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Hitzaurrea 
 
Tesi honek bere bidea egin zuen Itziar Idiazabalek zuzentzen duen Euskararen 
Jabekuntza eta Erabilera (gaur egun Hizkuntzaren Jabekuntza eta Ezagutza) 
ikertaldearen babesean. “Ahozko testu publikoen azterketa euskaraz” ikerketa 
proiektuaren baitan erne zitzaidan lan hau egiteko gogoa. Egunerokotasunean 
ahozko jarduna izugarri garrantzitsua da, hala maila publikoan nola maila 
pribatuan. Garai hartan bagenuen, eta oraindik ere badugu, uste osoa eskolak 
ahozkoa erakutsi behar duela, ikasle guztiek ahozko eginkizun horiei aurre 
egiteko aukera berdinak izan ditzaten. Ahozkoaren irakaskuntzaz zerbait esan 
aurretik, eta esango genuen hori aurreiritzietan eta susmoetan baino ahozko 
jardunen ezagutzan oinarritua egon behar zela pentsatuz, hainbat ahozko 
ekoizpen aztertu beharra ikusi zen: ipuina, hitzaldia, elkarrizketa... Tesi honetan 
egiten den debatearen azterketa beste azterketa horiek laguntzera eta osatzera 
dator, hain zuzen. 
 
Tesi honek hiru helburu bete gura zituen: lehengoa linguistikoa, debatearen 
azterketa diskurtsibo-pragmatikoa egitea; bigarrena, psikolinguistikoa, 12-14 
urteko gaztetxoek debate batean parte hartzen dutenean zer-nolako baliabide 
linguistikoak erabiltzen dituzten ikusi gura izan dugu; eta azkena, didaktikoa, 
debatearen irakaskuntzarako proposamen bat egitea. Uste dut lehen bi 
helburuak sendo betetzen dituela. Argi azaltzen da debatearen ezaugarri 
nagusiak zein diren eta testu-molde horretan diskurtso erreferitua nola 
erabiltzen den. Halaber, azterlan honek begi-bistan uzten du gaztetxoek 
debateetan parte hartzen dutenean nola jokatzen duten eta helduen 
jardunbidearekin zer-nolako aldeak dauden ere. Hirugarren helburuari 
dagokionez, irizpide orokor batzuk agertzen diren arren —izenburuan ere 
horrela jasotzen da “Nola ikasi, hala erabili. Ahozkoaren irakaskuntzarako 
zantzu batzuk”—  ez da hasieran nahi beste zehaztu debatearen didaktikarako 
proposamena. Tesian azaltzen den moduan, gaztetxoen corpusa jasotzeko 
lehen saiakera eskoletan egin zen, baina emaitzak ez ziren nahi bezalakoak 
izan eta horrek eragina izan du tesiaren ikuspegi didaktiko horren garapenean. 
 
Eta ahozkoaren lanketa didaktiko hori da, hain zuzen ere, une honetan nire 
ikerketa interes nagusia, hasi Haur Hezkuntzan eta Unibertsitateraino. Ahozko 
hizketaren didaktikaz ikertzen jarraitzen dut Itziar Idiazabalek  zuzendutako 
HIJE (Hizkuntzaren Jabekuntza eta Erabilera) taldean eta Matilde Sainzek 
zuzendutako MIKER (Mintzairaren Ikertegia) taldean. 
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ABSTRACT 

 

Hizkuntzaren ikuspegi sozio-diskurtsiboan (Bronckart, 1996) debatearen 

zedarritzea eta azterketa egin dugu. Tesi honen interes guneak hiru dira: lehenik 

linguistikoa, debatearen azterketa diskurtsibo-pragmatikoa egitea; bigarrenik, 

psikolinguistikoa, 12-14 urteko gaztetxoek debate baten parte hartzen dutenean zer-

nolako baliabide linguistikoak erabiltzen dituzten ikusi gura izan dugu; eta azkenik, 

didaktikoa, debatearen irakaskuntzarako proposamen bat egitea. 

Ahozkoa eta debatea nola ulertzen ditugun azaldu ondoren, debatearen berariazko 

ezaugarri bat aztertu dugu: diskurtso erreferitua. Besteen ahotsak ekartzea debatearen 

praktikan ezinbestekoa da, eta diskurtso erreferitua da hori egiteko baliabide oso 

garrantzitsua. Hetereogeneitate enuntziatiboaz hausnartu dugu eta diskurtso erreferitua 

zedarritu. 

Gure ikerlana testu enpirikoekin egin dugu. Zortzi debatek osatu dute gure 

corpusa —hiru heldu-adituenak eta bost gaztetxoenak— eta horietan begiratu dugu 

diskurtso erreferituak zein ezaugarri dituen, noiz eta nola erabiltzen den, heldu eta 

gaztetxoen artean alderik ba dagoen eta abar. 

Ikusi ahal izan dugu diskurtso erreferituak debatean badituela bere-bereak diren 

erabilera eta funtzioak, eta nekez defini daitezkeela horiek sintaxia bakarrik kontuan 

hartuz. Gainera, baieztatu dugu gazte eta helduek ez dutela berdin erabiltzen baliabide 

hori. 
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Ce travail de recherche délimite et analyse le débat dans une perspective socio-

discursive (Bronckart, 1996). Les trois lignes directrices sont les suivantes : 

premièrement l’aspect linguistique (on a analysé le débat en langue basque à partir d’un 

point de vue pragmatique-discursif ), deuxièmement l’aspect psycholinguistique (nous 

avons observé quelles ressources utilisent les jeunes de 12-14 ans quand ils participent à 

un débat); et dernièrement l’aspect didactique (quelques notes pour l’enseignement du 

débat ont été prises). 

Dans la première partie de la thèse on a tenté de définir les notions d’oral et de 

débat. Dans la deuxième partie, on a analysé une des caractéristiques propres au débat : 

le discours rapporté (DR). Le débat ne peut exister sans prise en compte de l’autre, le 

DR est permet à cet élément d’exister. On a donc pensé l’hétérogénéité énonciative et 

on a délimité le DR. 

Nous avons utilisé pour notre étude des textes empiriques. Nous avons recueilli 

huit débats — trois débats d’adultes-experts et cinq de jeunes de 12-14 ans— et nous 

avons observé les caractéristiques du DR, quand et comment nos sujets l’utilisent, s’il y 

a des différences significatives entre les adultes et les jeunes, etc. 

Nous avons conclu que le DR a des caractéristiques et des fonctions spécifiques 

dans le débat, et nous avons constaté que cela était difficilement démontrable en ne 

prenant en compte que la perspective grammaticale de la langue. De plus, nous avons 

démontré que les jeunes et les adultes ont effectivement des comportements différents 

vis-à-vis de cette ressource.  
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ESKER ONA 

Tesi honek egin dauen bidia luzia izan da eta, askotan, aldapatsua. Aldapa 

horreitan bidelagun izan dittut batzuk eta bestiak, eta heldu da azkenian horrei danoi 

barru-barrutik eskerrak emoteko aukeria.  

Hasteko eta behin, eskerrak emon behar dotzet Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, 

Unibertsitate eta Ikerketa Sailari. Lau urte luzez euren diru-sostengua izan dodalako. 

Horrek ikerlan hau patxadaz prestatzen eta egin biharreko ibilbidia finkatzen eta neurri 

baten egiten langundu dozta. 

Nola ez, eskerrik beruenak Itziar Idiazabali eta Luis Mari Larringani, Luis Mariri 

eta Itziarri. Eurak izan die lan honen gidarixak, momentu ilunetako argixa eta inoiz lan 

hau bukatuko nauela nik neuk baino gehixau sinistu dauienak. Eskerrak egindako ohar 

eta azalpen danagaittik, baina batez be emondako laguntasunagaittik. 

Itziar Idiazabalen babesian sarri-askotan bilddu gara Euskararen Jabekuntza eta 

Erabilera ikertaldeko kidiak. Leire Diaz de Gereñu, Luis Mari, Ines, Margareta, Andoni, 

Mari Jose, Ibon, Leire Beloki, Julen, Alaitz, Larraitz, Maider... eskerrak eurei be, 

bakardadian egin biharreko lan honetan talde-lanian ari nintzela sentiaraztiagaittik.  

Urte batzuk pasatu dien arren, ez dittut ahaztu gura Genevan egindako 

egonaldixan ezagutu nittuen irakasle eta lagunak. Eskerrak, bereziki, Joaquim Dolzi eta 

Itziar Plazaolari, eurengandik ikasittakua ez zan gutxi izan-eta. 

Lagun izan dittut bidian, eta batez be azken denboratan, Huheziko hainbat 

irakasle. Eskerrak Matilde Sainzi eta Arantza Ozaetari egindako bibliografia 

ekarpenegatik, Karmele Perezi nire hizkuntza zalantzak argitzen laguntziagatik. Josune 

Zabalari nire eskerrik beruena, berakin izandako solasaldixek zer pentsau eta zer 

zuzendu ekarri dauie-eta. 

Lan honetan laguntzaile fina izan da Ander Elortondo. Bere eskutik egin dittut 

azterketarko datu basia eta berak leundu dittu sarri-askotan ordenagailuarekiko nire 

haserriak. Baina, Anderri, hori bakarrik ez, nire albuan egon izana; nire pozak, baina 
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baitta petralkerixak be elkarbanatzia; asti faltak ulertzia eta beste hainbat eta hainbat 

kontu eskertu gura dotzat. Askotan ez baitta erraza tesigile baten albuan bizitzia. 

Eta Anderri moduan, etxeko gainontzekuei be eskerrik asko! Hasiera-hasieratik 

onduan egon dielako, aldapa-gora nirekin batera bultza egin dauielako, aldapa-behera 

nire onduan etorri dielako. Amari eta aittari, Oihanari eta, nola ez, etxeko txikitxuari, 

Oierri. Ezin dittut hemen albo batera utzi nik lana lasai egin ahal izateko Oierrekin 

paseatu eta jolastu dauien amamak, aittittiak eta amandria, hango eta hemengo izeko-

osabak; amapunteko; lagunak eta, nola ez, Mirentxu. Eskerrik asko danoi, hau da hau 

ekipua niria!! 

Zein edo zein ahaztu baldin bajat, barkatu, hemen ez egotiak ez dau esan gura 

inondik be nire eskerrik beruena ez daukonik.  
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Dolz eta Schneuwlyk (1998) ahozkoaren irakaskuntzari buruzko euren liburua 

ondorengo esaldiarekin hasi zuten:  

Enseigner l’oral ? Personne ne doute aujourd’hui de cette nécessité et tous les plans 

d’étude, les instructions officielles et les revues pédagogiques en parlent.  

Dolz & Schneuwly 1998:11 

Euskararen irakaskuntzan diharduten profesional eta aditu gehienek ere bat egiten 

dute adierazpen horren balioa onartzerakoan, baina behin eta berriro entzuten da 

handik eta hemendik (Aldasoro eta Elorza 2004, Arano eta Berazadi 2005) ahozkoa 

irakasteko zailtasunak asko direla, inprobisazioa eta sistematizaziorik eza dagoela 

ahozkoa irakasterakoan, zer eta nola irakatsi argi ez dagoela eta abar eta abar. 

Egoera horretaz jabetuta, hausnarketa egiteko beharra eta ahozkoaren inguruan 

ditugun hainbat galderari erantzuteko gogoa sortu zitzaigun: zer da ahozkoa?; zeintzuk 

dira ahozkoaren ezaugarri nagusiak?; nola planteatu behar da ahozkoaren irakaskuntza?; 

nola ekin bideari?... 

Euskararen Jabekuntza eta Erabilera ikertaldeak abian zuen “Ahozko testu publikoen 

azterketa euskaraz”1 ikerketa proiektuan erne zen lan hau egiteko gogoa. Ahozkoaren 

irakaskuntzaz zerbait esan aurretik, eta esango genuen hori aurreiritzietan eta susmoetan 

baino ahozko jardunen ezagutzan oinarritua egon behar zela pentsatuz, hainbat ahozko 

                                                 
 
 

1 “Ahozko testu publikoen azterketa euskaraz”, 1999-2000; Ikertzaile nagusia Itziar Idiazabal; Eusko 
Jaurlaritzak diruz lagundua. 
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ekoizpen aztertu beharra ikusi zen: ipuina, hitzaldia, elkarrizketa... Guk hemen egin 

dugun debatearen azterketa beste azterketa horiek laguntzera eta osatzera dator2.  

Testu honetako hainbat mementotan lan honen helburu zein balio didaktikoez 

jardungo dugu; baina, tesi hau didaktikaren eremuan kokatu behar al da? Ez, ez behinik 

behin didaktika esperimentazioen eremuan. Hala ere, uste dugu lan hau didaktika kezka 

batetik sortu dela eta kezka hori aintzat hartuz hobeto uler daitezkeela hartutako 

hainbat erabaki.  

Nahiz eta azken urteotan han eta hemen lan batzuk agertzen hasi diren, euskaraz 

ahozko generoak oso gutxi aztertu izan dira. Halatan, erreferentzia gisa erabili ditugu, 

batez ere frantsesaren azterketarako, ikuspegi diskurtsibo-pragmatikotik egindakoak. 

Hizkuntza horrekin egindako hainbat eta hainbat lan ezagutzeko oso baliagarria izan da 

Genevan (Suitza), Psikologia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean (FPSE), egindako 

egonaldia. Bertan, hizkuntzaren ikuspegi sozio-diskurtsiboa ezagutzeko eta ikuspegi 

horretatik egindako lan linguistiko zein didaktikoak hurbiletik lantzeko aukera izan 

baikenuen.  

Lan hau ere ikuspegi horretatik abiatuta egin dugu. Hasteko eta behin, ahozko 

hizkuntzari buruzko hausnarketa egin dugu (1. kapitulua) eta saiatu gara azaltzen nola 

ulertzen dugun ahozkoa. Ahozko jardunak anitzak izan daitezke, ez da erraza zaku 

berean sartzea gazte koadrila batek lagunartean darabilen solasa eta aditu batek hitzaldi 

bat ematen duenean egiten duen berbaldia; hala ere, desberdintasunak desberdintasun 

—eta ahozkoa barik, ziurrenik, ahozkoei buruz hitz egin behar genukeela badakigun 

arren— guk ahozko hizkuntzaren ezaugarri nagusiak azaleratu gura izan ditugu lan 

honetan.  

Beste ezer baino lehen hizkuntza da ahozkoa eta, guretzat, hizkuntza komunikazio 

tresna da. Eta, argi dago, hizkuntzaz ari garela, horretaz dugun irudikapena eta 

hizkuntza ulertzeko moduak gure ikerlanaren izatean eragin zuzena izango duela. Hala, 

                                                 
 
 

2 Esan behar dugu lan hau Eusko Jaurlaritzak emandako aurre-doktorautza beka baten laguntzaz egin 
ahal izan dugula. 
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azal dezagun beste ezer baino lehen zein den ikerlan honetan erabili dugun ikusmoldea 

eta marko teorikoa.  

Gure abiapuntua Bronckart (1985a, 1996) eta interakzionismo sozio-diskurtsiboa 

dira. Ikuspegi teoriko honek hizkuntza komunikazio tresna moduan ulertzen du eta 

bere balio soziala azpimarratzen du. Ikusmolde horretan, hizkuntza testu enpirikoetatik 

aztertu beharra azpimarratzen da. Gero sakonago azalduko dugun moduan, hiztun 

batek behar komunikatibo bati aurre egin behar dionean, badu hizketa-egintza horri 

buruzko eta egoera horretan erabili beharreko testu-moldearen inguruko irudikapena. 

Bere aurrezagutzen arabera, bere ekoizpena modu batekoa edo bestekoa izango da; 

modu horretan, behar diskurtsiboen arabera, baliabide batzuk edo beste batzuk 

erabiliko ditu.  

Aurrezagutzak aipatu berri ditugu eta, jakin badakigu, horiek berebiziko garrantzia 

dutela irakaskuntzari begira. Ikasleei ahalik eta testu-molde gehien, eta ahalik eta sozialki 

esanguratsuenak, jarri beharko zaizkie eskura; horrela, euren burua ikusten dutenean 

behar komunikatibo berriei erantzuteko premian, errepertorio zabal eta aberatsak izan 

ditzaten egoera horiei egokitasunez erantzuteko. Baina kontua ez da eginkizun horiek, 

besterik gabe, aurrez aurre jartzea ikasleari, baizik eta testu-molde horien ezaugarri 

nagusiak barneratzeko bide ematea. 

Bestalde, ahozkoak berezkoak dituen hainbat ezaugarri ere kontuan izan ditugu 

azterketa egiteko orduan. Ahozkoa, askotan, idatziarekin kontrajarrita agertzen da, 

baten izaera jasoa eta bestearen formaltasunik eza aipatzen du oraindik ere batek baino 

gehiagok. Lehen kapituluan saiatuko gara uste horrekin apurtzen eta bi izate horien 

antzekotasunak eta desberdintasunak aipatzen; bidenabar, guk ahozkoa nola ulertzen 

dugun azaltzen saiatuko gara. Gainera, autore batek baino gehiagok egin du ahozko 

hizkuntza sailkatzeko saiakeraren bat edo beste; sailkapen horiek hainbat irizpide 

kontuan hartuz egin dira, guk hiru nagusiak izan ditugu aintzat: formaltasuna, hitzaren 

kudeaketa eta egiazkotasuna. 

Behin argituta ahozko hizkuntza esaten dugunean zer ulertzen dugun, konturatu 

ginen ezin geniola ahozko hizkuntzari oso-osoan heldu. Lehen ere aipatu dugu 
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ahozkoak asko direla, desberdinak. Beraz, aukeraketa bat egin beharrean geunden. 

Aukeraketa hori egiterakoan aspektu bat baino gehiago eduki dugu kontuan. 

Bronckartek (1996) esaten duenaren haritik, testuak hiru ezaugarri ditu: kokatua, 

burutua eta beregaina da. Eta testu-moldea, berriz, ezaugarri komunak dituztenen testu 

multzoa da. Oraintxe aipatu dugu hiztunak egoera komunikatibo berri bati aurre egin 

behar dioenean, bere aurrezagutzak aktibatu eta egoera horretan egokiena den testu-

moldearen ezaugarriak errepresentatzen eta aplikatzen dituela. Beraz, egokia dirudi 

testu-moldeak eskolaratzea eta hizkuntzaren irakaskuntza testu-moldeetatik abiatuz 

mamitzea. Hala egin da, bereziki Suitzako eredua jarraituz, hainbat eta hainbat tokitan, 

baita Euskal Herrian ere (Bronckart, 1985b; Dolz eta Schneuwly, 1997; Arano, Berazadi 

eta Idiazabal, 1996). Ezin dugu ahaztu testu-molde bat ongi ezagutzeak ez dakarrela, 

besterik gabe, hizkuntza jardun guztietan egoki aritzea, beraz, ahalegindu beharko gara 

gizartean esanguratsuak diren ahalik eta testu-molde gehien eramaten eskolara. Aipatu 

berri ditugun arrazoiak tarteko, guk gizartean esanguratsua den testu-moldeetariko bat 

aukeratu dugu azter-gai: debatea.  

Testu-molde horren azterketak, hala ere, interes didaktikoaz landa, baditu beste 

interes gune batzuk ere. Debatea argudiozko testua da. Egunero argumentatu ohi du 

hiztunak, egoera formaletan eta ez-formaletan, ahoz eta idatziz… norberaren 

ikuspuntua azaltzeko, argumentuz indartzeko eta solaskidearen ikuspuntua 

konpartitzeko edo osatzeko aukerak ez dira gutxi. Debatea argumentatzeko modu 

horietariko bat da, ahozko formalen artean, elkarrizketarekin batera, ziurrenik, 

ezagunena. 

Debateetan pertsonaia klabeetako bat moderatzailea da. Berak instituzioaren 

izenean hitz egiten du eta bere-bereak ditu hainbat eginkizun. Tertulietan ez bezala, 

debateetan moderatzaileak ez du iritzirik ematen. Bera da solaskideen arteko hartu 

emana kudeatzen duena. Esan genezake debatea poligestionatua dela, baina hizketa-

egintzan parte hartzen duen kideetako batek kudeaketa horretan besteek baino pisu 

handiagoa du. Moderatzaileak askotan esaten du nork hitz egin behar duen eta horren 

eraginez solas-arruntean baino askoz hitz-txanden bategite, zangalatraba, gutxiago dago 
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debateetan. Nahiz eta helduen hitz-txanda batzuk benetan luzeak izan, gutxitan egoten 

da beste solaskide baten aldetik mozketarik. 

Bronckartek (1996) dioenaren ildotik, hiztun batek bere komunikazio beharrak 

asetzeko gehienetan jadanik eskura dituen testu-moldeetara jotzen du. Ideia hori lotua 

dago hiztunak testu-moldeez egiten duen irudikatzearekin, hau da, debate baten parte 

hartu behar dugula esaten zaigunean, nola ulertzen dugun debatea zer den eta ze 

ezaugarri dituen. Gogoratu behar dugu, halaber, debatea zer den eta zer ez den 

barneratzerakoan nahaste bat baino gehiago eragiten dutela hedabideetan debatearen 

izenean egiten diren sasi-debate edo debateen karikaturek. Debatea borroka bat 

moduan irudikatzen da saio horietan, ikuskizun bat, eta helburua —eta horretarako 

zeinahi baliabide erabil daiteke— norberaren ikuspuntua inposatzea da. “Debate” 

horien helburua ez da inolaz ere auzi-arazoa konpontzeko elkarrekin aurrera egitea. 

Guretzat, ordea, garrantzitsua da debatearen izaera kooperatiboa azpimarratzea. Gure 

ikasleek askotan —hala ikusi ahal izan dugu corpusa jasotzeko prozesuan ikasleei egin 

genien galdera.sortaren emaitzetan—hedabideek zabaltzen duten debatearen irudia dute 

barneratua, eta halaxe jokatzen saiatzen dira debate baten parte hartzeko eskatzen 

zaienean: batak besteari besterik gabe kontra eginez, besteak baino ozenago hitz eginez, 

bakoitzaren ikuspuntua sutsuki defendatuz, besteen ikuspuntu eta esanekin aberastu 

gabe… 

Ikuspuntuaren arabera debatea desberdin definitu eta ezaugarritu da. Guretzat, 

garrantzitsua izan da debatearen izaera publikoa azpimarratzea —Bajtinentzat 

(1929/1995) genero sekundario edo konplexua litzateke—; horrek esan nahi du, 

formala dela eta, ez hori bakarrik, debate baten parte hartzen duen partaideak bi entzule 

izan beharko dituela kontuan, batetik, solaskidea, eta bestetik, debate horren entzuleria. 

Horrek, gure azterketan ikusiko dugun moduan, eraginak izango ditu, besteak beste, 

maila diskurtsiboan. 

Bestearen presentzia —ez ezinbestean zentzu fisikoan, baizik eta alteritatean 

zentzuan— beti dago, oraintxe esan dugun moduan, debatean bestea ez da solaskidea 

bakarrik, debate horrek eragin asmo dituen entzuleak edota testuz kanpoko hiztunak 

ere kontuan izan beharreko bestea dira. Bestea badagoela eta horren presentzia testuan 
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bertan islatzen dela esaten dugunean, oharrarazi behar dugu hainbat mailatan ematen 

den islatzea dela hori. Gai honen bueltan asko dira, han eta hemen, agertzen diren 

berbak: alteritatea, dialogismoa, polifonia, ahotsen zirkulazioa, hetereogeneotasun 

enuntziatiboa…  

Hirugarren kapituluan saiatu gara termino horiek argitzen eta gai horren inguruan 

jardun duten autore nagusienen esanak biltzen, labur bada ere. Besteen ahotsen 

oihartzunaren gaiari klasiko baten ekarriak jasoz ekin diogu: Bajtin (1929/1995) izan 

zen subjektu hiztunaren bakartasuna zalantzan jarri zuen lehen autorea, berak 

proposatu zituen polifonia eta dialogismoa kontzeptuak. Bajtinek planteatu zuen 

polifonia literaturarekin lotuta, Dostoïevskiren obraren nobela egitura deskribatzeko 

erabiltzen zuen hitza. Dialogismoa, ordea, hizkuntza jardueraren eremuan darabil, ahots 

aniztasunaren berri emateko.  

Ducrotek (1984/1986) proposatu zuen Bajtinen obra berrartu eta polifonia 

enuntziatiboaren teoria. Ducrotek besteen ahotsaren presentzia enuntziazioaren mailan 

kokatzen du eta hiru izaki bereizten ditu: benetako hiztuna (fisikoki enuntziatua 

ekoizten duena), lokutorea (enuntziatuaren erantzule gisa aurkezten den izakia, ez dauka 

zertan benetako hiztuna izan behar), eta azkenik, enuntziatzailea (enuntziazioaren bidez 

jarduten duten izakia, nahiz eta batzuetan honi hitz zehatzik ezin egotzi). Hala, 

lokutorea eta enuntziatzailearen arteko bereizketa beharrezkoa da, esate baterako, ironia 

azaltzeko. Guk gure lana egiterakoan ez dugu besteen ahotsen agerrera zentzu horretan 

begiratuko, ez interesgarria eta garrantzitsua iruditzen ez zaigulako, modu horretako 

hetereogeneitate enuntziatiboak esperientzia soziala eskatzen duelako baino. Hona 

hemen modu horretako hetereogeneitatearen adibide bat: 

(1) [...] eta badirudi / elkarrizketaren bidez / eta beste hainbat 

influentzia e / bidez / konpondu behar direla / ezta // baina 

zer gertatzen da / konpondu ezin direnean / badirudi 

indarrera ezin dela jo // danok kontzientzia txar bat daukagu 

/ indarra erabiltzeaz [...] (GB Pol: 54) 

Nagusiek aurrez entzun eta irakurritakoen oihartzunak, gizarteaz dituzten 

aurrezagutzak, talde batek edo besteak erabiltzen duen lexikoa eta abar eta abar euren 
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diskurtsoan erakusten dituzte. Maila horretan egingo bagenu azterketa, nerabeen 

emaitzak desabantaila handian leudeke nagusiekiko, baina ez bakarrik baliabide 

diskurtsibo hori erabiltzeko trebetasun gutxiago izan dezaketelako —hala izango da 

ziurrenik—, baizik eta, besteak beste horien esperientzia soziala txikiagoa delako. 

Ahotsen presentzia hori nola gauzatzen den ulertzeko egindako bidean aurkitu 

dugun beste autore esanguratsuetako bat Authier-Revuz (1984) izan da. Berak 

proposatu zuen hetereogeneotasun enuntziatiboa nozioa eta bi azpi-multzo banatu 

zituen kontzeptu horren barruan: bistako hetereogeneitatea eta izatezko 

hetereogeneotasuna. Izatezko hetereogeneotasuna ez da azalean markatua agertzen, 

baina, testuinguruak lagunduta, diskurtsoa interdiskurtsoaren emaitza dela asma daiteke; 

bistako hetereogeneitatea, ordea, gainazal enuntziatiboan gauzatzen da eta hiztunak 

kontzienteki erabiltzen duen baliabidea da. Halatan, eta hasieran aipatu dugun moduan 

didaktika gogoan, nahita erabiltzen den baliabidea den neurrian, gure azterketa bistako 

hetereogeneotasunaren eremuan egitea interesatzen zitzaigula baieztatu genuen; modu 

kontzientean egina den neurrian irakasgarria eta ikasgarria ere badelako.  

Debatean besteen esanak entzun, barneratu, onartu edota onartzen ez den berri 

ematen da eta, horretarako, nahitaez agertuko dira hiztunaren diskurtsoan besteen 

diskurtsoen zantzuak eta markak edo indizeak. Debatean erreferentea solaskideek 

elkarrekin eraikitzen dute, baina erreferente hori —iritzia eta ikuspuntua askotan—

aurrez formulatua egoten da maiz. Elkarrekin eraikitze horretan, bestearen iritziak eta 

pentsamenduak norberaren diskurtsora ekartzeko, funtsezko baliabidea da diskurtso 

erreferitua; hori da modu markatuan bestea kontuan hartzen dela adierazteko baliabide 

ezagun eta aztertuena. Besteak beste, horregatik iruditu zitzaigun interesgarria egitura 

hori aztertzea. Beste hizkuntza batzuetan diskurtso erreferitua asko eta sakon aztertu 

da; euskaraz, ostera, diskurtso erreferituari buruz gutxi esan da eta ia beti ikuspegi 

gramatikaletik heldu zaio gaiari. Guk lan honetan diskurtso erreferituaren azterketa 

diskurtsiboa egin gura izan dugu. Horretarako diskurtso erreferituari buruzko 

hausnarketa egin dugu lehenengo eta behin (hori ere 3. kapituluan).  

Diskurtso erreferituarekin aipatzen diren kategoriak lau dira: diskurtso zuzena, 

zehar diskurtsoa, diskurtso zuzen librea eta zehar diskurtso librea. Diskurtso zuzen 
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librea eta zehar diskurtso libreak diskurtso zuzen eta zehar diskurtso ez- markatuak dira, 

hau da, hiztunak testuinguruan eta bere ezagutzetan oinarritu eta interpretatzen du 

beste baten hitzak erreferitzen ari direla. Bi aldaera horiek, batez ere, literaturaren 

eremuan erabiltzen dira eta hiztunaren ekoizpena eta aipuaren arteko muga lausoa da. 

Guri, lehen esan dugun moduan, markatuak diren besteen ahots ekartzeak interesatzen 

zaizkigu eta, hortaz, diskurtso zuzena eta zehar diskurtsoa dira aztertu ditugun 

baliabideak. 

Estilo zuzenari eta zehar estiloari forma gramatikal eta balio komunikatibo zein 

diskurtsibo desberdinak ezagutu ohi zaizkie. Formaren ikuspegitik, zehar estiloaren 

ezaugarri nagusiak komunikazio aditza duen esaldiarekiko mendekotasuna eta 

deiktikoetan hiztunaren egoera komunikatibora —ni-orain-hemenera— egiten den 

egokitzapena dira; estilo zuzenean, ostera, ez dago menpekotasun sintaktikorik eta 

iturriaren ni-orain-hemena mantentzen da. Balio diskurtsiboari dagokionez, esate 

baterako Méndezek (1999) esaten du estilo zuzenaren bidez hainbat helburu bila 

daitezkeela: egiazkotasuna, lekukotasunaren itxura ematea edota narrazioari kolorea 

gehitzea. Zehar estiloaren bidez, aldiz, distantzia, analisia bilatzen direla. De re eta De 

dicto irakurketak, entzuleari eskatzen zaion arreta maila eta abar ere bi estiloen arteko 

bereizketa egiteko erabili ohi diren irizpideak dira. 

Bestalde, hainbat autorek osatu gura izan du diskurtso erreferituaren definizio 

tradizionala. Besteak beste Vincent eta Duboisek (1997) azpimarratzen dute diskurtso 

erreferituaren definizio tradizionala bakarrik kontuan hartuz, diskurtso erreferituaren 

egitura edukita ere, autore jakinik ez duten eta aurrez esandako hitzak jasotzen ez 

dituzten enuntziatuak azterketatik kanpo geratuko liratekeela. Eta autore horiei bezala, 

guri ere, enuntziatu modu horiek azterketan sartzea interesatzen zaigu. Hori dela eta, 

ikuspegi gramatikaletik haratago joan eta begiratuko ditugu norbaitek esan dituen aipuez 

gain, norbaitek esan dezakeen, norbaitek bere buruari esan dion, talde batek esan duen, 

inoiz esango ez genukeen edota beste batzuek inoiz esan ez dutena jasotzen dituzten 

aipuak ere. Vincent eta Duboisek diotenaren haritik, horiek guztiak komunean daukate 

bi enuntziazio egintza banatzen diren egitura sintaktiko bat: bata jardunean dagoena (A) 

eta bestea nabarmendu gura diren hitz erreal edo asmatuak osatzen dutena (B). 
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Behin eta berriz aipatu ditugu diskurtso zuzena eta zehar diskurtsoa, hala ere, 

ikerketa berri gehienetan bi estilook ez dira gramatiketan agertu ohi diren moduan 

banatuta eta bi multzo definitu moduan aurkezten, continuum bateko sekuentzia 

moduan baino. Egiturak beti ez dira “garbiak”: testu unitate baten estilo bat baino 

gehiago ager daiteke (esate baterako, ahozko sarrera faltsuen ondorioz), aipu bakarrean 

estilo biak egon daitezke (“Gorkak esan du Mikelek esan diola bihar euria egingo du”), 

“esan dugun moduan...” erakoak eta abar. Alabaina, uste dugu aipuak continuum 

horretan mutur batetik edo bestetik hurbilago lerratu ditzakegula, eta bide horretatik, gu 

saiatu gara estilo zuzena eta zehar estiloa bereizten. Egitura horien arteko 

desberdintasunak forma, erabilera zein funtzioa kontuan hartuz azalduko ditugu, eta 

gramatikak eskaintzen ez dizkigun irizpide orokor batzuk finkatzen ere saiatu gara; 

hainbat mailatako irizpideak: hasi prosodiatik eta dialektologiara. 

Esan berri dugu debatean bestearen iritziak zein hitzak jasotzea ezinbestekoa dela 

eta horretarako baliabide oso egokia dela diskurtso erreferitua. Baliabide hori 

aukeratzerakoan beste arrazoi bi ere izan ditugu kontuan: alde batetik, lehen aipatu 

dugun moduan, gure corpuseko subjektuen izaera —gaztetxoak3 dira eta, hortaz, 

helduek baino esperientzia kultural eta sozial txikiagoa dute—; eta beste aldetik, gure 

ikerlanaren guraria etorkizunean debatearen irakaskuntzarako baliagarria izan daitekeen 

azterketa egitea da. Hori horrela, kontzientea eta markatua den bestea kontuan hartzeko 

bideak aztertzea interesatzen zaigu bereziki. 

Lehenago ere esan dugu gure azterketarako testu enpirikoak erabili ditugula. 

Sarrera honen lehen lerroetan esan dugu Bronckartek (1996) hizkuntzaren azterketa 

testu enpirikoetatik abiatuta egin behar dela esaten duela. Guk halaxe egin dugu (gure 

corpusa eta horren tratamendurako erabilitako baliabideak 4. kapituluan deskribatu 

ditugu) eta bi modutako ekoizpenak jaso ditugu.  

                                                 
 
 

3 Gaztetxo deituko ditugu lan honetan 12-14 urteko nerabeak. 



Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 

  24 

Alde batetik, heldu-adituen debateak bildu ditugu —hiru4—, telebista eta irratitik 

jasoak. Debate horiek erabili ditugu debatearen ezaugarriak eta diskurtso erreferituaren 

erabilera zedarritzeko, baita azalpenak argitzeko adibidetegi moduan ere. Gainera, 

gaztetxoen corpusarekin alderatzeko erabili ditugu, helduen debateak izan baitira gure 

erreferentzia beti.  

Esan behar da euskaraz ahoz diskurtso erreferitua nola erabiltzen den ikusteko 

erreferentziarik guk dakigula behintzat ez dagoela, gramatiketan eta egin zaizkie estilo 

zuzenari eta zehar estiloari erreferentziak, baina beti dira esaldi mailakoak eta ez dute 

egitura hori ikuspegi diskurtsibotik aztertzen. Hori dela eta, helduen corpusa begibistan 

izatea benetan garrantzitsua da, horrek eman baitigu debatearen gizarte ereduan 

diskurtso erreferituaren erabilera zein den jakiteko bidea. Badakigu gurea ez dela corpus 

zabala, baina uste dugu esanguratsua badela. 

Bestalde, gaztetxoen debateak bildu ditugu. Corpus hori bi fasetan eskuratu dugu, 

hasiera baten eskoletara jo genuen debateak lortzera; gero, oraintxe azalduko ditugun 

arrazoiak tarteko, telebistako bost debate bildu eta transkribatu genituen. Gure lanaren 

helburu garrantzitsuetariko bat da gaztetxoek debate baten parte hartzen dutenean zer-

nolako baliabide linguistiko-diskurtsiboak erabiltzen dituzten ikustea, bereziki diskurtso 

erreferitua nola erabiltzen duten aztertzea.  

Helburu horrekin, eskoletara jo genuen —sekuentzia didaktiko batekin— 

debateak jasotzera. Emaitzak ez ziren guk esperotakoak izan eta eskolan jasotako 

debateak, salbuespenak salbuespen, oso laburrak dira eta ez dituzte debateen oinarrizko 

ezaugarriak betetzen. Hainbat aurreazterketa egin (Idiazabal eta Garro, [2001]; Garro 

eta Idiazabal, 2005; Garro, 2006) eta jabetu ginen guk egin behar genuen azterketa ezin 

zela corpus horrekin egin. Hala ere, ezin dugu esan bilketa horrek ez duenik ezertarako 

balio izan, debatearen didaktikari begira egindako hausnarketan esperientzia horrek 

erakutsitakoak benetan esanguratsuak izan baitira.  

                                                 
 
 

4 Helduen hiru debate jaso eta transkribatu dira, argibideak eta adibideak bilatzeko erabili direnak. Hala 
ere, horietariko bat (Gau:on) bakarrik erabili da gaztetxoen debateekin alderatu eta azterketa egiteko. 
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Hala ere, esperientzia aberasgarriak ez zuen muineko arazoa konpontzen: 

azterketa egiteko corpus gabe gaztetxoen debaterik gabe jarraitzen genuen. Hainbat 

aukeraren inguruan gogoeta egin genuen, gogoeta horren joanean telebistatik bilduak 

genituen bost debateren aurreazterketa egin genuen, eta konturatu ginen ekoizpen 

horiek bai betetzen zituztela guk eskatutako gutxienekoak, hala, digitalizatzea eta 

transkribatzea erabaki genuen. Debate horiek ETBn emititu ziren “Hori da arrazoia” 

saioaren barruan, 12-14 urte arteko gaztetxoek parte hartzen dute eta Joxe Felipe 

Auzmendik aurkeztu eta gidatzen du.  

Behin corpusa erabaki, bildu eta transkribatuta eta azterketarako unitatea mugatuta 

—diskurtso erreferitua— horren inguruko hainbat galdera planteatu genituen eta horiei 

erantzunak emateko hainbat osagai behatu eta aztertu ditugu (5. eta 6. kapitulua). Beste 

ezer baino lehen argitu gura dugu, lan honen hainbat adibidetan —edota 

transkripzioetan— ikus daitekeen moduan, gaztetxoek beti ez dituztela euskararen 

gramatika arauak errespetatzen. Komunztadura, konkordantzia... arazoak han eta 

hemen ikus daitezke, baita esperoko ez genukeen erregistro eta lexikoaren erabilera ere: 

erdal kalkoak, egoera ez-formalei dagozkien berbak... Nahiz eta datu zehatzik ez izan, 

susma genezake egoera sozio-linguistiko oso desberdinetan hazitako gaztetxoak direla, 

batzuek estandarra erabiltzen dute euren jardunean, beste askok, ostera, euskalki bat 

edo beste. 

Lan honetan gure helburua ez da arauaren edota estandarraren erabileraren 

baloraziorik egitea, ez dugu euskalkia aldaera gisa hartu eta ez ditugu aintzat hartu 

oraintxe aipatu ditugun arau-hausteak. Gure helburua diskurtsibo-pragmatikoa da eta 

helburu horrekin zuzentasun ebaluazioak ez dira nahitaezkoak. Esate baterako, (2) eta 

(3) adibideak ekoitzi dituzten gaztetxoek ez dute euskararen gramatika araua betetzen, 

baina lortu dute bestearen hitzak berera ekartzea. 

(2) AE bai / baina nire aitak telebista ikusten duela / 

bestean egiten dut lan // eta esaten dut / ba zurekin hitz egin 

behar dut // bai / bai // gero / gero // eta akabuan beti 

gertatzen da ez dugula hitz egiten (HdA gurasoak: 24) 
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(3) AA (ahotsa jasoz) hiesa daukalako / eta bera hiesa / zu 

esaten dozu / hiesa daukazu ebakiko dot / eta bera / 

apurtzen diozu bihotza (HdA hiesa: 294) 

Lan honetan jakin gura dugu alde batetik, diskurtso erreferitua zenbat eta nola 

erabiltzen den debateetan. Orain arte esan dugunaren ildotik, testu-molde honetan 

bestearen ikuspuntua eta berbak kontuan hartzeak duen garrantzia aintzat hartuz 

aurreikusten dugu baliabide horrek benetan pisua izango duela. Bestetik, esaten da 

ahozko hizkuntza parataxia bidezkoa dela, koordinazioaren aldekoa, eta halatan, 

diskurtso zuzena zehar diskurtsoa baino gehiago agertuko dela, hala gertatzen al da 

egiatan? Orobat, badakigu zehar diskurtsoa egon badagoela, baina Andersenek (2002) 

dioenez, badaude zehar estiloa agertzeko testuinguru erraztaile batzuk, gure corpusean 

ere hala gertatzen al da?  

Diskurtso erreferituaren continuum izaerari ere erreparatuko diogu eta gure 

corpusean begiratuko dugu ea, teorian ikusiko dugun moduan, aipuak aurrez 

esandakoari erreferitzeaz gain, esan ez dena, esan ohi dena edota esan daitekeena 

erreferitzeko erabiltzen ote diren. Bide horretatik, begiratuko dugu esanak bakarrik 

erreferitzen diren, edota guk uste dugun moduan, diskurtso erreferituaren egiturak 

pentsamenduak erreferitzeko ere balio duen. Continuumaren ideiari eutsiz, Vincent eta 

Duboisek (1997) proposatzen dituzten bost erabilerak (erreprodukzioa – sasi-erreprodukzioa 

– aktualtzea – asmatzea – asertzioa) gure corpusean ere ikus ote daitezkeen begiratuko 

dugu.  

Galdera horiek guztiak bi mailatan formulatu ditugu, batetik, erantzun gura ditugu 

gure corpusa oro har begiratuta; eta bestetik, ikusi gura dugu ea gaztetxoen debateetan 

eta helduen debateetan jokabidea berdina ote den ala aurreikusten dugun moduan ba 

ote dagoen diferentzia nabarmenik. Hau da, azterketa honek badu, batetik, helburu 

linguistikoa, baina bestetik, gaztetxoen garapenari begiratzeko gogoa, helburu psiko-

linguistikoa.  

Azken helburu horrekin zuzen lotuta aztertu dugu diskurtso erreferitua zertarako 

erabiltzen duten batzuek eta besteek. Hainbat azterketa psikolinguistikoren haritik, 

badirudi besteak kontuan hartzeko baliabideen erabileran badagoela adinaren araberako 
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bilakaera. Corier eta bestek (1990) aipatzen dute elkarrizketa baten bi mailatako 

lankidetza identifika daitekeela: lankidetza dialogala, hitz-txanden errespetua eta 

solaskideek gaiaren gutxieneko mantentzea eskatzen duena; eta argumentazio 

lankidetza, honetan solaskidearen enuntziatua besterik gabe ezeztatzea ez da nahikoa, 

hiztunak bere esana solaskidearen eskemara egokitu beharko du, eta eremu komun 

horretan egingo ditu egin beharreko aldaketak. Golderren corpusa oinarri hartuta ikusi 

dute lankidetza dialogala lankidetza argumentatiboaren aurretik agertzen dela, eta azken 

horren presentzia ez dela benetan nagusitzen 14-17 urte arte. Jakin gura dugu autore 

horiek ikusitakoa gaztetxoengan ere hala gertatzen ote den, hau da, gaztetxoek diskurtso 

erreferitua negoziazio baliabide funtzioarekin erabiltzen duten, ala beste funtzio 

batzuekin. 

Galdera horien guztien bidetik osatu dugu ondorioak aurkezteko baliatu dugun 

kapitulua, gure lanean seigarrena. Saiatu gara gaztetxoek debate baten parte hartzen 

dutenean diskurtso erreferitua zein maiztasunekin eta nola erabiltzen duten argitzen. 

Debatearen eskakizunak aintzat hartuz, horretarako helduen ekoizpena da gure 

erreferentzia, gaztetxoek horrekiko zein eta nolako berdintasun eta desberdintasunak 

agertzen dituzten erakutsi gura izan dugu.  

 Azterlana egiteko prozesuan asko ikasi dugu ahozkoaz, debateaz eta diskurtso 

erreferituaz. Ikasketa prozesu horretan lagun izan ditugu hainbat eta hainbat autoreren 

testu eta berbak, baita corpusa biltzeko egin behar izan dugun bide luze eta beti ez 

samurra, azterketarako hartu beharreko erabakiak eta horiek hartzeko egin beharreko 

hausnarketak eta abar eta abar. Ikasitako guztia begi aurrean hartu eta azken kapitulua, 

zazpigarrena, eraiki dugu. Hasieran esan dugu ahozkoaren didaktikari begira egindako 

tesia dela hau, ahozko hizkuntza irakasteko argibide batzuk eman gura genituen. Hala, 

azken kapitulu horretan, lehen partean ahozkoaren didaktikaz hainbat galdera egin 

dizkiogu geure buruari: erakutsi behar al da ahozkoa?; zein ahozko erakutsi beharko 

litzateke?; nola planteatu beharko genuke ahozkoaren didaktika?... eta horiei erantzunak 

ematen saiatu gara, bai egin ditugun irakurketei tira eginez, bai gure ikerlanak eman 

digun esperientziaz baliatuz. Oro har, ahozkoaren didaktikaz jardungo dugu, baina 

euskararen egoeratik egingo dugu hausnarketa hori. 
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Kapitulu horren bigarren partea espezifikoagoa izango da eta debatearen 

irakaskuntzan jarriko dugu arreta. Saiatuko gara azaltzen guretzat debatea eskolan 

lantzea benetan dela garrantzitsua. Dolz, Rey eta Surianek (2004) dioten moduan, ume-

gazteak egunero argumentatu eta negoziatu behar izaten du, paga eskatzeko ez bada, 

bokadiloa bere gustukoa izan dadin, eta bestela, telebistan berak nahi duen saioa ikusi 

ahal izateko. Helduagotan, gainera, etxean, lanean eta, oro har, gizartean eztabaidatu eta 

argumentatu beharko du bere iritzia eman eta ondokoen ikuspuntuak ulertzeko, 

liskarrak konpontzeko edota edozein ezagutzan aurrera egin ahal izateko. Ikasle guztiek 

dute eskubidea argumentazio gaitasuna garatzeko, eta ikasle batzuek besteekiko izan 

ditzaketen desberdintasunak —jatorri soziala, bakoitzaren abildadea, erreferentzi 

jarduerak ikusteko aukerak eta abar tarteko— gutxitzeko tresnak eta esku-hartze 

didaktiko egokiak emateko erantzukizuna eskolarena behar du izan. Horretarako 

baliabide oso egokitzat jotzen da debatea. Debatearen irakaskuntzarako zenbait zantzu 

emango dugu kapitulu horretan, eta horietako asko gure ikerlanetik eratorriak izango 

dira. Nolabait esateko, kapitulu hau zubi bat da, benetako didaktika lanak izan 

daitezkeen beste ikerlan batzuetarako zubia. 

Eta bukatzeko zenbait ohar: 

Testuan zehar adibideetan agertzen diren laburdura erabilienak ondokoak dira: 

HdA: Hori da arrazoia saioa 

GB Eko: Goizean Behin saioa “Ekonomiaz” 

GB Pol: Goizean Behin saioa “Politikaz” 

Gau:on: Gau:on saioa “Egoera politikoaz: Eusko Jaurlaritza berria” 

Adibideak zenbatuta daude eta adibidearen azkenean iturria aipatzen da GB Eko: 

57 dagoen lekuan esan nahi du adibide hori Goizean Behin saioko “Ekonomiaz” 

debateko 57. hitz-txandatik jasoa dagoela.  

Eranskinean jaso ditugu, alde batetik, laburpena eta ondorioak frantsesez (1 eta 2 

eranskinak) eta, bestetik, corpusa osatu duten oraintxe aipatuko ditugun testuak: 

• Helduen corpusa  
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� Goizean Behin “Ekonomiaz” 

� Goizean Behin “Politikaz” 

� Gau:on “Egoera politikoaz: Eusko Jaurlaritza berria” 

 

• Gaztetxoen corpusa  

� Hori da arrazoia “Maitasuna, sexua: Zer da hori?” 

� Hori da arrazoia “Matxismoa” 

� Hori da arrazoia “Gurasoek beti al dute arrazoia?” 

� Hori da arrazoia “Zertarako ikasi?” 

� Hori da arrazoia “Hiesa” 

Adibide gutxi batzuetan Babel aipatzen da. Adibide horiek Euskadi Irratiko 

“Babel” irratsaioko debate baten transkripziotik5 jasotakoak dira. Transkripzio hori ez 

dugu eranskinetan jarri. 

 

                                                 
 
 

5 Belen Oronozek egindako transkripzioa. Eskerrik asko berari. 
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AHOZKO HIZKUNTZA: 

HURBILKETA
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1. SARRERA 

Lagunarteko solasaldi baten edota hitzaldi bat ematerakoan, dendari-bezero arteko 

hartu-emanean edota epaiketa bateko defentsan... ahozko jarduna oso desberdina dela 

ezin ukatu. Desberdintasun horiek antzemanez eta horiek bistaratu guran autore askok 

ez du ahozkoari buruz hitz egiten ahozkoei buruz baizik. Gu saiatuko gara ahozko 

diskurtsoek elkarrekin dituzten berdintasun eta desberdintasunak zedarritzen; jakin 

badakigu ahozko asko dagoela, baina uste dugu ahozko guztiek badituztela elkarren 

artean gauza komunak eta horietatik abiatuz ahozko hizkuntzari buruz jardungo gara. 

Bestalde, erakutsiko ditugu hainbat ahozko mota eta hainbat autorek sailkapenak 

egiteko emandako irizpideak.  

Ahozkoa behin ekoitzita zuzenketarik onartzen ez duena litzateke, hau da, 

beregain bueltatu eta aldatzen uzten ez duena, dela formala edo ez-formala, idatzizko 

edo irudizko euskarriak erabiltzen dituena edo ez dituena, aurrez prestatua ala prestatu 

gabea eta abar. Ahozkoan, errore bat dagoenean, hiztunak konpondu egin lezake, esana 

luzatuz, birformulatuz… baina esandakoa esanda dago eta horrek ez du zuzenketarik 

onartzen. Esate baterako, etxekoei ohar bat idazten diegunean badaukagu hori berriz 

begiratu eta zuzentzerik, ohar hori ahoz emanez gero, ostera, bere horretan jasoko du 

hartzaileak, guk inolako zuzenketarik egiteko aukera gabe. 

Colletak (2002: 23) hamar puntutan definitzen du bere ustez ahozkoa zer den. 

Hona hemen hamar puntu horiek: 
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1. L’oral c’est le langage: faculté humaine de produire et comprendre des 

énonces en langue naturelle. 

2. L’oral c’est la langue: langue du linguiste, langue du sujet locuteur 

auditeur, langue des idiomes conventionnels. 

3. L’oral c’est la norme: les conduites orales sont des conduites sociales, 

prendre la parole c’est donc se soumettre aux jugements d’autrui. 

4. L’oral c’est la parole: qui met en jeu les systèmes auditif, cérébral, 

articulatoire 

5. L’oral c’est la pensée: car les langues sont des outils de représentation du 

réel. Elles permettent l’évocation d’événements passés, la construction de 

mondes imaginaires. 

6. L’oral c’est l’interaction: la communication, l’échange d’informations dans 

un contexte spatio-temporel. Communiquer à l’oral implique des 

partenaires qui interagissent. 

7. L’oral c’est la conversation: parler c’est agir par la parole, c’est produire 

des actes de discours. 

8. L’oral c’est le discours: parler c’est produire des discours. Il y a des discours 

monogéres et des discours polygérés. 

9. L’oral c’est l’identité et la subjectivité: prendre la parole c’est “exposer sa 

face”, c’est donc prendre des risques 

10. L’oral c’est l’affectivité et les émotions: il y a des données qu¡on ne contrôle 

oas car nos paroles cimentent notre relation à l’autre. Les jeux et enjeux 

relationnels sont permanents dans les situations de parole. 

Orobat, autore horrek hizkuntza gaitasuna ez du bakarra balitz bezala irudikatzen 

eta ahozko gaitasuna sei gaitasunez osatua dagoela diosku: gaitasun soziala; 

komunikatiboa; diskurtsiboa; gaitasun linguistiko, prosodiko eta kinesikoa; hizkuntza 

gaitasuna; eta gaitasun soziolinguistikoa. Gaitasun horiek guztiak jokoan egonda, 

ahozkoaren bueltan egiten diren ikerlanak anitzak eta oso desberdinak izatea erraz uler 

daiteke. Gainera, oraintxe esan dugu, ahozkoa bere berezitasun guztien gainetik 

hizkuntza dela. Eta argi dago, ahozkoaren azterketa egiteko orduan, atzean hizkuntzari 

eta bere funtzionamendu zein zioari buruz ditugun ideia zein gogoetak daudela, 

hizkuntza ikerketaren munduan lekua ematen dioten ideia zein gogoetak dira horiek.  
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Gure lanerako oinarri teorikoa Bronckart (1985a, 1996) eta berak proposaturiko 

interakzionismo sozio-diskurtsiboa dira. Ikuspegi horretan azpimarratzen da 

hizkuntzaren komunikatzeko funtzioa, hizkuntzaren funts soziala nabarmentzen; 

hizkuntza gizakiok dugun elkar eragiteko tresna gisa irudikatzen da. Horrek azterketa 

egiteko orduan begi-bistako ondorioak ditu: hizkuntza ez da soilik zeinu multzo handi 

bat balitz bezala aztertzen, esaldiaz gaindi, ekoizpen testuingurua ere aintzat hartzen du  

ikerketa ildo horrek eta hizkuntza testu enpirikoetatik aztertu beharra azpimarratzen du. 

Hiztun batek behar komunikatibo bati aurre egin behar dionean, badu hizketa-egintza 

horri buruzko eta egoera horretan erabili beharreko testu-moldearen inguruko 

irudikapena, eta bere aurrezagutzen arabera, bere ekoizpena modu batekoa edo 

bestekoa izango da; modu honetan, behar diskurtsiboen arabera, baliabide batzuk edo 

beste batzuk erabiliko ditu. Hurrengo lerroetan ikuspegi horren berri modu 

zehatzagoan emango dugu. 

2. AHOZKOA AZTERTZEKO MARKO TEORIKO 

BAT (BRONCKART, 1996) 

Oraintxe esan dugu: azterketa hau egiteko hizkuntzaren ikuspegi sozio-

diskurtsibotik abiatu gara. Ikuspegi honetan hizkuntza bere erabileran aztertzea da 

helburua, horretarako gramatikak kontuan hartu ezin dituen zenbait elementu ere 

aztergai bihurtzen da: testuingurua, helburua, ekoizlea eta hartzailea eta abar eta abar. 

Larringanek (1998) aipatzen du hizkuntzaren zertarakoari buruz bi ikuspegi nagusi 

antzeman daitezkeela, alde batetik, ikuspegi errepresentazionalista, eta bestetik, ikuspegi 

komunikatiboa. Lehenengoak hizkuntza mundua eta pentsamendua irudikatzeko 

tresnatzat du, hau da, hizkuntzaren ahalmen nagusia hizkuntzaz kanpoko entitate 

desberdinak irudikatzea da. Ikuspegi komunikatibotik, berriz, hizkuntzaren 

komunikatzeko funtzioa nabarmentzen da, gizakia soziala den heinean, hizkuntza 

gauzak egiteko eta elkarri eragiteko erabili ohi delako ideia dago atzean. Horri batzuk, 

Bigas (2000) kasu, hizkuntzaren funtzio ludikoa gehitzen diote. Funtzio horretan 

hizkuntza ez da pentsatu edo komunikatzeko tresna, baizik eta jolas edo atsegin 

objektua. 
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Komunikazioaren ikuspegiak ere izan du bilakaerarik. Calsamigliak eta Tusónek 

(2001) euren liburuaren hasieran komunikazioaren argazki bat egiten dute:  

Comunicación que se entiende, no tanto como un simple y mecánico proceso de 

transmisión de información entre dos polos, sino como un proceso interactivo mucho 

más complejo que incluye la continua interpretación de intenciones expresada verbal 

y no verbalmente  

Calsamiglia eta Tusón 2001: 16 

Modu honetan, hiztunak besteekin elkarreraginean errealitatea, beste hiztunekiko 

harremanak eta hizkuntza bera ere berrekarri eta bere beharretara egokitzen ditu. 

Hizkuntza komunikazio horretarako tresna da; ez tresna bakarra, ezin da ukatu irudiek, 

begiradek, gorputz mugimenduek eta abarrek ere komunikazioa izan dezaketela 

helburu, eta beti berben osagarri izaten direla.  

Ikuspegi komunikatibo horretan ulertu behar dira Calsamigliak eta Tusónek (2001) 

“linguistika diskurtsiboa” izenpean biltzen dituzten ikerlerroak. Autore hauek aipatzen 

duten moduan azken hamarkadetan hizkuntzaren azterketa ikuspuntu diskurtsibo 

batetik egiten duten ikerlariak eta ikerlerroak nabarmen gehitu dira. Eta ikerlan horiek, 

oro har, diziplina bat baino gehiagoren elkarlanaren fruitu dira: antropologia, soziologia, 

psikologia, filosofia eta hizkuntzalaritza besteak beste.  

Benvenistek (1979) artean zegoen hizkuntza ikuskera zabaldu egin zuen, eta 

esaldiaren gainetik beste egitura bat proposatu zuen: enuntziatua. Hizkuntza zeinu 

multzo bat ez ezik, komunikazio tresna ere bazela proposatu zuen. Enuntziazioa 

kontzeptuaren aurretik, hizkuntza objektu bat zen, egonkorra. Berebat, hizkuntza modu 

enpirikoan aztertu beharra azpimarratzen du, modu honetan bakarrik izango baita 

posible hizkuntzaren funtzionamendua eta mekanismo orokorrak ulertzea. 

Gramatikaren ikuspegitik, enuntziazioaren protagonisten azterketak ez du zentzurik, 

ikergaia esaldia delako. Hizkuntzalaritzaren ikuspegi komunikatiboak, aldiz, 

gogorarazten digu enuntziatuak norbaitengan dutela jatorria eta norbaiti zuzenduak 

daudela. Modu honetan, besteak beste, Voloshinov/Bajtin (1929-1930), Bally (1932), 

Bühler (1934) eta Jakobson (1960) autoreek hiztunarenganako eta hartzailearenganako 

ardura azpimarratu zuten. 
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Komunikazioaren kontzeptuarekin sendo lotua dago baita Jakobsonen (1963) 

eskema aski ezaguna ere. Eskema horren arabera, komunikazioa gerta dadin, ekoizleak 

mezu bat ekoitzi behar du eta mezu hori jaso eta interpretatu egiten du jasotzaileak, eta 

komunikazio hori zaratak trabatu dezake. Eta erantzuterakoan, jasotzailea ekoizle 

bihurtuko litzateke prozesua berriz hasieratik hasiz. 

 

 

 

Bajtinek (1929/1995) artean entzuleari emandako balioa kritikatzen du: “En los 

cursos de lingüística general (inclusive en los trabajos tan serios como el de Saussure), a 

menudo se presentan esquemáticamente los dos compañeros de la comunicación 

discursiva, el hablante y el oyente, se ofrece un esquema de los procesos activos del 

discurso en cuanto al hablante y de los procesos pasivos de recepción y comprensión 

del discurso en cuanto al oyente” (Bajtin 1929/1995:257). Autore honek erakusten du 

modu honetako eskemak, eta Jakobsonena halakoa da finean, errealitateko memento 

baten adierazle izan daitezkeela, baina ez komunikazio diskurtsiboa bere osotasunean 

erakusteko egokiak. Bere esanetan entzulea hasiera-hasieratik da aktiboa, entzuten duen 

mementotik ari delako erantzuna prestatzen, hori batzuetan berehala agertuko da, eta 

beste batzuetan, ordea, beranduago, ondorengo enuntziatuetan, zein berbazkoak ez 

diren ekintzetan ere.  

Hala, Traversok (1999) azaltzen du nola aldatu den interakzioaren kontzeptuaz 

komunikazioaren irudi hori; modu horretan, hiztun bakoitza memento berean, eta eten 

gabe, ekoizlea eta hartzailea da. Hau da, bere mezua ekoizten dabilen unean lokutorea 

hartzailea ere bada eta hartzailea ekoizlea ere bada. Beraz, mezu oro, aurrez aurreko 

egoera baten, behinik behin, ekoizleak eta hartzaileak elkarrekin eraikia da. 

Ikuspegi komunikatiboan garatzen diren lan ildo horien guztien artean bereziki 

interesgarria iruditzen zaizkigu Jean-Paul Bronckart buru duen taldeak egindako 

ekarpenak (Interakzionismo sozio-diskurtsiboa). Marko teoriko horrek bitarteko oso 

 
Émetteur Signal émis Signal reçu Récepteur 

Bruit 

Jakobson 1963, Traverso, V. 1999tik jasota 
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egokiak eskaintzen ditu hizkuntzen funtzionamendua azaltzeko eta, gainera, hizkuntzen 

didaktikara ekarpenak egiteko ikuspegi oso interesgarria da. Ezin dugu bidenabar ahaztu 

marko teoriko horretan euskararen zenbait arloren azalpen aski interesgarriak eginda 

daudela eta egiten ari direla (Idiazabal, 1992; Plazaola-Giger, 1993; Larringan, 1996; 

Idiazabal eta Larringan, 1998; Sainz, 2002; Alonso, 2002; Garcia-Azkoaga, 2004; 

Garcia-Azkoaga eta Idiazabal, [2006]; etab. etab.). Ikerlan honen xedea da horiei guztiei 

lagun egitea eta gure hizkuntzaz dugun ezagutzan sakontzea. 

Bronckartentzat (1996) hizkuntza giza jardueraren ezaugarria da eta defendatzen 

du horren lehen funtzioa maila komunikatibo edo pragmatikoa dela. Elkarreraginez 

gizakiek zeinuak negoziatzen dituzte, munduko izateen eta soinu errepresentazioen 

arteko loturak finkatuz. Modu horretan, hizkuntzak badu beste bigarren funtzio bat: 

errepresentatiboa. Esan dugu gizakiek zeinuak negoziatzen dituztela, hala ere, argitu 

behar da, memento oro hiztunak ez dituela zeinu guztiak negoziatzen, ez da inolaz ere 

hutsetik hasten, hizkuntza guztiek jadanik finkatuak dauden zeinu zein testu-molde 

multzo bat dute, eta aurreko belaunaldiek negoziatutakoaren emaitza dira. Beraz, 

testuak giza jardueraren produktuak dira, gizartearen beharren arabera negoziatu eta 

sortuak. Eta honela, gizarteak hizkuntza eraldatzen du eta hizkuntzak gizartea, modu 

honetan, bata besteari egokitzen zaio. 

Interakzionismo sozio-diskurtsiboaren oinarrian dagoen ideia da hori: 

La thèse centrale d l’interactionnisme socio-discursif est que l’action constitue le 

résultat de l’appropriation, par l’organisme humain, des propriétés de l’activité 

sociale médiatisée par le langage.  

Bronckart 1996:42-43 

2.1. TESTUAK 

El texto (escrito y oral) como dato primario de todas las disciplinas mencionadas y 

de todo pensamiento humanístico y filológico en general (incluso del pensamiento 

teológico y filosófico en sus orígenes). El texto es la única realidad inmediata 

(realidad del pensamiento y de la vivencia) que viene a ser punto de partida para 

todas estas disciplinas y este tipo de pensamiento. Donde no hay texto, no hay 

objeto para la investigación y el pensamiento.  
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Bajtin 1929/1995:294 

Hiztunak, komunikazio helburu batekin ekoizten duen hizkuntza unitateari 

deritzogu testua. Testua enuntziatua den neurrian, bakarra da, behin bakarrik ekoitziko 

dena, bere baitan zentzu osoa duena. Idatzizkoa zein ahozkoa, luzea zein laburra, 

testuak hiru baldintza bete behar ditu: kokatua, burutua eta beregaina izatea. Hau da, 

espazioan eta denboran kokatua izan behar da; bere baitan komunikatzeko gai izan 

behar da; eta azkenik, bestelako informaziorik gabe ulergarria izan behar da. Nobela bat 

testu bat da, hitzaldi bat testu bat da, eta baita erakusleihoetan agertzen diren 

“merkealdiak” edo “itxita” bezalako mezuak ere . 

Larringanek (1998) dio testu orok badituela ekoizlea, antolatutako edukiak, 

antzemateko moduko testuratze mekanismoak —betiere, testua luzea bada—, eta 

gertatze egoerari lotua dagoela. Testua ez da perpausak bata bestearen atzean jartzean 

sortzen, hiztuna ezinbestez egokitu behar da egoera komunikatibora bere jarduna 

osatzeko. Testua hizkuntza unitatez osatua dago, baina hizkuntza unitate horiek helburu 

jakin baten zerbitzura ekoizten dira testua sortzerakoan. Halatan, ezin dugu esan testua 

ekoizpen unitatea denik bakarrik, komunikazio unitatea ere bada. 

Adamentzat (1992) sekuentzia da oinarrizko nozioa eta testua sekuentziez osatua 

dagoela proposatzen du:  

La séquence est à la fois une unité constituée (dont il faut alors décrire la structure 

interne et les constituants) et une unité constituante (dont il faut, dans le cas de 

textes comportant plusieurs séquences, décrire les modes d’enchaînements 

séquentiels: insertion et dominante). Comme unité constituante, la séquence est une 

composante de T (=texte); comme unité constituée, la séquence est composé de 

propositions (macro-propositions différentes selon le type de séquentialité et elles-

mêmes composées de micro-propositions.  

(Adam 1987a, Larringan 1998:54tik jasoa) 

Autore horrek sei sekuentzia modu proposatzen ditu: narrazio sekuentzialitatea, 

instrukziozko sekuentzialitatea, argudiapen sekuentzialitatea, azalpen-esposizio 

sekuentzialitatea edota elkarrizketako-solasaldiko sekuentzilitatea. Testuak sekuentzien 

konbinazio konplexuak dira gehienetan, testuak heterogeneoak izaten baitira; testu 
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homogeneoak ez dira ohikoak. Testua osatzerakoan hiztunak sekuentzia horiek guztiak 

lituzke aukeran, alabaina, sekuentzien konbinazio aukerak ez dira guztiz libreak; hau da, 

diskurtso-genero bakoitzak badu nolabaiteko zaletasuna sekuentzia batzuekiko.  

Testuaren nozioan sakontzen jarraitzeko, Bronckartek (1996) testuak 

definitzerakoan egiten duen sarrera ekarriko dugu hona: 

Toute langue naturelle se présente comme sous-tendue par un code, ou par un 

système, composé de règles phonologiques, lexicales et syntaxiques relativement 

stables, système qui rend possible l’intercompréhension au sein d’une communauté 

verbale. Comme le soulignait cependant Saussure, le système de la langue ne peut 

être considéré comme stable qu’en un état synchronique donné, par une démarche 

méthodologique faisant abstraction des changements qui, sous l’effet du temps et des 

variations de l’usage, le transforment en permanence. En outre, même en s’en 

tenant à cette approche synchronique, une langue naturelle n’est appréhendable 

qu’au travers des productions verbales effectives, et celles-ci prennent des allures très 

diverses, notamment parce qu’elles sont articulées à des situations de communication 

différentes. Et ce sont ces formes de réalisation empiriques diverses que nous 

qualifions de textes  

Bronckart 1996:71 

Ildo beretik, Larringanek (1998) gogoratzen du testuak berezko hizkuntza baten 

produzitzen diren ekoizpenak direla, eta hainbat egoera eta modutan ekoitziak direnez, 

ugariak dira. Hizkuntza natural bat aztertu nahi izanez gero nahitaezkoa da testuetara 

jotzea. Baina azterketa hori bi ikuspuntutatik egin daiteke: alde batetik, testuetatik 

abiatuz, unitateak oinarri hartuz, horiek bakartuz eta beraien arteko harremanak 

aztertuz, hori litzateke barne ikuspegia duen azterketa era. Bestalde, benetako testuen 

egitura eta funtzionamendua azter daiteke, testuak bere erabileran aztertuz, hori 

litzateke kanpo ikuspegia. Bronckartek azken lan ildo hori jorratzen du. 

TESTUAK ATZEMATEKO HAINBAT MAILA  

Bronckartek (1996) testua hiru mailatan atzeman daitekeela esaten du: lehenengo 

eta behin, testua entitate generiko gisa ulertzen duena, testua berbazko ekoizpen 

kokatua, burutua eta beregaina litzateke. Bigarrenik, testu-moldeen maila; edozein testu 
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ekoizten dugunean testu-molde bat ere ekoizten dugu. Testu oro genero bateko ale da, 

baina horien ezaugarriak ezin dira zuzenean asmatu, hizkuntza mailako ezaugarriak 

segmentuen mailakoak direlako, hala ere, segmentu-mota desberdinen errepikatzea 

ikusten den neurrian, ezaugarri linguistiko espezifikoak modu ez-zuzenean egotzi ahal 

izango zaizkie generoei. Azkenik, testu-aleen maila legoke. Testu bakoitzak ezaugarri 

bereziak ditu, oso zaila da bi testuk ezaugarri berdinak izatea. “Testu enpirikoa” deituko 

zaio berbazko ekoizpen indibidual eta bakarrari. 

Baina zehaztu dezagun maila horietariko bakoitza: 

ENTITATE GENERIKO GISA 

Nobelak, koadrilako elkarrizketak, egunkariko iragarkiak, txosten ekonomikoak... 

ekoizpen oso desberdinak diruditen arren, guztiak dira testuak: testuinguruari lotuak 

daude, ekoizle bat eta hartzaile bat dute, edukiaren antolaketa dago eta barne 

koherentzia bermatzeko guztiek erabiltzen dituzte testualizazio eta kontuan hartze 

enuntziatibo mekanismoak. Zentzu horretan da testua berbazko ekoizpen unitatea, 

hala ere, lehen ere esan dugun moduan, hartzaileari zuzendutako mezua dagoen 

neurrian komunikazio unitatea ere bada. Larringanek (1998) honela jasotzen du 

Bronckartek emandako testuaren definizioa: “Testua: berbazko/hizketazko unitate oro 

da, bere baitan mezu antolatua duena eta hartzailearengan betiere koherentziazko efektu 

bat eragin nahi duena” (Larringan 1998:60). 

TESTU-MOLDEAK 

Testuak giza produktuak dira, giza taldeek sortu dituzte euren beharrei 

erantzuteko. Gizarteak bere komunikazio beharrak asetzeko batzuetan jadanik eskura 

dituen testu-moldeetara jotzen du, eta beste batzuetan, aldiz, horiek aldatu egiten ditu. 

Badira zenbait testu-molde orain gutxi arte existitzen ez zirenak; esate baterako, 

poltsikoko telefonoetako mezuak azken hamarkadako kontua dira, eta egoera 

komunikatibo horretako beharra asetzeko gizarteak testu-molde berria sortu behar izan 

du, hutsetik sortu ez dena, baina ezaugarri propioak dituena. Testu-moldea hori baita, 

ezaugarri komunak dituzten testuen multzoa. 
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Larringanek (1998) dioen moduan hiztunak bere jardunari ekiteko testu-moldeak 

kontuan izan ohi ditu eta eskura dituen testu-molde guztietatik egoera komunikatibora 

ondoen egokitzen zaion testu-moldea aukeratzen du, ez da normala aldez aurretik 

eredurik ez balego moduan jardutea.  

Testu ugaritasuna horrenbestekoa izanda ez da harritzekoa horien nolabaiteko 

sailkapena egiteko guraria bati baino gehiagori sortu izana. Saiakera gehienak testu-

genero nozioaren azpian gauzatu dira, eta berau egiteko irizpide asko erabili izan 

dituzte. Bronckartek (1996) dio sailkapen hori egiteko modu objektiboena unitate eta 

arau linguistiko espezifikoak erabiliz egitea izango litzatekeela. Baina irizpide horrek 

zailtasunak erakusten ditu: testu bat beti unitate komunikatibo bat baldin bada, horrek 

osatzen duen testu-moldea inoiz ezin da guztiz definitu irizpide gramatikalen arabera, 

irizpide horien arabera generoa osatzen duten segmentuak bakarrik definitu ahal izango 

dira. Larringanek (1998) dioen moduan: 

Esan dezakegu testu oro genero bateko kide edo ale dugula, eta ez dagoela haren 

ezaugarri espezifikoak zuzenean asmatzerik, maila generikoari dagokionean 

eta irizpide linguistikoetan oinarrituz behintzat. Izan ere, hizkuntza mailako 

ezaugarriak (erregulartasunak...) segmentoen gainean ematen dira, hots, segmento 

mailakoak dira. Halaz ere, eta segmento-mota desberdinen errekurrentzia 

erakusten duten neurrian, ezaugarri linguistiko espezifikoak indirektoki egotzi 

diezazkiegu generoei.  

Larringan 1998:63 

TESTU ENPIRIKOAK EDO TESTU-ALEAK 

Testu-alea bakarra da. Hiztunak egoerara egokituta bere behar komunikatiboa 

asetzeko ezaugarri indibidualak dituen testua ekoizten du, testu-molde beraren barruan 

hiztun berak bi testu sortuko ditu, zer esanik ez bi hiztunek.  

Bronckartek (1996) honela definitzen du nozioa: 

La notion de texte singulier ou empirique désigne donc une unité concrète de 

production verbale, qui relève nécessairement d’un genre, qui est composée de 

plusieurs types de discours, et qui porte également les traces des décisions prises par 
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le producteur individuel en fonction de la situation de communication particulière 

qui est la sienne.  

Bronckart 1996:79 

TESTUAREN GAUZATZE BALDINTZAK 

Lehen aipatu dugu testu-alea hiztunak komunikazio egoera jakin baten hartzen 

dituen erabakien ondorioa dela. Hiztunak egoera bakoitzaren aurrean —espazioa, 

denbora, helburua, entzuleria eta abar kontuan hartuz— bere jarduna egokitu egiten du.  

Hizkuntza-egintza bat gauzatzerakoan, ekoizleak eta hartzaileak irudikatze multzo 

propioa du, batzuk eduki erreferentzialari, tematikoari, dagozkionak; besteak, ekoizlea 

dagoen komunikazio egoerari, testuinguruari, dagozkionak. 

EKOIZPEN TESTUINGURUA 

Salbuespenak salbuespen, hizkuntzaren balio komunikatiboari horrenbesteko 

garrantzia ematen ez dioten linguistikaren arloek ez dute testuingurua aintzat hartzen 

beraien analisiak egiteko orduan. Baina, Calsamiglia eta Tusónek (2001) gogoratzen 

diguten moduan testuinguruaren kontzeptua ezinbestekoa da ikuspegi pragmatiko edo 

diskurtsibo-testual batetik egindako azterketa linguistikoetan. Guk ere horrela egingo 

dugu, horretarako Bronckarten (1996) eredua aintzat hartuz, testuingurua bi aspekturen 

arabera ulertuko dugu: 

• Testuinguru fisikoa: 

� Ekoizpen lekua. Testua non ekoitzi den. 

� Ekoizpen unea. Testua ekoizten den denbora. 

� Igorlea (edo ekoizle, edo lokutore). Testua fisikoki ekoizten duen pertsona 

(edo makina) , ekoizpen hori ahoz edo idatziz egin ahal izango da. 

� Hartzailea. Testua jaso dezaketen pertsona/k. 

Testua ahozkoa denean, hartzailea eta igorlea espazio-denbora berdinean egon ohi 

dira, eta ondorioz, mementoan erantzun dezake, honela ko-ekoizle edo interlokutore 

ere deitu ahal diegu. 
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Teknologia berrien agerpenarekin, eta horiek izan duten zabalkunde azkar eta 

eraginkorrarekin, testuinguru fisikoa bereziki garrantzitsua da. Lehen ez bezala, orain 

lokutoreek nahiz eta espazio fisiko bera ez izan elkar ikus baitezakete, nahiz eta 

idatzizko mezuak elkarri igorri, unean bertan jaso baitezakete erantzuna, eta abar. 

