi 
ere, konruan hartu beharra dago, errenteriarrak !rUJ7ea 1 /ruiia azterrzen ari delarik 
d ioen bezala, d i rugun testigantza horiek erdal restu inguru koak d i rela,  era oro har 
euskal usadioarekin  bat heldu era fidagarriak d i re l a  irudi badu ere, ez d ute la  beti 
horrela izan behar, noraezean. 

Laburketa borritz anarkikoetat ik bereizi behar d i ra, eta zeharo bereizi gainera, 
Eus kal  Herrian oso zabaldua egon den arau fonol ogiko batí jarra ikiz gertatu diren 
a ldaketen fru itu ak.  Errare baterako, bokal arteko sudurkariaren galera, Afbeiz, Gal
rlakao, Laukiz, Lazkao edo Dorrao-n duguna, ez in da  des i rxuraketatzat jo,  ez era 
b i lakaera anarkikotzat ere. Kas u berean dago lehen aipatu d ugun Zio11za -ha u da  
izen ofiziala- sudurkaria galtzen duen aldetik, dudarik gabe Zearrutza-ren itxura
gabetzea besterik ez baita, oraingoan -desegokiro gure ustean- forma desitxura
ruxea eman bal d in  bada ere ontzat. Orobatsu erran daiteke d iprongoen tratamen
d uaz, bu kaerako bokalak ixteko edo itxi ma ntentzeko e uskaraz dagoen joeraz, 
h asierako bokal pro tetikoei eta bestelakoei eustekoaz era abarrez ( cf. Ataf/u 1 Ata
/lo, Errezu 1 Riezu, Erripa 1 Ripa, Erronkari 1 Ronkal, Galoze 1 Gallués, fnmberri 1 
Lumbier . . .  ). Alegia,  a lde batean ezarri behar d i ra legerik gabeko laburtze usu bor
t i tzak eta beste a ldean h izku ntzaren joera zabald u  eta zahar baten ondorio d i ren 
a ldaku mzak. 

4.2.- Honekin loturik dago bigarren irizpidea, praktikokeriarena deitu duguna. 
Zenbaitek gorago aipatu forma ebol uzionatu horiek -edo horietako batzuk, hobeki 
erran (0/azti, Otsagi)- onartzen d ituzte, baina gero galdegi ten dure  ea zer dela-ta 
onetsi  behar d i ruzten bokal arreko sudurkarir ik  gabeko formak edo bu kaeran -tz 
dutenak, erdarazko aldaeratik urrumzen direnak, askoz praktikoagoa l i tzatekeelarik 
Taxoare edo 0/kotz-en partez, erraterako, erdaraz -itxurak i rxura- ib i l tzen d i ren 
Tajonar eta 0/koz erabi l tzea. Galdera hau beste batekin osatzen dute: zer irabazten 
du euskarak Tajonar eta 0/koz erabiltzeko parrez Taxoare eta 0/kotz erabiltzearekin? 
Lehen galderari eramzuna eman diogula usre dugu; bigarrenari, berriz, beste galde
ra batekin erantzun dakioke: eta zer irabazten du  euskarak Pamplona edo San Sebas
tian erabi l i  ordez fno7ea edo Donostia erabil tzearekin?  E rantzuna bistakoa da: eus
kald unok trad izioz, menderik mende erabil i  d i tu gun aldaerak erabi l i  behar diru gu, 
eta ez d i ru gu ,  praktikorasun gaizki ulertu batengatik, euskararako ere erdarazko 
a ldaerak onetsi behar. 
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Hemen za lantza batez ere eu skara ga l d u  duren  a lderd ietako herr ie n  izene
tan  sortzen za ie ,  ez  h a i nbeste  eu s kara b i z i r i k  d agoe n e skua ld ekoeta n", ba i n a  
u l e rtu behar  da  h a in bat tok i tan  gure h izku n tzaren galera azkarra izan  de la ,  e ta 
tes tueta n  eta artx i boetan gero e ta ge h i ago aza l tzen ar i  d i re l a  erda l d u n d u tako 
ere m u a n  boka l  arteko s u d u rkar ia  ga l d u  eta tx i s tukar i d u n  afr ikar iak  d i tu zten  
formak.  E rraterako,  guk ora i n  hamar  urce NH!-n Ardanatz normal izatu gen u e n  
herri izena ( E gues i barkoa) Ardach dokume ntatu da  gero A rdachabidea m i kroro
pon i mo h i stor ikoan .  H onetan h i ru gauza i nteresgarri azaltzen zaizkigu:  

a.- Bokal arteko sudurkariaren galtzea. Ha u erran gisa, arau orokorra da,  eta euska
ra galdu duen -berriki samar galdu du, Elkano 1 904an herri euskalduna zelako arre
an- Nafarroako alderdi zabalean ere kausi tzen dugu (Aizkoa, Artaxoa). Beraz, beste 
a lderdietan ageri den arau fonologikoa hemen ere i ndarrean egon zela dakusagu. 

b.- B ukaerako txistukaria afrikaria zela garbi erakusten digu -eh d igrafoak. Hor
taz, NHJ-n analogiaz bal iatzea ez zen txorakeria izan, kasu honetan bederik .  

c . - Nafarroako eta bestetako hainbat lekutan ora indik egiten den moduan,  adla
tiboaren hondarkia, kontsonantez bukatutako izen berezietan, -a zen ,  edo izan zite
keen, Eguesibarren .  

