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Lan hau bi proiekturen babespean egin da: (1) Monumenta Linguae Vasconum 5: Periodización y cronología (mlv5)  
[FFI2016-76032-P] ikerketa-proiektua, Blanca Urgellek zuzendua eta Espainiako Gobernuko Hezkuntza eta Zientzia 
Ministerioak babestua; eta (2) Historia de la lengua vasca y lingüística histórico-comparada (hmlv-lhc) [IT1344-19], 
Joaquín Gorrochateguik zuzendua eta Eusko Jaurlaritzak babestua. Bestalde, bihoazkie nire eskerrak Carlos Glaríari 
lanean zehar aipatuko diren zenbait informaziorengatik, eta Joseba Abaituari egindako ohar batzuengatik.
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laburpena
Lan honetan Enkarterriko zenbait euskal 
toponimo deantroponimikoren azalpen 
historiko bat eskaintzen da. Toponimook 
Sopuertan, Galdamesen eta Zallan daude, 
pertsona-izen-(h)aran egitura dute (batek 
(h)uri), eta beren orokortasunean harturik 
lurraldearen behinolako antolaketa bat sala 
lezakete. Horretarako, toponimo horien 
atzean dauden antroponimoen hedadura eta 
kronologia aztertzen dira, eta osatzen duten 
multzoak Nafarroak xi. mendean Gaztela-
rekin zuen gatazkaren barnean sustaturiko 
muga geo-estrategikoarekin zerikusirik izan 
lezakeela ondorioztatzen da.

abstract
In this paper, a historical explanation for 
some deanthroponymic toponyms of En-
karterri is put forward. These toponyms 
are in Sopuerta, Galdames and Zalla, have 
a structure consisting of person-name- 
(h)aran ‘valley’ (one with (h)uri ‘town’ 
instead), and, taken as a whole, they might 
point towards an ancient territory-organizing 
process. For that purpose, the extension and 
chronology of the anthroponyms behind 
those toponyms are studied, and the con-
clusion is drawn that the cluster they form 
might be related to the geo-strategic frontier 
promoted by the Kingdom of Navarre in 
the 11th century, within the conflict it had 
with the Kingdom of Castile.

Gako-hitzak: Enkarterri; toponimo deantro-
ponimikoak; antroponimoak; lurraldearen 
antolaketa; Nafarroako Erresuma. 

Keywords: Enkarterri; deanthroponymic 
toponyms; anthroponyms; organization of 
the territory; Kingdom of Navarre.
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1. Sarrera
Enkarterri nolabait historikoki inorena izan ez den lurralde batean dago, eta luzaz ez zen 
ondo definituriko ezein jurisdikziotan zeharo integraturik egon. Horrez gain, edo horren 
ondorioz hain zuzen, Behe Erdi Aroan monasterioetatik edota diploma-ekoizpeneko 
bestelako guneetatik urrun geratzen zen. Valpuestatik erlatiboki hurbil izan arren, eta 
hura elizbarrutia izan zen bitartean bere parte izan bazen ere, monasterio haren jarduera 
ez zegoen Enkarterrirako norabideari begira, eta Donemiliagako monasterioak edota 
San Juan de la Peñako monasterioak ere ez zuten, Bizkai nuklearrean ez bezala, hartan 
interesik. Honek dakar Enkarterriko toponimia oro har txarto eta berandu dokumen-
tatzea. Aro Modernoaren hasieratik aurrera, eta gaur egun oraindik ere, herrigune ga-
rrantzitsuei dagozkien hainbat toponimoren lehen agerraldia ez da azaltzen oso garai 
berankorretara arte. Lekukotasunez berez gain, datuen urritasun muturreko honek Erdi 
Aroan lurraldea moldatu zuten eta Asónen eta Bizkaiko Jaurerriaren artean Becioko 
Merindadea eratu zuten prozesu historikoak ezagutzea ere eragozten digu, inguruko 
beste lurraldeekin erkaturik behinik behin.

Gabezia horiek konpontze aldera, ahalik eta etekin gehien atera behar zaio Aro 
Modernora iritsi diren toponimoek berekin dakarten informazio ihartuari. Gure kasuan, 
arreta emango diogu Fernández Palaciosek (2011) egungo Enkarterriren erdi-erdian 
ikusi uste duen toponimo deantroponimikoen multzo bati. Toponimoon oinarrian an-
troponimo edo pertsona-izen (hemendik aurrera, pi) bat dago, eta pi orok kronologia 
bat dauka eta jatorri geografiko bat adieraz dezake.

2. atalean, beraz, Fernández Palaciosen ikuspegi hau aurkeztuko dut eta honelako 
datuetatik informazioa ateratzeko erabiliko dudan metodologia azalduko dut. 3. atalean, 
toponimo horien agerraldiak eta berauetan dautzan antroponimoen azterketa egingo 
dut. 4. atalean, Fernández Palaciosen populatze-prozesua nola gertatu zatekeen propo-
satuko dut, beroni paralelo bat eskainiz.

