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laburpena
Lan honetan mendebaldeko euskararen 
muga aztertu da: Somorrostro. Horretarako, 
toponimoak aztertu dira. Corpusa orekatua 
izan dadin, dokumentazioan ageri diren 
populazio-guneen jatorria arakatuko da, 
eta, ahal den neurrian, jatorri linguistikoa 
zehaztuko da, euskararen muga marraztu 
ahal izateko.

abstract
The aim of this study is to research the 
limits of the Basque language in the So-
morrostro Valley. For that purpose, local 
names will be studied. In order to obtain 
a well-balanced corpus the provenance of 
settlement names shall be analyzed and, as 
far as possible, their linguistic origin shall 
be determined in order to draw a limit of 
the Basque language through time.

Gako-hitzak: euskara; mendebaldeko mu- 
gak; toponimoak; Somorrostro harana.

Keywords: Basque language; Western lim- 
its; toponyms; Somorrostro Valley.
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1. Atarikoa
Lantxo honen asmoa euskarak mendebaldean izan dituen mugen zati bat aztertzea 
izan da. Kasu honetan, inguru geografiko ez oso zabala, baina gure irudiko esangura-
tsua, aztertuko dugu: antzinako Somorrostro harana. Mugak diogu, eta ez muga, ezin 
delako pentsatu gaur egungo estatuenak bezalako muga finko batez ari garenik, gure 
irudiko, eta hori izan da azterketa egiteko arrazoi nagusia, muga mugikor eta malguez 
ari baikara. Ikerketa burutzeko Goio Bañalesek azken urteotan egin duen toponimia- 
bilketa zehatzaz baliatuko gara. Aipatutako ikerlariak urteak daramatza Somorrostro-
ko toponimia biltzen, eta dagoeneko corpus handia du osatua, nahiz eta, zoritxarrez, 
Bizkaian ohikoa den bezala, toponimo kopuru handiena xvi. mendetik aurrera ager-
tzen den dokumentaturik. Aipu zaharragoak oso urriak dira, urriegiak emaitza fida-
garria izateko, ez baitute sare oso bat osatzeko behar den kopurua ematen. Gainera, 
askotan jatorrizko dokumentuak izan ordez, geroago egindako kopiak dira eta, ondo-
rioz, toponimoak itxuraldatuta ager daitezke. Hala eta guztiz ere, datuak hor daude 
eta horietaz ere baliatu behar da.

2. Inguruaren deskribapena
Somorrostro haranak Ibaizabal ibaiaren ezkerralde osoa hartzen du; hori dela-eta, 
zati handienari Ezkerraldea izena eman zitzaion xx. mendean. Iparraldean, Gaztelako 
erresumako mendez mendeko mugan (la parte del rey deitua), Muskiz herria dago, eta 
hegoaldean Barakaldo. Azken honen kasuan, badakigu, Jose Antonio Uriartek L. L. Bo-
naparteri 1864an eta 1866an igorritako gutunei esker (Gorrotxategi, 2017), euskara ar-
tean bizirik zela, maldan behera zihoan arren. Tamalez, ez dago euskararen erabilerari 
buruzko beste aipamen zehatzik. Ikerketaren helburua muga horren aztarnak aurkitzea 
da, toponimia eta zeharkako datuak erabiliz. Era berean, saiatuko gara arrazoitzen zein 
izan zen bertako mugaren egonkortasunaren arrazoia; izan ere, iduri du muga ez zela 
mende askotan ia ezer mugitu, eta iparraldean (Muskizen, Abanton eta Santurtzin) 
nahiko goiztiarra izan zela erdalduntzea.

Somorrostro harana entitate bakarra zen, 1366an Barakaldoko udalak Enkarterri 
utzi eta Bizkaiko Jaurerriarekin bat egin zuen arte (Uribeko merindadean sartu zen). 
Horrek oso muga bitxia sortu zuen; izan ere, udal hari zegokion herri-basoaren zatia 
bereiztean muga zuzena egin zuten mendian zehar, Afrikako kolonien artekoen antzera.
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1. irudia. Somorrostro harana1 1366. urtea baino lehen (oinarriko mapa ign, 1940).

Geroago, 1500. urtearen inguruan Somorrostro udalerria bitan banatu zen eta en-
titate berriak bakoitza osatzen zuten kontzejuen kopuruaren arabera deitu zuten: Los 
Tres Concejos eta Los Cuatro Concejos del Valle de Somorrostro. Lehenengoak egungo 
Santurtzi, Ortuella, Trapagaran eta Sestao udalerriak hartzen zituen, eta bigarrenak Mus-
kiz, Abanto eta Zierbena. Esan behar da garai hartan Ortuellak eta Santurtzik kontzeju 
bakarra osatzen zutela, eta Abantok, berriz, bi zituela barruan, Santa Juliana eta Done 
Petri; gaur egun antzinako hiru kontzejuak lau udal dira, eta antzinako laurak, berriz, 
hiru. Portugalete hiria 1322an sortu zen, Santurtzitik (garai hartako la mayor pueblatik) 
banatuta. Hala ere, gauza askotan ziren partaide, eta haraneko hiri bakarra zenez gero, 
garrantzia zuen. xix. mendean kontzejuak banandu eta udal berriak sortu ziren arte, 
Muskizko Cruceroan (edo San Julian elizan), Uriosten eta Abantoko Casalgo Pinuan 
elkartzen ziren kontzejuetako ordezkariak.

1 Izenen ofizialtasunak ekarri zuen mapan Abanto izena Zierbena gainean agertzea, eta Zierbena, berriz, Abanton.
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2. irudia. Somorrostro xiv. mendean, Barakaldo banatu ostean.