4.3. Tokian tokiko euskararen sarrera, toponimoen norma/izazioan vs. 
analogía 

Gai del ikatua da h au Nafarroa bezalako eremu zabal <<nabar» batean; beste herrial
deetan ere, seguraski,  antzeko zerbai t  izanen dugu, baina beste maila batean. Nafa
rroako herrien normal izazioan (NH/-n )  Erron kari eta Zaraitzuko herri izenei lehe
n i k, eta Baztangoei gero, zuten bereztasuna ai tortu zitzaien,  alegia, bertako ebake
rare n araberako a ldaerak o nartu z iren ,  p i tt i n  bat osatu r ik zenba i tetan,  bukaerak 
-ha u oh i  da arazo-emailerik handiena- tokian tokikoak onetsiz: Almandoz, Arraioz, 
Orontze, Uztarroze . . . bai na Alkotz, Jraizotz, Madotz . . .  Berd i n  bukaerati k  kanpo ere: 
Bidankoze (ez Bidangoze), Etronkari (ez E1rongmi), baina Espartza halere, ez Espar
za ( l ruñerrian bes te bat e gotea zatekeen erabakigarria) .  

Beste aldetik, izen berak ebakera bana izan dezake ibar batean eta aldameneko
an; konparazione, Baztanen Almandoz dena E steribarren era U l tzaman Almmzdotz 
erraren da. 

Aipatutako hiru ibar (Erronkari, Zarai tzu era Baztan)  horietatik kanpo ere onarru 
d ira lekuan lekuko zenbait  ezaugarri, geh ienbat herri horiek euskaldunak izan era 
izenak gure arrean fran ko erabi l tzen d i relako: Arribe (ez A rriba, hemen semantikak 
ere izan du  zerikusia.  I kus beheitiago d ioguna),  Arantza (ez An:matz),  baina ez beri :  
Auttitz, Oitz, ez bertan erraren den bezala Auttiz, Oiz . . . Hemen harru beharreko era
bakia hau da: analogiari bide eman behar zaio ala tokian tokiko ezaugarriak lehene
ts i behar d i ra? Sol uzioa ez da  beri begien b i stakoa. Izan ere, normalizazio lanetan 

. ,  Hemen ere badira arazoak, ha la  ere. Errarerako, g ipuzkoar askok Pamplo11a edo Plampo11a ib i l rzen 
dure, Leirzakoek Va/mdos era luzaidarrek Sa11 Sebastirm, azken ha u ib i lrzea, goizuerar barendako adib i 
dez, asrakeria han d i  xamarra bald in  baua ere. 
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hautatu ziren formek, egokienak ez izanagar ik  ere, bide egin du tela ainrzat hartu 
beharra baitago. 

4. 4. Gizarte kontuak: Estella 1 Lizarra, Vitoria 1 Gasteiz . . .  

Herri izenen normal izazioa egiterakoan eskuarki i rizpide l ingu ist ikoak erabilt
zen d i tugu, baina h izkuntzaz kanpoko kontuak ere ai ntzakotzat h arrzekoak d i ra. 
Inoiz h izkunrz irizpideak era bestelakoak elkarrekin errietan ibi l i ta ere ez dugu bes
te aterabiderik egi na dagoena onartzea baizik, arestian erran edo  iradoki bezala. 
Konparazione, Lizarra zabaldu da Estella-ren euskarazko izenrzat, nahiz Nafarroako 
euskaldunok -era Arabakoek ere berdin, garai batean, seguru aski- antzinatik Es/e
lla (era Estellerria) erran izan dugun. Berdin gertatzen da Atarrabia 1 Vilfava pareare
kin era antzeko zerbait Gasteiz 1 Viloria era Agurain 1 Sa/vatierra-rekin . Aurreneko bi 
kasuetan euskarazko izenak -Lizarra, Atarrabia- berrako a uzo baten era etxe baten 
izena besterik ez d i ra, baina Este/la era Vil/aba erdaratikakoak d i renez gero, herria
ren zati bar, modu batera edo bestera, era ez osotasu na, izend atzen zuen izena 
hobetsi da. Caro Baroja ( 1 982:  6 1 )  izen zaharrak errekuperatzearen kontra m intzo 
zen Franco h i l era urre gutxi batzuk beranduago, honela: 

"( . . .  ) pues nos encontramos con que éste es u n  problema de d ifusión c u l tu ral de 
u n  concepto que está e n  E u ropa occidental en u n  momento dado.  Lo mismo pasa con 
Salvatierra. Salvatierras hay en E spaña, hay en Francia, etc. etc. Lo mismo pasa con 
M iranda, hay M i randulas, M irande, en fin todo esto es una cosa que la podemos seguir 
por la toponimia general e u ropea occidental, incluso con nombres como u no vecino a 
Alava aunque no es Alava: es l\ l ondragón; Mondragón hay en F rancia y hay en ital ia y 
esto es un uso i n ternacional relacionado con el movimiento de la planificación, parale
lo al uso de los esti los como el románico o el  gótico, usos de una época en u n  ámbito 
grande. 