2. Enkarterriren erdialdeko pi-(h)aran/(h)uri toponimoak
Laburtasunaren mesedetan, Enkarterriren kokapen geografikoa eta haren Erdi Aroko 
historiaren inguruko gorabeherak bazter utziko ditut (historiari buruz 4. atalean zerbait 
esan badugu ere), eta zuzenean lan hau hari buruz idaztera bideratu nauen Fernández 
Palaciosen pasartea aurkeztuko dut:
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Hay un grupo de topónimos que puede estar indicando las funciones que en la topo-
nimia romance debieron realizar denominaciones del estilo Valtezana, etc. vistas más 
arriba: se trata de casos como Gasterán (gald), Ocharán (sop, tr, zal, s. xv), Urra-
rán (güe), Muñerán (zal), Sollarán (sop), que indican una organización del espacio 
anterior al siglo xv y basada en nomenclatura específicamente vascuence. Quién sabe 
si estamos aquí ante restos de los primeros posesores de habla vascuence (Fernández 
Palacios, 2011, 171. or.).

Egungo Enkarterrin, asko orokortuz, ekialdeko herenean toponimo txiki asko euskal-
dunak dira; gainerako bi herenetan, ostera, toponimo txiki ia guztiak erromanikoak edo 
aurre-erromanikoak dira. Horrek inplikatzen du euskal toponimiako lurralde horretan 
Behe Erdi Aroan euskaraz hitz egin zela. Bada, Fernández Palaciosek eztabaidaratzen 
dituen toponimoak oro nola edo hala behinola euskararen eta erromantzearen arteko 
mugak egon behar izan zuen tokitik hurbil koka ditzakegu.

Toponimook dauden ingurumarian (Zalla, Gueñes, Sopuerta, Galdames), errom. 
vallen gainean eratuak ere badira, eta balirudike (h)aran motakoak haien kalkoak izan 
litezkeela. Fernández Palaciosek (2011, 166-167. or.) proposaturiko batzuk honakoak 
dira: Valdivián (Galdames; ← Vianus), arroyo de Valdebeci (Sopuerta; < Val de Veti ← 
Vetius), Valtezana (Galdamesko mendia; < vallis Tettiana, Tezana bat Santoñako 863ko 
agiri batean dokumentatuta dago).

Horrek eta Fernández Palaciosek aipatzen dituen beste elementu batzuek adie-
razten dute goragoko aipuko toponimoak (eta haietaz bakarrik ari naiz eta arituko 
naiz ondoko ataletan) eremu erromaniko baten gainean eratu zirela. Noiz? Hauxe da 
lan honen sakoneko galdekizuna, eta gaztigatu behar dut, aldez aurretik, mahairatuko 
dudan proposamena ez dela egiaztagarria izango, gorago aipatu den dokumentazio- 
iluntasunaren ondorioz.

Baina, zailtasunak zailtasun, diziplina toponimikoan badira datu gordinez ha-
raindi joaten lagun diezaguketen baliabideak. Toponimo deantroponimikoek, zehazki, 
behinolako lur baten edo leku baten jabe, fundatzaile edo birpopulatzaileen inguruko 
informazio ezin baliagarriagoa eskaintzen digute. Izan ere, beren barnean dituzten pien 
kronologia arakatuz (kartularioetako, errege-kantzilergoetako eta abarretako agirietan 
aurki daitekeena), dagozkien toponimoen estratigrafia bat ezarri ahalko dugu, hein ba-
tean behinik behin, bai eta jatorri bat, edo jatorri posibleen multzo bat ere.

Hori da Fernández Palaciosek aipaturiko toponimoekin egiten saiatuko naizena, 
haien sorrerarako tarte kronologiko (nahiko zehatz) bat proposatuz. Horretarako, premisa 
batetik abiatuko naiz: toponimo horiek multzo bat osatzen dute, hau da, aldi bertsuan 
eratu ziren, arrazoi historiko-politiko berberaren ondorioz.

Fernández Palaciosen multzoari pi-(h)aran/(h)uri motako bi toponimo gehituko 
dizkiot: Sopuertako Obékuri eta Galdamesko Umaran. Hauek ere sartuko ditut, lehe-
naren -uri gorabehera (vs gainerakoen -aran), uste baitut aurreko prozesu berberaren 
barnean kokatu behar direla: geografikoki Fernández Palaciosenetatik erlatiboki hurbil 
dira, eta beren barnean dakartzaten piak jatorri geografikoari eta estratigrafia kronolo-
gikoari dagokienez aztergai dugun multzokoekin erkagarriak dira.
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Haatik, Urraran zerrendatik kendu dut, ez baitut ikusten haren oinarrian pi bate-
re bideragarririk (deskribatzailea izan liteke: ‘hurren harana’, menturaz). Era berean, 
ez ditut aintzat hartuko multzo honetakotzat hartzekoak ez diren Enkarterriko beste 
hainbat toponimo deantroponimiko. Adibidez: Alonsotegi, Zallako Lutxana (agian ← 
lat. Lucius, aurreko kronologia batekoa), Alonsotegiko Muniaran (hartan Bañalesek eta 
Gorrotxategik [2007, 195. or.] Muño-aran deantroponimikoa ikusi arren gure multzo-
koetatik urrutiegi baitago), eta abar.

Zalantza izan dut besteren bat ere sartu behar ote nukeen (bakarrik bi aipatzearren: 
Zallako Maruri eta Gueñeseko Santxosolo), baina funtsean arazoaren muina ez litzateke 
aldatuko, eta bestalde, zerrenda luzatzeak lan honi ezarri behar diodan mugaz haraindi 
eraman nintzake.