Horrek guztiak nabarmen baldintzatuko du ekoizten den hizkuntza eredua.  

• Testuinguru sozio-subjektiboa: 

Testu oro giza formazio baten kokatzen da, zehatzago esateko komunikazio 

interakzio baten markoan, gizarte mundua (arauak, balioak...) eta subjektiboa (norberari 

buruz ematen den irudia) inplikatzen ditu. Testuinguru sozio-subjektibo hori ere lau 

parametrotan bana daiteke: 

� Leku soziala. Zein formazio sozialen koadroan, zein instituziotan, edo 

modu orokorragoan testua zein interakzio modutan ematen den: eskola, 

familia, komunikabidea, merkataritza interakzioa, interakzio ez-formala... 

� Igorlearen gizarte maila (enuntziatzailearen estatusa). Igorleak interakzioan 

duen rol soziala: irakaslea, gurasoa, bezeroa... 

� Hartzailearen gizarte maila (jasotzailearen estatusa). Testuaren hartzaileari 

egokitzen zaion rol soziala: ikasle, lankide, menpeko, lagun... 

� Interakzioaren helburua (edo helburuak). Zein da enuntziatzaileak 

jasotzailearengan testuarekin lortu nahi duena? 

Testuinguru sozio-subjektiboari dagokionez, elementu sozio-linguistikoak ere —

bereziki euskara moduko hizkuntza txikitu baten kasuan— kontuan hartu beharko dira, 

hau da, hizkuntzaren beraren estatusa, eta hiztun eta hartzaileak horrekiko daukaten 

irudikatzea. Hiztunak bere hizkuntza jardunean daukan hizkuntza trebezia, hartzaileak 

duen hizkuntza maila nola irudikatzen duen, testuinguru euskaldun edo ez hain 

euskaldunean diharduen etab. begiratuko ditu bere hitz-jarduna gauzatzerakoan; eta 

horiek guztiak baloratu ostean, bere jardunean eragin zuzena izango duten elementuak 

erabiliko ditu, batzuk kontzienteki eta beste batzuk, agian, konturatu gabe: astiroago 

hitz egitea, errepikapen gehiago egitea, birformulazioak, adibide gehiago, gardenkiak 

edo irudiak erabiltzea... 
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Lehen aipatu dugu testua kokatua izan behar dela, horretarako hiztunak orain 

aipatu ditugun testuinguru elementuak hartu beharko ditu kontuan. Ekoizleak duen 

testuinguruaren irudikatzearen arabera sortuko du testua eta bere egokitasuna neurri 

handi baten irudikatze horretan egongo da.  

EDUKI TEMATIKOA EDO ERREFERENTEA 

Bronckarten (1996) definizioaren arabera eduki tematikoa esplizituki agertzen den 

informazio multzoa da. Eduki tematikoa osatzen duten informazioak ekoizlearen eta 

hartzailearen irudikapenez osaturik daude. Ekoizle eta hartzailearen ezagutza eta 

garapen mailaren arabera dauden ezagutza multzoa da, euren memorian bilduak eta 

antolatuak daudenak. Hau da, testu bat sortzerakoan ekoizleak, eta hartzaileak, dituen 

ezagupenen arabera, testuaren izaera ere aldatu egingo da. 

Bestalde, garrantzitsua da gogoratzea erreferentearen trataera desberdina izango 

dela diskurtso tipoaren arabera. Esate baterako, kontaketa baten eduki tematikoak 

hiztunaren hemen eta orainetik kanpo egongo dira, azalpen baten, ostera, hiztunaren 

hemen eta orainean. Horrek, hizkuntzaren erabileran ondorio argiak izango ditu, 

lehenengoan eduki tematikoa hemen eta orainetik ateratzeko formulak agertuko dira 

“Bazen behin, herri txiki baten neska polit bat…”, eta bigarrenean, aldiz, ez “Gure 

herriak hamalau auzo ditu…”.  

 Horiek horrela, irakaskuntzari begira, ezin dugu ahaztu ikasle bati inolako 

ezagutzarik ez duen gai baten inguruan testu bat sortzea eskatuz gero, nekez sortuko 

duelako horrelakorik. Eta, informazioa huts-hutsean ematea ere ez da nahikoa, sortu 

behar duen testuan edukia nola antolatu behar duen ere azaldu eta erakutsi beharko da 

emaitza onik lortu nahi bada. 

TESTUAREN BARNE ANTOLAKETA 

Bronckarten (1996) ereduan testuaren antolaketa hiru gainjarritako akzioz 

eratutako milorri bat moduan irudikatzen da: 
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• Testuaren makroegitura orokorra: maila “sakonena” den hau testuaren plan 

orokorraz, dituen diskurtso tipoez, tipo horien artikulazio moduez eta 

batzuetan agertzen diren sekuentziez osatua dago. 

• Testualizazio mekanismoak: Garcia-Azkoagak (2004) —Schenuwly, Rosat eta 

Dolz (1989)ri erreferentzia eginez— esaten du kohesioa gaiaren garapena eta 

azpigaien artikulazioa gauzatzen laguntzen duen mekanismoa dela eta bien 

arteko desberdintasuna hauxe dela: kohesioak proposizio egituretako osagaien 

helburu nagusia proposizio-egituretako osagaien kateatzea eta sareratzea 

bideratzea du helburu; konexioak, berriz, proposizio egituren kateamendua eta 

ataltzea bideratzea. Eta ondoren kopiatzen dugun koadroan adierazten dute 

oraintxe esandakoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gainera, Bronckartek kohesioaren barruan bi mota bereizten ditu: aditz 

kohesioa eta izen kohesioa. Garcia-Azkoagak (2004) gogoratzen digu aditz 

kohesioa testu errealetan aztertzeak, aditzek eta beren determintzatzaileek testu 

eta diskurtsoen antolaketan duten benetako balorearen behaketa bideratzen 

duela; izen kohesioa aztertuz, bestalde, pertsonaien eta gaien harremanak nola 

adierazten diren ikusi ahal izango da.  

• Kontuan-hartze enuntziatiborako mekanismoak: testuaren koherentzia 

pragmatikoa eratzen laguntzen dute. 

� Ardura edo erantzukizun enuntziatiboa eta ahotsak: lehen begiratuan 

autorea (testuaren agente ekoizlea) da enuntziatutakoa bere gain hartzen 

Kohesioa 
 
 
 
 
 
 

Konexioa 
 

 
N= nozioa  ER= erlazioa  PE= proposizio egitura 

 

 
 
 
N…Er…N N…Er…N N…Er…N N…Er…N 
 
 
    PE    PE    PE    PE 

Schneuwly, Rosat eta Dolz 1989:43, Garcia-Azkoaga 2004:60tik jasota 
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duena. Hala ere, erantzukizun enuntziatiboaren gaia konplexuagoa da; 

testua ekoizten duenean automatikoki bera dagoen ohiko mundutik 

kanpoko mundu diskurtsiboak sortzen ditu eta, beraz, mundu horietatik 

zuzentzen dira ahots horiek. 

� Modalizazioa: mekanismo hauen bidez edukiari buruzko iritziak, 

sentimenduak, horrekiko kokatzeak eta abar bideratzen dira. Horiek dira 

hiztunaren jarrera adierazleak. 

2.2. DISKURTSOAK 

Larringanek (1998) gogoratzen digun moduan “Testuaren analisia egin zein 

diskurtsoaren analisia egin, ez da objektu materialez aldatzen, ikuspegiaz edo 

perspektibaz baizik. Komunikazioa, edozelan ere, diskurtsoan gertatzen eta mamitzen 

da, eta ez testuan, enuntziatuan eta ez perpausan” (Larringan, 1998:69). Hau da, 

azterketa testuala edo diskurtsiboa aipatzen ditugunean, ezberdintasuna ez dagokio 

objektuari, baizik eta metodologiari.  

Calsamiglia eta Tusónek (2001) diskurtsoaz zera diote: 

Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de 

acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico 

contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la vida social y a la 

vez un instrumento que crea la vida social. Desde el punto de vista discursivo, 

hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas textuales orientadas a unos 

fines y que se dan en interdependencia con el contexto (lingüístico, local, cognitivo y 

sociocultural).  

Calsamiglia & Tusón 2001:15 

Testuen azterketaz hitz egiten dugunean testua bere horretan hartuko dugu, eta 

beronen azterketarako ez dugu testu horrez kanpoko informaziorik beharko; 

diskurtsoan, ostera, testua eta komunikazio egoera hartzen dira kontuan; beste modu 

batera esanda, diskurtsoa “hizkuntza —testua eta hizkuntza unitateak—aktualizazioaren 

eta komunikazioaren aldetik hartuz gero eraikitako objektu teorikoa da” (Larringan, 

1998:68). Larringanek (1998) berak azpimarratzen duen moduan, komunikazioa, 

diskurtsoan gertatzen da, ez testuan; enuntziatuan eta ez perpausean. Bere hitzak jasoz, 
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diskurtsoa hitzezko trukaketan hiztunak burututako enuntziatu hurrenkera da, non 

badagoen elkarreraginezko xede-asmoa, solaskidea, espazio-denbora, eta oro har, 

ekoizpen baldintza zehatz eta jakinak. 

Bronckartek (1996) testu-tipologia egiteko oinarri fidagarriena linguistikoa dela 

baieztatzen du, baina oraingoz harreman hori modu enpirikoan egitea ezinezkoa dela. 

Hala, erregulartasunak eta ezaugarritze linguistikoak egiteko testu-segmentuetara jo 

beharko da. Larringanek (1998) dioskunaren haritik testuak mugagabeak baitira, testu-

segmentuak eta unitate linguistikoak, ostera, mugatuak. Hala, posible da segmentu-

tipoak eta unitate linguistikoak elkarrekin lotzea.  

Garcia-Azkoagak (2004) gogoratzen digu6 Bronckartek (1996) bi maila bereizten 

dituela diskurtsoen azterketa egiterakoan: batetik, mundu diskurtsiboak osatzen dituzten 

eragiketak definitzen saiatzen da eta diskurtso arketipoak definitzen ditu; eta bestetik, 

hizkuntza jakin baten mundu horiek nola gauzatzen diren argitzeko ahalegina egiten du, 

horiek dira diskurtso motak.  

Diskurtso arketipoak definitzeko Bronckartek (1996) bi ardatz hartzen ditu 

kontuan. Hiztunak bere jardunaren xede-helburuak (eraginkortasuna) eta komunikazio 

egoerak (pertinenetzia) kontuan hartu behar ditu, eta horiei egokitu beharko zaie. Hala, 

hiztunak batetik testuaren edukia erabaki beharko du, eta bestetik, bere hitz 

jardunarekiko agertuko duen inplikazioa. Bi faktore horiek aintzat hartuz Bronckartek 

(1996) lau diskurtso arketipo nagusi bereizten ditu. Larringanen (1998) hitzetan: “Lehen 

parametro batek diskurtsoko erreferentearen eta egoeraren arteko erlazioera 

(konjuntoa/disjuntoa) hartuko luke kontuan, eta diskurtsoko objektuak presente 

dauden ala ez (kontaketa/esposizioa) erabakiko; bigarren parametroak, elkarreragintza 

sozialaren eta produkzio egoeraren autonomia/inplikazioa oposizioa nabarmenduko 

luke, bestela esanda, diskurtso girotuaren eta teorikoaren arteko oposizioa”.  

Hau da Bronckartek (1996) aurkezten duen eskema: 

 
                                                 
 
 

6 Larringan 1998ko terminologiara egokitu dugu 

Architypes psychologiques correspondants aux mondes discursifs 

Coordonnés générales des mondes 

 Conjonction 

EXPOSER 

Disjonction 

RACORTER 

Implication Discours interactif Récit interactif 

 
 
 
Rapport 
à l’acte 
de production 

Autonomie Discours théorique Narration 

 
Bronckart 1996:159 
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Garcia-Azkoagak (2004), parametro horiek konbinatuz, lau mundu diskurtsibo 

ateratzen direla diosku: esposizioaren-azalpenaren mundu eremua, inplikatua; 

esposizioaren-azalpenaren mundu eremua, autonomoa; kontakizunaren mundu eremua; 

inplikatua; kontakizunaren mundu eremua, autonomoa.  

Hala ere, ezin dugu ahaztu arketipoen izaera abstraktua dela eta ez dugu erraz 

aurkituko testu oso bat arketipo diskurtsibo bakarrekoa, hau da, homogeneoa dena. 

Hori dela eta, “testuen tipologia errentagarriago bat egiteko” (Larringan 1998:74) 

arketipo diskurtsiboen mailaz gain beste maila bat egitea proposatzen da, diskurtso 

mota deritzon maila. Aurrez esan dugun moduan, hiztuna komunikazio egoerara 

egokitu behar da, beraz, zentzuzkoa da komunikazio egoerak berbaldiaren antolaketan 

—kohesioan, konexioan eta kontuan hartze operazioetan— eragingo duela pentsatzea. 

Hala ere, Larringanek (1998) gogoratzen digun moduan, helburu-berbaldiaren 

antolamendu harreman horiek ez dira bijektiboak, eta ondorioz, ez dago komunikazio 

egoeraren eta diskurtso motaren arteko harreman automatikorik egiterik. Diskurtso bat 

ezaugarritzeko ez da nahikoa komunikazio-helburua zein den esatea, helburu hori 

testuan bertan hizkuntz ezaugarrien bidez nola gauzatzen den identifikatu eta deskribatu 

beharko da.  

Horrela, Larringanen (1998:74) aburuz, ondokoa da erronka: “bai diskurtso mota 

efektiboen zein testu-generoen eremuak finkatzea, berorien ezaugarriak bilatzea, eta 

aldez edo moldez, erabiltzea”.  

2.3. INTERTESTUA 

Hiztuna testu berri bat sortu behar duenean ez da hutsetik hasten, aurrez ezer ez 

balego moduan. Bajtinek (1929/1995) behin eta berriz aipatzen du enuntziatua kate 

baten kate-begia dela, beste enuntziatu guztiez osatuta dagoen kate konplexuko kate-

begia. Hiztunak ez du hizkuntza sistema bezala bakarrik aurreikusten, aurrez 

gauzatutako zenbait enuntziatu ere kontuan hartzen du. 

Ideia hori berrartzen du Bronckartek (1996) intertestua nozioarekin; aurreko 

belaunaldiek sortutako testu-moldeen multzoak osatzen du intertestua, mementoko 

ekoizleek (batzuetan moldatu eta berriz bideratuta) erabiltzen dituztenak. Hala ere, 
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hiztunak bere baldintza pertsonalen arabera testu-genero batzuk ezagutuko ditu eta 

beste batzuk, aldiz, ez. Hori dela eta, egoera komunikatibo berrien aurrean, askotan, ez 

dakigu zer nolako testua sortu, pertsona batek inoiz ez badu debate bat ikusi edo 

entzun, eta inoiz ez badu horrelako ekintza komunikatibo baten parte hartu, horrelako 

batera deitzen dutenean ziurrenik ez ditu testu-genero horren egiturazko ezaugarriak, 

ezaugarri linguistikoak eta abar beteko. 

Egoera komunikatibo berrietan —esaterako mezu elektronikoak edota 

erantzungailuetan utzi beharreko mezuetan— jadanik badiren generoak kontuan hartu, 

moldatu eta negoziatu egiten dute hiztunek eta sortzen den testu-genero berri hori 

intertestuaren zati izatera pasatzen da.  

3. AHOZKO JARDUNAREN BEREZITASUNAK 

Orain arte hizkuntzaz zein ikuspegi dugun azaltzen jardun dugu, sarreran esan 

dugun lez, hizkuntza jarduera nola ulertzen dugun argitzea garrantzitsua iruditu zaigu, 

hori abiapuntu hartuta proposatuko baitugu gure ikerlana. Behin baino gehiagotan esan 

dugu hizkuntza-egintzak heterogeneoak direla, ildo beretik, lehen esan dugun moduan, 

ezin da ahozkoari buruz berba egin, eta zentzuzkoagoa da ahozkoei buruz jardutea.  

Ondoko lerroetan ahozkoari buruz oro har, eta ahozkoaren barruan ikus 

daitezkeen moduei buruz, jardungo dugu. Hasteko ahozkoa eta idatzia, idatzia eta 

ahozkoa, bikoteari erreparatuko diogu. Ahozkoari buruz berba egiten denean, askotan, 

idatzizkoari erreferentzia egiten zaio, berdintasun zein desberdintasunak agertuz, baten 

eta bestearen ezaugarriak azaleratuz… Hemen horren inguruko hausnarketa egiten 

saiatuko gara. 

Ondoren, ahozkoaren osagai garrantzitsua diren bitarteko ez-berbalez jardungo 

dugu, horiek, modu baten edo bestean ahozko jardun guztiei eragingo baitie. 

Komunikazio egoeran hitzak ez ezik, beste hainbat elementu ere oso kontuan hartu 

behar dira: isiluneak, prosodia, keinuak… Elementu horiek guztiak izango ditugu 

hizpide. 
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Bukatzeko, ahozkoak sailkatzeko proposatu eta erabili diren hainbat irizpide 

begiratuko ditugu. Ez guztiak, baina bai, gure ustez, esanguratsuenak: batetik hitz-

jardunaren kudeaketa pertsona bakarrak, edo bik, edo gehiagok egiten duten; bestetik, 

ahozkoan, idatzian ere antzera gertatzen da, formaltasun mailak duen garrantzia 

azpimarratuko dugu. Azkenik, egiazko ahozkoaz eta fikziozko ahozkoaz bi hitz esango 

dugu.  

3.1. AHOZKOA ETA IDATZIA, IDATZIA ETA AHOZKOA 

Ahozkoari buruz jarduten dugunean ia beti agertzen da idatzia han edo hemen. 

Ahozkoaren inguruan aurreiritzi ugari daude zabalduak gure artean: ahozkoa etxekoa 

dela, arautik urruti dagoena, narrasa, ez-formala, alde batetik, eta naturala, aberatsa, 

bizia, benetakoa…bestetik. Idatzizkoari kontrajarriz egiten dira baieztapen horiek 

guztiak, idatzizkoaren delako formaltasunari, dotoretasunari edota artifizialtasunari 

kontrajarriz. Hala ere, inork gutxik jarriko luke zalantzan txat baten erabili ohi den 

hizkuntza baino jasoagoa dela hitzaldi bat ematerakoan erabiltzen dena, nahiz eta 

lehendabizikoa idatzizkoa izan eta bigarrena ahozkoa. 

Ahozkoak eta idatziak desberdintzerako garaian hainbat irizpide har daitezke 

aintzat. Bi dira irizpide horietan argienak: batetik, ekoizpen-bidea; eta bestetik, 

errorearen tratamendua. Ekoizpen-bideari dagokionez gogoratu behar da ahozkoa 

ahotsaren bidez ekoizten dela eta belarriz jaso, eta idatzizkoa, ostera, irudi-letren bidez 

ekoizten dela eta begiekin (edo atzamarrekin braillearen kasuan) jaso. Horrek, ekoizteko 

eta jasotzeko moduan, bistako eraginak ditu. Luque eta Alcoba (1999) autoreak dioten 

moduan, ahozkoan soinuak hurrenez hurren ekoizten dira eta ia ezinezkoa da soinu bat 

baino gehiago esatea memento berean, modu berean, ez da errazagoa une berean soinu 

bat baino gehiago jaso eta prozesatzea. Idatziz, ordea, letrak eta irudiak euskarri 

egonkor baten daude eta horrek posible egiten du zeinu guztiak batera ikustea. 

Ahozkoan erritmoa emaileak ezartzen du eta idatzian, aldiz, hartzailea da erritmoa 

erabakitzen duena.  

Luque eta Alcobaren (1999:17) esanetan “la comunicación oral es inmediata en el 

tiempo y en el espacio, pero la escritura nos permite diferir la comunicación y traspasar 
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esas fronteras, aumentando en el tiempo de pervivencia y el espacio de difusión de la 

información que transmitimos”. Baieztapen horiek orain ez asko arte ez zuten inongo 

zalantzarik sortzen, baina teknologia berrien agerpenarekin —txatekin, blogekin…— 

gauzak ez daude horren argi, ahozkoaren eta idatzizkoaren muga asko lausotu da. 

Oraintxe esan dugu idatzizkoan letra eta irudi guztiak batera ikustea posible dela, baina 

txatean ez da hori horrela gertatzen, ahozkoan bezala, bitarteko horretan hitzak 

hurrenez hurren ekoizten direlako, interlokutorearen erantzunetara eta jarreretara 

egokituz. Hala, orain arte idazleak bere irakurlearen erantzuna asmatu bakarrik egin 

zezakeen artean, medio honetan, mementoan jasotzen du erantzun hori eta horren 

arabera antolatzen du bere berba-jarduna. Gainera, ezin dugu ahaztu gaur egun posible 

dela txatean dihardugun pertsonaren irudia ere ikustea eta, hortaz, keinuek eta elementu 

ez-berbalek ere eragina izango dute. Eta teknologia berrien garapena hasi baino ez da 

egin. Hala ere, hasieran ezarri dugun premisa mantendu egiten da: idatzia letra-irudi 

bidez gauzatzen da eta ahozkoa, berriz, ahotsaren bidez.  

Bigarren irizpide nagusia errorearen da. Larringanek eta Idiazabalek (2001b) ere 

ahozko hizkuntzaren inguruko gogoeta egiten dutenean aipatzen dute ahozkoaren 

inguruan badela oso zabaldua dagoen ideia bat, eta hori da ahozkoa akastunagoa dela 

idatzizkoarekin alderatuz gero. Gertaera horren inguruan autoreok bi gogoeta egiten 

dituzte: lehenengoak, errorearen izaerarekin du zerikusia. Errorea idatzizko hizkuntzan 

nozio estatikoa da, ahozko hizkuntzan, ordea, errorea nozio dinamikoa da, hiztunak 

hanka-sartzea egiten badu, mezua luzatuz soilik eta aurrera joaz konpondu ahal du. 

Beraz, esan genezake idatzian errorea zuzendu egin daitekeela eta ahozkoan, ostera, 

konpondu. Bestalde, aipatu behar da bai ahozkoan bai idatzian formaltasun mailak 

harreman zuzena duela errorea zer den eta zer ez den erabakitzerakoan eta, hortaz, 

errore horrekiko hiztunak hartzen duen jarreran. Egiten duten bigarren gogoeta 

zuzenketak egitearen ingurukoa da, ahozkoan zuzenketak lan sintagmatikoa eskatzen 

du, hau da, zuzentzea eta errepasoa jardunaren joanean egiten da. Idatzizkoan, aldiz, 

zuzenketa lan paradigmatikoa da. Idazleak, hiztunak ez bezala, nahi adina denbora du 

mezua antolatu, hitzak aukeratu eta egitura zuzentzeko.  
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Ahozkoa eta idatzia askotan, eta geroz eta gehiago, bata bestearen osagarri izaten 

dira. Osagarritasun hori bereziki nabarmena da ahozko formalean, egoera horietan 

gardenkiak, irudiak, laburpenak, eskemak, esku-orriak eta abar eta abar oso lagungarri 

dira mezua antolatu eta ulertarazterako garaian.  

Bestalde, ezin dugu ahaztu idatzizko testuak askotan ahoz ekoizten direla. Luque 

eta Alcobak (1999) hiru ahozkotze modu bereizten dituzte: ahoz esateko sortutako eta 

idatzizko jatorria ezkutatzen duten testuen ahozkotzea (antzerkia); ahoz esateko 

sortutako, baina idatzizko jatorria duela erakusten duten testuen ahozkotzea (hitzaldiak, 

politikoen diskurtsoak); eta bukatzeko, ahoz esateko sortu ez den testu baten 

ahozkotzea (idatzizko testuen ahozkora irakurketa). 

Bukatzeko azpimarratu gura genukeen datu bat: oraintxe ikusi dugu, ahozko eta 

idatzizkoaren artean desberdintasunak izan badirela, hala ere, Bronckartek (1991) 

dioskunaren arabera diskurtsoaren eraketa operazioak berdinak izango dira bai 

ahozkoan eta baita idatzian ere. Horrek eragin zuzena izango du bai hizkuntzaren 

inguruko ikerlanetan, baita hizkuntzaren didaktikan ere.  

3.2. AHOZKOAREN EZAUGARRI EZ-BERBALAK  

Ahozko diskurtsoaren ezaugarri linguistikoei dagokienez hainbat maila bereiz 

daitezke eta mailaz maila azter unitate desberdinak definitu: maila fonikoa, 

morfosintaktikoa, lexikoa, eta azkenik testu-antolakuntza eta diskurtsiboa. Baina ahozko 

komunikazioa konplexua da, eta bere baitan, hizkuntzazkoak ez ezik, beste elementu 

batzuk ere parte hartzen dute. Nahiz eta autore batzuek beste banaketa batzuk 

proposatu (Ledrut-Menotek, 1995, osagai ahostunak eta ez-ahostunak banatzen ditu) 

lan gehienetan ahozkoaren osagarri berbalak eta ez-berbalak banatzen dira.  

Calsamiglia eta Tusónek (2001) Knappen (1980) lana jasoz giza komunikazioan 

interesgarriak izan daitezkeen osagai ez-berbalak zerrendatzen dituzte. Dolz eta 

Schneuwlyk (1998) ere antzeko zerrenda bat proposatzen dute hitzezkoak ez diren 

elementu horien berri emateko: 
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Aurreko taulan aipatzen diren elementu horiek guztiek, eta baita beste batzuk ere 

seguru asko, hizkuntza jardunean eragina dute. Horren erakusgarri, gure corpuseko 

adibide bat ekarriko dugu hona: Gau:on programan, helburua egoera politikoaren 

analisia egitea zen eta solaskideen artean besaulki huts bat utzi zuten. Besaulki hutsa 

egotearen arrazoiak gidariak eman zituen: partidu politiko bateko ordezkariak debatean 

ez parte hartzea erabaki zuen. Hortaz, eta neurri baten joan ez arren gonbidatua izan 

zela garbi uzteko asmoz, besaulki hutsa zegoen platoan, bide batez, bat falta zela 

adierazten zuen. Horrek, seguruenik, debatearen garapenean izango zuen nolabaiteko 

eraginik, bai behintzat horren hasieran.  

Hurrengo lerroetan aurreko taulako zenbait puntu, gure azterketarako 

esanguratsuenak iruditu zaizkigunak, zabalago azaltzen saiatuko gara. 

BITARTEKO PARALINGUISTIKOAK  

Bitarteko paralinguistikoek esanari, hitzez esaten denari, lagun egiten diote, eta 

nahiz eta ahotsaz egin, berbazkoak ez diren baliabideak dira. Calsamiglia eta Tusónek 

(2001) bi mailatan banatzen dituzte elementu paralinguistikoak: batetik, ahotsa eta, 

bestetik, bokalizazioak. Ahotsari dagokionez honen izaera, ozentasun edota tinbreak 

hiztunaren ezaugarri edota egoera orokorraren berri emango digu. Esate baterako, 

hiztunak urduri dagoenean bizkorrago hitz egiteko joera du, lagun artean dagoenean 

Moyens non linguistiques de la communication orale 

Moyens 
paralinguistiques 

 

Moyens kinésiques Position des 
locuteurs 

Aspect extérieur Aménagement 
des lieux 

Qualité de la 
voix, mélodie, 
débit et 
pauses, 
respiration, 
rires, 
soupirs... 

Attitudes 
corporelles, 
mouvements, 
gestes, 
échanges de 
regards, 
mimiques 
faciales... 

Occupation des 
lieux, espace 
personnel, 
distances, 
contact 
physique... 

Habits, 
déguisements, 
coiffure, 
lunettes, 
propreté... 

Lieux, 
aménagement, 
illumination, 
disposition, 
chaises, ordre, 
ventilation, 
décoration... 
 

 
Dolz & Schneuwly, 1998:57 
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altuago, lotsatua dagoenean baxuago… Emakumea edo gizonezkoa den ere adierazten 

du ahotsak, gaztea edo nagusia den hiztuna, pozik edo haserre dagoen eta abar jakin 

dezakegu ahotsari erreparatuz, nahiz eta betiere nahastu ahal garen. 

Bestalde bokalizazioak daude, “hitzak” ez diren soinu edo zaratak zeintzuk 

komunikazioan garrantzitsuak izan daitezkeen. Barreak, hasperenak, desadostasun 

soinuak, eztulak, onomatopeiak eta abar baliagarriak dira, besteak beste, baieztatzeko, 

adostasun edo desadostasuna adierazteko, hitza eskatu edota hitz-txanda mantentzeko 

edota aurrez aurrekoari mirespena zein gutxiespena adierazteko.  

Dolz eta Schneuwlyk (1998) azpimarratzen duten moduan, ezin dugu ahaztu 

ezaugarri horiek hiztun taldetik hiztun taldera aldatu egiten direla. Hala, autore hauek 

ematen dituzten adibideak gogoratuz, italiarrek azkar hitz egiten omen dute eta 

suitzarrek poliki; Korean intentsitatea Frantzian baino gogorragoa da; Japonen 

generoaren arabera altuago edo baxuago berba egiten dute eta abar eta abar. Etxean ere 

baditugu antzeko adibideak, Azpeitia-Azkoitian azkar berba egiten omen dute, 

Bergararrek kantatu… 

BITARTEKO KINESIKOAK 

Bitarteko kinesikoak, ostera, gorputz adierazpideak dira, ez dira berbazkoak. 

Calsamiglia eta Tusónek (2001) Poyatosen definizioa berrartzen dute bitarteko 

kinesikoak zer diren azaltzeko: 

 Los movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes de base 

psicomuscular, conscientes o inconscientes, somatogénicos o aprendidos, de percepción 

visual, auditiva, táctil o cinestésica (individual o conjuntamente) que, aislados o 

combinados con las coestructuras verbales y paralingüísticas y con los demás 

sistemas somáticos y objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado o no 

(Poyatos 1994b, Calsamiglia eta Tusón 2001:51tik jasoa) 

Bitarteko kinesikoek hitzaren lekua har dezakete, honi lagundu edota esaten ari 

garen horri kontra egin. Berezkoak edo ikasiak izan daitezke eta testuinguruaren arabera 

modu egokian edo desegokian erabil daitezke, kultura, maila sozial edo bestelako 

aspektuen arabera bitarteko horien esanahia aldatu egin daitekeelako. 
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Castellók (1999) keinu adierazpen ahalmen handiena duen gorputzeko atala 

aurpegia dela diosku, eta begirada da komunikazio ahalmen handiena duen oinarrizko 

keinua. Entzuleria begiratzeak baditu bi funtzio: batetik, komunikazio bidea zabalik 

mantentzen du, eta bestetik, entzuleriaren arreta maila ezagutzeko balio lezake. Esku-

besoak ere berba-jardunari laguntzeko erabiltzen dira, erritmoa adierazteko, 

deskribapenak egiteko, seinalatzeko… Bukatzeko, ezin ahaztu gorputzaren posizioa; 

honen bidez adieraziko da askotan gaiarekiko interesa edota inplikazioa.  

Autore honek keinu baliabideak euren funtzioen arabera banatzen ditu eta hiru 

multzo egiten ditu: batetik, funtzio enuntziatiboa duten keinuak, enuntziatu, esan, 

adierazi edo deskribatzeko nahita egindako keinuak lirateke; bigarrenik, emozioa 

adierazteko funtzioa duten keinuak leudeke, gehienetan ez dira nahita egindakoak, baina 

kontrolagarriak dira; eta bukatzeko, keinu sinbolikoak, talde batek edo norbanakoen 

erabakien eta konbentzioen ondorioa dira. Beraz, ezin dugu ahaztu, baliabide kinesikoak 

ere, hiztun taldetik hiztun taldera aldatu egiten direla. 

LOKUTOREEN KOKAPENA EDOTA ELEMENTU PROXEMIKOAK 

Lokutoreen kokapena askea edota aurrez finkatua izan daiteke, askea izango da 

egoera ez-formaletan, eta aurrez finkatua, eta askotan oso zaindua, egoera formaletan, 

lehen aipatu dugun adibidea gogoratuz, gonbidatua izan eta etorri ez den hiztunari ere 

lekua gorde ahal zaio komenigarria dela irudituz gero.  

Kokapen hori kultura eta ohituren araberakoa izango da eta egoera formaletan 

aurrez hartutako erabakien eta tradizioaren ondorioa izan daiteke. Kokapen horretan 

bestelako elementuek ere eragina izan dezakete, esate baterako, hitzaldia eman behar 

duen hizlariak ordenagailua erabili behar badu, aparailuaren kokapenak hizlariaren 

kokapena ere baldintzatuko du ezinbestean.  

Lokutoreen arteko distantzia ere talde sozialaren eta kulturaren arabera desberdina 

izango da eta batzuentzat “egokia” den distantzia, beste batzuentzat hurbilegia edota 

urrunegia izan daiteke. Gainera, ezin dugu ahaztu, kasu honetan ere, kanpo eragileek, 

esaterako zaratak, hiztunen arteko distantzia aldaraziko dute. Argi dago musika oso altu 
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dagoen taberna baten eta zaratarik apenas entzuten den beste baten hiztunen arteko 

distantziak ez direla berdinak izango.  

3.3. AHOZKO MOTAK 

Izenburua irakurrita hala badirudi ere, atal honen helburua ez da ahozko motak 

sailkatzea eta horien tipologia bat egitea. Gure helburua bestelakoa da: hasieran aipatu 

dugunaren haritik, ahozkoaz hitz egiten dugunean, ezin dugu ahaztu ahozkoa ez dela 

bakarra, homogeneoa, ahozkoaren eremuan hainbat hizketa-egintza modu bereiz 

daitezkeela. Ahozkoaren hetereogeneotasun hori ikuspegi bat baino gehiagotik 

antzeman daiteke eta hori erakutsi gura genuke hemen.  

Autore batek baino gehiagok egin du ahozkoak sailkatzeko saiakera, horretarako 

hainbat irizpide erabili dira eta guk horietariko hiru aipatuko eta sakonduko ditugu: 

lehenik eta behin, hitzaren kudeaketaren ardura; bigarrenik, formaltasun maila; eta 

hirugarrenik, egiazkotasuna. 

AURREZ AURREKO ELKARRIZKETA EDOTA BAKARRIZKETA 

Ahozko testuak izan daitezke hiztun batek baino gehiagok elkarrekin 

kudeatutakoak, elkarrizketa erakoak; edota hiztun bakarrak ekoitziak, bakarrizketa 

erakoak. Hau da, elkarrizketa baten zertaz hitz egingo den, zein erregistrotan, zein 

helbururekin… solaskide guztiek erabakiko dute, nahiz eta hiztunen estatusaren arabera 

kudeaketa horretan batek besteek baino pisu gehiago izan dezakeen (irakasleak ikasleak 

baino handiagoa, nagusiak langileak baino handiagoa…); bakarrizketetan, bestalde, hitz 

jarduna hiztunak berak kontrolatzen du, entzuleria aintzat hartuz, baina bera da nola 

jardungo duen erabakiko duena.  

Bakarrizketak, salbuespenak salbuespen, erantzungailuan uzten diren mezuak 

esaterako, egoera formaletan gauzatzen dira: hitzaldiak, eskola emateak, aurkezpenak eta 

abar. Modu horretako jardunek norberaren berbaldia hobeto kontrolatzea eskatzen dute 

eta, oro har, zailtasun maila altuagoa izan ohi dute. Bestelako egoeretan baina hizketako 

egintzak elkarrizketa erakoak izan ohi dira, interlokutoreak aurrez aurre daude eta 

mementoan bertan erantzuten dio batak besteari.  
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Bakarrizketetan hitz-txanda bakarra dago eta elkarrizketetan, aldiz, hitz-txandak 

aldatuz doaz. Aldaketa hori hizlariek eurek kudeatutakoa edota kanpoko entitate batek 

kudeatutakoa, esate baterako debatean moderatzailea, izan daiteke. Hitz-txandak 

aldatzerakoan bi mekanismo erabili ohi dira hiztunek eurek kudeatzen dutenean: alde 

batetik, hitz egiten ari denak hauta dezake hurrengo hizlaria (zuzenean galdetuz, iritzia 

eskatuz, begiratuz, keinuren bat eginez...) edota hitz egin nahi duen pertsonak inork 

aukeratu gabe hitza har dezake. Normalean bi pertsonak baino gehiagok ez du batera 

hitz egiten eta gainjartzeak egon badaude ere, laburrak izan ohi dira. Gehienetan hitz-

txanden luzera ez da aurrez ezagutzen, ez eta hitz-txanda horretan zeri buruz jardungo 

duen hiztunak.  

Bukatzeko, ezin dugu ahaztu, hizkuntzaren jabekuntza prozesuan ere 

bakarrizketak baino lehenago agertzen direla elkarrizketak. Berthoud-Papandropoulou 

eta Kilcherrek (2004) elkarrizketak hizkuntzaren jabekuntzan duen garrantzia 

gogoratzen digute: “Comme de nombreuses études sur l’interaction mère-enfant l’ont 

montré, l’enfant apprend à parler dans et par la conversation avec un partenaire 

privilégié” (Berthoud-Papandropoulou eta Kilcherrek 2004:52). Salazar-Orvig eta 

Hudelotek (1989) ere hala diote: haur hizkeran dialogoa monologoari gailentzen zaiola. 

Golderrek (1996) diosku, ildo beretik, argumentatzerako orduan umearentzat 

garrantzitsua dela interlokutorea fisikoki ondoan izatea edo ez izatea, interlokutorea 

aurrez aurre ez dagoen kasuetan (hori batez ere idatzian gertatzen da), hori irudikatzea 

zailagoa gertatzen zaio.  

AHOZKOAREN FORMALTASUN MAILA 

Ekoizpen testuinguruak, eta bereziki testuinguru sozio-diskurtsiboak, 

baldintzatuko du testu baten formaltasun maila. Ahozkoan —idatzian bezala— 

formaltasuna continuum bat da, muturreko adibideak aipatzearren, baten solasa, eta 

bestean aurkezpen teoriko-publikoa dituena, eta horien barruan ere formaltasunaren 

araberako mailaketa egin daiteke. Testu bat formala dela esango dugu jendaurrean 

egiten denean, izan daiteke entzuleria bertan egotea edota hedabideen bidez zabaltzeko 

izatea. 
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Bajtinen (1929/1995) terminologia erabiliz, formalak genero sekundarioak dira; 

kulturaren, artearen, zientziaren eta gizarte politiken testuinguruetan agertzen diren 

generoak. Genero horiek landuagoak dira, zainduagoak, eta askotan, aurrez prestatuak. 

Genero formalek ez-formalek baino makro-egitura finkoagoa izan ohi dute. Esate 

baterako, hitzaldi bat eman behar duen orok badaki —edo jakin behar luke— hitz 

jardun horrek baduela nolabaiteko egitura: agurra, gaiaren aurkezpena, 

azalpena/esposizioa, galdera-erreguak eta agurra.  

Beranduago aipatuko ditugu ahozkoaren eta idatziaren hartu-emanak, baina 

formaltasunari dagokionez, esan behar da, ahozkoa formala denean askotan idatzizko 

euskarriak erabiltzen dituela lagungarri. Idatzizko euskarri horiek batzuetan bistakoak 

izango dira (gardenkiak, posterrak...) eta beste batzuetan, aldiz, ezkutukoak (eskemak, 

laburpenak...). Idatzizko euskarriez gain, irudiak (bideoak, argazkiak...) ere erabil 

daitezke egoera formaletan. Modu horretako elementuak, salbuespenak salbuespen, ia 

inoiz ez dira agertzen egoera ez-formaletan. 

Oraintxe esan dugun moduan, formaltasun mailak badu lotura berbaren 

kudeaketarekin, hala, bakarrizketa gehienak egoera formaletan gertatzen dira; horrek ez 

du esan nahi baina, elkarrizketak egoera ez-formaletan bakarrik ematen direnik, horra 

hor, esaterako lan-elkarrizketak, bilerak edota jendaurreko debateak.  

Aldasoro eta Elorzak (2004) bi irizpide horiek gurutzatzen dituzte eta ahozko 

testu-generoak banatzeko saiakera egiten dute gurutze horretan. 
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Hasteko, esan behar da, ahoz oso ezaugarri, maila, erregistro, luzera… 

desberdineko testuak ekoizten direla, eta gainera, horien azterketa tradizioa laburra dela, 

ondorioz, ez da harritzekoa ahozkoak sailkatzerako hainbeste zailtasun agertzea. Honela 

gogoratzen digute euren artikuluaren hasieran Kerbrat-Orecchioni eta Traversok 

(2004): “On sait que la problématique des genres s’est élaborée dans la perspective de 

l’écrit et plus précisément du discours littérairé” (Kerbrat-Orecchioni eta Traversok, 

2004:41). Beraz, nolabaiteko sailkapena emateko ahalegina bera ere eskertzekoa da. 

Hala ere, oraintxe aurkeztu dugun taula horren harira bizpahiru ohar egin gura 

genituzke. Lehenengo eta behin, esan behar dugu, bi irizpideen arabera hainbat mailako 

hizketa-egintzak sailkatzen direla, eta gainera, euren arteko berdintasun zein 

desberdintasunak ez daudela behar besteko argi adierazita. Azal dezagun pixka bat 

gehiago: hasteko mailen kontuari helduz, aipatu behar da, esate baterako, debate baten 

iritzia eta justifikazioa ematen direla eta taula honetan bi hizketa-egintza balira bezala 

aurkezten direla. Bestalde, ezin da ukatu, norbaitek irratira deitu eta gai bati buruzko 

bere iritzia ematen duenean ere egoten dela “iritzia eta justifikazioa”, eta kasu honetan, 

ezin dugu esan bakarkakoa ez denik. Beraz, banaketa hori findu egin beharko litzateke. 

FORMALTASUNA + 
Kontrolatua – Euskarri idatzia 
Planifikatu – berrikusi - zuzendu 
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FORMALTASUNA - 
Espontaneoa – egoera egituratua 
Zuzenketa komunikazioan 

Ahozko azalpen 
didaktikoa 
Ahozko azalpena 
Definizioa 
Ahozko laburpena 

Debatea 
Eztabaida 
Iritzia eta 
justifikazioa 

Deskripzioa 
Esperientzien kontaketa 
Norberaren aurkezpena 
Gertaeren kontaketa 

Ezagutzak eraikitzeko 
elkarrizketa 
Elkarrizketa informala 
Solasa 

Aldasoro eta Elorza 2004:14, moldatua 
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Mailakatze kontu horrekin lotuta, Kerbrat-Orecchioni eta Traversok (2004) 

ahozko generoak sailkatzeko, Adamen (1992) banaketaren ildotik, bi maila bereiztea 

proposatzen dute: G1 (testu “generoak”) eta G2 (diskurtso “generoak”). Lehenengoak 

(G1), gizateria batek neurri baten ala bestean instituzionalizaturiko testuak dira, 

esaterako: elkarrizketa, hitzaldia, debatea…; bigarrenak (G2), diskurtso tipo 

abstraktuagoak, jatorri erretoriko-pragamatiko zenbaitek ezaugarrituak edota antolaketa 

diskurtsibo jakin baten erakusleak: kontaketa, deskribapena, argumentazioa, azalpena, 

ludikoa, didaktikoa… Baina banaketa horrek ere testu enpirikoak aztertzerakoan 

zailtasunak sortzen ditu eta hala aipatzen dute autoreek eurek ere: “Les G1 comme les 

G2 son typiquement des catégories floues, c’est a dire que l’on peut toujours définir dans 

l’abstrait certaines catégories idéales ou prototypiques, mais que les réalisations de ces 

unités théoriques vont présenter tour les degrés de conformité/éloignement par rapport 

aux prototypes ainsi définis” (Kerbrat-Orecchioni eta Traversok, 2004:45). 

EGIAZKO AHOZKOA, FIKZIOZKO AHOZKOA (ETA AHOZKO LITERATURA) 

Ahozko testuetaz dihardugunean bada kontuan hartu beharreko beste ikuspuntu 

bat ere: egiazkotasuna. Egiazko ahozkoa izango da testu-aleetan jaso dezakeguna, hau 

da, testuinguru jakin baten ekoizten dena. Bestalde, fikziozko ahozkoa deituko diogu 

idatzia euskarri dutela ahoz ekoizteko pentsatutako testuei. Fikziozko ahozkoan, agian, 

azpi-banaketa bat egin daiteke, batetik, benetako ahozkoa imitatuz sortutako testu-

ereduak leudeke (telebistako telesailak, pelikulak etab.); eta bestetik, tradizioz ahozko 

literatura deitu izan dena (poesia, abestiak, bertsolaritza, ipuinak etab.), antzerkia 

esaterako, tartean legoke. Guk hemen ez dugu multzo guztien deskribapena egingo, 

hori ez da helburua, honekin ahozkoak sailkatzeko beste bide baten berri ematea 

besterik ez dugu gura.  

Bronckarten (1991a) egiazko ahozkoa eta fikziozko ahozkoaren —berak buruan 

benetako ahozkoa imitatuz sortutako fikziozko ahozkoa du— arteko desberdintasunak 

azpimarratzen ditu. Hala, egiazko ahozkoan lau ezaugarri multzo bereizten dira:  

• Ezaugarri fonetiko eta prosodikoak. Benetako testuetan askotan maila honetan 

“huts” egiten da (jariotasun arazoak, mozketak, errepikapenak, akatsak...) eta 

horren ondorioz, behin baino gehiagotan, birformulatu egiten du hiztunak 
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esandakoa. Hiztunak zenbat eta egoera formalagoa, orduan eta bere 

jardunarekiko arreta handiagoa du, eta ondorioz, akats gutxiago; hala ere, 

ekidinezina da nolabaiteko aldaketak ematea jardunean, eta horrek, “huts” 

eginaraztea. 

• Ezaugarri lexikoak. Zenbait hitz gehiago agertzen da ahozkoan, eta beste 

batzuk, aldiz, gehiago erabiltzen dira idatzian. Hori egoerara egokitzearen 

ondorioetariko bat da. Esate baterako, beste baten hitzak birformulatzerakoan 

ahoz, egoera ez-formaletan modu nabarmenean, esan aditza da gehien 

erabiltzen dena; idatziz edota ahozko formalean, ordea, konparazioan aditz 

espezifiko gehiago erabiltzen da aipatu, gaineratu, azpimarratu, gehitu, mahairatu...  

• Ezaugarri sintaktikoak. Ahozkoan sintaxiak idatzizkoarekin alderatuz zenbait 

desberdintasun agertzen du. Orain gutxi arte ahozkoaren “akats” gisa 

ulertutakoak (errepikapenak, hitz-ordenak, hitz-makuluak…) beste ikuspegi 

batetik aztertzen hasi dira, hala gertaera horiek guztiak ez dira biltzen eta balio 

diskurtsibo eta funtzio desberdinak dituztela ikusi da. Euskaraz ahozko 

solasaren sintaxia gutxi aztertu da oraindik, baina ari dira poliki-poliki lan 

berriak agertzen eta ahozkoaren sintaxia zehazten (besteak beste, gaia 

bidenabar jorratuz Larrinaga, 2003; modu zehatzagoan, Larringan eta Alegria, 

[2006]). 

• Testuratze-eragiketak. Ahoz koherentzia intonazioa, keinuak, errepikapenak 

eta abar erabiliz lor daiteke. Gainera, oro har, hiztunak jakin dezake bere 

interlokutoreak ulertzen dion ala ez, eta horren arabera antolatuko du askotan 

bere testua, esanak osatu, birformulatu eta abar egingo ditu. Gainera, 

modalizazio elementuak ahozkoan gehiago agertzen dira. 

Fikziozko ahozkoan gehienetan ez ei da lehen ezaugarria betetzen, hiztunaren 

esanak osatuak izaten dira, ia errore gabe. Hala esaten du Zabalondok (2004) ere: 

“Baina fikzioa aurrez pentsatutako testu bat den heinean, bat-batekotasuna desagertua 

da. Ahozko hizkuntza errealaren aldean, nekez gertatuko dira digresioak eta 

erredundantziak, esaterako. Egia esan, inoiz gertatzen badira, aktoreak testuarekin 

trabatu direlako izaten da; orduan, sekuentzia errepikatzera jotzen da, aktoreek eurek 
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ere ez dute-eta gogoko beren burua totelka ikustea telebistan.” (Zabalondo, 2004). 

Beste hiru ezaugarriak, fikzio motaren arabera, gehiago edo gutxiago beteko dira.  

Bukatzeko, tradizionalki ahozko literatura deitu dena aipatu behar da. Multzo 

honetan ez dira, gehienetan, gidoiak aintzat hartzen, baina helburua begiratzen badugu 

—ikuslearen atsegina bilatzea— ezin dugu ukatu horiek ere badirela nolabait ahozko 

literatura, antzerkia litzateke esaterako, lehen esan dugun moduan, tarteko testu-moldea, 

batzuek gidoigintzaren barruan aztertuko dutena, eta besteek ahozko-literatura dela 

esango dutena. Lekuonak (1982) definitzen digu ahozko literatura “ahoan loratzen den 

literatura litzakete, eskuarki behintzat. Ahoz expresatzen da; baina, baita ere, belarriz 

ikasten eta gozatzen, eta buruz jasotzen eta gordetzen. Giza fakultateetan bakarrik bizi 

ohi den literatura genuke” (Lekuonak 1982:20). Aurrerago aipatu dugu hizkuntzak 

baduela funtzio ludikoa, hori litzateke funtzio hori argien ikusten den ahozko modua, 

ahozkoa literatura jolasteko, atsegin hartzeko, bitartekoa da. Euskal kulturan ahozko 

literaturak pisu handia izan du, ez da alferrik esaten ahozkoan oinarritutako kultura dela 

gurea. Ume-umetatik izan ohi du euskal hiztunak ahozko literaturarekin hartu-emana, 

abesten dizkiote sehaska kantak, entzuten eta kontatzen ditu ipuin eta kondairak, egiten 

ditu berba-korapiloak, asmakizunak... Horiek guztiak umearen egunerokotasunaren 

parte izan ohi dira. Helduen munduan ere ez da ahozko literaturarekiko harremana 

txikitzen, hor daude bertso-saioak, ipuin-kontaketak, kantu-saioak… Gainera, 

azpimarratzekoa da ahozko literaturak, are modu nabarmenagoan, bertsolaritzak, azken 

urteotan bizi izan duen berpizkundea; kalean, hedabideetan, eskolan… leku nabarmena 

hartu du.  

4. LABURBILDUZ 

Ahozko hizkuntzari buruz asko hitz egin da azken aldian, bakoitzak —

ikuspegiaren eta errealitatea ikusteko janzten dituen antiojoen arabera— ahozkoa modu 

batera edo bestera irudikatuko du. Beste ezer baino lehen gogoratu behar dugu ahozkoa 

ez dela homogeneoa, bat eta bakarra eta, agian, hobe genuke ahozko hizkuntzei buruz 

jardun. Ahozkoak sailkatzeko saiakerak ere askotarikoak dira, batzuek formaltasuna 

maila hartzen dute sailkapen horretarako irizpide nagusi, beste batzuk hitzaren 
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kudeaketa pertsona bakarrak egiten duen ala konpartitua den, hizkuntzaren 

egiazkotasuna ere bada sailkapen askoren iturri. Hala ere, oraindik ez dago sailkapen bat 

eta guztion onarpena lortu duena.  

Bestalde, askok ahozkoari buruz jarduten dutenean idatzizkoari kontrajarriz hitz 

egiten dute. Idatzizkoa jasoa, txukuna, kalitatezkoa da; ahozkoa, ordea, etxekoa, 

erroreduna, kalitate gutxiagokoa. Guk ez dugu banaketa hori ontzat ematen eta 

ahozkoaren eta idatziaren arteko desberdintasunak beste bide batetik ulertu behar 

direlakoan gaude. Uste dugu ahozkoa izan daitekeela formala edo ez-formala, zaindua 

edo traketsa, irudizko euskarriz lagundua ala lagundu gabea, prestatua ala prestatu 

gabea; iruditzen zaigu bere ezaugarri nagusia beregain bueltatu eta aldatzen ez uztea 

dela, hau da, hiztunak errore bat egiten duenaren kontzientzia duenean, zuzenketa 

birformulatuz, luzatuz, egin behar duela.  

Guk ahozko testu-molde bat izango dugu aztergai: debatea. Testu-molde horren 

azterketarako Jean-Paul Bronckartek (1996) proposaturiko interakzionismo sozio-

diskurtsiboa izango dugu abiapuntu. Ikuspegi horrek hizkuntzaren helburu 

komunikatiboa azpimarratzen du eta hizkuntza ez du soilik zeinu multzo handi moduan 

aztertzen. Hizkuntzen azterketa testu enpirikoetatik abiatuz egin beharra eta testua bere 

osotasunean hartu beharra ere nabarmentzen da. Gainera, gogoratu gura dugu 

Bronckartek (1996) dioenaren haritik ahoz zein idatziz diskurtsoaren eraketa operazioak 

berdinak izango direla.  

Debatea ikuspegi diskurtsibo-pragmatikotik aztertuko dugu. Esan bezala gure 

aztergaia debatea izango da, horretarako hainbat testu-ale jaso eta transkribatu ditugu, 

halaber debateko hizkuntza edukiez gain, testuinguruari buruzko informazioa ere bildu 

eta kontuan hartu dugu. Esan bezala, guk testu-molde horren azterketa diskurtsibo-

pragmatikoa egingo dugu, testua eta komunikazio egoera hartuko ditugulako aintzat. 

Gaztetxoek debatean diskurtso erreferitua noiz, nola eta zertarako erabiltzen saiatuko 

gara; beraz, gure azterketarako unitatea testua da, baina ikuspuntua diskurtsibo-

pragmatikoa da.  
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1. SARRERA  

Egunero argumentatzen dugu memento baten ez bada bestean, ezin da ukatu 

argumentazioak gure bizitzako une eta alderdi desberdinetan presentzia nabarmena 

duela. Umeek, norbaitek goxoki bat erosi diezaion, argumentatu egingo dute; kaletik 

itzuli beharreko ordua erabakitzeko gazte zein gurasoek argumentatu egingo dute; isun 

bati helegitea jartzeko; proiektu bat defendatzeko; epaiketan norberaren aldeko defentsa 

egiteko; prentsan editoriala idazteko… argumentazioa funtsezkoa den egoerak asko eta 

oso desberdinak dira gure gizartean. Eta argumentazioaren beharra izango dute umeek 

eta gazteek eta helduek; irakasle, politikari, kazetari eta legelariek… maila profesionalean 

eta maila pribatuan; hala ahoz, nola idatziz… Horrenbestekoa da argumentazioak gure 

egunerokotasunean, eta nola ez gure hizkuntza jardunean, duen presentzia, non zenbait 

autorek (Anscombre eta Ducrot, 1994) argumentazioa hizkuntzan berezkoa dela 

proposatzen duen, hots, hizkuntza jardun guztiak direla funtsean argumentatiboak, 

hiztun orok komunikatzen duen mementotik nahi duelako bestearen adostasuna edo, 

bai behintzat, bere diskurtsoa onartua izan dadin. 

Bestalde, argumentazioak eta argudiozko testuek hizkuntzalarien zein beste arlo 

askotako ikerlarien (psikologo, soziologo, filosofo, pedagogo...) interesa piztu du. 

Argumentazioaren garrantziaren erakusgarri da horren inguruko lehen ikerlanen 

antzinakotasuna. Plantinek (1998) La argumentación liburuan argumentazioari buruzko 

ikerlanen errepasoa egiten du, hasi antzinatetik eta gaur egun arte. Errepaso horretan 
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hiru garai banatzen ditu: lehenengo eta behin, antzinateko  ikerketa ildoen nondik 

norakoak gogoratzen ditu eta argumentazioa erretorika eta zientzia (logika) artean 

aztertzen dela aipatzen du; ondoren, 1945etik aurrerako lan esanguratsuenen laburpena 

egiten du; eta bukatzeko, azken tendentziak ekartzen ditu gogora eta argumentazioaren 

pragmatikak laburbiltzen ditu.  

Pragmatiken inguruan Plantinek gogorarazten du  ikerketa ildo horiek testuingurua 

kontuan hartuz enuntziatuaren erabilera dutela aztergai. Diziplina honetan bost lan 

eremu banatzen dituen sailkapena aurkezten du: lehenengoa “Pragmadialektika”, 

korronte honek arauei oso loturiko solasaldi tipo moduan ikertzen du argumentazioa. 

Argumentazio-debate arrazionalerako arau sistema bat proposatzen dute (Van Eemeren 

eta Grootendorts, 1992, Argumentation, communication and Fallacies). Bigarrena, 

Argumentazioa eta solasaldiaren analisia, solasean ematen den argumentazioaren analisi 

linguistikoa erraztu dute esate interakzioen analisiek (Moeschler, 1985, Argumentation et 

conversation; Genevako eskola, Rouleten inguruan). Hirugarrena, hizkuntzan 

“txertaturiko” pragmatika linguistikoa, argumentazioaren nozioa bera berdefinitu zuen 

korronte honek, batez ere Anscombre eta Ducroten (1994) La argumentación en la lengua 

lanetik abiatuta. Laugarrena, Pragmatika soziologikoa eta “ekintza komunikatiboa”ren 

filosofia; Habermasen (1981) Teoría de la acción comunicativa lanak eragin zuzena izan du 

argumentazioaren ikerketan, batez ere argumentazioaren etikari dagokionez. Eta 

azkenik, “Logika pragmatikoa”; Logika naturalak ikasi gura dituztenek kezka 

pragmatikoak izan dituzte eta zientzia kognitiboen luzapen diren ikerketak egin dituzte 

(Vignaux, 1988, Le discours, acteur du monde; Grize, 1990, Logique et langage, eta 

Neuchâteleko eskola, Miéville eta Borelekin).  

Nahiz eta, arestian esan dugun moduan, gure lana Bronckarten eskolako marko-

teorikoan lerratu, marko teoriko honek ez dizkigu gure azterketarako bide guztiak 

argitzen, eta ondorioz, hainbat iturritik edango dugu gure lana osotzeko, honek hala 

eskatzen duenean. Horretarako, batzuek eta besteek ematen dizkiguten oinarriak 

kontuan hartuko ditugu, eta egoera zein betekizun bakoitzerako egokiena iruditzen 

zaiguna jasoko dugu. Oraintxe ikusi dugun moduan asko dira argumentazioan sakondu 
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duten autoreak, guk hemen gure ikuspegiari errazen egokitzen zaizkion lanak eta, 

betiere, gure azterketaren helburuak lortzeko bidean jartzen gaituztenak hartuko ditugu.  

2. ARGUMENTAZIORA HURBILKETA BAT 

Argumentazioak bere ingurumarian baditu hainbat nozio eta gertaera antzekoak, 

eta askotan nahasgarriak, gertatzen direnak. Horietariko bat frogapenarena da. Fuentes 

eta Alcaidek (2002) diote ez direla argumentazioa eta frogapena nahastu behar eta bi 

nozioen arteko desberdintasunak azpimarratzen dituzte: hasteko, argumentazioa 

hizkuntza naturaletan ematen da, frogapena, aldiz, logikaren ezaugarria da; bestalde, 

frogapena behin betikoa eta objektiboa da; frogapenean argumentuen zenbatekoa 

aurrez finkatua dago; eta bukatzeko, argumentazioan aurkezten diren froga guztiek ez 

dute balio argumentatibo bera. 

Bestalde, ezin dira nahastu ezta argumentazioa eta pertsuasioa edota manipulazioa 

ere. Fuentes eta Alcaidek (2002) argumentazioa hizkuntza erabiliz manipulatzeko bide 

bat dela esaten dute, baina horretarako beste bitarteko batzuk ere erabil daitezkeela, hala 

nola, oinarrizko ezagutzarik ez dagoen, eta beraz epaitu ezin daitekeen, argumentazioa 

erabiltzea; falaziak erabiltzea; ez argumentatzea; edota, elementu bat ezaguntzat 

aurkeztea eta horrekin eztabaida ekiditea. Golderrek (1992) Völzingek egiten duen 

pertsuasio-testuen izaera estrategikoa eta argudiozko-testuen izaera kooperatiboa 

kontrajartzen ditu eta gogoratzen du posible dela bestearen portaera aldaraztea bere 

ikuspuntua aldatu gabe (batek bakean utz dezaten amore eman dezake inongo 

konbentzimendurik gabe). Bestearen iritzia aldarazteak testu forma garatuagoak 

eskatzen ditu: testuaren artikulatze logikoa, kontra-argumentuak, kontzesioak...  

Udavek (2002) ere konbentzitu (baieztapen baten egia frogatzea arrazoian eta 

logikan oinarrituta) eta pertsuadituren (bestea konbentzitzeko bitarteko guztiak 

erabiltzea) arteko bereizketa egiten du eta hedabideetako debateak pertsuaditzetik 

hurbilago daudela dio eta debate zientifikoak, aldiz, konbentzitzetik hurbilago. Hala ere, 

demokrazian debatean arrazoia eta pasioa izan behar dela diosku.  

Oraintxe esan dugu argumentazioa hainbat ikuspuntuk eta korrontek izan dutela 

aztergai, eta ondorioz horren definizioak ere askotarikoak dira. Atal honen hasieran 
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azaldu dugun moduan, Anscombre eta Ducrotek (1994) argumentazioa hizkuntzan 

berezkoa dela diote, hau da, testu guztiak direla azken baten helburu argumentatiboz 

sortuak. Hala ere, guk argumentazioa ez dugu horren ikuspuntu orokorretik atzemango, 

Fuentes eta Alcaide (2002:22) autoreek diotenaren bidetik “llamaremos propiamente 

argumentativo a aquel texto o secuencia que marca explícitamente el razonamiento al 

que quiere llevar al interlocutor”. Guk hemen Vignauxek (Garcia 1980tik jasoa) 

argumentazio-diskurtso idatzia definitzerakoan esandakoa jasotzen dugu: 

A ce titre, seront qualifiés d’argumentatifs une classe de discours qui comportent au 

moins les deux caractéristiques suivantes: 

- Etre structurés en propositions ou thèses qui constituent un raisonnement et 

traduisent directement ou indirectement une ou la position de l’orateur (assertions, 

jugements, critiques) 

- Ils renvoient à un autrui, que cet autrui soit individualisé ou non individualisé 

(un homme, un groupe, un état déterminé de la société, de l’opinion générale, de la 

science) et qu’il soit explicitement marqué ou non dans le discours (citation, allusion 

à la personne, propositions générales sur une situation). Nous définirions donc le 

discours argumentatif comme celui qui, à partir d’une place déterminée de l’orateur 

au sein d’une formation sociale, marque une position de cet orateur sur un sujet ou 

un ensemble de sujets, cette position traduisant directement, non directement, ou 

même déguisant, la place de l’orateur dans la formation social considérée 

(Vignaux, G. Garcia 1980:100tik jasoa) 

Garciak (1980) definizio hori ahozko argumentazioan debateari dagokiola dio. 

Bestalde, autore horrek ahozko argumentazioan partaideen arteko interakzioak duen 

garrantzia azpimarratzen du. Ahozko argumentazioan objektua modu progresiboan 

eraikitzen da, interakzioaren eraginpean, eta beraz, solaskideek nahitaez hartu beharko 

dute bestea kontutan, bi diskurtso paralelo sortzea ekidin gura badute, bai behintzat. 

Bestalde, Garciak gogoratzen digu solaskideek edukian zenbat eta adostasun handiagoa 

izan orduan eta desadostasun handiagoa agertuko dela harremanetan, eta alderantziz. 

Horrela uler daiteke, adibidez, tertulietan eztabaida sutsuak egotea solaskideen 

ikuspuntua oso antzekoa denean ere.  
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Hala ere, itzul gaitezen berriro argumentazioa oro har begiratzera eta horren 

ezaugarri nagusiak biltzen ahalegintzera. Calsamiglia eta Tusónek (2001) 

argumentazioaren funtsezko ezaugarriak laburbiltzen dituzte: 

• Objektua: edozein gai eztabaidagarri, zalantzazko, problematiko, ikuspegi 

desberdinak izan ditzakeena. Galdera moduan formula daiteke. 

• Lokutorea: errealitatea ikusi edo interpretatzeko modua erakutsi behar du, 

ikuspuntu bat agertu behar du. Modu axiologiko eta modalizatuan azaltzen 

ditu bere iritziak. 

• Izaera: polemikoa, bereziki dialogikoa; bi edo ikuspuntu gehiagoren 

kontrajartzean oinarritzen da. Enuntziatuak beste enuntziatu batzuekiko 

harremanean formulatzen dira: oposaketa, kontrastea, baliogabetzea, erasoa, 

zirikatzea... 

• Helburua: ideia baten onargarritasunaz interlokutorea edo entzuleria 

konbentzitzea 

Baina zehaztu ditzagun ezaugarri horiek pixka bat gehiago. Calsamiglia eta 

Tusónek (2001) diotenez, ikuspuntu baten onargarritasunaz konbentzitzea da 

hiztunaren xedea argudiozko testu bat ekoizten duenean. Garcia-Debancek (1996/97), 

aldiz, argumentazioaren teorikoek argumentazioari aitortzen dizkioten helburuak 

jasotzen ditu eta horiek argumentazio testuak hiru multzotan bana daitezkeela esaten 

du:  

1. Argumentazio erretorikoa (antzinateko erretorikaren zentzuan): helburua 

entzuleria konbentzitzea da, zerbait egin dezan edota erabaki bat har dezan. 

2. Argumentazio espekulatiboa, gai baten inguruan arrazonatzen badakigula 

jakitera eman nahi da. Adibidez, eskolako saiakerak edo aurkezpenak. 

3. Argumentazio heuristikoa, zientzia arloetan ohikoa, helburua posizio bat ongi 

eraikia dagoela azaltzea da.  

Hasteko, eta horretan autore guztiek bat egiten dute, argi dago argumentazioaren 

oinarrizko elementuetariko bat argumentua dela, eta horrekin lotuta falazia. 
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Argumentu moten zein falazien inguruan, eta horien ezaugarrien bueltan, asko esan da. 

Batzuek argumentuen sailkapena egin dute horien helburua kontuan hartuta, 

argumentuaren indarraren arabera, beste batzuek sailkapena argumentuak gauzatzeko 

baliabideetan oinarritu dute eta abar (Fuentes eta Alcaide, 2002). Guk ez ditugu 

argumentuaren inguruan esandako guztiak ekarriko, baina bai ondoren gure 

azterketarako baliagarriak izan daitezkeenen zertzelada nagusiak. 

Alavedra eta Vilak (1997) Perelman eta Olbrechs-Tytecaren (1989) 

argumentazioaren tratatuko argumentu sailkapenaren bertsio laburtu bat eskaintzen 

dute: 

Testuinguru izaeradun argumentuak: 

• Kausa eta ondorio argumentua: egintzen arteko harreman logiko bat ezartzen 

du. 

• Autoritate argumentua: hartzaileak onarturiko autoritatea aipatzen du. 

• Eredu argumentua: imitatua izan daitekeen eredu bat deitzen du. 

• Onuraren argumentua: tesi bat justifikatzen du ekintza jakin batek dakarren 

onura dela-eta. 

Errealitatearen egitura bultzatzeko argumentuak: 

• Adibide batetik abiatuz eraikitako argumentua: erreferentzia egiten dio 

ondorio jakin batera iritsarazten duen ekintza bati edota antzeko ekintzetara 

heda daitekeen ekintza bati erreferentzia egiten dio. 

• Konparaketa eta metaforatik abiatuz eraikitako argumentua: ekintza bat da, 

adibidea, argumentatzen ari denaren antzeko kasu bat edota lotura egin 

daitekeen irudi bat ekartzen duena.  

Bi argumentu mota horiekin lotura duten falaziak: 

• Erasoa (ad hominem) eta deskalifikazio pertsonala (ad quoque): lehiakidearen 

sinesgarritasuna zalantzan jartzen da irainduz, deskalifikatuz... 

• Erruki eskaera (ad misericordiam): defentsaren balizkotasuna erakutsi beharrean 

solaskidearen errukia bilatzen da hori konbentzitzeko. 
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• Autoritate faltsuan oinarrituriko argumentuak (ad verecundiam): eztabaidarako 

gaian autoritate ez den pertsona edo instituzio baten hitzetan oinarritzen da 

iritzia. 

• Argumentu demagogikoa (ad populum): talde baten interesetan oinarrituriko 

iritzian oinarri hartzen du, nahiz eta balio arrazionalik ez izan. 

• Boterearen gehiegizko erabilera (ad baculum): mehatxua erabiltzen da 

arrazonaketa argumentatuaren lekuan. 

• Kausalitate faltsuan oinarrituriko argumentua (post ergo propter hoc): bi ekintzen 

artean lotura faltsu edo ez logikoa ezartzen da. 

• Eusten duten iritziekin lotu ezin daitezkeen metafora, konparaketa eta 

adibideak erabiltzea. 

Udavek (2002), ostera, argumentuak bi ardatzen arabera sailkatu daitezkeela esaten 

du: 

 

 

 

 

Gainera, Udavek debate baten ematen diren argumentu motak hiru mailatan 

banatzen ditu: 

• Aurreiritziaren maila: baieztapena uste batez, irudikapen batez lagundua dago. 

• Iritziaren maila: argumentazioan gehien ematen den forma da. Baieztapenak 

gertaerez, adibideez, analogiez edota metaforaz laguntzen dira. 

• Arrazonamendu logikoaren maila: argumentazioa operazio logikoen 

(indukzioa, dedukzioa...) gainean eraikitzen da. 

De Pietro, Érard eta Kaneman-Pougatchek (1996/97) argumentuen indarrean 

jartzen dute atentzioa eta diote hori testuinguruaren arabera bakarrik neur daitekeela. 

Ikuspuntu bat hainbat argumentuz indartua ager daiteke, eta ondorioz, hiztunak bere 

Persuader 
Séduire 
Passion 

Convaincre 
Rationnaliser 

Raison 

Udave 2004:44 
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jardunean argumentu posible horietariko batzuk aukeratu beharko ditu bere ikuspuntua 

defendatzeko. Eta argumentu bat ez da egokiagoa edo ez horren egokia izango bere 

horretan, ekoitzia den testuinguruaren arabera (nork dio zer?; nor?; nola?; zein mementotan?) 

eta interlokutoreak egotziko dion indarraren arabera baizik. Interlokutoreak argumentu 

bati balio bat edo bestea egozterakoan faktore asko izango ditu kontutan, besteak beste, 

testuingurua, interlokutoreek partekaturiko ezagutzak, forma linguistikoa... 

Argumentazioaz ari garelarik aipagarria den beste puntu bat argumentazioaren 

objektuari dagokiona da. Funtsezko ezaugarriak aipatu ditugunean esan dugu 

argumentazioaren objektua dela ikuspegi desberdinak izan ditzakeen edozein gai 

eztabaidagarri, zalantzazko, problematiko. Golderrek (1992) ere antzeko hausnarketa 

egiten du objektuaren inguruan, eta bere esanetan benetako argumentazioak gatazka 

edo desadostasun egoera baten hartzen du lekua eta argumentazioak funtzionatuko 

badu interlokutoreek negoziazio espazio bat utzi beharko dute. Posizio finkoek, 

argumentu zurrunez defendatuek, ez diote elkarrizketari aurrera egiten uzten eta 

paraleloan gauzatutako bi bakarrizketa bihurtuko dira. Gainera, ondorengoa diosku: 

Argumenter exige non seulement que le message soit clair, que toutes les 

informations nécessaires à sa re-reconstruction soient présentes, mais aussi, et 

surtout, que les arguments soient recevables de manière à ce que l’interlocuteur 

adhère à la thèse que l’on défend ou, du moins, qu’il comprenne les arguments qui 

font que l’on y adhère.  

(Golder 1996:45) 

Argumentazioaren helburua hartzailea norberaren ikuspuntuaren balizkotasunaz 

konbentzitzen saiatzea (norberaren ikuspuntua justifikatzea) edota hartzailearekin 

negoziatzea dela kontuan hartzen badugu, pentsa genezake, agian, beste diskurtso mota 

batzuetan baino nabarmenagoa izango dela hartzailea kontuan hartzearen garrantzia 

argumetazio-diskurtsoan.  

Lehenengo eta behin hartzailearen figuraren inguruko ohar bat. Cuencak (1995) 

diosku argumentazioaren hartzaile “ideiala” esplizitua dela, eta ahal bada bertan 

dagoena eta aktiboa dena. Horren ondorioz, interlokutoreak aurrez aurre dauden eta 

txandaka ekoizle eta hartzaile diren argumentazio-testuak, hau da, debateak edo ahozko 
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eztabaidak dira autore honentzat argumentazio-testu eredugarrienak. Guk, gainera, 

hartzailea modu zabalagoan ulertzen dugu, hartzailea esaten dugunean ez dugu 

solaskidea bakarrik kontuan hartzen, argumentazio-diskurtsoaren jasotzaile potentzial 

guztiak izaten ditugu gogoan. Hau da, debate bati buruz ari bagara, hitz egiten ari 

denaren hartzailea, alde batetik, berarekin solasean ari dena izango da, baina, beste 

aldetik, debate hori entzuten ari dena ere izango da.  

Horren harira, Idiazabal eta Larringanek (2002b) ere argumentatzio egoera baten 

hartzailearen figurak duen garrantzia azpimarratzen dute: 

Argumentar es una acción lingüística. Desde la lógica natural, la argumentación 

puede definirse como la puesta en texto de un micro-universo orientado al otro, 

como aquella acción lingüístico-discursiva que tiene como objetivo intervenir en las 

representaciones, puntos de vista, opiniones, actitudes y comportamientos de otros. 

Argumentar supone, pues, incidir en los esquemas cognitivos del otro. 

(Idiazabal & Larringan 2002b:617) 

Protagonismo hori hartzaileari orain baino lehenago ere aitortu izan zaio. Morelek 

(1983) bere lana erretorikan kokatzen du eta gogorarazten digu erretorikoek beti hartu 

dutela aintzat entzuleriari zuzentzen zaiola hiztuna. Autore horrek argumentazio-

mugimenduak deskribatzen dituenean bi multzotan banatzen ditu, eta banaketa hori 

egiteko irizpide garrantzitsuena hartzailearen kontuan hartzea da. Alde batetik, lehen 

mailako mugimenduak definitzen ditu: kontzesioa, baieztapena eta errefusatzea. 

Horietan nahitaez bestearen proposizioei erreferentzia egin behar zaie. Bigarren 

mailakoak —prolepsia, zuzenketa, definizioa, komunikazioa, orokortzea, justifikazioa 

eta aldentzea—, ostera, lokutore bakar batek enuntziaturiko proposizion agertzen direla 

dio, eta ez diotela nahitaez besteen proposamenei erreferentzia egin behar. Gainera, 

bigarren mailako mugimendu horiek lehenengo mailakoekin edota beraien artean 

konbinatuak ager daitezke. Banaketa hori eta bertan deskribatzen diren mugimenduak 

oso erabilgarriak iruditu zaizkigu gero zehaztuko ditugun debatean ematen diren bi 

makro-operazioak —justifikazioa eta negoziazioa— ezaugarritzeko. 

Hartzaileari, besteari, erreferentzia egitea aipatzen denean askok eta askok besteak 

esandakoa ekartzea irudikatzen du. Guk besteari erreferentzia egitea modu zabalagoan 
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ulertzen dugu. Beranduago zehaztasunez azalduko dugun moduan, guk bestearen hitzak 

esaten dugunean, ez gara besteak esandakoari erreferentzia egitearen fenomenora 

mugatzen. Norbaitek esan duenaz gain, norbaitek esan dezakeena, esan ez duena, 

norbaitek bere buruari esan edota esaten diona eta abar ere kontuan hartu beharko 

genituzke; gainera, bestearen pentsamenduei erreferentzia egiten dieten elementuak ere 

begiratu beharko lirateke bestearen esanei buruz jarduten dugunean.  

Orain arte, oro har, argumentazioaz arduratu gara; ondorengo lerroetan, aldiz, 

debatearen ezaugarri nagusiak zedarritzen ahaleginduko gara, argudiozko testua dela 

ahaztu gabe, baina bere duen zenbait berezitasun nabarmenduz. 