Ahora podemos pensar ¿son estos nombres equ ivalentes o iguales a los más viejos? 
¿es Vitoria lo mismo que Gasteiz, es Salvatierra lo m ismo que Agurain?  ¿son Gasteiz y 
Agurain tan vascos genuinos como pretenden algunos? Yo tengo m i s  d u das, otros no 
las t ienen.  Yo personalmente creo que Agurain  está den tro de u n  m u n d o  de s u fijos 
que, en fin, t ienen origen no vasco. Y estas dudas que son h istóricas, l i ngüísticas me 
hacen pedir, en este momento, u n  poco de reflexión sobre esta especie de alegría des
mesurada que se ha t e n i do con los cambios de l os nom bres por principio,  por una 
especie de impulso temperamental ( . . .  ) " 

Vil/aba-ren kas u a ( <*Vi//anova; cf. Longidako Vi/laveta-ren Bil/anoua, Bi//anueba, 
Ui//anoua . . .  lekukotasunak, NHI, 1 80; Vil/aveta Vi/lava-ren -eta-dun txikigarria bes
terik ez da), G ipuzkoako Bi//abona-renaren anrzekoa da: et imoa erda lduna da  bi 
kasuetan, baina izenok jaso duren tratamend ua, izan duren bi lakaera euskarazkoa 
da  edo euskarazkoarekin bar dator10, era ez genukeen inolako beldurrik izan behar 

10 Billabo11a izenean, halere. ez da bokal  arteko sudurkaria erori, beharbada izena hartu zenerako 
sudurkaria galarazren zuen araua i ndarrean ez zegoelako. lzenon lehen osagaiak duen soinu busria euska
raren busr i rzearen ondorio izan da iteke, ba ina sortu z ireneko Billa11oba. Billabo11a ebakitzen z i re la ere 
penrsa daitekc. 
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ontzat hartu eta euskal grafiaz idazreko ( ikus Nafarroako herriaz Belaskok dioena, 
1 996: 422).  

Vitoria 1 Gasteiz eta Salvatierra 1 Agurain bikoteetako euskarazko izenak berrako 
herrixkaren izen zaharra 1 1  ( izen honeraz I rigoien, 1 982 ikus  daireke) era h erriaren 
aspald iko izena, Donemi l iagako "reja" -n azalrzen den a (Hagurahin, 1 025. I kus TA. V, 
25 eta h urr. )  d i ra. Salvatierra-ren euskarazko a ldaera Lopez de Gereñuren lanean 
ageri den Salbaterra zen ( 1 983: 426 era 429) eta da,  Arantzazu era Oñari  a Idean (Sal
báterra erra ten da; ikus  Izagi rre, 1 994: 205 ) ,  Billabona-ren tankera berekoa. Ora in ,  
alabaina, berantegi da Billaba, Bitoria, Este/la edo Salbaterra erraren era idazten has
teko; ez da beranregi, ordea, Errenteria 1 Orereta parearen kasuan .  Hemen Orereta 
aspald i ko izena1' berpizru nahian dabi ltza barzu k, euskarazkoa zelako, baina azken 
mendeoran E rrmteria -aldaerek in- ib i l i  izan da, era guk ez dugu usre Orereta ber
pizru behar denik, egun i nork -gaurgero "ia i nork" edo "gutxik" errarea zehatzagoa 
dateke- erab i l tzen ez due lako, Errmteria-k, usaiakoa izateaz ga inera, euskararen 
marka koperezurrean i l tzarua daraman birarrean. 

Alfontso I rigoienek ez zuen guk bezala pentsatzen ( 1 995 :  208); aut ore honen 
ustez bad ira arrazoiak Orereta ontzar hartzeko, are Gasteiz berpizteko izan z iren bai
no geh iago. Konruan h arru beharra da, ga inera, Orereta gerra aurrean ere ib i l i  zela, 
hondarreko urreotan ez ezik .  Honela dio: 

" "In nomine omniporentis Dcy, ego Sancius, Dei  gratia rex Navarre, fa¡;io hanc cartam contirma¡;io-/ 
nis et robora¡;ionis vobis omnibus popu latoribus meys de nova Bitoria tam presentibus q uam futuris. P la
cuyt mih i  Iyben¡;i (s ic)  animo et sana meme populare vos in prefata vi l la  cuy novum nomen inposuvt (s ic)  
sci l i¡;et Vitoria ,  que antea bocabatur Gasteys»,  Nafarroako Antso 6. Jaki ntsuaren foru ematea, Lizarra. 
1 1 8 1 eko irailcan. Crespo et al., 1 99S: l .  