3. pi-(h)aran/(h)uri motako toponimoen eta haiei dagozkien 
pien azterketa

Gasteran (Galdames). eae-igan bi sarrera ditu, entitate berari dagozkion arren: bata 
tontorra edo gailurra, bestea (Hoyos de Gasteran) mendi-hobiak. Carlos Glaríak baiez-
tatu didanez, bere inkestetan Gasterán azentuera jaso du.

Bigarren osagaiaren bokalismoa (-aran eta ez -eran) nola sortu zatekeen ez da argi: 
disimilazioz izan liteke (ik. Muñeran sarrera), edo *Gaste-haran elkartuaren soluzioetako 
bat (baina Umaranen ez bide da gertatzen, testuinguru berean; ik. bertan). Oso gertu, 
mendi-lerro berean, badu Ganeran mendia, eta bien artean nolabaiteko erakarpen for-
mal bat egon liteke.

antroponimoa. Printzipioz atzean egon litekeen antroponimoa Gaste edo Gas-
tea dugu. Ez badugu Gar(t)ze(a)rekin lotzen (eta honek gainditzen oso zailak diren 
eragozpenak ditu, nire iritziz)1, izen hau urri eta berandu dokumentatzen da. Izan ere, 
lehenaren lehen agerraldia, etimologia zuzena bada, Arabako hiriburuarena da, Do-
nemiliagako Goldean: Gastehiz (1025; Cog-583). Irigoyenen (1982) etimologia honek, 
ordea, zalantza gutxi eskaintzen du. -iz atzizkidun patronimiko bat inplika lezake, edo, 
Salaberrirekin bat, egitura genitibozko arrunt bat. Baina, edozein kasutan, 1025 baino 
lehen Arabako Lautadan Gaste bat izan zela inplikatzen du.

1 Ideia Irigoyenena da (apud Salaberri, 2003, 197. or.). Gartzeatik Gastea sortuko zen, bor(t)z > bost, ber(t)ze > beste, 
or(t)zegun > ostegun azaltzeko Mitxelenak erabili zuen interbertsio prozesu beraren bidez (fhv, 363-365. or.). Baina 
gure kasua ez da horiekin erkagarria. Hasteko, dardarkaridun abiapuntua ez da izen komun bat, izen berezi bat baizik 
(gainera agerpen homogeneorik ez daukana, Nafarroa duelako irradiazio-puntu). Gertatzekotan, Gar(t)ze > Gaste 
izen berezian gertatuko zen bakarrik, inondik ere izen komunean, beronetan gazte (lepokariarekin) daukagulako (are 
gehiago, euskalki guztietan). Bigarrenik, Mitxelenak aipatzen dituen bikoteek euskalkien arteko banaketa antzeko-
tsua agertzen dute (bost bizk., arab. eta gip. / bortz lap. eta behe + goi-naf. / bost zub. eta erronk., eta abar; ik. oeh), 
horrek aldi bereko gertakari bat adierazten bide du, Gastea antroponimoena baino kronologia askoz goiztiarragokoa. 
Hori guztia kontuan harturik, nire iritziz bideragarriagoa da onartzea Gaste(a) antroponimoa gazte izen komunetik 
datorrela. Izen komunaren lepokaria euskalki orotan azaltzen da, baina gaste ere oso zabalduta dago (ik. oeh).
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Gainerakoak askoz berankorragoak dira, eta gehienak Nafarroan edota Iparraldean 
kokatu behar ditugu (Salaberriren [2003, 196-197. or.] lanetik atera ditut hauek zein 
patronimikoak, baina hautaketa bat eginik): Guastea (Erriberri, 1244; Irigoyen, 1982, 
623-624. or.), Gazte, madre de Puyah (Berroeta, 1366; pnxiv, 532. or.), Gastea d’Alçayaga 
(Lesaka, 1366; pnxiv, 567. or.), Gastea de Lana (Lizarra, Arenal, 1366; pnxiv, 609. or.), 
Gaste Laharrga, Gaste Leharriga (Ortzaitze, 1388; onpb, 591. or.), Gastea d’Espaster 
(Bilbo, 1464~92; fdmpv-71), Gastea d’Arriquibar (Bilbo, 1464~92; fdmpv-71).

Patronimikoak ere badira: Pero Gasteyz; Lope Gasteyz (Artatza, 1350; pnxiv, 
364. or.), Enequo Gasteyz (pnxiv, 365. or.), Lope Gasteyz; Sancho Gasteyz (Gollao, 1350; 
pnxiv, 365. or.), Miguel Asteyz (Alli, 1366; pnxiv, 527. or.), Miguel Asteyz (Eratsun, 
1366; pnxiv, 570. or.), Maria Gasteyz de Erna(n)i (Donostia, 1466; fdmpv-58).