3. DEBATEAREN EZAUGARRI SOZIO-

DISKURTSIBOAK 

"Enraizado en una tradición democrática que confería al pluralismo del 

pensamiento y a su confrontación propiedades heurísticas, postula en consecuencia 

unos actores, pero también unos receptores que razonan con el fin de superar el 

estadio de la opinión para, abriéndose a la argumentación del otro, alcanzar una 

verdad superior nacida de la confrontación de contrarios"  

(Lochard & Soulages, 1994:20, Larringan [2001]tik jasoa).  

Garbi dago ez dela erraza debatearen definizio bakar eta oso bat ematea, 

debatearen aspektu guztiak kontuan hartuko eta bilduko dituena. Azterketa 

ikuspuntuaren arabera debatearen ezaugarri askoetariko bat edo bestea nabarmentzen 

dute autoreek euren definizioetan, batzuk debatearen ahozko izaera, beste batzuk 

argudiozko-testua dela, badira debatearen izaera demokratikoa azpimarratzen dutenak, 

balio heuristikoa edota solaskidetzaren indarra gogoratzen digutenak. Hala ere, modu 

eskematikoan esanda bada ere, eta horrek ezaugarri garrantzitsuak kanpo uzteko 

arriskua baduenaren jakitun, guretzat debatea oinarrian, moderatzaile batek gidaturiko 

ikuspuntu desberdinak azaleratzen dituen eztabaidarako gai baten inguruko ahozko 

eztabaida publikoa dela esan nahi genuke.  

Gainera, ezin dugu ahaztu debatea esaten dugunean guztiok ez dugula hizketa-

egintza bera irudikatzen, nahasketa horretan laguntzen dute hedabideek “debate” 
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izenpean aurkezten dituzten hizkuntza jardunek. Hedabideetako “debateetan” askotan 

mintzakide guztiak ados egonda, eztabaida antzuak sortzen dituzte, moderatzaileak ere 

parte hartuz eta auziari konponbide bat emateko inongo asmorik gabe. Lehenago ere 

aipatu dugu partaideek edukiaren inguruan zenbat eta ikuspuntu antzekoagoa izan, 

orduan eta desadostasuna bortitzagoa izan ohi dutela interakzio formalean, 

metakomunikazioaren mailan. Jardun horiei, oro har, tertulia deitzen zaie. Askorentzat 

debatea eta tertulia praktika berdina dira; nahasmen horretan laguntzen du tertuliatako 

aurkezle batzuek euren jarduna debate moduan aurkezteko duten ohiturak. Larringanek 

[2001], ordea, bi praktika horiek bereiztu beharraz ohartarazten gaitu. Autore honek 

gogoratzen digu debateak eta tertuliak diskurtso forma eta gizarteratze modelo 

desberdinetara garamatzatela, eta horrenbestez, horietan martxan jartzen diren 

estrategia diskurtsiboak ere bestelakoak izango direla. Tertuliako ezaugarri moduan 

aipatzen ditu partaideen arteko desberdintasun urria, ikuspuntuak oro har hurbilekoak 

izatea eta moderatzaileak parte hartzea, gainera, askotan horixe da eskatzen zaiona. 

Esas emisiones (= las tertulias radiofónicas) se diferencian de otros géneros 

tradicionales del periodismo de opinión en radio como la mesa redonda o el debate 

por su periodicidad fija, los colaboradores habituales, la referencia a la actualidad, 

la variedad y la alternancia de los temas, la utilización del back-ground de sus 

protagonistas, la libertad estructural y organizativa, el directo y la discrepancia que 

excluye el enfrentamiento radical  

(Sánchez 1994:46, Larringan [2001]tik jasoa).  

Halaber, debatearen irudia argitzerakoan ez du asko laguntzen hedabideetan 

askotan egiten diren sasi-debate edota horren itxurako karikaturek. Saio horietan, 

debatea borroka balitz moduan irudikatzen da eta helburua norberaren ikuspuntua 

inposatzea da eta horretarako edozein bitarteko erabil daiteke (iraina, oihuak, gezurrak, 

autoritate aipu faltsuak …). Ikuskizunaren itxurarekin aurkezten da, eta hori da funtsean 

saioaren antolatzailearen azken helburua, eta ez auzi-arazoa konpontzeko tresna gisa 

erabiltzea. Telebistako hizkuntza gertakizun horien deskribapena eta azterketa egiten 

dute Calsamiglia eta bestek (1997:19), eta ondokoa esaten digute: “el terme espectacle de 

parla es reserva per a aquelles emissions que tenen una funció mes aviat de distraure i 

que inclouen diversos gèneres conversacionals, mentre que le terme debat es reserva a 
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aquelles emissions que pretenen sobretot informar en clau seriosa dels punts de vista de 

dos individus o més al voltant d’un tema”. 

Hemen, debatea ez dugu telebistan askotan aurkezten den eredu hori moduan 

ulertzen. Gure ikuspuntua zein den azaltzen laguntzeko, bereziki argigarriak iruditzen 

zaizkigu Larringanek eta Idiazabalek (2001a) debatea ezaugarritzeko aurkezten dituzten 

hamabi ezaugarriak:  

1. Jarduera publikoa da eta ahozko komunikazio zuzena. Norbaitek antolatua 

izan ohi da. 

2. Parte hartzaileak aurrez hautatzen dira eta “adituaren rola” betetzeko deitzen 

zaie, hainbat mundutako ordezkariak dira, beraz, nolabaiteko gaitasuna eta 

legitimitatea erakutsi behar dute. Partaide kopurua mugatua da eta bi baino 

gehiago izan behar dira. 

3. Partaideak hitz egiteko deitu dira, ondorioz ezin dira isilik egon. 

4. Solasaldi egitura du, hitz-txanda bidez gauzatua, horien iraupena luzeagoa edo 

laburragoa izan daiteke. 

5. Debatea mintzajardun gidatua da moderatzaile bat dagoelako. Bera da 

arduradun orokorra, bultzatzailea eta erakundearekiko erantzulea. Ez du bere 

iritzia ematen, horrek desberdintzen du, besteak beste, tertulietatik. 

6. Debatearen gaia aldez aurretik dago finkatua eta moderatzaileak badu gai 

zerrenda bat. 

7. Mintzajardunak beti dira argudiapenezkoak, iritzi, ikuspuntu eta aburu bat 

baino gehiago oposatzen edo kontrajartzen dira.  

8. Auzi-arazoak modu kontratatuan aztertuz eta analizatuz argitu ahal direla 

pentsatzen da, iritzia ematea ez da nahikoa, hura justifikatu eta sinisgarri egin 

behar da. 

9. Diskurtsoko objektuak, iritziak eta gaia bera, beti ere negoziatu egin behar 

dira. Debate kideak gaiaren garapena bere gain hartu behar du. 
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10. Debateko hiztunak ezin du besteekiko aske jokatu, solaskideen iritziak eta 

ikuspuntuak kontuan hartu beharko baititu. Debateko parte hartzailea 

eranstera, integratzera, gehitzera dago behartua. 

11. Denbora muga zehatzak ditu. 

12. Nolabaiteko makro-egitura du: hasiera - garapen aldia - bukaera 

Guk, besteak beste, irizpide horiek hartuko ditugu kontuan mintzajardun bat 

debatea denentz erabakitzeko. Hala ere, ezin dugu ahaztu, ezaugarri horiek betetzen 

dituztenak ez dutela multzo guztiz homogeneoa osatzen eta horien artean ere 

azpimultzoak egin daitezkeela. Horren adibide izan daiteke Dolz eta Schneuwlyk (1998) 

egiten duten sailkapena, eurek hiru debate modu bereizten dituzte:  

• Gai eztabaidagarri baten gainean egindako iritzi debatea: sinismen eta iritzien 

gainean eraikia dago, eta helburua ez da erabaki bat hartzea, baizik eta hainnat 

ikuspuntu komunean jartzea, bestearen posizioan eragiteko eta norberarena 

zehaztu edo aldatzeko. 

• Deliberazioa: argumentazioak erabaki bat hartzea bilatzen du eta aurrez aukera 

edo interes desberdinak egotea beharrezkoa da. 

• Problema bat konpontzea helburu duen debatea: hasierako oposaketa jakintza 

mailakoa da, eta askotan ez-jakintza edo zatikako jakintzen mailakoa. Soluzio 

bat egon badago, baina partaideek ez dute ezagutzen, eta partaide bakoitzaren 

ekarpenekin taldean erabakiko da soluzioa. 

Garciak (1980) ere egiten du debatea zedarritzeko saiakera eta solasaldi, eztabaida 

eta debatea kontrajartzen ditu. Solasaldia termino orokorrena da, hemen garrantzitsuena 

interakzio pertsonala da, ez horrenbeste esaten dena. Eztabaidari dagokionez, gai bati 

buruzko argumentuen hartu-emana da, eta helburua interlokutorearen iritzia aldatzea 

da. Hitz-txanden luzera eta ordena elkarrizketa arauen araberakoa da. Debatea 

definitzerakoan, ostera, ondorengo ezaugarriak hartzen ditu kontuan: hitz-txanda 

prozedura erritualizatuagoak, elkartruke osoaren luzera, hitz-txanden ordena eta horien 

luzera definituak, partehartzaileen izena eta nolakotasun espezifikoak edota publiko 

baten presentzia. Debateak ez du bilatzen horrenbeste aurrez aurre dauden 
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interlokutoreen sinisteak aldatzea, entzuleriaren aurrean norberaren posizioaren 

legitimitatea defendatzea baino. Guk aztertu dugun debate ereduak hitz-txanden 

iraupen neurtua ez, beste ezaugarri guztiak betetzen ditu. 

Garrantzitsua da debatearen izaera publikoa azpimarratzea. Bajtinek (1929/1995) 

diskurtso-generoen hetereogeneotasuna nabarmentzen du eta bi multzotan banatzen 

ditu: alde batetik, genero primario edo sinpleak, horiek eguneroko elkarrizketetan 

kokatuko lirateke, lagunarteko erregistroen multzoan. Bestalde, genero sekundario edo 

konplexuak leudeke, horiek publikoak eta garatuagoak dira, hemen leudeke kazetaritza-

testuak, literarioak, mediatikoak eta abar. Azken horiek kultur komunikazio baldintza 

konplexuagoetan sortzen dira eta sormen prozesu horretan genero sinpleak barneratu 

eta berreraiki ditzakete. Debatea bigarren multzo horretan kokatu behar dugu.  

Guk, debate eredu baten aldeko apustua egiten dugunean, bere lankidetza 

helburua nabarmendu gura genuke. Hots, debate baten argumentatzen denean 

bestearekin batera aurrera egitea da helburua, egia handiago bat ezagutzea, auzi bati 

buruzko irudikatzeak banatu eta horietan aurrera egitea, auziei elkarrekin konponbide 

bat ematea. Tognon eta Larruek (1988) debatea errepresentazioak partekatzeko hitz-

truke modu egokiena dela baieztatzen dute: “C’est, en effet, en débattant d’une opinion 

que les interlocuteurs “vérifient” son contenu propositionnel, partant précisent, 

enrichissent et même produisent “de la représentation” (Trognon eta Larrue 1988:59) 

Haatik, elkarrekin aurrera egingo bada hiztunak bere ikuspuntua zilegi dela 

erakutsi beharko du, bere egia onargarria dela eta solaskideek onar dezaketela eta hortik 

abiatuta aurrera egin daitekeela. Hiztunak solaskidea bere egiaz konbentzitu nahi du eta 

hainbat baliabide erabiliko ditu. 

Aipatu berri dugu debatean bi direla kontuan hartu beharreko besteak, alde 

batetik, aurrez aurre dagoen interlokutorea, berarekin eraiki behar baita diskurtsoa, 

berarekin eraman aurrera gaia. Baina, bestalde, kanpoko bestea da benetan debatearen 

helburua. Testu-genero honek entzuleriarengan eragin nahi du, entzuleriaren iritzia 

norberaren ikusmoldera ekarri. Hiztun adituek argi dute debatearen dimentsio hori eta 

publikoa presente izan ohi dute euren diskurtsoetan: talde baten izenean hitz eginez, 



Debatearen zedarritze bidean 

 81 

entzuleriari erreferentzia zuzena eginez, aipu sozialak erabiliz, solaskideei erreferentzia 

egiteko hirugarren pertsona erabiliz eta abar eta abar. 

Moderatzailearen inguruan esan behar da, tertulian ez bezala, debateetan 

moderatzaileak berez ezin duela elkarrizketan zehar mahairatutako gaien inguruan 

jardun, iritzia eman, eta gero zehaztuko dugun moduan, bereak diren eta 

partaideengandik desberdintzen duten funtzioak bete behar dituela. Debateko 

partaideak adituak diren neurrian deitzen zaie saiora eta hitz egitera deituak daude, hots, 

ezin dira isilik geratu moderatzaileak hitza emanez gero. 

3.1. EGITURA 

Debatearen ezaugarriak aipatu ditugunean esan dugu testu-molde honek baduela 

nolabaiteko makro-egitura bat, baina debatea luzea da iraupenean eta makro-egitura 

orokorraz gain, interesgarria da bere baitan errepikatzen diren beste egitura batzuk ere 

badirela kontuan hartzea. Hemen egitura aipatzen dugunean bi maila horiek zehaztuko 

ditugu, batetik, orokorra; eta bestetik, debatearen barruan behin eta berriro errepikatzen 

dena, horren azterketarako berbaldi-periodoaren nozioari helduko diogu. 

MAKRO-EGITURA 

Debatea argudiozko-testua da eta, besteak beste, askoren artean kudeatzen den 

neurrian, testu konplexua ere bada, neurri baten hiztunetariko bakoitzak bere 

argudiozko-testu propioa sortzen baitu, bertan Cuencak (1995) argumentaziorako 

proposaturiko egitura agertzen da: 

1. Sarrera. Gaia aurkezten da eta hartzailearengan aldeko jarrera bilatzen da. 

Hartzaileak bere jarreraren berri ematen du. 

2. Garapena. Azalpena eta aldeko argumentuen defentsa egiten da hemen, baita 

kontrako argumentuen errefusatzea ere. 

3. Ondorioak. Esandakoa biltzen da eta defendaturiko tesiak indartzen dira. 

Cuencak proposaturiko egituraren harira esan behar dugu guk garapenaren fase 

hori modu zabalagoan ulertzen dugula, guk irudikatzen dugun debate eredua ez delako 
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alde/kontra eskeman oinarritzen, baizik eta elkarrekin erantzun komun baten bilaketan. 

Gure ereduaren arabera, beranduago azalduko ditugun justifikazio eta negoziazio 

makro-operazioak gauzatuko lirateke fase honetan. 

Hemen ekarri dugun eskema hiztun bakoitzaren jardunarena izango litzateke, hala 

ere, debateak, testu-moldea den heinean, badu berea den nolabaiteko makro-egitura bat, 

hiru fasetan bana daitekeena: hasiera – garapen aldia – bukaera.  

1. Hasiera: Debatearen hasiera nahiko erritualizatua dago eta bere gidaritza 

moderatzailearen esku geratzen da. Moderatzaileak instituzioaren izenean 

jarduten du eta partaideak zein saioa aurkezten eta agurtzen ditu, baita 

debateko eztabaidarako gai nagusia aurkezten ere. Gidariak gainera, gai 

nagusiarekiko iritzi orokorra eskatu ahal dio partaideari.  

(4) MI gau on / jaun andreok // aturritik ebrora / baina 

munduari begira / munduari so / ostadar kolore guztietako 

iritziak biltzen dituen / zubia izan nahi du gau onek / gau 

honek eta hemendik aurrera / astelehenerokoek ere bai / 

izan ere hizketan hasi baikinen eta hizketan jarraitu nahi 

baitugu // batzuetan sesioraino eramango gaituen 

hizketaldian / baina eztabaidan eta hizketan // hauxe da gau 

on // gau on desio dizuedalako // eta gau on pizten 

gaituzten gaiak hona ekarriz / (hitzez hitz ahoskatuz) gaua 

piztu nahi dugulako // gaur eusko jaurlaritza berriaren 

erronkez hitz egingo dugu // alde batetik // eta beste alde 

batetik / bakea ardatz hartuta eztabaidan aritu nahi genuke 

// eusko jaurlaritza berriaren erronkez hitz egiteko Idoia 

Zenarruzabeitia eusko jaurlaritza berri horren / lehendakari 

ordea // gabon Zenarruzabeitia andrea 

[…] 

MI esan bezela / Zenarruzabeitia andrearekin eusko 

jaurlaritzaren erronkez / hitz egingo dugu / eta ondoren 

bakea ardatz hartuta eztabaidan arituko gara / eta horretarako 
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gaur gabean nirekin dira // eta azkar azkar esango dizkizuet 

Joseba Egibar / Bixente Serrano Izko / Arnaldo Otegi / 

Antton Karrera / Inaxio Oliveri / Jose Luis Elorza / eta 

Aiende Gutttin / gabon guztioi / gero izango dugu aukera 

zuek lasaiago aurkezteko // baina orain guztiok konbidatu 

nahi zaituztek / Idoia Zenarruzabeitia andreak / eusko 

jaurlaritzaren erronkez esaten dituenak entzutera / eta 

berehala izango naiz zuekin // Zenarruzabeitia andrea 

(Gau:on 1-9) 

2. Garapen aldia. Debatearen garapen aldian hasiera – garapen aldia – bukaera 

antzeko egiturak errepikatu egiten dira. Hala, azpigai berri bat aurkezten da 

edota aurrez landutakoren bat berreskuratzen da, norberaren ikuspuntua 

justifikatu eta negoziatzen da (adostasuna/desadostasuna adieraziz, 

argumentuak emanez...), eta azkenik, gaia bukatutzat ematen da esplizituki 

(moderatzaileak edo partaideren batek hala adierazten duelako) edota 

inplizituki, beste gai baten eztabaida hasten delako. Eta modu honetan, zikloa 

behin eta berriro errepikatzen da, gai nagusiaren eztabaida bukatutzat ematen 

den arte. Sekuentzia horiei hasiera normalean moderatzaileak ematen die, baina 

adituen kasuan bereziki, partaideek ere bete dezakete funtzio hori (hemen ez 

dugu adibiderik emango luzeegi joko lukeelako). 

3. Bukaera. Debatearen bukaera ere moderatzailearen esku geratzen da. 

Batzuetan saioan esandakoak laburbiltzen eta ondorio nagusiak eskaintzen ditu, 

baita partaideak eta saioa agurtzen ere. 

(5) MI goizaldeko ordu bata izateko / minutu bat falta da 

jaunak / eta seguruaski luzaro joko genuke / baina gaurkoz 

hemen amaitu behar dugu / Idoia Zenarruzabeitia / eusko 

jaurlaritzako lehendakariordearen ilusioaren ildotik hasi gara 

hemen / eta argi dagoena da / zailtasunak asko direla / 

ugariak izango direla / barrutik barruan sortzen direnak / 

kanpotik datozenak / hastapenean gaudela / horretan bat 

zatozte / eta aurrera egin behar dela horretan ere bai / ea 
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egiten dugun aurrera // edozein kasutan / eskerrik asko 

Joseba Egibar / Bixente Serrano Izko / Arnaldo Otegi / 

Antton Karrera / Aiende Guttin / Inaxio Oliveri / eta Jose 

luis Elortza eta / gaur gauean gau on honetan / gure / 

nirekin eta gurekin izateagatik / zuei eskerrak hor izateagatik 

/ eskerrak telefonoz deitu duzuen guztiok / animoak ematen 

batzuk / eta beste batzuk ba mahai zure zuen eritzia utzi 

nahian / izango dira saio gehiago / astelehenero izango da 

eta / eta izango duzue dudarik gabe aukera // datorren 

astean / etaren su etenaren egoeraz hitzegiteko asmoa dugu / 

baino asmoa dugula esaten dizuet izan ere / saio honen 

helbua beti aktualitatea duten gaiez hitzegitea izango delako / 

eta baldin eta aktualitateak gauzak aldatzen badizkigu / ba 

beste gairen bat ekarriko dugulako mahai honen gainera / 

nahiz eta aipatu dizuedan gai hori beste egunen batean 

aztertu ahal izan / eskerrik asko goizalderarte gurekin 

izateagatik / eta datorren astelehenerarte / eta bestela / bihar 

arratsaldeko ordu bata eta erdiak arte // gau on (Gau:on 532) 

DEBATEA BERBALDI-PERIODOTAN AZTERTUA: LUZZATIREN (1985) 

PROPOSAMENA, LARRINGAN ETA IDIAZABALEK (2005 A, [2006]) JASOA 

Oraintxe esan dugu debateak baduela makro-egitura bat eta horretan beste egitura 

batzuk agertzen direla errepikatuta. Larringan eta Idiazabalek bi artikulutan (2005a eta 

argitaratzeke [2006]) Luzzatik (1985) proposaturiko eredutik abiatu eta berbaldi-periodo 

nozioa proposatzen dute gauzatze horien azterketarako tresna gisa. Debateetatik oso 

hurbil zeudeken jendaurreko eztabaida-solasaldiak deskribatu ahal izateko proposatzen 

du Luzzatik nozio hori. Autore honek esaldiaren lekuan proposatzen du hizketa-egintza 

horietan azterketarako unitate gisa berbaldi-periodoa.  

Larringanek eta Idiazabalek (argitaratzeke [2006]) Luzzatik berbaldia eta periodoa 

nola ulertzen dituen erakusten dute beste ezer baino lehen.  
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Berbaldia  

Transkripzioetara etorriz, berbaldia enuntziatu osotua da, eta enuntziatu 

bakarrez zein gehiagoz osatua egon daiteke. Laburra edo luzeagoa izan daiteke 

berbaldia. Badu zerikusirik hitz hartzearekin eta hitz-txandarekin, beti ere 

ekitaldi horietako jardunari egokitzen baitzaio. Alderdi honetatik, zerbait 

“monologala” da. Hiztunak berak erabaki lezake berbaldiaren amaiera, edota 

kanpotiko beste batek eragin. Azkenengo kasu honetan, hausten dena ez 

litzateke berbaldia bere osotasunean, berbaldiaren azken periodoa baizik. 

Periodoa  

Periodoa unitate semantikoa eta formala da. Grabaketei eta transkripzioei esker, 

modu objektibo batez zedarri eta bana daitezke periodoak. Zedarritze hori egite 

aldera, irizpide sintaktikoak eta prosodikoak erabil daitezke, besteak beste. 

Markatzaile sintaktikoen artean, “berbaldi euskarriak (laguntzaileak)” izeneko 

markatzaileak aurkitzen ditugu. Eta kokagunearen arabera, bi motatakoak 

izan ditezke: a) fatikoak (frantsesez, hein bon, quoi, euh: “sorte de ponctuation 

orale [ils] ont une fonction structurelle moins forte que les articulateurs (ben, alors, 

si, quand), [… et visent plus] à établir une communication [qu’à] transmettre un 

message » (1985: 68); b) artikulatzaileak (artikulaziogileak) hauek toki jakin 

bat dute periodoaren barnean: sintagmen buruan agertuz gero baldintza guneari 

edota irtenbide guneari lotzen zaizkie ezinbestean. Indar egituratzaile handiagoa 

dute.  

Prosodiari dagokionez zera dio Luzzatik: « La période est un unité que souligne 

la prosodie”. Dakikegunez trantsizio guneak izan ohi dira mozketarako unerik 

aproposenak; gune horiek, jakina, prosodiarekin erlazio estuan daude; horrela, 

une horietako eragina erraz jaso dezake periodoak. Egia esango bada, prosodiak 

(azentuek, intonazioak, ozentasunak...) adierazten digu, askotan, periodo bat 

non amaitu den eta hurrengoa non hasten den. 

 (Larringan & Idiazabal argitaratzeke [2006]:2) 

Periodoa definitzen dutenean esaten dute unitate formala ere badela. Hiru dira 

unitate horretan bereiztu daitezkeen osagaiak: tentsioa, baldintza eta ebazpena edo 

irtenbidea. 
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1. Tentsioa: periodoko lehen osagaia. Askotan definitzeko beste berba batzuk 

ere erabiltzen dira: topikoa, gaia, ibilbide tematikoa… Askotan jakintzat ematen 

da, hala ere, berbaldia luzatuz gero esplizituki adierazteko aukerak handiagoak 

dira. Hori garrantzitsua da debatearen azterketarako, tentsioa gehiago isilduko 

da solasaldi arruntetan, eta jendaurreko solasetan, ordea, esplizitua izateko 

aukera gehiago dago. Esplizituki adierazteko hainbat adierazpen dago: izenorde 

soilak, sarrera emateko adierazpideak (X puntuari dagokionez…, harira etorriz…, 

X dela eta…, -z den bezainbatean…), adierazpide lexiko berriekin eta abar. 

Bukatzeko esan behar da, gaiaren garapenean (Garro, Idiazabal eta Larringan, 

argitaratzeke [2006]) hainbat estrategia erabil daitezkeela: hasiera ematekoa, 

mantentzea, zabaltzea, desbideratzea edota aldatzea.  

2. Baldintza: periodoko bigarren osagaia. Bera da debatearen oinarrizko osagaia, 

bertan ematen dira argudio-testuen bereizgarri diren justifikazio eta negoziazio 

operazioak. Debateetan gehien lantzen eta garatzen den osagaia da baldintza, 

eta horretarako, hainbat modu diskurtsibo erabil daitezke: kotzesioa, 

deskribapena, azalpena, adibidegintza, konparatzea… Modu diskurtsibo horiek 

aurrerago modu zehatzagoan ikusiko ditugu. 

3. Irtenbidea edo ebazpena: periodoko hirugarren osagaia. Enuntziatuaren 

helburua jasotzen du. Atal horrek ez du inoiz huts egiten, nola edo hala beti 

agertzen da. Esan behar da, osagai hori gauzatzeko adituek kortesia elementu 

ugari erabili ohi dituztela eta askotan errepikatu egiten direla. 

Aipa dezagun orain Luzzatiren (1985) proposamenean garrantzitsua den beste 

arloa: berbaldi euskarriak. Esaldietan loturak juntagailuen bidez egiten diren artean, 

tentsioa, baldintza eta irtenbidea osagaien arteko loturak berbaldi euskarriekin egiten 

direla proposatzen du Luzzatik (1985). Berbaldi euskarri horiek bi multzotan bana 

daitezke: batetik, artikulatzaileak, eta bestetik, fatikoak. Artikulatzaileek funtzio 

estrukturala dute berbaldian, baldintza (baldin eta, hau da, bestela esanda…) edota ebazpen 

sintagmen buruan (zeren, -lako, -ez gero…) agertzen dira, beraz, esan daiteke funtzio 

sintaktikoaz landa badutela funtzio diskurtsiboa ere. Fatikoek (eh, ezta, bai, b(u)eno, ez…) 

komunikazio funtzioak betetzen dituzte, gehienetan periodoaren bukaeran agertzen dira 
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eta hasieran doazenean bada, orduan…modukoekin agertzen dira. Larringan eta 

Idiazabalek (argitaratzeke [2006]), euskaraz ekoitzitako debate corpusa aztertu ostean, 

esaten dute ez dagoela erlazio automatikorik edo biunibokorik artikulatzaileen eta 

periodoaren banaketaren artean, eta ondorioz, beti ez dela erraza periodoen hasiera-

bukaerak zehaztea. Bi autoreek proposatzen dute periodoaren hasiera 

identifikatzerakoan askotan lagungarri direla Topikoaren Teoriaren (Centering Theory) 

bidetik egindako deskribapenak; X puntuari dagokionez…, harira etorriz…, X dela eta…, -z 

den bezainbatean… bezalako adierazpideek topikoa —edo tentsioa— markatzen dute, eta 

halatan, periodoaren hasiera adierazten.  

Debatearen azterketari dagokionez, Luzzatiren (1985) proposamenean bada 

interesatzen zaigun beste datu bat. Tentsioa, baldintza eta ebazpena beti ez dira bata 

bestearen atzetik agertzen, ordena aldakorra da, eta gainera, lehen esan dugun moduan, 

tentsioa osagaia isilean geldi daiteke. Luzzatik (1985) bi periodo egitura agertu ahal 

direla azaltzen du: egitura kontsekutiboa (tentsioa-baldintza-irtenbidea) eta kausa egitura 

(tentsioa-irtenbidea-baldintza). Lehen egitura moldea bat-bateko solasaldietan omen da 

arruntagoa eta autore honek aztertzen dituen jendaurreko solasaldietan, ordea, gehiago 

agertzen dira kausa egituradunak. Beraz, pentsatzekoa da bigarren egitura molde horrek 

debatea ezaugarritzeko balioko duela.  

Garciak (1980) ekoizpenetan abiadura aztertuta azpimarratzen du bat-bateko 

ahozkoaren eta ahozko formalaren artean badagoela aldea, hala, hiztunak abiadura 

lasaian hitz egiten duenean bere buruarekiko ziurtasuna adierazten omen du, bere hitza 

moztuko ez dutenaren lasaitasuna, hau da, taldearena aurrean irudi indartsua ematen du. 

Bere posizioa mehatxatua sentitzen duenean, aldiz, hiztunak lehenengo bere tesiaren 

berri ematen du eta gero ematen ditu hori eusteko argudioak. Fase horiek abiadura 

arinez eta isiluneak desagerraraziz, batez ere beste hiztun batek hitza har lezakeen puntu 

estrategikoetan, adierazten da. Pentsatzekoa da, debate baten, esan dugu hitz-txanden 

kudeaketa neurri baten behinik behin moderatzailearen esku dagoela, hiztunak ez duela 

bere hitza mehatxatua sentituko, eta ondorioz, lasaitasunez jokatuko duela, abiadura ez 

azkarrez eta lehenengo argumentuak eman eta gero emango du tesiaren berri. Hori, 
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nolabait, Luzzatik proposatzen duenaren kontrakoa da, oraintxe esan dugun moduan 

debateetarako irtenbidea-baldintza ordena proposatzen baitu, ez baldintza-irtenbidea.  

3.2. EZTABAIDARAKO GAIA 

Golderrek (1996) eta Golder eta Pouitek (1998) diotenaren haritik argumentazio-

diskurtsoetako gaiek (erreferenteak) lokutoreen balio sistemak eragitea eskatzen dute, 

beraz, erreferente formalak (auzi tekniko-zientifikoak) baino eztabaidagarriagoak dira. 

Gainera, Golderrek (1996) baieztatzen duen moduan, argumentazioan erreferentea 

diskurtsoan bertan eraikitzen da, dialogoa ez du kanpoko ezerk “eusten”, eta ondorioz, 

garrantzitsua da solaskide guztiek gai berari buruz berba egitea, eta gainera, maila 

bereko eztabaida izatea. Autore honek aipatzen duen adibidea ekarriz, heriotza 

zigorraren inguruko eztabaida baten hiztunetariko batek zigorraren kontra egiten badu 

bizitzari izan beharreko errespetua argudiotzat hartuz, eta bere interlokutoreak aulki 

elektrikoaren itxura barbaroaren inguruan argumentatzen badu, eztabaidak nekez 

egingo du aurrera.  

Gaiaren eztabaidagarritasuna ez da adin guztietan berdin atzematen, Golderrek 

(1996) aipatzen du umeek logika formaleko gaiak logika naturaleko gaiak bezala ikusten 

dituztela, iritzi gaiak bezala. 3-4 urte inguru arte umeak oraindik bere ikuspuntua 

bakarrik har lezake kontuan eta hortik abiatuta sortuko du argumentazioa. Gainera, 

hainbat ikerlan aipatuz (Espéret, Coirier, Coquin eta Passerault, 1987; Passerault eta 

Gaonac’h, 1989) diosku umeak hasieran gai guztiak eztabaidagarritzat jotzen dituela eta 

diskurtso argumentatibo formaletan 11-12 urtetik aurrera hasiko dela kontuan-hartze 

enuntziatibo eta modalizazio gutxiago erabiltzen, diskurtso argumentatibo naturaletan 

horien kopurua bere horretan mantenduko dituen bitartean. Bestalde, azpimarratzen du 

behin garapen kognitibo maila batetik aurrera eztabaidagarriak diren gaiek, hala idatzian 

nola ahozkoan, negoziazio marken erabilpena bultzatzen dutela, nahiz eta negoziazioko 

zenbait agerpen (kontra-argumentazioa bereziki) ez den 16 urte arte agertzen modu 

sistematiko eta ugarian. 

Debatea definitzerako orduan autore guztiek bat egiten dute esaterakoan 

ezinbestekoa dela arazo bat (erretorikoen questio) egotea, zeinek iritzi eta erantzun 
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desberdinak ahalbidetzen dituen. Debatean gaia aurrez jakin ohi dute bertan parte 

hartuko dutenek, izenburuan bertan edota moderatzaileak debatearen hasieran jakitera 

ematen du. Baina hasieran emandako gaia interakzioan mardultzen da, interlokutore 

guztien artean osatuz, zehaztuz edota aldatuz joan ohi da. Garciak (1980) ere 

elkarreragin horrek debatean duen garrantzia azpimarratzen du eta bi argumentazio 

paralelo eginez gero, argumentazioak ez ei du aurrera egiten, ez baita partaideek bata 

bestearengan eman beharreko aldatze efektua gertatzen.  

Eztabaidan parte hartzen dutenen artean nolabaiteko desadostasuna egon behar 

da, gaiarekiko euren iritzia ez da ez antzekoegia ez desberdinegia izan behar. 

Elkarrizketak funtzionatuko badu partehartzaile bakoitzak bere interlokutoreari 

negoziatzeko lekua utzi beharko dio, bestela bi bakarrizketa paralelo izateko arriskua 

dago.  

Eztabaidarako gaiaren trataerak, besteak beste, debatea antzeko beste generoetatik 

desberdintzeko balio du. Hala, Larringanek [2001] debatea tertuliatik desberdintzen 

duen aspektu garrantzitsuenetariko bat debateko gaia dela esaten digu. Debatean gaiak 

aurrez aurkezten dira. Debatean parte hartuko duten hiztunek debateko gaia aurrez 

ezagutzen dute, are gehiago, gaiaren arabera aukeratzen dira partaideak. Entzuleriak ere 

aurrez ezagutu ohi du debateko gaia, dela saioaren aurkezpenean gaiaren berri ematen 

delako, dela aurrez iragarria dagoelako. Bestalde, debate baten moderatzaileak ia inoiz 

ez du eztabaidarako gaiaren bueltan iritzirik ematen, tertulian, ordea, gaiak mementoan 

aurkezten dira eta moderatzaileak ekarpenak eta iritziak ematen ditu.  

Garro eta bestek (argitaratzeke, [2006]) gaiaren kudeaketak testu-genero honetan 

duen garrantzia azpimarratzen dute eta gaiaren eraikuntza diskurtsiboki eraiki behar 

dela gogoratzen dute. 12-14 urteko gaztetxoen bi debate aztertu eta Dittmar (1988) 

jarraituz hizketa gaiaren eraikuntzan bost kategoria proposatzen dituzte gaztetxoek 

erabiltzen dituzten gaiaren egituratze baliabideak sailkatzeko, horiek berdintasun osotik 

desberdintasun osora doan continuum baten kokatu behar dira:  

• Gaiaren sarrera edo hasiera: gaiaren eraikuntzan eztabaidaren abiapuntua 

adierazten da, normalean moderatzailearen eginkizuna da, nahiz eta lantzean-

lantzean partaideetariko batek edo bestek eginkizun hori bete. 
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• Gaiaren mantentzea: enuntziatuak edo mugimenduak koadro enuntziatibo 

orokorraren edukian integratzen direnean gertatzen da. Enuntziatu guztiak 

diskurtsoaren topiko berberari egiten diote erreferentzia. Norbaitek hasi duen 

gaiari jarraitzen diote erreplika moduan. Argudio berbera edo norabide 

berberari eusten zaio, eta alde edo kontra egitera mugatzen dira hitz hartzeak. 

Pilaketa bat egiten da, adibideak, kasuak... aipatu bai baina ez dago zehaztasun 

berririk. Hemen bilduko lirateke: gaiaren mantentzea deitu dugun baliabide 

diskurtsibo horren ezaugarriak laburbilduz: bai, ba hori, hori da… bezalakoak 

esandakoa konfirmatzeko, enuntziatua beraren ordez; aurreko esaldi baten 

parafrasiak; nik ere, ni ere ados nago, horixe eta antzeko proformak; izenordeak, 

anafora pronominalen bidez egiten diren bideratzeak; sintaxian, perpausa 

elkartuak, bereziki aurkaritzakoak; aldeko edo kontrako iradokizunak, bai baina 

eske eta abar. 

• Gaiaren garatzea: gaia zabaltze aldera egiten diren ekarpenak biltzen dira. 

Birformulatze berriak lirateke, ikuspuntu berriak, edo “zabalagoak”, aurrez 

agertu diren ikuspuntuak garatuz. Multzo honetan biltzen dira kasuetatik 

abiatuz orokortze ahaleginak, kategorizazio eta ñabardura baliabideak, 

kontzesioa eta abar.  

• Gaiaren desbideratzea: modu diskurtsibo hau gai baten barnean trantsizio edo 

itzulinguru erako saio modura irudikatzen da, betiere gaiaren aldaketa baino 

mugatuagoa den esparruan eta garapena baino zabalagoan. Hemen sailkatu 

beharko lirateke: lexiko mailako bereizketak eta beste zenbait aukeraketa 

semantiko, kontzesio eta erabakitze estrategiak; hizketa gaiaren birkokapenak, 

aplikazio puntuaren desbideraketak (mahai gainean jarri behar da, nik honetaz 

galdera bat egingo dut, garrantzitsua den puntu bat gogoratu nahi nuke, honetaz ari garela, 

hau aipatzen denean zera agertzen da…); birformulatzeak, parafrasiak baina areago 

doazenak (beste modu batera esanda, hobeto esanda, beste hitz batzuekin, laburbilduz, 

azken baten...); hiztunen jarrera aldaketak, oihartzun modura ekartzen diren 

besteen ahotsak, egokitzapena eta abar. 

• Eta gaiaren aldatzea: baliabide diskurtsibo hau, gaiaren sarrera bezala, 

normalean moderatzailearen esku egon ohi da, nahiz eta batzuetan partaideek 
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ere bere gain hartu. Partaideek gaiaren aldatze bat proposatzen dutenean 

galderak erabili ohi dituzte helburu horrekin.  

Aipatu behar da artikuluaren egileen ustez azken hiru baliabide diskurtsiboak —

gaiaren garatzea, desbideratzea eta aldaketa— erabiltzeak partaideak gaiaren kudeaketan 

gaitasun handiagoa izatea eskatzen duela, nolabait edukiaren ardura hartuz eta gaiaren 

garapenaren bitartez erreferentzi mundua osatzeko edo moldatzeko abildadea erakusten 

baitu.  

Bukatzeko, Golderrek (1996) azpimarratzen duen beste aspektu bat ekarri gura 

genuke, hau da: gaiaren jarraikortasuna errespetatzeak ez duela esan nahi besteen 

argumentuak kontuan hartzen eta norberaganatzen direnik, eta ez dela nahikoa gaia 

eztabaidagarria izatea eta solaskideek halakotzat hartzea. Solasaldiak izango dituen 

helburu komunikatiboak ere ezinbestean baldintzatuko du forma negoziatuen agerpena. 

Horrela, debate bat antolatzen denean, debate horren helburua nola aurkezten den 

kontuan hartuz, negoziazio baliabide gehiago edo gutxiago agertzea espero genezake. 

Helburu komunikatibo hori aurkezten/bideratzen duena, batzuetan modu esplizituan 

eta beste batzuetan inplizituan, besteak beste, moderatzailea da; horregatik da testu-

molde honetan agente klabea. 

3.3. MODERATZAILEA 

Oraintxe esan dugun moduan, debate baten moderatzailea pertsonaia klabea da; 

debatearen egituratze eta kudeaketa funtzioak betetzen ditu gidatutako debate baten. De 

Pietro, Érard y Kaneman-Pougatch (1996/97) egileen ustez, moderatzaileak, horretaz 

gain, interlokutoreen arteko hartu-emana erraztu behar du, batzuetan ikuspuntu 

desberdinen bitartekaria edo “bakegilea” izateraino. Debateko gidaria izango da, hein 

handi baten, debatean aurkeztutako auziari erantzun komun bat eman alde (hala behar 

izanez gero) debateko kideen iritziak komunean jarriko dituena: laburpenak eginez, ideia 

komunak nabarmenduz, adostasunak bilatuz eta abar. Azkenik, ezin ahaztu, 

moderatzailea dela medioaren (instituzioaren), partehartzaileen eta ikus-entzuleriaren 

arteko bitartekaria. 



Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 
 

 92 

Zenbait egilek esandakoa kontuan hartuz gero (De Pietro eta beste 1996/97, Dolz 

eta Schneuwly 1998, Dolz, Rey eta Surian 2004), moderatzailearen eginkizunak 

banatzerako orduan makro-egituraren araberako —hasiera, garapen aldia eta bukaera— 

lehen banaketa bat egin dezakegu.  

Debatearen hasiera-bukaeretan moderatzaileak medioaren (instituzioaren) 

ordezkari moduan jokatzen du, bera da aurkezpenak egin eta gogoratu behar dituena, 

publikoa eta partaideak aurkezten eta agurtzen dituena edota programaren nondik 

norakoak argitzen dituena. Hasieran aipatu ohi ditu gai nagusia, eta amaieran (edota 

mozketa baten aurretik) saioan esandakoa laburtu ohi du. Ohartarazi gura dugu 

debatearen fase horietan betetzen diren eginkizunak, oro har, moderatzaileak berak 

bakarrik bete ditzakeela, debateko beste inork ezin du publikoa agurtu edota saioaren 

nondik norakoen berri eman. 

Debatearen garapen aldian, moderatzailearen eginkizunak ez dira soilik bereak, 

beste partaideek ere parte har dezakete horietan, esate baterako, gaiaren kudeaketa 

partaide guztien artean egin ohi da, nahiz eta moderatzailearen ardura izan hutsune bat 

egonez gero gai berria proposatzea. Hala ere, aldi horretako zenbait eginkizun berak 

bakarrik bete ohi du, hala nola, debatearen erritmoa eramatea, denbora kontrolatzea, 

hitz-txandak kudeatzea edota publikoak partaideen esanak argi izateko bitartekoak 

eskaintzea. 

3.4. DEBATEKO MAKRO-OPERAZIO DISKURTSIBOAK: 

JUSTIFIKAZIOA ETA NEGOZIAZIOA 

Aurrerago aipatu dugu Golderrek (1992) argumentazioa eta pertsuasioa bereizten 

dituela. Bi nozio horien arteko desberdintasun nagusia helburuan bertan dago, 

pertsuasioaren bidez hartzaileak zerbait egin dezan nahi da eta horretarako beharrezko 

diren bitartekoak erabiliko ditu hiztunak, bai hitzezkoak eta baita ez hitzezkoak ere. 

Argumentazioaren bidez, aldiz, hiztunak hartzailearen pentsamenduan eragin gura du 

eta horrek eskatzen du bestearen ikuspuntua kontuan hartzea. Guk proposatzen dugun 

debate eredua, aurrerago aipatu dugun eran, argudiozkoa litzateke. Solaskideek 

elkarrekin eraikiko luketen jardun gisa irudikatzen dugu, guztien azken helburua 
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entzuleriaren pentsamenduan eragitea da, eta horretarako berau ezinbestean kontuan 

hartu beharko da. 

Argumentuzko testuetan beharrezko diren operazio diskurtsiboen inguruan 

dihardutenean autoreek hainbat operazio proposatzen dute: posizio-hartzeak, 

justifikazioak, kontzesioa, errefusatzea, negoziazioa, modalizazioa... Sailkapenak, eta 

horiek osatzeko irizpideak, aldatu egiten dira autoretik autorera.  

Guri bereziki argigarria iruditu zaigu Golderrek (1992, 1996) proposatzen duena; 

berak esaten du argumentazioan bi makro-operazio diskurtsibo nagusi daudela: 

justifikazioa eta negoziazioa. Bi operazio horiek ez dira diskurtso argumentatiboko 

operazio bakarrak, baina bai garrantzitsuenetarikoak. Gainera, bi makro-operazio horiek 

euren artean lotura oso estua dute eta, esate baterako, kontra-argumentatzioa era berean 

justifikazioa eta negoziazioa ere bada. Hala, esan dezakegu bi makro-operazioen artean 

ezin dela marra zurrun bat marraztu eta continuum eran ulertu behar dela. 

Eztabaidarako gaiarekiko posizio hutsa erakustetik, besteen ikuspuntuak harremanduz 

bakoitzaren posizioa arrazoitzera, tartean, hainbat operazio eta estrategia dago; batzuk 

justifikaziotik hurbilago eta beste batzuk, aldiz, negoziaziotik hurbilago. Batzuetan 

bestea kontuan hartuko da, eta bere hitz zein pentsamenduak ekarriko dira diskurtsora, 

bakoitzaren ikuspuntua justifikatzeko eta beste batzuetan, ordea, bestearekin 

negoziatzea izango da helburua eta bakoitzaren ikuspuntua justifikatu ez ezik, aurrera 

egitea bilatuko da.  

Bi makro-operazio horiek lehen aipatu dugun periodoaren azterketarekin lotuz 

(Idiazabal eta Larringanen, 2005a, Larringan eta Idiazabal, argitaratzeke [2006]), esan 

behar dugu horiek periodoko bigarren osagaian gertatzen direla, baldintzan. Arestian 

azpimarratu dugun moduan, periodoaren osagai hori da debatearen zutabe nagusia, 

autoreen hitzetan pertinenteena eta garatuena ere.  

Guk Golderren (1992, 1996) proposamen orokorra abiatupuntu hartu eta makro-

operazio horietariko bakoitzean sakontzeko ahalegina egingo dugu, jakin badakigun 

arren, gauzatze linguistiko bera bi makro-operazioetarako ager daitekeela. 
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JUSTIFIKAZIOA 

Golderrek (1996) aipatzen du justifikazioa aztertzerakoan ikertzailearen helburuen 

arabera azterketarako unitateak erabakiko direla, baina, oro har, justifikazioa 

aztertzerakoan argumentuak aztertzen direla. Eta argumentua definitzerakoan zera 

diosku: 

Est considéré comme argument tout segment qui appuie un autre segment, que ce 

soit par une relation de causalité, de finalité, d’exemplification, de restriction,... à 

condition, toutefois, que le segment étayant ne soit pas une reformulation de même 

niveau que le segment étayé.  

(Golder 1996:56) 

Argumentuak abiapuntu hartuta, Coirier eta Golderrek (1991. Dolz 1995ean 

aipatua) justifikazioan ematen diren antolaketa estrukturalen bost mailako banaketa 

proposatzen dute:  

1. Posizio hartze espliziturik ez agertzea.  

2. Justifikatu gabeko posizio hartzea egotea. 

3. Argumentu bakarrarekin eskoraturiko posizio hartzea. 

4. Bi argumenturekin eskoraturiko posizio hartzea egotea. 

5. Elkarrekin loturiko bi argumentuz eskoraturiko posizio hartzea. 

 Hala ere, testu bat argumentuzkoa dela esateko Golderrek (1996) posizio hartzea 

gutxienez argumentu batez eskoratua egon behar dela diosku, helburua garbi adierazten 

duen argumentu batez. Gainera, autore horrek azpimarratzen du argumentu horiek 

giza-talde batek onartuak izatearen garrantzia. 

POSIZIOA HARTZEA 

Inolako justifikaziorik egongo bada lehenengo eta behin gaiarekiko edota 

interlokutoreekiko posizio hartze bat egin beharko da. Ikuspuntua argi ez badago 

ezingo da horren inguruan askoz gehiago esan. Hori oinarri-oinarrizko estrategia da eta 

adituek askotan inplizituki egiten dute. Dena den, gaztetxoek posizio hartzea modu 
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esplizituan egiten dutenean esan dezakegu justifikaziorako lehenbiziko pausoa egiten 

dutela. 

Posizio hartzea egiteko oinarrizko baliabide linguistikoetariko bat bestearekiko 

adostasun-desadostasun markatzaileak erabiltzea da. Markatzaile horiek hainbat forma 

izan ditzakete: alde edo kontra egon, egia edo gezurra izan, X-ekin egon, X-en berdina pentsatu eta 

abar. Adostasuna edo desadostasuna interlokutorearekiko (atribuzio baten bidez, izen 

propioz edo izenordez adierazia) edota eztabaidarako gaiarekiko emandako iritziekiko 

adieraz daiteke. Helduen debateetan interlokutorearen iritzia modu markatuan ekartzea 

ohikoagoa da, eta horretarako hainbat baliabide linguistiko erabili daiteke, batzuk beste 

batzuk baino garatuagoak: anafora kontzeptualak, nominalizazioak, diskurtso 

erreferitua… Gainera, askotan posizio hartze hori beste mugimendu baten —

kontzesioa, errefusatzea…— lehen pausoa izan ohi da. 

 

(6) KU oain ematen du / oraingua dana / txarragua dala / 

eta ez da hala e / orain hartzen ditugun urak dira / orain dala 

hogeita hamar urte baino askoz hobiak / eta berdina esan 

leike / arrainakin / eta haragixakin / eta edozein gauzakin / 

egongo dia / hala / puntualki / ba ni ados nago / 

tomatiakin esan dana (GB Eko:91) 

(7) […] besterik / besterik / nik / besterik gabe hor sortu da 

arazo osasun arazo larri bat eta kontrolatu XXX // (arinago) 

eta bestaldetik / nekazal produktuen mm / bueno ba hori / 

bertako produktuak hobeak direla / eta ez direla / eta abar / 

m: // orokorrean ados nago / baino hemen gertatzen ari da 

/ estatu mailan gertatzen ari da gauza bat nahiko xelebre bat 

/ ba ondasun ekologikoen / ekologikoa / jo ba gutxienez 

hoiek baldintza / osasun aldetik baldintza guztiak betetzen 

dituztela […](GB Eko:99) 
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ARGUMENTUZ EUSTEA7 

Hau da Golderren (1996) esanetan justifikazioaren oinarrizko operazioa. Morelek 

(1983) justifikazioa nozioa erabiltzen du eskoratzearen zentzuan; hori egiteko formaren 

aldetik hiru modu bereizten ditu:  

• Silogismo bidezko eratorpena: bata bestearengandik erator daitezkeen 

enuntziatuen segida, arrazonamendu loturak adberbio edota partikulez 

adierazten dira.  

• Txertatze bidezkoa: bata bestearen atzean jartzen dira proposizioak, baina ez 

dute maila bereko intzidentzia. 

• Azalpen parentetikoa: mozketa edo garapenean egiten diren komentarioak 

dira, aurreko enuntziatuari buruzko komentarioa izan ohi da. 

Argumentuz eustean bakoitzaren ikuspuntua edo iritzia argumentuz jantzi egiten 

da. Argumentuei buruz hitz egin dugunean aipatu dugu sailkatze modu ugari daudela, 

baina guk bi multzotan banatutako sei argumentu mota aipatu ditugu; alde batetik, 

testuinguru izaeradun argumentuak: 

• Kausa eta ondorio argumentua: egintzen arteko harreman logiko bat ezartzen 

du. Kasu horretan ondoriozko lokailuen agerpena oso argigarria izan ohi da: 

beraz, bada, hortaz, orduan, honenbestez, horrenbestez, halatan. 

(8) […] biktimen inguruan noski nik ere biktimei nere errespeto 

osoa diet / eta ezin da beste era betetara esan / izan ez / 

ezker abertzalea ere bere baitan biktima asko dituelako // eta 

batzuk / zoritxarrez / gure sorbaldetan gure burkide asko 

hilda eraman ditugulako ez / eta beraz guk badakigu 

sufrimendua zer den nola ez dugu jakingo ba guk sufritu 

dugunarekin / eta beraz errespetu osoarekin (Gau:on 60) 

                                                 
 
 

7 Frantsesez étayer dena, euskaraz nola esan erabakitzerakoan zalantzak izan ditugu. Badirudi, hiztegi eta 
terminologia bankuetan hala agertzen da, étayer hori eskoratzea bezala itzuli beharko litzatekeela. Alabaina, guri 
termino hori guztiz arrotza iruditu zitzaigun, hori dela eta, argumentuz eustea moduan itzuli dugu izenburuan. Hala 
ere, testuan zehar euskarazko bi aldaerak erabili ditugu. 
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• Autoritate argumentua: hartzaileak onarturiko autoritatea aipatzen du. 

Autoritate hori pertsona edota datua izan daiteke. 

(9) […] ni bat nator / Setienek behi eta berriz definitzen duen 

moduan ez // era askotan / baina esaten du / injustizi bat 

dagoen tokian bake falta dago // ta injustizia era askotakoa 

dago gizarte honetan / ez bakarrik / indarkeri politiko horren 

mailan (Gau:on 45) 

(10) […] baina halare pentsatu behar da orain jaten degun 

guztia / orain berrogeita hamar urte baino / globalki beituta 

/ hobia dala / eta oraintxe agertu dia datu batzuek / ez da 

izango bakarrik jaten degunagaittik / baino bizitzen 

itxaropena andrarentzat larogeita bi urtekua dala / eta 

horregaittik / jaten degunakin bakarrik ez da / baina baita 

horrek be badaka zer ikusi biherra (GB Eko: 91) 

• Eredu argumentua: imitatua izan daitekeen eredu bat deitzen du. 

(11) JE hori / kebekeko erreferedumean izan ginanen han 

begirale moduan nik ikusten nuen / Buxard da hauek / 

ouiren aldeko zirenak / bere mitinetan / beti azaltzen zan 

gazte bat / mitin guztietan eta / eta kartel bat zeukan zentzu 

berean / esanez / soberania guztientzat ona baldin bada / zer 

demontregatik da txarra guretzat / harek zioen kebekiarrei 

(Gau:on 495) 

• Onuraren argumentua: tesi bat justifikatzen du ekintza jakin batek dakarren 

onura dela eta. 

(12) KU bueno / nik esango nuke / ona dala euroa / halatxe 

piskat / makal egon daixela dolarrakin / ona da / e / 

esportadorientzat oso ona da / eta nik uste det / euskal 

herrixan asko / esportatzen da / eta nik ez det uste berri hain 

ona dala / euroa goruntz dijoanian / dijoala / hobe piskat 

beruntz juengo balitz / gehixao esportatuko genduke / e (GB 

Eko: 57) 
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Eta, bestetik, errealitatearen egitura bultzatzeko argumentuak: 

• Adibide batetik abiatuz eraikitako argumentua: erreferentzia egiten dio 

ondorio jakin batera iritsarazten duen ekintza bati edota antzeko ekintzetara 

heda daitekeen ekintza bati erreferentzia egiten dio. 

(13) […] zeren eta / esaten da hemen gero / euskaldunak 

erabakitzen duguna e onartu egin beharko dute // baina neri 

norbaitek / eta horrela galdera hori egin didate // presoen 

sendiek adibidez / era guztietara erreklamatu du herri honek 

presoen hurbiltzea / instituzionalki / gose greben bitartez / 

mobilizazioen bitartez / mozio instituzionalaren bitartez / 

eta madrilek ze esaten du // ez dut mogituko beraz / herri 

honek egiten duen galdera da / (hitzak banan banan 

ahoskatuz) eta nik ze demontre egin behar dut nere hitza errespetatua 

izan dadin (Gau:on 64) 

• Konparaketa eta metaforatik abiatuz eraikitako argumentua: ekintza bat da, 

adibidea, argumentatzen ari denaren antzeko kasu bat, edota lotura egin 

daitekeen irudi bat ekartzen duena.  

(14) […] e eta eskandalo bat bihurtu da mediatikoki nafarroan / 

e / kultur gobernuaren / e kultur ministroaren edo ez dakit 

zer izena duen horren / kotxearen erreketa // baina 

nafarroan ez da eskandalu bat / ume batzuk / hamabi ume / 

ermitagañan / euskaraz klaseak nahi dituztela / eta lokalik ez 

eukitzea / nafar gobernuak ukatzen dietelako // hori ez da 

eskandalua // eta guk / galdera bat luzatu genuen lehengo 

egunean / ze intentsitateko biolentzia da / ume guzti hoien 

kontra erabiltzen dena? (Gau:on 243) 

ONARGARRITASUN OPERAZIOA  

Posizio bat indartzeko argumentuen beharra ikusi dugu, baina ezin dugu ahaztu 

argumentuak norberaren ikuspuntutik abiatuta eraiki daitezkeela edota talde baten 

egiatik abiatuta. Justifikazioa beti izango da indar handiagokoa argumentuak partekatuak 
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baldin badira. Golderrek (1992) dioenaren haritik, konbentzitu nahi izanez gero 

lokutorearen esperientzia eta esperientziei erreferentzia eginez osaturiko argumentuak 

ez dira nahikoa. Nire egia barik, gure egia erakusteko asmoa izan behar du. Lokutoreak 

erreferentzia egiten dion gizataldeak errekonozitu eta onartutako balioak izango dira 

horiek (Aristotelesen “topoi”ak). 

Solaskideak bere ikuspuntua eta argumentazioa onar dezan hiztunak hainbat 

baliabide eta estrategia erabil ditzake, hona hemen horietariko batzuk:  

• Partizipazioa:  

Maingueneauk (2005) Rabateli erreferentzia eginez dio partizipazioa ko-

enuntziazio forma bat dela, non ikuspuntu baten inguruko onarpena 

dagoen. Onarpen hori aurreikusiz eraikitzen du hiztunak bere diskurtsoa. 

Ideia hori hobeto ulertzeko nozio berri bat proposatzen du Maingueneauk: 

hiperenonziatzailearena.  

Un hyper énonciateur dont l’autorité garantie moins la vérité de l’énoncé- au sens 

étroit d’une adéquation à un état de choses du monde – mais plus largement sa 

“validité”, son adéquation aux valeurs, aux fondements d’une collectivité 

(Maingueneau 2005:113) 

Hiperenontziatzailearen kontzeptuak polifoniaren fenomeno asko ulertzen 

laguntzen digu, batez ere, polifonia hori ez markatua, ez-esplizitua, deneko 

fenomenoak. Hiztunak bere diskurtsoa eraikitzerakoan zenbait erabaki 

hartzen du, bai diskurtsoaren egiturari dagozkionak, bai erabiliko duen 

lexikoari dagozkionak; horrek bere burua talde baten, komunitate baten, 

edo bestean kokatzen du eta bere komunitatearekin komunean dituen, eta 

bere komunitateak onartzen dituen, zenbait egiatik abiatuta egiten du bere 

jarduna. Esate baterako, norbaitek abortuari buruz hitz egiten duenean 

abortuaren lekuan, sinonimo funtzioa betez, hilketa hitza erabiltzen badu, 

horrek adierazten du talde jakin bateko parte dela. Baina fenomeno hori ez 

da lexikora mugatzen, beste estrategia batzuetan ere garrantzitsua da, guk 

hona hiru estrategia ekarriko ditugu: alde batetik, entimema; bestetik, 
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orokortzea, eta bukatzeko, gizartean zirkulatzen duten lelo, errefrau, 

esamolde eta abar. 

� Entimema: 

Morelen (1983) entimema “syllogisme simplifié où il manque le moyen 

terme” dela dio, hau da, entimema bat gertatzen da silogismoko 

premisetarikoren bat jakintzat ematen duenean hiztunak. Fuentes eta 

Alcaidek (2002:15) definitzen dute entimema errekurtso logiko inperfektu 

edo labur moduan eta eurek aipatzen duten adibidea ekarriz “Llamó tu hijo 

desde Londres. Querrá dinero” modukoetan aurki genezakeela azaltzen 

digute. Hau da, interlokutoreak badaki semeak deitzen duenean dirua gura 

izaten duelako dela eta, ondorioz, semeak deitu izana eta haren diru premia 

lotzen ditu. Bi hiztunek informazio hori konpartituko ez balute esaldi hori 

ez litzateke posible, entimemak ez luke funtzionatuko.  

Hurrengo adibidean (15) ikus daitekeenez, ezin dugu ahaztu ekonomilarien 

solasaldi bat dela, KUk solaskide eta entzuleek esportazioetan euroaren eta 

dolarraren erabilera zein den jakintzat ematen du, eta baita horien igoera-

jaitsierak zein eragin izan ohi duten ere, hala premisa horietatik abiatuz 

ondorioztatzen du euroa makal egotea hobe dela.  

(15) KU bueno / nik esango nuke / ona dala euroa / halatxe 

piskat / makal egon daixela dolarrakin / ona da / e / 

esportadorientzat oso ona da / eta nik uste det / euskal 

herrixan asko / esportatzen da / eta nik ez det uste berri hain 

ona dala / euroa goruntz dijoanian / dijoala / hobe piskat 

beruntz juengo balitz / gehixao esportatuko genduke / e (GB 

Eko: 57) 

� Orokortzea: 

Morelek (1983) orokortzea deskribatzen du mugimendu argumentatibo 

moduan eta bi ezaugarri izan ditzakeela esaten du. Alde batetik, aditzeko 

pertsonak aldatzea (pertsona orokor edota determinatu gabe batera pasatu), 
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helburu orokortzailearekin erabil daiteke lehen pertsona (“Denok dakigu 

euroak prezioak igo dituela”), bigarren pertsona singularra – lagunarteko 

hizkeran oso ohikoa da, egoera formaletan ez horrenbeste–(“Bazoaz 

azokara eta esaten dizute: “bost euro”, eta pentsatzen duzu “ze garestia”) 

edota hirugarren pertsona singularra (ikus hurrengo adibidea). 

(16) […] baina hemen ez dezagun ahaztu guretzat 

funtsezkoa dena / (hitzez hitz ahoskatuz) euskaldunok badugu 

eskubidea / frantsesak / españolak / japoniarrak / 

finlandiarrak / eta alemanak bezela // (galdetuz) gure 

etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko / bai ala ez (↑) // 

zeren eta / esaten da hemen gero / euskaldunak erabakitzen 

duguna e onartu egin beharko dute // baina neri norbaitek / 

eta horrela galdera hori egin didate // presoen sendiek 

adibidez / era guztietara erreklamatu du herri honek presoen 

hurbiltzea / instituzionalki / gose greben bitartez / 

mobilizazioen bitartez / mozio instituzionalaren bitartez / 

eta madrilek ze esaten du // ez dut mogituko beraz / herri 

honek egiten duen galdera da / (hitzak banan banan 

ahoskatuz) eta nik ze demontre egin behar dut nere hitza errespetatua 

izan dadin (Gau:on 64) 

Fuentes eta Alcaidek (2002) gogorarazten diguten moduan, determinatu 

gabeak diren pertsonak erabiltzeak ez du beti orokortzea adierazten. 

Determinatu gabeen atzean bi subjektu mota bereizi daitezke: batetik, 

subjektu existentziala (norbaitek, batzuek moduekin ordezka daitekeena), eta 

bestetik, subjektu orokorra edo unibertsala (batek, guztiok, jendea 

modukoekin ordezka daitekeena). Guri hemen bigarren modu hori 

interesatzen zaigu. 

Beste aldetik, orokortzeak formula orokortzaileak erabiliz ere egin daitezke: 

egia da, gauza jakina da, denok dakigu, ezin ukatu, esaten da…  

(17) […] eta egia da / lehen aipatu bezela / euskal herrian kultur 

desberdinetako jendea gaudela / badaude independentistak 
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garenok / gure kasu / badaude konfederalistak / badaude 

espainol edo frantsez sentitzen direnak // eta kultur 

desberdin hoiek / topo egiten dute bizitza sozialan / 

hizkuntz ereduan / hezkuntz ereduan / eta abar // eta beraz 

/ hizkuntz / eta eredu hoiek topo egiteko era demokratiko 

batean / tresna demokratikoak jarri behar ditugu eta gu / 

desiatzen gaude autodeterminazio eskubidea // onartua 

egotea munduaren aurrean / benetan egiteko / guretzat 

funtsezkoa den eztabaida / eta da / euskaldunok zer 

irabazten dugun frantsez / zein espainiar estatuari lotua / edo 

zer irabaziko genuke / estatu propio bat osatuz (Gau:on 213) 

(18) […] esaten da tranpak preparatzen direla / eta politikoak / 

partido politikoak eta erakundeak / tranpak preparatu 

dituztela // eta nik ez dut esango ez dirala preparatu / eta 

denak preparatzen dituztela / eta hemen tranpak preparatu 

dira (Gau:on 81) 

Fuentes eta Alcaidek (2002) gogoratzen dute orokortzeen bidez hiztunak 

esaten duen horrekiko distantzia hartzen duela eta, modu horretan, bere 

iritzia inposatzen ez duen irudia emateko gogoa adierazten, hau da, kortesia 

prozedura bat ere bada orokortzea. Gainera, horrelako baliabideek balio 

argumentatibo handia dute “por cuanto que, al dejar en suspenso al sujeto 

nocional de la acción, se provoca una ambigüedad querida, que es 

explotada en el sentido de que aquello que se afirma tiene validez y es 

admitido por todos sin reservas” (Fuentes & Alcaide 2002:141) 

� Lelo, errefrau edo esaera zaharrak erabiltzea: 

Maingueneauren (2005) haritik, esan dezakegu modu horretako esamolde 

bat erabiltzen duenak bere burua eta bere interlokutorea komunitate bateko 

kide bezala aurkezten dituela. Komunitate hori esamoldearen arabera 

aldatu egin daiteke, lelo politiko baten kasuan komunitate politikoa izango 

da, esaera zahar edo errefrau baten kasuan komunitate kulturala, 
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komunitate profesionala ere izan daiteke, edota erlijiosoa... Komunitate 

bakoitzak elkartzen dituen esamolde multzoa izango du. 

Esamolde horiek bakarrik edota esaten den bezala, esaten dugun moduan... 

bezalako sarrera formulekin ager daitezke: 

(19) […] eta ordun ba / esaten den bezala ba / hauts haietatik / 

e: / lokatz hauek etorri dira (GB Pol:50) 

• Autoritate zitaren erabilera: 

Autoritate zitak oso garrantzitsuak dira argudiozko testuetan, lehen ere 

aipatu dugu argumentu mota garrantzitsuetarikoa dela. Autoritate baten 

hitzak ekartzerako orduan bereziki erabilgarria da diskurtso erreferitua. 

Pertsona edota instituzio aipatuaren nolabaiteko legitimazioa gertatzen da, 

legitimazio hori izango da esandakoa onargarri egingo duena, eta ondorioz, 

autoritate horren esanek indartzen duten hiztunaren argumentazioa 

onargarri egiten duena. 

(20)  […] nik irakurri dut Ruiz Perez konstituzionalista espainiar 

baten liburu bat / eta han esplikatzen du / oso ongi / 

zeintzuk diren mekanismo horiek eta azkenean ateratzen dun 

konklusioa da / mekanismo horiek / jarrita daudela / 

konstituzioa sekula santan ez reformatzeko (Gau:on 213) 

• Zuzenketa edo birformulazioa: 

Hiztunak solaskidearentzat onargarriagoak izan daitezen bere esanak 

zuzendu edo moldatu ditzake. Morelek (1983) hiztunak bi mailatako 

zuzenketak egin ditzakeela diosku: batetik, hitz edo adierazpide baten 

inguruko zuzenketa metalinguistikoa; eta bestetik, edukiaren zehaztapena 

edota zuzenketa. Zuzenketari hainbat formula erabiliz ematen zaio sarrera: 

bueno, hau da, hots, osea... Eta badira baita bere barruan esan duten formula 

zuzentzaileak ere: esan nahi nuen, esan beharko nuke, esango nuke...  
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Zuzenketa horiek bideratzen dute hiztunak esan nahi duena zehaztasunez 

eta berak nahi duen zentzua emanez adieraztea eta errazten dute 

interlokutoreak hiztunaren esanak onartzea. 

(21) LE len / len Inaxiori // Inaxiori esan diotena / beste 

modu baten esango det // len esan det / nolabait diferentzi 

sakonena dala / euskadi egitea / nolabait / espaiñi eta 

frantzin kontra // ados nago / igual ez da hitz egokia: / 

baina / zuek planteatzen duzuena da / euskadi egitea / 

nolabait frantzi eta españatik separatuz (Gau:on 448) 

Fuentes eta Alcaidek (2002) gogorarazten digute birformulazioek 

indartzaile funtzioa ere betetzen dutela eta horrek baduela indar 

argumentatiboa: “Al aclarar con la formula es decir, o sea…, además de llevar 

a cabo esa reformulación para que el contenido se ajuste más a las 

necesidades del hablante, se resalta ese segmento informativo, a la vez que 

se carga argumentativamente” (Fuentes & Alcalde 2002:240). 

• Definizioa: 

Morelek (1983) aipatzen duen moduan, definizioa askotan solaskidetzaren 

edo interlokuzioaren eremuan kokatzen da, dela zuzenean egindako eskaera 

bati erantzuteko, dela aurrez beste interlokutoreren batek egindako 

proposizioari erreferentzia egiteko. Definizioaren bidez, hiztunak bere 

eremu erreferentziala argitzen du eta beste interlokutoreen eremutik 

bereizten. Hiru definizio mota bereiz daitezke: definizio metalinguistikoa, 

zeinetan hitz baten aukeraketa justifikatzen den (nik X diot, Xi buruz berba 

egin dezakegu, esan nahi baita X...); definizio erreferentziala, non zehazten den 

hitz bat zein eremu erreferentzialetan kokatzen den; eta etiketa jartzea, 

debateetan bakarrik agertu ohi dira eta hiztunak nolakotzeko balio du (X 

zaren horrek, Xetan aditua zarenez...).  
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(22) PB hala diote ezta / adituek eta diote 

AA ni ez naiz aditua e / Pernando 

PB e? 

AA ni ez naizela aditua 

PB bueno / bueno / bueno/ hori norberaren 

umildadearen baitan kokatzen da 

(GB Pol 62-66) 

Definizioaren bidez, hiztunak esaten duena eta rolak zehazten dituen 

neurrian, interlokutoreak bilatzen du onar dezan; hitz bat, erreferentzia bat, 

rol bat... bere ikuspuntutik ulertzea gura du. 

• Solaskidea inplikatzeko formulak: 

Onarpena bilatzen da solaskidea argumentazioan inplikatuz. Hala, Morelek 

(1983) inplikazio hori lortzeko hainbat komunikazio-markatzaile ager 

daitekeela diosku: hartze aditzak (badakizu, ulertzen duzu...), pertzepzio edo 

epaitze aditzak (entzun, sinistu...), interlokutorea aditzeko pertsonan sartuz 

(bigarren pertsonarekin edota lehenengo pertsona pluralarekin), deikiak 

erabiliz eta abar. 

(23) XG eta Ramon / gero gainera / bai Pernandok eta bai 

Ramonek esan ditunakin ezta / baina gogora dezagun 

bosniako asunto hura bere pilpilean egon zenean ezta / eta 

behintzet konfliktoa zegoen parte bat berdina zan /garai 

hartan ere / Milosevic jauna / eta Serbia / ezta / eta orduan 

ere / zenbait kostatu zitzaion europari / iritzi bat izatea ezta 

(G BPol:53) 

(24) AO ez / ez / ez dakagu hau / badakizu zer dakagun / 

daukagu arazo fundamental bat // eta da madrileko 

gobernuak eta alderdi estatalistak beldurra diotela euskal 

herriaren hitzari / eta hor dago gakoa (↑) / eta ez dago 

besterik / ez da foroaren arazorik (↑) (Gau:on 101) 
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NEGOZIAZIOA 

Onargarritasun operazioa justifikazioaren eta negoziazioaren artean legokeen 

operazioa da. Solaskidea, eta bestea oro har, kontuan hartzen diren heinean. Hala ere, 

esan liteke negoziazioa esaten dugunean kontuan hartze hori modu esplizituan eta 

markatuan egiten duten operazioez ari garela. Makro-mugimendu hau hainbat 

arrazoigatik da garrantzitsua. Alde batetik, testuari balio argumentatiboa ematen 

diolako, debate baten ematen diren arrazoiak askoz indar handiagoa izango dute baldin 

eta solaskideekin negoziatuak baldin badira eta debate horren hartzaile oro kontuan 

hartuz eraiki badira. Lehen esan dugu Golderrek (1992) argumentazio-testuak eta 

pertsuasio-testuak kontrajartzen dituela, gainera, argumentazio-testuei izaera 

kooperatiboa egozten die. Kooperatibotasun horren inguruan ondorengoa dio autore 

honek: 

Cette cooperation constitue, selon nous, la seconde opération crucial [lehenengoa 

justifikazioa da] des dislogues argumentatifs élabores; il s’agit de dialogues 

négociés, c’est a dire nuancés, modulés. En effet, une véritable argumentation prend 

initialement place dans une situation de conflit ou de désaccord; celui-ci ne pourra 

être dépassé, le dialogue ne pourra fonctionner qu’à la condition suivante: chaque 

participant doit laisser à son interlocuteur un espace de négociation au sein duquel 

ce dernier peut moduler, spécifie... ce qui lui est proposé. 

(Golder 1992:5) 

Bestalde, ezin dugu ahaztu, debatea hainbat ikuspuntu duen eztabaidarako gai 

baten inguruan gauzatzen den hizketako egintza dela, eta ikuspuntu horiek elkarren 

artean eztabaidan jartzen direla, eta ondorioz, bestearen esanak errefusatzerakoan batak 

bestearen irudia mintzeko arriskua egon badagoela. Idiazabal eta Larringanek ere (2003) 

debatea desadostasuna enuntziatzen den komunikazio egoera moduan ulertzen dute eta 

hori mehatxuzko egintza izan daiteke interlokutorearentzat. Hori dela eta, hiztunak 

ahalegin berezia egin behar du oposizioaren eta desadostasunaren Irudiaren Kontrako 

Egintza (Face Threatening Acts) leuntzeko. Irudia mintzeko aukera hori murrizteko 

bitarteko asko ditu hiztunak bere eskura. Kortesiaren funtzioa hauxe da, hain zuzen ere: 

“de transformer ce qu’on pourrait considérer comme offesant en ce qu’on peut tenir 

pour acceptable” (Goffmann 1973, 2:113, Larringan eta Idiazabal 2002a-tik jasoa). Ildo 
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beretik, Maurerrek (2001) dio ahozko interakzioetan bestearekin hitz egiteak norberaren 

eta bestearen irudia eraikitzea suposatzen duela; eta ondorioz, hitz egiten den aldioro 

oinarrizko arau batzuk errespetatu behar direla, alde batetik, norberaren irudi ona 

zaintzeko, eta bestetik, bestearen irudia modu negatiboegian ez eraikitzeko. Eta 

mugimendu horiek guztiak negoziazioaren eremuan gertatzen dira. 

Makro-operazio hori hainbat mugimenduren bidez gauzatzen da, hemen saiatuko 

gara horietariko batzuk modu orokorrean deskribatzen. Gure ikuspunturako 

abiapuntua, batez ere bestearen kontuan hartzea, interlokutorearekiko harremana, 

izango da. Batzuetan bestea kontuan hartuko da berak esandakoarekin edo esan 

lezakeenarekin bat egiteko, baieztapenaren bidez; beste batzuetan, bestalde, bestearen 

esandakoa edo esan lezakeena ezeztatu egingo da, errefusatzea, kontzesioa edota prolepsia 

mugimenduen bidez. Bukatzeko, besteen esanak kontuan hartu daitezke ahots horiek 

guztiak elkarrekin elkarrizketan jarri eta bakoitzaren ikuspuntua aurkeztu edo 

indartzeko. 

BAIEZTATZEA 

Morelen (1983) esanetan baieztatze mugimendu baten interlokutoreen proposizio 

guztiak gai baten bueltan gauzatzen dira eta guztiek daukate norabide argumentatibo 

bera (L1 argumentazioaren iturria izango da eta argumentazio hori garatzen dutenak L2, 

L3, L4…). Autore horrek mugimendu horren ezaugarri nagusiak biltzen ditu: 

• Baieztatzea, bat egitea edo errekonozimendu adierazten duen hitz edo esapide 

baten agerpena (aukerakoa). 