Azken aldaketa, egungo udalak sortu ostekoa, haranak zuen elkarrekikoa desagertzea 
izan zen. Haranak Montes Altos de Triano izeneko herri-basoa zuen (montes altos izenda-
penak ez du garaierarekin zerikusirik, ustiapenarekin baizik). Basoa herri guztiena zen 
eta, horrelako lekuetan ohikoa zen bezala, ezin zen bertan bizi. Baina, xix. mendearen 
bigarren erdian hango burdin-meategiak ustiatzen hastean, herri berriak sortu ziren ber-
tan: Zugaztieta, Matamoros, Larraineta… Azkenik, 1899 inguruan, herri-basoa Abanto, 
Santurtzi eta Trapagaran udalen artean banatu zen, besteen eskubideen kaltetan. 1901ean 
Santurtzi bitan banatu zen eta populazioaren gehiengoa hartzen zuen guneak Santurce 
izena gorde bazuen, jatorrizko guneak Santurce Antiguo izena hartu zuen. Urte batzuk 
geroago Ortuella eta Santurce berrizendatu zituzten. Banaketaren ondorioz, Ortuella 
Trianoko zati baten jabe bihurtu zen. Euskal Herrian egon den aldaketarik handiena 
suertatu zen inguruan, inor ez bizitzetik milaka pertsona bizitzera pasatu baitzen urte 
gutxian, eta ingurune fisikoa erabat aldatu zen bertako meategien ondorioz. Esaterako, 
Gallarta herria desagertu egin zen, Bodovalleko meategiak janda.

Meategiekin batera, Somorrostro osoan, baina Portugaleteko hiribilduan bereziki, 
merkataritza-nabigazioak izan duen inportantzia nabarmendu behar da. xiv. mendetik 
aurrera, Bizkaiko kostalde hau Europako portu askorekin lotu zen. Era berean, Somo-
rrostroko portuak (La Valle, Portugalete, Ugarte eta Galindo batik bat) topagune bihurtu 
ziren, meategitik ateratako burdina garraiatzeko.
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3. irudia. Somorrostro: Lau kontzejuak, hiru kontzejuak eta Trianoko elkarrekikoa.

3. Azterketa
Lehengo eta behin herrien izenak aztertuko ditugu; geroago, dokumentazio zaharrean 
ageri diren beste populazio-guneak aztertzeari ekingo diogu. Udal-izenak aztertzean 
banaketa fisikoa erabiliko dugu, ipar-mendebaldetik hegoaldera ordenatuz. Parentesi 
artean aipu zaharrena, edo zaharrenen artean zehatzena eman dugu; asko, esan bezala, 
kopiak izaten direlako. Azken horrekin kontu handiz ibili behar dugu, sarri aipatzen den 
Bienandanzas liburua 1474an idatzi zen arren (Gartzia Salazar, 1986 [1474]), ezagutzen 
ditugun kopiak geroagokoak baitira. Hasteko, dena den, haranaren izena da aztertu 
behar dugun lehen puntua.

Somorrostro izenaren lehen aipua vii. mendekoa bide da, Sum rostro (672-680), 
baina data hori faltsua da, eta benetakoa, gutxienez, 1088. urtekoa da. Etimoa gardena 
da, summum rostrum ‘muino handiena’, eta Santanderren ere ageri da. Bartzelonan ere 
izan zen auzo bat izen hori zuena, baina hemendik eramana. Esan behar da xx. men-
dearen bigarren erdialdean izen horren erabilera erabat murriztu zela (Gorrotxategi, 
2000), eta azken mende laurdenean Muskiz izendatzeko erabili izan zela. Horren ordez, 
Zona Minera / Meatzaldea eta Margen Izquierda / Ezkerraldea zabaldu dira, antzinako 
Somorrostro erabat ordezkaturik.
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Muskiz: Muzquis (1502). Nafarroan ere kidea duen herri izen honen etimoa argia 
da, *Musci pertsona-izena (Muscius, Muscio izen dokumentatua, deklinabide-marka gal-
duta; aldera bedi Armentari, Azeari, Laurendi eta besterekin), eta jabetza adierazten zuen 
-iz (ekialdean -itz) atzizkia. Beraz, euskal izena dela esan dezakegu inolako zalantzarik 
gabe. Beste kasuetan bezala, erdaratzeak -iz > -es aldaketa ekarri zuen (Salaberri, 2013).

Zierbena: 1419tik aurrera Zierbena moduan ageri da, ohiko aldaera ortografikoe-
kin batera, Çierbena (1419), Çiervena (1454), eta xviii. mendean bokal asimilazioa-
ren ondorioa den Zierbana aldaera azaltzen hasten da. Izenak erakusten duen -e > -ie 
diptongazioa erdararen ezaugarri argia da, baina xx. mendean, artean, ahoz Zerbena 
ere erabiltzen zen Cardeo auzoan (M. J. Lopez, aurrez aurreko komunikazioa, 2019ko 
otsailaren 7an). Historikoki izen hori Euskal Herrian ageri diren beste -ena, -ano tal-
dekoekin batu izan da; bat gatoz etimo horrekin, eta uste dugu oinarrian Cervius izena 
egon daitekeela. Euskal aldaera zein zen ez dakigu; izan zitekeen diptongorik gabeko 
Zerbena, edo, agian, bokalen arteko -n- lenis galera zukeen *Zerbea. Hala ere, gogoratu 
behar da Mallabian dokumentaturiko Guerena, Goitana eta Berano auzo-izenak ahoz 
Gerea, Goitia eta Berano direla; hau da, kasu batean ez dela bokalen arteko kontsonantea 
galdu. Esan behar da izen proparoxitonoa dela, Enkarterrin ohikoa den bezala (Loízaga, 
Gallárraga, Sasíburu, Arróleza…).