11 Honcla erraren zaigu 1 320ko agiri batean (Crespo et al . ,  1 99 1 :  3): 
"E por q uanto fuessen mas aguardados e deffendidos destos males e que acordaron s i  lo Yo por bien 
toviesse de faser poblacion de vil la todos de so uno en una tierra a que disen Ore reta" 
Eta aitzi nxeago: 
''E nos por faser bien e me¡;ed a los del dicho conceio de Oyar<;o e porque disen que seran mas aguar
dados de dan no que la poblacion que tisieren en la d icha tierra q ue disen q ue es suya a que disen Ore
reta'' ( ib id . )  
Nolanahi  ere Villa N11eva rle Oyrii(O, Villa Nmva d'Oyhmpt eta Villa N11eva d'Oy(l!{l/11 izan zen h iri «sor
tlP• berriak harru zuen izena. ez « Renteria>> edo « E rrenreria>>: 
" ... con consseio e con otorgamiento de la Rcyna donna 1\ l aria, nuestra a vuela e tutora. tenemos por 
bien e otorgamos e mandamos que fagan pobla¡;ion de v i l la todos de so uno que es en su term ino a 
que disen Ore reta que pueblen v todos. E esta que desta guisa y poblaren mandamos que aya nombre 
de aqui adelante Vi l l a  Nueva ele Ovar¡;o." ( ib . )  
Egia  da ,  ga i nera, honclako izenclatzc ponpoxo xamarrak ohikoak zirela, Gipuzkoako h u rrengo tcstu 
honetan ikusten den gisan (Crespo et al., 38) :  
" . . .  e por la Vil la N u e va de Vcrgara Juan  Perez de Lev¡;arralde e lohan Pe res de Espi la  e Iohan Gar<;ia 
ele Eguino; e por la Vi l la l\ laytn de l'vlarquina Pero Manines ( .. . ) ; e por la vi l la  de Sant Andres de [!-ley
bar 1\ lanin Esqucr] de [ Lobi-]no; e por la vi l la  de M iranda ele Yraurgui Ascoytia Pero Sanches ele Ybar
guen, e por la vi l la  ele Salvatierra de Yraurgui [Aspeytia Ynego] de (s ic ); e por la v i l la  ele Santa Crus de 
<;;esto na ( . . .  ) ; e por la v i l l a  de Velmonte de Usurbil ( . . .  ) ; e por la  vi l la de 1\ lont Real de Deva ( . . .  ) e  por 
la vil la ele Maya ele Elgueta ( . . .  ); e por la  Vil lagrana de <;;u maya ( . . .  )" 
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"Gasteiz ziutate-izena berbiztu l izen e rabi l ir iko arrazoi berbera apl ikarzen dateke 
Orereta forma ere era berean onetsirik geldi dad in, gogoan d ugula, gainera, azken une
oran, era baita gerra aurrean ere, aski ezagun era onartu b i h u rtu deJa  euskaldun asko 
era askoren arrean" 

Gu,  ha lere, ez gatoz bat euska l tzain bizkaitarrarekin .  Bakarren batek erranen 
digu ea zergatik proposatzen dugun oraingo izena kas u honetan, baina Labio, Taxoa
re, Zolia eta lehengo mendeko edo lehenagoko beste batzuk beste kasu batzuetan. 
Hemen lehen ik  bada muga kronologikoa: Orereta aspa ld ikoa da, E rd i  Arokoa, ez 
geroagokoa oker ez bagaude, era Labio, Taxoare, Zolia eta abar, a ld iz, askoz berriago
ak d i ra, XX. menderaino iritsi d iratekeenak. Gainera, Errenteria eremu euskaldune
an dago, era izen honen transmis ioa euskararen barrenekoa izan da, hots, erdal jato
rriko et imo baten euskal  b i l akaeraren fru itu da, euskald u ne k  ib i l tzen dutena, ez 
Labiano, Tajonar, Zolina eta beste bezala, hauek, etorkiak etorki, erdal aldaerak bai
t ira, erda ldunek -ez euska ldunek- erabi l i  era erab i l tzen d ituztenak. Beraz, era 
ondorioz, etimoari, odol garbitasunari garrantzi gurxiago eta izenak euskaraz duen 
edo izan duen erabi lerari garrantzi geh iago eman behar geniokeela uste dugu. 