(25) AA horregatik ere bai / ehunetik ehun ados nago eta 

zerbait gehiago esatea nahi nuke // nik ez dut ikusi / 

munduan zehar / sekula / indarkeri egoera baten edo // 

hitz desberdinak esan ditzakegu / indarkeria edo terrorismoa 

dagoen egoera baten / horrelako egoerak konpontzeko 

politikoki / ez dut sekula ikusi / mahai bat eratzeko / mahai 

bat eratzeko / hitz egiteko / horrelako baldintzak jartzea 

(GB: Pol 126) 
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• L1en proposizioa berrartzea modu zehatz edo ez hain zehatzean, modu 

horretan L1en argumentazio garapena ondo jarraitu duela adierazi gura luke 

hiztunak. 

(26) [...] baina puntuak este / Aiendek jarri dituela // zeren 

azken baten planteatu du bueno iritsi da memento konkretu 

bat / etak su etena este planteatu du / lau hilabete edo ez 

dakit zenbait daramagu / ba ez dakit nolabaiteko egoera berri 

honetan // eta zergatik ez gera / zergatik ez gera ados 

jartzen? // esan duzu hiru foro daudela ez / ermoakoa 

ajuriaeneakoa eta orain lizarrakoa // hori / hori da planteatu 

behar duguna ez / eta hemen funtsean zein dago zein da 

niretzat problema / batzuk pentsatzen dugula / hoixe ba 

gatazka politiko bat dagoela // nolabaitekoa / eta hori 

oraindik ez dela konpondu // eta beste batzuk esaten dute / 

edo esaten duzute / ez dagoela inungo gatazka politikorik // 

bueno guazen diskutitzera / dagoen ala ez dagoen // baina 

behintzat goazen jartzera oinarri konkretu batzuk gauzak 

eztabaidatzeko // eta beharbada zuentzat edo beste 

batzuentzat ez da / este gatazka politikoa izango / guretzat 

bai // goazen mahai gainean eta jarri dezagun aber ze gaia 

dittugun / nola planteatzen dittugun batzuk eta bestek [...] 

(Gau:on 73) 

• L1ek hasitako enuntziatua bukatzea, batzuetan onartutzat ematen du L1ek 

L2k emandako bukaera. 

(27) [...] eta guk ez diogu beldurra // guk ez dugu hemen inungo 

astakeririk egingo / guk badakigu nun bizi geran / ehuneko ia 

hirurogei hirurogei bat / gutxi gora behera / hirurogetapiko / 

egongo gara gaur egun lizarrrako akordio horretan // eta 

abertzale moduan egongo gara / ehuneko 

berrogeitahamabost gutxi gora behera / guk badakigu ezin 

dugula herri bat egin / erabat zatiturik baldin badago // 

baina guazen denon artean gaiak jartzera / guazen denon 
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artean / marko konkreto bat erabakitzera / (altuago) guazen 

aurrera / gure autogobernua eta borondateak gauzatzerakoan 

// hori onartzen duzuten ala ez  

LE nik uste dut (3”) portzentaia portzentai horiek 

erabiltzen dituzunean / euskadiko portzentaiek die / edo 

euskal herriko portzentaiek  

IO eske / berdin zait  

AO nik / nik argituko 

IO eske / berdin zait / berdin zait 

LE zergatik ez die / oso antzekok 

AO  argituko dizut hori/ porque nik ariketa matematiko 

hori egin dut nik (atzeatik IOk eta LEk hitzegiten jarraitzen dute 

bigarrren plano batean) // eta euskal herri osoa kontuan 

harturik / ehuneko berrogeitahamarrako kakotx hiru gara / 

lizarra garazin gaudenak // baita laburdi ta zuberoa kontuan 

harturik  

LE bale bale 

(Gau:on 148-155) 

• Kontzesioan ez bezala, baieztatze mugimenduan ez da kontra-argumentu bat 

iragartzen, hala ere, kontzesioaren lehen zatia eta baieztatzearen mugimendua 

erraz nahastu daitezke eta garapenak emango digu argia. Gainera, baieztatze 

mugimenduan bat egite markak askotan ebaluazio forma izan ohi dute. 

(28) […] eta ni ados nago / Josebak esan duenakin / nolabait 

Ardantza dokumentuan / eta abar eta abar / memento 

batzutan // eta nik uste det gainera e / guk ez dugula 

limiterik jartzen noraino iritsi behar den negoziazio batzuetan 

/ gauza batzutan (Gau:on 383) 

ERREFUSATZEA 

Morelek (1983) errefusatzearen mugimendua baieztatzearenari eta 

kontzesioarenari kontrajartzen dio: 

A la différence de la confirmation, où le points de vue des interlocuteurs sont 

convergents, la réfutation exprime un affrontement de points de vue, la réfutation 
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apportée par L2 ou L3 aux propos de L1 pouvant être du reste accompagnée 

d’une contre-réfutation de L1 à ce que dit L2 ou L3. […] On peut également 

opposer la réfutation à la concession du fait que les objections apportées par L2 ne 

sont précédées d’aucun énoncé d’accord ou de reconnaissance préalable. 

(Morel 1983:45) 

Errefusatzerako orduan hiztunak hainbat bitarteko erabiltzen du: 

• Solaskidea zuzenean interpelatzea edota berarengandik aldentzea (nire ustez, nire 

ikuspuntutik...). 

(29) BS bai / alde batetik esan duena nik baino askoz 

garbiago esan du / e eta hori / alde batetik / baina dena den 

nik esango nioke / e nere ustez / ez dela aldatu behar bakar 

bakarrik diskurtsoa / eta aurpegiak eta / baizik eta estrategia 

ere / nafarroako alderdi abertzaleek / lehenbizi / gero 

euskaltzaleen eta / estrategia aldatu behar dela (Gau:on 471) 

• Errefusatzea adierazteko adierazpideak: ezezko formak, desadostasun 

markatzaileak, barkamen adierazpideak, zuzentzaileak... 

(30) JE ez ez ez ez ez barkatu / barkatu ez / nik gauzak argi 

uzteko / gauz bat da biktimen kontua / eta biktimek dute 

nere errespeturik haundiena // zeaitik inork sufritu baldin 

badute / dira memento honetan senitarteko direnak / nik 

esaten detena da intentzionalidade politiko bat erabili / 

nahiean / bakarren batzuk bake prozesuan sartu nahi 

dituztela ez dakit zer antolamendu egiteko / hori zan 

parentesia (Gau:on 56) 

(31) IO nik ez dut onartzen / askotan esaten duzutena // 

hau da / gure autoafirmazioa / nolabait egiten dugula 

espainia eta frantzian kontra // hori ez da egia / guk egiten 

degu gure autoafirmazioa / guk guria izan nahi dugulako 

AO gure herritarren alde 

IO guk guria izan nahi dugulako 
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AO gure herritarren alde 

(Gau:on 426-429) 

• Interlokutorearen esanak berrartzea, dela zalantzazko forma batez, dela 

polaritatea aldatuz. 

(32) LE  bai / lehen bueno aipatu da / e behin baino 

gehiagotan / bai Josebak / bai Arnaldok / esan dute / 

nolabait / biktimak / eta erabiltzen ari diela / nolabait 

estadun instrumentalizazio bat / edo nolabait / hemen 

influitzeko / eta abar eta abar // honbre / nik horrekin 

gauza pare bat esan nahi nituzke / lehenengo / e nik uste det 

/ bazala ordue behingoz biktimak / komunikabideetan / 

lehenengo aldiz / ya lehenengo tokietan egotea // nik uste 

det orain arte / biktima gehienak egon direla / ba hori / ba 

bai / hor zeuden / baina isilean / eta / eta horrela / eta 

bazala ordue lehenengo orrieta / komunikabidetan sartzeko 

// eta instrumentalizazio politikotaz hitzegiten da / ba 

hemen alderdi politiko batzuek instrumentalizatzen dituztela 

/ pentsatzen det / esan nahi dezuela alderdi sozialistak eta 

partidu popularrak / instrumentalizatzen ari gerala / biktimak 

eta abar eta abar / eta horrelako istoriak // nik pakearekin / 

uste det / hemen dauzkagula bueno izugarrizko tranpak / 

baina kanpotik ekartzen dituztenetik aparte / geuk alderdi 

guztion artean / jartzen ditugunak // eta nik uste det / ba 

sentido honetan / alderdi politiko guztiak / 

instrumentalizatzen ditugula / gai politiko guztiak // 

biktimak posible da instrumentalizatzea / eta alderdi politiko 

batzuek instrumentalizatzea / baina ahala ta guztiz ere nik 

uste det oso / ni behintzet poztu egiten naiz / biktimak 

behingoz / komunikabideetan lehenengo paginatan azaltzea 

(Gau:on 71) 
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KONTZESIOA 

Mugimendu kontzesiboa da negoziazio makro-operazioan erabiltzen den 

mugimendu garrantzitsuenetakoa. Morelek (1983) kontzesioa aipatzen duenean 

ondokoa diosku: 

La concession consiste à manifester son interlocuteur son accord pour un argument 

qu’il vient de donner ou qui est présenté comme ayant une validité de portée très 

générale, pour opposer immédiatement après un contre argument qui vient le 

contredire, ou qui du moins en restreint sérieusement la portée. […] Elle suppose 

donc une situation de dialogue ou une argumentation où se trouvent impliquées 

d’autres sources d’énonciation, le locuteur reprenant un argument qui a déjà été 

donné auparavant ou en fournissant comme n’émanant pas de lui et avec le quel il 

manifeste un accord de principe 

(Morel 1983:39) 

Morelek (1983) aipamen horretan garrantzitsua iruditzen zaigu kontzesioak duen 

bi pausotako mugimendua nabarmentzea: lehenengo, solaskidearekiko nolabaiteko 

akordioa adierazi, gero hori mugatu edota horri kontra egiteko. Besteak beste, Morelek 

1983; Léard & Lagacé, 1985; eta euskarara egokituz Larringanek [eskuizkribua], 

mugimendu kontzesiboa edota baibainaka mugimendua deskribatzen dute eta esaten 

dute koordinatuak dauden bi zati bana daitezkeela “X (bai) “P”, baina “Q”” (egia esan 

“P”, baina “Q”), eta baibainakariek “P” eta “Q” enuntziatuen arteko lotura adierazten 

dutela.  

Kontzesio-mugimenduaren lehen atalean (P) egiten da kontzesioa eta hemen 

egiten zaio besteak esandakoari erreferentzia. Baieztapenezkoa izan ohi da, baiezkoa 

gehienetan edo ezezkoa, eta ez da galdera edota aginduzko formarik agertzen.  

(33) […] hemen / lehengoan / eta ez da egia // eta ados nago 

hemen azaldu dan bezela / lehengo larunbatean ez zala / gai 

honetaz ezer esan / ez zala ezer eztabaidatu // hori 

eztabaidatu zan / eta guk dakigu zertaraino eztabaidatu zan / 

ez da egia / egia da hori // baina / Arnaldo // egia duk / 

hau erabili egiten dutela edo erabili egingo dutela 
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Markatze horretarako hainbat bitarteko linguistiko ager daiteke, sinpleenetik 

konplexuenera.  

• Bai / baina: bestea kontuan hartzen dela adierazteko partikula bat erabiliz 

osatzen da mugimenduaren lehenengo zatia, ohikoena bai da, baina bale, klaro, 

noski, konforme… bezalakoak ere ager daitezke. Partikula horiek ia beti 

enuntziatuaren hasieran agertzen dira eta justu aurretik esandakoari egiten 

diete erreferentzia. 

(34) KU eta ez dio hainbeste hainbeste / horrek hainbeste 

ardura / eta nik uste dut hor / e:: / jende asko / gehiegi 

dagola / asko zaintzen dula nola bera agertzen dan bestian 

aurrian / e // eta jatekuakin da beste beste ibilera bat daka  

EB bai / baina azken finean hor / joe / zure 

osasunarekin / zure osasunarekin jokatzen ari zera / eta zure 

osasuna baino gauza presiaturik daukazunik / ez det uste / 

zure kotxea (GB Eko 106, 107) 

(35) JM konforme / konforme / baina nik ez nuke gaurko 

programa guziya pasa nahi / egiya esango dizuet / zein 

gogorra den gure ofiziyua esaten […] (Babel:31) 

Batzuetan bai, bainaren lekuan ez, baina agertzen da. Kasu horretan hasierako 

ezezkoaren atzetik baiezkoa etorri ohi da. 

(36) JE eta ez / baina ez inperialista / ez konzeptu garai 

hartakotan / baina dana ezabatu nahi duenak / kontutan 

eukita euskadin badagola / beste nortasun bat / euskal 

herrian / zergatik ez hori errespetatu edo gorpuztu? (Gau:on 

443) 

Puntu honetan bada kontuan hartu beharreko beste kontu bat: bai / baina guztiek 

ez dute balio argumentatiboa, batzuk dialogikoak dira; kasu horietan ez da aurreko 

enuntziaturik kontuan hartzen eta euren funtzioa partehartzaile batek hitza hartu ahal 

izatea da. Baina errefutatibo/kontzesiboak aurrez esandakoa kontuan hartzen du eta 
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aurresuposizioekin lana egin behar izaten da; baina esplikatibo edo dialogikoak, berriz, 

ez.  

• Batzuetan bai horrek zeri erreferentzia egiten dion zehazten du hiztunak eta 

hori hainbat modutan egin dezake, besteak beste determinatzailearen erabilera 

anaforikoarekin. 

(37) RE bai / Albertok esan duena / bai / nik baietz esango 

nioke […] (GB Pol:108) 

• Adostasun markatzaileen bidez posizioa adieraziz: ados nago, konforme, nik ere 

hala uste dut… 

(38) […] eta ados nago hemen azaldu dan bezela / lehengo 

larunbatean ez zala / gai honetaz ezer esan / ez zala ezer 

eztabaidatu // hori eztabaidatu zan / eta guk dakigu 

zertaraino eztabaidatu zan / ez da egia / egia da hori // 

baina / Arnaldo // egia duk / hau erabili egiten dutela edo 

erabili egingo dutela / eta hau bakarrik ez / oraindiken gauza 

gehiago // baine hoieri erantzuna ez baldin bazaie ematen / 

beti erabiltzen jarraituko ditek / eta berak eskubide / bueno 

eskubidea ez / ez zaukatek / baina erreztasun guztia edukiko 

dikea honelako gauzak egiteko (Gau:on 263) 

(39) […] ados nago / igual ez da hitz egokia: / baina / zuek 

planteatzen duzuena da / euskadi egitea / nolabait frantzi eta 

españatik separatuz (Gau:on 448) 

• Balorapen markatzaileen bidez: egia da, argi dago, dudarik gabe, garbi dago... 

(40) […] egia da / pakea zerbait gehiago da / baina / ezin 

daiteke egon pakerik / ba hemen euskal herrian azken 

boladan gertatu diran / edo lehenago gertatu diran gauz 

hoiekin (↑) (Gau:on 37) 
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(41) […] garbi dago euskal gizarteak / garai berri honi / sendo 

eutsi diola / eta esperantza honi ez dio ihes egiten utziko // 

baina paketaz ari gara (Gau:on 45) 

• Ezagutza komunei erreferentzia egiten dioten markatzaileak erabiliz: jakin 

badakigu, gauza jakina da, ondotxo dakigu, esan ohi da... 

(42) […] zergatik beti esan ohi da / etak armak uzten dittunen / 

danetaz diskutitzea posible izango dala // baina lau 

hilabetetan ikusi da / nola zenbaitzuk esan duten ez dala 

posible // herrian dinamika bat sortzen da / da horren 

lekuko bat izan daiteke urtarrilaren beratziko manifestazio 

hori // eta hor ikusten da / kontxo / hori ez dela presoen 

inguruko manifestazioa bakarrik // hor beste zerbait dagoela 

/ eta agian horrek fabrikatu dezakeela / beste mugimendu 

bat / da hor ya estrategi kontuetan sartzen gera […] (Gau:on 

75) 

• Diskurtso erreferituaren bidez besteek esandakoa jasoz. 

(43) […] Arnaldok esan duen bezalaze bezalaxe / Josebak esan 

du hemen ere akatsak ditugula / baina bueno baita ere 

kalitate batzuk (Gau:on 481) 

(44) […] baina hemen ez dezagun ahaztu guretzat funtsezkoa 

dena / (hitzez hitz ahoskatuz) euskaldunok badugu eskubidea / 

frantsesak / españolak / japoniarrak / finlandiarrak / eta alemanak 

bezela // gure etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko? / 

bai ala ez (↑) // zeren eta / esaten da hemen gero / 

euskaldunak erabakitzen duguna e onartu egin beharko dute 

// baina neri norbaitek / eta horrela galdera hori egin didate 

// presoen sendiek adibidez / era guztietara erreklamatu du 

herri honek presoen hurbiltzea / instituzionalki / gose 

greben bitartez / mobilizazioen bitartez / mozio 

instituzionalaren bitartez / eta madrilek ze esaten du // ez 

dut mogituko beraz / herri honek egiten duen galdera da / 
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(hitzak banan banan ahoskatuz) eta nik ze demontre egin behar 

dut nere hitza errespetatua izan dadin? (Gau:on 64) 

Maiz, mugimendu kontzesiboaren lehen zatian orain aipatu ditugun baliabide 

horietako bat baino gehiago agertzen da elkarrekin: 

(45) […] eta jakina / hemen esan da / ba beharrezkoa dela 

batzuetan / justizia eta demokrazia / eta hori egia da / 

benetako demokrazia ez dagonen eta justizia ez badago / 

pakea egoten ezinezkoa da edo oso zaila da // (altuago) hori 

egia da // baina / hemen gaude ba pausoak eman beharrean / 

eta herri honetan normalizazio hori bilatu beharrean […] 

(Gau:on 37) 

Esan dugun moduan, hiztunak P-n interlokutorearekiko nolabaiteko adostasuna 

adierazten du, ondoren zuzenketa bat egiteko. Adostasuna adierazten denean bat egitea 

osoa ala partziala izan daiteke, hori dela eta, zati horretan balio modalizatzailedun 

elementuak ere ager daitezke: guztiz ados nago, baina; neurri baten egia da, baina; baliteke 

horrela izatea, baina; orokorrean egia da, baina; … 

(46) JG? bu / hala ere / e Karmelok esan duna / hein batean 

egia izan daiteke / baina nik uste det kontutan izan behar 

degula / garai batean / agian gertatu zittekeen […] (GB Eko: 

89) 

(47) […] orokorrean ados nago / baino hemen gertatzen ari da / 

estatu mailan gertatzen ari da gauza bat nahiko xelebre bat 

[…] (GB Eko: 99) 

Mugimendu kontzesiboaren lehen atala (P) ez bezala, bigarren atala (Q) 

adierazpenezkoaz gain, baiezkoa zein ezezkoa, galderazkoa zein aginduzkoa ere izan 

daiteke. Hala, esate baterako “baina + galdera” sekuentzia nahiko ohikoa da. 

(48) AO barkatu eta bukatzen dut eta eskandalosoa izan 

daiteke / esakandalosoa izan daiteke/ ta mediatikoki erabilia 

izan daiteke / getxon gertatutakoa / guardia zibilaren 
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kuartelaren kontra // e / eta horrek ere krispatu egiten du 

sozialki giroa / eta gure harremana zaildu egiten ditu / baina 

eskandalosoa da baita ere / eta inork ez du bere buruari 

galdera hori egin / eta ze egiten dute guardia zibilak oraindik 

orain euskal herrian getxoko kuartelean (Gau:on 253) 

(49) […] eta badirudi / elkarrizketaren bidez / eta beste hainbat 

influentzia e / bidez / konpondu behar direla / ezta // baina 

zer gertatzen da / konpondu ezin direnean (GB Pol:54) 

Oraintxe esan dugu mugimendu kontzesiboa bi segmentuz osatua dagoela eta bi 

segmentu horien arteko lotura ia beti baina baten bidez egiten da, hori da marka ohiko 

eta neutroena. Hala ere, badaude beste adierazpide batzuk ere, gehienetan aurkaritzako 

lokailuak: hala ere, bestalde, beste alde batetik... 

(50) JE espainolen aldetikan/ espaiñolak askotan esaten 

dute / eta harro diote // azkenengo egun hauetan batipat / 

konstituzioaren ospakizunak direla ta / mila zortzerehun eta 

hamabi ezgeroztik // cadizko konstituzioa ezkeroztik / da 

orduan sartu zan frantziar kontzeptu guztia / jakobinismoa 

guztia / españako konstituzioetan // ez dala garai bat egon 

hain luzea // ba alteraziorik gabe // eta hori egia izanik / 

garbi dago / herri batek / bere ereduak garbitu nahi 

dituenean / herri borondatean / fijatu beharra daukala 

(Gau:on 186) 

(51) JM gogorra? / bai bai / gogorra izan daiteke / edozein 

ofiziyo da gogorra / hala ere / ta gurea ere izan daiteke oso 

gogorra / baña izan daiteke oso interesantea ere  

Kontzesioaren balio pragmatikoari dagokionez, aipatu behar da, Nonnonek 

(2004a) dioen moduan, kontzesioa ez dela gaitasun erretoriko huts bat, bestea entzun 

izanaren zantzu bat ere badela. Ildo horretatik, Larringanek [eskuizkribua] aipatzen du 

aurreko diskurtsoaren eta beste baten ikuspuntuaren (bir)formulatzea baimentzen duela. 
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PROLEPSIA 

Prolepsia kontzesio aurreratu bat dela esan genezake, hau da: 

La figure de prolepse consiste à prévenir une objection qui vient à l’esprit et qui 

pourrait être fait, mais qui n’a pas été formulée par un autre.  

(Morel 1983:48) 

Prolepsiaren bidez hiztunak kontra-argumentu bat egiten dio bera esaten ari 

denari, besteak esan lezakeena aurreikusiz eta hutsean utziz, dela aurreikusitako kontra-

argumentua errefusatuz, dela albo batera utziz. Vincent eta Heislerrek (1999) prolepsia 

ikuspuntu argumentatibotik interlokutorearen eragozpenak gainditzeko bitartekoa dela 

diote eta aurreneurrizko argumentu bat dela, ebaluazio negatibo baten eraginetatik 

babesten du hiztuna.  

(52) [...] guk / prozesu honetan sinisten dugunok / geure indar 

guztiak / eskema horretan kokatuko bagenitu / bagenitu // 

hau da / presoen gaian // nahiz eta aitortu / (hitzez hitz 

ahoskatuz) urgentea dela / baina agian ez garrantzitsuena / 

prozesu honetan // madrilek bere eskema indartu egiten du 

/ uste det esplikatzen naizela (Gau:on 138) 

Oraintxe esan dugu prolepsia mugimendu kontzesibotik hurbil dagoela eta haren 

antzera honek ere bi mugimendu ditu: lehenengo zatian prolepsia edota eragozpena, eta 

bigarren zatian eragozpen horri erantzuna. Hau da, lehenengo zatian besteak esan 

lezakeena aurreikusten da eta bigarren zatian esan lezakeen hori kontra-argumentatzen 

da. Konturatu, orain arte besteak esaten duena jasotzen genuela eta mugimendu 

honetan, aldiz, besteak esan lezakeena dela jasotakoa, hots, hiztunak bere solaskidearen 

pentsamenduekiko hipotesi bat proposatzen du eta horren berbalizazioa egiten du, 

gainera. 

(53) JB? esportatzen degu / teorian behintzat / e / inportatu 

ahal izateko ere bai / eta ordun hor ere bai / zalantzak / ezin 

da esan / ba hobe da baju egotea / Karmelok badirudi / oso 

urruti dabilela / eta bera dabilen inguru hortarako / 
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berarentzako / hobe litzeke / euroa piska bat indar XXX 

(GB Eko:61) 

Lehenengo zatian interlokutoreak esan lezakeena ekartzen dela esan dugu 

oraintxe. Hori askotan interlokutorea ekarriz egiten da: entzun, konturatu, begiratu... 

Batzuetan, eragozpena modu esplizituagoan agertzen da etorkizuneko bigarren pertsona 

erabiliz: esango didazu, esango zenuke… Gainera, eragozpena ziurtasunik eza adierazteko 

elementuez lagundua ager daiteke: agian, posible da... 

Bestalde, mugimendu kontzesiboan bezala bigarren zatiari gehienetan baina baten 

bidez zabaltzen zaio bidea, hala ere, aurkaritza edo mugatze balioa duten beste elementu 

batzuk ere ager daitezke. Bukatzeko, aipatu behar da, kontzesioan ez bezala, prolepsian 

bigarren zatia ez dela ezinbestekoa.  

BESTE IKUSPUNTUAK LOTZEA 

Estrategiarik erabiliena ez izan arren, adituek euren ikuspuntua emateko solaskide 

bat baino gehiagoren ikuspuntuak euren diskurtsoan biltzeko gaitasuna erakusten dute, 

gero ikuspuntu horietatik abiatuz ikuspuntu propioa aurkeztu edo indartzeko. 

(54) LE  bai / lehen bueno aipatu da / e behin baino 

gehiagotan / bai Josebak / bai Arnaldok / esan dute / 

nolabait / biktimak / eta erabiltzen ari diela / nolabait 

estadun instrumentalizazio bat / edo nolabait / hemen 

influitzeko / eta abar eta abar // honbre / nik horrekin 

gauza pare bat esan nahi nituzke [...] (Gau:on 71) 

(55) AG bai / ni bat nator / zea ondarrutar horrekin / zeren 

egia da / eta zuk nahiz ta XXtu dituzun / hemen hankasartze 

asko eginak izan dira / bai nafarroan / Arnaldok esan duen 

bezalaze bezalaxe / Josebak esan du hemen ere akatsak 

ditugula / baina bueno baita ere kalitate batzuk / eta uste dut 

(Gau:on 481) 

Askotan, ikuspuntu horiek euren artean harremanetan jartzen dira, dela komunak 

diren aspektuak nabarmentzeko, edota desberdintasunak bistaratzeko. Ikuspuntuak 
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biltzerako orduan bereziki garrantzitsuak dira diskurtso erreferituaren erabilera eta baita 

aipu horiek diskurtsoan kokatzeko antolatzaileak ere: batetik…bestetik; batzuk diote X beste 

batzuek diote Y; X-ek esan du..., Y-k esan du... eta nik uste dut... eta abar. Hona hemen 

adituen saio batetik jasotako adibidea. Adibide honetan hiztunak bere mahaikide diren 

guztien ikuspuntuak eta sentsibilitateak jasotzeko ahalegina egiten du, hortik abiatuz 

bere ikuspuntua erakusteko: 

(56) […] orain // iparretik ikusita / ze sortzen den gure baitan / 

eta nire baitan esaterako / lehenik hemen zaudeten denok 

sufritu duzute asko ta / biktimak izan dira / Arnaldok esan 

duen bezalaze / bi bandotan edo bando gehiagotan ezta // 

bueno / hori esanda / eta azken urte haietan hori esan 

duzute denok / zea pepekok asko sufritu dute sozialistek ere 

/ asko hatxebekok ere / komunistek edo ezker batukok ere 

ba liburudendak / erretak izan ziren eta holan / izan ziren 

zerak / peneubek asko sufritu du eak ere / zea ertzainak 

erahil izan ziren / eta erantzuna batzutan ere etakideen 

hilkera // eta bueno ya / oraintxe // hilak ez dira gehiago 

behintzat / borroka horretan / eta orduan / piska bat 

kanpotik barrutik noski / euskal herritik […] (Gau:on 66) 

Besteen ikuspuntuen harremanetan jartzea bi zentzutan egin daiteke, batetik ikusi 

berri dugun adibidean moduan, bere horretan besteen ikuspuntuak ekarriz; eta bestetik, 

besteen ikuspuntuek elkarrekin dituzten puntu komunak, guztien adostasun eremuak, 

nabarmenduz. Moderatzailearen funtzioei buruz hitz egin dugunean, solaskideek 

komunean dituzten puntuak nabarmentzea bere eginkizunetariko bat dela esan dugu; 

eta horrek, gainera, laguntzen duela debatean aurrera egiten eta elkarrekin erantzun 

komun bat bilatzen. Hurrengo adibidean horixe egiten saiatzen da moderatzailea: 

(57) MI ez / ez / ez // etzan horrela jartzeko / Oliveri 

jauna // esan nahi nuena zan // hastapenean gaudela guztiok 

esan duzue / aurrera urratsak (↑) / eman behar direla ere bai 

// ez dakit ze izenekin / aurrera urratsak // eta: / jaurlaritza 

honek erantzunkizunen bat izango du // alderdi politiko 
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hoiek beste erantzunkizun bat // eta: / herri honetako / eta 

/ herritarrek / gizon eta emakume / erantzunkizuna izango 

dutela / uste dut // baina zuek uste duzuenez 

erantzunkizuna handia duzuela (↑) / eta / herritarrek / gizon 

eta emakume / erantzunkizuna izango dutela / uste dut // 

baina zuek uste duzuenez erantzunkizuna handia duzuela (↑) 

/ eta lehen esan dizuet / gure artera / deiak / ikusentzuleen 

deiak ere ekarri nahi genituzkela // dei ugari izan dira / pixka 

bat / batuz / esango dizuet / ba / hiru / hiru / taldeka / 

banatu / batu genitzakela // nafarroari buruzko deiak / 

nafarroa euskadi dela aldarrikatuz // beste / dei sail bat / 

esanaz e: / lizarrako ituna / ta mementoa / aprobetxatu eta 

uztartu egin behar direla / aurrera jotzeko // eta gero / 

honelaxe esaten didate / Jose Luis Elortzari galdera / ugari / 

zuzendu nahi lizkiokela / ikus entzuleak / edozein kasutan / 

ados zaudete // hastapenetan gaudela / eta hasi beharra 

dagoela / eta zuek erantzunkizun handia izango duzuela / 

zentzu horretan (Gau:on 467) 

Hala ere, nahiz eta adituek batzuetan besteen esanak bere horretan jasotzeko 

ahalegina egin, gehienetan baliabide metadiskurtsiboak, besteen esanak laburbiltzeko 

balio dutenak (orain arte esan dena kontuan hartuz, hemen esan denaren haritik...), erabiltzen 

dituzte besteen ikuspuntuak jaso eta horietan oinarrituz euren ikuspuntua argumentatu 

eta indartzeko.  

(58) AK hemen / lehengoan / eta ez da egia // eta ados 

nago hemen azaldu dan bezela / lehengo larunbatean ez zala 

/ gai honetaz ezer esan / ez zala ezer eztabaidatu // hori 

eztabaidatu zan / eta guk dakigu zertaraino eztabaidatu zan / 

ez da egia / egia da hori [...] (Gau:on 263) 

Justifikazioaren eta negoziazioaren gaiarekin bukatzeko pare bat hitz garapenaren 

harira. Golderrek (1996) baieztatzen du umea gazte gaztetatik (3/4 urte) dela diskurtso 

argumentatiboak gauzatzeko gai, eta diskurtso horiek badituztela justifikazio eta 
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negoziazioko arrastoak. Beste modu batera esanda, ezin dugu esan garapenean 

justifikazioa aurretik doala eta gero agertzen dela negoziazioa, aitzitik, operazio horiek 

gauzatzeko erabilitako bitartekoen konplexutasun eta egokitasunean egongo da adin 

aldea.  

Avec l’âge, ce qui se joue, ce n’est donc pas le passage d’un discours argumentatif 

justifié à un discours argumentatif justifié et négocié. On assiste au contraire à 

l’évolution d’un discours argumentatif dans lequel les traces des opérations de 

justification et de négociation sont peu fréquentes et linguistiquement simples, à un 

discours dans lequel ces marques sont employées avec un fréquence élevée et sous une 

forme plus complexe 

(Golder 1996: 68) 

4. LABURBILDUZ 

Hasieran esan dugu: gure eguneroko jardunetan askotan argumentatzen dugu. 

Argumentazioak duen presentzia hain da zabala zenbait autorek (Anscombre eta 

Ducrot, 1994 besteak beste) proposatzen dutela hitz egiten dugun orotan 

argumentatzen dugula, hitz egiterakoan azken helburua gure solaskide edota 

entzulearengan eragitea baita, modu baten ala bestean. Hala ere, ezin ukatu testu-molde 

batzuk beste batzuk baino argumentatiboagoak direnik, eragitea beti izango da 

helburua, baina batzuetan helburu hori lortzeko asmoz baliabide linguistiko-diskurtsibo 

espezifikoak erabiliko ditu hiztunak. Molde horretako testua da guk aztergai hartu 

duguna: debatea.  

Nahiz eta testu-molde honek badituen hurbilekoak —tertulia, solasa, 

eztabaida…—, debateak badu bere-berea den ezaugarri multzoa. Hala, guk debatea 

ondoko hitzekin definitu dugu: moderatzaile batek gidaturiko hainbat ikuspuntu 

azaleratzen dituen eztabaidarako gai baten inguruko ahozko eztabaida publikoa da. 

Baina ezin dugu ahaztu debatea ez dela guztiz homogeneoa den testu-moldea eta bere 

baitan hainbat helburuz egindako saioak egon daitezkeela; antola daiteke debate bat 

hainbat iritzi jaso eta elkarrekin ezagutza handiago bat lortzeko, edo lizkar baten 

aurrean erabaki bat hartzeko, edota ikasketa prozesuan hainbat ikuspuntutatik abiatu eta 

egiazko erantzuna bilatzeko. Garrantzitsua da azpimarratzea debateak ez duela 
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solaskidearengain bakarrik eragin gura, testu-molde publikoa eta formala da eta bere 

azken helburua debate horren entzuleria da, publikoa oro har. 

Debateak badu nolabaiteko makro egitura —sarrera - garapen aldia - bukaera—, 

normalean moderatzaileak markatzen ditu hiru aldi horiek. Hala ere, iraupena luzea izan 

ohi denez, debatean beste egitura batzuk ere antzeman daitezke. Larringan eta 

Idiazabalek (2005a, [2006]) —Luzzati 1985 proposamena helduz— egitura horien 

azterketarako periodoa nozioa proposatzen dute, hiru unitatez osatutako egitura 

(tentsioa, baldintza eta ebazpena) eta euren arteko loturak berbaldi euskarriekin egiten 

dituztenak. Azpimarratzekoa da hiru unitate horien ordena aldatu egin ohi dela 

formaltasun mailaren arabera. Horrek gaztetxo eta helduen debateen artean aldeak 

egongo direla aurreikustera garamatza.  

Esan dugu debate baten hainbat ikuspuntu azaleratzen direla. Garrantzitsua da, 

beraz, hainbat erantzun eta aukera eskaintzen dituen gaia izatea debatearena. Gainera, 

hasieran emandako gaia —normalean moderatzaileak proposatzen duena— 

interlokutore guztien artean osatuz, zehaztuz edota aldatuz joan ohi da, hau da, gaiaren 

kudeaketa solaskide guztiei dagokie. Kudeaketa horretan bost mugimendu proposatzen 

dituzte Garro, Idiazabal eta Larringanek [2006]: gaiaren hasiera, mantentzea, garatzea, 

desbideratzea eta aldatzea. Azken hiru baliabide diskurtsiboak erabiltzeak solaskideen 

aldetik gaiaren kudeaketan inplikazio handiago eskatzen du eta gaitasunak ere 

horrelakoxea izan beharko du.  

Bukatzeko esan behar da, Golder (1996) autoreak esandakoak jarraituz, debatearen 

barruan bi makro-operazio azaldu ditugula: justifikazioa eta negoziazioa. Bi makro-

operazio horietan beste operazio batzuk ere badaude. Hala, justifikatzeko ezinbestekoa 

da gaiarekiko posizioa hartzea eta norberaren ikuspuntua argumentuz eustea. Gainera, 

komenigarria da euste horretan solaskide eta entzuleen onargarritasuna lortzea. 

Negoziazioan bestea kontuan hartzea modu markatuagoan egiten da. Batzuetan, bestea 

kontuan hartzen da hark esandakoarekin bat egiteko, baieztatzea eginez; edota, besteak 

esan duena ezeztatuz, eta hori egiteko errefusatzea, kontzesioa edota prolepsia erabil 

daitezke; amaitzeko, solaskideen esanak edo ikuspuntuak bildu eta elkarrekin 

elkarrizketan jar daitezke.  
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1. SARRERA 

Hitz egiten duenean hiztunak beti du bestearen eragina eta arrastoa. Bestea beti 

dago presente; bestea ez nahitaez zentzu fisikoan, baina bai alteritatearen zentzuan; 

zentzu zabalenean ulertuta, ez solaskidea bakarrik, baizik eta ekoizpen horren helburu 

den entzulea edota testuz kanpoko hiztunak ere. Hiztunak bere hizkuntza jarduna beti 

aukeratuko du, egokituko du, solaskidearen hizkuntza maila kontuan hartuta. 

Argumentatzerakoan ere bestearengandik espero duen erantzunaren arabera eraikiko du 

hiztunak bere estrategia argumentatiboa. 

Besteak hiztunaren ekoizpenean eragina duela eta bere presentzia badagoela esaten 

denean, azpimarratu behar da hainbat mailatan ematen den presentzia dela. Gai horren 

bueltan terminologia beti ez da argia: alteritatea, dialogismoa, polifonia, ahotsen 

zirkulazioa, hetereogeneotasun enuntziatiboa… Kapitulu honetan, harian-harian, 

termino horien inguruan esandakoak eta horien atzean dauden ideiak jasotzen eta 

zehazten saiatuko gara, nahiz eta jakin badakigun hori beti ez dela erraza. Baina, 

aurreratu dezagun zer edo zer. Bajtin (1929/1995) izan zen subjektu hiztunaren 

bakartasuna zalantzan jarri zuen lehen autorea, berak aurkeztu zituen polifonia eta 

dialogismoa kontzeptuak. Ducrotek (1984/86) Bajtinek esandakoa aintzat hartu eta 

polifonia enuntzatiboaren teoria mamitu zuen, baina Nowaskowskak (2005:27) 

oharrarazten digunez, “grosso modo, Ducrot va parler de polyphonie là où Bakhtine parle 

de dialogisme”. Eta, bi autore horien atzetik, autore askok bi termino horiek sinonimo 
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gisa erabili dituzte. Baina bada gai horren bueltan garrantzitsua den beste termino bat: 

Authier-Revuzek (1984) hetereogeneotasun enuntziatiboa nozioa proposatu zuen eta 

kontzeptu horren pean bi azpi-multzo banatu zituen, alde batetik, bistako 

hetereogeneitatea, eta bestetik, izatezko hetereogeneotasuna. Gainera, Rouletek (2001) 

egindako proposamena ere jasoko dugu, berak diskurtso erreferituaren lekuan diskurtso 

errepresetatua/irudikatua nozioa proposatzen du eta horren barruan hiru multzo 

banatzen ditu: diskurtso errepresentatu/irudikatu adierazia, inplizitua eta formulatua. 

Hemen, labur bada ere, saiatuko gara jasotzen gure lanerako beharrezkoak edota 

baliagarriak diren ikuspegi horietan guztietan esaten direnak; eta horrela, gure 

helburuetarako egokienak diren nozioak eta ideiak hartuko dugu.  

Bukatzeko, gogoratu behar dugu gure lanerako ahots hetereogeneotasun agerpen 

modu zehatz bat izango dugula nagusiki aztergai: diskurtso erreferitua. Kapitulu 

honetan saiatuko gara gai horren azterketan lagungarri eta oinarri izan diren ikuspegi 

teorikoak biltzen, bai orokorrean eta baita diskurtso erreferituari buruz esandakoak ere. 

Hala, saiakera bat egingo dugu hemen baliabide horren ezaugarri nagusiak jasotzeko eta 

azaltzeko. 

2. BESTEAREN GARRANTZIA 

ARGUMENTAZIOAN 

Debate baten hizketaldiko objektua ez dago aurrez finkatua. Hau da, narrazio bat 

egin behar dugunean objektua, narratu beharrekoa, jadanik badago; debate baten, 

ostera, esan beharrekoa, eztabaidagaia, debate horretan parte hartzen dutenek 

elkarreraginez eraikitzen dute. Elkarrekin eraikitze horrek berekin dakar bestea kontuan 

hartu behar izatea.  

Debateak, partaideetariko bakoitzarentzat (solaskideak eta hartzaile/helburu den 

publikoa) —hala beharrez gero— hasierako iritzia zehaztu eta aldatu ahal izateko 

hausnarketa tresna izan ahal eta behar du, eta ez bakarrik norberaren iritzia edo jarrera 

mantentzeko gunea (Garcia, 1980; Golder, 1996; Dolz eta Schneuwly 1998; Larringan, 

2002; Garro eta Idiazabal, 2005…). Debateko partaideek bakoitzak bere diskurtsoa 
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mantenduko balute, bestearena kontuan hartu gabe, esate paraleloak gertatzeko arriskua 

legoke eta debatearen bukaerara auzi-gaian inongo aurrerapausorik egin gabe iritsiko 

lirateke, debatearen beraren azken helburua bete gabe. Idiazabal eta Larringanek 

(2001a), ildo horretatik, eta debatearen ezaugarri orokorrak aipatzen dituztenean, 

ondorengoa esaten dute: debateko hiztunak ezin duela besteekiko aske jokatu, 

solaskideen iritziak eta ikuspuntuak hartu behar dituelako kontuan. Eta hori dela eta, 

debateko parte hartzailea besteen esanak eranstera, integratzera, gehitzera behartua 

dago. 

Debatea irudikatu dugunean aipatu ditugu genero honetako bi makro-operazio 

diskurtsiboak: justifikazioa, eta negoziazioa. Bi makro-operazio horiek gauzatzeko 

hainbat mekanismo diskurtsibo erabiltzen da; eta askotan —batzuetan, kontzesioa kasu, 

hori da mekanismoaren funtsa— horiek gauzatzeko bestea kontuan hartzea 

garrantzitsua da.  

Fenomeno horren azterketa hainbat arrazoigatik iruditzen zaigu interesgarria. Alde 

batetik, gogoratu behar dugu polifoniari bi balio aitortu ohi zaizkiola: balio narratiboa 

eta balio argumentatiboa. Besteen esanak jasotzeak propietate narratiboa du gertaera 

baten errepresentazioa den neurrian, baina azken finean argumentuzkoa ere bada, 

diskurtso hori enuntziatzaileak tesi bat defendatzeko edo beste tesi bat proposatzeko 

ekartzen duenean. Esate baterako, debate baten hiztunetariko batek bere ikuspuntua 

argumentatzeko pasadizo bat konta lezake, eta kontaketa horretan diskurtso erreferitua 

erabili, hala ere, ezin dugu ahaztu kontaketa horren azken helburua argumentuzko dela, 

hiztunak narrazioa bere ikuspuntua indartzeko egiten duelako. Fuentes eta Alcaidek 

(2002) ere argumentazioan aipuak egitearen balio argumentatiboa nabarmentzen dute, 

eta esaten dute aipatzean premisen edota enuntziatuen egiaren ardura beste batzuei 

egotzi nahi zaiela, edota modu horretan, argumentu edota arau orokorren 

baliagarritasuna, onargarritasuna edota egia bermatu dezaketela. Autore horiek batez ere 

autoritate aipuak hartzen dituzte kontuan eta ez bestelako kontuan hartzeak.  

Méndezek (1999) ere, testu periodistikoak aztertu ostean, diskurtso erreferituaren 

balio argumentatiboa azpimarratzen du eta bereziki balio horretan komunikazio aditzak 

duen garrantzia: “Decir que alguien ha dicho X” no equivale a “afirmar X”, sino más 
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bien a presentar al decir como argumento a favor de X (aquí es decisiva la elección que 

se hace del verbo de comunicación porque marca la intensidad de la fuerza con que se 

mide la veracidad de X” (Méndez 1999:101).  

Bestalde, badugu bestea kontuan hartzearen gaia aztertzeko beste arrazoi bat ere: 

guk eskolarako proposatzen dugun debate ereduan partaide guztien artean auzi-gaian 

aurrera egitea da azken helburua, horretarako ezinbestekoa da besteak entzun eta hark 

esandakoa kontuan hartuz aurrera egitea. Hau da, debateak besteen hitzak edota 

ahotsak norberaganatuz eremu komunak lortu eta aurrerapausoak egitea eskatzea 

bereziki interesgarria iruditzen zaigu eskolarako. Françoisek (1993) aipatzen du 

argumentu bakoitza, adibide bakoitza, hitz bakoitzaren zentzua, debatean zehar zehaztu 

eta aldatu egiten dela beste partehartzaileen esanekin kontrajartzen direnean, bakoitza 

besteen arabera kokatzen doan neurrian. Guk proposatzen dugun debate ereduan 

ezinbestekoa da norberaren diskurtsoan besteen diskurtsoen zantzuak eta markak edo 

indizeak —besteak beste, diskurtso erreferitua— agertzea; horrek entzun, barneratu, 

onartu edota onartzen ez denaren berri emango du. Halaber, mugimendu horiek guztiak 

egiteko hizkuntza baliabide bereziak egon badaude eta horiek irakatsi egin daitezke, eta 

eskolaren zereginetariko bat izan beharko litzateke horiek ikaslearen eskura jartzea.  

Hizkuntzaren jabekuntzaren garapenari dagokionez, Golder eta Pouitek (1998) 

diote argumentatu beharraren zailtasunak zuzenean lotuta daudela ikasleak auzi bat 

hainbat ikuspuntutatik ikusi beharrarekin eta ikuspuntu horiek diskurtso koherente 

baten txertatu behar izatearekin. Golderrek (1993) (Golder eta Pouiten, 1998, aipatua) 5 

eta 9 urte arteko ikasleen elkarrizketak aztertzen ditu, elkarrizketa horietan umeei gizon 

eta emakumeen arteko desberdintasunen inguruan eztabaidatzeko eskatzen zaie (Gauza 

berberak egin ditzakete?) eta lan horretatik argumentazio-elkarrizketaren garapenean hiru 

etapa daudela ondorioztatzen du: 5 urte aurretik, garai honetan elkarrizketak funtsean 

kontakizunak dira, argumentuak oro har faktualak dira (“ni, nire aita” “ni, etxean” 

etab.). 6 urterekin umeak benetako judizioak eta posizio hartzeak egiten ditu. Eta 8-9 

urterekin besteen argudioak kontuan hartzen dituzte, bat egin edo kontra egiteko. 

Golderrek nabarmentzen du argumentazioari dagokion garapenean faktore 

determinatzaileetariko bat bestea kontuan hartzeko gaitasuna dela.  
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Dolz, Rey eta Surianek (2004) debatea elkarrizketa konplexua dela esaten dute eta 

bertan bestea entzun eta hark esandakoa berrartzea ezinbestekoa dela. Debateak bere 

osotasunean eta hitz hartze bakoitzak duen planifikazio erretorikoa beste partaideen 

parte hartzeen araberako mementoko aldaketei lotua dago. Horrela, partehartzeak 

garatuz doaz, debatean esan denaren eta gertatu denaren arabera. 

Besteak entzutea eta hori adieraztea debate baten arrakastaren neurgailu ere izan 

daiteke. Hala pentsatzen du Garciak (1980) eta debate baten arrakasta neurtzeko indize 

onena besteek enuntziatutako argumentuen jabetzea litzatekeela baieztatzen du. Autore 

batek baino gehiagok (besteak beste Vincent eta Dubois, 1997, edo Beaudet 2000) 

azpimarratzen du ahotsen gestioak argumentazio-testuetan duen garrantzia. Ahotsak 

gestionatzen dituen lokutoreak errealitatea bere alde jartzen duela diosku Beaudetek. 

Beranduago ikusiko dugun moduan, bestea modu markatuan kontuan hartzeko 

baliabide ezagunena diskurtso erreferitua da. Jespersen eta Reichler-Béguelinek (1997) 

diskurtso erreferituak balio argumentatibo nabarmena duela azpimarratzen dute eta 

horrek argumentazioari begira hiru funtzio dituela proposatzen dute: 

1. Diskurtso erreferituak modelo bat eta anti-modelo bat erakusteko gaitasuna 

du. Hala bigarren enuntziatzaileak (E2) berea baino hobea den beste hiztun 

baten hitzak hartzen ditu modelo baten berri emateko. Bestalde E2k ironiaren 

bidez beste baten ikuspuntua baliogabetzeko haren hitzak erakuts ditzake. 

2. Diskurtso erreferituak kontra-argumentazioa prestatzen du. Hala, Diskurtso 

erreferituaren bidez besteen ikuspuntu argumentatiboen berri eman daiteke, 

gero beste ikuspuntu bat agertzeko. 

3. Diskurtso erreferitua hiztunek elkarbanatzen dituzten jakintzen erakusgarri 

izan daiteke. Espazio komunak ekartzen dituzte, gehienetan formula ia 

proberbialez, iturri jakin gabeko esamoldeak erabiliz.  

Bukatzeko, bestea (alteritate gisa) kontuan hartzearen beste balio argumentatibo 

garrantzitsu bat kortesiarako duen erabilgarritasuna da. Idiazabal eta Larringan (2003) 
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debatean definitzerakoan hainbat ikuspunturen presentzia eta kortesiaren garrantzia 

azpimarratzen du.  

Definimos el debate como un tipo de comunicación de base dialogal y 

argumentativa. El mundo referencial lo constituye, en general, una opinión, un 

punto de vista, una posición divergente de los participantes sobre un determinado 

tema. Los distintos participantes intentan influirse mutuamente con el fin de hacer 

prevalecer su punto de vista sobre el de su interlocutor. La divergencia y el 

desacuerdo confortan el motor de esta práctica verbal, donde se asocian actividad 

argumentativa y actividad interaccional. 

Bestearen iritziarekin bat ez egitea neurri baten bestea ez onartzea da. Debate 

baten parte hartzen duenak ez ditu beti bestearen esanak onartzen eta bere ikuspuntua 

azaldu behar du; eta gaiak aurrera egingo badu, ikuspuntu horrek beti ez du bat egingo 

solaskidearenarekin, eta kortesiaren eginbeharra da auzia ikusteko modu hori 

azaltzerakoan aurrez aurre duenaren irudia mindu gabe egitea. Debate baten parte 

hartzen duen hiztunak hainbat estrategia diskurtsibo eta bitarteko linguistiko erabil 

ditzake bestearen irudia zaintzeko. Kortesiarako estrategia diskurtsibo garbienetariko 

bat da mugimendu kontzesiboa, bestearen iritziarekiko desberdindu nahi da hiztuna eta 

horretarako hasierako mugimendu baten interlokutoreari arrazoia ematen dio, bigarren 

mugimendu batez arrazoi hori kentzeko. Hala ere, bestearen irudia zaintzeko beti da 

egokiagoa horrelako mugimendu bat egitea eta ez inolako kontzesiorik egin gabe 

bestearen iritziarekiko desadostasuna adieraztea. Eta ezin dugu ahaztu, mugimendu 

kontzesiboa gauzatzeko baliabide erabilienetarikoa diskurtso erreferitua dela. 

3. TEORIA AURREKARIAK 

Iritzi bat eztabaidatzea, iritzi bati buruz hitz egitea, esatezko egintza bat da. 

Debatea hizkuntza jarduera bat da non zenbait operazio predikatibo, enuntziatibo eta 

errepresentatibo ezinbestekoak diren. Horien artean daude “erreferentziazio” 

deitutakoak. Erreferenteak —iritziak, ikuspuntuak— debatean (dialogala eta dialogikoa 

den egoera) askotan aurrez formulatuak daude, batzuk diskurtsoaren harian bertan, 

beste batzuk beste egoeraren baten esan edo idatziak izan ahal direnak. 
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Hala, beste iritzi, ikuspuntu, testu edo diskurtsoei erreferentzia egitea ia-ia 

derrigorrezkoa da debatean. Esan behar da, gertakari horiek direla eta, hizkuntzalaritza-

pragmatika alteritate fenomenoez arduratzen dela eta “heterologia” aipatzen dela 

fenomeno horien guztien inguruko hausnarketa eta azterketak biltzeko.  

Besteen presentzia aztertu eta ikertzeko hurbiltze bat baino gehiago dugu, 

bakoitzaren planteamenduaren, metodologiaren edota helburuen arabera gauzatua. Guk 

hurrengo lerroetan, labur-labur ezpada ere, lauzpabost hurbilpenen berri emango dugu 

eta horien ildo nagusiak azpimarratuko ditugu.  

3.1. BAJTIN (1929/1995) 

Lehen ere esan dugu Bajtin (1929/1995) izan zela subjektu hiztunaren bakartasuna 

zalantzan jarri zuen lehen autorea. Autore errusiar honek proposatu zituen 

dialogismoaren eta polifoniaren kontzeptuak —hasierako kapituluan azaldu dugu 

itzulpen arazoak tarteko autore honen arabera bi kontzeptu horien esanahia beti ez dela 

ongi ulertu izan—. 

Le dialogisme, au sens du Bakhtine, concerne le discours en général. Il désigne les 

formes de la présence de l’autre dans le discours: le discours en effet n’émerge que 

dans un processus d’interaction entre une conscience individuelle et une autre, qui 

l’inspire et à qui elle répond. Quant à la polyphonie, au sens de Bakhtine, elle peut 

être sommairement décrite comme pluralité de voix et de consciences autonomes dans 

la représentation romanesque. Elle a donc, à l’origine, une acception plus 

strictement littéraire. (Jenny, 2003:2) 

Bajtinek Dostoievskiren nobelen zenbait ezaugarri deskribatzeko, eta beraz, 

literaturaren eremuan, proposatu zuen polifoniaren nozioa; ezinbestekoa iruditzen 

zitzaion batera jarduten duten hainbat ahots dagoela esatea, horietako bat ere ez da 

nagusi eta ez ditu beste ahotsak epaitzen.  

Hala ere, Bajtinen ekarpena literaturaren eremutik haratago doa. Ahozkoari 

buruzko kapituluan (1) esan dugu Bajtinek entzuleari garrantzia handia ematen diola, eta 

autore honentzat, entzuleak entzuten duen mementotik bertatik du jarrera aktiboa 
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enuntziatuarekiko, eta laster edo beranduago entzundako eta ulertutako hori hurrengo 

diskurtsoetan edota egintzetan azaleratuko da.  

Entzulearen garrantziarekin batera, Bajtinek enuntziatuak kate luze bateko kate-

begi direla azpimarratzen du behin eta berriro. Hiztunak ez du hizkuntza sistema bezala 

bakarrik hartzen kontuan, aurrez gauzatutako enuntziatuen izatea ere kontuan hartzen 

du eta horiekin mila modutako harremanak finkatzen. Enuntziatu baten egituratze 

prozesuan hitzak ez dira sistematik zuzenean hartzen, beste enuntziatu batzuetatik hartu 

ohi ditugu, gurearekin antzekotasunak erakusten dituzten enuntziatuetatik. Gure 

diskurtsoa, gure enuntziatu guztiak, beste enuntziatuen oihartzunez eta erakusgarriz 

bustiak daude. Beste enuntziatu horiek zuzenean ager daitezke edota hitzak edota 

enuntziatu osoa irudikatzen duten esaldiak soilik erabiliz. Beste enuntziatuak ekartze 

horretan jatorrizko enuntziatuaren azentua mantendua edo aldatua egon daiteke. 

Gainera, enuntziatu horiek interlokutoreentzat ezagunak balira bezala aurkez daitezke 

edota norberaren diskurtsoaren esateko moduan agertu. Bajtinek baieztatzen du 

edozein diskurtsoren azterketa zehatza eginez gero besteen diskurtsoak ikus daitezkeela, 

besteen ahotsak batzuetan ilunak, urrunak, anonimoak izango dira eta beste batzuetan, 

ordea, hurbilak, argiak. 

3.2. DUCROT (1984/1986) 

Ducrotek (1984/1986), Bajtinek esandakoak abiapuntu hartuta, enuntziazioaren 

teorian azaldu gura izan zuen hainbat ahotsen agerpena eta subjektu hiztunaren 

bakartasuna gaitzesten du. Ducrotek subjektu hiztunari hiru funtzio aitortu ohi zaizkiola 

gogorarazten digu: lehena, enuntziatuaren ekoizpen fisikoa; bigarrena, ekintza 

ilokutorioak gauzatzea; eta hirugarrena, lehenengo pertsonako markak izendatua izatea. 

Ducrotek bere lanean erakusten du hiru propietate horiek nahitaez izate bakarrari ezin 

zaizkiola egokitu. Azalpen hori emateko hiru kontzeptu bereizten ditu autoreak: 

benetako hiztuna (fisikoki enuntziatua ekoizten duena), lokutorea (enuntziatuaren 

erantzule gisa aurkezten den izatea, ez dauka zertan benetako hiztuna izan behar), eta 

azkenik, enuntziatzailea (enuntziazioaren bidez jarduten duten izatea, nahiz eta 

batzuetan honi hitz zehatzik ezin egotzi). Ducrotek frantseseko hainbat enuntziatu 

polifonikoren deskribapen zehatza egiten du, berari esker antzeman dezakegu besteak 
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beste ezezko perpausen edota ironiaren izaera polifonikoa. Ducrotek subjektu 

hiztunaren bakartasuna “linguistika modernoaren” (konparatibismoa, estrukturalismoa 

eta gramatika sortzailea) aurrebaldintza dela baieztatzen du eta berak baldintza hori 

ukatu gura duela, hau da, subjektu hiztunaren bakartasunarekin apurtu. Helburu 

horrekin El decir y lo dicho. Polifonía de la enunciación (1984/1986) lanean aurkezten du 

enuntziazioaren teoria polifonikoaren zirriborro bat. 

Autore horrek bere lana “pragmatika linguistikoa”n lerratzen du, ildo teoriko 

horren arabera garrantzitsua ez da hitz egiten denean zer egiten den jakitea, baizik eta 

enuntziatuaren arabera zer suposatzen den egiten dela. Horrela, galdera bat egiten 

dugunean erantzuna espero dugu, baina hori enuntziazioaren efektu bezala gertatzen 

dela nabarmentzen da hemen.  

Polifoniaren nozioa ulertu ahal izateko garrantzitsua da lehenengo eta behin 

enuntziazio teoriaren zenbait oinarrizko kontzeptu berreskuratzea. Lehengo eta behin 

“perpausa” eta “enuntziatua” bereizi behar dira. “Perpausa” objektu teorikoa da, 

gramatikak asmatu duen kontzeptua eta, beraz, hizkuntzan behagarria ez dena. 

“Enuntziatua”, ordea, hizkuntzalariarentzat behagarri da, nolabait hemen eta orain 

gertatzen den perpausa baita. Ducrotek aipatzen duen adibidea hona ekarriz suposa 

dezagun “eguraldi ona egiten du” esaten dutela bi pertsonek edota pertsona batek bi 

mementotan: hemen bi enuntziatu eta esaldi edo perpaus bakarra izango genituzke. 

Beraz, enuntziatu guztiak bakarrak eta desberdinak dira eta gramatika egitea enuntziatu 

horien atzean dauden perpaus posibleak asmatzea eta deskribatzea litzateke. Autore 

horrek bi nozio horiek bakarrik ez “enuntziazioaren” nozioa ere bereizi gura du. 

Enuntziatu baten sorrera gertaera historiko bat da: aurrez ez zegoen eta ondoren 

egongo ez den zerbait sortzen da. Mementoko agerpen horri deituko dio Ducrotek 

“enuntziazioa”. Bestalde, “zentzua” eta “esanahia” nozioak ere garrantzitsuak dira 

Ducrotek polifonia nola ulertzen duen ikusteko. Esanahia perpausari dagokio (perpaus 

bat semantikoki ezaugarritu gura denean) eta zentzua, aldiz, enuntziatuari. Zentzua 

enuntziazioaren deskripzioa litzateke. Hiztunak enuntziatuaren bidez adierazten duena 

enuntziatu horren enuntziazioaren ezaugarritzea da. Zentzuaren polifoniaren 

ikuskeraren helburua enuntziatuak, bere enuntziazioan, hainbat ahotsen gainjartzea nola 
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adierazten duen ikustea da. Hau da, kontua litzateke, enuntziatutak bere enuntziazioan 

hainbat ahotsen presentzia nola adierazten edo erakusten duen ikustea. 

Lehen aipatu dugu Ducrotek subjektu hiztunaren bakartasuna kritikatu eta 

ordezkatu gura duela, teoria honek “enuntziatu bat subjektu bat” aldarrikatzen du eta, 

ondorioz, “subjektuari” buruz hitz egitea baimentzen. Subjektu horren ezaugarrien 

artean aipatu behar da bere gain izango duela enuntziatua ekoitzi ahal izateko 

beharrezkoa den ekintza psikofisiologiko osoa, hau da, X “eguraldi ona egiten du” 

enuntziaturen subjektua dela esateak esan gura du X-ek egin duela “eguraldi ona egiten 

du” entzungarria bihurtzen duen lan muskularra eta baita horren sorkuntzan dagoen lan 

intelektuala ere. Bestalde, subjektu hori litzateke autorea, enuntziatuaren ekoizpenean 

betetzen diren egintza ilokutorioen iturria. Hirugarren ezaugarri bat ere egozten zaio 

subjektu horri: lehenengo pertsonaren marka izatea. Enuntziatu sinpleetan ez genuke 

arazo gehiegi izango hiru ezaugarri horiek pertsona berdinari egokitzeko, horrela 

Ducrotek aipatzen duen adibidean, “lehengo astean Lyonen egon nintzen (ni)” moduko 

enuntziatu baten, “Non egon zinen lehengo astean?” galderari erantzunez, alde batetik, 

pertsona bera litzateke “ni”k izendatzen duena, bestalde, galdera berari zuzentzen zaio 

eta berak artikulatzen du erantzuna, eta azkenik, bera da enuntziaturen bidez 

transmititzen den baieztatze egintzaren erantzukizuna bere gain hartzen duena.  

Baina, enuntziatu hori elkarrizketa baten sartzen den mementoan subjektu 

bakartasunaren teoriak arazoak sortzen ditu. Ducrotek aipatzen duen beste adibide bat 

berreskuratuz, mendi aterpetxe baten gaua pasatu ostean ez da harritzekoa “ez zenuen 

lorik egingo, baina zurrunka ederto egin duzu!” bezalako enuntziatuak aditzea eta zaila 

da pentsatzen bi baieztatze horien erantzulea pertsona bera dela. Bakartasunaren 

ikuskera horrek dituen eragozpenak azalduta Ducrotek bere polifoniaren teoria garatzen 

du.  

Enuntziatu batek subjektu hiztun bakarra (izaki enpirikoa) bai, baina ez du 

nahitaez lokutore bakarra izan behar. Lehenengo pertsonako marka lokutoreari dagokio 

eta esate baterako “Jonek esan dit: ni joango naiz” bezalako enuntziatu baten ni markak 

bi pertsonatara zuzentzen gaitu. Ezin da esan bi enuntziatu direnik (Jonek esan dit-ek ez 

du autonomia baldintza betetzen) eta, beraz, bi lokutore daudela esan beharko dugu: 
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Jonek esan dit lehenengo lokutoreari dagokio eta ni joango naiz bigarren lokutoreari. 

Desdoblamendu horrek baimenduko du enuntziatu baten ni bat baino gehiago agertzea.  

Orain arte lokutorea eta subjektu hiztuna banatu ditugu, baina Ducrotek 

lokutoreari dagokionez beste banaketa bat egiten du: “lokutorea bere horretan” (L) 

(locutor como tal) eta lokutorea munduko izaki moduan (λ). L enuntziazioaren erantzulea 

da, eta hori da bere tasun bakarra: λ, berriz, pertsona bere osotasunean da, beste tasun 

batzuen artean enuntziatuaren iturria izatea duena. 

Ducrotek egiten duen beste bereizketa garrantzitsu bat lokutorearena eta 

enuntziatzailearena da. Autore honen esanetan, lokutore guztiak dira enuntziatzaileak, 

baina enuntziatzaile guztiak ez dira ezinbestean lokutoreak. Lokutorea eta 

enuntziatzailearen arteko bereizketa beharrezkoa da esate baterako ironia azaltzeko. 

Ironiaz berba egiteak esan gura du lokutoreak, enuntziazio bat aurkezten duela 

enuntziatzailearen posizioa azalduko balu moduan, eta posizio hori jakina da lokutoreak 

ez duela bere gain hartzen, are gehiago, absurdua iruditzen zaiola. Ironian, orobat, ezin 

da agertu zentzuzkoa litzatekeen posizioa defendatuko duen bigarren enuntziatzaile bat. 

Gainera, enuntziatzaile absurdoa ez dago zertan inori egotzi, kontua lokutorearen 

erantzukizunik eza adieraztea da. Lokutorearen eta enuntziatzailearen bereizketara itzuli 

eta literaturarekin parekatuz, enuntziatzailea lokutorearekiko da pertsonaia 

autorearekiko dena. Lokutoreak, enuntziatuaren erantzuleak, horren bidez 

enuntziatzaileak sortzen ditu, zeintzuen ikuspuntu eta jarrerak antolatzen dituen. 

Enuntziatzaileek ez dute hitz egiten, baina enuntziazioak beraien ikuspuntua agertzea 

ahalbidetzen die, lokutoreak enuntziatzaileari bere “ahotsa” uzten dio hark bere 

ikuspuntua adieraz dezan.  

Bres eta Verine (2002) autoreek ontzat ematen dute lokutore eta enuntziatzaile 

nozioen banaketa, hala ere, erakusten dute diskurtso erreferitu forma guztiak 

dialogismoren barruan ulertu behar direla.  

L’analyste distinguera donc, dans un énoncé dialogique, deux énoncés (au moins), 

et par conséquent deux systèmes d’énonciation, celui de l’énoncé enchâssant et celui 

de l’énoncé enchâsse. Ce qui est à la base tant du DD que p. ex. du conditionnel 

dialogique, c’est ce phénomène de d´doublement énonciatif. La seule différence réside 
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dans son mode présence. Explicite dans le DD qui distingue, notamment par des 

marques typographiques à l’écrit, l’énonce enchâsse de l’énonce enchâssant, le 

dédoublement est implicite et doit être reconstruit par l’analyste dans les autres tours 

qui présentent en surface textuelle un seul et unique énoncé, dans lequel sont 

imbriques (de différents façons) l’énoncé enchâssant et l’énonce enchâsse, le premier 

tendant le plus souvent à phagocyter le second. (Bres eta Verine 2002:162) 

Gainera, autore horiek defendatzen dute enuntziatu dialogikoetan hierarkizazioa 

egon ohi dela, eta ondorioz, proposatzen dute polifoniaren kontzeptua dialogismoaren 

zenbait erabilpen literario deskribatzeko erabiltzea, zeintzuetan ez dagoen hierarkizazio 

enuntziatiborik.  

3.3. AUTHIER-REVUZ (1984) 

Authier-Revuzek 1984ko artikulu baten nozio berri bat mahairatu zuen. Autore 

honek hetereogeneotasun enuntziatibo (hétérogénéité énonciatif) kontzeptua aurkeztu zuen 

diskurtsoan gertatzen diren zenbait gertaera interdiskurtsiboren berri emateko. Authier-

Revuzek bi hetereogeneotasun mota bereizten ditu: izatezkoa (constitutive) eta bistakoa 

(montrée).  

Izatezko hetereogeneotasuna ez da azalean markatua agertzen, baina asma daiteke 

diskurtsoa interdiskurtsoaren emaitza dela. Kontzeptu horrek jasotzen duena 

hizkuntzak berez duen hetereogeneotasuna litzateke, hiztunarentzat inkontzientea dena. 

Heterogeneotasun mota horrek diskurtso jakin bat aurrez ekoitzitako beste 

diskurtsoekin, artxitestuarekin, harremanetan jartzen du. Méndezek (1999) izatezko 

aipuak ez enuntziatuaren lerrozkotasun sintaktikoa apurtu gabe lokutorearena ez den 

ikuspuntua adieraztea baimentzen duela diosku eta, gainera, nabarmentzen du horiek 

interpretatzerako orduan entzulearen garrantzia:  

En general, suele decirse que cuando en un discurso una forma fónica, morfológica o 

léxico-semántica contrasta con las otras y rompe la isotopía discursiva, se crea un 

efecto de sentido que puede interpretarse pragmáticamente como una cita implícita 

que, gracias a la intuición del destinatario y a sus conocimientos extralingüísticos, 

podrá reconocer e interpretar (Méndez 1999:105) 
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Bistako hetereogeneotasuna, aldiz, gainazal enuntziatiboan adierazten diren izate 

horren errepresentazio (irudikatze) prozesuei lotuta dago eta kontzientea da. Bistako 

hetereogeneotasunaren barruan bi forma bereiztu daitezke; alde batetik, markatuak, eta 

bestetik, ez markatuak; bi multzoak ez dira guztiz zurrunak eta mugatuak eta tarteko 

elementuak ere badaude. Pendones de Pedrok (1992:11) forma markatu eta ez 

markatuen sailkapen bat ematen du: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bistako heterogeneotasunari dagokionez, azpimarragarria da horrek lokutorearen 

(L) bidez beste enuntziatzaile batzuen ahotsa sartzeko duen ahalmena, estrategia 

interdiskurtsibo eta metadiskurtsiboei bide ematen dieten egintza polifonikoak. 

3.4. ROULET (2001) 

Rouleten (2001) ekarpena ere interesgarria iruditzen zaigu. Autore honek 

polifoniaren deskripzioa egiterakoan diskurtso erreferitua edo berrartze nozioen lekuan 

diskurtso errepresentatua nozioa proposatzen du, diskurtso ekoitziari kontrajarriz. 

Berrikuntza hori proposatzen du delako diskurtsoak jasotzen duena nahitaez aurrez 

enuntziatua ez dagoelako (bestearen diskurtsoaren aurrerapen bat izan daiteke) eta ez 

duelako zertan formulatua egon (adierazia –designé - edo inplizitua ere izan daiteke). 

Rouletek diskurtso errepresetatuaren izenpean hiru multzo banatzen ditu: 

diskurtso errepresentatu adierazia, inplizitua eta formulatua. Diskurtso errepresentatu 

adierazia delakoa aditz edo izen-sintagma baten bidez, nominalizazioa normalean, 

adierazia ager daiteke. Bestalde, esan daiteke baina edo e bai (mais / eh bien) bezalako 

formulekin hasten diren enuntziatuek bere baitan diskurtso errepresentatu inplizitu bat 

Formas marcadas:     Formas no marcadas: 

- Discurso directo     - Discurso indirecto 

- Glosas metadiscursivas     - Disc. Ind. Libre  

- Terminos entrecomillados    - Paráfrasis 

        - Ironía 

    - Cita de autoridad 

- Proverbio 

- Lemas y consignas 
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daukatela. Eta, azkenik, diskurtso errepresentatu formulatuak leudeke, estilo zuzenean 

edo zehar estiloan ager daitezkeenak. 

3.5. BRONCKART (1996) 

Polifoniaren eta dialogismoaren ideia beste autore batzuek ere txertatzen dute 

euren ereduan. Guk abiapuntu hartu dugun ereduan ere fenomeno horiek guztiak 

hartzen dira aintzat, baina ez dira beste eredu batzuetan bezain sakon eta zehatz 

aztertzen.  

Bronckartentzat (1996) polifonia elementuak kontuan hartze enuntziatibo (prise en 

charge énonciative) mekanismoen barruan ulertu behar dira. Kontuan hartze enuntziatibo 

mekanismoak testuaren antolaketan gainjarritako hiru eragiketetan azkena dira eta 

bertan biltzen dira, alde batetik, ardura enuntziatiboa (eta ahotsen gestioa) eta, bestetik, 

modalizazioa.  

Lehen esan dugun moduan, Bronckarten teoriaren arabera, testu baten osaeran 

hiru eragiketa maila gauzatzen dira milorri bat balitz moduan: lehenengo eragiketa maila 

testuaren azpiegitura orokorrari dagokio, hori maila sakonena da eta testuaren plan 

orokorraz, dituen diskurtso tipoez, tipo horien artikulazio moduez eta batzuetan 

agertzen diren sekuentziez osatuta dago. Bigarren eragiketa maila testualizazio 

mekanismoei dagokiena da, maila horretan gauzatzen dira konexioa, izen kohesioa eta 

aditz kohesioa. Eta azkenik, testuaren koherentzia pragmatikoa eratzen laguntzen duten 

kontuan hartze mekanismoak leudeke. Horren barruan aztertzen du Bronckartek 

erantzukizun enuntziatiboaren gaia.  

Autore honek proposatzen du testua ekoizten denean automatikoki bera dagoen 

ohiko mundutik kanpoko mundu diskurtsiboak sortzen dituela eta, beraz, mundu 

horietatik zuzentzen direla ahots horiek. Orobat, defendatzen du kontuan hartze 

eragiketa batzuk mundu diskurtsiboak sortzeko operazioekin interakzio handia dutela. 

Aipatutako ahotsek hainbat iturri izan ditzakete: egiazko autorearen ahotsa, ahots 

sozialak edota pertsonaien ahotsak. Bestalde, ahots horien iturriak testu barrukoak 

edota testuz kanpokoak izan daitezke. Testu barrukoak izango dira debatearen kasuan 

elkarregintza horretan esandakoei oihartzun egiten dizkietenak. Testuz kanpokoak, 
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aldiz, elkarregintzaz kanpokoak, norberak edo besteek beste memento baten 

esandakoak, esapide sozialak, autoritate zitak… 

4. DISKURTSO ERREFERITUA 

Ikusi dugunez dialogismoa, polifonia, alteritatea, ahotsen zirkulazioa, hetereogeneotasuna… 

asko dira elkarrengandik hurbil dauden nozioak eta hizkuntza gertaerak. Ikuspuntu 

teorikoaren arabera aztergaia bata ala bestea izango da eta azterketarako unitatea ere 

aldatu egingo da. Guk azterketa egiterakoan erabiliko dugun ikuspuntua erabakitzeko bi 

irizpide izango ditugu kontuan; alde batetik, aztertu beharreko corpusa, eta bestetik, 

gure azterlanaren azken helburua, hau da, debatearen eredu didaktikorako bidea 

zabaltzea. 

Hasteko, esan behar dugu, gure azterketan bestea izango dela ardatza, besteari 

erreferentzia nola egiten zaion ikusi gura dugu. Erreferentzia egite hori oso baliabide 

garrantzitsua da debateko bi makro-operazioak (justifikazioa eta negoziazioa) 

gauzatzerakoan. Lehenago ere esan dugu guk proposatzen dugun debate ereduan 

helburua elkarrekin egia handiago bat eraikitzea dela, guztien artean eztabaidaia-gaiak 

izan ditzakeen bideak jorratzea eta, horretarako, bestea kontuan hartzea ezinbesteko 

estrategia diskurtsiboa da. Oraintxe ikusi dugu bestea kontuan hartzeko eta norberaren 

jardunean presentzia horren zantzuak erakusteko hainbat baliabide dagoela, aipatu dugu 

Authier-Revuzek izatezko hetereogeneotasuna eta bistakoa desberdintzen dituela, 

bistako hetereogeneotasunak lokutoreak beste batzuen ahotsak sartzeko duen gaitasuna 

erakusten du. Bistako hetereogeneotasuna kontzientea da eta modu intentzionatuan 

egina. Hau da, hain zuzen ere, gure azterketarako bereziki interesgarria iruditzen 

zaiguna, kontziente eta intentzionatua den neurrian irakasgarria delako eta, ondorioz, 

didaktikara begira erabilgarria izango delako. Beraz, eta beste autore batzuei 

erreferentzia eginez, Rouleten (2001) banaketan diskurtso errepresentatu formulatuak 

interesatzen zaizkigu bereziki. 

Gure azterketa diskurtso erreferitura mugatu dugu, hau da, hetereogeneitate eta 

polifonian, marko mikro-estruktural baten ulertu behar da egingo duguna. Esate 

baterako, guk ez ditugu digresioak edota komentarioak kontuan hartuko, maila 
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enuntziatibo edo polifoniko bajtiniano-dukrotianoari dagozkionak zuzen-zuzenean. Ez 

interesgarriak edota garrantzitsuak iruditzen ez zaizkigulako, baizik eta modu horretako 

hetereogeneitate enuntziatiboak, lehen ere aipatu dugunez, esperientzia soziala eskatzen 

dutelako. Eta horren harira, esan behar da nagusiek aurrez entzun eta irakurritakoak 

euren diskurtsoan erakusten dituztela. Azterketa maila horretan egingo bagenu, 

gaztetxoek emaitza askoz okerragoak erakutsiko lituzkete, besteak beste, euren 

esperientzia soziala txikiagoa delako. 