Gasteiz toponimoaren gainerakoekiko erkaketa txundigarri gerta dakiguke, hala 
Arabakoa delako nola askoz goiztiarragoa delako. Bi gauza nabarmendu nahi nituzke. 
Batetik, Arabako (eta batez ere Lautadako) antroponimia askoz urriago dokumentatzen 
da Erdi Aroan zehar, Nafarroakoa baino. Nafarroako lekukotasun ia guztiak Karlos 
Gaiztoak enkargaturiko erroldetan daude. Horrek garaiko kartografia antroponimiko 
zehatz bat ahalbidetzen du, Arabak (eta Bizkaiak) garai berean ez dutena, eta gertakari 
horrek desoreka eragin dezake, neurri handi batean bederen. Bestetik, gazte izen arrunt 
bat ere bada euskaraz, eta euskal antroponimian, jada akitaniar inskripzioetan, baina 
behintzat Aro Modernoaren hasierara arte, berezko antroponimoa eta izen arruntaren 
arteko muga lausoa izan da. Honek eragin dezake Gaste(a)ren agerpena garai eta leku 
sakabanatuetan, 1464~92ko Bilboko eta 1466ko Donostiako agerraldiek erakusten duten 
moduan (ik., halaber, Arzamendi, 1985, 253. or.). Ez dezagun ahaztu Laudioko Gastaka 
auzoa, ez eta Lana bailarako Gastiain eta Logroñoko Valdegastea auzoa.

Hartara, antroponimoak berez ez digu jatorri zehatzik adierazten. Araba hautagai 
ona litzateke, baina ez dago horretarako ezin eztabaidatuzko argudiorik.

Muñeran (Zalla). eae-ign, egun auzoa da, eta azentuera Muñéran da (neu in-
kestatzaile). Ander Rosek eta Marco Royo Ruizek ohartarazi didatenez, Valladolideko 
Kantzelaritza Artxiboan bada S.º de Santibañes de Muñeran (1563; archv, Bizkaiko 
gela 4523/023), eta Deustuko Unibertsitateko Artxibo Historikoan sierra de Muñeran 
(1647; Maiorazkoak 0015/037).

antroponimoa. Mendi-magal batean dagoen auzoa da, Salcedo haranaren bazter 
batean. Hortaz, azalpen deskribatzailea ere posible litzateke. Baina, batetik, ez dut argi 
ikusten zer izan litekeen ‘muino-haran’; bestetik, Barakaldon bada Munoa (ez *Muñoa; 
ik. [Bañales & Gorrotxategi, 2007, 195. or.]). Forma honetan oinarriturik, Alonsotegiko 
Muniaran (horrela 1796an lekukotua) toponimorako ‘Munioren harana’ interpretazioa 
nahiago dute autoreok, eta etimologia berean pentsa genezake gurerako.

Munnio (eta aldaerak) izenaz den bezainbatean (hau da, toponimo horren oinarrian 
antroponimo hau dugula suposaturik), etimologia eta Nunnurekin identikoa den ala ez 
eztabaidatzea ez da gure helburua hemen (ik. Salaberri, 2003, 219-221. or.). Interesga-
rriagoa da non zen sarriena haren agerpena Erdi Aroan, eta non altuena haren kopuru 
erlatiboa. Bada, Petersonek (2010, 110. or.) egiten duen 1050era arteko agirien azterke-
tan, 219 pertsonatarik Araban 10 antroponimo maizkoenak honakoak dira (zenbakiek 
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pertsonak adierazten dituzte, ez agerpenak): M/Nuño 492, Tello 18, Beila 17, Oveco 12, 
Alvaro 9, Ulaquide 8, Diego 7, Sarrazin 6, Ferruzo 4, Juan 4.

Gaubearen inguruan, ranking berbera honakoa da (Peterson, 2010, 111. or.):  
M/Nuño 62, Oveco 42, Tello 37, Alvaro 28, Diego 24, Beila 18, Gonzalo 17, Felix 11, Vi-
cente 10, Garcia 10.

Castella Vetulan (Peterson, 2010, 111. or.): M/Nuño 37, Gonzalo 15, Diego 14, Oveco 
10, Rodrigo 10, Fortun 9, Pedro 8, Garcia 6, Lope 6, Alvaro 5.

Bureban eta Burgosen ere M/Nuño lehen kokalekuan dago rankingean. Izan ere, bi 
eskualdeotan lehenaren eta bigarrenaren arteko jauzia bereziki handia da. Nafarroan, ordea, 
M/Nuño ez da 10 maizkoenen artean sartzen (11.a da), baina ez da ahaztu behar toponimian 
zenbait Muniain ditugula (Artzibar, Gesalatz, Iguzkitzaibar / Solana; ik. Salaberri, 2017).

Bizkaian ere badira Muñoak, xi. mendera arte, Cog-eko eta csjpko aurkibideetan 
miatuz ikus dezakegun bezala (Bizkaiari dagozkion agirietan). San Agustin Etxebarria-
koaren monasterioaren fundazio-agirian esaterako (ik. tav, 31-32. or.), patronimikoak 
barneratuz (baina errepikapenak saihestuz) antroponimo bana eslei dakiekeen 36 pertso-
netarik (nire zenbaketaren arabera, bi emakume barne), bi Munio ditugu. Bizkaiko Goi Erdi 
Aroko inskripzioetan ere baditugu zenbait (ik. eimpv). Antroponimo bat eslei dakiekeen 
42 pertsonetarik (nire zenbaketaren arabera), 3 Mun(n)io dauzkagu (bat Mu- berreza-
rriarekin); gehi Monico bat eta Munin[co] bat (agian gure antroponimoaren eratorriak).

Aitzitik, fdmpvn oso zaila da Muñorik (edo aldaera fonetiko-grafikorik) aurkitzea, 
eta ia ezinezkoa patronimikoetatik kanpo. lbfn ere ez dago aurkibidean (Muñatones 
bera pi honen eratorri baten patronimiko fosildu bat izan litekeen arren). Balirudike, 
beraz, xi. mendetik aurrera gainbehera malkartsuan sartu zela pi hori, Bizkaian.