Abanto: San Pedro de Auanto (1322). Bi izan ziren Abanto izeneko kontzejuak: Santa 
Juliana eta Done Petri. Toponimo horren atzean pertsona-izena ikusi izan da (Irigoien, 
1984, 230. or.; Fernández Palacios, 2011, 166. or.), nahiz eta Aragoikoaz mintzatzean 
saizuri (Neophron percnopterus) hegaztiaren erdal izenetako bat ere proposatu den. Ho-
rren euskal kidea Bilbok bereganatutako Abando udalerria da, euskarazko fonetikara 
makurtuta /nt/ > /nd/ aldaketaren bidez.

Santurtzi: Santurçi (1372). Bizkaian bi Santurtzi dokumentatzen dira: udalerri 
hau eta Gordexolako baseliza bat. Bietan jatorria santu-izena dugu, Santi Jurgi euskal 
teonimoa. 1425ean Santursi moduan ageri da, eta 1483an Santurgi. Azken hau euskaraz 
bizirik dagoen San Jurgitik hurbilago dago. Geroago, erdarazko Santurce sortu zen, hiz-
kuntza horretan azentua duen bokalaren osteko -i > -e irekitzen da eta. Aldaketa hori 
Gordexolan ere gauzatu zen.

Portugalete: 1132an sortu zen hiri horren izenak bi etimo izan ditu, adituen arabera. 
Hasierako mendeetan Portogalete moduan ageri zaigu, xvi. mendean egungo izena na-
gusitu zen arte. Batzuek portu hitzarekin lotzen badute ere, besteek, guk barne, Portugal 
izenaren txikigarria dela uste dute. Euskal Herrian ohikoak dira horrelako exonimoak, 
eta hor ditugu, esaterako, Xiberta (Xibaltar) Lapurdin, Gordoa (Kordoba) Araban edo 
Tebas eta Kordoba (Cordovilla) Nafarroan. Gogoratu Castro Urdialesen dagoen Portugal 
toponimo zaharra. Erdi Aroan Castro Urdialesek inguruan izan zuen eragina itzela izan 
zen, kostaldeko hiririk inportanteenetakoa zen eta. 1296. urtean Getaria, Donostia, Hon-
darribia, Bermeo, Santander, Laredo, Castro Urdiales eta Gasteiz hiriek La Hermandad 
de la Marina de Castilla con Vitoria, edo La Hermandad de las Marismas osatu zuten, 
Castro Urdiales buru zela.

Sestao: Sesto (1323). Izen honen inguruan adostasuna izan da nagusi (Tejedor, 
2016): Sesto pertsona-izena (Sextus latinez) eta bokal arteko -n- lenisaren (-n- biguna-
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ren) galera izan duen ano atzizkia lirateke, *Sestano. Tamalez, hain gardena den etimoak 
badu zailtasun bat; Arratia inguruan bizirik den Sesto dela zaharrena, eta historian zehar 
gehien agertzen den aldaera. Inoiz Çesto ere ageri da (1502), jatorri latinotik hurbilago 
legokeen aldaera. Izena latinetik zuzenean hartu izan bazen, *Zezto espero behar genuen, 
baina litekeena da izena jadanik erdaratuta egotea eta Sesto izatea. Agian, Bilboko ka-
suan bezala, Sesto hori euskal ebakera dugu eta xvii. mendetik aurrera ageri den Sestao 
aldaera arkaikoa dateke.

Trapaga: Valle de Trapaga (1474). Herri honen izena Valle de Trapaga zen, bai-
na ezagunago egin zen adbokazioa dela medio (San Salvador), eta xix. mendean San 
Salvador del Valle moduan ezagutu zen. Demokrazia heltzean udalak santu-izena alde 
batera utzi, eta bertsio elebiduna ofizialdu zuen: Valle de Trápaga / Trapagaran. Izen 
iluna ezbairik gabe, baina iduri du amaieran euskal toponimian hain ugaria den -aga 
atzizkia daukagula. Hasiera iluna da, baina gogora ekartzen du Mitxelenaren ustez la-
tineko privatumetik datorkeen Tirapu. Beste aukera izan liteke amaiera -aga atzizkia ez 
izatea, -acaren erdal eboluzioa baizik. Baina toponimo zaharra da, inguru euskaldun 
batean kokatua da, eta, horregatik, bilakaera hori zaila dela uste dugu.

Ortuella ez da herri-izen zaharra. 1694an ageri da toponimo txiki moduan eta Ur-
tuella eta La Urtuellarekin batera txandakatzen da. Beraz, ortu hitz arrunta eta atzizki 
txipitzailea lirateke osagaiak; izen hibrido baten aurrean geundeke. Inguruan ohikoa da 
palatalizazioa; horrek azaltzen du alboko palatala eta ortu hitza diptongorik gabe agertzea.

Barakaldo: Leku honen lehen aipua Donemiliaga Kukulakoa da (García Andreva, 
2010), sennor Lope Blascoz Baracaldonenis (1051). Etimoa iluna da; Arakaldo izenarekin 
lotu izan da, eta amaieran alturen aldaera datekeen -aldo (cfr. Basualdo) duela uste izan 
da2. Esangura alde batera utzita, izenean bokal artean ageri den kontsonante ahoska-
beak euskal bilakaerakoa dela erakusten digu, eta, hortaz, euskal izentzat jo behar da. 
Barakaldon euskararen erabilera ez da erabat eten, eta bertan jaiotako azken euskaldu-
na bizirik zegoen 2018an. Gogoratu behar da 1558an idatzitako Ibarguen-Cachopinen 
kronika ezagunean inguru hau elebiduna zela esaten dela:

Aquí hablan bascuençe y romançe, y el bascuençe con unos açentos particulares lo 
pronunçian, y con un sonido diferente a los demás pueblos comarcanos. El romançe 
hablan al modo montañés de hazia Castro de Ordiales (Arriolabengoa, 2006, 175. or.).