Diskurtso erreferituaren barruan lau kategoria bereizten dira: diskurtso zuzena, 

zehar diskurtsoa, diskurtso zuzen librea eta zehar diskurtso librea. Diskurtso zuzen 

librea eta zehar diskurtso libreak diskurtso zuzen eta zehar diskurtso ez markatuak dira; 

hau da, hiztunak testuinguruan eta bere ezagutzetan oinarritu eta interpretatzen du 

beste baten hitzak erreferitzen direla. Bi aldaera horiek, batez ere, literaturaren eremuan 

erabiltzen dira eta hiztunaren ekoizpena eta aipuaren arteko muga lausoa da. Diskurtso 

libreetan ez da markorik egoten eta, beraz, ezta sarrera aditzik ere; hala ere, sarrera-

aditzik ez egoteak ez du nahitaez esan gura diskurtso libre baten aurrean gaudenik. Guk 

sarrera-aditzik ez egon arren, nolabait hor beste baten hitzak daudela jakitera ematen 

duen markaren bat dagoen kasuetan —esate baterako iturria argi azaltzen denean edota 

intonazioa aldatzen denean— diskurtso erreferitu bezala aztertu dugu, kasu horiek ez 

direlako interpretatiboak eta badutelako hiztunak konzienteki egindako markatze lan 

bat.  

4.1. EZAUGARRI OROKORRAK 

Aipuak esaten denean, autore gehienak diskurtso erreferituari —discours rapporté 

frantsesez, “diskurtso errepresentatu formulatua” Rouletentzat (2001) — buruz 

dihardute. Oraintxe esan dugun moduan diskurtso erreferituan lau dira aipatzen diren 

egiturak: diskurtso zuzena, zehar diskurtsoa, diskurtso zuzen librea eta zehar diskurtso 

librea. Hala ere, guk hemen —lehen emandako arrazoiak tarteko— eremu ez literarioan 

gehien azaltzen diren formak ekarriko ditugu: zuzena eta zeharkakoa. Autore gehienek 

onartzen dute horiek ez direla besteen esanei erreferentzia egiteko bide bakarrak, baina 

aipua modu bistakoan agertzen denez, sintaktikoki adierazia, horiei buruzko azterketak 

gehiago eta zehatzagoak dira. 
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Gaulmyn (1992:122, Vincent eta Dubois 1997:7tik jasoa) autoreak diskurtso 

erreferituari buruz hitz egiten duenean aitortzen du ikuspegi klasikoak ez duela baliabide 

horren zabaltasun guztia jasotzen: 

Par Discours Rapporté, on s’accorde à entendre la retransmission différée qu’un 

locuteur ou scripteur L fait des paroles antérieurement prononcées par un locuteur 

ou scripteur L’ (L et L’ peuvent représenter une seule et même personne dans deux 

situations distinctes). L’énoncé d’un DR a pour objet de reproduire un acte 

d’énonciation déterminé, effectué par un locuteur, identifié, localisé dans le temps et 

l’espace. Toutefois, cette acception classique du DR ne couvre que partiellement les 

fait observables 

Hala ere, diskurtso erreferituaren zenbait ezaugarri azaltzerakoan, oro har, autore 

guztiek bat egiten dute. Estilo zuzena eta zehar estiloa bereizteko gehienetan arrazoi 

sintaktikoak ekartzen dira: 

Dans le cas du discours indirect, l’énoncé rapporté est systaxiquement subordonné, 

il est règi par un verbe locutoire antéposé et constitue avec lui une phrase unique. 

Dans le cas du discours direct, l’énoncé rapporté est indépendant syntaxiquement et 

son rattachement au contexte peut se faire de deux façons: ou bien il suit une 

formule de présentation, un verbe locutoire antèposé qui annonce et précede la 

citation, ou bien il est suivi d’un incise qui l’attribue réactivement à son auteur, 

incise faite d’un verbe locutoire postposé et d’un sujet inversé (Gaulmyn 1992:26) 

Estilo zuzenean bi segmentu agertzen dira bata bestearen atzean: alde batetik, 

aipuaren markoa dago eta, bestetik, aipua bera. Bi segmentu horiek intonazioarekin, 

isiluneekin eta idatziz komatxoak edota marratxoak erabiliz banatzen dira. Aipuaren 

markoan komunikazio aditza agertzen da. Ahozkoan, kontaketetan bereziki, markoa 

behin eta berriz agertzeko joera dago (eta esan zion... eta galdetu zion... eta pentsatu zuen...). 

Baina, bestalde, testuinguruak informazio nahikoa ematen badu, markoa isilean ere utz 

daiteke. 

Zehar estiloan berbak, edo pentsamendu edo pertzepzioen berbalizazioak, kontatu 

egiten dira, mimikarik gabe edo zatikako mimikarekin. Estilo zuzenean aipatutako zatia 

sintaktikoki banatua agertzen da, zehar estiloan, aldiz, ahotsak batu egiten dira eta 
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sintaktikoki menderakuntza ematen da. Van Der Houwenek (2000) dioskunez estilo 

zuzenak uneko hizketaren ezaugarriak ditu, komunikazio aditz bat agertzeko aukera 

albo batera utziz gero, zehar estiloak, aldiz, ez du soinu, keinu edo bokatiborik; 

jatorrizko intonazioa mantenduz galderak, aginterak edo harridurak egitea baimentzen 

du.  

(59) AO presoen sendiek adibidez / era guztietara 

erreklamatu du herri honek presoen hurbiltzea / 

instituzionalki / gose greben bitartez / mobilizazioen bitartez 

/ mozio instituzionalaren bitartez / eta madrilek ze esaten du 

// ez dut mogituko beraz / herri honek egiten duen galdera 

da / (hitzak banan banan ahoskatuz) eta nik ze demontre egin 

behar dut nere hitza errespetatua izan dadin (Gau:on 64) 

(60) AO […] eta esan zun / kontuz / zeren eta norbait 

elektro elektrokutatua izango da (Gau:on 490) 

Euskaltzaindiko gramatika batzordeak EGLU-Vean (1999:30) estilo zuzenak eta 

zehar estiloari buruz jarduten du, eta bertan jasotzen da estilo zuzenean jatorrizko hitz 

berak errepikatzen diren bitartean, inolako aldaketa gramatikalik egin gabe, zehar 

estiloan zenbait aldaketa izaten dutela, edo nahitaez edo aukeran, jatorrizko perpaus 

lokabeak mendeko bilakatuz, dagokien menderagailua hartzen dute. Gogorarazten 

digute estilo zuzenean jatorrizko perpausak bere hartan ematen direla eta aditz 

aipatzailea ez dela agertzen edo aipamenetik bereiz ematen dela, eten baten ondoren; 

zehar estilokoetan, ordea, aipamenak menderagailua darama ondoan eta aditz 

aipatzailearen perpausean txertatua ageri da. Gainera, jatorrizko perpausak zehar-

estilora pasatzeak lerratze edo egokitze deiktiko bat egitera behartzen du hiztuna. 

Aipatutako perpausak birformulatu egiten dira eta ikuspegi deiktikoa hiztun berriarena 

da eta ez jatorrizko hiztunarena. Horrela, askotan aditzaren pertsona eta denbora edota 

erakusleak eta horrelakoak ere aldatu egin beharko dira.  

Van Der Houwenek (2000) ere ezaugarri hori nabarmentzen du eta gogorarazten 

digu bi estilo horien artean badela begi-bistakoa den desberdintasun bat: hiztunak hitz 

egiterakoan hartzen duen ikuspuntua. Hala, zehar estiloan hiztunak bere ikuspuntutik 



Diskurtso erreferitua 

 145 

jarduten du (Mikelek esan du bihar egingo duela) eta espazioari eta denborari dagozkion 

markak bereak dira, estilo zuzenean, ordea, bere diskurtsora ekartzen duen 

enuntziatzailearen ikuspegitik hitz egiten du (Mikelek esan du: “bihar egingo dut”) eta 

espazio zein denborari dagozkion markak harenak dira. Horrek, lehen esan dugun 

moduan, entzuleari dagokionez ere badu eragina, estilo zuzenean entzuleak kontu 

handiagoa izan behar du ni ez delako hiztuna, baizik eta beste pertsona bat, zehar 

estiloan, aldiz, ez dago erreferentean aldaketarik eta, ondorioz, entzuleari eskatzen zaion 

arreta ez da horrenbestekoa. 

Zehar estiloan hainbat hizketa-egintza berresaten da: 

• Zehar aipua deritzonarekin baieztatze bat berrartuko da, honetarako -(e)la 

atzizkia da marka morfologikoa8 (esan du bihar jakingo duela. Ezezkoak 

berrartzerakoan –(e)nik marka morfologikoa agertuko da (nik ez nuen esan gaur 

euria egingo zuenik).  

• Aginduzkoak berrartzerakoan bi eratara egin daiteke: adizki jokatuen kasuan -

(e)la marka agertzen da (ogia ekar dezazula agindu dizu amak) eta adizki 

jokatugabeetan –t(z)eko marka morfologikoa (ogia ekartzeko agindu dit amak). 

Bestaldea, aginduzkoaren ordez eskaera edo erregua baldin bada –t(z)eko 

markaren ordez –t(z)ea marka ere erabil daiteke (irakaslearekin hitz egitea eskatu 

dute).  

• Bai eta ez partikulak direnean aipatu beharrekoak, baietz eta ezetz bezala 

jasotzen dira (esan du etorriko den? – ezetz esan du) ).  

• Galderei dagokienez, euskaraz galdera mota guztiekin forma bera erabiltzen 

da, ez da ezer aldatzen zati-galdera ala bai-ez erako galdera den aipatua, bietan 

-(e)n da agertuko den forma (galdetu dit egia den, galdetu dit nola gertatu den).  

                                                 
 
 

8 Zehaztasun gehiagorekin azaltzen da zein marka morfologiko agertu behar den Zubiri eta Zubiri (2000) 
6.3.1. eta 6.3.2. ataletan. Ez da zehar estiloa zuzenean azaltzen, baina perpaus osagarriei eta zehar galderei buruz 
jarduten dutenean zehar estiloko marka morfologikoak azaltzen dituzte. 



Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 
 

 146 

Laburbilduz, esan dezakegu gramatikaren ikuspegitik zehar estiloaren ezaugarri 

nagusiak komunikazio aditza duen esaldiarekiko mendekotasuna eta deiktikoetan 

hiztunaren ni-orain-hemenera egiten den egokitzapena direla. 

Ez da zaila izaten diskurtso erreferitu bat noiz dagoen asmatzea. Oro har, esan 

dezakegu diskurtso erreferitua erraz identifika daitekeela verba dicendi batez lagundua 

joan ohi delako, nahiz eta beste sarrera aditz batzuk ere badiren edota aditz gabe ere 

ager daitezkeen aipuak, gero ikusiko dugun moduan. Testu aipatzaile eta aipatuaren 

arteko trantsizioa modu esplizituan edo inplizituan egin daiteke. Zalantzarik gabe, 

gehienetan, trantsizio hori komunikazio aditz baten bidez egiten da, baina aditz hori ez 

da beti aipuaren hasieran agertzen, aipuan bertan edota bukaeran ere ager daiteke.  

(61) RE […] asuntoa // gehiago da / nire eritzirako / (B) 

elkarrizketa baten / (A’) elkarrizketatzaileek / (B’’) aurrera / 

edo elkarrizketa garaian / elkarri / nola portatu behar duten 

/ eta zer egin behar duten (A’’) esan diotela (GB Pol 76)  

(62) EB? […] eta (B’) kolorez dela (A) esan didate / (B’’) 

azkenengo bolada honetan (GB Eko 27) 

Aditzik ez zegoen kasuetan, mozketa dagoenaren marka zenbait eta verba dicendi 

bat bersartu ahal izatea diskurtso erreferitua dagoenaren adierazpide nahiko ziurrak dira.  

(63) EB? eta aktoreek eta hitz egiten dutela // jontxo (↑) 

(atzean barreak) // asko aurreratu da orduan (GB EKo 29) 

Bestalde, sarrera aditzik ez dagoen kasuetan, eta estilo zuzenean egindako aipuari 

bidea zabalduz, askotan orduan moduko lokailuak agertzen dira.  

(64) LM osea / irakaskuntza izan da / irtenX / ez da 

/ikerketarako biderik ez dago / e: / ba soziologian aritzeko 

oso mugatuta daude plazak / zuzenbidean berdin / ez dakit 

non berdin / orduan /jo irakasle […] (Babel:121) 

Diskurtso aipatzaile eta aipatuaren arteko mugak ezartzea ahozkoan beti ez da 

hain erraza, beti diskurtso zuzen eta zehar diskurtsoaren arteko oposizioa ez delako 
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hain garbia, aipatutako hitzen hasiera beti ez delako modu esplizituan agertzen eta 

bukaera ere iluna izan daitekeelako. 

Komunikazio aditzei buruz, esan behar da horrelako aditzak gizakiek hizkuntza 

egintzak adierazteko erabiltzen dituzten aditzak direla: esan, galdetu, aipatu, azaldu, jakitera 

eman, eskatu, proposatu bezalako aditzak. Guztiak transitiboak dira eta subjektu eta 

hartzaile humanoak dituzte. Zenbait komunikazio aditzek aipuari sarrera emateaz 

gainera beste informazio edo iruzkin bat gehitzen diote aipatutako hizkuntza ekintzari. 

Ez da berdina norbaitek zerbait esan duela esatea edota azpimarratu duela.  

4.2. BI ESTILOEN DESBERDINTASUN NAGUSIAK 

Reyesek (1993) laburbiltzen dizkigu tradizionalki estilo zuzenaren eta zehar 

estiloaren artean azpimarratu diren desberdintasun nagusiak. Bi mekanismo horien 

arteko diferentzia nagusia hauxe da: estilo zuzenean bestearen edo norberaren hitzak 

berresaten dira itxuran jatorrizko modua mantenduz. Zehar estiloan, aldiz, bestearen 

hitz narratuak forma aldaketa batzuk jasaten ditu egoera komunikatibo berrira egokitu 

alde. Estilo zuzena diskurtsoaren berreraketa bat da eta zehar estiloa, bestalde, parafrasi 

bat, askeagoa edo estuagoa izan daitekeena.  

Guk, gero azalduko dugun moduan, estilo zuzena eta zehar estiloa continuum 

baten ulertzen ditugu. Hala ere, estilo zuzenak eta zehar estiloak badute zenbait 

ezaugarri propio eta horiek azaltzen saiatuko gara hemen. Bi prozedura dira, hala 

sintaktikoki eta semantikoki, nola balio komunikatibo eta diskurtso funtzioei 

dagokienez. Egitura sintaktikoei dagokienean estilo zuzenean aipatutako hiztunaren 

erreferentzia deiktiko guztiak mantentzen dira. 

(65) AO presoen sendiek adibidez / era guztietara 

erreklamatu du herri honek presoen hurbiltzea / 

instituzionalki / gose greben bitartez / mobilizazioen bitartez 

/ mozio instituzionalaren bitartez / eta madrilek ze esaten du 

// ez dut mogituko beraz / herri honek egiten duen galdera 

da / (hitzak banan banan ahoskatuz) eta nik ze demontre egin 

behar dut nere hitza errespetatua izan dadin (Gau:on 64) 



Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 
 

 148 

(66) AA nobedaderik ez dakit / baina nik lehengo baten 

irakurtzen nuen // e / Pinocheten defensa daramaten 

abokatuek / esaten zuten aurreko astebukaeran / aurreko 

loren batzordeetan / batzorde hartaz / bost kidez osatutako 

hartaz / esaten zuten / hasi aurretik bagenekian bi gure alde 

zaudela / orain zazpi dituk eta etzekiagu hoietaz ezertxo ere / 

ezta (GB Pol 56) 

Eta zehar estiloan, ordea, aipuaren egoera komunikatibora egokitzen dira 

erreferentzia horiek guztiak.  

(67) XG […] Aznarrek adierazi baldin badu / zuzen 

zuzenean etarekin hitz egiteko prest dagoela (GB Pol 94) 

(68) XG euskal herritarrekoak esan dezake treguan dagoela / 

eta kale borrokak ez duela mesede politikorik egiten treguari 

/ eta abar / baina etak ez du e / bere ekintzak salatu / eta 

gainera ez du esan / oraindik ere luzaroan ez duela jarraituko 

/ eta gainera esan zaionean barkazioa eskatzeko prest egongo 

litzateken / esan du / estadu espainarrak eskatu beharko 

liokela euskal herriari barkazioa (GB Pol 102) 

Estilo zuzenari eta zehar estiloari gehienetan hainbat balore enuntziatibo eta 

pragmatiko aitortzen zaie. Hala, estilo zuzena egiazkoagoa dela uste da, eta zehar 

estiloa, aldiz, jatorrizko hitzetatik urrunago dagoela. Diskurtso zuzena 

enuntziatzailearen hitzen errepresentazioa izango da eta zehar diskurtsoa, ostera, 

lokutoreak bestearen hitzen jabetzaz egiten duen errepresentazioa. Estilo zuzenean 

besteak aipatutako pertsonaren hitz egiteko modua, hiztegia, intonazioa, azentua eta 

abar mantendu daitezke. Zehar Estiloan imitazio hori ez da horren ohikoa. Authierrek 

(1978:68) hala ere, gogorarazten digu ez baten eta ez bestean ez dugula bestearen 

hitzekin hitz egiten. Estilo zuzenean ere ez dira zehatz-mehatz jasotzen jatorrizko 

diskurtsoko hitzak, besteak beste, diskurtso erreferituaren helburua ez baita soinu 

katearen ezaugarri fisikoak imitatzea, gehiago da enuntziatuaren mezua jasotzea. Hori 

dela eta, gutxitan jasotzen dira enuntziatzailearen “tik” edota ahots-ezaugarriak. 

Autorearen ezaugarri indibidual eta fisikoak galdu ohi dira, ez bada lokutoreak ezaugarri 
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horiexek nabarmendu nahi dituela. Hori egitekotan hiztunak estilo zuzena erabiliko du 

eta ez zehar estiloa. Gainera, Vincent eta Duboisek (1997) gogorarazten diguten 

moduan, ikuspegi psikologikotik ere ia ezinezkoa litzateke aurrez esandako hitzak 

zehatz-mehatz jasotzea, eta ezin dugu ahaztu enuntziatua beti izango dela beste bat, 

egoeraren ezaugarriak beti izango direlako desberdinak.  

Méndezek (1999) esaten du estilo zuzenaren bidez helburu testual eta 

komunikatibo bat baino gehiago bila daitezkeela, hala egiazkotasuna bilatzea, nola 

lekukotasunaren itxura ematea edota narrazioari kolorea gehitzea. Zehar estiloaren bidez, 

aldiz, distantzia, analisia bilatzen direla. Autore horrek dio zehar esateak (decir indirecto) 

ondorio epistemologiko argiak dituela, esandakoaren egiaren balioa zintzilikatua uztea 

horietan argiena. Norbaitek zerbait esan duela esatea ez da zerbait baieztatzea, baizik eta 

zerbait horren aldeko argumentua aurkeztea (zerbait horren aldeko indarra aukeratutako 

komunikazio aditzaren arabera neurtuko da). 

Van der Houwenek (2000) ere aztertzen du estilo zuzenak eta zehar estiloak izan 

ditzaketen funtzio komunikatiboak, eta azaltzen du nola estilo zuzenak entzulearen 

arreta maila altuagoa eskatzen duen eta zehar estiloak, aldiz, baxuagoa. Zehar estiloan 

hiztunak ez du bere ikuspuntua aldatzen, deixi markak, besteak beste, bere hemen eta 

orainean oinarritzen dira; estilo zuzenean, ordea, hiztunak aipatzen duen pertsonaren 

lekuan jarri behar du eta haren hemen eta orainak kontuan hartu. Halatan, estilo 

zuzeneko aipu baten aurrean entzuleak mementoko hemen eta orainetik aldendu eta 

hiztunak sortu duen hemen eta orain berria identifikatu behar du, eta horrek ahalegin 

handiagoa eskatzen dio. Hori erakusteko egitura narratiboan azterketa egiten du eta 

ikusten du nola narrazioaren hasiera bukaeretan zehar estiloa erabiltzen dela nagusiki, 

eta estilo zuzena narrazioaren korapiloan erabiltzen dela, entzulearen arreta handiena 

eskatzen den narrazioaren fasean. 

Hainbat autorek (besteak beste, Coulmas 1986, Gutierrez 1995) zehar estiloaren 

eta estilo zuzenaren arteko beste desberdintasun bat ere azpimarratzen du: De re eta De 

dicto irakurketei dagokiena. Hori ulertzeko garrantzitsua da aurrez beste kontzeptu bat 

ulertzea: berdinen ordezkatzearen printzipioa deritzona. Berdinak izango dira bata 
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bestearengatik aldagarriak diren terminoak, horrek enuntziatuaren egia aldatzen ez 

duenean. Kontzeptu horrek beste bi kontzepturekin hartu-eman zuzena du: 

• Erreferentzia opakudun testuingurua: berdinen ordezkapen printzipioa ezin da 

aplikatu.  

• Erreferentzia gardeneko testuingurua: berdinen ordezkapen printzipioa aplika 

daiteke, hau da, bi adierazpide entitate berdinari dagozkio eta elkarrekin 

aldagarriak dira eta horrek ez du enuntziatuaren egia aldatzen. 

Estilo zuzenari eta zehar estiloari dagokienez ondorengo taulan biltzen da 

banaketa nola agertzen den: 

 

estilo zuzena testuinguru opakoa de dicto irakurketa 
zehar estiloa testuinguru gardena de re irakurketa 

 

Hona hemen argigarriak diren bi adibide klasiko:  

(69) Edipok esan zuen: “Yocastarekin ezkondu nahi dut” ≠ 

Edipok esan zuen: “nire amarekin ezkondu nahi dut” 

(70) Edipok esan zuen Yocastarekin ezkondu nahi zuela = 

Edipok esan zuen bere amarekin ezkondu nahi zuela. 

Estilo zuzeneko adibidean ezin dugu identifikatu zuzenean Yocasta Ediporen 

amarekin, zehar estiloko adibidean, berriz, bai.  

4.3. IKUSPEGI TRADIZIONALETIK HARATAGO 

Oraintxe esan dugun moduan, gramatikek estilo zuzena eta zehar estiloa esaldiaren 

eremuan aztertu dute, baina diskurtso erreferitua aztergai izan duten autore askok 

azterketa modu horren estutasuna nabarmentzen dute. Hala, Méndezek (1999: 106) ildo 

horretatik diosku “el enunciado en discurso referido puede abarcar formas tan diversas 

de reproducir y atribuir otras situaciones comunicativas, que las distinciones 

tradicionales se vuelven insuficientes”.  
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Hala ere, estutasuna ez dago gramatika ikuspegiarekin bakarrik lotuta, Rosierrek 

(2000/ Schapira 2004k aipatua) estilo zuzena-zehar estiloa bikotearen esanahi 

ideologikoa aipatzen du eta esaten du diskurtso zuzenak jatorrizko testua egiaz jasotzen 

duela eta zehar estiloak, aldiz, egiazkotasun hori ez duela bermatzen. Hori bere horretan 

hartuko bagenu, orain arte estilo zuzen moduan ikusitako adibide asko eta asko zehar 

estiloa direla esan beharko genuke: 

(71) AA eta horregatik esan nahi dut / eta gaur egun / 

hemen / hemen erabakitzerakoan esaten dute // ez gara 

sekula eseriko indarkeria erabiltzen dutenekin […] (GB Pol: 

128) 

Aurreko adibidean argi dago “ez gara sekula eseriko indarkeria erabiltzen 

dutenekin” ez dela ari aurretik, une jakin baten, pertsona jakin batek esandakoari 

erreferentzia egiten. Baina, bestalde, argi dago ezaugarri gramatikalak begiratuz gero, 

adibide hori estilo zuzena dela. Hori guztia kontuan hartuz, eta gero azalduko dugu 

zehatzago, uste dugu estilo zuzenaren eta zehar estiloaren artean continuum bat badela 

eta orain aipatutako adibideak hurbilago daudela estilo zuzenetik zehar estilotik baino. 

Estutasuna hori bera dute hizpide Vincent eta Dubois (1997) autoreek esaten 

dutenean diskurtso erreferituaren definizio tradizionala soilik kontuan hartuko bagenu, 

albo batera utziko genituzkeela diskurtso erreferituaren egitura eduki arren autore 

jakinik ez duten eta aurrez esandako hitzak jasotzen ez dituzten enuntziatuak. Diskurtso 

erreferituaren egiturarekin diskurtso aipatu “tradizionalaz” gainera beste enuntziatu 

mota batzuk ere ager daitezke, hala nola, norbaitek esan duena, norbaitek esan 

dezakeena, norbaitek bere buruari esan diona, talde batek esan duena, inoiz esango ez 

genukeena edota beste batzuek inoiz esan ez dutena. Horiek guztiak komunean daukate 

egitura sintaktiko bat zeinetan bi enuntziazio egintza banatzen diren: bata jardunean 

dagoena (A) eta bestea nabarmendu gura diren hitz erreal edo asmatuak osatzen dutena 

(B). Guk ere hausnarketa horrekin bat egiten dugu eta diskurtso erreferitua zabaltasunez 

ulertzeko beharra erakusteko hona hemen diskurtso erreferitu “tradizionalak” zuzenean 

kontuan hartuko ez lukeen gure corpuseko zenbait adibide: 
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(72) BS […] (A) nik galdera bat egingo nizueke / e 

mendebaldeko euskal herrikoei edo / gernikako 

estatutuarekin mugitzen mugitzen zaretenei eta // (B) noiz 

aldatuko / noiz aldatuko duzue izen ofiziala / ya / betirako / 

behin betirako / euskadi eta pais vasco baztertuz gernikako 

estatututik? (Gau:on 217) 

(73) AK […] (A) esaten da (B) tranpak preparatzen direla / 

eta politikoak / partido politikoak eta erakundeak / tranpak 

preparatu dituztela (Gau:on 81) 

(74) XG bai / eta treguan dago / baina (A) ez du esan (B) ez 

duela jarraituko (GB Pol 96) 

(75) XG (A) euskal herritarrekoak esan dezake (B) treguan 

dagoela / eta kale borrokak ez duela mesede politikorik 

egiten treguari / eta abar / baina (A’) etak ez du e / (B) bere 

ekintzak (A’’) salatu / eta gainera (A) ez du esan (B) oraindik 

ere luzaroan ez duela jarraituko /(A) eta gainera esan 

zaionean (B) barkazioa eskatzeko prest egongo litzateken (A) 

esan du /(B) estadu espainarrak eskatu beharko liokela euskal 

herriari barkazioa (GB Pol 102) 

Bestalde, diskurtso erreferituen azterketan hiztun bakarra hartzen da aintzat eta 

nahiz eta, oro har, aipua hiztun bakarrak ekoiztea izan ohikoena, posible da hiztun 

batek baino gehiagok elkarrekin osaturiko aipuak aurkitzea.  

(76) ?? eta badago esaera bat mujer al volante 

NB peligro constante  

(HdA matxismoa: 489-490) 

DISKURTSO ERREFERITUA: CONTINUUM BAT 

Lehen ere esan dugu diskurtso erreferitua modu tradizionalean ulertzen duten 

gramatiketan bi egituren arteko desberdintasuna —komunikazio aditzari 

mendekotasuna eta marka deiktikoak hiztunari egokitzea zehar estiloan, eta diskurtso 

zuzenaren independentzia eta iturriaren marka deiktikoak mantentzea— erraz 
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identifikatzen dela. Nahiz eta bi muturretan estilo zuzenaren eta zehar estiloaren 

ezaugarri estereotipatuak gordetzen direla onartu, bi egituren arteko muga zehatza 

ikusten ez duten geroz eta autore gehiago dago, eta continuum hitza han eta hemen 

agertzen da. Hala diosku Melletek (2000:91): 

L’époque est bien finie où l’on pouvait opposer naïvement deux types de discours 

rapporté, le discours direct et le indirect, catégories parfaitement étanches 

caractérisées par des critères distinctifs univoques […] La notion de continuum 

(que se trouve au centre de la thèse de Rosier) bat en brèche la stricte opposition 

binaire du traditionnel diptyque. (Mellet 2000:91, Schapira 2004:131tik jasoa) 

Méndezek (1999), ildo beretik, gogorarazten digu besteen diskurtsoa aipatzeko 

moduak continuum baten segmentu moduan ulertu behar direla eta formak beti ez direla 

“garbiak” izaten (“garbiak” gramatikek deskribatzen dituzten estilo zuzen eta zehar 

estiloaren zentzuan). Askotan, ohartu gabe, forma batzuetatik besteetara igarotzen da 

hiztuna. Andersenek (2002:203) ere antzeko adibideak aipatzen ditu eta esaten du “ce 

type qui illustrent le continuum entre les deux pôles formés par le DD et le DI sont des 

exemples où on aurait tendence à parler plutôt de changements de stratégie lors de la 

production orale que de cas intermédiaires proprement dits”. Horietan testu unitatea 

bakarraren baitan hainbat diskurtso erreferitu forma ager daiteke. Halakoa da hurrengo 

adibidekoa. 

(77) AE bai / konfidantza da // baina / nire gurasoak 

tabernetara joaten dirazenean / esaten didate / joe / atziber / 

zu etzara ebiliko handik / ze / daude zure urteko jendea / 

dan / daudela edanda // ta ba ikusten diotela eztakit zenbat 

negar egiten / besteak botatzen eta ez duela ni horrela 

ibiltzea // eta joe ba / nik esaten diet nitan konfiatzen 

badute / ez dutela zertan horrela jarri behar / ezta? (HdA 

gurasoak: 99) 

Gainera, ahoz askotan hasiera faltsuak ere sortzen dira, hala, hiztunak aipua 

formari dagokionez zehar estiloan ekiten du, baina estilo zuzenean bukatzen du, edota 

alderantziz. Kasu horretan forma ez diren beste irizpide batzuk hartu beharko dira 

kontutan zein estilo den erabakitzeko. 
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(78) AO eta guk beti planteatu dut / nik esaten dut // 

plublikoki askotan esan dugula / hemen prezio ikaragarria 

duena gerra da (Gau:on 97) 

Ahoz zaratek, zurrumurruek eta bestelakoek ere eragin zuzena izan dezakete estilo 

batetik bestera salto egiteko orduan: 

(79) AE ba horrexegaitik / nik bere badakit eta nik bere 

badakit zer egiten dudan nire bizitzarekin (zurrumurruak) eske 

hori da // niri esatea / ba / txarra da // ba / txarra da 

erretze / (zurrumurruak) ba bale / joe kaiet / baina nire esaten 

badidate txarra dela erretzea / ba bale/ ba badakit txarra dela 

/ ezta? (zurrumurruak) (HdA gurasoak: 113)  

Baina continuumari buruz berba egiteko arrazoi bakarrak ez dira ahoz batzuetan 

hiztunak egiten dituen estilo batetik besterako jauziak, bada aintzat hartu beharreko 

zenbait aspektu. 

Lehen aipatu dugu Rossierrek (2000/ Schapira 2004k aipatua) estilo zuzena-zehar 

estiloa bikotearen esanahi ideologikoa banatzen duela, bata egiazkotasunaren 

adierazpena da eta besteak, ordea, ez du egiazkotasun hori bermatzen. Hori horrela, 

lehen aipatu dugun adibidea gogoratu gura dugu orain: “hemen erabakitzerakoan esaten 

dute: ez gara sekula eseriko indarkeria erabiltzen dutenekin”. Adibide hori ez da 

jatorrizko hizketa-egintza zehatz baten aipua, baizik eta iturri horrek esan lezakeen 

zerbait, edo jatorrian esan ohi duen antzeko aipu bat ekartzen da. Gure corpusaren 

azterketa egiterakoan modu honetako aipuak sasi-erreprodukzioak direla esango dugu, 

Vincent eta Duboisen (1997) terminologiari eutsiz. Schapirak (2004) modu horretako 

egiturei “ereduzko hitzak” (parole prototypique) deitzen die. Egitura horiek diskurtso 

zuzenaren egitura sintaktikoaikusp izan dezakete eta aditza inperfektua izan ohi da.  

Schapirak (2004) ereduzko hitzen barruan beste egitura batzuk ere aipatzen ditu: 

“hitz bereizgarriak” (la parole caracterisante) Hemen biltzen dira Xek dioen moduan, Xek 

dioenez, Xek dioen lez, esaten denez… erako esamoldeek hasiera ematen dioten diskurtso 

erreferituak. Modu horretako esamoldeak, ikuspuntuaren arabera, estilo zuzena 

kontsideratuko dira edo zehar estiloa. Egiturari begiratuz gero esapide horiek ez dute –
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ela zehar estiloko atzizkirik eskatzen “Gorkak dioen moduan ekonomia geroz eta 

okerrago dago” eta horrek pentsarazi diezaguke modu honetako esapideak estilo zuzena 

direla. Baina, formaz ari garela, gure corpusean asko dira –ela duten horrelako 

adibideak. Hala ere, hori gertatzen da gehienetan badagoelako beste egitura bat, 

gehienetan baloraziozkoa (egia da, esan nahi dut…), erlatibozko hori eskatzen duena. 

(80) […] // e honekin esan nahi dudana da / e bai / e hemen 

esan den esan den bezala / bakea biolentziarik eza baino 

zerbait gehiago / benetazko bakea zerbait gehiago dela / 

baina dena den noski / biolentziarik akabera / e behar 

beharrezkoa da / nire ustez behar beharrezko baldintza da 

[…] (Gau:on 68) 

Metevak (2002) egitura horiek “modalisation en discours second” izenpean 

multzokatzen ditu. Autore honek besteen diskurtsoa erreferitzeko egiturak hiru 

multzotan banatzen ditu: batetik, aipuak, esandakoa (formaz eta edukiz) jasotzen 

dutenak; bigarrenik, birformulazioa, horietan biltzen dira jatorrian esandakoaren edukia 

bakarrik berrartzen duten egiturak; eta hirugarrenik, testu irlak, multzo horretan 

jasotzen dira jatorrizko testuko hitzak gordetzen dituzten birformulazioak. Estilo 

zuzena lehen multzoan biltzen du, kasu horretan ere estilo zuzena modu estuan ulertu 

behar da, bere forma estereotipatuenean. Lehentxeago aipatu ditugun Xek dioen moduan 

erakoak, birformulazioen artean multzokatzen dira, zehar estilo eta diskurtso 

narratibizatuarekin batera.  

Shapirak (2004) “hitz bereizgarriak” bi azpimultzotan sailkatzen ditu:  

• Behin baino gehiagotan (n bider) esan den diskurtsoa berrartzen dutenak, 

horiek edukia zein estiloa berrartu dezakete “Xek dioen moduan”, “Xek 

esaten duen moduan” erakoak. 

• Bigarren multzoan diskurtso birtuala jasotzen du, eta iragarpen balioa du. 

Esamolde horiek ez dute esandako zerbait erreferitzen, baizik eta lokutoreak, 

bere esperientziatik abiatuz, esango lukeenaren errepresentazioa egiten da. 

Aditza baldintzan edo hipotetikoan egongo da modu horretako aipuetan.  
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Horiez gain hirugarren multzo bat ere aipatzen du, bertan biltzen ditu errefrauak, 

esamoldeak, leloak… erreferitzen dituzten adibideak: “esaten den moduan…” moduko 

esamoldeekin agertu ohi direla aipatzen du, halaber. Horiek guztiak, Shapiraren (2004) 

esanetan, estilo zuzenaren eta zehar estiloaren arteko continuum horretan daude. 

Funtsean guk ere hala uste dugu, baina era berean badirudi, formaz behintzat, estilo 

zuzenetik hurbilago daudela.  

Hala, gure hautua ondokoa da: Vincent eta Duboisek (1997) egiten duten antzera, 

guk estilo zuzena eta zehar estiloa modu zabalagoan ulertzen dugu eta estilo bakoitza 

izendatzerakoan ez dugu esandakoaren egiazkotasuna hain aintzat hartzen, nahiz eta 

jakin badakigun ez direla maila bereko fenomenoak. Hala ere, aipu horien arteko 

desberdintasunak beste bide batzuetatik, erabilerak eta funtzioak begiratuz esaterako, 

harrapatzen saiatuko gara.  

Laburbilduz, esan dugunaren haritik, dela komunikazio aditza ezkutuan duelako, 

dela modu baten hasi eta bestean bukatzen duelako, edota beste hainbat arrazoi tarteko 

ikus daiteke askotan ez dela erraza aipu bat estilo zuzenean edo zehar estiloan egina 

dagoen esatea. Nahiz eta jakin askotan egiturak ez direla “garbiak” eta continuum 

bateko parte direla, esan dugu aipuak continuum horretan mutur batetik edo bestetik 

hurbilago koka ditzakegula, eta bide horretatik gu estilo zuzena eta zehar estiloa 

bereizten saiatuko garela. Hurrengo lerroetan, ahoz estilo zuzena eta zehar estiloa 

bereizteko kontuan hartu beharreko zenbait aspektu eta marka zehaztuko dugu. Kontua 

ez da multzokatze zurruna egitea eta hau zuzena da eta hau, aldiz, zeharkakoa esatea, 

baina bai gramatikak eskaintzen ez dizkigun irizpide orokor batzuk finkatzea. Irizpide 

horiek askotarikoak eta oso maila desberdinetakoak dira, hasi prosodiatik eta aldaera 

didalektalera. Halaber, esan behar da, askotan irizpideetariko bat baino gehiago batera 

agertzeak erakutsiko digula aipua estilo zuzenean edo zehar estiloan dagoen. 

Ahoz estilo zuzena identifikatzeko irizpideetariko bat prosodiarena da. Authierrek 

(1978) dioenari kasu eginez, idatziz komatxoekin adierazten dena ahoz askotan 

intonazioaren bidez adierazten da. Hala, estilo zuzenean egindako hitz jarduna 

intonazioa aldatuz edota jatorrizko hiztunaren hizketa modua imitatu guran egiten da, 

modu horretan entzuleari aipua dela argi utziz. “Imitatutako” hizketa modua pertsona 
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jakin batena edota hiztun talde baten adierazgarri izan daiteke. Hurrengo adibidean (81) 

argi dago ez dutela pertsona jakin baten hizketa modua imitatu gura, giza talde oso 

batena baino.  

(81) MG ez die juten denda batera eta (ahotsa aldatuz) a nire / 

nire alaba danez / panpin bat erosiko’iot (HdA matxismoa:544)  

Markoan estilo zuzena edo zehar estiloa den erabakitzeko informazio nahikoa ez 

dagoen kasuetan beste baliabide bat aditzaren denbora begiratzea da; aditzean 

aldaketaren bat egonez gero, lehenalditik orainaldira pasatzea esaterako, estilo zuzena 

dela esan dezakegu. Bigarren enuntziatua lehenengoaren menpe balego, ez genuke aditz 

denboran aldaketarik esperoko.  

(82) JE […] baina titular gehienak izan ziren / lizarrako 

foroak / ezta ikuttu ere (↑) / ezta aipamenik ez du egiten 

(Gau:on 231) 

Bestalde, badira adierazpide batzuk, oro har eta ia modu sistematikoan, zehar 

estiloaren agerpena mozten dutenak eta, beraz, estilo zuzenaren adierazgarri direnak. 

Horietariko batzuk dira: aipuan agertzen diren galdera zein harridura adierazpideak, 

errefrauak, hitz-txanda bultzatzeko markak (bai, baina, bueno...) edota jo, benga, ño 

bezalako esapideak.  

(83) PB esaten den bezala ba / hauts haietatik / e: / lokatz 

hauek etorri dira (GB Pol 50) 

(84) AA mehatxu bezela erabili daiteke esanez / bueno aizu 

/ konpontzen ez bazate / edo horrelako harremanak izaten 

ez badituzue / edo giza eskubideak betetzen ez badituzue / 

kontuz / indarra erabili dezakegu (GB Pol 54) 

(85) […] baina puntuak este / Aiendek jarri dituela // zeren 

azken baten planteatu du bueno iritsi da memento konkretu 

bat / etak su etena este planteatu du / lau hilabete edo ez 

dakit zenbait daramagu / ba ez dakit nolabaiteko egoera berri 
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honetan // eta zergatik ez gera / (galdetuz) zergatik ez gera 

ados jartzen (Gau:on 73) 

(86) JE  hori da norberak duen nazionalista / izaera ukatzea 

// zeatik askotan hemen sozialistek / batipat / batipat 

sozialistek esaten dutenean // nacionalistas y no nacionalistas 

/ da batek negaziotikan bere burua identifikatzen duenean // 

ño / ze ote da hau bere burua / ukatu nahiean dabilena 

(Gau:on 437) 

Besteak esandakoa, besteak esandako jatorrizko hizkuntzan, dialektoan edota 

soziolektoan jasoz gero, aipua estilo zuzenean jasota dagoela esan daiteke. 

(87) JE […] zeatik askotan hemen sozialistek / batipat / 

batipat sozialistek esaten dutenean // nacionalistas y no 

nacionalistas/ da batek negaziotikan bere burua 

identifikatzen duenean // ño / ze ote da hau bere burua / 

ukatu nahiean dabilena (Gau:on 437) 

Ildo beretik, hiztun taldeek izan ohi dituzte bere-bereak diren hitz, esamolde edo 

hitz-jokoak. Diskurtso erreferitua estilo zuzenean egiteko iturriaren jatorrizko hizketa 

modua errespetatu beharko da, edo bestela formarik neutroena erabili. Aldiz, aipua 

egiten duen hiztunak bere esamolde edo lexikoa erabili gura badu, zehar estiloa erabili 

beharko du. Esate baterako, eman dezagun ama batek semeari manifestaziora ez 

joateko esaten diola eta gazte horrek bere lagunei elkarrizketaren berri eman gura diela. 

Amak esan dit “ez zaitez manifestaziora joan” esperoko genuke, baina ez Amak esan dit “ez 

zaitez manifara joan”, ordea, zehar estiloan balego aipua, gazteak bere jerga erabiltzea 

zilegi da eta Amak esan dit manifara ez joateko esatea. Berdina gertatuko zatekeen amak 

bere pentsaera adierazteko adjektibatzea egingo balu. Modu horretan semearen gazte 

lokalari buruz berba egin ostean semeak elkarrizketa gogorarazterakoan honek Ama beti 

dabil “beti zaude zulo zikin horretan sartuta” esango luke, baina ez Amak esaten dit beti nagoela 

zulo zikin honetan sartuta. Laburbilduz, hiztunak bere taldeko ezaugarriak mantentzen 

baditu, zehar estiloa agertuko da; iturriaren taldeko ezaugarriak mantentzen baditu, 

ostera, estilo zuzena erabiliko du. 
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Laburbilduz, gure corpusaren azterketa egiterakoan, alde batetik, estilo zuzena eta 

zehar estiloa begiratuko ditugu, baina ez dugu ikuspegi gramatikaletik bakarrik 

aztertuko; eta bestetik, ez dugu egiazkotasuna estilo zuzena ezaugarritzeko funtsezko 

ezaugarri moduan erabiliko. Modu horretan, gure ustez garrantzitsuak diren zenbait 

aspektu hartuko dugu aintzat: 

• Diskurtso erreferituaren bidez, aurrez esandako enuntziatuak ekar daitezke 

diskurtsora, baina baita asmatutako enuntziatuak, inoiz esango ez direnak, 

norbaitek esan ditzakeenak, norberaren buruari esaten zaizkionak eta abar ere. 

Guk horiek guztiak hartuko ditugu kontuan.   

• Ez ditugu aipu berbalak bakarrik begiratuko eta, horretarako, komunikazio 

aditzez landa, pentsamendu aditzak ere kontuan hartuko ditugu azterketa 

egiteko orduan. 

• Formaz gainera, estilo zuzena eta zehar estiloa erabakitzeko beste irizpide 

batzuk ere kontuan hartuko dira: prosodia, semantika, pragmatika eta abar. 

4.4. AIPU SINPLEAK, KONPLEXUAK (ETA HITZ-TRUKE 

AIPATUAK) 

Diskurtso erreferitua irudikatzerakoan aipu bakarra jasotzen duen egitura etortzen 

zaigu burura, baina ahozkoan, sarri askotan, diskurtso erreferituak ez dira sinpleak 

izaten eta egitura konplexuak izaten dituzte. Mugimendu bakarrean egiten diren 

diskurtso erreferituak azken finean aipu bakarra dira. Konplexutasuna, gainera, hainbat 

mailakoa izan daiteke.  

Lehen multzo baten, enuntziatzaileak aipu-aukera bat baino gehiago erreferitzen 

dituen enuntziatuak biltzen dira. Kasu horietan ez da esandakoa erreferitzen, baizik eta 

egoera jakin baten esan litekeena (galdetuko diot: ondo zaude? eta berak erantzungo dit ondo 

nago edo ez nago ondo).  

Bigarrenik, konplexuak dira baita aurrez esandakoa argitzeko hiztunak egiten 

dituen aipu bikoitzak ere: nik ez dut esan XXX, nik esan dut YYY. Argitze hori egiteko, 

oro har, lehen pauso baten zer ez duen esan gogorarazten du hiztunak, gero zer esan 

duen baieztatzeko. Hori, norberaren esanekin egin ohi da normalean, baina besteen 
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esanekin ere egiten da. Argitze horiek mugimendu bakarrean gertatzen dira eta 

horregatik jasotzen ditugu diskurtso erreferitu konplexu bezala. 

Hirugarren multzo baten, aipu txertatuak bildu daitezke. Horietan diskurtso aipatu 

baten barruan beste diskurtso aipatu bat duten diskurtso erreferituak bil ditzakegu: 

(88) AO eta guk beti planteatu dut / nik esaten dut // 

plublikoki askotan esan dugula / hemen prezio ikaragarria 

duena gerra da (Gau:on 97) 

Aipu-konplexuetan bi estiloak, zuzena eta zehar estiloa, agertu ohi dira. 

Bukatzeko, laugarren multzo baten hitz-truke aipatuak jasoko genituzke (Les 

échanges rapportés frantsesez). 

Un échange rapporté consiste en la présentation d’une interaction entre au moins 

deux interlocuteurs que interviennent à tour de rôle. Par conséquent, les 

énonciateurs sont aussi, en alternance, les destinataires des interventions. Le corpus 

d’échangers rapportés donne donc accès à la mise en scène d’une rencontre, d’une 

interaction, à travers le filtre d’un narrateur, qu’il soit auteur ou témoin. (Vincent 

& Dubors 1997:54) 

Hitz-truke erreferitu bateko parte direla esateko, erreferitutako enuntziatuak 

sekuentziak izan behar dira, hau da, elkarrizketa unitate bat osatu behar dute. 

Normalean elkartrukeak baieztatze/erreplika edota galdera/erantzun erakoak izaten 

dira, bestelako komentarioekin edo gabe. 

(89) […] okin bati / jo / hi bai bizi haizela ondo / egun guziya 

ezer egin gabe eta abar / aizu barkatu / nik gauez eiten det 

lana/ entenditzen dezu? […] (Babel:30) 

(90) JI esate baterako / batxilleratoan eta / garai batean 

irudi hura irakaslearena / eta / suposatzen da irakasle horri 

berak ematen duen asignatura gustatzen zaiola ta saiatzen 

dela transmititzen eta abar / baino / garai batean esaten duzu 

/ beno hau egin behar’zu / gustatzen bazaizue segi hemendik 

aurrea / eta uain ya / ezin diezu hori esan / ezin diezu joan 
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klasera eta esan / aber / hau ikasi behar duzue biharko 

egunean / ta orduan esaten dizue / ba biharko egunean ezer 

ez / ze nik anai zaharrago bat hau ikasi zuna eta paroan 

dagona (Babel:127) 

Hitz-truke erreferituetan badirudi lokutoreak jatorrizko denbora jarraikortasuna 

errespetatzen duela, eta nolabait, narrazio-logika bat jarraitzen duela (Brès 1997:130, 

Doury 2003n aipatua). Alabaina, elkarrizketa erreferitu bat egiterakoan lokutoreak ez du 

elkartruke osoa jasotzen eta beharrezkoak ez diren elementuak kendu egiten ditu, hala 

nola agurrak edota lankidetzarako elementuak. Esan daiteke oinarrizko hitz elkartrukea 

dela aipatzen dena, ikuspegi informatibo eta argumentatibotik garrantzitsua izan 

daitekeen edukia. 

Hitz-truke erreferituak Douryren (2003) esanetan —eta gure datuak ere bide 

beretik doaz— hiru modutakoak izan daitezke: egiazko elkarrizketa gisa aipatuak, 

prototipiko gisa aurkeztutako asmatutako elkarrizketak eta elkarrizketa hipotetikoak.  

Douryk (2004) dioskunez hitz-truke erreferitu batek hiztunak aldeko zein 

kontrako argumentuak aurkeztea ahalbidetzen du. Baina horretaz gainera autore horrek 

hitz-truke erreferituak kortesiarako mekanismo moduan ere aztertzen ditu, eta esaten 

du hiztunak elkarrizketa erreferitu baten bere hitzak aipatzen dituenean bere buruaren 

irudi bat eskaintzen diola entzuleari. 

4.5. DISKURTSO ERREFERITUAREN MARKOA 

Méndezek (1999), Girón ekarriz, aipatzen du diskurtso erreferituaren sarrera 

adierazpidea edo markoaren funtzioa aipatutako hitzak modu egokian interpretatu ahal 

izateko testuinguru zuzena ematea dela. Bestearen diskurtsoa antolatu eta orientatzeko 

balio du. Markoak bi modutako elementuak izan ditzake: alde batetik, marka 

mugarritzailea (señales demarcativas) eta, bestetik, kanpo aztarnak (indicios externos). Autore 

honen esanetan, marka mugarritzaileak nahitaezkoak dira, erreprodukzioa antolatu eta 

orientatzen dutelako. Kategoria horretan sartzen dira komunikazio aditza, jatorrizko 

diskurtsoaren lokutoreari aipamena eta lotura sintaktikoa. Kanpo aztarnak, ostera, 
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orientatzaileak dira funtsean, jatorrizko egoera enuntziatiboari buruzko informazioa 

ematen dute, interlokutoreak, keinuak, tonuak.  

Horren inguruan ohar bat eman nahi genuke, nahitaezko eta ez-nahitaezko 

banaketa hori idatzizkorako da, gure corpusa aztertu dugunean ikusi dugunez ahozkoan 

markorik gabeko diskurtso ekarriak badaude, beraz, ezin dezakegu guk bat egin 

horrekin. Bestalde, ahozkoan ez da ohikoa jatorrizko egoera enuntziatiboaren inguruko 

informazioa ematea eta keinu zein tonuen berri emateko ez dago hitzen beharrik, askoz 

errazagoa baita iturria imitatzea. 

Hala ere, egia da markoak aipuari buruzko informazio jakingarria eman ohi digula, 

informazio hori gainera hainbat mailakoa izan daiteke. Oraintxe aipatu dugu sarrera 

aditzak aipuari sarrera ematen diola eta Mendezek (1999) gogorarazten digunez iturriak 

bere esanekiko duen jarrera eta hitzak esateko zein bere hitzak esaterakoan zein indar 

ilokutiborekin egin zuen zehazteko balio dio hiztunari. Bestalde, askotan markoan 

aipuaren iturria zehazten da (polifonikoa, diafonikoa edota autofonikoa izan daiteke 

aipua), baita hartzailea definitua ala definitu gabea den ere, eta definitua den kasuetan 

hartzaile hori zein den. Gainera, markoan bertan (bereziki aditzaren morfologiari 

begiratuz) aipua gauzatua ala potentziala den jakin dezakegu, hau da, benetan ekoitzia 

izan den ala ez. 

Baina goazen poliki-poliki:  

SARRERA ADITZAK 

Diskurtso erreferituaren markoko elementuetatik garrantzitsuena da sarrera aditza. 

Sarrera aditzak aipatzen ditugunean argitu behar da autore askok eta askok sarrera 

aditza eta komunikazio aditza sinonimo moduan erabiltzen dutela. Komunikazio 

aditzak aztertzerakoan ere autore guztiak ez datoz bat: batzuk, bereziki gramatikalariak, 

modu estuan ulertzen dute komunikazio aditza; beste batzuk —pragmatikatik datozen 

autoreek oro har—, aldiz, komunikazio aditza nozioa modu zabalagoan ulertzen dute 

eta multzo horretan sartzen dituzte esaterako akzio aditzak, nahiz eta semantikoki 

komunikazio aditzak ez izan zenbait diskurtso erreferitutan funtzio hori betetzen 

dutelako. Guk, are modu zabalagoan hartuko dugu sarrera aditzen gaia, eta 
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pentsamendu aditzak ere (verba sentiendi) kontuan hartuko ditugu. Hau da, sarrera aditza 

deituko dugu aipu bati sarrera ematen duen aditzari eta komunikazio aditzek sarrera 

aditzetan azpisail bat osatuko dute, gero argituko dugun moduan. 

Méndezek (1999) dio sarrera aditza —berak komunikazio aditzak hartzen ditu 

bakarrik aintzat— jatorrizko hiztunaren jarrera objektibatzeko eta bere esanak zein 

indar ilokutiboz ekoitzi dituen adierazteko modua direla, jatorrizko hiztunaren jarrera 

adierazteko modua hitz egiten duenaren subjektibitatearen araberakoa dela ahaztu gabe.  

Sarrera aditzen sailkapena egiterakoan hainbat irizpide aurki daiteke. Esate 

baterako, Reyesek (1993) ere sarrera aditzen artean komunikazio aditzak aipatzen ditu 

eta horiek zazpi azpimultzotan banatzen ditu: aditz deklaratzaileak (esan, komunikatu, 

aipatu, erantzun, jakinarazi etab.), esateko modua adierazten duten aditzak (xurxulatu, 

toteldu, oihukatu etab.), iritzi aditzak (iritzia eman/agertu/azaldu, epaitu, kontsideratu etab.), 

balorazio positiboko aditzak (goraipatu, goratu, onartu etab.), balorazio negatiboko aditzak 

(aurpegiratu, kritikatu, gaitzetsi etab.), agindu aditzak (agindu, debekatu etab.), eskaera 

aditzak (eskatu, erregutu etab.). 

Sailkapen horren baliagarritasuna zalantzan jarri gabe, iruditzen zaigu Vincent eta 

Duboisek (1997) egiten duten sailkapena sinplea eta ulerterraza dela. Hasteko, diskurtso 

erreferituko sarrera aditzen azterketarako hiru arrazoi on ematen dituzte: 1) aditz horiek 

banatzen dute abian den diskurtsoa eta aipua 2) denboraren, moduaren eta enuntziazio 

subjektuaren inguruko informazioa ematen digute eta 3) hizkuntza egintza izendatzen 

dute eta indar ilokutorioaren berri ematen dute. 

Ikuspegi semantiko batetik abiatuta sarrera aditzak hiru multzotan banatzen 

dituzte: 1) esan aditza; 2) egintza ilokutorio jakin bat izendatzen duten aditz 

espezifikoak; eta 3) aditz jakinik gabeko enuntziatuak. Guk horiei, aurrerago azalduko 

ditugun arrazoiengatik, 4) pentsamendu aditzak gehitu dizkiegu. 

ADITZ NEUTROA: ESAN 

Diskurtso erreferituei sarrera emateko zalantzarik gabe gehien agertzen den sarrera 

aditza da esan. Sarrera emaile neutro bezala agertzen da, sarrera aditzen forma 

prototipiko gisa. Mendezek (1999) komunikazio aditzen artxilexema dela esaten du. 



Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 
 

 164 

Vincent eta Duboisek (1997) euren corpuseko aditzak sailkatzerakoan esan aditza 

modaltzaile batez lagunduta dagoenean (esan nahi, baxu esan…) multzo horretatik banatu 

egiten dute eta aditz espezifikoekin batera zenbatzen dute.  

ADITZ ESPEZIFIKOAK 

Forma asko izan arren, sarrera aditzen gutxiengo bat dira. Hiru multzotan 

banatuak daude:  

1. Aditz lokutorio modalizatuak: modalizazio enuntziatiboa agertzen dutenak. 

Gehienak esan aditza dute: esan ahal, esan nahi,… baina badaude beste aditz 

batzuekin osatutakoak ere: azaltzen hasi, erantzuteko gai izan... Sarrera aditzaren 

modalizazioarekin aipuaren indar argumentatiboa gehitzen da.  

(91) LE […] esan nahi dezuela alderdi sozialistak eta partidu 

popularrak / instrumentalizatzen ari gerala / biktimak eta 

abar eta abar / eta horrelako istoriak (Gau:on 71) 

2. Aditz ilokutorio edo esan ez diren beste verba dicendiak: komunikazio gertaera 

bideratzen dute, enuntziatzailearen jarrera eta esateko moduaren inguruko 

informazioa ematen dute: kontatu, eskatu, galdetu, erantzun, 

azpimarratu,esplikatu,… 

(92) RE orain karo / hori esplikatzeko kapaz baldin bagera / 

zu une honetan pairatzen ari zaren egoera / edo kale 

borrokan zuri egiten dizuten indarkeria / edo beste borroka 

batekin / zure personaren gainean / personaren gainean 

egiten duten presioa / zuk aguantatu zazu / ze beste guztioi 

komeni zaigu ta // hori esplikatzen ba:diogu (GB Pol:108) 

3.  Akzio aditzak: aipuari bidea zabaltzeko asmoz erabilitako aditzak dira, baina 

semantikoki ez daukate esatearekin harreman zuzenik.  

(93) AA […] eta ez direnean egon ere bai / adibidez / hor 

atera dira / lidergoa eramanaz gainera / yugoslaviako 

problema konpontzeko elkarrizketa behar da / indarkeriarik 
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ez / elkarrizketa / elkarrizketa behar da / eta adibidez / edo 

irlandan / edo hainbat eta hainbat tokitan (GB Pol:126) 

Euskaraz, maiz, modu honetako aditzak “eta” batekin agertzen dira: joan 

zen eta…, etorri zen eta…, ekarri zuen eta… 

(94) AE […] joder ba ni ez naiz joango gurasoengana eta ba 

ba / porro bat probatu dut / porque / ba / lenengoan 

aurkitzen diatena / ba zaplamoko bat ematen didate (HdA 

gurasoak:28)  

ADITZ GABEKO ENUNTZIATUAK 

Enuntziatzaile aldaketak baimentzen du egoera testuinguruak edota diskurtso 

erreferituaren edukiak lokutore aldaketak identifikatzea. Tinbrearen, ahots ezaugarrien 

edota intonazioaren aldaketa ere indize pertinenteak dira txandatze hori identifikatzeko 

garaian. Bestalde, lehen aipatu dugun moduan batzuetan orduan, halako baten moduko 

elementu bat agertzen da aipuaren aurretik eta honi bidea zabalduz. 

(95) EE mutilak kanpotikan erakusten dute izango bazian 

bezela / (ahotsa aldatuz) ni hemen nao eta (HdA matxismoa: 

659) 

Lehen esan dugun moduan, sarrera-aditzik ez egotea diskurtso zuzen librearen eta 

zehar diskurtso librearen berezko ezaugarriak dira. Van der Houwenek (2000:39) diosku 

hiztunak poliki-poliki entzulea inplikatu lezakeela eta inplikazio horren maila gorena 

sarrera aditzik ez erabiltzea dela, hona bere hitzak: “La omisión del verbum dicendi por 

parte del hablante se puede considerar como la involucración máxima del oyente. Sólo 

por el contexto y la entonción puede el oyente interpretar el habla reproducida”. Hala 

ere, argitu behar dugu guk sarrera-aditzik gabeko diskurtso erreferituak kontuan hartu 

ditugula markoan aipuaren izaera markatzeko elementuren bat zegoen kasuetan: iturria, 

prosodia eta abar. Beraz, neurri baten, esan daiteke markatuak dauden adibideak 

bakarrik hartu ditugula kontuan.  
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PENTSAMENDU ADITZAK 

Orain arte komunikazio aditza duten diskurtso erreferituak bakarrik aipatu ditugu. 

Vincent eta Duboisek (1997:29) ahozko frantsesean diskurtso erreferituaren azterketan 

komunikazio aditzak bakarrik hartzen dituzte kontutan. Barne hizkuntzaren kasuan 

adibidez esan aditza kontuan hartzen dute (je me dis), baina pentsatu aditza ez (je pense). 

Erabaki hori hartzeko bi arrazoi aipatzen dituzte: alde batetik, pentsatu aditzak inoiz ez 

duela diskurtso zuzeneko egiturarik eskatzen, eta bestetik, hitzen erreprodukzioarekin 

lotutako enuntziazioak bakarrik zenbatzea gura dutela. Hala ere, Marnettek (2002) 

diosku berak aztertutako corpusean badaudela penser aditza estilo zuzenean agertzen den 

adibide batzuk, nahiz eta bere ustez Vincent eta Duboisen intuizioa zuzena izan eta 

aditz hori, oro har, ez den barne hitzak transmititzeko erabiltzen. 

Euskaraz ez da horren ohikoa “nik nire buruari esan nion” modukoak esatea, 

nahiz eta askotan bakarrizketa adibideetan esan aditza isilpean gordetzen den eta nik 

neure buruari, neure barrurako, neure baitan bezalako esamoldeetan agertzen den diskurtso 

erreferitua. Hala ere, aipatu behar da euskaraz “nik pentsatu nuen” moduko esapideak 

askotan agertzen direla barne hizketan eta, gainera, pentsatu aditzarekin estilo zuzeneko 

enuntziatuak ere ager daitezkeela. Horren erakusgarri azpiko adibideak: 

(96) IO [...] askotan batzuk pentsatzen dute normalizazio 

politikoa badagoela / edo biolentziak / aldegingo balu izango 

gendukela normalizazioa / nik ez dut horrela pentsatzen / 

nik pentsatzen dut / noski / biolentzia eza // behar 

beharrezkoa da / eta hori egin behar da / baino / biolentzia 

gabe / edo behintzat biolentzia armaturik gabe gabeko / 

herri batek egon daiteke egoera anormal batean (Gau:on 41) 

(97) JE […] eta bai Mayor Orejak / eta pentsatzen det 

Aznar berak / pentsatzen zuten // bueno gerra hau irabazia 

zeukagu // ointxe zeuzkagu guri guri / eta oraintxe 

akabatuko diagu / arazo honekin / urte pare bat / edo hiru 

lau urten kontua dek (Gau:on 278) 
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Marnettek (2000) pentsamendu erreferituen gaia oso modu argigarrian aztertzen 

du eta zera diosku: 

En fait le problème majeur des pensées rapportées est que, à la différence des 

paroles rapportées, elles ne r´fèrent pas forcément à des phénomènes totalment 

verbaux mais constituent la verbalisation a posteriori (ou a priori) de phénomènes 

de conscience qui mêlent verbal eta non verbal (sentiments, perceptions,...) 

(Marnette 2000:211-212) 

Verba sentiendien gaia ez da erraza eta autore guztiek ez dituzte irizpide berdinak 

jarraitzen. Zenbait autorek barne ahots argiak (paroles intérieures pures) bakarrik 

hartzen dute kontutan eta pentsatu moduko aditzak albo batera uzten dute, oraintxe 

aipatu ditugun Vincent eta Dubois (1997) kasu. Beste batzuk, pentsatu kontuan hartzen 

dute, baina pentsaturen bi zentzuak (pentsatu=esan, pentsatu=uste) banaketa mantentzeko 

zailtasun larriak dituzte. Marnettek bere corpusa aztertzeko ahalik eta verba sentiendi 

multzo zabalena hartzen du, baita zenbait adierazpide ere: à l’idée que, à mon avis. Aditz 

horiekin guztiekin bi multzo egiten saiatu da: 

 

 

 

 

 

 

Marnettek modu sinplista samarrean bada ere —bere hitzak dira— desberdintasun 

hori kontzeptualizatzeko se dire, penser eta croire aditzak erabiltzea proposatzen du, 

continuum baten kokatuz, barne ahots argitik (se dire) eduki mental jakin baten inguruko 

jarrera adierazpidera (croire). Banaketa hori argitzeko asmoz ondorengo diagrama 

eskaintzen du: 

 

 
Pensées 

Attitudes par rapport à un 
contenu mental 

 

Paroles intérieures = Contenu 
mental 
 

Groupe 2: attitudes 
Groupe 1: pensées 

Marnette 2000:213 
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Paroles intérieures = Contenu 
mental 

Attitudes par rapport à un contenu 
mental 

Je me dis qu’il est heureux sans moi. 
Je me dis: « il est heureux sans moi » 
Je pense: « il est heureux sans moi » 
* Je me dis de son bonheur sans moi 
Je pense à son bonheur sans moi 
Je me demande s’il est heureux sans moi 
Je me fais la réflexion qu’il est heureux 
sans moi 

Je crois qu’il est heureux sans moi 
?Je crois: « il est heureux sans moi » 

Je pense qu’il est heureux sans moi 

Chaque fois que je le vois, je pense qu’il est heureux sans moi. 
Un fois seule, j’ai pensé qu’il était heureux sans moi et cela m’a soulagée 

Dans l’ensemble, je pense qu’il est heureux sans moi 

Penséess 

Marnette 2000:212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marnettek (2002) verbum sentiendiekin bi multzo banatzen ditu, lehen multzokoak 

barne hitzen eremukoak dira eduki mentalean oinarritzen direlako gehiago eta bigarren 

multzokoak, aldiz, garrantzia handiagoa ematen diote jarrerei. Guri lehen multzoko 

aditzak interesatzen zaizkigu, barne hitzetan agertzen direnak: à l’idée que, à mon avis, à 

mon sens, avoir l’idée de, penser, se demander, dire, (se) dire, considérer, estimer, juger, constater, 

imaginer, réaliser, réfléchir, remarquer, s’imaginer, sembler à qq que, se rappeler, se rendre compte, 

trouver, venir à l’idée 

Autore horren esanetan verba sentiendien polisemian eragin zuzena dute aditzaren 

aditz aspektuak (aspects verbaux) (perfectif, imperfectif, itératif) eta sintaxiak 

(proposaition conjonctive ou infinitive, groupe nominal).  

Ainsi, dans un contexte itératif ou perfectif, le verbe penser peut-il osciller 

davantage vers le pôle des paroles intérieures tandis qu’en contexte imperfectif ou 

duratif, il tend plutôt ver le pôle des attitudes. On pourrait aussi ajouter la variable 

de la personne dans le continuum car il semble qu’avec la 3 personne, on reste plus 

dans le domaine des paroles que dans celui des attitudes. On notera par ailleurs 



Diskurtso erreferitua 

 169 

que si le français parlé utilise très peu penser pour exprimer des paroles intérieures 

(en DD ou en DI), ce n’est pas nécessairement le cas dans les textes littéraires.  

Marnettek estilo zuzena eta zehar estiloan pentsamendu aditzak nola agertzen 

diren begiratzen du eta zera ondorioztatzen du: 

• Diskurtso zuzenak pentsamenduak hitzen plano berean aurkezten ditu, hau 

da, pentsamenduak berbalizatuak eta benetako “barne hitzak” (paroles 

intérieures) balira bezala aurkezten dira. Horiek narrazioa bizitzeko edota 

alokutarioa inplikatzeko agertzen dira. 

• Zehar estiloan pentsamenduak verbum sentiendien bidez kategorizatzen dira eta 

modu horretan ez dira pentsamenduak barne hitzen zentzuan bakarrik, baizik 

eta baita jarrera zentzuan ere (sinismen, iritzi). Gainera, pentsamendu eta 

jarrera adierazpideak, batez ere, zehar estiloaren bidez egiten dira. Zehar 

estiloko adierazpideak gehiago lotzen dira argudiozko testuinguruekin. 

Baina bada sarrera aditzen inguruan kontuan hartu beharreko beste aspektu bat 

ere, sarrera aditzen denbora. Vincent eta Duboisek (1997) aditzak bi multzo handitan 

banatzen dituzte: lehenaldikoak eta beste guztiak. Banaketa hori komunikazio 

gertaeraren denbora erreferentziaren arabera egina dago eta ez horrenbeste aditzaren 

forma morfologikoa kontuan hartuz. Banaketa hori proposatzen dute euren helburua 

benetan erreferitutako enuntziatuak besteengandik banatzea delako, hau da, lehenaldiko 

gertaerak eta gainontzekoak banatzea. Lehenaldian gauzaturiko enuntziatuek bi 

baldintza bete behar dutela esaten dute: batetik, lehenaldian gertaturiko ekintza ez 

hipotetikoei dagozkienak izatea zalantzarik gabe; bestetik, gauzatuak izatea. Autore 

horiek, behin euren corpusa aztertuta ondorioztatzen dute oso harreman makala 

dagoela aditzaren denbora eta aukeraturiko diskurtso erreferituaren egituraren artean, 

nahiz eta diskurtso zuzenak, zehar diskurtsoarekin alderatuz, lehenaldiko ekintzei 

gehiagotan erreferentzia egin. 

Van der Houwenek (2000) ere antzeko azterketa bat egiten du. Hasteko esan aditza 

bakarrik hartzen du kontuan, eta lehenaldia eta orainaldia konparatzen ditu. Gainera, 

denbora bakoitzari balio desberdina egozten dio: orainaldiak (eta estilo zuzenak) 

entzulearengandik arreta handiagoa eskatzen duela dio eta lehenaldiak (eta zehar 
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estiloak), ordea, arreta txikiagoa. Gainera, bere ikerketaren arabera aditz denboren eta 

diskurtso erreferituaren arteko harreman esanguratsua dagoela erakusten du, hala estilo 

zuzenean orainaldiko forma gehiago agertzen dira eta zehar estiloan, ostera, lehenaldiko 

forma gehiago. Kontuan hartu behar da, Vincent eta Duboisen kasuan ez bezala, 

hemen orainaldi historikoa orainaldi bezala zenbatu dela eta ez lehenaldi moduan. 

AIPUEN ITURRIAK 

Lehen ere aipatu dugu, Bronckartek (1996), polifonia elementuak aztertzen 

dituenean, erreferitutako ahotsek hainbat iturri izan ditzakeela esaten duela: batetik, 

egiazko autorearen ahotsa izan daiteke; bestetik, ahots sozialak ekar daitezke, eta 

bukatzeko, pertsonaien ahotsak. Gainera, ekarritako ahotsok testu barrukoak edota 

testuz kanpokoak izan daitezke.  

Bronckartek egiten duen banaketa kontuan hartzeko modukoa delakoan gauden 

arren, Rouletek (2001) egiten duen banaketa argiagoa iruditzen zaigu, eta ahozkoa eta 

genero literarioa ez den debateko diskurtso erreferituen iturriak aztertzeko egokiagoa. 

Autore horren bidetik, iturriak kontuan hartuz hiru diskurtso errepresentatu multzo 

bana daitezke: 

• Autofonikoak: lokutoreak bere diskurtsoa errepresentatzen du, jadanik 

ekoitzia izan dena edo etorkizunean ekoitzi dezakeena. 

(98) AO ez / zuek esandakoa / guk ez dugu esan / bueno 

guk beti esaten dugu independentistak garela // guk ez 

daukau lotsarik hortarako / gu independentistak gara / ez 

(Gau:on 317) 

Debatea egoera publikoa izanik, adituek diskurtso errepresentatu autofonikoak 

egiten dituztenean, talde baten izenean, kolektibo edo ikuspegi baten 

bozeramale diren neurrian, berba egiten dute. Hori dela eta, ohikoa da adituek 

lehenengo pertsona plurala erabiltzea horrelako aipuak egiterakoan. 

Aipu autofonikoen bidez hiztunak, hala nola, bere eremu erreferentziala 

argitzen du edota aurrez esandakoak zuzendu edota moldatzen ditu. 
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• Diafonikoak: lokutoreak aurrez aurre duen interlokutorearen diskurtsoa 

erreferitzen du. Bi modutakoak izan daitezke diskurtso erreferitu diafonikoak: 

alde batetik, lokalak, aurreko proposizioa jasotzen dutenak. 

(99) IO […] esan duzu hiru foro daudela ez / ermoakoa 

ajuriaeneakoa eta orain lizarrakoa (Gau:on 73)  

(100) KU bai / nik uste dut bi gauza ari diala gertatzen 

/ ez? / bat / oraintxe esan dana / ba gero ta produktua 

merkiaua (↑) / atera bihar eta hortako bilatzen da edozein 

gauza // merkatzeko e / produktua ateratzeko koste hori 

beruntza eramateko / konpetentziak halakotxe / horixe 

eskatzen duelako (GB Eko 88) 

Eta bestetik, distantziara eginak izan daitezke, urrunagoko proposizioak 

erreferitzen dituztenak. 

(101) AA bai / uste dut / bakarrik / lehen esaten 

zuten ahotikan hiltzen dala arraia / eta horrelakoak esaten 

dituzte / eta isilik egoteak ere merezi du pena piskat // baina 

esan nahi nuke // eta batez ere / ez errepikatzeko / lehen 

Xabierrek esan dituenarekin / lehentxoago Xabierrek esan 

dituenakin / ez diot bere pertsona goraipatzeko / badakit oso 

apala dala ezta / nik uste dut (GB Pol 124) 

Kasu horretan ere debatearen publikotasuna garrantzitsua da. Adituek 

solaskideari erreferentzia egiten diotenean askotan ez du bigarren pertsona 

erabiltzen, entzuleria bati zuzentzen zaiola jakitun, hirugarren pertsona 

erabiltzen du.  

Iturri diafonikodun aipuak bereziki erabilgarriak dira solaskideekin 

eztabaidarako gaiari buruzko norberaren ikuspuntua negoziatzerako orduan, 

dela solaskidearen ikuspuntuarekin bat egiteko edota errefusatzeko. 

• Polifonikoak: kanpoko lokutore baten diskurtsoa denean errepresentaturikoa. 
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(102) AO esan zuten / gu independentistak ginela 

(Gau:on 311) 

(103) JE […] zergatik beti esan ohi da / etak armak 

uzten dittunen / danetaz diskutitzea posible izango dala // 

baina lau hilabetetan ikusi da / nola zenbaitzuk esan duten ez 

dala posible // herrian dinamika bat sortzen da / da horren 

lekuko bat izan daiteke urtarrilaren beratziko manifestazio 

hori (Gau:on 75) 

(104) AA bai / uste dut / bakarrik / lehen esaten 

zuten ahotikan hiltzen dala arraia (GB Pol: 124) 

Iturri polifonikoa dute besteak beste autoritate aipuek; lelo, errefrau eta esaera 

zaharrek; orokortzeek eta abar. 

Garrantzitsua da aipatzea lokutorea definitua edo definitu gabea izan daitekeela, 

Vincent eta Duboisek (1997) diotenaren haritik, diskurtso erreferituaren egitura askotan 

pertsonaia indefinituei hitz emateko erabili baitaiteke. Indefinituak diren lokutore horiek 

bi modutakoak izan daitezke (Fuentes eta Alcaide, 2002): batetik, orokorrak, edo 

unibertsalak; eta bestetik, existentzialak, edo zehaztugabeak. Lehen multzokoak izango 

lirateke mundu guztiak modukoak eta bigarren multzokoak inork, batzuk modukoak. 

Definitu gabeko lokutoreek ia beti balio orokortzailea izaten dute eta, ondorioz, 

esandakoa, oro har, ontzat ematen dela ematen da aditzera, eta horrek balio 

argumentatibo nabarmena dauka. Definitu gabeko lokutore hori hainbat formatan ager 

daiteke: izan daiteke hirugarren pertsona erabiliz; ni edo zu orokortzaile baten bidez; 

esan da, jakina da, entzun dut edo antzeko esapideez; mundu guztiak, batek, batzuk, 

modukoekin; talde bat (gurasoek, irakasleek...) eta abar.  