Hemen ere hautagai nagusia aztergai dugun Muñoren jatorria izateko (honen atzean 
pi bat badatza, noski) Araba dela esango nuke. Eskualde hori eta Gaztela izan ziren Goi 
Erdi Aroan antroponimo horren irradiazio-puntu nagusiak, baina, haietarik, Araba ho-
bestekoa izan liteke toponimoaren egitura euskalduna delako (‘Muñoren harana’) eta 
eskualdean toponimia txikia euskalduna delako (zehazkiago, euskaldun mendebaldarra). 
Dena den, aurrekoan bezala, isolaturik ikusita ez dago ezin eztabaidatuzko argudiorik 
ustezko Muño hau Arabatik datorrela baieztatzeko.

Obekuri (Sopuerta). eae-ign daudenetarik, Sopuertakoa auzoa da. Carlos Glaríak 
baieztatu didanez, herri-ahoskera egun honakoa da: Obékuri (edo Obékori). Ikertzai-
le berak ohartarazi dit Lope Gartzia Salazarrekoaren Garcia de Ubicurri dugula lehen 
agerraldia (lbf, 130. or., Sopuertako leinuez ari dela), kopiatzailearen akatsa tarteko.

antroponimoa. Toponimo deantroponimiko hau ezin esanguratsuagoa da eta 
aproposagoa gure analisirako. Zerrendako gainerakoak prozesu bakar batean ezin sar 
balitez ere, honek bakarrik, ziurtasunetik hurbileko probabilitate batekin, (H)obeco ize-
neko kolono baten berri emango liguke. Are gehiago, gainerakoekin erkatuz, honetan 

2 Munnio eta Nunnu antroponimoen artean, maiz nahasmena dago agirietan, eta hain da horrela ezen autore batzuek 
izen bakar baten aldaeratzat jotzen dituzten. Ez da Petersonen kasua, baina gauzak errazte aldera elkarrekin aztertzen 
ditu. Esan behar da Munnio Nunnu baino maizkoagoa dela. Arabako rankingean proportzioa 32 / 17 da (orotara 49).
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jatorri posibleen eremua nabarmenki murrizten da, eta eslei dakiokeen kronologia ere 
ez da hain zabala.

Euskal lurraldeen barnean, pi horren izaera arabarra kasik esklusiboa da: urri 
eta berandu dokumentatzen da Nafarroan eta Bizkaian, toponimo honetatik kanpo. 
Aitzitik, Muñeran sarreran ikusi dugunez, Gaubean eta Castella Vetulan ere bigarrena 
eta laugarrena da rankingean; bestalde, Bureban hirugarren maizkoena da, eta Burgo-
sen zazpigarren maizkoena (Peterson, 2010, 111. or.). Ojan eta Naiaran, ordea, ia ez da 
agertzen (Peterson, 2009, 427. or.).

Horrek esan nahi du haren irradiazio-puntua ziur aski Araba dela, eta hori nire 
iritziz piren euskal etimologia baten alde mintzo zaigu (hobe + -ko, erka lat. Melioretus). 
Dena den, hau ez da azalpen etimologiko bakarra (ik. Salaberri, 2003, 222-223. or.), eta 
haren onarpena ez da funtsezkoa gure eztabaidarako.

Arras deigarria da Sopuertako Obekuri non eta Trebiñun duen toponimo bikia: 
Obécuri, Donemiliagako Goldean Hobecori formapean dokumentatzen dena (1025; Cog-
583). Horrek ez dakar gurea zehazki handik datorrenik, baina Arabako lekukotasunak 
batik bat lurralde honen hegoaldean (Trebiñu barne) sakabanatzen dira (Argoteko San 
Andresen bada Hobeco presbiteroari eskainiriko x. mendeko epigrafe bat; ik. eimpv, 
125-126. or.), eta esan bezala, Gaubean ere haren agerpena sarria da.

Kronologikoki ere aski ondo zedarri dezakegu (H)obeco antroponimoa, 1100 ur-
tetik aurrera ia ez baitu agerraldirik. Cog-eko lema antroponimikoen aurkibidean, 3 / 
96 baino ez dira data hori baino geroagokoak, berankorrena 1178koa dela. Valp-koan, 
10 baino ez dira 1120 baino berankorragoak (erlatiboki oso gutxi).

Otxaran (Zalla). Aztergai dugunak bi sarrera ditu eae-ign: biztanle-entitatea 
(printzipioz jatorrizkoa; Zallari dagokio bakarrik), eta erreka, errekastoa, latsa (Zalla 
eta Sopuerta zeharkatzen ditu). Azentuera Otxáran da (neu inkestatzaile).

Otxoa Garaik (2015, 325-326. or.) aipatzen dituen lekukotasunez gain (denak 
1643tik aurrerakoak), nik Ocharan aurkitu dut burdinolen inguruko 1499ko agiri batean 
(fdmpv-51). Abizena ere bada, xvi. mendetik, Zallaren inguruko herrietan (ik. dk).

antroponimoa. Ezin bazter dezakegu toponimo honen jatorri deskribatzailea. 
Erka bitez Nafarroako Otsagabia eta Otsabide, inondik ere deantroponimikoak ezin  
izan litezkeen bi baino ez aipatzearren (ik. av, 144. or., era guztietako adibide gehiago-
tarako). Gogora dezagun Fernan Gonzalez Gaztelako kondeak San Miguel de Pedrosori 
hiru monasterio ematen dizkion agirian Ocharanna ageri dela (Ballocako terminoa, 
Puras de Villafranca, Belorado, 945; Cog-337). Marka bedi artikulua.