Ikusi den bezala, inguruko toponimo gehienak euskal toponimotzat jo ditzakegu. 
Batzuen euskal jatorria gardena da (Muskiz, Santurtzi), beste batzuk, berriz, hain gardenak 
ez diren arren, zaila da, ezinezkoa ez bada ere, erdarazkoak direla esatea. Salbuespena 
Portugalete da, erdaratik hobeki azaltzen da eta.

2 Ik. Euskaltzaindiak 1985ean udalari emandako irizpenean esaten dena: «Por otra parte, el elemento final -aldo se da 
en otros topónimos como: Arakaldo, anteiglesia de la merindad de Uribe; Arakaldo, monte comunal de la anteiglesia 
de Garai, en la merindad de Durango y otros topónimos y apellidos como: Basualdo, Basaldua (donde cambia la o 
final en u al añadírsele el artículo a)» (Lizundia, 1986).
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4. Herri-izenak
Mugak zehazteko marra sortzeko ezinbestekoa da herrietako populazio-guneak aztertzea; 
zehatzago esanez, xvi. mendean populatuta zeuden guneak. Zerrenda orekatua izateko, 
1588ko Crónica general de España y Sumaria de la Casa Vizcayna (Arriolabengoa, 2006, 
217. or.) erabiliko dugu:

Y en el balle de Somorrostro ay pueblos: Las Carreras, Sanct Eliçez, Barbadini, El 
Enzinal, Oyangas, El Zerro, La Rigada, Pobeña, Musquiz, Memerea, Fresnedo, Sanct 
Lorente, El Corro, Sanct Martín, Pucheta, Gallarreta, Abando, El Cotarro, La Moraza, 
Murrieta, Rebilla, Çierbana, San Juentes, Nozedal, Capitillo, Balbarda, Loredo, Balçe-
ni, Cabiezes, Billar, Fontuso, Santurze, Mamariga, Los Oyos, Urioste, Yauri, Galindo, 
Seesto, El Corro de Trapaga, Çaballa, Llano, La Seontrilla, Montano.

Segituan izenak aztertuko ditugu. Parentesi artean zein herritan dagoen kokatuta 
eta lehenengo aldiz noiz dokumentatu dugun adierazten da.

Las Carreras (Abanto, 1474). Carro ‘gurdi’ familiako erdal izen honek ingurua 
zeharkatzen duen bidea gogoratzen du, Sopuertako Carral izenak bezalaxe.

Santelices (Muskiz, 1474). Artzentalesen eta Burgosko Valdeporresen ere ageri 
den izen hau ezaguna da Menendez Pidalek aztertu zuelako (Menendez Pidal, 1923, 
30-31. or.), euskarak gaztelanian izan duen eraginaz mintzatzean. Ikerlariaren ustez, 
toponimo horrek erakusten digu /f/-ren galera gaztelanian Euskal Herrian eta inguruan 
hasi zela, euskararen edo hizkuntza iberoen eraginez. Beraz, euskal izena den edo euskal 
fonetika gorde zuen izena den galdetu daiteke. Artzentaleskoa euskararen mugan egon 
daitekeen arren, Muskizko hau euskal toponimia ugaria duen inguruan dago, baina 
Burgoskoa euskararen mugetatik urruti dago.

Barbadun (Muskiz, 1474). Etimo asko proposatu dira izen hori aztertzean (Fernández 
Palacios, 2005, 884. or.), baina, azken urteotan, inguruan gehien zabaldu denak Barbarus 
izenarekin eta zeltaren -dun amaierarekin lotzen du. Hala ere, sekula ez da aurkitu garai 
hartakoa izan daitekeen gotorlekurik inguru urtsu horretan eta, gure irudiko, bazter-
tzekoa da etimo hori. Goiko aldeari Sobarbadun esaten zaio. Lehenengo osagaia, gure 
ustez super- da, ez sub-. Ez zaigu etimorik bururatzen.

El Encinal (Muskiz, 1663). Erdal izen gardena: ‘artadi’. Gogoan izan behar dugu 
inguruaren berezko basoa artadia dela. Hala ere, izen berria da: lehengo aldiz 1663an 
ageri da, izena zaharragoa izan daitekeen arren.

Oyancas (Muskiz, 1474). Gaztelaniazko hitz arrunta, hilerrietako zuloak adieraz-
ten dituena.

El Cerro (Muskiz, 1502). Erdarazko hitz arrunta; hala ere, Enkarterrin adiera ez 
da ‘mendi harritsua’, erdara estandarrean bezala, ‘gaintxoa’ baizik.

La Rigada (Muskiz, 1474). Erdal jatorriko toponimoa, partizipio-itxura duena, 
gaztelaniazko regar aditzetik. Kokapenak zailtzen du *rigus ‘rivus’-en eratorria izatea.

Pobeña (Muskiz, 1102). Tradizionalki izen hori eta udal berean dagoen Pobal le-
ku-izena pobo ‘makala’ Populus nigra zuhatzarekin lotu da (Glaria, 2003, 170. or.). Gure 
ustez, hala ere, argi dago jabetza adierazten duen toponimo bat dugula. Leku hori oso 
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garrantzitsua izan zen Somorrostroko portuetako bat izan zelako. Eboluzioa euskaratik 
eta erdaratik azal daiteke. Erromantzeko bilakaera hau izan daiteke: *(uilla) pupeia > 
*Pobeia > Pobeña. Euskal bilakaera balitz, *Pubeius behar da: *(uilla) pubeiana > *Pu-
beîhâ (Pubeia idatzia) > *Pubeina > *Pubeña > Pobeña.