(105) [...] aldatu zazu / nerekin hitz egin nahi baldin 

badezu // zeatik eta / hori oso epe motzerako diskurtsoa da 

// zeatik ez du aguantatzen / ez du aguantatzen besteak ezin 

dezaken driblin bat (GB Pol:94) 

(106) bua / ez dugu bakerik izango / eta orain bide 

horretan gaude / eta hori egin behar dugu // eta jakina / 
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hemen esan da / ba beharrezkoa dela batzuetan / justizia eta 

demokrazia / eta hori egia da (Gau:on 37) 

(107) nik askotan esaten dut / nahiz eta bio // askotan 

batzuk pentsatzen dute normalizazio politikoa badagoela / 

edo biolentziak / aldegingo balu izango gendukela 

normalizazioa / nik ez dut horrela pentsatzen / nik 

pentsatzen dut / noski / biolentzia eza // behar beharrezkoa 

da (Gau:on 41) 

(108) bainan // hemen giltza bat dago eta kako bat da 

mundu guztiak aipatzen ditu giza eskubideak giza eskubideak 

bi eratakoak / norbanakoak eta kolektiboak / herriarenak 

alegia (Gau:on 45) 

Identifikatu gabeko lokutore baten hitzak aipatzea, askoren ustez, enuntziatzen 

denaren erantzukizuna saihesteko edo gutxitzeko estrategia ere bada. Ez hori bakarrik, 

baita kortesia baliabidea ere, esaten denarekiko aldenduz norberaren iritzia inposatzeko 

irudikapena uxatzen duelako. 

4.6. DISKURTSO ERREFERITUAREN EGITURAREN 

ERABILERAK  

Autore batek baino gehiagok hitz egin du diskurtso erreferituaren erabileren 

inguruan. Lehen aipatu dugu, diskurtso erreferituak ekarritakoak aurrez esandakoak edo 

esan gabeak izan daitezkeela. Rouletek (2001) ere ideia bera agertzen du eta diskurtso 

errepresentatu gauzatua eta potentziala banatzen ditu.  

Aux distinctionas que nous avon présentées s’en ajoute une autre, qui était déjà 

suggérée par Bakhtine et qui repose sur la présence de marques linguistiques, à 

savoir la distinction entre discours représentés effectif ou potentiel. 

Dans le premier cas, le locuteur représente des paroles qui ont été effectivement 

produites, dans le second cas la représentation imagine ou anticipe un discours qui 

pourrait être produit (par exemple, une objection de l’interlocuteur) (Roulet 

2001:285) 
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Vincent eta Duboisek (1997), diskurtso erreferituaren egituraren balio diskurtsiboa 

aintzat hartuz, modu zehatzagoan banatzen dituzte beraien ustez diskurtso 

erreferituaren egiturak izan ditzakeen bost erabilerak, eta hala, bost azpi-multzo 

aipatzen dituzte. Bost azpimultzo horiek banatzeko hiztunak lehenaldiko gertaera bati 

erreferentzia egiten dion, iturria definitua ala definitu gabea den, gauzatua, helburua 

definitua ala definitu gabea den edota testuingurua definitua den begiratzen dute, nahiz 

eta aitortzen duten beraien banaketarako indize garrantzitsuena diskurtsoak lehenaldian 

duen ainguraketa dela.  

• Erreprodukzioa: erreproduzitutako enuntziatuak indize bat baino gehiago 

daukate jatorrizko egintza bat badela esateko zalantzarik uzten ez dutenak: 

iraganeko denbora, interlokutore jakin batzuk, definitutako egoera 

komunikatiboa. Hau da diskurtso erreferituaren definizio tradizionalera gehien 

hurbiltzen den erabilera eta gertaerekin lotura zuzena duten diskurtso 

erreferituak dira. 

• Sasi-erreprodukzioa: diskurtso erreferituaren egitura erabil daiteke jakitera 

emateko hitzak esan direla, baina beraien enuntziatzio indizerik gabe. 

Formaren ikuspegitik erreprodukziotik oso gertu dago, baina testuinguruko 

oso elementu gutxi ditu, besteak beste, ez du hartzailerik. Bakarrizketaren 

kasuan, enuntziazioa bera zalantzan jar daiteke eta, ondorioz, baita mezua jaso 

izana ere. 

• Eguneratzea9: aktualdutako enuntziatu erreferituak ez dira egiazko gertaera 

bakar baten erreprodukzioa, baizik eta antzeko gertaera gehiagoren prototipoa. 

Lokutoreak bere esperientzian diskurtso bat ipintzen du jardunean dagoen 

diskurtsoari aplikatzen zaiona. Badirudi, diskurtso hori testuinguruko 

baldintzak hala baimentzen duten guztietan ager daitekeela eta “X gertatzen 

den guztietan Y esan lezake / esaten du / esaten zuen Y” moduko zerbaitekin 

parafraseatu daitezkeela.  

                                                 
 
 

9 Vincent eta Duboisek (1997) actualisation hitza erabiltzen dute, beraz, euskaraz aktualtze litzateke. Baina 
guk aktualtze hitza beste gertaera bat deskribatzeko erabili dugu, hortaz, nahasgarria izan zitekeelakoan, eguneratze 
deitu dugu erabilerari dagokion aktualtzea. 
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• Asmaketa: norbaiten ahotan inoiz esan ez dituen hitzak jartzea litzateke. Ez 

dago ainguraketarik ez orainaldian eta ez lehenaldian eta komunikazio 

testuingurua zehatza da baina fikziozkoa. Hala ere, askotan bata bestearen 

atzean kontaturiko gertaeren errepresentazioa direnez, diskurtso 

narratiboarekin lotu ohi da. 

• Asertzioa: normalean diskurtso erreferitu bezala identifikatzen dugunetik 

urrunen dagoena. Orainaldiko enuntziazio bati dagokio eta beti lehen 

pertsonan (ni) edo orokorra den enuntziatzaile batekin (ni barruan duena) 

agertzen da. Ez dago iraganeko gertaerarik, ez erreprodukzio indizerik, ez eta 

abian den gertaera interaktiboaren testuingurua ez den beste testuingururik 

(moi je me dis...). Komunikazio aditza eta diskurtso erreferituaren beste markak 

kenduz gero, abian den diskurtsoan inolako oztopo gabe txertatuko litzateke. 

Sarrera aditza beti ordezka daiteke nire ustez, niri iruditzen zait edo antzeko 

modalizazio enuntziatu batekin. 

Vincent eta Duboisek (1997) banatzen dituzten bost multzoak abiapuntu hartu eta 

Demersek (1998) aztertzen du prosodiak bost erabilera horietan duen jokabidea. Hiru 

parametro prosodiko aztertzen ditu estilo zuzenean eta zehar estiloan: oinarrizko 

frekuentzia, isilunea eta abiadura. Ahozko corpus bat aztertu ostean ikusten du, bereziki 

estilo zuzenean, badagoela korrelazioa prosodiaren eta balio diskurtsiboaren artean. 

Hala, esaterako, erreprodukzioaren ezaugarri prosodikoak goranzko trantsizioa eta 

abiadura azkarragoa omen dira.  

Hala ere, gure helburuekin ez da guztiz lotzen prosodia kontuak hain modu 

zehatzean aztertzea eta, ondorioz, ez dugu gure corpusean horrelakorik begiratuko. 

Aitzitik, esan behar dugu, prosodiak diskurtso erreferitua identifikatzen lagunduko 

digula, bereziki aditzik gabeko estilo zuzeneko aipuetan.  

5. LABURBILDUZ 

Bigarren kapituluan esan dugu debatean erreferentea ez dagoela aurrez finkatua, 

harian-harian solaskideek sartu, osatu edota bukatutzat ematen dutela. Baina erreferente 

hori askotan iritzia edota ikuspuntua bera izaten da eta hori bai egon daitekeela aurrez 
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formulatua, bai diskurtsoaren harian bertan, baita debatearen aurretiko egoeraren baten 

ere. 

Gainera, elkarrekin eraikitze horretan debateko partaideek oso kontuan izan ohi 

dute debatea genero publikoa dela eta hartzailea ez dela solaskidea bakarrik, debate 

horren entzuleria ere badela. Halatan, debate bateko hiztunak bestea kontuan hartu 

behar du, hala bestea-solaskidea, nola bestea-entzulea.  

Hori horrela, debate baten bestearen presentzia agertzea ia-ia ezinbestekoa da. 

Erreferentzia horiek hainbat mailatakoak eta modutakoak izan ohi dira eta bestea 

kontuan hartze hori nola egiten den aztertzeko hurbiltze eta aztertze-moduak ere bat 

baino gehiago dira. Horietako hainbat ikuspuntu eta nozio agertu dugu kapituluan 

zehar. Esan dugu subjektu hiztunaren bakartasuna zalantzan jarri zuen lehena, eta 

dialogismo zein polifonia terminoak erabili zituena, Bajtin (1929/1995) izan zela; autore 

horrek bere azterketa batez ere literaturaren eremuan egin zuen. Ducrotek (1984/1986) 

Bajtinek esandakotik abiatu eta enuntziazioaren teoriaren barruan azaldu gura izan zuen 

hainbat ahotsen agerpena eta subjektu hiztunaren bakartasunik eza. Authier-Revuzek 

(1984) hetereogeneotasun enuntziatibo kontzeptua aurkeztu zuen diskurtsoan gertatzen 

den zenbait gertaera interdiskurtsiboren berri emateko, horren barruan bi 

hetereogeneotasun bereizten ditu: izatezkoa eta bistakoa. Izatezko hetereogeneotasuna 

ez da kontzienteki egina, bistakoa bai, eta askotan modu markatuan egiten da, gainera. 

Rouletek (2001) diskurtso erreferitua edo berrartze nozioen lekuan diskurtso 

errepresentatua nozioa proposatzen du eta diskurtso ekoitziari kontrajartzen zaio.  

Guk azterketarako marko mikro-estruktural bat eraiki dugu eta gure corpusean 

diskurtso erreferitua aztertzea erabaki dugu. Erabaki horren atzean bi arrazoi nagusi 

daude: batetik, ikasleek esperientzia kultural eta sozial txikiagoa dutenez, gaztetxo eta 

helduen artean, hetereogeneotasuna Bajtin-Ducroten ikuspuntutik aztertuz gero, alde 

handiegia egongo litzatekeen ustea; eta bestetik, gure azken helburua debatearen 

didaktikarako ezagutzak biltzea denez, kontzientea eta markaduna den bestea kontuan 

hartzeko bideak aztertzea interesatzen zaigula.  
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Diskurtso erreferituaren azterketan ikuspegi gramatikalaz gain, prosodia, lexikoa, 

pragmatika… erabili ditugu estilo zuzenaren eta zehar estiloaren inguruko azalpenak 

emateko. Modu berean, bi mekanismoen artean ezin dela marra zurrun bat marraztu ere 

esan dugu eta biak ulertu behar direla continuum baten, autore batek baino gehiagok 

aipatu du continuum horren ideia. Ikuspegi tradizionalean estilo zuzena eta 

egiazkotasunaren ideia eskutik doaz, baliabide horren bidez jatorrian esandako hitzak 

esandako moduan ekartzen omen dira. Baina ikusi dugun moduan, hori ez da beti 

horrela gertatzen, erakutsi dugu estilo zuzenaren egitura erabil daitekeela aurrez esan 

gabeko, esan daitezkeen edota inoiz esan ez diren hitzak ekartzeko ere. Hala ere, 

lehentxeago esan dugun moduan estilo zuzena eta zehar estiloa bereizteko ahalegina 

egin dugu eta, ahoz, estilo zuzena eta zehar estiloa bereizteko kontuan hartu beharreko 

zenbait aspektu eta marka zehaztu dugu. Irizpide horiek askotarikoak eta oso maila 

desberdinetakoak dira, hasi prosodiatik eta dialektologiara. Askotan konfigurazioak, hau 

da, irizpideetariko bat baino agertzeak, emango digu pista estilo zuzena edo zehar 

estiloa den erabakitzeko.  
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1. SARRERA  

Ahozkoa jasotzeari buruz dihardugunean askori etortzen zaigu burura orain 

hamarkada batzuk helburu dialektologikoz, etnografikoz… egindako landa-lanak. Hala 

irudikatzen ditugu ikerlariak, koadernotxoa eta boligrafoa eskuan hartu eta etxez etxe, 

sutondoz sutondo. Baina azken urteotan baliabide teknologikoak izugarri garatu dira 

eta, gure arloari dagokionez, orain ditugun baliabideek ez dute inolaz ere zerikusirik 

orain ez horrenbeste arte erabilitakoarekin. Irudika ditzakegu, gainera, urte gutxiren 

buruan, batez ere informatikaren eskutik, eskura izan ditzakegun tresna eta programa 

berriak, horiek guztiek, zalantzarik gabe, ahozkoa jaso eta aztertzeko modua asko aldatu 

dezakete.  

Baliabide teknologiko berriek ahozkoa azterketa objektu bihurtu izana 

azpimarratzen dute Calsamiglia eta Tusónek hurrengo aipuan: 

El estudio de la oralidad — aunque tiene raíces antiguas (la retórica, por ejemplo) 

— no ha podido realizarse de forma sistemática y atendiendo a toda la 

complejidad del habla debido a que sólo muy recientemente es posible, gracias a los 

avances tecnológicos, “capturar” la palabra y convertirla en un objeto que se puede 

manipular, describir y analizar con ciertas posibilidades de éxito. 

Calsamiglia eta Tusón 2001:29 
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Bi autoreek gogoratzen diguten moduan, ahozkoa sistematikoki aztertzeko 

lehenengo pausoetariko bat hau gordetzeko modua aurkitzea izan da. Bitarteko 

teknikoak garatu ahala, geroz eta azterketa zehatz eta finagoak egiteko aukera izan dugu. 

Ahotsa bakarrik ez, irudia ere jaso ahal izan dugu eta, ondorioz, ez ditugu bakarrik 

hizkuntzazko datuak, elementu ez-berbalak ere aztergai bilakatu dira. Gainera, baliabide 

informatikoek azterketan nahi adina erraztasun eskaini digute, bai transkribatzeko, bai 

azterketak egiteko ere. 

Hala ere, garbi dago ahozkoa aztertzerako garaian zailtasunak ez direla teknikoak 

bakarrik. Ahozkoaren azterketarako metodoa zehaztu behar dugu, aztergaia finkatu, 

transkripzio irizpideak erabaki, galbaheak osatu eta abar eta abar. Orain lan hau 

egiterakoan guk hartutako erabakiak eta horien zergatiak azaltzen saiatuko gara. Hori 

gure lanaren nondik norakoak ulertzeko lagungarria izango delakoan gaude. 

Kapitulu honetan gure azterlanean erabili dugun corpusa deskribatuko dugu eta 

bilketa prozesu horretan hartutako erabakiak justifikatzen saiatuko gara. Helduen 

corpusa badugu (hiru debate), hedabideetatik jasoa; debatearen ezaugarriak eta diskurtso 

erreferituaren erabilera zedarritzerakoan erreferentzia izan den corpusa da hau; gainera, 

gaztetxoen corpusarekin alderatzeko erabili dugu. Bestalde, gaztetxoen corpusa deitzen 

duguna jaso dugu. Corpus hori bi multzo nagusitan bana daiteke, batetik eskolan jaso 

dugun corpusa, eta bestetik, telebistatik jaso duguna. Gure lanaren helburu nagusia 

gaztetxoek debateetan nolako baliabide linguistiko-diskurtsiboak erabiltzen dituzten 

ikustea zen, eta horretarako, eskoletara jo genuen —sekuentzia batekin— debateak 

jasotzera. Gero azalduko dugun moduan, emaitzak ez ziren izan guk espero genituenak. 

Saio horietan jasotako debateak, oro har, oso laburrak dira eta ez dituzte debateen 

oinarrizko ezaugarriak betetzen. Guk egin gura genuen azterketarako testu horien 

desegokitasunaz jabetuta, telebistatik jasoak genituen bost debateren aurreazterketa egin 

genuen, eta egokiak zirela baieztatu ostean transkribatzea erabaki genuen. 

Bestalde, trankribatze lan horretan jarraitutako irizpideak eta hartutako erabakiak 

ere azalduko ditugu. Transkribatutako lana eranskinean jaso dugu. Bukatzeko, testu 

horien hustuketa eta tratamendurako erabilitako baliabide informatikoak azalduko 

ditugu.  



Corpusaren aurkezpena eta datuen tratemendurako baliabideak 

  183
   

2. BILDUTAKO CORPUSAREN AURKEZPEN 

OROKORRA 

Esan beharrik ez dago corpusaren bilketa iker-helburuen araberakoa izan behar 

dela. Azterketa fonologikoa egin nahi badugu, grabaketaren kalitateak izugarrizko 

garrantzia izango du eta, seguruenik, laborategi baten egin beharko da corpus bilketa; 

gure kasuan, ordea, ongi transkribatua izateko besteko ahots-irudi kalitatea izatea 

nahikotzat jo dugu. Bestalde, ahoskera kontuak aztertu nahi bagenitu, agian, 

esperimentua prestatu eta hiztunei guri interesatzen zaizkigun esaldi edo testuak 

esanaraziko genizkieke, baina gurea ez da horrelako ikerlana. Gure helburua gaztetxoek 

debate baten parte hartzerakoan zer nolako estrategiak baliatzen dituzten eta zer nolako 

hizkuntza jarduna duten ikustea izan da, eta horretarako, ezinbestekoa da testu 

enpirikoetatik abiatuz egitea azterketa. 

Gainera, gogoratu behar da corpus batek bi erabilera nagusi izan ditzakeela, alde 

batetik, teoria baten baieztatzerako (edo ezeztapenerako) adibidetegia izan daiteke, 

gramatika eta sintaxi ikerlanetan esaterako; eta bestetik, azterketaren abiapuntua izan 

daiteke. Gurea bigarren multzo horretakoa da; guk gaztetxoen debateak —eta kontraste 

moduan jaso ditugun helduen debateak ere— ez ditugu gaiari buruzko gure iritziak 

baieztatzeko adibidetegi moduan bakarrik erabiliko, aitzitik, debate horiek jaso eta 

horietatik abiatuz horren azterketarako egokia izan daitekeen azterketa eredu bat 

proposatuko dugu, hiztun horien hizkuntza erabileraren berri emateko baliagarria izan 

daitekeena. Hau da, gure kasuan datuak ez daude azalpena indartzeko ekarriak, baizik 

eta azalpen eredua osatu da adibideak azaltzeko.  

Orain baino lehen esan dugu ezinbestekoa dela debateetan bestea kontuan hartzea 

eta hori modu esplizituan markatzea —esaterako, diskurtso erreferituarekin—. Guk 

gaztetxoek diskurtso erreferituaren kopurua eta nolakotasuna ikusi gura ditugu. 

Gogoratu behar da, hasierako kapituluan esan dugun moduan, ikuspegi sozio-

diskurtsiboak hizkuntzaren funtzionamendua ulertzeko eta ezagutzeko egiazko testuak 

(enpirikoak) jaso eta aztertzea ezinbestekotzat jotzen duela. Bronckartek (1996) hala 

esaten digu, euren lana testu enpirikoen corpus baten bilketatik hasten dutela eta horiek 
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hizkuntza horretan aurkitu ditzakegun testuekiko esanguratsuak izan behar dutela. 

Esanguratsutasun hori, a priori, ziurtatuko digun prozedurarik ez ei da existitzen. Bilketa 

egiteko bi bide nagusi daude: lehenengoa, zenbait irizpide kontuan hartu eta jadanik 

ekoitzita dauden testuen bilketa egitea; bigarrena, kontsigna jakin bati erantzunez testu 

berriak ekoiztea eskatzea hiztun talde bati. Behin bilketa eginda, komunikazio egoerari 

buruzko ahalik eta datu gehien biltzea garrantzitsua da. 

Guk ere testu enpirikoak bildu ditugu, bi multzo nagusitan banatu daitezke bildu 

—eta transkribatu— ditugun testuak: alde batetik, heldu-adituen corpusa dago, eta 

bestetik, gaztetxoen debateekin osaturiko corpusa. Hurrengo lerroetan corpus horien 

deskribapen orokorra egingo dugu, jasotzerakoan erabilitako metodologiaren berri 

emango dugu eta, gainera, izandako zalantzak eta hartu beharreko erabakiak argitu eta 

azalduko ditugu. 

2.1. HELDU-ADITUEN CORPUSA 

Dolz eta Schneuwlyk (1998:70) diote: “Pour caractériser les genres oraux, il est 

indispensable de procéder à un recueil de documents authentiques”. Debatearen ezaugarriak 

ezagutu eta aztertu gura baditugu, debateak jaso beharko ditugu: jaso, transkribatu eta 

aztertu. Arestian esan dugu guk bi multzotan bana daitezkeen testuak jaso ditugula: 

batetik, heldu-adituenak, eta bestetik, gaztetxoenak. Heldu-adituen corpusa gure 

erreferentea izango da, testu-molde horrek gizartean izan ohi dituen ezaugarri 

linguistiko-diskurtsiboak erakutsiko diguna. Corpus hori erabiliko dugu, batetik, maila 

teorikoan ari garenean adibide egokiak bilatzeko, teorian ikusten dugun hori euskaraz 

ere hala gertatzen ote den egiaztatzeko eta, nola ez, irakurleari esaten dioguna 

ulergarriago egiteko. Bestalde, corpus multzo horrek gaztetxoen corpusarekiko 

azterketarako erreferentzia eskainiko digu. Begiratu ahal izango dugu ikasleen testuetan 

ikusten ditugun ezaugarriak testu-molde horren erreferentzia testuetan ere hala 

gertatzen ote diren. Hala, bi corpus multzoen antzekotasunak eta desberdintasunak 

ikusi ahal izango ditugu, eta baita gaztetxoen corpusean leudekeen gabeziak eta 

hutsuneak identifikatu ere. 
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Heldu-adituen debateak jaso ahal izateko hedabideek eskaintzen diguten aukera 

paregabeaz baliatu gara. Telebista zein irratietan debate saio bat baino gehiago eskaini 

da gu lan hau egiten aritu garen denboran, dela eguneroko saioetan, dela aste edo 

hileroko saioetan edota gai eta memento konkretu bati erantzunez egindakoak, 

gehienetan memento politikoaren jira-bueltan. Guk saio horietariko asko grabatu 

ditugu, bai telebistakoak, eta baita irratietakoak ere. Behin grabazioak eskuartean 

galbahea pasa diegu bildutako testu horiei eta interesgarrienak eta baliagarrienak iruditu 

zaizkigunak bakarrik transkribatu ditugu. Betiere kontuan hartu behar da aditu-helduen 

debateak ez direla gure azterketa diskurtsiboaren muina, baizik eta azterketa hori egin 

ahal izateko ispilua direla, gure usteak baieztatzeko gunea, eta ahalik eta adibide 

garbienak lortzeko iturria. Gainera, eskuratze prozesuaren bilakaera ere ikusi ahal 

izateko aukera eman digute. 

Heldu-adituen corpusaren aukeraketa egiteko orduan aintzat hartu dugu, besteak 

beste, debatearen ezaugarriak betetzen ote dituzten (Larringan eta Idiazabal [2001a]) 

edota grabazioaren kalitatea (bai audio, bai irudiari dagokienez). Gogoratu behar dugu, 

debatea zedarritzen aritu garen kapituluan ere esan dugu, askotan, hedabideetako 

“debate” izenpean aurkezten diren saioek ez dituztela testu-molde horren ezaugarriak 

betetzen: askotan mintzaide guztiak ados daude eta formazko kontuak bakarrik 

eztabaidatzen dituzte, beste batzuetan moderatzaileak ez du bere rola betetzen eta 

eztabaidan parte hartzen du beste partaide bat balitz bezala, partaideek arrazoia dutela 

erakusteko debate baten zilegi ez diren baliabideak erabiltzen dituzte (irainak, oihuak, 

gezurrak, autoritate aipu faltsuak …) eta abar.  

Lan honetarako guztira helduen hiru debate transkribatu ditugu, bi irratitik jasoak 

eta hirugarrena, aldiz, telebistatik. 192 minutu grabatu dira, transkribatu ostean 25.000 

berba inguru direnak. Guztira 822 partehartze daude hiru eztabaida saioen artean eta 

horietatik 200 moderatzaileenak dira. 

Ondorengo taulan eztabaida bakoitzaren inguruko zenbait datu laburbildu dugu: 
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Heldu-adituen corpusaren ezaugarri nagusiak 

 (1) debatea (2) debatea (3) debatea 

Medioa Euskadi Irratia Euskadi Irratia Euskal Telebista 
Programa Goizean Behin Goizean Behin  Gau:On 
Data 1999-01-22 1999-06-17 1999-01-18 
Gaia “Astearen errepasoa” “Ekonomiaz” “Eusko Jaurlaritza Berria” 
Gidaria Manu Etxezortu Manu Etxezortu Maddalen Iriarte 
Partaideak Alberto Alzola 

Pernando Barrena 
Ramon Etxezarreta 
Xabier Gurrutxaga 
Sabin Intxaurraga 

Karmelo Urdangarin 
Joseba Garmendia 
Eduardo Balagon 
Joseba Barandiaran 

Joseba Egibar 
Bixente Serrano- Izko 
Arnaldo Otegi 
Antton Karrera 
Inaxio Oliveri 
Jose Luis Elorza 
Allande Goutin 

Iraupena 36 minutu. Bi zatitan 
banatuta, tartean berriak 
eta publizitatea 

36 minutu. Bi zatitan 
banatuta, tartean berriak 
eta publizitatea 

120 minutu. Hiru zati 
nagusitan banatuta, 
lehenengo biak 
publizitateak banatzen ditu, 
hirugarren zatian entzuleen 
telefono deiak jasotzen dira 

Partehartze kopurua 133 157 532 
Gidariaren partehartze kopurua 44 51 125 
Entzuleriaren partaidetza Ez dago Ez dago Bost herritarrek zuzenean 

parte hartzen dute telefono 
bidez 

Laburdura GB Pol GB Eko Gau:on 

 

Ikus daitekeenez, hiru debateen artean bada desberdintasun garrantzitsurik, 

desberdintasun horiek hainbat arlo eta aspekturi dagokie. Hiru saioetariko bi irratiz 

eskaini dira, hirugarrena, ostera, telebistaz. Gainera, irratiz eskainitako saioetan 

solasaldian parte hartzen duten kideak ez daude leku fisiko berberean, telebista saioan, 

nahitaez, partaide guztiak elkarrekin daude.  

Saioaren iraupena ere aski desberdina da hiru kasuetan, irratiko saioek ordu erdi 

pasatxo irauten dute eta telebistakoak, aldiz, bere osotasunean hiru ordu ingurukoa. 

Formatu kontuekin bukatzeko, esan behar da telebistako saioan eztabaidan entzuleriak 

parte hartzeko aukera duela eta eztabaidaz gainera gaiarekin lotutako elkarrizketa bat ere 

badagoela. 

Gairi dagokionez ere bada desberdintasunik hiru saioen artean, irratiko saioetan 

gai orokor baten inguruan berba egitera deituak daude partaideak, telebistakoan, berriz, 

gaia askoz mugatuagoa da. Irratiko saioetan ez dago gaiarekiko helbururik, orokortasun 

horren barruan hainbat gai aipatzen eta jorratzen da, ez hori bakarrik, beraien arteko 

loturarik egotea ez da ezinbestekoa. Telebistako saioan gai orokor bat jorratzen da eta 

gai orokor horren azpian azpigai asko jorratzen dira eta, oro har, azpigai horiek batak 
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bestearekin lotura dute eta bata bestearen garapena dira. Kontuan izan behar da, 

partaideen tipologia ere gaiaren araberakoa dela, hau da, irrati saioetan partaideak 

ohikoak dira, hamabostean behin parte hartzen dute, beti gai orokor berdinaren 

inguruan. Gai orokor horren azpigaiak dira aldatzen direnak, baina gai orokorra saio 

guztietan zehar mantentzen da. Telebistakoan, aldiz, partaideak gai jakin baten inguruan 

eztabaidatzeko izan dira deituak, gai konkretu horren inguruko nolabaiteko adituak dira 

eztabaidara deituak. 

Corpusa jasotzeko bitartekoei dagokienez, irrati saioak kasetean grabatu dira eta 

telebista saioa bideoz, nahiz eta transkribapena hobeto egin ahal izateko hori ere 

kasetera pasatu. Transkripzioa egiteko gero aipatuko ditugun transkripzio irizpideak 

jarraitu ditugu. 

2.2. GAZTETXOEN CORPUSA10 

Gaztetxoen corpusari dagokionez erabakiak korapilatsuagoak izan dira. 

Gaztetxoen corpusa aukeratzeko prozesuak bi fase izan ditu, baina goazen gauzak 

pausoz pauso azaltzera. 

Esan dugu gure lanaren helburu nagusia gaztetxoek debateetan zer nolako 

baliabide linguistiko-diskurtsiboak erabiltzen dituzten ezagutzea dela, eta, modu berean, 

jakin gura dugu ereduzko testu-aleetan ikusi ahal izango ditugun hizkuntza baliabideak 

erabiltzen ote dituzten. Hori egiteko ezinbestekoa izan da gaztetxoen debateak jasotzea 

eta aztertzea.  

Lehen aipatu dugu testu enpirikoak jasotzeko bi bide daudela, bata jadanik 

ekoitzita dauden testuak jasotzea eta, bigarrena, hiztun talde bati kontsigna bati jarraituz 

testu bat ekoizaraztea.  

 

                                                 
 
 

10 Eskerrak eman gura dizkiet Arizmendi Ikastolako Martxi Perez, Arantza Amozarrain, Maria Luisa 
Llona, Elena Errasti eta Mariasun Garai irakasleei, baita Arrasateko Herri Eskolako Jon Armentia irakasleari ere. 
Eta, nola ez, baita euren ikasleei ere. Irati Pagoaga, Josune Zabala eta Iñaki Mendizabali ere, grabazioetan 
eskainitako laguntzagatik eskerrik asko.  
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GAZTETXOEN ESKOLAKO CORPUSA 

Hasiera baten, bigarren bide horren alde egin genuen, gaztetxoen debateak 

jasotzeko eta eskoletara jo genuen. Helburua gaztetxoek debate baten parte hartzen 

zutenean ze bitarteko linguistiko eta ze baliabide diskurtsibo erabiltzen zituzten 

aztertzea zen eta horretarako eskoletan debateak antolatu eta jaso gura genituen. Dolz 

eta Schneuwlyk (1998) hasierako ekoizpenean komunikazio egoera ongi zehaztua baldin 

badago ikasle guztiek hitza hartzeko gaitasuna eta delako egoerari aurre egiteko, hau da, 

testu bat ekoizteko gaitasuna badutela diote, nahiz eta espero zitezkeen generoaren 

ezaugarri guztiak ez agertu.  

SEKUENTZIAREN PRESTAKETA ETA CORPUSA JASOTZEA 

Aurretestua prestatzeko Genevako unibertsitateko frantsesaren irakaskutzarako 

taldearen materiala izan genuen inspirazio iturri. Hala, aintzat hartu ditugu Érardek 

(1997) osaturiko debatearen irakaskuntzarako sekuentzia didaktikoa eta, bereziki, berak 

aurretestuak lortzeko proposaturiko moduluak .  

 

Plan de la séquence didactique (Débat régulé oral 3P-4P) 

Modules Buts Activités Matériel Durée 
Mise en situation - clarifier l’objet 

du travail 
- préparer les 
contenus 

- donner sens au 
travail à venir 

1. insérer le débat 
dans un projet 
de classe 

2. lecture d’une 
coupure de 
journal 

3. écourte d’un 
extrait de débat 

4. préparation du 
débat en 
groupe 

- enregistreur 
- enregistrement 1: 
« ski hors piste » 

- coupure de 
journal 

1 période 

Productions 
initiales: débats en 
classe 

- réaliser un débat 
- observer et 
discuter les 
réalisations 

1. réalisation de 2 
débats 

2. discussion sur 
les débats 

- enregistreur 
- vidéo, si possible 

1 période 

Érard 1997:3 

Guk debatearen lanketa hori gure egoerara moldatu genuen. Irakasleekin 

ahozkoaren irakaskuntzaz eta debatea/argumentazioaren lanketaz elkarrizketa bat izan 

ondoren, jakinarazi ziguten Euskarako eskoletan ez zutela debatea testu-molde moduan 
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landu, nahiz eta tutoretzako eskoletan-eta eztabaidak antolatzen zituzten. Bi koaderno 

prestatu ziren orduan: bata irakaslearentzat eta bestea ikasleentzat. Irakasleei proiektuan 

parte hartzea eskatu zitzaien, ez genuen gura ikasleek jarduera hori guztiz eskolaz 

kanpokotzat jotzea eta horretarako irakasleen partehartzea ezinbestekotzat jo genuen. 

Nahiz eta alderdi teknikoa ikertzaileen esku geratu, sekuentzia aurkeztea eta girotzea, 

taldeak antolatzea, saioari hasiera ematea eta abar irakasleen esku utzi zen. Bide batez, 

egon zitezkeen diziplina arazoak ekidin ziren. Irakaslearen koadernoa osatzen zuten 

ikasleei eskainitako material osoak eta beste ohar batzuk: helburuak, justifikazioa, 

denbora eta eduki sekuentziazioa…  

Ikasleei, debatea euskaraz lantzen ez zutela kontuan hartu eta bidea errazteko 

asmoz, bi baliabide eskaintzea erabaki genuen: alde batetik, debateko eztabaidarako 

gaiari buruzko informazioa eta, bestetik, moderatzaile egin behar zuenaren lana 

bideratzeko entrenamendu ariketak. Gaiari buruzko informazioa biltzen zuen 

koadernoan ondoko elementuak jaso genituen: informazio orokorra biltzen zuen 

prentsa-artikulu asmatua eta gaiaren inguruko hainbat ikuspuntu biltzen zuen inkesta 

itxurako testua. Honela, ikasleek gaiari buruzko informazio nahikoa izango zutela eta 

hainbat ikuspuntu ezagutuko zutela bermatzea zen gure gogoa. Informazio hori guztia 

taldeka (4-5 kideko taldeak) lantzeko prestatu zen, ondoren talde bakoitzeko 

bozeramaile batek debatean hartuko zuen parte. Testuen irakurketa bermatu alde, 

irakurketa hori talde handian egin zen talde txikietan jarri aurretik.  

Moderatzailearen funtzioei dagokienez, heldu-adituen debateetako lehen 

azterketek eskainitako fruituez baliatu ginen. Moderatzaileen funtzioei buruzko 

aurreazterketa egina genuen. Ezaugarri nagusiak bildu eta debateak aurrera egin dezan 

garrantzitsuenak direnak azpimarratu genituen, sekuentziatxo bat prestatu eta ikasleei 

azaltzeko. Horretarako bakarka egin zen lana moderatzaileen taldearekin (batzuetan 

ikasle bakarrak osatzen zuen taldea, besteetan bikote batek). Moderatzaileekin batera, 

aurrez guk prestaturiko gidoi posible batetik abiatu eta debatearen gidoia prestatu 

genuen. 

Saioa aurrera eramateko bi ikertzaile joan ginen gelatara, batak irakaslearekin 

batera egin beharrekoa aurkezten zuen eta bigarren une baten moderatzailearen 
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funtzioa beteko zuenarekin egiten zuen lanketa. Bitartean, besteak alderdi teknikoa 

zaintzen zuen: bideoa eta minidiska jarri, audioa zaindu, espazioa antolatu... 

Behin aurrelanketa eginda, debatea ekoitzi zen, debatean parte hartzen ez zuten 

gelakideek publiko rola bete zuten. Espazioaren antolaketak duen garrantziaren jakitun 

ikasleak elkarri begira eta publikoa aurrean zutela ipintzea erabaki zen. Hona hemen 

espazioaren antolaketaren eskema:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Debateak, lehen esan dugun moduan, bideoz eta minidiskez grabatu ziren eta 

ondoren, gero aipatuko diren irizpideen arabera, transkribatu.  

JASOTAKO DEBATEEN INGURUAN ZENBAIT HAUSNARKETA 

Zazpi izan ziren eskoletan grabaturiko debateak. Lehenengo eta behin, froga gisa 

eta zailtasun zein praktika onak identifikatzeko gogoz, “Sakelako telefonoa, beharra ala 

kapritxoa?” gaiaren bueltan debatea egitea proposatu genien Arizmendi ikastolako 

(Almen garai hartan) Martxi Perez irakaslearen ikasleei. Debate horren lehen azterketa 

eginda (Idiazabal eta Garro [2001], Garro eta Idiazabalen, 2005, Garro, 2006), 

laburbilduz, esan daiteke hasteko debate horrek ez zuela jendaurrean egindako debateen 

ia ezaugarririk, itxura handiagoa zuen lagunarteko solasaldi batena. Hona hemen aipatu 

� 

� 

 moderatzailea 

�  = bideoa 
      partaideak 

�   = minidisca 
entzuleria 
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berri dugun artikulu horretan debate horren inguruan Idiazabal irakasleak eta biok 

egiten genuen gogoetako zati bat: 

1. NER  ointxe daz telefo / ointxe daz telefono moderno batzuk / 

holan etzanda / daukie tapa bat // zaketan dozu botoi bat / eta hortik 

entzuten dozu / eta erantzuten dozu / eta hortxe eskuetan eukitta 

2. Ama(M)  aber baina / zueik ze uste dozue / zuek / igual eskuan be 

eragina daukie e:: 

3. JOK  baina ez badaukie? 

4. Ama(M)  baina baldin badaukie 

5. JOK  baina etxoin / bera da medikua / berak jakingo dau / ez? 

6. Ama(M)  zu / medikua zarenez ze uste dozu ba? 

7. Iñi(M)   ze uste dozu? 

8. Ama(M)  ze uste dozu ba? 

9. ALE  bai / ze e:: / eragina e::: / zerebruan  

10. ??  zerebruan ez / eskuetan 

11. ALE  ba eskuetan baitta // eskuetan be txarra / ze bebai egon 

leikeda zeozer // kortozirkuito bat edo holako bat eta kalanbria emun  

12. NER  orduan guante batzukin 

13. ALE  bai / baina ez da erosua guantiakin XXX 

14. JOK  baina behintzat badaukotzu 

15. NER  seguro zauz behintzat 

16. Iñi(M)   aber 

17. Ama(M) aber 

Adibide honek ez dirudi jendaurrean egindako debate batetik ateratakoa. Hemen 

agertzen den elkarrizketak lagunartean egindakoa ematen du. Inork ez du gaia 

berrartzen (uhinen eragina edo balizko erradiazioa). Gaia jakintzat ematen da; 

gaia eta azpigaiak (sakelako telefonoak burmuinean izan dezakeen eragina, 

eskuetan izan dezakeena; eskularruen aukera eta hauen deserosotasuna, eta abar) 

modu eranskorrean gehitzen dira, zein informazio osatu gura den esplizitatu gabe. 

Ez da publikoarentzat hitz egiten. AMA(M), moderatzailea izan arren, nahiz 

eta 2n azpigai berri bat (eskuetan izan dezakeen eragina) proposatu eta parte 

hartu, 4ean bere papera albo batera utzi, eta partehartze publiko batek eskatzen 

dituen betebeharrak aintzat hartu gabe, eztabaidan zuzenean murgiltzen da. 
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Badirudi moderatzaileak diren IÑIk eta AMAk “galdetzaile”aren betekizunak 

gehiago betetzen dituztela moderatzailearenak baino: 7an eta 8an solaskidearen 

iritziaren inguruan galdetzen dute, bigarren pertsonan “zer uste duzu?”, 16an eta 

17an diziplina mantendu gura dute, eztabaida liskar huts bihurtu delako eta ez 

dakitelako nondik nora jarraitu. Hain zuzen ere, errekurtsoak falta zaizkie 

solaskideen hitza kudeatzeko. Ez dute ziurtatzen interbentzioen barneratzea edo 

aintzat hartzea; gai berriak proposatzeko zailtasuna dute, gaiak nola bukatu edo 

aldatu behar diren ez dakite.  

Debateetan oso ohikoa da bestearen posizioa indartzea edota honi kontrajartzea, 

eta hori, jakina, modu modulatu batean egin behar da; askotan hitz hartzeak 

horretarako “sortutako” esamolde metadiskurtsiboen bidez gauzatzen da. 

Aurretik esandakoa zehaztu edo sakondu nahi bada ezinbestekoa da hau 

adieraztea: “Xek ondo esan duenez...”, “Yk esandakoari jarraiki...”, “Nik ere 

Zk bezala ...”, eta abar. Modu bertsuan, aurretik agertutako iritzi baten kontra 

azaltzeko edo hau errefusatzeko forma ugari erabiltzen dira. Ñabarduradun 

ezezkoetatik abiatu “bai, baina nik ....”, “ez dakit, nik ez dut uste...” eta forma 

kontzesibo landuenetara arte, bidean, esandako iritziarekiko desadostasuna modu 

sinple edo konplexuagoan adierazi ohi da: “Xekin ez nago ados”, “Ez dut uste 

Yk arrazoirik duenik”, “Nire ustez Zk esan duena ez da egia”  

Badirudi partaideak ez direla testuinguruaren jabe eta ez dute egoeraren 

formaltasuna kontuan hartzen, oso gutxitan egiten diote erreferentzia 

interlokutoreari hirugarren pertsonan, oso gutxitan hitz egiten dute talde baten 

izenean (lehenengo pertsona pluralaren erabilera litzateke horren 

erakusgarrietariko bat), ez dute publikoa kontuan hartzen. Bestalde gaiak eta 

azpigaiak jakintzat ematen dira eta ez dira esplizitatzen. Moderatzaileak 

“galdetzaile” funtzioa betetzen du eta askotan solaskide bihurtzen da, berak ere 

eztabaidan parte hartuz. Laburbilduz “euren diskurtsoa gaiarekiko iritzien 

gainjartze edo batuketa soila bihurtzen da, elkartrukearen oinarrizko antolaketa 

galdera-erantzuna delarik”. (Garro eta Idiazabal, 2005:46-47) 

Laburbilduz, nolabaiteko “porrot” hori azaldu guran bi dira artikulu honetan 

ematen ditugun azalpen posibleak: alde batetik, ikasleen praktika falta, hau beraien lehen 

debatea izatea. Argi dago, entrenamendu hutsak testu-molde baten ezaugarriak 

barneratzea eta testu-molde hori egoki betetzea ez badakar ere, zenbat eta saio gehiago 



Corpusaren aurkezpena eta datuen tratemendurako baliabideak 

  193
   

egin orduan eta emaitza hobeak izango genituzkeela. Are gehiago, Idiazabal eta 

Larringanek (2002b) ikusi dute debateak berak aurrera egin ahala gaztetxoen estrategia 

eta mekanismoak bai zenbakitan, bai izaeran, hobetu egiten direla. Eta bestalde, 

eztabaidarako gaiaren desegokitasuna: “Sakelako telefonoaren gaia (D debatea) eremu 

oso zehatzekoa da, gainera, edukiaren lanketa alde/kontra jartzetik abiatu da, modu 

itxian. Honela, ez da modu negoziatuan aurrera egiteko inongo biderik zabaltzen. Gaia 

zein den argi dago, interbentzioak honetara mugatzen dira, ezin da beste ezertaz hitz 

egin eta hauen balioa justifikatiboa edo argumentuzkoa da” (Garro eta Idiazabal 2005: 

52). 

Nonnonek (1996/97) dio “alde ala kontra” erako gaiek aurrez aurre kontrako 

iritzia defendatzen duen interlokutorearen aurrean iritzi bat justifikatzea eskatzen dutela. 

Modu horretan, arriskua garbia da: debatea aldeko edo kontrako iritzien justifikazio 

metaketa bihurtzea. Bi ikuspunturen arteko oposizioa ez da produktiboa, tesiak 

orokortasunean gelditzen diren neurrian eta, ondorioz, elkarrekin espazio komunak 

sortzeko lanketarik egitea bideratzen ez dutelako. Horrela “croire ou non aux 

horoscopes” gaiaren lekuan “comment pourrait-on prévoir l’avenir” gaia proposatzen 

du, modu horretan partaide guztien arteko lankidetza bultzatzen delako eta aurrera 

egiteko elkarrizketa erraztu. 

BIGARREN SAIAKERA 

Behin eztabaidarako gaiaren garrantziaz jabetuta, corpusa jasotzeko bigarren 

saiakera bat egitea erabaki genuen. Bi gaiak ondorengoak ziren: “Nolako gazte txokoak 

gura ditugu?” eta “Eskolatik irten ostean, zer?”. Bi gaiak ikasleentzat hurbilekoak dira, 

eta beraiek dira gai horietan adituak eta hala daude deituak debatean parte hartzera. 

Gainera, gaiak ez dira alde/kontra moduan planteatu eta elkarrekin erantzuna bilatzea 

eskatzen dute. 

Saiakera horretan, gainera, bazegoen berrikuntza bat: hiru adinetako ikasleekin 

(11-12, 13-14 eta 15-16) egin zen esperientzia. Golderrek (1996) erakusten du nola 

argumentazio gaitasunak adin tarte horretan garatzen diren: “on montre ainsi que la 

mise en place des formes argumentatives étudiées s’établit progressivement avec l’âge, 
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avec une rupture significative à 13-14 ans par rapport à 10-11 ans” (Golder 1996:105), 

eta 16-17 urterekin garapen hori burutua egoten omen da. Hori irakurrita pentsatu 

genuen interesgarria izan zitekeela gure azterketan adinaren aldagaia sartzea. Halatan, 

adinaren aldagaia sartuz, ikusi ahal izango genuen batetik gaztetxoek debateetan zer 

nolako baliabide linguistiko-diskurtsiboak erabiltzen dituzten eta bestetik, baliabide 

horien erabilerak adinarekin zein bilakaera eta garapen erakusten duen. Bide batez, 

Golderrek ematen dituen faseak eta mailaketak gure ikasleekin ere betetzen ote ziren 

aztertzea zen asmoa. Adin tarte horiek (eta ez beste batzuk) aukeratzeko beste aukera 

bat ere hartu genuen kontuan: 10-11 urterekin LHko azken kurtsoko ikasleak aztertzen 

genituen, 15-16 urterekin DBHko azken kurtsokoak eta 13-14 urtekoek tarteko 

informazioa eskaintzen ziguten. Dolz eta Schneuwlyk (1998) debatearen 

irakaskuntzarako sekuentziazioa proposatzen dute euren liburuan eta lanketa bi unetan 

egitea proposatzen dute: lehen hezkuntzan (10 urte) eta bigarren hezkuntzan (14 urte). 

Bi une horiek proposatzeko, besteak beste, ikasleen gaitasuna hartzen dute kontuan eta 

maila baten zein bestean garatu beharreko gaitasunak eta landu beharreko hizkuntza 

jarduerak definitzen dituzte.  

Lehen esan dugun moduan sei taldetan egin ziren grabaketak. Betiko lez, grabatu, 

transkribatu eta aurreazterketa bat egin genuen, batetik debatearen ezaugarriak betetzen 

ote zituzten ikusteko eta, bestetik, gure helburuetara ondo lotzen ote ziren jakiteko. 

Debatea ekoitzi eta jasotzeaz gain, azterketetarako informazio garrantzitsua eman 

zezakeen susmoa bagenuenez, ikasle galdetegi bat betetzeko eskatu zitzaien, helburua 

batez ere debatea zenbateraino ezagutzen zuten jakitea zen eta testu-molde horren zein 

irudikatze zuten antzematea. Inkesta ez zen ikerketaren muina eta ez genuen zerbait 

konplexua prestatu gura, hortaz, sarrera gutxidun eta oso galdera sinpledun galdetegia 

prestatu genuen.  
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Ikasleen inkestako galdera-sorta 

 

ZER DAKIGU DEBATEAZ? 

a) Inoiz ikusi edota entzun al duzu debate bat? 

ez 

bai. Non? 

�   telebistan �  irratian �  beste nonbait. Non? 
Gogoratzen al duzu zuk ikusitako debateren baten GAIA? (aipatu gogoratzen dituzunak)  

b) Inoiz parte hartu al duzu debate baten? 

ez 

bai 

�  eskolan  �  telebistan  �  irratian �  beste nonbait. Non? 
Zein hizkuntzatan?  

�   euskaraz  �   gaztelaniaz  �   beste hizkuntza bat 
c) Zeintzuk dira zure ustez debate baten ezaugarri nagusiak? 
 

Irakasleekin izandako elkarrizketetatik ondoriozta daiteke ikasleek eskolan 

“debatea” modu ez-formalean landua zutela, ia beti tutoretza-etikako gaiekin lotuta eta 

ia beti gelako liskarrak konpontzeko. Hona hemen oraintxe esandakoa irakasle baten 

hitzetan “debateak barik, iritzi emateak, ideiak kontrajartzeak, besteen posturak 

ezagutzea eta, ondorioz, akordioetara heltzea izan dira egindako planteamenduak. 

Gehienetan, tutoritzarekin lotutako gaiak, edo etikatik bideratutakoak izan dira 

jorratuak. Esan dezakegu, ez direla modu formalean landu”. Argudio testuak lantzen 

zituzten lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan, baina beti idatzizko testuetan 

oinarrituta. Aipatu behar da Gaztelania eskoletan debate batzuk antolatuak zituztela, bai 

gaztetxoenek, bai helduenek; hala ere, horietan ere modu ez sistematikoan egindako 

lana zen. 

Ikasleen debateetako erantzunen hustuketa egin ostean, ikus daiteke ikasle 

gehienek duten debate eredua telebistako “show” erako debateena dela, gehienetan 

famoso usteko pertsonaiek batak besteari irainka egindako eztabaidak. Esan behar da 

ikusten dela nolabaiteko garapena adinarekin debatearen irudikapenari dagokionez. 10-

11 urteko ikasleek debatea alde eta kontra parametroetan ulertzen dute, gai 

eztabaidagarri bat eta bi talde, bat alde eta bestea kontra. Gutxi batzuek aipatzen dute 
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moderatzailea badagoenik ere. 13-14 urtekoen artean ere alde eta kontra eredua nagusi 

da, baina ikasle batzuek entzun beharra azpimarratzen dute: errespetua, indarra erabili 

gabe iritzia ematea, irainik ez erabiltzea… 15-16 urtekoen artean alde-kontra eredua 

badago ere konklusio batera heldu beharra eta adostasunak bilatu beharra aipatzen dute 

batek baino gehiagok, argumentuen garrantzia eta iritzia modu arrazoituan eman 

beharra azpimarratzen da. Gainera, adin honetako ikasle gehienek moderatzailearen 

garrantzia aipatzen dute.  

HAUSNARKETA ETA ZENBAIT ONDORIO 

Baina orain azal ditzagun debateen lehen azterketa batetik ateratako ondorio 

orokorrak. Lehenengo oharra testuen zabalerarekin loturikoa da; saioak oso laburrak 

dira, hau da, nahiz eta gutxienez hogei minutuko debatea izateko eskatu, debate 

gehienak ez dira eskatutakoaren erdira iristen. 11-12 eta 13-14 urtekoen debateak zortzi 

eta hamahiru minutu artean irauten dute; esan behar dugu nagusienek jardun luzeagoa 

dutela.  

Bigarren oharra hizkuntza-jardunaren ezaugarri orokorrei buruzkoa da. 15-16 

urteko ikasleek egindako debateetako bat —Gazte txokoen ingurukoa— albo batera 

utziz gero, testuek ez dituzte debateen ezaugarri orokorrak betetzen, gehiago dira 

inkesta itxurako galdera-erantzunak. Erantzunetan ez da bestea kontuan hartzen, iritziak 

bata bestearen atzean ematen dira, aurrekoak zer esan duen begiratu gabe. Besteak 

esandakoa errepikatzen den kasuetan ere ez da hori esplizitu egiten, aurrez horren 

inguruan ezer esan ez balitz moduan jarraitzen da. Askotan, erantzunetan azalpenak 

ematen dira, azalpen horiek argumentatu gabe. Gaiaren kudeaketari begiratzen badiogu 

ere, ikus daiteke enuntziatu guztiek gai berberari egiten diotela erreferentzia. Norbaitek, 

gehienetan moderatzaile rola betetzen duenak, hasi duen gaiari jarraitzen diote erreplika 

moduan. Argudio berdina edo norabide berdinari eusten zaio, eta alde edo kontra 

egitera mugatzen dira hitz hartzeak. Pilaketa bat egiten da, erreakzioz eta bat-bateko 

erantzun azkar eta zuzenen bitartez gauzatzen da. Beti aurrez esandakoaren gainean 

oinarritzen dira eta ez da inoiz norabide propio edo askerik hasten. Oso gutxitan 

garatzen, desbideratzen da gaia. Eta horren aldaketa ia beti moderatzaileak proposatzen 
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du galdera berri batekin, partaideek ez dute horrelako mugimendurik batere egiten. 

Hona hemen esaten ari garenaren erakusgarri izan daitekeen adibide bat: 

(109) MO baina / gurasuak ze / zuen ustez zegaittik 

bidaltzen dotzue e / klase partikularretara? 

JO ba ikastolan gaizki ibiltziagaittik 

JE ba ze::: eurak uste daue onena hori dala 

MO eta ezta? 

OI eta rekuperaketako ba igual gai e 

JO gaizki indakua 

MA eta bizitzan ondo e moldatzeko 

JO ba etorkizun batian ba ondo ibiltzeko edo 

MA hizkuntzekin eta 

JE ondo manejetako 

MA  etorkizun on bat eukitzeko 

MO  eta zuei gustauko jatzuen ez juatia klase 

partikularretara? 

MA ni enoie 

OI nik ez daukot baina:: / eukiko banauen // ez jaten 

gustauko 

(Eskola ostean zer? 13-14 urte, 27-40) 

Aurreazterketa horrek erakutsi digun beste alderdi bat moderatzaileak bere 

funtzioak betetzeko dituen zailtasunena da. Moderatzaileek euren jarduna gidoia zehatz-

mehatz jarraitzera mugatzen dute, galderak luzatuz, baina inongo iritzi bilketarik egin 

gabe, partaideen iritzien arteko zubirik eraiki gabe eta, batzuetan, euren rola ahaztu eta 

iritzia emanez, debatean zuzenean parte hartuz. 

(110) MO eta (4”) lagunekin ez badozu / ez 

badaukotzu denbora ibiltzeko // e:: akademietara juen ostian 

// denbora / euki leiketzu / ibiltzeko lagunekin? 

GA ya / baina orduan etxeko lanentzat ez dau 

denborarik // ze asko bialtzen dauie ikastola honetan 

MO ba igual zure laguna 

AN baina partikularretan eitten dozu igual 



Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 
 

  198
   

GA baina ez bazoiaz partikularrera? 

MO ba zubik esan dauena / partikularretara jueten 

bazara eta han eitten badozu // eta gero akademietara 

ikasteko zerbaitt / musika edo / gero 

GA yasta / lehenengo partikularra eta gero akademia / 

ya daukotzu bi ordu edo / ta orduan ya 

MO gero geratzen dana be / ahal dozu aprobetxau 

lagunekin  

GA baina lagunak be eztie gertatuko gabeko zortziretan 

(Eskola ostean zer?, 11-12 urte, 40-48) 

Lehen azterketa horretatik ateratako ondorio nagusia gaztetxoek euskaraz debate 

baten parte hartzeko dituzten bitarteko linguistiko eta diskurtsiboen azterketa egiteko 

bildutako testuak egokiak ez direla da, luzera nahikoa ez dutelako eta debatearen 

oinarri-oinarrizko ezaugarriak ere ez dituztelako betetzen.  

Hori horrela, erabaki bat hartu beharrean aurkitu ginen. Aukerak bi ziren: batetik, 

beste saiakera bat egitea eskoletan debate berriak jasotzeko eta, bestetik, telebistan 

ekoitzitako gaztetxoen debateak aztertzea. Eskoletan debateak jasotzeko saiakera berria 

egiteko eragozpenak bagenituen: alde batetik, irakasle eta ikasleen iritziak jaso ostean, 

eskoletan debaterik ez dela lantzen bagenekien eta, bestalde, izandako esperientziak 

aditzera ematen zigun inolako lanketarik egin gabe emaitza hobeak lortzea zori kontua 

zela. Beraz, debateak eskoletan jasotzekotan, lanketa bat proposatu beharra zegoen, 

aurrera eraman eta gero egin azterketa. Hala ere, horrek gure aztergaia eta aztermodua 

aldatu egiten zituen. 

Hala ere, esan behar da eskoletan corpusaren bilketan egindako lan hori ez dela 

hutsean gelditu, egindako lanak ikerketa didaktikorako zenbait hipotesi eskura jarri digu 

eta hipotesi horiek tesi honen ondorio didaktikoetan jasoko ditugu. 

GAZTETXOEN TELEBISTAKO CORPUSA 

Behin egoera zein zen aztertuta, eskuartean genuen beste aukera hausnartu 

genuen. Eta beste aukera zen jadanik bilduak genituen telebistan emandako debateak 

aztertzea. “Hori da arrazoia” ETBn emititu zen 1995-1996 denboraldian, Joxe Felipe 
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Auzmendik aurkeztuta. Guk denboraldi horretan eskainitako bost saio genituen 

eskuartean. Debatea saio zabalago baten barruan gauzatzen da, hainbat atal duen saioa: 

pertsona ezagun bati elkarrizketa, gaztetxoen debatea eta helduen iritzi-txokoa. 

Gaztetxoen debatean helduen iritziak eskaintzen zaizkie ikus-entzuleei, baina gaztetxoek 

ez dituzte iritzi horiek guztiak entzuten.  

Erreferentziazko debateetako ezaugarri guztiak ez izan arren, iraupenak (ordu 

beteko saioak dira) eta testuinguruak (telebistaz, moderatzaile batekin, gaztetxoak aditu 

moduan deituak izan dira debatera, benetako izaera publikoa eta ez eskolakoa…) hala 

eskatuta, testu horietan debatearen ezaugarri orokorrenak bermatuak zeuden behinik 

behin. Telebistako debateen aurreazterketa bat egin ostean, gure helburuetarako corpus 

egokia izan zitekeela erabaki genuen. Eskoletan bigarren saiakera bat egiteak eskatzen 

zuen ahalegina eta ondo aterako zen ziurtasun faltak, telebistatik jasotako corpusaren 

azterketa egitearen alde apustu egitera bultzatu gintuen. Horrela, jasoak genituen 

debateak gero azalduko ditugun irizpideen arabera transkribatu genituen.  

Oraintxe esan dugu: bost debate hartu ditugu gure azterketarako corpusa 

osatzeko, bostak ETBko “Hori da arrazoia” saioaren barruan 1995-96 denboraldian 

eskainiak. Hauek dira saio horien ezaugarri orokorrak: 

 

Gaztetxoen corpusaren ezaugarri nagusiak 

 (1) debatea (2) debattea (3) debatea (4) debatea (5) debatea 

Gaia “Maitasuna, sexua: 

Zer da hori?” 

“Matxismoa” “Gurasoek beti al 

dute arrazoia?” 

(Gurasoekin 

harremana) 

“Zertarako ikasi?” “Hiesa” 

Partaideak 12-13 urteko 

hamasei gazte: 

Lino Arizketa 

Edurne Robles 

Joana Castro 

Maider Ocia 

Egoitz Izkara 

Eneko Fernandez 

Haitz Agirre 

Ziortza Villa 

13-14 urteko 

hamasei gazte: 

Maddalen 

Aldanondo 

Urtzi Inurrita 

Abigail Labaien 

Maria Garcia 

Goretti Soroa 

Eider Elduaien 

Eneka Martinez 

12-14 urteko 

hamasei gazte: 

Pablo Iturbe 

Ainhize 

Agirrebengoa 

Urtzi Oleaga 

Kaiet Mandaluniz 

Aritz Urrutia 

Mikel Barasoain 

Manex Altuna 

13-14 urteko 

hamasei gazte: 

Olatz Goñi 

Unai Bujanda 

Izaskun Fernandez 

Amaia Benito 

Oier Elgezabal 

Maite Asensio 

Goiuru Barandika 

Hostaizka Torres 

13-14 urteko 

hamasei gazte: 

Arkaitz Olazabal 

Andion Iturbide  

Oscar Encinas 

Axier Ormazabal 

Haizea Etxebeste 

Alazne Fernandez 

Iraitz Garai 

Usua Madina 



Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 
 

  200
   

Jurgi Galdos 

Iratxe Cejudo 

Oscar Pinto 

Zuriñe 

Ibon Garcia de 

Andoin 

Olatz Sagasta 

Jonathan Cascon 

Alazne Tona 

Itziar Aranzegi 

Iñigo Berasategi 

Aritz Balda 

Mikel Zugasti 

Nino Bracale 

Mikel  

Jon Elola 

Leire Ugalde 

Mikel Zubillaga 

Garikoitz Balbas 

Yera Ibarretxe 

Ana Martinez 

Mikel Elexpuru 

Aitziber Elorrieta 

Estibaliz Alonso 

Paula Unibaso 

Xabier Bilbao 

Saioa Torre 

Aritz Gaztamintza 

Itxasne Mendia 

Ibon Diaz 

Ainhoa Gomez 

Ainhoa Bidaurreta 

Maria del Rio 

Miren Juncal 

Alain Ibarra 

Mikel Gomez 

Axier Gonzalez 

Axier Madariaga 

Ekain Rojo 

Pati Grau 

Arantza Altuna 

Joseba Gandariaz 

Iraupena Ordu bete Ordu bete Ordu bete Ordu bete Ordu eta erdi 

Partehartze 

kopurua 

822,  

8515 hitz 

896,  

9240 hitz 

565,  

9235 hitz 

435,  

8410 hitz 

556,  

10306 hitz 

Gidariaren 

parte-hartze 

kopurua 

256, 

2858 hitz 

163,  

2791 hitz 

186,  

3271 hitz 

111, 

2367 hitz 

 

161,  

2762 hitz 

Partaideen 

partehartze 

kopurua 

566, 

5657 hitz 

733, 

6449 hitz 

373,  

5964 hitz 

324, 

6043 hitz 

395,  

7544 hitz 

Laburdura HdA maitasuna HdA matxismoa HdA gurasoak HdA ikasketak HdA hiesa 

 

Espazioaren antolaketari dagokionez, partaideak bi mailatan banatuak daude, 

behean debatean gehien parte hartzen duten sei kideak daude eta entzuleriaren azpian, 

gutxiago parte hartzen dutenak. Beraz, parte hartzen duten hainbat gaztetxok ez du 

publikoa ikusten. Hona hemen irudikapena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mod 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

PUBLIKOA PUBLIKOA 
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3. TRANSKRIPZIO IRIZPIDEAK 

 

“Transcribir datos orales es una tarea laboriosa y delicada que requiere 

entrenamiento y práctica. Es donde comienza el tratamiento de los datos e implica 

tomar una serie de decisiones que forman ya parte del análisis y que lo afectan... 

Según cuáles sean los objetivos del análisis, se puede optar por unos criterios u 

otros, por unas convenciones u otras” (Calsamiglia eta Tusón 1999:357) 

Behin baino gehiagotan esan dugu gure corpusa transkribatu egin dugula. Ahozko 

testu bat transkribatzea ez da inolako erabakirik hartu gabe, bat-batean, egin daitekeen 

lana. Azterketaren helburuak argi izan behar dira eta helburu horiei bidea zabaltzeko 

asmoz egin behar dira transkripzioak. Kapitulu honen hasieran esan dugun moduan, 

ahozko testu bati buruz modu askotako ikerketak egin daitezke, hala nola, fonetikoak, 

filologikoak, dialektologikoak, psikolinguistikakoak... eta ikerketa molde bakoitzak 

eskatuko du transkripzioa modu batekoa edo bestekoa izatea. Gainera, ezin dugu 

ahaztu, Larringan eta Idiazabalek ([2001b]:2) dioten moduan, “badakigu transkripziorik 

onenak ere nekez isla dezakeela informazioa komunikatzeko garrantzi handia daukaten 

hamaika gauza”, hala ere, ahozkoaren azterketa egingo badugu ezinbestez transkribatu 

beharko dugu.  

Transkribaketak egiterakoan beste autoreek esandakoak kontuan izan ditugu, hala 

nola, Calsamiglia eta Tusón (1999) (hainbat proposamenen bilketa), Garcia (1980), 

edota Genevako unibertsitateko Didactique des langues et formation des enseignants: analyse du 

français enseigné (GRAFE) ikertaldearen proposamena. Bereziki egokia iruditu zaigu talde 

horrek egindako proposamena eta horiek emandako irizpideak abiapuntu moduan 

hartuta zenbait egokitzapen egin ostean geure irizpide zerrenda osatu dugu.  

Helburua transkripzioa ahalik eta modu garbi eta ulergarrienean egitea izan da. 

Gure helburua debatearen azterketa diskurtsiboa egitea da; eta hori kontutan izan dugu 

corpusa transkribatzerako orduan. Transkripzioan ez zaigu horrenbeste interesatzen 

aldaera fonetiko edo dialektologiko guztien berri izatea, baina bai nahiz eta hitzezkoak 

ez izan testukoak diren elementu batzuen berri izatea (barreak, keinuak...).  
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Esan dugu gure transkripzioa ahalik eta irakurterrazena izatea zela gure helburu 

nagusietariko bat, horretarako, oro har, euskara estandarraren ortografiazko arauak 

jarraitu ditugu, esate baterako, nahiz eta hiztunek hasperenik ez egin, guk transkripzioan 

“h”a erabili dugu, edota, hiztunek “s” eta “z” ez bereiztu arren, guk transkripzioan 

bereizi egin ditugu. Horrek ez du esan nahi gure hiztunen euskalkia eredu estandarrean 

eman dugunik, aldaera dialektologikoak jaso ditugu. 

Aipatu behar dugu gure corpusaren ezaugarri espezifiko baten ondorioz, 

trankribatzeak izan duela beste zailtasun bat. Gure testu-moldea debatea da eta testu-

genero horretan bereziki garrantzitsua da hitz-txandak argi azaltzea eta bi solaskidek 

batera hitz egiten dutenean hori modu argian adieraztea. Gure corpusaren 

transkripzioak bi garaitan egin dira, lehenengo helduena eta gero gaztetxoena. Helduena 

egin genuenean elkarrekin hitz egite hori lerroekin jolastuz eta puntutxoak ipiniz (ikusi 

112 adibidea) adierazi genuen, gaztetxoen debatea transkribatu behar genuenean, ostera, 

iruditu zitzaigun argiagoa zela, eta besteak beste ohikoagoa, elkarrekin esaten dituzten 

hitzak azpimarratuak jartzea (ikus 113 adibidea). Bi moduek lortzen dute guk gura 

genuen helburua, hau da, nolabait adieraztea noiz gertatzen diren elkartze horiek, baina 

gaztetxoen transkribaketan erabilitakoa egiteko zein interpretatzeko errazagoa dela 

iruditzen zaigu.  

Transkripzio bide horretan beste aldaketa bat ere egin dugu transkripzio 

ereduetan. Lehen saioetan ez genituen galdera (?) eta harridura (!) ikurrak erabiltzen eta 

horien lekuan goranzko eta beheranzko geziak —(↑) eta (↓)— erabiltzen genituen. 

Gaztetxoen debateak transkribatzerakoan, ordea, iruditu zitzaigun galdera eta harridura 

ikurrak erabiltzea argigarria izan zitekeela transkripzioa irakurtzerakoan eta (↑) - (↓) 

ikurrak tonuaren bestelako igoera-jaitsierak adierazteko mantendu da. 

Hona hemen, jarraitutako transkripzio irizpide zehatzak: 

• Bai orrialde, bai lerro guztiak zenbatu dira 

• Partehartze bakoitza zenbakiz ordenatu da. 

• Partaide bakoitzaren izena bi letraz izendatu da  

(111) Manu Etxezortu → ME 
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• Transkribaketa, ahal den heinean, esandako eran idaztera urreratu da; 

ñabardura pertsonalak eta dialektalak errespetatuz. Zalantzen aurrean idazkera 

ortografikoa hobetsi da. 

• Puntuazio zeinu arruntak ez dira erabili, salbuespena: gaztetxoen debateetan 

galdera eta harridura ikurrak erabili dira.  

• Bi partaide edo gehiagok batera hitz egin dutenekoa transkribatzerakoan bi 

eredu jarraitu dira: batzuetan lerroekin jolastu da eta puntuak erabili dira. 

(112)        hau bai / baino lotsa erraten nuelarik  

AO .................................................bai bai  

AG .........................................................batez ere / e 

iparraldekoek ere  

Beste batzuetan, ordea, gainjartzen diren bi hiztunen hitzak azpimarratu egin 

dira. 

(113) JF kontestau 

?? berdina gertatzen da 

EE XXXXko zergatik / emakumeak bai bauka etxean 

itea lana / eta gizonezkoak ez 

NB ba hoi / zure etxen gertatuko da 

• Etenak (talde erritmikoak) barra zeiharrak (/) erabiliz adierazi dira. Non / = 0-

tik 2 segundora arteko etenak, // 2tik 3 segundora, 3 segundotik gorakoak 

zenbakiz adieraziko dira parentesi artean (4’’). Segundoak gutxi gora behera 

neurtutakoak dira beti. 

• Tonuaren igoera eta jaitsiera adierazteko (↑) eta (↓) erabili dira esaldi 

amaieretan. 

• Ahoskera berezidun silaba eta hitzak beltzez adierazi dira. 

• Esaten den modua berezia denean, berezitasuna parentesi artean ( ) adierazi 

eta, ondoren, esandakoa kurtsibaz adierazi da. 

(114) (hitzak banatuz) bi esne motan artean  

• Esatariak (edo ingurukoek) adierazgarriak diren keinu edo ekintzak kurtsibaz 

parentesi artean adierazi dira. 

(115) (inguruan barreak) 
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(116) (eskua altxatuz) 

• Ulertezinak diren hitzak x-en bidez adieraziko dira: x = silaba bat. 

• Onomatopeiak eta hots paralinguistikoak ohiko eran idatzi dira. 

• Errepikapenak esan bezala idatzi dira. 

• Silaba eta hizki luzapenak bi puntu (:) erabiliz adierazi dira. Eta asko luzatzen 

denean, bi puntuko hiru (:::) 

• Irrati edota telebista saioaren gora beherak (deiak, publizitatea...) kortxete ([ ]) 

artean adierazi dira. 

• Moderatzailearen hitzak kolore argiagoz idatzi dira (grisa %50) 

• Askok batera hitz egiten dutenean AS jarri da. 

4. DATUEN TRATAMENDU INFORMATIKOA 

Behin transkripzioa eginda datuen kudeaketarako tresna egoki bat behar genuela 

jabetu ginen, ezin ginen aritu datuak eskuz zenbatzen eta adibideak bilatu ezinda. 

Horretarako, datuak kudeatzeko sistema informatizatu bat erabiltzea erabaki genuen: 

datu base bat. Wikipediak esaten duenaren arabera: “El propósito general de los 

sistemas de gestión de base de datos es el de manejar de manera clara, sencilla y 

ordenada un conjunto de información”. Eta horixe zen guk behar genuena, datuak 

modu argi, erraz eta ordenatuan kudeatzeko tresna bat. 

Datu baseen kudeaketarako sistemak, erabiltzaileak, datu basea eta bestelako 

aplikazioak (testu tratamenduko programa, kalkulu orria…) harremanetan jartzen 

dituen softwarea da. Beste hitz batzuetan esanda, hainbat taulatan gordeta dagoen 

informazioa erabiltzaileak modu erosoan kudeatzeko pantailak eta tresnak 

(formularioak, kontsultak) eskaintzen ditu eta, halaber, tauletako datuak modu errazean 

beste aplikazio batzuetara (MS Excel, MS Word...) esportatzeko baliabideak eskura 

jartzen.  

Horren abantaila nagusiak ondokoak dira: 

• Informazio bolumen handia erraztasunez erabiltzeko gaitasuna. 

• Denbora laburrean, abiadura handia. 
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• Informazioa kudeatzeko independentzia. 

• Informazioaren segurtasuna. 

• Ezin da bikoiztu informaziorik, datuak sartzeko unean egiaztatzen baita. 

• Erregistroak sartzen bukatzean integritate erreferentziala. 

Hemen ez dugu datu baseen inguruko informazio sakonik emango, ez baita hori 

gure helburua. Edonola, garrantzitsua iruditzen zaigu ze datu base modelo aukeratu 

dugun azaltzea eta, zergatik. Gure aukerakoa ondokoa da: datu-base erlazionala.  

Hori da gehien erabiltzen den modeloa arazo errealen ereduak egin eta datuak 

modu dinamikoan kudeatzeko. Beste modelo batzuetan ez bezala (Hierarkikoa eta 

Sarekoa) ez da garrantzitsua nola eta non gordetzen diren datuak, eta hori erabiltzaile ez 

adituontzat abantaila handia da. Informazioa, gero ikusiko dugun moduan, “kontsultak” 

eginez maneiatzen da eta oso modu malguan erabiltzen da informazioa. 

Modelo horren abantailak aipatzen hasita, ondokoak azpimarratu gura genituzke: 

• Erregistroak ezin dira bikoiztu. Hau da, tresnak ez digu utziko nahi gabe datu 

bat bi bider sartzen.  

• Osotasun erreferentziala bermatzen du. Horrela, erregistro bat ezabatu ahal 

izateko, nahitaez, erlazionatuta dauden erregistroak ezabatu beharko dira, hala, 

ezin da azpi-multzoetan daturik egon, bere gaineko datu nagusia kentzen 

badugu.  

 Gure lanerako erabili dugun Datu baseen kudeaketarako sistema Microsoft 

Access izan da. MS Access ez da datu base handiak kudeatzeko tresna egokia, baina 

gure corpusaren tamainarako egokia da. Gainera, eta batez ere, horrek Microsoft 

Officen beste programekin elkarlanerako bidea erraztu digu: MS Excelen datuen taula 

eta grafikoak egin ahal izan ditugu eta MS Worden testua idazteaz gain, egindako taula 

eta grafikoak txertatu.  

Baina azal dezagun orain zehatzago nolakoa den guk erabili dugun datu basea eta 

hori sortzeko egin ditugun pausoak. Transkripzioa MS Word programa baliatuz idatzi 

genuen. Behin transkripzioa bukatuta, testua taula bilakatu genuen, horrela arazo gabe 
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MS Excel programara esportatu genituen datuak. Azken horrek datuekin lan egiteko 

ehunka funtzio ditu, hemen gure azterketarako interesekoak ziren datuak identifikatu 

genituen. Datuak MS Excelen gelaxketan antolatzen direnez, datuak prest zeuden modu 

errazean datu basean txertatzeko. 

Baina datuak datu basera pasatu aurretik, datu base horren egitura erabaki behar 

izan genuen. Lehenik eta behin, diskurtso erreferituari buruz genuen ezagutzatik abiatu 

eta pentsatu genuen gure corpusean zeintzuk aspektu behatu eta, horretarako, behaketa 

horien datuak gordetzeko taulak definitu genituen.  

Horrela, bai corpusa bai behaketa ezaugarriak taulatan, hots, datu baseetan 

genituen. Horiek guztiak harremanetan jartzerakoan datu base erlazionala daukagu. Ikus 

beheko irudian definitutako taula, eremuak eta beraien arteko harreman erlazionalak: 

 

Irudia 1 

 

1 irudian, gorriz borobildu ditugu behaketarako datuak jasotzen dituzten taula 

nagusiak. Bertan jasotzen dira batetik, ze debatetatik jaso dugun aipua; bestetik, aipu 
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horren gauzatze linguistikoa —adibidea bera—; eta azkenik, aparteko taularik behar ez 

duten hainbat behaketa datu (hitz-txanda, aipuaren luzera…). Ikus nola gainontzeko 

taulak taula nagusi horiekin lotzen diren, horrek esan nahi du, beste tauletan gordetako 

behaketa datuak taula nagusi horietako datuei buruzkoak direla.  

Beste taulen azalpena ondokoa da: 

• Berde argiz bildu ditugu sarrera aditzen behaketa egiteko datuak gordetzen 

dituzten taulak.  

• Horiz inguratu ditugu iturriari dagozkion datuak gordetzen dituzten taulak.  

• Urdin ilunez jarri ditugu estilo kontuen inguruko datuak jasotzen dituzten 

taulak.  

• Laranjaz bilduta dago aipua aktualdua ala ez-aktualdua den adierazten digun 

datua. 