Gizarte kontuei, faktore soziologikoei eman behar zaien garrantzia dela era, ezin 
aipatu gabe Bilbo-ren kasua. Aldaera hau, jatorriz, B izkaiko eta B izkaiti k kanpoko 
euskaldunek ( tradiziokoez ari gara, jakina, zeren erabi l i , egun E u skal Herriko edo
zein h iztun erdi ikasik erabi l tzen baitu) erabi l ia da eta badu antzinadaniko tradizio 
idatzia. Forma laburtuxea da halere, Bilbao-ti k atera dena, eta goian azaldu irizpide
aren arabera bal i rud ike txarrestekoa dela ,  Bilbao-ren mesederako, honela, bide 
batez, arazo franko baztertzen baititugu, euskarazko era erdarazko izenak, edo alda
erak, berd inak -bera- izatearekin (Bilbao-Bizkaia Kutxa-n adibidez). Guztiarekin 
ere, guk ez dugu uste kasu honetan atzeranzko martxa sartu beharra dagoenik, hain 
zuzen ere Bilbo euskarazko izentzat erabi l ia zen e remut ik  kanpo guztiz zaba ldua 
delako, telebistan, i rratian, testuetan, l iburuetan . . .  eta abarretan erabi ltzearen bor
txaz. Gure irudiz ordaindu beharrekoa geh iegi da i rabaziko genukeenaren aldean. 

Nolanahi  ere, orain zenbait giro era tokitan nabari da Bilbao-ra i tzu l i  nahi hori. 
Hau ez da berria; Sabino Aranak 1 896an, gorago ikusi dugun bezala, Bilbao hobes
ten zuen, era azken urteotan berd in pentsatzen zuten M itxe lena errenteriarrak era 
I rigoien bi lbotarrak, hots, onomastikaren arloan -gainerako arloak ez ditugu ukitu
ko hemen- izan d itugun espezia l istarik hoberenek.  Honela  z ioen I rigoienek gai 
honetaz ( 1 986: 1 68):  

"Ayer M itxelena sugirió de alguna manera aquí que la forma B i l bao podría haber
se mantenido inalterada, con forma oficial ambivalente para la l engua vasca y para el  
castel lano. Estoy de acuerdo con el lo, aunque debo confesar que e n  su día me sumé a 
la propuesta que,  debido a que desde hace un t iempo relativamente considerable, al 
menos en Vizcaya, B i lbo se había generalizado como forma ú nica e ntre hablantes vas
cos, apoyaba la oficialización de la forma contraída" .  

Badirudi Schuchardt ere Bilbao 1 Bilbo pareaz kezkatu zela ( H u rch & Kerexeta, 
1997: 39), honela erantzun baitzion -ustez egin zuen galderari, hau ez baita gutune
tan azaltzen- Urkixok: 
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" << B i lbaon» es indudablemente correcto y así se d ice en Guipúzcoa y en el Labore 
En l a  Dotrina Crist ianea de Bartolome Olaechea se lee << B i l boco•• y << B i l bo n »  en la 
edición de 1 775, y en otras 3 posteriores que tengo. E n  cambio en la de 1 825 leo << B i l 
baon »  pero d ice también << B i lboco» .  

Siempre me había l lamado l a  atención esta supresión de la a sobre todo a l  recordar 
el  verso de Shakespeare en el que habla de <<of this latten B i lbo»" 

Kasu honek garbi erakusren du noraino den inporranrea normalizazio erabakiak 
kontuz era zuh urtziaz hartzea, gero arzera egirea oso zaila egiren baira. 

4.5. Semantika kontuak 

Normal izazioan kaus i rzen d ugu n besre puntu  garazkarsua arazo semanr ikoei  
dagokiena da; hau garranrzi gurxiko gai a da  gurean,  baina zenbair  a ld iz ez d iogu 
m uzin era i rzuri egiten ahal ko. D.  K remer-ek azalrzen duenez ( 1 987 :  1 602) tokian 
tokiko bizi lagunek herriaren izena a ldarzeko joera izaren du re, izen hori << OSO era
kargarria>> ez denean. Honela dio:  

" Los habitantes de un lugar de nombre poco atractivo son muy amigos d e  esros 
cambio, como se hace evidente en los dos conocidos ejemplos de Porquerizas, de ori
gen medieval: la de Á vi la se denominará Flores y la de Madrid adoptará el  nombre de 
!V I i ra  flores" . 

J .  A. Fragoren u srez ( 1 99 1 :  2 1 1 )  rabua da zenbair toponimoren deserrorzearen ,  
hors, a ldarzearen, arrazoierako bar: 

"El tabú es otro factor determi nante en el  desarraigo de ciertos nombres ele l ugar. 
Llore nte l\lalc!onaclo, tras citar el caso ele Casas Viejas, trae a colación los del granadino 
Asquerosa y los salmanti nos M11elas y Pocilgas, respectivamente el iminados por las i nno
vaciones Va/derrubio, Florida rle Liébana y B11enavista. Mención aparte merece el  j ien
nense lórlar-o lorlár, pues su parecido con el  verbo de sentido sexual hasta en el  acen
to lo hace vacilar-, voz que pronto se e mpleó en expresiones equívocas ( <<a la par, a l a  
par l l eguemos a jocl á r » ,  e n  la Lozana A 11daluza), y que e n  repetidas ocasiones se h a  
querido cambiar p o r  onomásticos menos comprometidos, habiendo d a d o  ocasión a un 
hi larante suceso la últ ima i ntentona de poner en su l ugar u n  l írico Valle rle las Flores" . 