Memerea (Muskiz, 1468). Gure irudiko, euskal toponimo garbia dugu hau. La-
tineko Memerius izenak gehi -ana amaiera *Memeriana eman zuen, eta ohiko euskal 
eboluzioari jarraikiz, Memerea.

Fresnedo (1474). Erdal izen gardena. Santurtzin, hurbil, euskal kidea dugu Lixa-
rraga (1641).

Sanct Lorente (Abanto, 1474). Santu-izen arrunta. Aipu zaharrenetan hainbat 
aldaera ikus daitezke: Sant Llorente (1502), Salloreynte (1539), Sallorenti (1559). Santu 
honekiko jaiera oso zaharra da, eta ugariak dira bere izena daramaten baselizak. Biz-
kaian, euskal eremuan, ohikoa da Sallobente aldaera arkaikoa erabiltzea.

El Corro (Abanto, 1538). Enkarterrin ohikoa da etxegune txikiak izendatzeko co-
rro erabiltzea.

San Martín (Muskiz, 1454). Berez leku honen izena ez da San Martin –hori ber-
tako adbokazioa da– Muñatones baizik. Muñatones izenaren kasuan, gure irudiko, Me-
nan lekukotutako Moniadona emakume izenaren aldaera bat, eta amaierako -es atziz-
kia ditugu.

Putxeta (Abanto, 1423). Euskal toponimo garbia. Osagaiak putxu hitz arrunta eta 
lekua edo lekua eta pluraltasuna adierazten duen -eta atzizkia dira. Bizkaian hitz arrunta 
pozu da, baina haran berean Abatxolo dugu, palatalizazioaren beste adibide bat.

Gallar(re)ta (Abanto, 1489). Euskal toponimo gardena. Somorrostron, Aiaran 
bezala, ohikoa izan da bokalen arteko -l- palatalizatzea (Zaballa). Izen horren kasuan, 
xix. mendean silaba baten galera gauzatu zen, proparoxitonoa baitzen. Galar hitzak ‘hil-
dako zuhaitza’ adierazten du, eta amaieran -eta atzizkia dugu. Konparaziorako, Laudio 
eta Gueñes arteko Gallarraga mendiari ahoz Gallárga esaten zaio. Toponimo bi hauen 
arteko desberdintasun bakarra atzizkia da. Biek (-aga, -eta) adierazten dute leku bat 
dela, baina bigarrenak balio pluralizatzailea ere izan dezake.

El Cotarro (Abanto, 1591). Enkarterriko hitz arrunta, ‘gain txikia’ adiera duena; gaz-
telaniazko coto hitza eta -arro atzizkia. Atzizki honek adiera iraingarri edo baztertzailea du.

Moratza (Abanto, 1549). Trebiñun ere bada Moratza (Salaberri, 2015, 292. or.) 
izeneko lekua. Izenaren osagaiak ugaritasuna adierazten duen -tza atzizkia eta mora 
‘harri-multzoa’ direla dirudi, han eta hemen.

Murrieta (Abanto, 1519). Badirudi hasierako osagaia murru izan litekeela. Hala 
izatekotan, murru + -eta litzateke osaera.

Rebilla (Abanto, 1532). Erdal izen hau erdarazko ribera ‘erripa’ hitzaren txikigarria da.
Sanfuentes (Abanto, 1454). Erdal itxurako toponimoa, herri-etimologia dela medio 

hagiotoponimo bihurtua, jatorrizko izena Sajuentes (1454) baitzen.
Nocedal (Ortuella, 1474). Erdal toponimo gardena, Juglans regia zuhaitzaren ize-

na (‘intxaurra’) fruituaren bidez (nuez, alegia) aipatzen baita toponimian. Bide batez, 
demokrazia heltzean Intxaurdi aldaera sortu zuten auzoaren gunea izendatzeko, eta 
horrela ikus daiteke zenbait karteletan.
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Capitillo (Santurtzi, 1483). Sopuertan ere bada erdal toponimo hau. Gure irudiko, 
latineko caput ‘buru’ hitzaren txikigarria den capitium ‘burua pasatzeko zuloa’ dago 
oinarrian.

Balbarda (Santurtzi, 1483). Hasierako Bk ezkutatu arren, val ‘haran’ hitza dugu 
toponimo honetan. Hitza femeninoa zen latinez, eta gaztelaniaz ere halakoa izan zen 
garai batean, toponimian ikus daitekeen bezala: Valbuena, La Val… Gaur egungo erda-
raz Valle pardo esango genuke.

Loredo (Abanto, 1474). Loro da gaztelaniaren eremu zabal batean ‘erramua’ edo 
‘ereinotza’ (Laurus nobilis) esateko hitza, nahiz eta gaztelaniaz laurel nagusitu zen.

Balleni (Santurtzi, 1565). Hau eta ondoko Ballonti loturik daudela dirudi, baina 
erabat ilunak dira. Amaierako -i honek euskal ebakera dakarkigu burura, erdarak hitz 
amaieran -e eskatzen baitu, eta, ondorioz, alde batera utzi behar dugu valle hitza. Agian 
Ballibian errota izenarekin dago loturik.

Cabiezes (Santurtzi, 1511). Udalak Kabiezes aldaera egin zuen ofizial orain dela 
urte batzuk. Hala ere, erdal toponimo baten aurrean gaudela uste dugu, -ie- diptongoak 
argi erakusten duen bezala. Agian cabeza hitzarekin lotu behar da.