Dena den, jatorriz antroponimikoa balitz, *Otxoa-(h)aran-etik abiatu beharko genu-
ke, sakramentu-agirietan Azkoitia abiapuntu duen Ochoategui abizenean bezala (ik. dk). 
López de Guereñuk honako datuok aipatzen ditu Arabarako (apud Otxoa Garai, 2015, 
323. or.): Ochoaran (1740, «labrantío de Payueta»), Ocharan (1742, aurrekoaren berbera).

Erdi Aroan, haren foku irradiatzailea Mendebaldeko Pirinioan eta Nafarroan bilatu 
behar dugula dirudi, eta honetan Gaskoiniako dukerriaren eragina (zeinetatik Euskal He-
rrian sustraituriko Lope ere mailegatu zen) ez da gutxiestekoa, Antzinatean akit. Osson eta 
Oxson jada baditugun arren. Leir-ko aurkibidean, 9 Otxoa topatu ditut, grafia ezberdinekin. 
Lehenak: Oggua Sanccionis ([991]; Leir-11), dompno Osxoa de Artesano (1057; Leir-52).
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Erabili ditudan iturrietan, dena den, agerpen goiztiarrena mendebaldean dugu: Ozoa 
(Buezori dagokion agiri batean, 950; Valp-21), irakurketa zuzena bada. Donemiliagan, 
bakarrik patronimiko batean dokumentatzen da: Fortun Otxoiz, grafia ezberdinekin, 
1013-50 bitarteko agiri askotan azaltzen den handiki nafarra da (Vigueran tenente).

Bestalde, badira antroponimo honen eratorri baten hiru kasu mendebaldean (Arabaz 
haraindi, alegia): Oggando (Berberanan mugakide, 1079; Cog-290), Oggando (Berceo-
ko lur baten emaile, 1063 baino lehen; Cog-4), Oggando (Zarratonen fidatzaile, 1054; 
Cog-191). San Agustin Etxebarriakoaren monasterioaren fundazio-agiriko emaileen 
artean ere bada antroponimo honen kasu bat, patronimiko batean: Munio Ossandoç de 
Arroita (ik. tav, 31-32. or.).

Aurreko guztia ikusita, eta beti ere Otxaranen atzean antroponimo bat izango bagenu, 
honen eta agian beroni legokiokeen kolonoaren jatorria Nafarroa edo Araba izan liteke.

Sollaran (Galdames). Ia beti susmagarria den Sasíaren informazioa aipatuz, Fernán-
dez Palaciosek (2002, 1292. or.) Avellanedako terminotzat jotzen du (Sopuertan). Nik 
ez dut inon Sopuertako Sollaranik topatu, eta eae-ign ez da ez Sopuertan ez inon izen 
horretako toponimorik agertzen. Carlos Glaríak esan didanez, berak ezagutzen eta in-
kesten bidez jaso duena Galdamesen dago, egun Solláran azentuera du, eta Larrea eta 
La Cabreta auzoen arteko soroa da.

antroponimoa. X-(h)aranen multzoan sartu ahal izateaz gain, baliteke Zalla-
ko Sollano auzoarekin (berau beste anodun deantroponimiko bat bada) jokoa egitea, 
Fernández Palaciosek (2002, 1292. or., 2011, 171. or.) proposatu legez, eta hala balitz, 
Soll- antroponimo bat izango genuke bietan. Gerta liteke, orobat, bi toponimook des-
kribatzaileak izatea, baina ez da erraza kasu honetan zer litzatekeen zehaztea. Sollanoren 
kasuan (beti ere Fernández Palaciosen arabera) so- + llano ‘ordokipe’ izan liteke, edo 
bestela solo ‘heredad’-en aldaera sabaikaritu bat + -no txikigarria, hitz-eratorpeneko 
aldaketa tarteko. Bi aukerotarik, Sollaranerako bigarrena baino ez litzateke posible.

Soll- antroponimo bat bada, latindar cognomenen artean bilatu beharko dugu. 
Hautagaien artean, edcsn urriak dira eta ez dut oso hurbil kasurik aurkitu: nominati-
boan, Suilius bat Sineun (Mallorca); hiru Sollus probintzia lugdunensean; bost Sollius 
narbonensean eta Sollius bat lugdunensean. Fernández Palaciosek Valentziako Sollana 
batekin erkatzen du (1237an Suylana lekukotua).

Umaran (Galdames). eae-ign zenbaitzuk daude, gureari dagokionak bi sarrera 
dituela: auzoa (ziur aski jatorrizkoa, Galdamesen), eta erreka, errekastoa, latsa (Galdames 
eta Gueñes zeharkatzen ditu). Direla gainerakoak honetatik eratorriak (adibidez Urdu-
lizko Umaran baserria), direla poligenetikoki sortuak, edozein kasutan horren entitate 
handia (bizigunea eta erreka da) Galdameskoaren jatorrizkotasunaren alde mintzo zaigu3. 
Lope Gartzia Salazarrekoak ere Pedro Aldillas de Vmaran bat aipatzen du (lbf, 370. or.).