Traperok d ioskunez ( 1  995: 3 1 ) i zenez a ldarzeko arrazoia h izkuntzaz kanpokoa 
izan ohi  da; honela d io, Kanarietako lekukotasun barzuk aipatuz: 

1 1 6 

"Es famoso en el Archipiélago canario, por ejemplo, el cambio que por los al'ios SO 
ele este siglo se efectuó en la denominación ele la capital ele Fuerrevenrura: se sustitu
yó el nombre tradicional ele Punto Cabras por el  ele P11nto riel Rosario en homenaje a la 
Virgen del Rosario ( . . .  ) .  Y en Lanza rote, Puetto riel Carme11 ha venido a sustituir moder
namente al tradicional nombre ele Punto Tiíiow, por una especie de pudor l i ngüístico 
d e  los del l ugar (cuando tiíiosrt es, probablemente, un guanchi smo, paralelo a Teror, 
Tirior o Tiilor, y por tanto con un significado absolmamente diferente al castellanismo 
que desmerece ).  Y en Gran Canaria, San Nirolás rle Tole11tino sustituyó a La Aldea, por
que aquel es nombre neutro y este connota pequeñez, rura l i clacl y apartamiento; y el 
t rad icional Risco Partirlo de la costa de Agaete, q u e  refleja mejor que ni ngún otro el 
accidente que a l l í  hay, ha s ido sust i tu ido por el metafórico Dedo rle Dios, que i l ustra 
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m uy bien los fol letos tu rísticos, pero que los l ugareños de siempre se resisten a acep
tar; etc." .  

Nafarroan erdaraz Al/o deirzen den herriaren euskarazko a ldaera ere ez da ede
rrenerakoa: azken urreoran ikasi dugu, era segurua da, herri honi euskaraz, Oreirzan 
eta, Alu erraren ziotela, euskal fonetikari dagokionez. Jakina, aldaera ha u h i l ik  dago, 
i nork ez du erabil tzen, alderdi ha u aspaldit ik dagoelako erda ldunduta, era ora in  ez 
d i rud i  << i t sus i»  samarra den izena berp iztea egokia den ik .  Alura noo, A lutik notor, 
Alukoa naiz, alutarra da halakoa . . .  eta beste erratea gogortxo egiten da,  eta kasu 
honetan bad irudi  zuh urrena Al/o-n geld i tzea de la .  

l ru d itsua da,  baina ez berd i na, euskaraz agir iko esanahir ik izan ez arren erda
raz parregarri samar ge ld i rzen d i ren herri izenen kas u a.  Hemen Nafarroako A dios 
eta erdarazko Labiono-ren e uskal  a ldaera den Labio sar d i rzakegu, eta agian A tribe
ren erda l  forma (era izenaren j atorri h urb i la )  den  Arriba (cf. Aldaba, Azpa, Es/aba, 
Ezkaba, Izaba . . .  ). Jakina,  erdaraz ez bageneki arazorik ez legoke, baina badakigu
nez gero A dios, Labio eta Arribo onartzekoak ote d i ren galdegi n diezaiokegu ge ure 
buruari .  Nafarroan Adios era A rribe o nartu d i ra -mai la d i feren tekoak d i ra-, baina 
Labio ez da Arangure ngo u d al a re n  gustokoa izan.  Ez  dak igu,  ordea, azken kasu 
honeran arrazoiak bakarri k semantikoak izan d i ren ,  zeren Zolia ere -honen beste 
arazo bat ebakera ze in  den  zehaztea da- ez da  u dalekoen gogokoa izan, baina bai 
i bar  bereko Taxoare, agian lehenagotik ( 1 990az gerozti k )  hone la  normal izaturik  
zegoe lako. 

Nolanahi ere, garbi dago faktore semantikoak inportanteak d i rela eta topon imo 
nagusien normal izazioan a in tzako hartu beharrekoak, inori ez baitzaio gustarzen 
bere herriak izen irsusia, are irrigarria, izatea. 

4. 6. Neologismo osoak eta neologismo partzíalak: Azkoien 1 A meskoabarren, 
Bidasoa Beherea, Debabarrena, Tajallerria 

l noiz edo beh i n  u rte barzu k  d i tuen  neologismoa onartu da, Azkoien ad ib idez, 
nolabaiteko hedad ura bazuelako. Honelakoak oso bakanak d i ra, guk dakigu la, eta 
ez gara horien oso zale. Besterik da toponimo zahar, ohiko bari atzean zerbait eratxiki
tzea, h alako kontzeptu bat ad ierazteko izenaren beharrean gertatzen garenean .  
Honelakoa da ,  konparaziorako, euskarazko Tafallerria, erdarazko Comarca de Taja/la 
izendatzeko ( hondar b i lketa Tafa l lerri osoan bakarra da eta kontenedoreetan erda
razko izena azaltzen da; honen ondoan,  nah i  bada, euskarazkoa ere ager dai reke. 
Egia erran, «ager daireke>> -ren partez << agertzen da>> erran behar genuke, azken aldi 
honeran aipatu Comarca de Tajalla-ren aldamenean Tojo//ako eskualdea ikusiak bai
kara), edo Debabarrena eta Bidasoo Beherea Gipuzkoan .  !barren arloan ere bada zen
bai teran « neologismo partz ia l >> hauetakore n  bar, afarroako A meskoabarren eta 
Ameskoagoien, adibidez. 