Billar (Santurtzi, 1560). Erdal hitz arrunta, gehienetan despopulatutako guneak 
izendatzeko erabili dena.

Fontuso (Santurtzi, 1483). Erdal toponimoa, fontetik sortua.
Mamariga (Santurtzi, 1492). Tradizionalki euskal toponimoa dela uste izan da, 

amaieran -aga euskal atzizkia bide zuelako, baina dokumentazioa argia da eta Mamariga 
dugu ia aldaketarik gabe. Azentua azken-aurreko silaban du eta horrek errazten du erdal 
bilakaeraren azalpena. Gure irudiko, erdal toponimoa da eta oinarrian Mammarius la-
tinezko izena dugu; *(uilla) Mamarica. Etimo hori ontzat ematen badugu, euskal kidea 
datekeen Mamarika behin baino ez dugu aurkitu, 1764ko mapa batean, eta besterik 
aurkitzen ez dugun bitartean, ezin dugu ontzat eman.

Los Hoyos (Portugalete, 1561). Erdal toponimo gardena.
Urioste (Ortuella, 1560). Euskal toponimo gardena, osagaiak huri ‘hiri’ eta oste di-

tuena. Izen honek sortzen digun zalantza bakarra da Portugalete ote den, beti uste izan 
den bezala, edo gertu dauden Uria eta Uribarri toponimoetako bat.

Yauri (Trapagaran, 1489). Izen deigarria, izan duen eboluzio goiztiarrarengatik, 
1489an Jauregui eta 1570an Yrauregui moduan ageri baita. 1616an Yaurigi dugu. Be-
dian, esaterako, bada ahoz Yeuri izenaz ezagutzen den auzoa, baina xx. mendera arte 
Jauregui dokumentatzen da.

Galindo (Trapagaran, 1535). Pertsona-izen arrunta. Kondairak dioenez, Galindo 
Velázquez de Ayalari zor diogu izena.

Zaballa (Trapagaran, 1504). Euskal toponimo gardena, zabal hitz arruntaz eta ar-
tikuluaz osatua. Enkarterrin eta Aiaran ohikoa da -l- > -ll- aldaketa euskal toponimo 
askotan. Barakaldon eta Aiaran ere badugu izen hori. Agian, palatalizatzea ez da euskara-
ren eragina, erromantzearena baizik, euskal -l- horiek latineko -ll-rekin parekatu zuena.

Llano (Trapagaran, 1556). Erdal hitz arrunta (‘zabala’), aurrekoaren kide dena.
La Escontrilla (Trapagaran, 1536). Erdal toponimoa, ulertzen ez dugun Escontra 

‘en contrario de’ baten txikigarria.
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Montaño (Muskiz-Zierbena, 1454). Gaztelaniazko monte ‘mendi’ hitzaren txikiga-
rria. Inoiz pentsatu izan da oinarrian Montanius pertsona-izena dagoela, eta posiblea den 
arren, gogoratu behar da Montaño biziguneaz gain menditxo bat ere badela, lehenengo 
aipuak adierazi bezala: Peña de Montaño. Bigarren azalpen hau ontzat ematen badugu, 
osagaiak monte eta -(a)ño txikigarriak lirateke: ‘menditxoa’.

Kardeo (Caldeo, 1519). Nahiz eta 1588ko zerrendan ez den ageri, bizigune zaha-
rra eta interesgarria da. Jendeak uste duenaren kontra, bokalen arteko -d- ez da berriki 
galdu, xvi. mendetik ageri baita horrela, tarteka Cardedo moduan ere azaldu arren. 
Gure irudiko, -edo-dun aldaera horiek ustezko etimologian zeuden oinarrituta, Galda-
mes-Sopuertako Arenao kasuan bezala, han ere tarteka Arenado ageri baita. Kontuan 
hartuta antzinatetik populatutako gunea dela, antrotoponimo bat izan daitekeela uste 
dugu. Cardus edo Cardius izenetik *Cardeno toponimoa sortu zen, eta euskaraz ohikoa 
den bokalen arteko -n-ren galerak ekarri zuen Kardeo sortzea.

Bizio (1566). Gure ustez, antrotoponimoa dugu. Calahorran dokumentatutako 
Bitius pertsona-izenetik jabetza adierazten zuen *Bitiano toponimoa sortu zen. Ge-
roago *Bitziano (tjV > tzV txistukaritzea ezaguna da), eta, azkenik, -iano > -io alda-
keta ezaguna gauzatzean, *Bitzio bihurtu zen. Azkenik, euskara galtzeak ekarri zuen 
egungo Bizio sortzea.

Barakaldoko auzoak. 1588ko liburuan ez da Barakaldoren auzo-banaketa gor-
de, eta, ondorioz, 1826koa erabiliko dugu. Sei ziren orduan auzo nagusiak: parrokia 
zuen San Vicente (euskaraz Elexalde zena, bertako Elejalde kaleak adierazten duen 
bezala), Beurko, Irauregi, Landaburu, Retuerto eta El Regato. Hala ere, xv. mendetik 
aurrera dokumentatutako auzo-izenak zerrendatzen baditugu, euskal toponimoen 
erabateko nagusitasuna ikusiko dugu. Areago, ageri diren erdal auzo-izenak El Rega-
to, Retuerto, Burzeña eta Llano (1476) baino ez dira, eta horregatik horiek baino ez 
ditugu azalduko.