3 Abizena da (H)umaran xvi. mendetik, gehienak Galdameskoak eta baten bat Bermeokoa (!) direla (ik. dk). Gogora 
bedi, berehala aipatuko den Martin de Uma(a)ranez landara, Garibairen arabera Martin Bañez Artazubiagakoaren 
eraileetako bat izan zen Ochoa de Umaran (tav, 90-92. or.), zeinen jatorria ez nekikeen non kokatu.
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antroponimoa. Fernández Palaciosek (2011) ez du bere multzoan sartzen, eta 
bere tesian (Fernández Palacios, 2002, 1071. or.) gazt. humorekin pareka litekeela dio, 
nire ustez zeharo sinesgaitza. Izan ere, ez zait posibilitate deskribatzaile bidegarririk 
bururatzen.

Irigoyenek (1986, 67-68. or.) ume elementuarekiko parekaketa proposatu zuen, 
akitanieratik izen berezia ere baden izen arrunta: Ombe-, Lergako Umme sahar (bat 
edo bi pi, interpretazioaren arabera). Kronologikoki, elementu horren hurrengo age-
rraldia San Miguel de Pedrosoko monjetako baten izena omen da: Umma (759; Cog-
301). pi bera dirudi, baina genero-mozioaren bidez femenino bihurtua (nahiz eus-
karaz, berez, ume maskulinoa zein femeninoa den). Omaduenna eta Umaduenna ere 
ageri dira Valvanerako 1079ko agiri batean (apud Irigoyen, 1986, 67-68. or.), eta Iri-
goyenek pi hau berau dakusa aztergai dugun toponimoaren jatorrian. Markatu nahi 
nuke, hala ere, euskal toponimo deantroponimikoen artean salbuespenezkoak direla 
oinarrian pi femenino bat dutenak. Berezko pi maskulino gisa Ume ez da sekula guz-
tiz finkatu, baina Gasteran sarreran esan den bezala, izen arruntaren eta bereziaren 
arteko muga ez zen hertsia Antzinateko akitanieran, eta Erdi Aroan lausotasun horren 
lorratzik badela dirudi. Irigoyenek Nafarroarako (El gran Pr. Nav., 1243) Jaun Umea 
aipatzen du, non Jaunek sexua argitzeko funtzioa duen. Deigarri suertatzen zait Uma-
ran eta Gasteran elkarrengandik hain hurbil izatea, baina ez dakit hori nola interpre-
tatu.

Zehaztu behar dut Bilboko 1492ko agiri batean Martin de Vmaaran aurkitu dudala 
(fdmpv-71), Martin de Vmaranekin batera, testuingurua ikusita gure toponimoari lego-
kiokeena. Hori Irigoyenen aieruaren alde mintza liteke (*Um(m)a-(h)aran > Umaaran), 
ez bada asimilazioa (*Um(m)e-haran > *Umearan > Umaaran) edo hitz-elkarketako 
aldaketa gertatu.

Toponimoaren oinarrian antroponimo bat dugula, eta antroponimo hori Ume edo 
Uma dugula suposaturik ere, kasu honetan bereziki zaila litzateke jatorriaren inguruko 
ondorio fidagarririk ateratzea.

4. Enkarterriko pi-(h)aran/(h)uri motako toponimoen  
interpretazio baterantz

Toponimo hauetako batzuen oinarrian daudekeen antroponimoen estratigrafia eta 
jatorri posibleak ikusita, eta Enkarterriren inguruko testuinguru historikoa kontuan 
harturik, uste dut pi-(h)aran/(h)uri motako toponimoon sorrera kokatzeko garai apro-
posena xi. mendea, eta zehazkiago Gartzia Naiarakoa Nafarroako erregearen erregealdia 
(1035-1054), izan litekeela. Haren aitaren (hots, Antso Handiaren) erregealdian, Araba 
eta Gaztela antzinako konderriak Nafarroako Erresumara erantsi ziren, eta Bizkaia ba-
rruti politiko-administratibo burujabe bihurtu zen. Hil zenean, Gartzia Antsoiz iii.a 
premuak Nafarroa jaso zuen eta, hainbat gorabeheraren ondoren, haren anaia Fernando 
Leonez eta Gaztelaz jabetu zen. Bi anaiak sutsuki borrokatu ziren, ezaguna denez Gartzia 
Naiarakoa 1054an Atapuercan erail zuten arte.



martínez, m., Enkarterriko pi-(h)aran/(h)uri motako euskal toponimoak 431

1. mapa. Lope eta Galindo Bellakozen xi. mendeko tenentziak  
eta Enkarterriko pi-(h)aran/(h)uri motako toponimoak.

Errege horren erregealdiaz, aurreko erregeenez eta Arabaren eta Bizkaiaren arteko 
nagusitasunaz ari dela, Ortega Galindo honela mintzo zaigu:

Es en este momento cuando se produce una «inversión» del frente. Vizcaya, que hasta 
ese momento figuró a espaldas de la frontera alavesa, pasa a ser línea avanzada del 
Reino vascón con la monarquía castellanoleonesa. Es preciso organizarla y fortalecer-
la debidamente en previsión de los roces que fatalmente han de producirse entre los 
hermanos Fernando I y García Sánchez (Ortega Galindo, 1976, 163. or.).