Mota honetako izenak sorrzeko orduan uste d ugu in portan tea de Ja  beti eredu 
zahar era  finkatuetan oinarritzea, hots, euskararen bidetik ib i l rzea, era  gero, eta  4.3 
p u ntuarekin lotuaz, a lderdi  bakoitzeko h izkeraren berezko ezaugarriak ahal den 
neurrian atxiki tzea (hemendik Debabarre11a baina Bidosoa Beherea). 
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4. 7. Ordena kontuak, ibatTen norma/izazioan 
Ibar izenak normal izatzeko garaian maíz arazo hau izaren dugu: lehenbizi ibarra

ren izena eman behar dugu eta gero herriarena ala alderantziz? E uskal e lkarketaren 
arauen arabera ba l i rud ike lehen ik  ibarraren izena ezarri behar de la  (Larraun
Etxarri) ,  baina, bestalde, h au bide seinaleetarako eta beste lako testuetarako ez da 
zeharo egokia, eskuarki h erri izena lehenesten delako, ez ibarrarena. Hortaz, eta 
bigarren i r izp ide h onen arabera, Etxarri-Larraun behar genuke .  Kontua da  ibar 
baten barrenean arrunki ez dela ibarraren izena erabi ltzen herria adierazteko: Uharte 
ib i l tzen da Araki len, Donibane Garazi aldean, Hiriberri Aezkoan . . .  Kanpotik i kus ita, 
a labaina, izen bera duren herriak bereizteko premia izaren da, Iruñean konparazio
ne Hiriberri erran edo idatziz gero batek ez baitaki ze in  Hiriberri-z ari den m intza
tzai lea edo idazlea testu inguru jakin eta zehatz batean ez bada. 

Arazoa, hortaz, Larraun-Etxarri edo Etxarri-Larraun-en moduko h u rrenkeren 
arrean bat aukeratzea da .  Onomastika batzordean zalantzan izan ginen garai batez, 
baina azkenean bigarren ordenaketa aukeratu genuen eta geroztik, hautetsi beharra 
egokitzen zaigunean, lehenik herri izena ematen d ugu eta gero ibarrarena. Egia da 
Larraun-Etxarri-ren moduko leku kotasunen bat bade la, baina egia da,  h a laber, 
Uharte-Arakil eta Do11ibane-Garazi, Donibane-Lohizune sartuak  d i tugula euskaraz, 
hurrenkera hauen erorkia zein baita ere, eta beraz, h izkuntzaren aldetik debeku bor
titzik ez dugula. Praktikotasunaren aldetik, bestalde, egokiago dela i rud i  du aurren
aurrena herri i zena ematea eta gero ibarrarena. 

4.8. Bailara vs. harana, ibarra 
Bes re gai labainkorra, ibar izenen normalizazioan erdarazko val, valie-ren euska

razko k idea haurarzea dateke. Jaki na, ahal delar ik egok iena tokian tok iko a ldaera 
erab i l rzea da, hors ,  N afarroan Valle de Erro e do  Valle de A rce errareko Erroibar era 
Artzibar, NHI-n haurersi ere h autersi zen bezala, bertan edo i nguruetan euskaldu
nek horre la erraren durelako, era Deierri erdaraz Yerri deitzen den harana izendarze
ko (< Dei o +  herri). Bes re barzuetan, berriz, ez da ez herri ez ibar eta ez haran ib i l tzen 
ibarra adierazreko; hau da, konparazione, Baztan-en kasua. 

Guzr iarek in ,  zen ba i r  a ld iz  honelakoetan ere erdarazko valie-ren kide den izen 
bar sartu beharra izaren dugu, ad i bidez ora in  gurxi E uskaltzaind iaren Nafarroako 
ordezkarirzara euskarara b ihurtzeko Baztand i k  igorri zuten Noble Valle y Universidad 
de Bazta11 deizioan.  Honelakoetan Onomastika batzordeak, gure trad izioa aztertu
rik, izen egokienak ibmra edo harana zirela ikusi zuen (bailara-k ez du rradizio han
d i r ik ) ,  ha inbat ibar izenetan biak aza l tzen d i renez gero. B ien artean bat aukeratu 
behar eta ibarra aukeratu zen. Hararta, hala ere, egokiagoa izan dai reke espezifiko
ak bere baitan ibar bi ltzen duenean, Oibarharana-ren kasuan ad ibidez, errepikapen 
itsusiak saihesteko". 

u Baldintzapen hori  gabe ere bada harau aukeratu duenik.  Izan ere, ora i n  gmxi jakin dugu Baztango 
udalak Bazrr111go Harem era U11ibe11sitare uob/ea hobetsi duela goian aipatutakoaren kidetako. 
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4.9. !barra-ren dek/inabideaz 