Burzeña (1470). Litekeena da izena Menan dagoen toponimoaren oihartzuna iza-
tea. Gogoan izan behar dugu Menako toponimo hori 800. urtean Burcenia (Bañales & 
Gorrotxategi, 2007, 81. or.) moduan ageri dela. Monasterioaren sorrera-data eztabaida- 
iturri izan da: ustezko 1284ko data ezinezkoa da, eta badirudi 1432an sortu zela (Alvarez 
& Simon, 2011). Izena azaltzeko beste aukera bat izan daiteke oinarrian pertsona-izen 
bera egotea, Bultius agian, eta eboluzio paraleloak izatea. Deigarria da 800. urteko doku-
mentu horretan Muniadona pertsona-izena agertzea (ik. San Martin). Amaierako -eña 
Muskizko Pobeña izenarekin eta bere bilakaerarekin lotu ahal dugu.

Retuerto (1474). Somorrostro haraneko izenik deigarriena. Erdal etimoa izateaz 
gain (río torcido ‘ibai bihur’), erdal bilakaera izan du, baina xix. mendean oraindik 
euskalduna zen. Tamalez ez dakigu euskal izena zein zen, zail baitzen euskaldunek R- 
ahoskatzea. Lope Gartzia Salazarrek (1986 [1474]) hain gustuko zituen ipuin horieta-
ko batean godoek populatu zutela dio. Deigarria da inguruko toponimo zahar guztiak 
euskaldunak izatea.

El Regato (1864). Auzo-izen berria, lehenagoko Mesperutza, Eskauritza, Urkullu 
eta Gorostitza auzoak bere barruan biltzen dituena. Izen berria hasi zen erabiltzen in-
guruan hainbat meategi lanean hasi eta gero biztanleria handitzearekin batera. Lehe-
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nago Regato ageri denean ez du auzo izaera (Gorrotxategi, 2009). Euskal aldaeraren 
lehen lekukotza 1919koa da, eajren Batzokiaren inaugurazio-egunekoa3.

5. xv. mendeko beste toponimoak
Atal honetan xv. mendera arte domumentatu ditugun Somorrostroko gainerako topo-
nimoak zerrendatu ditugu.

Abaro (1459) Campos, Los (1474)
Abçeta (1459) Çapatu (1474)
Acaluengas (1474) Capityllo (1483)
Achanjega (1474) Cardedo (1474)
Achega (1474) Carrera, La (1474)
Aldoache (1474) Casablanca, La (1491)
Ameçaga (1475) Casar, El, (1475)
Arbolcillo, El (1494) Castielçarra de Loredo (1474)
Arcocha (1475) Castillo (1492)
Arenado (1454) Castrejana, ibaia (1497) 
Arenal de Sesto (1474) Castres (1459
Arenas de Portogalete (1474) Caxigo (1492)

Aruelçaga Juan II confirma el  
privilegio de fundación de la villa (1432) 

Çendeja del agua salada, La (1454)
Cordilles/as (1474)

Aseval (1475) Cortes, Las (1474)
Aya de Honton (1463) Cruçijada, La (1454)
Bacunna (1483) Çugazo (1489) 
Ballicoq (1489) Çumillo (1459
Bañales (1454) Durañona (1492)
Basori (1483) Egilus (1475)
Beurto (1475) Elguero (1495
Bodega (1474) Escauriça, (1476)
Çaballa (1489) Granada, Aceñas de (1497)

3 Abertzaletasunaren museoan gordetzen den gerraurreko ikurrina batean Mendi-Eŕeka eta Eŕekatxo izenak ageri dira.
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Hurdandeguieta (1499) Salzedillo (1495

Jauregui (1489) Samanes (1489)
La Valuga (1490) San Nicolás de Somorrostro (1495)
Labarrieta burdinola (1475) Sant Martyn, Puerto de (1426)
Landaburu (1476) Sant Ybañes (1474)
Larrea (1483) Sarantes, San Pedro de (1474)
Larrinaga (1459 Sarria, El Juncal de (1495
Losuero, Cavo de (1492) Sasya (1491)
Luchana (1432, ik. Aruelçaga) Sierra, La (1454)
Menacoz Sobrecardedo (1489)
Mendoça (1489) Soleta (1475)
Mespelerreca (1438) Sorrevonza (1475)
Mesperuça (1475) Sovarbadun (1474)
Montellano (1474) Subinas (1483)
Morteruelo (1474) Susunaga (1475)
Munte, El (1474) Talaya (1459 
Onorio (1492) Tapia, (1497)
Orca, La (1499) Torres (1474)
Pando (1483) Trapaga, Aceña del Valle de (1475)
Pasillo (1489) Triano (1492)
Pedriza, la (1483) Ugart (1491), Huart (1040)
Puente, Aceña de la (1468) Urdayuay (1432, ik. Aruelçaga)
Puerto (1489) Urquijo (1474)
Quadro, El (1468) Vado Fondero (1454)
Rebonça (1423) Varguilla (1474)
Renteria (1483 Varragu (1475)
Retuerto, Nosedal de (1476) Vasarrate (1475) 
Riba (1483) Velgarris (1476)
Roças (1492) Velmonte (1474) 
Rudegia de Salsedo (1474) Viternari (1499)
Sabugal (1483) Viviriega, La (1474)
Salzeda (1489) Vlybyart (1463)
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Vodaballe (1474) Ybarreta (1498)
Vrbel e fermoso (1432, ik. Aruelçaga) Ygareda (1483)
Ybarra (1476) Zubileta (1475) 

Esan behar da, oro har, mendi inguruan, xix. mendearen amaieran sortu ziren 
meategiek sortutako toponimia alde batera utzita, euskal toponimo gehiago dagoela: 
Urdaibai, Iturrieta, Agorriga…

6. Leku-izenen azterketa
Herri-izenetan argi dago euskara izan zela inguru osoaren hizkuntza, eta deigarria da 
izenik euskaldunenak mugatik hurbilenekoak izatea (Muskiz, Santurtzi). Baina auzo- 
izenak aztertzean bestelakoa da paisaia: muga bat ikus daiteke berehala. Auzoen izenak 
dokumentazioan udalenak baino geroago agertzen dira, baina deigarria da asko hitz 
arruntak izatea (Cotorro, Nocedal). Azken gertaera horrek ezinezko egiten du sortze- 
data proposatzea.