• Larroxaz gauzatua den ala ez adieraziko digun taula.  

• Berde ilunez erabilera zein den esango diguna. 

• Urdin argiz funtzioa azalduko diguna. 

• Morez diskurtso erreferitu sinplea ala konplexua den gordeko duen taula.  

Datu base erlazionala definitu ostean, taulak osatu genituen eta datuen tratamendu 

errazerako formularioak programatu genituen. Ikus beheko irudian formulario nagusia, 

koloreak mantendu ditugu ikusteko goian zeuden taulak formularioan zein era erosoan 

kudeatu ditugun:  
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Irudia 2 

Behin datuak sartuta, azterketak egin ahal izateko, datuak eta euren arteko 

harremanak begiratzeko “kontsultak” erabili dira. Horrela, ezaugarrien azterketa eta 

zenbaketa era fidagarrian gauzatu dugu. Horren erakusgarri behean dugun irudia, ikus 

sarrera-aditzak eta estilo motak harremanetan jartzen dituen kontsultaren diseinua eta 

emaitza: 

 

Irudia 3 
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Kasu honetan kontsultaren emaitza 627 lerroko taula bat da, non debate 

bakoitzean erabilitako sarrera-aditz bakoitzeko zein estilo erabili den erakusten digun. 

 

Irudia 4 

Kontsulta horien emaitza, bere horretan ez denez irakurterreza, MS Excelera 

esportatu eta bertan zenbaketa eta bere adierazpen grafikoak egin dira (taula 

dinamikoak...). Orain arte erabiltzen ari garen adibideari eutsiz, beheko irudietan ikus 

ditzakegu goiko irudiko kontsultatik atera ahal izan ditugun taula eta grafikoa.  

 

Sarrera aditzak estiloka 

Komunikazio aditz espezifikoak 

 

Esan 

1* 2* 3* 

Pentsamendu 
aditzak 

Aditz gabeko 
enuntziatuak 

 
Estilo 
zuzena 

Zehar  
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

HdA maitasuna 18 4 0 0 1 1 8 0 1 0 3 2 

HdA matxismoa 19 31 0 0 3 1 5 0 2 0 1 0 

HdA gurasoak 21 18 0 1 1 1 9 1 2 0 11 2 

HdA ikasketak 33 24 0 0 1 2 6 0 1 0 15 1 

HdA HIESa 23 36 0 0 3 1 1 0 1 0 3 0 

Gau:on 31 34 2 5 11 20 2 1 1 2 0 0 

GUZTIRA 145 147 2 6 20 26 31 2 8 2 33 5 

* Aditz lokutorio modalizatuak ** Aditz ilokutorio edo esan ez diren beste verba dicendiak *** Akzio aditzak 

 
 

Irudia 5 
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Irudia 6 

Grafiko eta taula horiek orain irakurtzen ari zaren testu honetan txertatu dira (MS 

Word). Eta hemen bukatzen da datuen tratamendurako erabilitako tresnari buruzko 

azalpena; behin grafikoa eta taula txertatuta, datuak azaldu eta interpretatzea dagokigu. 

Nola egin dugun ikusteko hurrengo kapitulua begiratu. 
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1. SARRERA 

Corpusa aurkeztu dugunean esan dugu gaztetxoen hizkera aztertzeko telebistan 

eskainitako bost debate aztertuko genituela; bost saio horietan beste esanak nola 

ekartzen diren ikusiko dugu, eta arreta berezia eskainiko diogu diskurtso erreferituari. 

Azter unitate hori aukeratzeko arrazoiak bat baino gehiago izan dira. Alde batetik, 

debatea gai edo erreferente baten bueltan sakondu eta elkarrekin eraikitzeko eremu 

moduan ulertzen dugu, norberaren iritzia osatu eta azaltzerakoan bestearen (bestea 

alteritatearen zentzuan ulertua) iritzia aintzat hartuz, eta esanak ekarriz. Horretarako 

ezinbestekoa da bestea kontuan hartzea, eta diskurtso erreferitua bestea kontuan 

hartzen dela adierazteko baliabide oso emankorra da. Beste aldetik, aurrerago aipatu 

dugu, Authier-Revuzen (1984) banaketa oinarritzat hartuz, guri kontzientea eta berariaz 

egina den bistako hetereogenasunaren azterketa interesatzen zaigu; besteak beste, uste 

dugulako kontziente eta berariazkoa den heinean irakaskuntzara begira benetako 

etekinak atera ahal zaizkiola.  

Arestian esan dugun moduan, azterketa horrek badu, hasteko eta behin, helburu 

linguistiko bat. Batetik, euskaraz oraindik ere oso gutxi aztertutako testu-molde baten 

azterketa egiten delako. Ahozko testu-moldeak gutxi aztertu dira eta debatea ez da 

salbuespena. Ikerlan honetan debatean parte hartzeko oso garrantzitsua den baliabide 
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bat da aztergaia: diskurtso erreferitua. Aurreko kapituluetan esan dugu debate baten 

bestea kontuan hartzea ezinbestekoa dela gaian eta eztabaidan aurrera egin ahal izateko, 

elkarrekin egia handiago bat ezagutu ahal izateko eta bestea kontuan hartzeko baliabide 

ezagunenetarikoa diskurtso erreferitua da. Baina, nola erabiltzen da baliabide hori testu-

molde jakin honetan?; zer erabiltzen da gehiago, estilo zuzena ala zehar estiloa?; esaten 

da ahozkoa parataxis bidekoa dela, koordinazioaren aldekoa eta, ondorioz, ahozko 

jardunean diskurtso zuzena zehar diskurtsoa baino gehiago agertzea espero genuke, hala 

gertatzen al da?; eta zehar estiloa agertzen denean, ba al dago nolabaiteko 

desberdintasunik, beste era batera esanda, ba al dago zehar estiloa agertzeko testuinguru 

erraztailerik?  

Gainera, hirugarren kapituluan esan dugu diskurtso erreferitua continuum gisa 

ulertzen dugula eta ez diola nahitaez benetan esan den hitzari erreferentziarik egin 

behar, esan ez dena, esan ohi dena edota esan daitekeenaren erreferentzia egiteko 

baliabidea ere izan daitekeela. Gure corpusa aztertu ondoren hori hala dela baieztatzeko 

moduan gaude, eta gehitu behar dugu Vincent eta Duboisek (1997) proposatzen 

dituzten bost erabilerak gure corpusean ere ikus daitezkeela.  

Bestalde, lan honek badu helburu psiko-linguistikoa ere. Lehenago ere aipatu 

dugu, eta horretarako Golderren (1992, 1996) hitzak ekarri ditugu gurera, hainbat 

ikerlanek erakutsi dueela umeak txikitatik direla, elkarrizketa egoeran, euren ikuspuntua 

modu sinplean justifikatzeko gai, baina interlokutorea aintzat hartu eta elkarrekin 

aurrera egiteko gaitasuna nahiko berantiarra ei da. Hori horrela, gure corpusean ere 

antzeko daturik ikus ote daitekeen begiratuko dugu. Coirier eta bestek (1990) aipatzen 

dute bi mailatako lankidetza egon daitekeela elkarrizketa baten: lankidetza dialogala eta 

argumentazio lankidetza. Lehen moduko lankidetzak hitz-txanden errespetua eta 

solaskideek gaiaren gutxieneko mantentzea eskatzen du; bigarren modukoak, ostera, 

erakusten du ez dela nahikoa solaskidearen enuntziatua besterik gabe ezeztatzea, 

hiztunak gaia aldatu, mugatu egingo du eta solaskidearen eskemara egokituko da, horrek 

ez du esan nahi horrekin ados egongo denik nahitaez. Hala, bigarren lankidetza modu 

hori negoziazio operazioarekin egongo da lotuago. Golderren corpusa aztertu (Golder, 

1990) eta Coirier eta bestek (1990) ikusi dute lankidetza dialogala lankidetza 
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argumentatiboaren aurretik agertzen dela eta azken horren presentzia ez dela benetan 

nagusi 14-17 urte arte. Lan honetan, ikusiko dugu ea gaztetxoek negoziazio baliabide 

funtzioarekin erabiltzen ote duten diskurtso erreferitua, ala beste funtzio batzuk diren 

berrartze horien helburu nagusia.  

Lehenago ere aipatu dugu lan honek baduela oinarrian helburu didaktiko bat. 

Ikerketaren hasiera-hasieratik debatearen irakaskuntzara begirako lan bat egitea izan 

dugu gogoan, baina horretako intuizioetan baino ebidentzietan oinarritu beharraz jabetu 

ginen. Testu-generoaren ezaugarriak ezagutu behar genituen, eta baita euskaraz 

gaztetxoek testu-molde honetan ze nolako baliabideak erabiltzen dituzten ikusi ere. 

Helburu didaktiko horren harira, 12-14 urte bitarteko gaztetxoek bestearen ahotsak 

ekartzerakoan diskurtso erreferituaren frekuentzia eta banaketa ikusi gura izan dugu: 

zein baliabide erabiltzen dituzten, zein mekanismo aukeratzen duten zein funtziorekin, 

zeintzuk diren gehien erabiltzen dituzten komunikazio zein pentsamendu aditzak eta 

abar eta abar. Modu horretan, gaztetxoen gaitasun linguistiko, diskurtsibo eta 

argumentatiboen gaitasun konkretu bat aztertu nahi da: diskurtso erreferitua nola eta 

zertarako erabiltzen duten. Betiere gure ikuspuntuak sortzen dizkigun mugen jakitun, 

azterketa horretatik abiatuz debatearen irakaskuntzarako didaktika proposamen ildo 

batzuk egin ahal izatea da azken helburua. Gainera, helduen debate bat ere aztertuko 

dugu bi taldeen arteko konparaketa egin alde, hala, gaztetxo eta helduen ekoizpenen 

arteko desberdintasun eta berdintasun nabarmenenak ikustea aurreikusten dugu. 

Sarreran esan dugunaren haritik, gaztetxoek beti ez dituzte euskararen gramatika 

arauak errespetatzen. Komunztadura, konkordantzia... hutsuneak sarri ikus daitezke, 

baita esperoko ez genukeen erregistro eta lexikoaren erabilera ere: erdal kalkoak, egoera 

ez-formalei dagozkien berbak... Hala ere, gure helburua ez da hizkuntza ikuspegi 

gramatikaletik aztertzea eta gaztetxoek araua nola betetzen duten ikustea. Gure 

helburua diskurtso erreferituaren azterketa diskurtsibo-pragmatikoa egitea da eta 

ikuspegi horretatik gaztetxoek dituzten abildade eta hutsuneak identifikatzea. 

Behin helburua zehaztuta —kontzientea eta berariaz egina den bistako 

hetereogenasunaren azterketa egitea da, eta horren adierazgarri diskurtso erreferitua—, 

azterketa-galbahea diseinatu genuen. Vincent eta Dubois (1997) autoreen lanak galbahe 
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hori diseintzeko oinarria eskaini digu; ahozko hizkuntzaren azterketan diskurtso 

erreferitua begiratzeko sortutako eredua baita. Autoreok elkarrizketa soziolinguistikoz 

osatutako bi corpus dute aztergai, guztira 132 elkarrizketa. Lan horren helburua solas 

arruntean forma aipatudun enuntziatuen propietate enuntziatibo, diskurtsibo eta 

argumentatiboak deskribatzea da. Lehenago ere esan dugun moduan, lan horretan 

esaten dute diskurtso erreferitua ez dela besteen hitzak aipatzeko bakarrik erabiltzen. 

Ondorio hori aintzat hartuz, gure corpusa begiratu genuen, eta konturatu ginen horrek 

berebiziko garrantzia zuela guretzat ere, ideia hori benetan garrantzitsua baita 

gaztetxoen corpusa aztertzeko orduan. Hala ere, lan hori ez da inolaz ere gure 

azterketan erreferentzia bakarra izango, hirugarren kapituluan aipatu eta ekarri ditugun 

beste hainbat eta hainbat autoreren ekarpenak ere begi-bistan izango ditugu, datuak 

modu batera edo bestera bilatzen eta interpretatzen laguntzeko. 

2. DISKURTSO ERREFERITUA ETA AKTUALDU 

GABEKO DISKURTSOA 

Gure corpusaren lehen azterketa bat egin dugunean ikusi dugu diskurtso 

erreferituaren ondoan badela besteen diskurtsoaren aztarnak agertzen dituen beste 

gertaera bat, guk “aktualdu gabeko diskurtsoa” deitu duguna. Hasteko, esan behar dugu 

zentzu zabalean ulertuta helduek gaztetxoek baino gutxiago aktualtzen dutela, hau da, 

heldu-adituek badute joera polo subjektibo-enuntziatiboa ez markatzeko —effacement 

énonciative delakoa— (Rabatel, 2004) eta euren iritzia modu ez-pertsonal eta indefinituan 

agertzeko: lexikoa berezitua erabiliz, hirugarren pertsonan hitz egitez (esaten da…), 

lehenengo pertsona plurala erabiliz (badakigu…), lelo edota gizarteko aipuak erabiliz… 

Horri esaten zaio enuntziazioa ez aktualtzea.  

Guk aktualdu gabeko diskurtsoa esaten dugunean, ordea, ez dugu ez-aktualtze 

hori buruan, baizik eta edukien ez-aktualtzea. Debatea genero formala da eta hiztunak 

publiko bati zuzentzen zaionaren jabe izan behar du, entzuleria bati zuzentzen zaiola 

ezin du ahaztu eta, haatik, jakin behar du egiten dituen erreferentzietan ez duela nork 

esan duen bakarrik aktualdu behar, baizik eta esan duena —edukia— ere ekarri behar 

duela. Beraz, aktualdu gabeko esaten dugunean esan nahi dugu besteak esandakoaren 
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(edo pentsaturikoaren, edo esan lezakeenaren, edo esango ez duenaren) edukia ez dela 

esplizituki jasotzen, jakintzat, ulertutzat, ematen dela. Hala hiztunak nola solaskideak 

jakin badakite zeren inguruan dabiltzan, zer den atzetik dagoena, baina edukia 

inferentziaz ulertu behar da. Helduek besteen esanak jasotzen dituztenean hori modu 

aktualduan egiten dute, ez dute besteen esana halakotzat ematen eta edukia esplizitatu-

formulatu egiten dute. 

Gaztetxoen debateetan, batzuetan beste batzuetan baino gehiago, aktualdu gabeko 

diskurtsoen multzoa nahiko zabala da eta askotan aipua ezkutuan mantentzen da. 

Antzeko zerbait gertatzen da gaiaren kudeaketan ere, helduek gaia berrartzen dutenean 

askoz modu esplizituagoan egiten dute gaztetxoekin alderatuz gero (Larringan eta 

Idiazabal, [2001c]). 

Aktualdu gabeko diskurtsoa modu baten baino gehiagotan ager daiteke. Zenbait 

kasutan, adituek ia inoiz ez dute egiten, sarrera aditza bakarrik agertzen da eta sarrera 

aditzeko morfologiak berak ematen digu aditzera besteari erreferentzia egon badagoela. 

Gainera, askotan auzi-gaia bera izan ohi da aipuaren jatorria eta horren zentzua 

ezagutzeko argigarria, esate baterako, azpigaia “hiesa izanez gero lagunei esan bai ala 

ez?, hauek zure gaixotasunaren berri eman dezaketela jakinda” moduko zerbait izanda, 

ondorengo adibidea dago gure corpusean: 

(117) ez du esango / zure laguna bada ez du esango (HdA 

hiesa 106) 

Aurreko adibidean garbi dago ez du esango hiesa daukazula edota ez du esango “hiesa 

dauka!” erako esamoldea dagoela atzean, nahiz eta aktualdu gabe agertu. 

Aipagarria da modu horretako ezkutaketetan askotan gaiak nolabaiteko tabuak 

izaten direla gaztetxoentzat: sexu kontuak, maitasun kontuak, hiesa edukitzea ala ez eta 

abar.  

(118) AT baina bera ez dakizu maite badizun 

IC baina alazne / ez bazara arriesgatzen inoiz ez zara / 

ez duzu jakingo ia 
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?? zure sentimenduak espresatzea da / eta badago / 

zuk esaten diozu eta listo 

JC eta adibidez / neskak osea ezin gara joan mutil 

batengana / ze igual nos tiran piedrak / eta mutilak etorri 

ahal dira gugana / esatera 

AT bai bai / hori arrazoia daukazu / ze nire ustez biak 

dira // baina zuek joango zinateke mutil batengana 

eskatzera // hori da galdera 

(HdA maitasuna: 66-70) 

Aipua aktualdu gabe agertzen den beste kasu deigarri bat atribuzioena da. Besteak 

esandakoa bere diskurtsoan aipatzerako orduan, gaztetxoak interlokutorearen izena 

aipatzen du askotan (edota honi izenorde batekin egin liezaioke erreferentzia), baina 

horrekin hiztun horrek esandakoa laburbiltzeko asmoa agertzen du.  

(119) ST (oso bizkor) ba ni ez nago pablorekin ados 

zeren eta beraiek ez gaituzte ulertzen / zeren garaiak aldatu 

egin dira // eta beti ez dute edukitzen arrazoia / askotan bai 

/ baina beti ez (HdA gurasoak:5)  

Gure adibideko hiztunak ni ez nago pablorekin ados esaten duenean ez du esan nahi 

bera inoiz ez dagoenik Pablorekin ados, baizik eta Pablok orain eta hemen esan 

duenarekin ados ez dagoela eta, ondorioz, esan dezakegu nolabait bestearen diskurtsoa 

ekartzen duela berera, baina iturrian esandakoa aktualdu gabe. Estrategia hori oso 

oinarrizkoa da, baina umeek maiz erabili ohi dute, eta besteen esanak jasotzeko eta 

kontuan hartzeko nolabaiteko ahalegina erakusten dute (Garro eta Idiazabal, 2005). 

Adituen kasuan, aldiz, ez da ia inoiz erabiltzen, nagusiek nahiago dute besteak 

esandakoa modu esplizituagoan eta garatuagoan jaso. 

Bestalde, markoari lotuta agertzen diren izaera anaforikodun determinatzailea 

duten adibideak daude, horiek askotan besteari nolabaiteko erreferentzia egitea 

erakusten dute. Euskaraz hiru determinatzaile multzo banatzen dira, lehenengo saila 

artikuluak (-a) eta erakusleek osatzen dute, bigarrena zenbatzaileek eta hirugarrena 

nolakotzaileek. Hala ere, izaera anaforikoa multzo horietan lehenak baino ez du. 



Beste esanei erreferentzia gure corpusean: diskurtso erreferitua aztergai 

  219
   

Oraintxe esan dugu lehen multzo hori bi determinatzailek osatzen dutela: alde batetik, 

erakusleak daude (hau-hori-hura/hauek-horiek-haiek); eta bestetik, artikulua dago 

(singularrean –a eta pluralean –ak).  

Determinazioa erakusleekin egiten denean funtzio anaforikoa bete ohi du. Horrek 

hiperonimo neutro bezala funtzionatzen du eta enuntziatu guztiak biltzen ditu. Hori 

dela eta, aipamen modu hori ahozko hartu-emanetan pribilegiatua da. Hori horrela, 

gaztetxoen debateetan markoari lotuta agertzen da askotan erakuslea, modu horretan, 

besteak esandakoa jasoz, baina edukia aktualdu gabe. 

(120) […] hori esan duzu (HdA gurasoak: 248) 

(121) […] nik hori esaten det (HdA matxismoa: 120) 

Erakusleek ez bezala -a guztiek ez dute funtzio anaforikoa betetzen. Funtzio hori 

noiz betetzen duten asmatzeko -a mugatzailea erakusle bategatik aldatu ahal den ikusi 

behar da, aldaketa posible baldin bada -a horrek funtzio anaforikoa betetzen duela 

esango dugu. 

(122) […] ni ez nago ados asier esan duenarekin (HdA 

hiesa: 148) 

(123) OG esan duena aritz egia da (HdA ikasketak: 

101) 

(124) MA niretzat hori gezurra da / ta leheno esan 

duena / irakasleena (HdA matxismoa: 659) 

 (122) adibidean “ni ez nago ados asier esan duenarekin”en ordez “ni ez nago ados 

asier esan duen horrekin” esan zezakeen berdin-berdin. 

Determinatzaile baten bidez jasotako informazioa bi modutakoa izan daiteke, alde 

batetik, enuntziatuaren gainean egindakoa eta, bestetik, enuntziazioaren gainean 

egindakoa. Enuntziatuaren gainean egindako anafora edukiaren gainean egindakoa da 

eta edukia kontzeptu baten bidez jasotzen da.  
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(125) HE drogekin egoten direzenak ba / nire ustez 

bai dekela apurtxo bat errudun  

JG honbre / eske drogekin ibiltzen bazara bai zara 

errudun / baina adibidez / niretzako biktima da ba / 

pertsona bat ezkonduta dago / ta urte asko egon da 

ezkonduta / ta maitatzen dau bere / ba bere pareja ez / eta 

bera ez dauka ez / ta bera transfusio bat egiten dau / eta bera 

ba hartzen dau hiesa / ba bera da biktima ze gero adibidez // 

oskar esango zuen / ba berarekin bukatuko zuela ba lagun 

bezela // ta bera ze pentsa / zer pentsatuko dau / gainera 

hiesa dauka / eta gainera e:: / bere pareja uzten dio 

?? eske 

AR baina / kasu hori ez da // beste kasua / hori ez du 

ein nahita / baina beste kasu bat izan daiteke / drogarena // 

drogarena / bera izan da konszientea / sartu duela beste 

baten jeringilla / edo sexu harremanetan […] (HdA hiesa: 

371-374) 

(125) adibidean, aurrez drogarik aipatua ez balego ez luke –a horrek (“drogarena”) 

izaera anaforikorik izango, baina aurrez aipatua dagoenez, badu balio hori.  

Enuntziazioaren gainean egindakoa, aldiz, esateari buruzkoa da, enuntziazioa 

azaltzen du. Modu horretako adibide ugari agertzen da gaztetxoen corpusean: 

(126) MA niretzat hori gezurra da / ta leheno esan 

duena / irakasleena ere askotan irakasleek pelota edo mania 

eukitzen die eske / irakaslek zerbait esaten badu / ta batek 

(ahotsa aldatuz) mu / zerbait erantzuten badio hola / nahiz 

neska edo mutila izan // horri mania dio (HdA matxismoa: 

659) 

Enuntziazioaren gainean egindako anaforak, oro har, enuntziatu osoa biltzen du, 

enuntziatuaren gainean egindako anaforak, ostera, eduki proposizional osoa laburtu 

dezake hiperonimo bat erabiliz edota jatorrizko enuntziatuko zati bat bakarrik bil 



Beste esanei erreferentzia gure corpusean: diskurtso erreferitua aztergai 

  221
   

lezake. Enuntziazioaren gainean egindako anafora beti da metalinguistikoa eta, 

ondorioz, zailtasun handiagoa dakar, hori dela eta, gaztetxoen corpusean modu 

horretako askoz adibide gutxiago agertzen da. 

Bukatzeko, hausnarketa bat: lehen esan dugu gaztetxoen debateetan aktualdu 

gabeko diskurtsoak helduen debateetan baino ohikoagoak direla, hala ere, esan behar da 

gaztetxoak ere sumatzen dutela egoera publiko baten egonda besteak esandakoa 

aktualtzeko beharra. Hala, askotan, hasiera baten aktualdu gabeko diskurtso baten itxura 

izan lezakeena aktualdu egiten dute. 

(127) ID baina ni / ainhoa esan duena / ba adibidez 

esan du / zu karrera bat ikasi baduzu eta beste bat / efepe // 

zu esaten diozu (ahotsa aldatuz) ni daukat zu baino maila 

hobeagoa / eta horrela begiratzen duzu behera (HdA 

ikasketak:119) 

3. DISKURTSO ERREFERITUA: IZAERA, 

ERABILERA ETA DISTRIBUZIOA  

Diskurtso erreferituari eskaini diogun kapituluan, helduen corpusa abiapuntu hartu 

eta diskurtso erreferitua nola ulertzen dugun zehaztu dugu, eta esan dugu lau direla 

diskurtso erreferituaren multzoan ulertzen diren moldeak: diskurtso zuzena, zehar 

diskurtsoa, diskurtso zuzen librea eta zehar diskurtso librea. Han ere azaldu dugu 

horietatik bi direla gure azterketarako interesgarriak iruditzen zaizkigun besteen ahotsak 

ekartzeko moduak, besteak beste markatuak direlako: estilo zuzena eta zehar estiloa. 

Aipatu dugu, halaber, bi mekanismo horien artean ezin dela marra zurrun bat marraztu 

eta biak direla continuum bateko sekuentzia. Autore batek baino gehiagok errotu du 

continuum horren ideia, gramatika tradizionaletan estilo zuzena egiazkotasunaren 

ideiarekin lotzen da eta esaten da baliabide horren bidez jatorrian esandako hitzak 

esandako moduan ekartzen direla. Hirugarren kapituluan erakutsi dugu hori gutxi 

batzuetan baino ez dela gertatzen, estilo zuzenaren egitura erabil daitekeela aurrez esan 

gabeko hitzak ekartzeko ere.  
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Hurrengo ataletan ikusiko den moduan gure azterlanean ez dugu ikuspegi 

sintaktikoa bakarrik erabiliko diskurtso erreferitua aztertzeko, nahiz eta ikuspegi hori 

ere kontuan izango dugun. Hasteko, jakin gura dugu ea zenbatekoa den baliabide 

horren presentzia testu-molde honetan eta ba al dagoen faktore pragmatikorik 

presentzia hori indartuko edo ahulduko duenik. Bestalde, continuumaren ideiari heldu 

gura diogu eta ikusi gura dugu zein den diskurtso erreferituaren erabilera diskurtsiboa 

eta ea horrek bat egiten ote duen gramatika tradizionaletan egozten zaion 

eginkizunarekin. Gainera, ahozko hizkuntza koordinatua dela esaten da eta, hortaz, 

diskurtso zuzena gehiago agertzea esperoko genuke; ikusi gura dugu ea hori horrela 

gertatzen den, eta hala ez den kasuetan ba ote dagoen arrazoi sintaktiko edo 

pragmatikorik estilo baten edo bestearen aldeko hautua egiteko. Eta bukatzeko, begiratu 

gura dugu ea zein funtziorekin erabiltzen den baliabide hori eta gure hiztunen artean, 

gaztetxoen eta helduen artean, ba ote dagoen alderik.  

3.1. DISKURTSO ERREFERITUAREN DENTSITATEA  

Hirugarren kapituluan aipatu dugu debate baten hizketaldiko objektua ez dagoela 

aurrez finkatua, esan beharrekoa, eztabaidagaia, debate horretan parte hartzen dutenek 

elkarreraginez eraikitzen dutela. Elkarrekin eraikitze horretarako funtsezko baliabidea 

diskurtso erreferitua; bestearen iritziak eta pentsamenduak norberaren diskurtsora 

ekartzeko erabiltzen da-eta. Gainera, hirugarren kapituluan gogoratu dugun moduan, 

autore askok azpimarratzen dute diskurtso erreferituaren balio argumentatiboa.  

Hala, debatea moduko testu-molde baten, non bestearen iritzi eta 

pentsamenduekin nozio baten inguruan jardutea espero den, uste dugu diskurtso 

erreferituaren presentzia zenbatekoa den ikustea egin beharreko lehen pausua dela. 

Modu horretan, bi modutara neurtu dugu diskurtso erreferituaren dentsitatea: batetik, 

transkripzioko hitz kopurua kontuan hartuta eta, bestetik, hitz hartzeak kontuan 

hartuta. Horrek gure corpuseko zein debatetan agertzen den diskurtso erreferitu 

gehiago erakutsiko digu eta begiratu ahal izango dugu ba ote dagoen alde nabarmenik 

debate batzuen eta besteen artean.  
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DENTSITATEA LERROKO 

Vincent eta Duboisek (1997) proposatzen dute diskurtso erreferituaren dentsitatea 

neurtzeko transkripzioko 1000 lerroko zenbat diskurtso aipatu agertzen diren 

kalkulatzea. Neurtzeko modu horrek bi arazo sortzen dizkigu guri, hasteko, gure 

corpusaren luzera kontuan izanda —luzeenak 1275 lerro transkribatu ditu— kalkulua 

egiteko lerro kopurua txikiagoa behar litzatekeela ikusi dugu. Baina, bestalde, beste 

arazo bat ere badago: Vincent eta Duboisek (1997) euren kalkulua egiteko 1000 lerroak 

10 hitz ingurukoak direla esaten dute eta gure kasuan hitz gutxiko lerro asko dago, eta 

horrek neurtu osteko emaitza desitxuratu egingo luke. Hori horrela, gure corpusean 

diskurtso erreferituaren dentsitatea kalkulatzeko hitz kopurua kontuan hartzea 

interesgarriagoa dela iruditzen zaigu, horretarako 1000 hitzetan zenbat diskurtso aipatu 

dauden zenbatuko dugu. Bestalde, kontaketari buruzko beste ohar bat egin behar dugu: 

hitz-truke erreferituak aipu bakarra bezala kontatu dira oraingoan, beste taula baten 

banatuko ditugu beranduago aipu sinpleak eta konplexuak. 

Bukatzeko, esan behar da, zenbatzerakoan gidariaren edo moderatzailearen esanak 

albo batera utzi direla eta partaideek ekoitzitako hitzak bakarrik hartu direla kontuan. 

Hori bereziki garrantzitsua da gaztetxoen debateen kasuan, debate horietan gidaria 

heldua da eta ahoz publikoan jardutera ohitua dago gainera. Hori dela eta, 

moderatzailearen esanak ez bagenituzke alboratuko, datuak desitxuratzeko arrisku 

handia legoke. 

 

1. Taula Diskurtso erreferitua/1000 hitzekiko dentsitatea 

 
N 1000 hitzeko 

HdA maitasuna 36 6,364 
HdA matxismoa 57 8,839 
HdA gurasoak 48 8,048 
HdA ikasketak 65 10,756 
HdA HIESa 57 7,556 
Gau:on 89 6,928 
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Taulan (1 taula) ikus daitekeenez, hitz kopurua aintzat hartzen badugu, “HdA 

ikasketak” da diskurtso erreferitu gehien dituen gure corpuseko debatea. Beraz, ezin 

dugu esan helduek baliabide linguistiko hau gaztetxoek baino gehiagotan erabiltzen 

dutenik. Beranduago ikusiko dugu, ordea, baliabide hori modu eta helburu berdinekin 

erabiltzen ote duten.  

DENTSITATEA HITZ-TXANDAKO 

Hitz kopuruaren arabera dentsitatea kalkulatuta argazki orokor bat ikusteko 

moduan izan gara, baina horrek ez digu informazio guztia garbi ikusten lagundu. Gure 

corpuseko testuen hitz-txanda kopuru oso desberdinak dituzte, esate baterako “HdA 

matxismoa” eta “HdA gurasoak” debateek 9240 hitz eta 9235 hitz dituzte hurrenez 

hurren, halaber, batak 896 hitz-txanda ditu eta besteak 565, beraz, desberdintasuna 

nabarmena da. Haatik, hitz-txandako zenbat diskurtso aipatu dagoen jakitea ere 

interesgarria izan daitekeelakoan gaude.  

Kalkulua egiteko 10 hitz-txandako zenbat estilo zuzeneko edota zehar estiloko 

forma dauden zenbatu dugu. Oraingoan ere moderatzailearen partehartzeak albo batera 

utzi dira.  

 

2. Taula Diskurtso erreferitua/10 hitz-txandako 

 N 10 hitz-txandako 

HdA maitasuna 36 0,632 
HdA matxismoa 57 0,780 
HdA gurasoak 48 1,179 
HdA ikasketak 65 1,994 
HdA HIESa 57 1,425 
Gau:on 89 2,089 

 

Goiko taulako datuetan ikusten dugunez hitz-txandako diskurtso erreferitu gehien 

helduen debatean dago, hala ere, gaztetxoen debate batzuekiko, bereziki “HdA 

ikasketak”ekiko, diferentzia ez da esanguratsua, bai, ordea, “HdA matxismoa” edota 

“HdA maitasuna” debateekin alderatzen badugu. Azpimarragarria da, bai hitz-txandak 
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kontuan hartuz, bai hitz kopurua begiratuz, “HdA ikasketak” dela gaztetxoen debateen 

artean diskurtso erreferitu gehien dituena. 

Bestalde, esan behar da “Gau:on” eta “HdA ikasketak” direla hitz kopuruarekiko 

hitz-txanda gutxien dituzten debateak, eta, gero ikusiko dugun bezala, baita hitz-txanda 

luzeenak dituzten debateak ere.  

3.2. DISKURTSO ERREFERITUA HITZ-TXANDEN 

LUZERAREN ARABERA 

Larringan eta Idiazabalek (2003) gure corpuseko bi debatetan (“HdA maitasuna” 

eta “HdA matxismoa”) kortesia elementuak aztertu dituzte eta kontraste moduan sexu 

heziketari buruzko heldu-adituen debate bat erabiltzen dute. Azterketa hori egiteko 

abiapuntua ondorengoa da: debatea desadostasun egoera bat da eta desadostasun 

agerpen horiek irudiaren aurkako erasotzat har ez daitezen garrantzitsua da zenbait 

estrategia eta bitarteko erabiltzea (justifikazioak, definizioak, zuzenketak, aipuak, 

adibideak, azalpenak, orokortzeak...). Eta bi autore horiek baieztatzen dute egintza 

horien agerpena zuzenean lotua dagoela ekoizpenen luzerarekin. 

Idiazabal eta Larringanek (2003) diote beraien corpusean helduen debatean askoz 

partehartze “luze” gehiago daudela, hitz hartzeen erdiek baino gehiagok 20 hitz baino 

gehiago dituzte. Gaztetxoen debateetan, oro har, ia hitz hartze guztiak “laburrak” dira, 

nahiz eta “HdA maitasuna”ko hitz hartzeak pixka bat luzeagoak izan.  

Guk ere, beste ezer baino lehen, sei debateetako hitz-txanden luzerak 

konparatzeko taula bat ekarri gura dugu hona, autore hauek esandakoa gurean ere 

antzera gertatzen ote den ikusteko. Kasu horretan ere, moderatzailearen hitz-txandak 

kontaketatik kanpo utzi ditugu eta solaskideenen hitz-txanden luzera bakarrik begiratu 

dugu. 
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3. Taula Hitz-txanden luzera 

< 20 hitz baino 

gutxiagoko hitz-

txandak 

21-50 hitz 

bitarteko hitz-

txandak 

51-100 hitz 

bitarteko hitz-

txandak 

>100 hitz baino 

gehiagoko hitz-

txandak 

 

N % N % N % N % 

Hitz-

txandak 

guztira 

 

Hitzak 

guztira 

HdA maitasuna 476 83,51 87 15,26 7 1,23 0 0 570 5657 

HdA matxismoa 667 91,24 53 7,25 11 1,5 0 0 731 6449 

HdA gurasoak 266 69,45 102 26,63 15 3,92 0 0 407 5964 

HdA ikasketak 222 68,10 69 21,17 30 9,2 5 1,53 326 6043 

HdA HIESA 261 65,25 104 26 31 7,75 4 1 400 7544 

Gau:on 316 74,18 34 7,98 38 8,92 38 8,92 426 12846 

 

Gure corpuseko azterketatik ezin dugu ondorioztatu, Idiazabal eta Larringanek 

(2003) egiten zuten moduan, gaztetxoek hitz-txanda labur gehiago ekoizten dituztela. 

Taulan ikus daitekeenez, helduek ere hitz-txanden hiru laurden laburrak baitituzte. Hori 

horrela izan arren, azpimarragarria da helduen corpusean hitz-txanda oso luzeek (100 

hitzetik gorakoek) duten pisua, gaztetxoen corpusean modu horretako hitz-txandarik 

apenas dagoenean. Gainera, esan behar da hitz-txanda labur gehienak helduen debatean 

moderatzaileak parte hartzen ez duen uneetan agertzen direla, eta solaskideek euren 

ikuspuntuak zabaldu edo garatu gura dituztenean gehiago agertzen direla partehartze 

luzeak. 

Oraintxe esan dugu gure subjektu helduek, oro har, ez dituztela gaztetxoek baino 

partehartze motz gutxiago egiten. Hala ere, guk pauso bat gehiago egin gura dugu eta 

hari horri tiraka, eta hasierako hipotesia mantenduz, iruditu zaigu interesgarria izan 

litekeela gure heldu-adituen debatean begiratzea ea diskurtso erreferitua duten 

elementuak zein luzeratako hitz-txandetan agertzen diren gehiago, guk aurreikusi bezala 

luzeetan, ala gure hipotesiaren kontra, laburragoetan.  

Taulan eta grafikoan ikusi ahal den moduan diskurtso erreferitua hitz-txanda 

luzeenetan agertzen da batik bat. Azpimarragarria da ondorengo datua: hitz-txanda 

luzeak laurdena bakarrik izanda horietan metatzen da diskurtso erreferitua duten 

adierazpideen %97,63. Gainera, horietariko erdiak baino gehiago hitz hartze luzeenetan 

agertzen dira, 100 hitzetik gorako hitz hartzeetan. Beraz, esan genezake nahiz eta hitz 



Beste esanei erreferentzia gure corpusean: diskurtso erreferitua aztergai 

  227
   

hartze luzeen kopurua helduetan ez den gaztetxoenetan baino altuagoa, egon badagoela 

lotura hitz hartzeen luzera eta diskurtso erreferituaren agerpenaren artean. 

 

4. Taula Diskurtso erreferitua hitz-txanda luzeraren arabera. Gau:on 

 < 20 hitz baino 

gutxiagoko hitz-

txandetan 

21-50 hitz 

bitarteko hitz-

txandetan 

51-100 hitz 

bitarteko hitz-

txandetan 

100 hitzetik 

gorako 

txandetan 

GUZTIRA 

N 3 11 23 52 89 

% 3,37 12,36 25,84 58,43 100 

3% 12%

26%59%

<20

21-50

51-100

>100

 

Grafikoa 1. Diskurtso erreferitua hitz-txanden luzeraren arabera. Gau:on 

 

Behin gure aurreikuspena beteta, orain gaztetxoen debateetan antzeko azterketa 

egin dugu eta begiratu dugu ea euren ekoizpenetan ere hitz-txanden luzeraren eta 

diskurtso erreferituaren agerpenaren arteko harremanik badagoen. 
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Grafikoa 2. Diskurtso erreferituaren banaketa hitz-txanden luzeraren arabera 
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Grafikoan (2 grafikoa) ikus dezakegunez, gaztetxoen debateetan jokabidea ez da 

helduen debateetakoa modukoa, eta ezin dugu esan diskurtso erreferituen gehiengoa 

hitz-txanda luzeenetan agertzen denik. Irudian ikus daitekeenez gaztetxoen debateetan 

diskurtso erreferitua 21-50 hitzeko hitz-txandetan agertzen da bereziki. 

Hala ere, datuak gainbegiratuta ikusten da badagoela nolabaiteko harremana hitz-

txanden luzeraren eta diskurtso erreferitua agertzeko aukeraren artean. Hala, datua beste 

ikuspuntu batetik begiratzea otu zaigu, horrek gure intuizioa baieztatuko duelakoan. Eta 

galdera hauxe da: hitz-txanda luzeetariko zenbatetan agertzen da diskurtso erreferitua? 

Eta laburretariko zenbatetan? Hau da, zenbatekoa da diskurtso erreferitua agertzeko 

probabilitatea baldin eta hitz-txanda luzea bada. Eta hona hemen datuak: 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

<20 21-50 51-100 101-150
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HdA Gurasoak

HdA Ikasketak

HdA Hiesa

gau:on

 

Grafikoa 3. Diskurtso erreferitua kopurua hitz-txanden luzeraren arabera 

 

Datuek gure hipotesia baieztatzen dute eta, oro har, ikusten da zenbat eta hitz-

txanda luzeagoa orduan eta aukera gehiago dagoela diskurtso erreferitua agertzeko. 

Balore erlatiboen grafikoan behera (%83tik %80ra) egiten duen bakarra HdA ikasketak 

da. Baina 100 hitzetik gorako 5 kasu baino ez daude debate honetan eta horietatik 

lautan (%80) ageri da. Kasu horretan, hain agerpen gutxi izanik adierazgarriagoa da datu 

absolutua erlatiboa baino. Gainera, azpimarratu behar da helduen debateetako hitz-

txanda luzeen hamarretik bederatzitan agertzen dela diskurtso erreferituren bat.  



Beste esanei erreferentzia gure corpusean: diskurtso erreferitua aztergai 

  229
   

Idiazabal eta Larringanek (2003) diote hitz ekoizpena handitzea irudiaren lanerako 

adierazle izan daitekeela, uste dugu datuok ikusita diskurtso erreferituari dagokionez ere 

antzeko baieztatzea egiteko moduan gaudela.  

3.3. DISKURTSO ERREFERITUAREN ERABILERAK  

Hirugarren kapituluan, behin eta berriz, azaldu dugu zergatik ez zaigun egokia 

iruditzen gramatiketan egin ohi izan den estilo zuzena-zehar estiloa bikotearen 

banaketa. Tradizioz esan da estilo zuzenaren funtsezko ezaugarri bat egiazkotasuna 

dela, jatorrian esan zen moduan jasotzen den aipua dela. Arestian, hainbat autoreren 

esanak eta ekarpenak aipatuz, erakutsi dugu nola sintaktikoki estilo zuzeneko egiturekin 

inoiz esan ez diren aipuak eta, beraz, egiazkoak ez direnak, ekar daitezkeela norberaren 

jardunera.  

Hala, hurrengo azpiataletan, saiatuko gara erakusten gure corpusean dauden 

aipuetatik zenbatek duten egiazko iturria, zenbat diren gauzatuak, eta zenbatek ez duten 

egiazko iturririk, hau da, zenbat diren ez-gauzatuak. Gainera, sasi-gauzatuen multzoa ere 

definituko dugu. 

Bestalde, hirugarren kapituluan azaldu dugu diskurtso erreferituaren egiturak izan 

ditzakeela hainbat balio diskurtsibo eta gure corpusa aztertzeko baliagarriak ote diren 

azaltzen ere saiatuko gara.  

DISKURTSO ERREFERITU GAUZATUAK ETA EZ-GAUZATUAK  

Diskurtso erreferituaren bidez aipatzen diren hitzak aurrez esanak, gauzatuak, ala 

inoiz esan gabekoak, ez-gauzatuak, izan daitezke. Banaketa horrek badu garrantzia gero 

diskurtso erreferituaren erabilerak aztertzerakoan irizpide garrantzitsuenetarikoa izango 

baita. Gainera, badirudi hori dela gaztetxoen eta helduen arteko testuak nabarmen 

desberdintzen dituen ezaugarrietariko bat. Baina goazen poliki-poliki. 

Lehen esan dugu Rouletek (2001) diskurtso erreferituak gauzatuak edo 

potentzialak izan daitezkeela dioela. Gauzatua izango da errepresentaturiko diskurtsoa 

aurrez ekoitzitakoa bada. 
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(128) KU oain ematen du / oraingua dana / txarragua 

dala / eta ez da hala e / orain hartzen ditugun urak dira / 

orain dala hogeita hamar urte baino askoz hobiak / eta 

berdina esan leike / arrainakin / eta haragixakin / eta edozein 

gauzakin / egongo dia / hala / puntualki / ba ni ados nago / 

tomatiakin esan dana / eta beste gauza asko esan leike / 

baina halare pentsatu behar da orain jaten degun guztia / 

orain berrogeita hamar urte baino / globalki beituta / hobia 

dala (GB Eko:91) 

Eta potentziala, aldiz, errepresentazioa asmatua edo besteak ekoitzi lezakeenaren 

aurrerapen bat den kasuetan. 

(129) SI […] ziria sartzeko gogo bat adierazten dutela 

/ ze azken batean / beste aldekoek / eta eatxekoek / esango 

balute / hemen galekiko / edo galarekin zerikusia duten 

taldeik ezin da / parte hartzaile izan / beraz / ze gertatuko 

litzateke / pesoe alderdia albo batera geratuko litzakela? (GB 

Pol:75) 

Hori ikusteko erreferentzia garrantzitsu bat diskurtso erreferituaren denbora da. 

Aipatutako diskurtsoaren denbora da irizpide egokiena abian den komunikazioarekiko 

diskurtso erreferituaren aurrekotasuna ebaluatzeko. Vincent eta Duboisek (1997) 

lehenaldia / gainontzeko denborak bikotea hartzen dute kontutan, helburua benetan 

aipatutako enuntziazioak besteengandik banatzea da. Lehenaldiko enuntziatu 

erreferituak bi baldintza bete behar ditu: alde batetik, iraganean gertatutako ekintza ez 

hipotetikoari egokitzea eta, bestetik, gertatuak izan behar dute. 

Guk banaketa horretan beste multzo bat ere kontuan hartuko dugu. Orain arte 

aipatutako autoreek bi multzo bereizten dituzte, aurrez esandakoa ekartzen duten 

aipuak (gauzatuak) eta esan gabekoak jasotzen dituztenak (ez-gauzatuak). Hirugarren 

kapituluan esan dugu Shapirak (2004) hitz bereizgarriak delakoak bi multzotan banatzen 

dituela eta lehen multzoan biltzen dituela “Un discours répétitif actuel (c’est-à-dire qui a 

réellement été prononcé un nombre n de fois); il est introduit par le verbe dire à 
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l’indicatif: comme dit/disait X”. Hausnarketa horren haritik guk gauzatu eta ez-gauzatuei 

hirugarren multzo bat ere gehitu gura genieke, sasi-gauzatuak deituko duguna. Multzo 

horretan sartuko ditugu gizartean korritzen duten edota nahiz eta testuinguru jakin 

baten esan gabekoak izan, inoiz antzeko zerbait esan izanaren itxura dutenak. Multzo 

horretan sartuko dira, beraz, orokortzeak, lelo-errefrau eta antzekoak, edota 

ohikotasuna adierazten duten aipuak (nik esaten dut, nire aitak esaten zuen, esan ohi dugu…). 

Iruditzen zaigu aipu horiek ezin ditugula parekatu gauzatuekin, ez dietelako esatezko 

ekintza zehatz bati erreferentzia egiten, ezta ez-gauzatuekin ere, inoiz antzeko zerbait 

inork esan izanaren zantzua eman ematen dutelako.  

Gure corpuseko datuak ikusita (4. grafikoa) ikus daiteke oso emaitza desberdinak 

daudela debatetik debatera, eta ez dagoela joera garbirik. Azpimarragarria da aipu ez- 

gauzatu gutxien egiten dituzten hiztunak helduak izatea, orobat, eurak dira aipu gauzatu 

gehien ekoizten dituztenak ere. Gaztetxoen corpuseko emaitzak begiratuta ikus daiteke 

bost debateetatik bitan (“HdA maitasuna” eta “HdA ikasketak”) aipu ez-gauzatuak 

direla gehien agertzen direnak. Kontuan hartu behar da aipu ez-gauzatuena dela debate 

baten gutxien esperoko genukeen erabilera.  
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Grafikoa 4. Diskurtso erreferitu gauzatuak, sasi-gauzatuak eta ez-gauzatuak 
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DISKURTSO ERREFERITUAREN EGITURAREN ERABILERAK 

Argi dago diskurtso erreferituaren egitura helburu ugarirekin erabil daitekeela eta 

erabilera horiek, gainera, modu askotan sailka daitezkeela. Alde batetik, orain baino 

lehen ere esan dugu, bai hemen eta baita hirugarren kapituluan ere, diskurtso 

erreferituaren egitura ez dela besteek esanak erreprodukzitzeko bakarrik erabiltzen, are 

gehiago, ez da esanak bakarrik aipatzeko baliagarria, pentsamenduak erreferitzeko ere 

balio baitu. Eta bestalde, diskurtso erreferitua ez da helburu argumentatiboz bakarrik 

erabili ahal, helburu narratiboz, informatiboz, instrukzioak emateko eta abar ere erabil 

baitaiteke. Horrela, jakin badakigu, ez dela erraza diskurtso erreferituaren erabileraren 

gaiari heltzea, baina gu hemen gure corpusean agertzen diren erabilerak, ahalik eta 

modu argienean, azaltzen saiatuko gara; eta bide batez, gaztetxoen produkzioetan 

bereizgarri izan daitezkeen hainbat erabilera modu nabarmendu ahal izango dugu. 

Hirugarren kapituluan esan dugu Vincent eta Duboisek (1997) euren lanean 

azaltzen dutela diskurtso erreferituaren egiturarekin beste baten hitzak jasotzeaz landa 

beste egiteko batzuk ere burutzen direla. Bi autore horiek ez dituzte diskurtso 

erreferituak debatearen baitan aztertzen, baizik eta elkarrizketaren baitan eta, besteak 

beste, aditzaren denbora (nik diot, nik esan nuen eta nik esango nuke), enuntziatzailea, 

hartzailea edota aipuaren edukia aztertuz egitura horrekin agertu daitezkeen bost 

erabilera identifikatu dituzte. Gure corpusaren lehen behaketa bat egin eta ikusi dugu 

gure corpusean agertzen diren ezaugarrietara nahiko erraz egokitzen dela banaketa hori, 

nahiz eta zehaztasun batzuk egin behar izan ditugun. 

Bost erabilera horiek continuum baten ulertu behar dira, mutur baten egiatan 

esanak izan direnaren itxura duten diskurtso erreferituak daude, eta beste muturrean, 

berriz, testuinguru elementu gutxien dituzten diskurtso erreferituak: 

 

1 2 3 4 5 
erreproduzitu sasi-erreprod. Aktualizatu asmatu asertzioa 

+ citation -------------------------------------------------------------------------------------------- - citation 

Vincent eta Dubois, 1997:63 
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Hona hemen bost erabilerak banan-banan: 

1. Erreprodukzioa. Erreproduzitutako enuntziatuak indize bat baino gehiago 

daukate jatorrizko egintza bat badela esateko: iraganeko denbora, interlokutore 

jakin batzuk, hartzailearen marka, definitutako egoera komunikatiboa... Beste 

modu batera esanda, norbaitek —izan liteke norbera, solaskidea edota kanpoko 

norbait— esandako zerbait aipatzea litzateke. Esandako hori, itxuraz behinik 

behin, inoiz esan da, eta horren markak daude aipuaren markoan: iturri 

definitua; denbora testu barrukoa denean oraina eta bestela lehena; aditz 

denbora burutua; testuinguruari buruzko hainbat erreferentzia eta abar. 

Erreprodukzioak dira diskurtso erreferituaren ohiko definiziora gehien 

hurbiltzen direnak. Azpimarratu behar da gaztetxoek askotan erreprodukzioak 

kontaketa baten baitan erabiltzen dituztela, hala, egoera erreal baten oinarritzen 

den kontaketa egiten du hiztunak eta diskurtso erreferitua erabiltzen du egoera 

horretan ekoitzitako (edo itxura hori duten) enuntziatuak zein hitz-trukeak 

erreferitzeko. Aditza orainaldi edo lehenaldi burutuan agertu ohi da eta 

testuinguruaren erreferentzia zehatzak egoten dira, kontaketa denboran eta 

espazioan kokatzen da, oro har. Pertsonaiak errealak dira eta askotan hiztuna 

bera da erreferitzen den egoera komunikatiboko protagonistetariko bat.  

Vincent eta Duboisek (1997) erreprodukzioak aipatzen dituztenean gogoratzen 

dute hartzailea adierazten duten marka egotea dela erreprodukzioa eta sasi-

erreprodukzioa bereizteko irizpideetako bat. Horrek gure corpusaren 

azterketan zalantza asko sortu dizkigu. Debateetan erreferitzen diren esanak 

askotan ez dira entzule bakarrari zuzendutakoak, baizik eta behin baino 

gehiagotan esan dugun moduan, entzuleria zabalari zuzenduak. Hala “nik lehen 

esan dut X” moduko aipuetan ez dago hartzaileari zuzenean dagokion 

markarik, hau da, “nik lehen esan dizuet X” edo “nik Yri esan diot X” 

modukorik, hala ere, ez dugu uste horrek diskurtso erreferituaren egituraren 

erabilerari eragiten dionik, gehiago baita testu-moldeak bultzatutako ezaugarria. 

Hori dela eta, guk ez dugu hartzailearen markarik dagoen ala ez kontuan hartu 

erabilera erabakitzerako orduan.  
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2. Sasi-erreprodukzioa: diskurtso erreferituaren egitura erabili daiteke jakitera 

emateko hitzak esan direla, baina beraien enuntziazio indizerik gabe. Formaren 

ikuspegitik erreprodukziotik oso gertu dago; erreprodukzioetan bezala iturria 

definitua da, baina hartzaileari eta testuinguruari buruzko oso elementu gutxi 

ditu. Gainera, ez da egoera komunikatibo jakin baten ekoitziriko enuntziatua 

aipatzen. Jatorrizko egoera komunikatiboko markarik ez da zehazten aipuan: 

sarrera aditzaren denbora lehena zein oraina izan daiteke, aditz denbora 

burutugabea, ez da hartzailearen markarik agertzen eta abar. 

(130) […] azken urteetan erabili dan gogorkeria eta 

biolentzia / eta gaur erabiltzen dana / horrek / hori guk 

esaten dugu oztopo bat egiten digula / guk hori pentsatzen 

dugu / oztopo bat egiten digula / eta hori ez dala erabili 

behar // baina arazo politiko bat badagoela azpian / eta 

arazo politiko hori arreglatu egin behar dela / eta hori mahai 

gainean jarri behar direla / eta hitz egin egin behar dela // 

hori hor dago / baina gaurko egunean horrek kalte egiten 

digula // orduan prozesu horretan gaude / hasita gaude / 

hori zabaldu behar da eta hori indartu egin behar da […] 

(Gau:on 58) 

3. Eguneratzea: aktualdutako enuntziatu erreferituak ez dira egiazko gertaera 

bakar baten erreprodukzioa, baizik eta antzeko gertaera gehiagoren prototipoa. 

Aurkeztutako testuingurua betetzen den kasuetan enuntziatua ekoiz daitekeela 

ematen du, modu honetan esan daiteke “X egoera betetzen denean Yk esan 

dezake /esaten du / dio Z”.  

Jatorrizko egoera komunikatiboko markarik ez da zehazten aipuan: sarrera 

aditzaren denbora lehena zein oraina izan daiteke; aditz denbora burutugabea; 

ohi bezalako jarraikortasuna adierazten duten elementuak agertzen dira… 

Hainbatetan aditza burutua izan arren, sasi-erreprodukzioak direla esango 

dugu, markoan badelako beste elementuren bat (askotan esan dugu, beti esan 

dugu...) aipuak denboran ainguraketa zehatza ez duela aditzera ematen diguna. 

Kasu horretan ere gaztetxoek kontaketa erako egituretan erabiltzen dute 
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diskurtso erreferitua, hala, kontaketa bat egiten dute, non ohikoa den gertaera 

bati erreferentzia egiten zaion. Ez da memento jakin baten gertaturikoa 

kontatzen, baizik eta ohikotasuna adierazten duen aipua egiten da. Aditzaren 

denbora burutugabeak, testuinguruari ainguraketa zehatza ez egiteak edota ohi, 

beti eta antzeko esapideen agerpenak esaten digute ez dela erreprodukzioa. 

(131) AE bai / baina nire aitak telebista ikusten duela 

/ bestean egiten dut lan // eta esaten dut / ba zurekin hitz 

egin behar dut // bai / bai // gero / gero // eta akabuan 

beti gertatzen da ez dugula hitz egiten (HdA gurasoak: 24) 

Zenbaitetan, ez beti, markoan bertan esplizitatzen da aipua gertatu ahal izateko 

testuingurua. 

(132)  ST nire ustez egiten dute / beraiek lasaiago 

egoteko // ze / gu kalean gaudenean / beraiek daude // zer 

gertatuko zitzaion / non egongo da / eta etxera heltzen 

garenean / lasaitu egiten dira (HdA gurasoak: 92) 

Modu horretako enuntziatuak orokortzeak ahalbidetzen dituzte, askotan, batez 

ere gaztetxoek —baliabide ez-formala da— orokortzeko bigarren pertsona 

singularra (zu) erabiltzen dute. Hiztunak egoera bat sortzen du eta egoera 

horretan esan ohi direnak erreferitzen ditu.  

(133) OEt lehenengo gauza / zuk nahi duzuna // ze 

hori da / jun ta // ba nire asmoak direlako / baina / 

entzuten dezu zure gurasoak ta / esaten dizute / ba hau izan 

// ta ez zara jungo lanera hori ez baduzu nahi izan / ez? 

(HdA ikasketak: 192) 

Orobat, jatorrizko enuntziazio egoera bakarra ez dela adierazteko eta esaten ari 

den hori beste egoera batzuen adierazgarri ere izan daitekeela jakitera emateko 

zenbait esapide ere ager daiteke: adibidez, esate baterako… 
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(134) MG ta zuek futbolan guri / oain arte adibidez 

nere gelan ebaita / kasu batzuk egon dia / ze esateue jo hoi 

da un chupon da ez dakit zer […] (HdA matxismoa: 410) 

4. Asmaketa: norbaiten ahotan inoiz berak esan ez dituen hitzak jartzea 

litzateke. Ez dago ainguraketarik ez orainaldian eta ez lehenaldian eta 

komunikazio testuingurua zehatza da baina gezurretakoa. Askotan asmaturiko 

egoera horrek fikzio kontaketa baten itxura izaten du eta kontaketa horretako 

pertsonaien esanak ekartzeko erabiltzen du diskurtso erreferitua hiztunak, baina 

pertsonaia horiek ez dira errealak izaten ia inoiz.  

Modu horretako enuntziatuek ere orokortzeak ahalbidetzen dituzte, bai 

pertsonaiak kolektibo baten errepresentate gisa aurkeztuaz (ikasle bat, irakasle 

bat, guraso batzuk...) edota “zu” orokortzailea erabiliz. Hiztunak egoera bat 

sortzen du eta egoera horretan esan litezkeenak aipatzen ditu. Gainera, egoera 

erreala ez dela adierazteko markak erabili ohi ditu: imajinatu, pentsatu, adibidez…  

(135) baina imajinatu zaitez adibidez zuk hiesa daukazula 

/ gustatuko jatzun / jende guztia / ala! beitu hori hiesa dauka 

(HdA hiesa:260) 

Ez du nahitaez norberak asmatutako egoera bateko pertsonaiei ahotsa jartzera 

mugatu behar, posible da beste norbaitek asmaturiko egoera bateko 

pertsonaien esanak erreferitzea ere. Hori bera gertatzen da kontaketa bat 

asmatzen denean ere. 

(136) AR baina / ni / ez nago ados beraiekin / ez? // 

bueno / nire pentsaera // ze beraiek igual beharbada ez 

zuten pasatuko / ba nik bai / ze eztakit / ba konpasa bat 

hartzen duzu / zuk pintxatzen zara / gero beraiei uzten diozu 

/ pintxatzen da / eta gero zu berriro pintxatu / eta hiesa 

sartu leikezu 

PG bai / baine / jolin konturatu zaitez hori da 

kasualitate asko / ez? 
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AR baina zu ez zara konturatzen / zuk berari uzten 

badiozu / zer? // bera konturatuko da 

AA baina bera pertsona erresponsablea izan behar dau / 

zuri esateko / pitxatu naz ez hartu 

Modu horretako erabilerak baimentzen dute aditz forma gehien, hala aditza 

geroaldiko zentzua duen orainaldi ez-burutuan, geroaldian, subjuntiboan, 

ahaleran, aginteran edota baldintza formetan ager daiteke, baita forma 

jokatugabean ere.  

5. Asertzioa: normalean diskurtso aipatu bezala identifikatzen denetik urrunen 

dagoena. Orainaldiko enuntziazio bati dagokio eta beti lehen pertsonan dago 

(ni, edo ni bere baitan duen kolektibitate bat). Ez dago iraganeko gertaerarik, ez 

erreprodukzio indizerik, ez eta abian den gertaera interaktiboaren testuingurua 

ez den beste testuingururik. Iturria zein jatorrizko egoera komunikatiboa 

definitu gabeak dira eta orokortze zentzua dute: batek esaten du, esaten da, 

komentatzen dugu, entzun ohi da…; ni eta zu bezalakoek ez dute lehenengo 

pertsona edo bigarrenaren zentzua izan ohi, baizik eta orokortasunarena, ni 

hiztunetariko edonor izan daiteke eta zu hartzaileetariko edonor. 

Iturri soziala duten aipuak multzo honetan sartzen dira: esaera zaharrak, 

errefrauak, publizitate leloak, lelo politikoak, esamolde erlijiosoak…  

Bukatzeko, lehen ere esan dugu aukera posibleetako bat besteen edo norberaren 

hitzen negazioa egitea dela (nik ez dut esan, zuk ez esan, hark ezin lezake esan...). Guk 

Vincent eta Duboisen (1997) irizpideari eutsiz erabilera horiek guztiak kontaketa 

egiterakoan forma positiboa hartu dugu aintzat eta ez ditugu forma negatibo guztiak 

batera multzokatu. Horrela, erabilera guztiak ezezko forman ager daitezkeela 

aurreikusten dugu. 
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Grafikoa 5. Diskurtso erreferituaren egituraren erabilerak 
 

Grafikoan ikus daitekeenez, gaztetxoen debateetako datuak ez dira homogeneoak 

eta, beraz, ezin dugu esan gaztetxoek erabilera bat lehenesten dutenik. Haatik, badaude 

bi datu oso interesgarriak direnak. Gaztetxoen eta helduen debateak alderatzen 

baditugu, azpimarragarria da helduek, oro har, gaztetxoek baino asmaketa eta 

eguneratze gutxiago egiten dutela nabarmen. Ezin dugu ahaztu bi erabilera horiek 

badutela harremana mundu berri bat sortu eta hango hitzak ekartzearekin. 

Bestalde, nabarmentzekoa ere bada, helduen hamar aipuetatik bat asertzioa izatea, 

eta gaztetxoek, ostera, modu honetako oso aipu gutxi dituzte. Badirudi, honetan —

kapitulu honen hasieran aipatu dugun polo subjektibo-enuntziatiboa ez markatzearen 

kasuan bezala— eragin zuzena duela hiztunaren gizarte esperientziak. Beste era batera 

esanda, zenbat eta gizarte esperientzia handiagoa, orduan eta errazago jasoko dira 

gizarte horren esanak orokortzeen bidez, errefrauen bidez, leloekin... Eta argi dago 

helduek gaztetxoek baino esperientzia handiagoa dutela. 

3.4. DISKURTSO ERREFERITUA ESTILOKA 

Orain arte diskurtso erreferituari buruz hitz egin dugu, oro har, hemendik aurrera 

diskurtso erreferituaren barruan banatzen diren bi egitura nagusien inguruan jardungo 

dugu: estilo zuzena eta zehar estiloa. Diskurtso erreferituari eskaini diogun kapituluan 
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zehaztu ditugu ahoz bi mekanismo horiek banatzeko baliagarri izan daitekeen zenbait 

irizpide. Komunikazio aditz gabeko enuntziatuak askotan estiloari dagokionez 

zalantzazkoak izaten dira, hori horrela, markoak ematen ez digun informazioa ere 

kontuan hartu beharko dugu estiloa erabaki ahal izateko.  

Demersek (1998:33) egiten duen antzera “les énoncés du présent corpus n’ont pas 

été sélectionés en fonction de leur valeur discursive, mais plutôt de leur structure 

syntaxique”, hau da, gehienetan estiloa bata ala bestea den identifikatu ahal izateko 

egitura sintaktikoa hartu dugu aintzat, baina horrek emandako informazioa nahikoa ez 

edo zalantzazkoa den kasuetan beste ezaugarri batzuk ere begiratu ditugu, hala nola 

prosodia, lexikoa, pragmatika... Hona hemen bi estiloen identifikazioan kontuan hartu 

ditugun irizpideen laburpena: 

Estilo zuzena 

• Bestearen edo norberaren hitzak berresaten dira itxuran esan edo idatzi ziren 

moduan mantenduz, edo esan ez ziren era irudikatuz. 

• Markoa eta aipua perpaus lokabeak 

• Aipatutako hiztunaren erreferentzia deiktiko guztiak mantentzen dira (lerratze 

deiktikorik ez) 

• Besteak aipatutako pertsonaren hitz egiteko modua, hiztegia, intonazioa, 

azentua eta abar mantendu daitezke. 

• Autorearen ezaugarri indibidual eta fisikoak (tik, ahots ezaugarriak) 

nabarmendu daitezke imitatuz.  

• Sarrera aditzik ez eta orduan moduko lokailuak 

• Prosodia: aldaketa egon daiteke 

• Aditzean aldaketa (bigarren enuntziatua lehenengoaren menpe balego ez 

bailitzateke aditz denboran aldaketarik esperoko) 

• Harridura adierazpideak baimentzen ditu 

• Errefrauak, leloak, publizitate esaldiak...  

• Hitz-txanda bultzatzeko marken agerpena (bai, baina, bueno...) baimentzen du 

• jo, benga, ño bezalako esapideak ager daitezke 
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• Aipua jatorrizko hizkuntzan, dialektoan edota soziolektoan ager daiteke 

• Esaten duen moduan / esaten duen bezala / esaten den lez... moduko esapideek estilo 

zuzena eskatu ohi dute 

Zehar estiloa 

• Bestearen hitz narratuak aldaketa batzuk jasaten ditu egoera komunikatibo 

berrira egokitu alde 

• Aipua markoaren menpeko perpausa 

• Aipuaren egoera komunikatibora egokitzen dira erreferentzia deiktiko guztiak 

(lerratze deiktikoa) 

• Imitazioa ez da zilegi 

• Jatorrizko galdera, harridura edo aginterarik ez.  

• Aipamenak menderagailua (marka morfologikoa) ondoan: 

� Baieztatzea: –(e)la 

� Ezezkoa: -(e)nik 

� Aginduzkoa: adizki jokatua –(e)la eta jokatugabea –t(z)eko 

� Erregua: -t(z)ea 

� Bai / ez: baietz / ezetz 

� Galdera: (ea) -en, 

Oraintxe ikusiko dugu diskurtso erreferituak sinpleak edo konplexuak izan 

daitezkeela; eta ezin dugu ahaztu diskurtso erreferitu sinpleen kasuan estilo bakarra 

agertu ohi dela, baina diskurtso erreferitu konplexuen kasuan askotan bi estiloak 

agertzen direla. Gainera, hiztunak batetik bestera salto egiten du zailtasun handi barik.  

(137) AE nik aitari esan nion joe / ba / zu zenbat 

urtekin hasi zinen erretan? // ta esan zidan / ba / beatzi 

urtekin / ta esan zidan egiten zutela karrerak eta irabazten 

zuenak karrera / ba pakete bat zigarro // ta esan nion / ta 

nik erreko banuen zer esango zenidan // ba / bronka botako 

nizun ze / ba orduan ez genuen jakiten / ba / kantzerra 

ematen duela // joder bai ta hasi nintzen beraiekin 

eztabaidan / ezta / ze nik uste dot / ba / berak erreten 
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bazuen / ba / nik ere erre ahal dudala erre / ezta? (HdA 

gurasoak:110) 

(138) AE ba horrexegaitik / nik bere badakit eta nik 

bere badakit zer egiten dudan nire bizitzarekin 

(zurrumurruak) eske hori da // niri esatea / ba / txarra da // 

ba / txarra da erretze / (zurrumurruak) ba bale / joe kaiet / 

baina nire esaten badidate txarra dela erretzea / ba bale/ ba 

badakit txarra dela / ezta? (zurrumurruak) (HdA 

gurasoak:113) 

Behin baino gehiagotan aipatu dugun moduan, ahozko hizkuntzaren azterketak 

zailtasun bereziak ditu: hasiera faltsuak, berrartze eta zalantzak, unitate linguistikoak 

mugatzeko zailtasunak, entzuteko zailtasunak, hitza duen pertsona identifikatzeko 

zailtasunak eta abar. Eta guk ere zailtasun horiek guztiak gainditzeko kontu berezia 

eduki behar izan dugu. Zailtasun horiek direla eta, askotan ez da erraza izan zein estilo 

den esatea, horrelakoetan oraintxe aipatu ditugun irizpide guztiak kontuan hartuz hartu 

da erabakia. Esate baterako, (139) eta (140) adibideetan ez dago zehar estiloa direla 

adierazten duen marka morfologikorik, baina marka deiktikoek zehar estiloa direla 

ematen dute aditzera, gainera, ez dago inolako markarik (prosodikorik, hitz-txanda 

bultzatzeko markarik, marko eta aipuaren arteko isilunerik…) estilo zuzena direla 

jakitera ematen digunik, hala, zehar estilotik hurbilago daudela esango genuke, nahiz eta 

guztiz argi ez egon. 

(139) ST ba beraiek gaztetan egiten zuten baina ez 

gure edadean // orain esaten dute / beraiek aldatu direnez / 

guk gazteagotan egiten ditugu gauzak // eta zuk kontatzen 

diezu (HdA gurasoak: 67) 

(140) JG bueno bale / ni zurekin konforme nau baina 

/ zuek esan dozue ba ba / nobia gisa / nobia bazarete igual 

apurtuko zenuke / ez // baina ezkonduta egongo bazinakete 

(HdA hiesa:315) 
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Estilo zuzenaren eta zehar estiloaren azterketan sintaxiaz gainera beste ikuspuntu 

batzuk interesgarri bezain ezinbestekoak dira. Hona ekarriko ditugu berriro 3. 

kapituluan aipatutako Andersenen (2002:201) hitzak: “Le discours direct est beaucoup 

plus fréquent en français parlé spontané que le discours indirect, ce qui peut être vu 

comme une tendance générale dans le langange parlé à choisir la parataxe plutôt qu la 

subordination”.  

 Hasteko eta behin, gure corpusean diskurtso erreferituak —oraintxe gogoratu 

ditugun hitzak diotenaren ildotik— estilo zuzenean edo zehar estiloan egiten diren 

gehiago begiratu gura dugu. Horretarako aipu guztiak hartu ditugu kontuan, hau da, 

diskurtso erreferitua konplexu baten —hurrengo atalean zehaztuko dugu zer den aipu-

konplexu bat eta zeintzuk ezaugarri orokor dituen— aipu bat baino gehiago baldin 

badago, esaterako hiru, guztiak, hirurak, banatuta zenbatu ditugu. Bigarren pauso baten 

begiratuko dugu estiloen banaketak diskurtso erreferitu sinple eta konplexuetan 

erakusten dituen ezaugarriak.  

Hona hemen datu orokorrak biltzen dituen taula eta grafikoa: 
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Grafikoa 6. Estilo zuzenaren eta zehar estiloaren banaketa 

 

Datu orokorrak begiratuta ezin dugu esan gure corpuseko gaztetxo eta helduen 

artean desberdintasun esanguratsurik dagoenik. Hala ere, nabarmentzekoa da debate 
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batzuetatik besteetara agertzen diren aldeak. Hala, badirudi bi multzotan bana 

ditzakegula debateak, alde batetik, estilo zuzena gehiago erabiltzen dutenak (“HdA 

maitasuna”, “HdA ikasketak” eta “HdA gurasoak”) eta, bestetik, estilo zuzena zein 

zehar estiloa modu parekoan erabiltzen dituztenak (“HdA matxismoa”, “HdA hiesa”). 

Zehar diskurtsoa erabiliz ez da diskurtso baten existentzia bakarrik erakutsi gura, hau 

da, ez da enuntziazioa gertatu dela adierazi gura bakarrik; aitzitik, enuntziazio horri 

buruz hitz egin nahi da, espazio diskurtsibo bat sortu. Hala, nahiz eta diferentzia txikia 

izan, nabarmendu gura dugu helduen debatean (“Gau:on”) erabiltzen dela zehar estiloa 

proportzio handienean. 

Orain, Andersenek (2002) proposatutako bidetik, begiratu gura dugu ea badagoen 

faktore sintaktiko zein pragmatikorik hiztuna estilo zuzena edo zehar estiloa aukeratzera 

bultzatuko duenik. Hurrengo lerroetan Andersek (2002) proposatzen dituen testuinguru 

erraztaileak begiratuko ditugu. Autore horrek proposatzen duenaren arabera, zehar 

estiloa gehiago agertuko da: 

• Aipu-konplexu txertatuetan  

• Ezezkoetan eta galderetan Sarrera aditz espezifiko batzuekin (aditz modalak 

edota adberbiodunekin)  

• Orainaldia ez diren aditz denborekin 

Hurrengo ataletan diskurtso erreferitua hainbat ikuspuntutik jorratuko dugu eta 

horietako bakoitzean begiratuko dugu, besteak beste, ea badagoen daturik esateko estilo 

zuzenaren edo zehar estiloaren aldeko hautua egiten duela hiztunak.  

3.5. DISKURTSO ERREFERITUEN KONPLEXUTASUNA  

Diskurtso erreferituaren azterketan lehenengo banaketa bat egin dugu eta 

diskurtso erreferitu sinpleak eta konplexuak banatu ditugu. Diskurtso aipatu sinpleak 

esaten dugunean, hala estilo zuzenean nola zehar estiloan jasotzen diren enuntziatu 

sinpleei buruz ari gara, hau da, hitz hartze bakarra jasotzen duten aipuez. Adibideak 

asko dira, gure corpuseko diskurtso erreferitu gehienak, eta hemen ale bakan batzuk 

baino ez ditugu ekarri: 



Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 

  244
   

(141) JC zuk ez duzu esaten // benga / goazen 

muxua ematera / hori / ba (HdA maitasuna: 296) 

(142) EI linok aipatu du / ba / umea izan nahi ez 

baduzu ba abortoa egin dezakezula / baina / orain uste dut / 

abortoa debekaturik dagoela / ezta? (HdA maitasuna: 568) 

(143) ST nire ustez egiten dute / beraiek lasaiago 

egoteko // ze / gu kalean gaudenean / beraiek daude // zer 

gertatuko zitzaion / non egongo da / eta etxera heltzen 

garenean / lasaitu egiten dira (HdA gurasoak: 92) 

Diskurtso aipatu sinpleen multzoan zerbait gehiago esan behar dugu aipuaren 

erdian komentarioren bat sartzen duten aipuez, komentario hori norberarena edo 

solaskideren batena izan daiteke. Diskurtso erreferituaz landa, aipu horietan badago 

beste elementu bat, komentarioa, eta horrek esandakoa nola esan zenaren inguruko 

edota testuinguruaren inguruko datuak eskaintzen dizkio entzuleari.  

(144) […] juten dia ta / (ahotsa aldatuz) ai hau ze politta 

dan // bueno txikik dianian esaten det // (ahotsa aldatuz) oi 

hau ze politta dan / gustatuko zaio / eztakit zer (HdA 

matxismoa: 609) 

Fuentes eta Alcaidek (2002) —tarteki eta parentesi arteei buruz hitz egiten 

dutenean— aipatzen dute modu horretako tartekiek esaten den horren garrantzia 

azpimarratzea dutela helburu, gure adibideen kasuan ere antzeko zerbait esan daiteke, 

halako argitzeekin entzuleriaren arreta lortzen baita, eta esaten den horren zentzua 

argitzen. 

Diskurtso aipatu konplexuetan, ordea, mugimendu bakarra egoten da, baina 

bertan diskurtso erreferitu adierazpide bi edo gehiago biltzen dira. Gainera, diskurtso 

erreferitu horiek ez dute nahitaez estilo berekoak izan behar, estilo berekoak edo 

desberdinekoak izan daitezke.  

(145) AE bai / konfidantza da // baina / nire 

gurasoak tabernetara joaten dirazenean / esaten didate / joe 
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/ atziber / zu etzara ebiliko handik / ze / daude zure urteko 

jendea / dan / daudela edanda // ta ba ikusten diotela eztakit 

zenbat negar egiten / besteak botatzen eta ez duela ni horrela 

ibiltzea // eta joe ba / nik esaten diet nitan konfiatzen 

badute / ez dutela zertan horrela jarri behar / ezta? (HdA 

gurasoak: 99) 

Hala ere, ezin dugu esan diskurtso aipatuak sinpleak ez direnean guztiak parekoak 

direnik. Hala, gure corpuseko diskurtso aipatu konplexuak aztertu eta ezaugarri 

komunak aintzat hartuz bost azpimultzotan banatu ditugu:  

1. Lehen multzo baten, enuntziatzaileak aipu-aukera bat baino gehiago 

erreferitzen dituen enuntziatuak bilduko ditugu. Kasu horietan ez da esandakoa 

erreferitzen, baizik eta egoera jakin baten esan litekeena edo esan zitekeena. 