!barra-ren erabi lerak arazoak sor d i tzake, ez baita gauza bera ibarra izen arrunra 
eta gorago aipatu Erroibar toponimo oraindik bizian aurkitzen duguna, edo Orbaibar 
h istorikoan dagoena (Orbaivar, Goñi, 1 997, 355. agiria). Lehen kasuan ibarrean, iba
rretik . . . dekl i natzen da, baina bigarrenean Erroibarrm, Erroibartik . . .  ; Orbaibar-ren 
kasuan ere Erroibar-enean bezala jokatu behar dela irudi du .  Zalantza guk moldatu 
e lkarketa eta erabi lera berrietan sortzen zaigu edo sor dakiguke, nahiz gure ustez 
j arra ik i  beharreko bidea aski garbi dagoen :  Eguesibar-en tan kerako topon imo 
"berrietan" Erroibar-en eredua erabil i  beharko da, eta Ultzama ibarra-ren modu ko
etan iban·a izen arrunrarena. 

4. 1 O. E rribera a/deko herri-izenen euskarazko erabi/eraz 

NH!-n Nafarroako Erribera a ldeko erdarazko herri izenen ondoan N.t.e.e.c ezarri 
genuen,  alegia,  "no tiene equivalente euskérico conocido" eta lasai asko ge ld itu 
ginen.  Arazoak gero etorri ziren, Nafarroako herri izen horiek maiz ez bada ere bai 
zenbaitetan behintzat euskarazko idazkietan erabil i  beharra zegoelako, Egunkaria-n 
konparazione. Euskarazko izen edo aldaerarik proposatzen ez zenez, garai batean 
zenbait NH/-ren aurreko izendegian ( E u skaltzaindia ,  1 979)  ageri z i ren a ldaerak 
ibi l tzen hasi ziren: Erripazuloaga, Zentroniko . . .  eta beste. 

Jokabide hau  gure ustez ez da zuzena, eta euskaraz h e rri izen hor iek erabi l i  
beharrak d i renez gero, euskarazko -a legia, euskaraz fu ntzionatzeko- soluz io  bat 
proposatu beharra dago, ze i n  ere den hau .  G ure i r i tz ian ( i k u s  Sa l aberri ,  1 998) ,  
gehie netan e rdarazko izenak proposatu behar d i ra euskararako ere, Cárcar edo 
Corella, ad i bidez, ez baitu bal io ,  gure ustean, Karkar edo K ore!! o idazten h as tea. 
G uztiarek in  ere, Fakes e ra Marr:illa-ren modukoetan bada eu skarazko ebakera, 
h a u  da, N afa rroak o  euska ldun  ge h ienek  -hemen a l d e  h an d i ak daude h iztun 
batetik bestera, eta  are eskua lde baretik bestera, euskaldu ntasun  mai laren arabe
ra- oro har Foltzes era Martzillo erraren d u re edo erranen l u kete seguraski beha
rra izanez gero, eta uste dugu hone lakoetan eskubidea badugula -tz- dun aldaera 
hor iek erab i l tzeko. BerbillZfl!IO E uskalrza indiaren ! 979ko l anaz geroztik da Ber
bintzana. 

Zernahi  gisaz, aurki honek ere badu bere ginberra: eta orduan, erran diezaguke
te erdaldu nek, zergatik idatzi behar dugu lrurtzun edo Leitza, guk beti Irurzzm eta 
Leizo erra ten era idazten badugu? 

Hauek dira toponimo nagusien normal izazioak sorrzen dituen  arazo nagusietako 
barzuk; gehiago ere bad ira, baina gaurkoz aski bedi horrenbesterekin.  

Laburdurak 

NHI: 

TA V: 

Nafarroako Herri Ize11degio 1 Nomenclátor Euskérico de Navarra, Euskal
tzaindia. 

Textos Arcaicos Vascos, Mitxelena. 
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RESU� IEN 
E n  el  presenre trabajo e l  auto r  hace una reflexión sobre la  normal i zación 

de los topónimos mayores e uskéricos, considerando los problemas más impor
rantes a los que se debe hacer frente en la e lección de la varianre estándar vas-
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ca. En primer l ugar se señala la aculturación a la que ha s ido sometida la comu
n i d ad l i ngüística euskaldún,  fenómeno que puede ser observado tan ro e n  la 
evolución de n uestros apel l idos, como en la pérdida repentina de una serie de 
nombres muy comunes en otra época -pérdida que coincide con cierras even
tos d e  carácter político- y en la  pro n u nciacíon y fij ación d e  los topónimos 
mayores. Se trata también de la importancia que la i nvestigación tiene en este 
campo, y se hace un examen detal lado de los diversos factores que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de elegir una variante determinada. F inalmente se 
reflexiona sobre una serie de criterios que, en opi nión del  autor, deben guiar la 
tarea normalizadora. 
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