Kostaldea, Portugaleteraino, goiz erdaldunduta dago eta hizkuntza bien arteko 
marra Galdamestik Portugaletera doan bidea dela dirudi. Baina, jakina, marra hori ez 
da estatuen arteko mugen antzerako lerro zehatz eta garbia. Hizkuntza bietako toponi-
moak ditugu marraren alde bietan, eta argi dago erdal izenak zabaldu zirela hegoaldera, 
baina ezinezkoa da datak finkatzea.

xix. mendearen amaieran eta xx. mendearen hasieran gauzatu ziren aldake-
ta bortitzak ikusteak pentsarazten digu horrelakorik ez ote zen gertatuko beste ga-
rai zaharrago batzuetan (Gorrotxategi, 2000). Esaterako Illoco zena gaur egun Pozo el 
Ostion da; Azkargorta zena La Dinamita da; Carmen meategi izenak Jata ordezkatu 
zuen. Egia da toponimoen ordezkapen askoren atzean dagoen arrazoi nagusia ingu-
ruan sortu zen biztanleria handitzea eta erdaratzea izan direla, baina, aspaldian argi-
taratu genuen bezala (Bañales & Gorrotxategi, 2008, 31. or.), Portugaleteko hiri-gutu-
neko Arbeltzaga eta Urbel izeneko lekuak oso goiz itzuli zituzten Peñas Negras eta río 
Negro moduan.

1767an «sierra y campa de Biternari o Pando» (Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid, C. 3317-13) aipatzen da, baina lehen izena (Biternari) berehala desagertu 
zen, Pando bihurtuta. Beste horrenbeste gertatu zen Aspuru izenarekin. Portugalete eta 
Sestao arteko haitzetan zegoen «las Canteras y heredades de aspuru» aipuan ageri den 
bezala, baina 1764an egindako inguruko mapan jadanik ez da agertzen, eta gaur egun 
ezezaguna da.

Hala ere, San Tomasek ongi zekien bezala, frogak behar dira, eta ez dugu nahiko-
rik. Guztiarekin ere, Somorrostroko lan guztia kaleratzen dugunean saiatuko gara datu 
gehiago plazaratzen.
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7. Gogoeta
Toponimoen banaketa espaziala ikusita, badirudi muga bat marraztu ahal dugula, eta 
neurri batean Sopuerta-Galdames-Muskiz-Portugalete bidearekin bat datorrela. Baina 
udalez udaleko azterketan Barakaldoren euskaltasuna nabarmentzen da guztien artean, 
nahiz eta oso zaharra den erdal jatorriko Retuerto izena erdi-erdian egon. Barakaldoko 
euskaltasunak ez gaitu harritu behar, xix. mendeko testigantzek argi erakusten baitute 
herri euskalduna zela.

Erdaratze-prozesu horretan, gure irudiko, bidearekin batera, oso garrantzitsua 
izan zen itsas portuak alde horretan izatea. Pobeñatik eta San Martindik ateratzen zen 
mea (burdina batik bat), eta Portugaletetik era guztietako produktuak. Horrek erraztu 
zuen, harreman komertzialak direla medio, gaztelania sartzea eta euskara baztertzea.

Gorago esan bezala, Barakaldon euskarak gehiago irautea Elizaren banaketare-
kin loturik dagoela uste dugu. Barakaldo Enkarterritik bereiztean elizbarrutiz ere al-
datu zen eta Burgoskotik Calahorrara pasatu zen. Horren ondorioz, Barakaldo Euskal 
Herriaren gehiengoa hartzen zuen Elizbarrutian egoteaz gain, eremu horren amaie-
ran zegoen. Bertara bidaltzen zituzten apaizek Araba eta Bizkaia euskaldunak zehar-
katu behar zituzten. Somorrostro harana, gainontzeko Enkarterriko eta Artziniega-
ko herriekin batera, erabat erdalduna zen Burgosko elizbarrutian gelditu zen, 1754an 
Santanderrekoa (Zubieta, 2009) sortu zen arte. Gaztelania nagusi zen Burgosko eliz-
barrutiko bazter batean gelditu ziren herri hauek, eta horrek euskararen desagertzea 
bizkortu zuela uste dugu.

Retuerto berezia eta azaltzeko zaila da. Hiru aukera ikusten ditugu. Erdaldunez 
osatutako gizatalde batek sortu izana, burdingintza edo ontzigintzarekin loturikoak; 
euskal toponimo baten itzulpena izatea (zaila, ez baita hitz arrunta); eta, azkenik, kan-
potik etorritako izena izatea, bertako biztanleekin lotura zuzena ez zuena, Gipuzkoako 
Villabona, edo aipatutako Tebas eta Xibaltar bezalakoa. Agian, Lope Gartzia Salazarrek 
(1986 [1474]) aipatzen dituen godoak ez dira asmakeria, gaztelaniaz mintzo zen etorritako 
taldeen oihartzuna baizik: «E el mas antiguo d’estos fue el de Retuerto, que suçedieron 
de un cavallero de los godos que poblo en Egilus, cavo Foloeta.»
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