Izan ere, Bizkaiko lurraldea egituratu zuen, 1051n Bizkaiko eta Durangoko mo-
nasterioei ingenuitatea emanez, eta Eneko Lopez, Bizkaiko eta Durangoko kondea, 
Nafarroako Erresumaren mendeko bilakatuz guztiz.

Baina mendebalderago ere izan zuen eraginik Gartzia Naiarakoaren politikak. Jakin 
badakigu, Toledon gordetzen den agiri bati esker (ik. Etxebarria Mirones & Etxebarria 
Mirones, 1994, 52. or.), Estefaniarekin ezkondu zenean errege nafarrak ezkonsari gisa 
erresumako hainbat lurraldetako errentak eman zizkiola. Lurralde horietan tenenteak 
ziren Gartzia Naiarakoaren gorteko zenbait jaun, eta haien artean honakoak dauzkagu: 
[…] Senior Lope Vellacoz, et senior Galindo Vellacoz, cum Colindris et cum Huart, et Mena 
vel Tutela, et Lanteno cum omni pertinentia eorum.

Hala, 1. mapan bi anaion tenentziak adierazi dira, gehi aztertu ditugun toponi-
moak. Ikus daitekeenez, pi-(h)aran/(h)uri motako toponimoak agirian aipatzen den 
tenentzia-multzo baten eta (ziur aski itsasportu-izaerak garrantzi geoestrategikoa ema-

  Lope eta Galindo Bellakozen tenentziak (xi. m.)
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ten zion) egungo Ugarteren artean geratzen dira. Lan honetan proposatzen den ideia 
honako hau da: hauek Gartzia Naiarakoaren politikak kolonoen bidez susperturiko 
kokalekuak ditugu, muga-eskualde hori gotortzeko eta antolatzeko. Baliteke kolonook 
Arabako mendialdean (edo agirietan azpiordezkatuta dagoen Lautadan) izatea jatorria, 
eta berekin euskara Enkarterriren ekialdeko herenera eraman zuketen.

Baina bada gehiago. Egungo Errioxarako, Petersonek (2009, 350-363. or.) era-
kutsi du Oja eta Tirón ibaietako arro behereetan badirela X-uri formako toponimo 
deantroponimiko batzuk, zeinen debutak edo lehen agerraldiak Cog-ean (edo bes-
te edozein iturritan) honakoak diren: Herramellori (1067), Blascori (1068), Naharruri 
(1070), Ogganduri (1090), Olauri (1182). Lehen agerraldiak ez du inplikatzen inondik 
ere kokaleku jakin bat urte horretan fundatu zenik. Aitzitik, toponimoak multzoka 
aztertu behar dira, eta beren atzean daukaten testuinguru historikoarekin harrema-
netan jarri. Kasu honetan, zentzuzkoena dirudi aurreko belaunaldiko politikarekin 
lotzeak, Gartzia Naiarakoarenarekin, alegia. Honen erregealdian, Oja ibaiak Nafa-
rroaren eta Gaztelaren arteko muga izateari (izana zen bezala) utzi zion, eta gertaka-
ri horretan bilatzen du Petersonek toponimo-multzoaren azalpena: «una posibilidad 
interesante sería que estos asentamientos fuesen productos de la política de García de 
Nájera de potenciar una comarca anteriormente fronteriza, y aunque no despoblada, 
algo infradesarrollada». Kolono nekazarien bidez gauzaturiko birpopulaketa baten 
aurrean geundeke, beraz, eta oinarrian duten piek Arabari (edo Nafarroari) begira 
jartzen gaituzte.

Gure kasuarekiko antzekotasunak nabarmenak dira, eta Petersonen azalpen sen-
doak proposatu dudan prozesuaren paralelo bat eskaintzen du, errege berarekin eta 
egoera politiko antzeko batekin. Ezberdintasuna zerean datza: Errioxako toponimoak 
diploma-ekoizpeneko gune garrantzitsuetatik hurbil direnez, haien lehen agerpenak 
sarriak dira belaunaldi baten edo biren buruan; Enkarterrikoak, ostera, oso berandu 
dokumentatzen dira, eta haien balioespenean haztamuka gabiltza.

5. Ondorioak
Froga zirkunstantzialak baino aurkeztu ez ditudala jakitun naizenez, lan honen propo-
samen xumea ahalik eta modu zuhurrenean formulatuko dut, amaitzeko: Enkarterriren 
erdialdeko Gasteran, Muñeran, Obekuri, Otxaran, Sollaran eta Umaran toponimoek 
unitate bat osa balezate, hau da, garai berean eta egoera historiko-politiko beraren ondo-
rioz eratu balira, horretarako hautagai onena Gartzia Naiarakoaren erregealdia litzateke, 
aipatu diren arrazoiak direla bitarte.

Prozesu horretan, Sopuertako Obekuri dugu zantzu argienak eskaintzen dizkigun 
kasua. Gainerako guztiak, banaka harturik, oso zalantzazkoak direla onartu behar da. 
Baina, tout se tient printzipio estrukturala aldarrikatuz (eta Fernández Palaciosen propo-
samen bat zabaltzen ari naizela gogoratuz), hipotesi bezala hainbeste pi-(h)aran/(h)uri  
multzokatu garai eta egoera berean eratu zirela aintzat har litekeela deritzot.
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