Modu horretako aipuak inoiz gauzatu gabeak izaten dira, askotan gainera 

egoera hipotetikoei egiten diete erreferentzia.  

(146) AE baina zu orain zoaz orain zure gurasoengana 

eta esaten diezu jo / ba / erretzen dut / edo edaten dut // ba 

/ niri / osea / botatzen didate bronka bat 

2. Bigarren multzoan bai-ez erako aipuak bildu ditugu; aurrez esandakoa 

argitu-zuzentzeko asmoz egiten dira: nik ez dut esan XXX, nik esan dut YYY. 

Horrelako aipuetan bi parte daude, baten aurrez esandakoa erreferitzen da, 

bestean, aldiz, esan bakoa. Oro har, norberaren esanak erreferitzen dira, nahiz 

eta besteen esanak ere erreferitu daitezkeen.  

(147) […] nik ez dut esan dirua lehenengo postuan / ni 

esan dut / ez dela izan behar dena guztientzako / ni / e / lan 

egin guztientzako / eta gero niretzat ezer (HdA ikasketak: 26) 

Esan behar da bai-ez erako aipuak ez direla oso ohikoak helduen debateetan, 

adituek “gaizkiulertuak” argitzeko bitarteko garatuagoak dituztelako: beste hitz 

batzuekin esango dut, beste berba batzutan, beste era batera esanda, esan nahi nuen… Ez 
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da aurrez esandakoa ezeztatzen, baizik eta esandakoaren helburua edo hitzak 

birformulatzen eta argitzen dira.  

(148) LE ....................................................len / len 

Inaxiori // Inaxiori esan diotena / beste modu baten esango 

det // len esan det / nolabait diferentzi sakonena dala / 

euskadi egitea / nolabait / espaiñi eta frantzin kontra // ados 

nago / igual ez da hitz egokia: / baina / zuek planteatzen 

duzuena da / euskadi egitea / nolabait frantzi eta españatik 

separatuz (Gau:on 448) 

3. Hirugarren multzoan, aipu txertatuak bildu ditugu, hau da, diskurtso 

erreferitu baten baitan beste aipu bat jasotzen duten aipu-konplexuak. Kasu 

horretan ez da norbaitek esandakoa bakarrik jasotzen, baizik eta bere esanean 

egindako aipua ere erreferitzen da.  

(149) OEt  XXaz ados nago / baina lehendik eta 

bizi / begiratu behar dezuna da // zuri gusta / zure gustokoa 

da / ze // ainhoarekin ere ados nago / beste alde batetik // 

ez zara altxatuko / egun guztietan / zazpiretan edo 

zortziretan / ta hala / (ahotsa aldatuz) entzun dut aitaren 

kontseilua / berak esan zidan abogatua izateko / baina bueno 

nik:: // bueno / abogatua / abogatua naiz eta // zazpiretan 

edo joaten zure lanera eta // (ahotsa aldatuz) joe / ke ganas 

// hori horrela ezta:: (HdA ikasketak: 182) 

Horrelako aipuetan, oro har, bi estiloak agertzen dira. Andersenek (2002) —

Marnette aipatuz— esaten du txertatutako aipua zehar estiloan egon ohi dela, 

eta erreferenteekin nahasketak ekiditen direla. 

4. Laugarren multzoan maila bereko aipuak erreferitzen diren aipu-

konplexuak zenbatuko ditugu, jasotzen diren aipuak maila berekoak dira eta ez 

dago euren artean ez mendekotasunik, ez jarraikortasunik, hau da, ez dira 

sekuentzia bakarra. Bi mementotan bi hiztunek ekoitziriko aipuak jasotzen dira 
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mugimendu bakarrean, ia beti gai baten inguruko ikuspuntu desberdinak 

jasotzeko asmoz. 

(150) EE baina lehen eon’tzate esaten 

emakumezkontzako daudela lan batzuk / eta 

gizonezkontzako beste batzuk // ta orain esaten ari zeate / 

hor eztala justua egiten ari dana // ba berdina da (HdA 

matxismoa: 722) 

5. Eta bukatzeko bosgarren multzoan hitz-truke erreferituak jasoko ditugu. 

Hitz-truke aipatu bateko parte direla esateko, aipatutako enuntziatuak hitz-

truke unitate bat osatu behar dute, hasiera eta bukaera batekin.  

Gure corpuseko debate baten ez (“HdA matxismoa”) beste guztietan estilo 

zuzena gehiago erabiltzen da modu horretako aipu-konplexuak egiteko. Ez 

hori bakarrik, bost debateetatik hirutan (“HdA ikasketak”, “HdA maitasuna” 

eta “Gau:on”) estilo zuzena baino ez da erabiltzen hitz-trukeak erreferitzeko. 

Beraz, salbuespenak salbuespen, esan genezake, badagoela hitz-trukeak estilo 

zuzenean erreferitzeko joera. 

Gero zehaztuko dugun moduan, kontuan hartu behar da horrelako aipuak 

diskurtso erreferituaren zenbait funtziotan gehiago ageri direla, besteak beste, 

adibideak ematerakoan.  

(151) AE nire amari esaten diot / igual / ba / adibidez 

/ suspenditu ditudala batzuk / eta esaten dit / jo / ba / zure 

lengusinak ez du suspenditu baperez eta besteak ez du egin 

ezer // edo / jo / ba / besteak (HdA gurasoak:172) 

Gainera, datuek erakusten dute, hainbatetan hitz-trukearen elementuetariko 

bat aktualdu gabea izan ahal dela. 

(152) ST adibidez / etxera beranduago heltzen zaren 

/ ba / bronka // baina / nik erantzuten diot / bera / beti 

heltzen da ordu erdi beranduago / nire ama // beti / eta 
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suspensoaren araberan // ba ez daukat arazorik (HdA 

gurasoak: 172) 

Bestalde, ikusi dugu bi egitura modutako hitz-truketak erreferitzen dituztela 

gure subjektuek, batetik baieztatze-erreplika erakoak (153 adibidea) eta, 

bestetik, galdera-erantzun modukoak (154 adibidea).  

(153) AE bai / baina nire aitak telebista ikusten duela 

/ bestean egiten dut lan // eta esaten dut / ba zurekin hitz 

egin behar dut // bai / bai // gero / gero // eta akabuan 

beti gertatzen da ez dugula hitz egiten (HdA gurasoak:24) 

(154) PU niri / ba gehienetan gurasoak // ba batzutan 

/ esaten didate / ba gurasoak ba / adibidez / nork jan du 

txokolatea? / ezta? // ba ni ez naz izan […] (HdA gurasoak: 

119) 

Lehen esan dugun moduan, hitz-truke erreferituak Douryren (2003) esanetan 

—eta gure datuak ere bide beretik doaz— hiru modutakoak izan daitezke: 

batetik, egiazko elkarrizketa gisa aipatuak; benetan esandako, edo horren itxura 

duten, hitz-trukeak dira. Bestetik, prototipiko gisa aurkeztutako asmatutako 

elkarrizketak; modu honetako elkartrukeak antzeko egoeretan ekoitzi 

daitezkeen enuntziatuen aktualtze bat izango dira. Oro har, elkartrukeak estilo 

zuzenean jasotzen dira, nahiz eta inoiz zehar estiloa ere agertu. Eta bukatzeko, 

elkarrizketa hipotetikoak; horietan hiztunak gerta litekeen hitz-truke bat 

imajinatzen du eta hango hitzak erreferitzen ditu. Hortaz, hitz-truke bat 

aipatzen denean ez da nahitaez egiazko hitz-truke bat izan behar eta orokortze 

funtzio garrantzitsua izan dezakete. Modu horretako elkartrukeak antzeko 

egoeretan ekoitzi daitezkeen enuntziatuen aktualtze bat izango dira. Eta 

horrelakoak asko ekoizten dituzte gaztetxoek. Hona hemen ale bat: 

(155) PU baina horrek guraso batzuk dira // beste 

guraso batzuk / ez dizute uzten egiten / egiten ezer / osea / 

osea / kalera ahal naiz irten hamabitara arte / ez ba / oso 

gaztea zara / eta neska bazara / ze txarrago da // ze / ze ba 
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/ mutillak daude / ta mutillak daude / ta mutillakin kontuz 

ibili behar zara // eta hori / osea guraso batzuk / beste 

batzuk ez (HdA gurasoak:12) 

Ondoko taulan ikus daitekeenez, bada gaztetxoen debate bat non modu 

horretako diskurtso erreferituak gehiago agertzen diren (“HdA gurasoak”), 

nabarmentzekoa da gero ikusiko dugun moduan, debate horretan, hain zuzen, 

diskurtso erreferitua batez ere adibide edo ereduak emateko erabiltzen dela. 

Hala ere, beranduago aztertuko dugu harreman hori modu zehatzagoan.  

5. Taula Diskurtso erreferitu konplexuak: banaketa 

 

Hitz-truke 
erreferituak 

Bai-ez 
erakoak 

Maila 
bereko 
aipuak 

Aipu 
aukerak 

Aipu 
txertatu-
dunak 

GUZTIRA 

HdA maitasuna 4 1 0 0 0 5 
HdA matxismoa 2 0 2 0 0 4 
HdA gurasoak 11 0 1 2 0 14 
HdA ikasketak 4 5 1 1 3 14 
HdA hiesa 4 1 2 0 2 9 
Gau:on 2 1 3 0 1 7 

 

Taulan ikus daitekeenez, gaztetxoek bi aipu-konplexu mota erabiltzen dituzte 

gehienbat, hitz-truke erreferituak eta bai-ez erakoak. Erabilpen horrek, gero ikusiko 

dugun moduan, lotura zuzena du gaztetxoek diskurtso erreferituari ematen dioten 

funtzioarekin. Hau da, gaztetxoek diskurtso erreferitua batez ere adibide edota ereduak 

emateko, edota besteen ikuspuntuarekiko kokatzeko erabiltzen dute, eta bi erabilera 

horietarako oso baliagarriak dira hitz-truke konplexuak (adibide eta ereduetarako) eta 

bai-ez erakoak (besteen ikuspuntuarekiko kokatzeko).  

Baina, orain datuak modu zehatzagoan ikusten saiatuko gara. Hala, hurrengo 

taulan ikus daiteke diskurtso erreferitu sinpleetan ere oro har banatu ditugun bi 

multzoak bana ditzakegula; eta gure debateetako erdietan estilo zuzenaren erabilera 

zabala dagoen bitartean, beste erdietan —eta multzo honetan dago helduen debatea— 

ez dagoela horrelako bereizketarik. Aipatzekoa da aipu sinpleetan zehar estiloa gehien 

erabiltzen dutenak helduak direla. 
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Grafikoa 7. Aipu sinpleak estiloka 
 

Bukatzeko, diskurtso erreferitu konplexuetan zein estilo erabiltzen diren ikusiko 

dugu. Hemen datu absolutuak eskaintzen ditugu, zenbaki txikietaz ari baikara. Taulan 

ikus daitekeenez, ez dago joera argirik estilo baten edo bestearen erabilpena egiteko. 

 

6. Taula Diskurtso erreferitu konplexuak: banaketa estiloka 

 Hitz-truke 
erreferituak 

Bai-ez erakoak Maila bereko 
aipuak 

Aipu aukerak Aipu 
txertatudunak 

GUZTIRA 

 Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa. 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

HdA 
maitasuna 

5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 

HdA 
matxismoa 

1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 2 5 

HdA 
gurasoak 

19 10 0 0 1 0 1 0 0 0 21 10 

HdA 
ikasketak 

10 1 3 8 2 0 2 0 3 3 20 12 

HdA hiesa 7 3 0 2 1 3 0 0 1 3 9 11 

Gau:on 3 1 1 1 2 4 0 0 1 1 7 7 

GUZTIRA 45 18 4 12 7 10 3 0 5 7 64 47 

 

Aipu-konplexuekin bukatzeko, lehen ere aipatu dugu hitz-truke erreferituetan gure 

bost debateetatik lautan estilo zuzena gehiago erabiltzen dela zehar estiloa baino, 

guztira, 63 dira hitz-truke erreferituetako aipuak eta horietatik 45 daude estilo zuzenean.  



Beste esanei erreferentzia gure corpusean: diskurtso erreferitua aztergai 

  251
   

Aipu txertatuetan, gehienetan, bi estiloak agertzen dira. Ikusi horren erakusgarri 

hurrengo adibidea edo (149) adibidea ere. Andersenek (2002:204) esaten duenaren 

haritik: “Etand donné la tendance généralment décrite pour l’oral spontané à éviter la 

subordination, il semble assez logique que deux niveaux de subordination soient ainsi 

évités”. 

(156) AO eta guk beti planteatu dut / nik esaten dut 

// plublikoki askotan esan dugula / hemen prezio ikaragarria 

duena gerra da // gerrak bai duela prezio ikaragarria eta bi 

parteek dakigu hori / oso ondo 

Beste aipu-konplexuetan —bai-ez erakoak, maila bereko aipuak eta aipu 

aukerak—, ordea, ez dute estiloa aldatzen, estilo zuzenean hasiz gero, estilo zuzenean 

bukatzen dute, eta zehar estiloan hasiz gero, zehar estiloan. Kasu horietan, baina, aipu 

bat ez dago bestearen menpe eta, hortaz, ez da bigarren menpekotasunik agertzen. 

Gainera, datuak eskuetan, badirudi aipu konplexu horiek estilo baten edo bestearen 

aukeraketarik ez dutela baldintzatzen ez errazten. 

3.6. AIPUEN LUZERA 

Estilo zuzen eta zehar estiloaren desberdintasunetariko bat aipuen luzera omen da, 

horrela diote behintzat Vincent eta Duboisek (1997). Autore hauek aipatzen dute 

aukeratutako estiloak eta aipuen luzerak harreman zuzena dutela, halatan, estilo 

zuzeneko adibideak zehar estilokoak baino askoz luzeagoak direla. Neurketa egiteko 

orduan hitz kopurua hartzen dute kontutan eta ez esaldi kopurua, horregatik 

transkripzioko lerro kopurua11 zenbatzen dute. Bi autore hauek aztertutako testuan 

aipatutako enuntziatu gehienak hitz batzuk besterik ez dute eta diskurtso erreferituen 

%91k hiru lerro baino gutxiago dute. 

Aipuen luzera neurtzerakoan garrantzitsua da zer neurtu behar dugun argi izatea. 

Vincent eta Duboisek aipuaren ezker zein eskuin muturrak nola identifikatzen dituzten 

esaten dute eta diskurtso erreferitua eta jardunean doan diskurtsoa banatzeko 
                                                 
 
 

11 Lerro bakoitzak Vincent eta Duboisen 1997 transkripzioetan 10 hitz ditu bataz beste  
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diskordantzia markak daudela gogoratzen digute, bistakoak, inplizituak edota anbiguoak 

izan daitezkeenak. 

Bi autore horiek aztertutako corpusean gertatzen den antzera gurean ere estilo 

zuzenean egindako diskurtso erreferituak luzeagoak ote diren begiratu dugu. Guk 

neurketa egiteko orduan aipuak bakarrik zenbatu ditugu eta ez markoak, irizpide bera 

mantendu dugu diskurtso erreferitu konplexuetan ere, markoak albo batera utzi eta 

aipatutako hitzen batura egin dugu. Hala, (157) adibideko aipuak zazpi hitzeko luzera 

izango luke; (158) adibideko aipuak, berriz, 20 hitz. 

(157) […] ni bat nator / Setienek behi eta berriz 

definitzen duen moduan ez // era askotan / baina esaten du 

/ injustizi bat dagoen tokian bake falta dago […] (Gau:on 45) 

(158) PU zuk esaten dozu / jo / super kantsauta nao 

// eta esaten dizute // jo / ba / ni bere // eta egin hori eta 

egin hori / ze / ni bere egin behar dut (asko batera) (HdA 

gurasoak: 555) 

Bestalde, orain arteko irizpidea jarraituz, hitz kopurua hartuko dugu erreferentzia 

eta motz, eta oinarrizkoenetatik, luze eta garatuetara jasotzen saiatuko gara. Gogoratu, 

lehen egin dugun moduan, oraingoan ere aipu-konplexu baten bi azpi-aipu badaude, 

horietariko bakoitza zenbatuko dugula estiloaz jarduten dugunean; lehen esan duguna 

gogoratuz, aipu-konplexu baten hainbat estiloko aipuak egon daitezke-eta. 

7. Taula Aipuen luzera estiloka 

 

Hitz kopurua 1-10 11-20 21-30 30 + 

 Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

HdA maitasuna 28 5 3 2 0 0 0 0 

HdA matxismoa 28 31 2 1 0 0 0 0 

HdA gurasoak 20 22 15 2 5 0 4 0 

HdA ikasketak 35 22 14 4 7 1 0 0 

HdA hiesa 24 34 8 3 0 0 0 0 

Gau:on 23 36 17 18 2 6 3 1 

GUZTIRA 158 150 59 30 14 7 7 1 
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Taulan ikus daitekeenez, gure corpusean ere diskurtso erreferitu gehienak oso 

laburrak dira, eta hori hala gertatzen da bai estilo zuzenean eta baita zehar estiloan ere. 

Luzera eta estiloen harreman horri dagokionez, gure datuak ez dira horren argiak, nahiz 

eta ikus daitekeenez, helduen corpusean estilo zuzena zehar estiloa baino gehiago 

dagoen luzera tarte bakarra 30 hitzetik gorakoa den.  

Gainera, estilo banaketaz landa interesgarria izan daitekeen beste harreman bat ere 

begiratuko dugu, alde batetik, diskurtso erreferitu sinpleen luzera begiratuko dugu eta, 

beste aldetik, diskurtso erreferitu konplexuena. Kontuan hartu behar da gaztetxoek 

helduekin alderatuz hitz-truke erreferitu gehiago egiten dutela, eta horiek luzeagoak izan 

ohi direla eta, ondorioz, datu guztiak elkarrekin begiratuz gero, badirudi gaztetxoek 

helduek baino aipu luzeagoak egiten dituztela. Hala ere, hurrengo taulan jasotako 

datuek erakusten dutenaren arabera, helduak dira nabarmen aipu sinple luzeenak egiten 

dituztenak eta gaztetxoek oso aipu sinple luze gutxi egiten dituzte, esan daiteke, 

gaztetxoek, salbuespenak salbuespen (HdA ikasketak), aipu oso laburrak (1-10 hitz) 

egiten dituztela ia beti.  

 

8. Taula Aipu sinple eta konplexuak aipuen luzeraren arabera 

 

Hitz kopurua 1-10 10-20 20-30 30+ 

 Sinple Konplexu Sinple Konplexu Sinple Konplexu Sinple Konplexu 

HdA maitasuna 28 3 2 1 1 1 0 0 

HdA matxismoa 50 3 3 1 0 0 0 0 

HdA gurasoak 30 4 4 6 0 2 0 2 

HdA ikasketak 35 7 14 5 2 2 0 0 

HdA hiesa 43 6 5 3 0 0 0 0 

Gau:on 44 2 26 5 7 0 5 0 

GUZTIRA 230 25 54 21 10 5 5 2 

 

3.7. DISKURTSO ERREFERITUAREN MARKOA 

Diskurtso erreferituaren markoa bere osotasunean ahozkoan ez da idatzian bezain 

beharrezkoa. Idatzian markoak esango digu aipua nork, noiz eta nola esan zuenaren 

inguruko informazioa; ahozkoan, aldiz, baliabide ez-berbalek ere —tonuak, keinuek, 
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esku mugimenduek, begiradak eta abar— informazio oso baliagarria eman diezagukete 

aipuaren iturri testuinguruari buruz. 

Gure corpusean diskurtso erreferituetako markoak aztertzerakoan hiru azpimultzo 

banatu ditugu: hasteko, sarrera aditzak behatu ditugu; gero, aipuaren iturria nola 

agertzen den ikusi dugu; eta bukatzeko, aipuari sarrera ematen dioten edota horren 

inguruko informazio osagarria eskaintzen duten partikulak erakutsiko ditugu. 

SARRERA ADITZAK 

Diskurtso erreferituaren azterketan pisu handia izan du sarrera aditzen azterketak 

eta guk ere gure corpuseko adibideetan zer-nolako sarrera aditzak agertzen diren 

erakutsi gura genuke, gaztetxo eta helduen artean desberdintasunik ba ote dagoen 

agertu, sarrera aditzen aukeraketak estilo zuzen eta zehar estiloaren erabileran inongo 

eraginik ba ote duten begiratu eta abar. 

Claquinek (1993) —Blanche-Benveniste 1988 aipatuz— adierazten du sarrera 

aditzak gidari sendoak edota ahulak izan daitezkeela. Gidari ahulen kasuan aditzak ez du 

aipua gobernatzen eta aipu bat dagoela esateko bakarrik erabiltzen da, inongo 

ebaluazio-baloraziorik egin gabe. Gidari sendoen kasuan, ostera, aditzak aipua egon dela 

esateaz gain informazioa gehitzen du. Esan litzateke gidari ahulen adibide argiena eta 

gehitu, azpimarratu,ondo esan modukoak, aldiz, gidari sendoaren adibide.  

Alderdi teorikoan esan dugun lez, sarrera aditzak lau multzotan bana daitezke: esan 

aditza, egintza ilokutorio jakin bat izendatzen duten aditz espezifikoak, pentsamendu 

aditzak eta aditzik gabeko enuntziatuak. Ondorengo lerroetan gure corpusean agertzen 

diren aditzak —eta adierazgarri izan daitekeen zenbait adibide— bildu ditugu, lehen 

aipatu ditugun irizpideen arabera sailkaturik.  

ADITZ NEUTROA: ESAN 

Gero ikusiko dugun moduan esan da erreferitzeko gehien erabiltzen den aditza, 

bera da aditz neutroa. Oraintxe esan dugun moduan gehienetan bere funtzioa aipu bat 

egon dela adieraztea da. 
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Esan gehienetan forma perifrastikoan agertzen da, baina batzuetan forma trinkoa 

ere azaltzen da gure corpusean: 

(159) AGo nik ez diot esperientzia ez dela garrantzizkoa 

(HdA ikasketak 423) 

ADITZ ESPEZIFIKOAK 

Aurreko atalean esan dugun moduan hiru multzotan banatuta aurkeztuko ditugu 

aditz espezifikoak.  

1. Aditz lokutorio modalizatuak: multzo honetan bilduko ditugu modalizazio 

enuntziatiboa agertzen duten aditz espezifikoak. Nahiz eta gehienek esan aditza 

izan euren osaeran (esan ahal, esan nahi…), badaude beste aditz batzuekin 

osatutakoak ere (azaltzen hasi, erantzuteko gai izan...).  

2. Aditz ilokutorio edo esan ez diren beste verba dicendiak: esanek ez bezala, 

komunikazio gertaera agertzen dute eta enuntziatzailearen jarrera eta esateko 

moduaren inguruko informazioa ematen dute.  

3. Akzio aditzak: aipuari bidea zabaltzeko asmoz erabilitako aditzak dira, baina 

semantikoki ez daukate esatearekin harreman zuzenik. Askotan eta lokailuarekin 

batera agertzen dira (joaten da eta..., etortzen da eta...) 

Ondoko taulan gure corpusean erabiltzen diren sarrera aditz espezifikoak daude 

jasota. Bertan ikus daitekeenez formaz ugariak dira aditz espezifikoak, baina gero ikusi 

ahal izango dugunez, erabileran ez dira horren emankorrak. 
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9. Taula Gure corpuseko sarrera aditz espezifikoen zerrenda 

Sarrera aditz modalizatuak 

 

Jakin 

Egia izan 

Hitz egiten hasi 

Ondo esan 

 

Kontuan hartu 

Garbi esan 

Ongi kokatu  

Argi planteatu 

 

Esan nahi 

Esaten hasi 

Adbertentzi modura esan 

Oso ongi esplikatu 

Esan ez diren komunikazio aditzak 

 

Aipatu 

Aipatua izan 

Entzun 

Esplikatu 

Erreflexioa / galdera / … zuzendu 

Galdera luzatu 

 

Galdetu 

Hitz egin 

Konbentzitu  

Problema bat agertu 

Aritu 

Konklusioa atera  

Kontatu 

 

Planteatu  

Agertu 

Puntuak jarri 

Titular izan 

Akzio aditzak 

 

Atera 

Altxatu 

Begiratu 

Eduki 

Egon 

 

Ekarri 

Erakutsi 

Eskatu 

Hasi 

Ikusi 

 

Irten 

Jarri 

Joan 

Sartu 

Telebista ikusi 

 

PENTSAMENDU ADITZAK 

Diskurtso erreferituari eskaini diogun alderdian eman ditugun arrazoiak tarteko, 

gure azterketan pentsamendu aditzak ere kontuan hartu ditugu. Hala ere, ez ditugu 

pentsamendu aditz guztiak zenbatu, barne hitzak erreferitzen dituzten pentsamendu 

aditzak bakarrik hartu ditugu aintzat. Hala, pentsaturen bi zentzuak (pentsatu=esan, 

pentsatu=uste) banatzen saiatu gara, horretarako Marnettek (2002) emandako irizpideak 

jarraitu ditugu. 

Bestalde, verba dicendiekin gertatzen den antzera, verba sentiendietan ere aditz forma 

bat baino gehiago erabiltzen da eta akzio aditzak badaude pentsamendu aditz moduan 

funtzionatzen dutenak. Hona hemen adibide bat: 

(160) KM badakizu / hitz egiten baduzu zergatik 

esango dotsu ezer // ba / zuk edate dozu eta edate dozu ta 
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yasta // ze gero preokupatuta gelditzen zaraz // jo / honek 

esango dotso / ta gero ze zigor jarriko doste […] (HdA 

gurasoak: 56) 

ADITZ GABEKO ENUNTZIATUAK 

Nahiz eta ia beti sarrera aditza egon ohi den, batzuetan substantibo batek —

Claquinek (1993) dioen moduan betiere hitzaren esparruari dagokiona: galdera, 

proposamen, baieztatze...—, prosodiak, iturriaren identifikazioak edota bestelako 

testuinguru daturen batek aipu bat dagoela identifikatzea erraztu digu.  

Gaztetxoek askotan jatorrizko enuntziatuaren tinbrea, ahots ezaugarriak edota 

intonazioa imitatzen dute. Orobat, gaztetxoek askotan ez dute pertsona bakarraren hitz 

egiteko modua erakutsi nahi, baizik eta talde baten ezaugarriak erakutsi gura dituzte 

(irakasleak, umeak, emakumeak…). 

(161) OG ba niri / hori pixka bat zakarra iruditzen zait 

/ e // besteengan ere pentsatzea askoz hobeto sentiarazten 

zaitu / eta ez bakarrik / (ahotsa aldatuz) dirua / dirua / dirua 

/ eta dirua […] (HdA ikasketak:14) 

Azkenik, aipatu behar da sarrera aditz gabeko diskurtso erreferituak askotan 

diskurtso erreferitu konplexuen baitan agertzen direla eta, beraz, aipua nolabait 

badagoela sarrera aditz baten menpe.  

(162) PU baina horrek guraso batzuk dira // beste 

guraso batzuk / ez dizute uzten egiten / egiten ezer / osea / 

osea / kalera ahal naiz irten hamabitara arte / ez ba / oso 

gaztea zara / eta neska bazara / ze txarrago da // ze / ze ba 

/ mutillak daude / ta mutillak daude / ta mutillakin kontuz 

ibili behar zara […] (HdA gurasoak:12) 

Hona hemen taula eta grafiko baten jasota aditzen agerpena eta kopuruak gure 

corpusean:  
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10 Taula. Sarrera aditzak corpuseko bost debateetan 

Komunikazio aditz espezifikoak 
  Esan 

1* 2** 3*** Guzt.. 

Pentsamendu 
aditzak 

Aditz gabeko 
enuntziatuak GUZTIRA 

HdA maitasuna 22 0 2 8 10 1 5 40 

HdA matxismoa 50 0 4 5 9 2 1 65 

HdA gurasoak 39 1 2 10 13 2 13 67 

HdA ikasketak 57 0 3 6 9 1 16 84 

HdA HIESa 59 0 4 1 5 1 3 68 

Gau:on 65 7 31 3 41 3 0 109 

GUZTIRA 292 8 46 33 87 10 44 433 

* Aditz lokutorio modalizatuak ** Aditz ilokutorio edo esan ez diren beste verba dicendiak *** Akzio aditzak  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HdA
maitasuna

HdA
matxismoa

HdA
gurasoak

HdA
ikasketak

HdA HIESa Gau:on

Aditz gabeko enuntziatuak

Pentsamendu aditzak

Esatezko aditz espezifikoak

Esan

 

Grafikoa 8. Sarrera aditzak 

 

Taulan eta grafikon ikusten denez, esan behar da gaztetxoen eta helduen debateen 

artean badagoela desberdintasun azpimarragarririk sarrera aditzei dagokienez. Helduen 

corpusa begiratuta erreferitutako hizketa-egintzaren eta sarrera aditzaren arteko 

nolabaiteko harremana badagoela ikus daiteke. Hasteko, gero zehatzago ikusiko dugun 

moduan, helduen debatean bereziki baiezko esapideak erreferitzen dira eta oso gutxi 

dira ezezko (6 aipu) zein galdera erreferituak (5 aipu). Hala ere, erreferitzen dena galdera 

denean Esan ez diren komunikazio aditzak multzoko aditzak dira gehien agertzen direnak; 

beste modu batera esanda, galderak erreferitzen direnean galdetu edota galdera egin 

moduko aditzak agertzen dira. Gaztetxoen debateetan, aldiz, galderak, batez ere, esan 

aditza erabiliz erreferitzen dira eta oso gutxitan agertzen da galdetu aditza.  
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Antzeko zerbait gertatzen da gainontzeko komunikazio aditz espezifikoekin ere. 

Helduek askoz aditz espezifiko gehiago erabiltzen dituzte eta, ez hori bakarrik, 

gaztetxoek baino aditz espezifiko sorta zabalagoarekin erreferitzen dute enuntziatua eta 

enuntziazioa. Horretan salbuespena akzio aditzak dira, horiek gaztetxoek gehiago 

erabiltzen baitituzte. Hori zuzenean dago lotuta gaztetxoek diskurtso erreferituari 

ematen dioten funtzioarekin. Adibideak eta ereduak askotan ekintzetan oinarrituak 

daude eta, ondorioz, akzio aditzak dira aipuaren sartzaileak: joaten da eta…, irten zen eta… 

Helduek, berriz, aditz espezifikoak jatorrizko hizketa-egintzari buruzko euren 

interpretazioa egiteko erabiltzen dute batik bat: azpimarratu, ongi azaldu, problema bat 

planteatu… Hau da, helduek egiten duten aditz espezifikoen erabileraren atzean badago 

modalizazio lan garrantzitsu bat. 

Aipagarria ere bada helduen corpusean sarrera aditzik gabeko aipurik ez egotea, 

aitzitik, gaztetxoen corpusetan modu horretako agerpenak dexente dira. Horrek lotura 

zuzena du, gero ikusiko dugun moduan, hitz-truke erreferitu kopuruarekin; modu 

horretako aipuetan oso ohikoak baitira aditz gabeko sarrerak, eta horiek, batez ere, 

gaztetxoen debateetan agertzen dira.  

Aditz sartzailearen eta erreferentzia diskurtso motaren arteko desberdintasunari 

dagokionez, Vincent eta Duboisek esaten dute diskurtso zuzena zehar diskurtsotik 

desberdintzen dela aditz espezifikoaren erabileragatik eta aditzaren agerpen ezagatik. 

Diskurtso zuzenak aukera gehiago du aditz gabe agertzeko aditz espezifiko batekin 

agertzeko baino. Zehar estiloak sistematikoki eskatzen du aditz bat agertzea eta 

diskurtso zuzenarekin konparatuz gero, aditz espezifikoa errazago agertzen da. Gure 

datuak ikusita (11. taula) antzeko ondorioak atera ditzakegu. Aditz gabeko enuntziatuak 

ia beti estilo zuzenekoak dira. Besteak beste Van der Houwenek (2000) eta Andersenek 

(2002) ere azpimarratzen dute aditz gabeko diskurtso erreferituak estilo zuzenean 

agertzeko duten joera.  

Bestalde, zehar estiloarekin aditz espezifikoak errazago agertzen den datuari 

dagokionez, egiaztatu ahal izan dugu hala gertatzen dela helduen debatean, baina ez 

gaztetxoenean. Gogoratu, batetik, gaztetxoek aditz espezifikoak, eta bereziki akzio 

aditzak, maiz adibideetan erabiltzen dituztela; bestalde, lehen ikusi dugu adibideak 
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gehienetan estilo zuzenean ematen direla; beraz, datu hori aurreikusteko modukoa zen. 

Bukatzeko, gure corpusean, espero zitekeen moduan, esan da gehien erabiltzen den 

aditza, nahiz eta helduek aditz espezifiko asko erabili. Aditz espezifikoen artean bada 

aditz bat helduek besteak baino gehiago erabiltzen dutena: aipatu, horrek ia-ia esan 

aditzaren funtzio bera betetzen du, hau da, askotan aditz neutroaren erabilerara 

hurbiltzen da eta ez du betetzen aipua modalizatzearen funtzioa horren argi.  

 

11. Taula. Sarrera aditzak estiloka 

Esatezko aditz espezifikoak 

 

Esan 

1* 2* 3* 

Pentsamendu 
aditzak 

Aditz gabeko 
enuntziatuak 

 
Estilo 
zuzena 

Zehar  
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

HdA 
maitasuna 

18 4 0 0 1 1 8 0 1 0 3 2 

HdA 
matxismoa 

19 31 0 0 3 1 5 0 2 0 1 0 

HdA 
gurasoak 

21 18 0 1 1 1 9 1 2 0 11 2 

HdA 
ikasketak 

33 24 0 0 1 2 6 0 1 0 15 1 

HdA 
HIESa 

23 36 0 0 3 1 1 0 1 0 3 0 

Gau:on 31 34 2 5 11 20 2 1 1 2 0 0 

GUZTIRA 145 147 2 6 20 26 31 2 8 2 33 5 

* Aditz lokutorio modalizatuak ** Aditz ilokutorio edo esan ez diren beste verba dicendiak *** Akzio aditzak 

 

Bukatzeko, sarrera aditzetan interesagarria da hitz-truke erreferituak begiratzea. 

Kasu horietan sarrera aditzaren izaera eta banaketaren inguruan ondorengoa 

ondorioztatzen dute Vincent eta Duboisek: esan aditza hitz-truke aipatuetan estilo 

zuzenean eta zehar estiloan bezain beste agertzen dela; aditz gabeko enuntziatuak, aldiz, 

gehiago direla eta aditz espezifikoen portzentaje txikiagoa dela. Gainera, bigarren hitz-

txandatik aurrera aditz neutro eta espezifikoen agerpena jaitsi egiten ei da, eta aditz 

gabeko enuntziatuen kopurua, ordea, igo.  

Beheko taulan (12. taulan) ikus daitekeenez gure corpuseko hitz-truke 

erreferituetan ere esan da gehien agertzen den aditza. Horren erakusgarri hurrengo 

adibidea (163) dugu, kasu horretan nahiz eta erreferitzen den hitz-trukea galdera-

erantzun erakoa izan ez da galdetu edo erantzun moduko aditzik agertzen, eta esan da 

aipuei sarrera emateko erabiltzen den komunikazio aditza.  
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(163) AE nik aitari esan nion joe / ba / zu zenbat 

urtekin hasi zinen erretan? // ta esan zidan / ba / beatzi 

urtekin / ta esan zidan egiten zutela karrerak eta irabazten 

zuenak karrera / ba pakete bat zigarro // ta esan nion / ta 

nik erreko banuen zer esango zenidan // ba / bronka botako 

nizun ze / ba orduan ez genuen jakiten / ba / kantzerra 

ematen duela […] (HdA gurasoak 110) 

Hitz-truke erreferituetan sarrera aditz ohikoena esan den arren, aditz gabeko aipuak 

ere asko eta asko dira. Era berean, azpimarragarria da aditz gabeko enuntziatuak, batez 

ere, bigarren aiputik aurrera agertzea. 

 

12. Taula. Hitz-trukeetako sarrera aditzak 

1 aipua 2 aipua 3 aipua 4 aipua 5 aipua 

Esan Esan    

Esan 
Esan ez diren 
komunikazio aditza    

Esan Akzio aditz    
Esan ez diren 
komunikazio aditza 

Esan    

Akzio aditza Aditz gabe    

Esan Esan Aditz gabe   

Esan Aditz gabe 
Esan ez diren 
komunikazio aditza   

Akzio aditza Aditz gabe Aditz gabe   

Esan Esan Aditz gabe Aditz gabe  

Esan Aditz gabe Aditz gabe Aditz gabe  
Esan Esan Esan esan Aditz gabekoa 

Aditz gabe Aditz gabe Esan Aditz gabe Aditz gabe 

 

Guk ez dugu hitz-truke erreferituetan sarrera aditzen kontaketarik egin, kopuruak 

hain txikiak izanda emaitzak ez liratekeelako oso esanguratsuak izango. Hala ere, 

ondoko taulan bildu ditugu gure adibideetako konbinazio posibleak, horrek orain arte 

esandakoak erakusten lagunduko baitigu. 
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ERREFERITUTAKO ENUNTZIATUAREN MODUA 

Hirugarren kapituluan esan dugun moduan, ohikoena aditza baiezko forman 

agertzea  —Xek esan du Y— bada ere, diskurtso erreferituko sarrera aditza hainbat 

modutan ager daiteke: baiezkoan (nik esan dut), ezezkoan (nik ez dut esan), baldintzan (nik 

esaten badut, nik esango nizuke), aginteran (esan) edota ahaleran (nik esan dezaket, nik esan 

nezakeen, nik esan nezake). Gure corpusean ez dira horiek guztiak agertzen. Bereziki 

interesatzen zaigu ikustea ea, Andersenek (2002) dioen bezala, ezezkoetan eta 

galderetan zehar estiloa agertzeko joera handiagoa dagoen.  

Hona hemen gure corpuseko aldagaien zerrenda:  

• Baiezkoa: “Xek esan du...”, “Xek baieztatu du…”... Baiezkoetan helduak dira 

—ziurrenik beste faktore batzuk tarteko— zehar estiloa gehiago erabiltzen 

duten bakarrak, gaztetxoek gehiago erabiltzen dute estilo zuzena, baina 

diferentzia kasu horretan ere ez da homogeneoa, batzuek garbi erabiltzen 

dutelako gehiago estilo zuzena, baina beste batzuek ez. 

(164) OEt zuk esan duzu / ez baduzu ulertzen 

matematika ahal duzula suspenditu // ba matematikan bai 

ahal dutela lagundu (HdA ikasketak: 138) 

• Galdera: “Xek galdetu du...”, “Xek esan du...?”, “Xek galdera egin du...” 

modukoak. Andersenen (2002) ustez zehar estiloaren agerpena errazten duen 

testuinguruetako bat galderak dira. Taulan ikus daitekeenez (13. taula) gure 

corpuseko datuek ez dute horrelakorik erakusten eta, aitzitik, ia kasu guztietan 

estilo zuzena da aukeratutako estiloa. 

(165) [...] baina nafarroan ez da eskandalu bat / ume 

batzuk / hamabi ume / ermitagañan / euskaraz klaseak nahi 

dituztela / eta lokalik ez eukitzea / nafar gobernuak ukatzen 

dietelako // hori ez da eskandalua // eta guk / galdera bat 

luzatu genuen lehengo egunean / ze intentsitateko 

biolentzia da / (galdetuz) ume guzti hoien kontra erabiltzen dena 

(Gau:on 243) 
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• Ezezkoa: “Xek ez du esan...”. Ezezkotasuna da Andersenen (2002) hitzetan 

zehar estiloaren agerpena errazten duen beste testuinguruetako bat. Bere 

hitzetan ezezkoaren erabilerak zehar estiloaren agerpena hobesten du, nahiz 

eta ez duen eragozten estilo zuzenaren erabilera. Beheko taulan ikus daitekeen 

moduan (13. taula), gure corpusean ezezkoetan ez dago diferentzia 

nabarmenik, nahiz eta egia den zehar estiloaren aldeko nolabaiteko joera 

badagoen. 

(166) ID ni / nik ez dut esan / zure aitak esaten 

dizutela zuri / egin hau / eta bestela ez dizut ordaintzen // 

zu entzun behar duzula zure aitei kotsejua (HdA ikasketak: 

205) 

• Baldintza: “Xek esaten badu...”. Andersenek (2002) aipatzen du baldintza 

erako proposizioetan estilo zuzena agertu ohi dela. 13. taulan ikusi ahal denez, 

gure corpusean ez daude modu horretako adibide asko eta, hortaz, ez da 

erraza ondoriorik ateratzea. Hala ere, ditugun adibide apurretan joera estilo 

zuzena agertzea da. 

(167) ABi agian egon zara pentsatzen / ze izozki erosi 

klasetik irten ondoren // nire ustez kontrolak beharrezkoak 

dira // zeren / esaten badizute ba / (ahotsa aldatuz) gaur ez 

dugu egingo kontrolik / ez ezer // a la jauja / ez duzu 

ikasten ezer ez / ezin duzu neurtu / jakinduria (HdA 

ikasketak: 322) 

• Agintera. Oso gutxi dira horrelako agerpenak, eta nahiz eta gutxi horietan 

estilo zuzena gehiago agertu, ez dugu uste agerpen kopurua kontuan hartuz 

hori orokortzeko biderik dagoenik. 

(168) YI nire etxean gurasoak ez dute hala egiten // 

zure buruari jarri behar diozu zigor bat / eta esan // hau 

egingo dut hala // baina beste batek esaten badizu ba / 

eztiozu kasu edo / berdin zaizu (HdA gurasoak: 138) 
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Hona hemen orain arte aipatutako datuak taulan jasota: 

13. Taula Enuntziatuen modua estiloka 

Baiezkoa Galdera Ezezkoa Baldintza Agintera 

 
Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

Estilo 
zuzena 

Zehar 
estiloa 

HdA 
maitasuna 

30 7 0 0 1 0 0 0 0 0 

HdA 
matxismoa 

25 24 1 0 3 7 0 0 1 1 

HdA 
gurasoak 

37 20 4 1 1 0 1 2 1 0 

HdA 
ikasketak 

43 17 6 1 4 9 3 0 0 0 

HdA 
HIESa 

17 32 4 0 5 4 3 1 2 0 

Gau:on 40 58 4 0 2 4 1 0 0 0 

GUZTIRA 209 146 20 2 16 24 8 3 4 1 

 

SARRERA ADITZAREN KOKALEKUA 

Behin eta berriz esan dugu sarrera aditza dela diskurtso erreferituaren 

ezaugarrietariko bat. Sarrera aditzak aipuaren aurretik, aipuan zehar edota aipuaren 

ostean ager daitezke. 

(169) AE baina zu orain zoaz orain zure gurasoengana 

eta esaten diezu jo / ba / erretzen dut edo edaten dut (HdA 

gurasoak:65) 

(170) AB komenigarria dela esaten dut […] (HdA 

hiesa:520) 

Gainera, aipu bat luzea denean —hori batez ere helduen debatean gertatzen da— 

ohikoa da tartean bigarren sarrera aditz bat agertzea, modu horretan, entzulearen arreta 

mantentzea lortzen da, eta horri aipu baten aurrean dagoela gogorarazten zaio.  

(171) JE nik aipatu dudan txispa konzeptua / nik uste 

zala bere dimentsioen jarri nahien / baina ez dut ukatu / eta 

gainera adbertentzi modura esan dut // antzeko txispak 

hasten diranen / gero tamalgarritzat jotzen diren ekintzak ere 

burutzen dirala / eta sasoi horretan buelta ematea askosaz 

zailagoa izaten dala / garbi dago zalatzen ditugula / da 
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gainera esan dut / politikoki erabiliak izaten direla // eta 

mesederik inoi ez diola egiten / eta hori azken batean gizarte 

eskubideen urraketa ere / bada / eta nik hor ez daukat 

definizio problemarik (Gau:on 486) 

Kasu horretan, gainera, aditza gidari ahula izan ohi da, hori baita Claquinek 

(1993:56) dioenaren arabera aditz gidari sendoen ezaugarrietariko bat: “les recteurs forts 

commandent le subjonctif et ne se trouvent jamais en incices”. 

Gure corpuseko datuak ikusita, esan daiteke gure debateetako aipuetan sarrera 

aditza ia beti aipuaren aurretik dagoela. Hona hemen datuak: 
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Atzet ik 2 8 2 1 2 7
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Aurret ik 30 52 53 65 60 92

HdA maitasuna HdA matxismoa HdA gurasoak HdA ikasketak HdA hiesa Gau:on

 

Grafikoa 9. Sarrera aditzen kokalekua 
 

Datu hori garrantzitsua izan daiteke horrelako egiturek ahozkoan duten erabilera 

zedarritzeko. Idatziz ohikoagoa da aipuaren ostean egotea sarrera aditza, idatziak beste 

pragmatika bat ere badu-eta. Helduek gaztetxoek aipu luzeagoak egiten dituzte eta 

zentzu horretan ulertu behar da talde horretakoek erabiltzea tarteki gehien. Gainera, 

hori bada egoera formalaren adierazgarri ere.  

ITURRIAREN MARKATZAILEAK 

Diskurtso erreferituan lokutoreak enuntziatzaile edota entzule rola banatzen die 

memento horretan hitzen (edota hizketa egintzen) erantzule izango diren pertsonaiei. 

Gure corpuseko iturriak aztertuta ikusi dugu hainbat instantzia enuntziatibotik jasotako 

iturriak direla. Hala, diskurtso erreferituaren enuntziatzaileak hainbat irizpide kontuan 
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hartuz sailkatu daitezke, esan ahal dugu, batetik definituak edo indefinituak izan 

daitezkeela; eta bestetik, errealak edo asmatuak. 

Helduen debateetan ia beti errealak diren instantzia enuntziatiboen ahotsak 

ekartzen dira, oso gutxitan ekartzen dituzte adituek asmatutako pertsonaien ahotsak. 

Baina ahots horiek hainbat mailatatik ekarriak izan daitezke. Hasteko, eta Rouleten 

terminologiari jarraituz, aipu autofonikoak ditugu. Norberak esandakoari erreferentzia 

egin ahal zaio (lehen esan dut…), lehen pertsona singularrean agertu ohi da. Bestalde 

pertsona multzo baten izenean hitz egiten ari bada, orduan lokutoreak lehenengo 

persona plurala erabiliko du (lehen aipatu dugu) Gu erabiltzen denean hitz egiten duen 

horrek taldearekiko duen solidaritatea adierazten da, Gu horretan interlokutorea, 

hirugarren pertsona bat edota hiztuna parte den taldea ager daitezke. 

Bigarren pertsona agertuko da interlokutoreak esandakoari erreferentzia egiteko, 

hau da, aipu diafonikoetarako. Aipua aurreko hitz-txandan esandakoa jasotzeko erabil 

daiteke edota aurrez esandako zerbaiti erreferentzia egiteko. Singularrean pertsona 

bakarrak esandakoa ekartzeko (zuk esan duzu…) eta plurala talde baten hitzak jasotzeko 

(zuek esan duzue…). Gainera, beste bereizketa bat ere egin behar da, aipu diafonikoetan 

besteei erreferentzia egiteko bigarren zein hirugarren pertsonak erabil daitezke. 

Bereizketa horrek badauka garrantzia, formaltasunaren pertzepzioarekin harreman 

zuzena duelako. Garro eta Idiazabalek [2001] diotenez, modu horretako berrartzeak 

hirugarren pertsonan agertzea debatearen izaera formalari dagokio, bitartean, bigarren 

pertsonan agertzea gertuago dago elkarrizketa bateko partehartzetik. Aipu 

diafonikoetan, ahozko testuetan hitzezkoak ez diren baliabideekin ere — begiradak, 

keinuak… — adieraz daiteke jatorria. 

(172) AR ez / ez / ez dut esan hori // ni / igual / zu 

/ e:: / ezkonduta zaude batekin / ez / eta esaten du hau 

(aurrekoa seinalatuz) / moztu ala ez moztu / baina ba beste 

neska batekin zoaz / eta e ba sexu harremanetan bazabiltza / 

eta gero zuk baduzu hiesa // ba orduan / e da zure errua // 

zuk / e exponitu zara horretara (HdA hiesa:323) 
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Oraintxe esan dugu bigarren pertsona aipu diafonikoak egiteko erabiltzen dela, 

aitzitik, aipu polifonikoak egiteko ere erabiltzen da —Vincent eta Turbidek (2005) 

heterofonikoak (hétérophonie) aipatzen dituzte zentzu horretan—. Zu askotan ez da 

interlokutorea baizik eta pertsonaia indefinitua, zu antzeko egoera baten aurki daitekeen 

edozein pertsonaia da. (eta zuk esaten dozu “…”). Bigarren pertsonaren erabilera hori, 

batez ere, aktualtzeetan agertzen da. 

Oraintxe esan dugu, hirugarren pertsona erabiliz presente dagoen baten hitzak 

(Mikelek oraintxe esan du) eta, beraz, diafonikoa izango da instantzia enuntziatiboa, edota 

kanpoko autoritate baten hitzak (Platonek zioen moduan…) jaso ahal dira, kasu horretan 

polifonikoa izango da. Bestalde, askotan hirugarren pertsona erabiltzen da orokortzeak 

egiteko orduan. Enuntziatzailea termino generiko batekin (mundu guztia, gobernua...) 

edota termino espezifiko plural batekin (umeak) agertzen baldin bada, interlokutore 

batek ere ez du identifikatuko aipua enuntziatzailea koru batek egina balitz bezala, 

denok dakigu orokortze bat dela. 

Ahots asmatuak, edota pertsonaienak, batez ere egitura narratiboetan agertzen dri, 

kontaketa bati (adibidea, eredua...) “kolorea” emateko. Modu horretako iturriak helduek 

debateetan gutxi erabiltzen dituzte, gaztetxoek, ostera, sarri askotan. Enuntziatzaile 

markatzaileak aztertzerakoan, gero ikusiko dugun moduan, diskurtso erreferituaren 

funtzioekin lotura zuzena ikus daiteke.  

MARKOKO BESTELAKO PARTIKULAK 

Gure corpusa aztertuta, ikusi dugu diskurtso erreferituaren markoan, askotan, 

diskurtso erreferitua duen adierazpidea abian den diskurtsotik desberdintzeko, aditz 

sartzaileaz gain, beste elementu batzuk ere ager daitezkeela. Elementu horiek hainbat 

helburu izan dezakete, eta diskurtso erreferitua zein funtziorekin erabiltzen den kontuan 

hartuz, elementu batzuk edo beste batzuk agertuko dira gehiago.  

AURRETIK DATORREN DISKURTSOAREKIN LOTZEKO ELEMENTUAK 

Aipatutako enuntziatuek aurretik dituzten enuntziatuekiko duten hierarkizazioa eta 

jarraikortasuna adierazten dute.  
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(173) eta beti galdetzen dizu / horrek ze atera du? (HdA 

gurasoak: 204) 

(174) IG baina / adibidez / zuk asier esan dozu muga 

batzuk jarri behar dirala / ez / ba berarekin hitz egin bai / 

baina adibidez / borroketan // gehienetan zauriak egiten 

direla (HdA hiesa: 167) 

Askotan lokailu horiek ez digute informazio gehigarririk ematen, baina zenbaitetan 

aipuaren izaeraren berri ere ematen digute. Horrela, aipua aurrez esandakoaren 

berformulazioa dela adieraz lezake osea batek. 

(175) PU baina horrek guraso batzuk dira // beste 

guraso batzuk / ez dizute uzten egiten / egiten ezer / osea / 

osea / kalera ahal naiz irten hamabitara arte / ez ba / oso 

gaztea zara / eta neska bazara / ze txarrago da // ze / ze ba 

/ mutillak daude / ta mutillak daude / ta mutillakin kontuz 

ibili behar zara // eta hori / osea guraso batzuk / beste 

batzuk ez (HdA gurasoak 12) 

Edota adibidez batekin aurrez esandakoaren adibidea dela. 

(176) PU niri / ba gehienetan gurasoak // ba batzutan 

/ esaten didate / ba gurasoak ba / adibidez / nork jan du 

txokolatea? / ezta? // ba ni ez naz izan // ba / zu izan zara 

// ba / ni ez naz izan // ta / denetan / niri erruak // ta hori 

injustoa da / ze / ni ez banaz izan / ni ez naz izen (HdA 

gurasoak 119) 

ARDURA ENUNTZIATIBOKO MARKATZAILEAK 

Modu honetako markatzaileek esandakoarekiko hiztunak duen jarreraren berri 

ematen digute. Ardura enuntziatiboko markatzaileek aipua berari hasiera ematen diote, 

eta batez ere hitz-trukean bertan esandakoak erreferitzen direnean agertzen dira. 

Markatzaile horiek adostasuna edo desadostasuna adierazi dezakete.  
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(177) eta egia da / lehen aipatu bezela / euskal herrian 

kultur desberdinetako jendea gaudela / badaude 

independentistak garenok / gure kasu / badaude 

konfederalistak 

(178)  […] eta jakina / hemen esan da / ba beharrezkoa 

dela batzuetan / justizia eta demokrazia / eta hori egia da / 

benetako demokrazia ez dagonen eta justizia ez badago 

(Gau:on 37) 

Edota aipuarekiko sentimendu edo inpresio bat adierazi. 

(179) JE ni grazia egiten dit / askotan esaten denean 

/ euskadi eta euskal herria // euskadi kontzeptu politiko bat 

da (Gau:on 221) 

Sarrera aditza, enuntziazioaren gainean balorazioa bat egiteko, adberbio batez 

lagundua ere ager daiteke. Andersenek (2002) esaten du modu horretako aipuetan zehar 

estiloa hobesten dela, guk horrelako adibide gutxi ditugu eta, gainera, bi estiloetakoak, 

beraz, ez gaude Andersenek esandakoa baieztatzeko moduan. 

(180) AO beste gauza bat / eta hemen etorkizunari 

buruz hitzegiterakoan // hemen aipatu den asuntoa / eta nire 

ustez Josebak ongi / kokatu duena / etak euskal gizarteari 

eman diola hitza / eta euskal gizarteangan jarri duela bere 

konfiantza [...] (Gau:on 209) 

Modu honetako aipuak batez ere helduen corpusean agertzen dira, gaztetxoek 

adostasuna edo desadostasuna adierazteko “alde nago”, “kontra nago” moduko 

formulak erabiltzen dituzte.  

ENTZULEAREN ARRETA LORTZEKO ELEMENTUAK 

Modu honetako elementuak norbaiti zuzentzekoak (jauna, Miren...) ere izan 

daitezke. 
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(181) AGo aritz / ni ez dut esan mundua aldatuko 

dudanik // ni esan dut mundua aldatuko da / bakoitza bere / 

bere ahaleginak ipintzen baditu (HdA ikasketak 326) 

(182) LE Arnaldo / problema / foroarena ni ados 

nago / eta nolabait hemen lehen Aiendek aipatu du eta egie 

da // ermoako foroa edo espiritua / lizarrakoa / ajuria 

eneako ituna // eta aurretik madridekoa iruñakoa eta abar eta 

abar / gernikako estatutua laister herri txiki honetan // herri 

sinboliko guztiak hartuta egongo ditugu ez dakit zenbat 

foroetan […] (Gau:on 104) 

Helburu berdinarekin ager daitezke entzun, ikusi, aditu… moduko aditzak, 

entzuleak aipuan arreta jar dezan. 

BESTELAKO INFORMAZIOA 

Zenbait markotan, orain arte aipatu ditugun partikulez gain, komentario 

zabalagoak agertzen dira, komentario horiek gehienetan aipua testuinguruan kokatzea 

izaten dute helburu, horri buruzko zehaztapenak egitea eta ulergarritasuna erraztea. 

Askotan, gainera, aipuaren baitan bertan kokatzen da komentario hori. 

(183) MA eske niretzat / hor pillo bat eitten dute 

gurasok / juten dia ta / (ahotsa aldatuz) ai hau ze politta dan 

// bueno txikik dianian esaten det // (ahotsa aldatuz) oi hau 

ze politta dan / gustatuko zaio / eztakit zer eta hori 

eramate’iozu eta nola txikia dan ba / eztauka beste 

erremedioik / horrekin // aunque oingo txikillek dituzte ez 

dakit zenbat jostailu ke:: / daukatela hasta pa elegir y (HdA 

matxismoa: 509) 

3.8. DISKURTSO ERREFERITUAREN FUNTZIOAK 

Orain arte diskurtso erreferituen ezaugarriei buruz jardun dugu, zer-nolako 

erabilerak dituen, erreferitzen dituen iturriak egiazkoak ala asmatuak diren, estilo zuzena 

edo zehar estiloa den erabiliagoa eta zergatik eta abar eta abar. Orain ikusi gura dugu 
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heldu zein gazteek diskurtso erreferitua zertarako erabiltzen duten debate baten parte 

hartzen dutenean, zein funtziorekin erabiltzen duten eta ea badagoen alderik batzuen 

eta besteen artean. 

Diskurtso erreferitua duten adierazpideek hainbat funtzio izan dezakete, batzuetan 

interlokuzio baliabideak dira, hurrengoan interakzio baliabideak. Hala diosku Golderrek 

(1996): 

La reprise du discours de l’autre dans une interaction réelle peur revêtir non pas 

une fonction de négociation, mais tout simplement une fonction de gestion de la 

conversation: accuser réception du message de l’autre, introduire la production de 

l’interlocuteur dans la discussion en cours (Trognon et Larue, 1988). Ainsi, la 

présence de l’autre dans un discours n’est pas nécessairement “reconnue”, au sens où 

elle n’entraine pas forcément l’élaboration d’un discours négocié. (Golder, 1996:62) 

Dolz, Rey eta Surianek (2004) etengabeko prestakuntza saio baten ariketa moduan 

ekoitzitako debate bat aztertzen dute, debate horren gaia “Mac Donald jatetxeen alde 

ala kontra” da eta bertan irakaskuntza munduko profesionalek debate simulazio bat 

egiten dute, bideoz grabatzen dena eta non partaideetariko bakoitzak rol bat hartzen 

duen (père de famille, promoteur d’une chaine de fast-foods, responsable de la santé et de l’hygiène...). 

Debate horretan aztertzen dituzte hiru autoreek dimentsio dialogikoak eta bestearen 

diskurtsoaren berrartzea. Bestearen diskurtsoaren berrartzea askotan birformulazioa 

dela diote, kontrako posizioaren aurka agertzeko edota hori indartzeko balio lezakeena. 

Berrartze horiei lau funtzio aitortzen dizkiete: 

1. Hitz-txanden eta parte hartzeak argumentatiboki harremanetan jartzea, hau 

da, ikuspuntu desberdinak hitz-truken jartzea. 

2. Norberaren posizioa kanpoko aipuekin indartzea, bai autoritate aipuak 

eginez, edota debatean parte hartzen ez duen norbaiten esanak jasoz. 

3. Besteen diskurtsoa deitzea informatzeko eta debatean ez dauden posizioak 

gehitzeko. 

4. Solaskideak esandakoa zalantzan jarri edota epaitzeko. 
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Gure corpusaren azterketarako lau azpi-multzo horiek ez dira nahikoa zehatzak 

eta ez digute guk nahi genukeen informazio guztia ematen, hori dela eta, banaketa berri 

bat proposatuko dugu. Banaketa berri horretan ikus daiteke diskurtso erreferitua 

erabiltzen dela debatean garrantzitsuak diren baliabide diskurtsiboak gauzatzeko: 

norberaren ikuspuntua justifikatzeko, negoziatzeko, debateko auzi-gaiaren 

kudeaketarako, kortesiarako eta abar.  

Myersek (1999) diskurtso erreferituak izan ditzakeen funtzioak aztertzen ditu, 

baina bere azterketa testu-molde jakin batera mugatzen du: talde eztabaidak ditu 

aztergai. Berak dioen moduan funtzio horiek berak aztertutako corpuserako dira 

baliagarriak, baina beste antzeko hizkuntza jardueretarako zenbait pista ere eman 

ditzake. Berak hainbat funtzio definitzen du: “In the focus group data, I find it raising 

issues of: setting (shifting to a different tima and place); factuality (evidence that 

something was indeed said); positioning (whether the speaker or group identifies with 

what is said or not); wording (stepping back to look at how it was said)” (Myers 

1999:381). 

Gure asmoa ere ez da diskurtso erreferituaren funtzio nagusien deskribapen bat 

egitea, baizik eta gure corpusean diskurtso erreferitua zein helbururekin erabiltzen den 

erakustea, nahiz eta guk ere uste dugun horrek antzeko egoeretan gerta litekeenaren 

pistak emango dizkigula. Funtzio horiek definitzerakoan Garro, Idiazabal eta Larringan 

(argitaratzeke) lanetik abiatu gara, baina lan hartan besteen hitzak erreferitzen zituzten 

adierazpideak bakarrik hartzen genituen kontuan eta hemen, ostera, diskurtso 

erreferitua duten adierazpide guztiak ikusiko ditugu. 

« BESTEEN ESANA » JASOTZEKO 

Hasteko, “besteen esana” —baita norberena ere— jasotzeko diskurtso erreferitua 

erabiltzen diren kasuak bildu ditugu. Kasu horretan ez da lan diskurtsiborik egiten 

aipuaren gainean, hots, besteen esana erreferentzia bihurtzen da. Beste ezer baino lehen, 

argitu behar da askotan diskurtso erreferitua duten adierazpideak multi-funtzionalak 

direla, eta helburu bat baino gehiago lor daitekeela horiekin. Hala ere, hona hemen 

azpimarragarriak diren modu horretako diskurtso erreferituen funtzioak: 
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• Esan den zerbaiti buruzko zuzenketak egitea eta argitzea: solaskideen 

onargarritasuna bilatzeko asmoz, bereziki norberaren esanak, baina baita 

solaskideenak ere, zuzentzeko eta argitzeko helburuarekin erabiltzen da 

diskurtso erreferitua.  

(184) ID nik ez dut esan derrigortu // nik esan dut 

kontseilua (HdA ikasketak: 155) 

(185) AG bera esan duena da / laguna izango zela 

baina muga batzuekin / ez patricia esan duena / e / a 

bakarrik utziko ebala / bera esan dau laguna izango zela / 

baina bebai muga batzuekin (HdA hiesa: 163) 

• Solaskideen ikuspuntuekin adostasuna edo desadostasuna adieraztea: kasu 

horretan diskurtso erreferitua erabiltzen da solaskidearen esanak jasotzeko, 

gero horiek baieztatu edo ezeztatzeko.  

(186) AB maialen zuk esan dezu / e:: / ez ezkontzeko 

// osea / ez ezkontzeko / baina zuena da problema / zuen 

problema da (HdA matxismoa: 192) 

(187) […] bera esan du berekoia izatea dela zu guztia 

geratzea / baina / zu lan egin baduzu / eta hori landu duzu / 

eta / eman dizute dirua / ez da berekoia izatea (HdA 

ikasketak:31) 

• Besteen (eta norberaren) ikuspuntuak lotzea: lotzen diren ikuspuntuak izan 

daitezke eztabaidan bertan agertuak edota eztabaidaz kanpokoak. 

(188) IO bueno / nik uste dut bi gauza lotu nahi nuen 

ez // alde batetik / este hemen zuk baita aipatu duzu oinarri 

batzuk jarri behar dittugula / lehen nik esaten nuena / eta 

hemen problema bat agertu du / Jose Luisek berak // 

demokrazia erabat dagoela azpimarratu duzunean / bueno / 

nik ez dut ukatuko hemen demokrazia sistema (Gau:on 146) 
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(189) JE bai / baino borobildu nahiean // egia esan / 

e / lurraldetasuna da eztabaidarako / puntu bat // 

garrantzitsua // agian garrantzitsuena / zaila izango da 

memento honetan lurraldetasunari buruz / ikuspuntu 

desberdinetatikan abiatuta prozesua dagoen fasean kontutan 

eukita // gaia dala // zeinek gorpuzten dun prozesu hori / 

eta nola gorpuzten dan // adibidez // presoen gaia aipatu da 

// izugarrizko manifestazioa eta urtetan zehar / mobilizazio 

asko egon dira // Aznarrek bere eskema azaldu du / alderdi 

popularrak berdin / da sozialistek ere / esanez // hemen 

pakea gehienez e izango da presoen truke // hemendikan / 

euskal gizarteak / gehiengo batek dio / hori ez da negoziazio 

txanpona / baizikan justizi / lege eta gizatasunezko gaia // 

(indarrez) ta punto / guk / prozesu honetan sinisten dugunok 

/ geure indar guztiak / eskema horretan kokatuko bagenitu / 

bagenitu // hau da / presoen gaian // nahiz eta aitortu / 

(hitzez hitz ahoskatuz) urgentea dela / baina agian ez 

garrantzitsuena / prozesu honetan // madrilek bere eskema 

indartu egiten du / uste det esplikatzen naizela (Gau:on 138) 

• Gaiaren kudeaketa: diskurtso erreferitua erabiltzen da solaskideak edo 

hiztunak berak esan duenetik abiatu eta gaian sakontzeko. Erreferentzia modu 

hori gure corpusean bereziki helduek erabiltzen dute. 

(190) [...] baina etaren su etenak ez du bakea egiten / herri 

honetan benetako bakea egoteko / ez bakarrik euskal herrian 

/ munduko edozein herrietan bezela / justizian oinarritutako 

bakea izan behar da // eta gure ustez / hemen aprobetxatzen 

/ sarreran esan dugun bezala / aturritik ebroraino 

euskaldunok gaudela // ba gure ustez oso garbi dago bakea 

euskal herrian / bi zutabe nagusi dituela ba ez // bata da 

lurraldetasunaren ezagutza / eta bigarrenik / euskaldunok 

erabakitzen duguna / errespetatua izan behar dela (Gau:on 

29) 
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(191) BS hitz egin nahi nuen / eta zen / hemen 

agertu da lehen / terminologian bertan / euskadi euskal 

herria ez dakit zer eta ez dakit zer // nik galdera bat egingo 

nizueke / e mendebaldeko euskal herrikoei edo / gernikako 

estatutuarekin mugitzen mugitzen zaretenei eta // noiz 

aldatuko / noiz aldatuko duzue izen ofiziala / ya / betirako / 

behin betirako / euskadi eta pais vasco baztertuz (galdetuz) 

gernikako estatututik // ez dakizue / nola sartzen ari den / 

buruetan // nola sartzen ari den buruetan / terminologia 

hori / euskadi bereiziz / bestalde nafarroa / bestalde e / ya 

azkeinian euskadi eta euskal herria identifikatzen dira / eta 

orduan nafarroa euskal herritik kanpo gelditzen dira / ta ya / 

ez dezagun esan iparralde eta abar eta abar // eta ni 

konbentzituta nago / azken finean terminoen eta hitzen 

indarra / haundi haundia dela / azken finean / benetazko 

hitzen esanahia aldatzeko / azken finean ezta / edo / gure 

ideiak aldatzeko (Gau:on 217) 

Multzo horretako iturriak beti dira autofoniko edo diafonikoak. Helburua 

norberaren zein solaskideen esanak argitu, zuzendu edota esandakoarekiko iritzi bat 

azaltzea den neurrian, abian den diskurtsoko esanak berrartzen ditu hiztunak, izan 

litezke bereak edota solaskidearenak. Solaskideen esanak jasotzerakoan bigarren zein 

hirugarren pertsona ager daiteke.  

(192) AU hala / zuk esan duzu lehen / zure lagun 

baten etxera joatea // ba / zure lagun baten etxera joatea 

[…] (HdA gurasoak 290) 

(193) JG jendea dauka e // nahiz eta jakin txuarekin 

ez dela kontajiatzen jendea / nahiz eta hori jakin bildurra 

dauka / adibidez andion esan dau ez zuela emongo / etzuela 

plater beretik jango […] (HdA hiesa: 177) 
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IKUSPUNTUA ERAIKITZEKO 

Bestalde, diskurtso erreferitua erabil daiteke norberaren ikuspuntua eraikitzeko. 

Kasu horretan lan diskurtsiboa egiten da aipuarekin, hau da, aipua ez da erreferentzia 

soila, baizik eta pentsamendua eta ikuspuntua eraikitzeko baliabidea. Modu horretakoak 

dira helburu argumentatiboarekin egiten diren aipuak. Fuentes eta Alcaidek (2002) ere 

badiote horrelako aipuekin esanaren gaineko erantzukizuna arindu egiten dela eta, 

gainera, esandakoari balio erantsi bat eman gura zaiola.  

Se cita, bien para descargar sobre otros la responsabilidad de las premisas o de la 

verdad de los enunciados, o porque otros pueden garantizar aún mejor – por su 

prestigio- la verdad, aceptabilidad y validez de los argumentos o reglas generales, Se 

utiliza un argumento de autoridad: religiosa, del experto, de la masa (como es 

sabido...), o bien otras más discutibles y manipuladas (usar una autoridad de un 

sector para otro: como dice mi jefe...) (Fuentes eta Alcaide 2002: 51)  

Hala ere, aipuaren kontzeptua askotan ikuspegi murriztaile batetik aztertzen da 

(autoritate aipua) eta modu zabalagoan ulertu beharko litzateke. Lehen ikusi dugun 

moduan, aipuek lau iturri mota izan ditzakeela esan daiteke: hiztuna bera, hiztunaren 

taldea, autoritatea eta masa. 

Funtzio honetan oso erabiliak dira lehen aipatu dugun asertzio erabilerak. Iturria 

ezkutatu egiten da orokortze zentzuarekin (badakigu, esaten da, leloak, kontsignak...); eta 

hala aipuaren balioa ontzat ematen dute bai hiztunak eta baita hartzaileak ere, modu 

horretan, besteen esan horretan oinarrituz hiztunak bere ikuspuntua eraikitzen du. 

Funtzio horrekin erabiltzen diren diskurtso erreferituak askotan positiboki 

modalizatuak egoten dira: Xek ongi esan duen moduan, Xek argi azaldu duen lez, X egin 

nuenean gauza bat oso argi planteatu zidatela... Hala, aipuaren balioa ontzat ematen da eta 

horren indar argumentatiboa gehitzen. 

Funtzio horretako iturriei buruzko hausnarketa egiten dugunean kontuan hartu 

behar dugu norberaren ikuspuntua eraikitzeko besteen aipuak erabiltzen ditugunean 

askok autoritate aipu deitutakoak erabiltzen ditugula. Alabaina, orain arte askotan 

autoritate aipuak oso modu hertsian ulertu izan dira, eta autoritateak norbait ezaguna, 
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solaskide guztiek ontzat emana eta guztientzat erreferentzia onargarria izan behar duela 

esaten zen. Hala ere, Fuentes eta Alcaidek (2003) ongi esaten dutenez, iturri hori askoz 

modu zabalagoan ulertu behar da eta autoritatea hiztuna bera, hiztunaren taldea, 

autoritatea edota masa izan daitezke. Hona hemen horietariko bakoitzaren inguruan 

zehaztapen batzuk: 

• Hiztuna bera: Fuentes eta Alcaidek (2002:51) dioten moduan “A veces no 

corresponde a una autoridad en el sentido habitual del término, como ocurre 

en textos académicos y en discursos de todo tipo, sino la propia “autoridad” 

del hablante”. Hala, hiztuna bera bihurtzen da bere ikuspuntua justifikatzeko 

autoritate aipuaren iturri.  

(194) BS ba hemen / hitz egin da zer den bakea / eta 

nik orain dela gutxi idatz / idatzi nuen / niretzat bakea zela / 

etxean zaudena sentitzea adibidez / eta horren / hari horri 

jarraituz esaten nuen nola / nafarroan adibidez / eta 

nafarroatik ikusita arazo hau noski // nafarroan adibidez / 

nola nafar askok sentitzen dugu geure burua benetan 

erbestean // nafarroan adibidez // e honekin esan nahi 

dudana da / e bai / e hemen esan den esan den bezala / 

bakea biolentziarik eza baino zerbait gehiago / benetazko 

bakea zerbait gehiago dela / baina dena den noski / 

biolentziarik akabera / e behar beharrezkoa da / nire ustez 

behar beharrezko baldintza da [...] (Gau: on 68) 

• Hiztunaren taldea: debatea genero publikoa izaki hiztunak askotan talde baten 

izenean daude deituak berba jardun horretan parte hartzera, hala, askotan talde 

horretako aipuak ekartzen dituzte mahai gainera. Hori bereziki helduen 

corpusean da nabarmena: 

(195) […] nere eritziz // eta gure eritziz // erabili dan / 

azken urteetan erabili dan gogorkeria eta biolentzia / eta gaur 

erabiltzen dana / horrek / hori guk esaten dugu oztopo bat 

egiten digula / guk hori pentsatzen dugu / oztopo bat egiten 

digula / eta hori ez dala erabili behar // baina arazo politiko 
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bat badagoela azpian / eta arazo politiko hori arreglatu egin 

behar dela / eta hori mahai gainean jarri behar direla / eta 

hitz egin egin behar dela // hori hor dago / baina gaurko 

egunean horrek kalte egiten digula // orduan prozesu 

horretan gaude / hasita gaude […] (Gau:on 58) 

• Autoritatea: “autoritate” gisa ulertu behar dela lokutorearentzat aipatua izateko 

balio nahikoa duen iturria, bere ustez bere ikuspuntua justifikatzeko nahikoa 

garrantzia eta balio duena. 

(196) [...] baina paketaz ari gara / da egia da oso definizio 

zabalak daude / estuak ere bai / ni bat nator / Setienek behi 

eta berriz definitzen duen moduan ez // era askotan / baina 

esaten du / injustizi bat dagoen tokian bake falta dago // ta 

injustizia era askotakoa dago gizarte honetan / ez bakarrik / 

indarkeri politiko horren mailan (Gau:on 45) 

• Masa: kasu honetan ez da aipuaren iturria esaten eta indeterminazio horren 

bidez lokutoreak lortzen du, alde batetik, aipuarekiko nolabaiteko distantzia 

hartzea eta, bide batez, erantzukizuna maila baten beregandik aldentzea, 

bestetik bere iritzia inposatzeko itxurarik ez izatea eta, gainera, esandako horri 

balio orokorra ematea eta, ondorioz, solaskideak ontzat eman behar izatea. 

Esaten da, gauza jakina da, jakin badakigu... moduko esamoldeak erabili ohi dira 

masaren esanei erreferentzia egiteko.  

(197) baina hemen ez dezagun ahaztu guretzat funtsezkoa 

dena / (hitzez hitz ahoskatuz) euskaldunok badugu eskubidea / 

frantsesak / españolak / japoniarrak / finlandiarrak / eta 

alemanak bezela // (galdetuz) gure etorkizuna libre eta 

demokratikoki erabakitzeko / bai ala ez (↑) // zeren eta / esaten 

da hemen gero / euskaldunak erabakitzen duguna e onartu 

egin beharko dute (Gau:on 64) 
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ADIBIDE, METAFORA EDO EREDU BAT EMATEKO 

Azken multzo baten, adibide, metafora edo eredu bat emateko erabiltzen diren 

diskurtso erreferituak bildu ditugu; kontaketa horretako pertsonaiei, izan daitezke 

errealak zein asmatuak, hitza emateko erabiltzen diren diskurtso erreferituak.  

Fuentes eta Alcaidek (2002)12 esaten dutenaren haritik ikusi dugu gure corpusean 

adibidetzeak hiru helburu betetzen dituela: batetik, orokortzea adibidetzeko erabil 

daiteke, talde edo multzo batekiko bere ustez esanguratsua izan daitekeen adibidea edo 

eredua eskaintzen du hiztunak; bestetik, demostrazio bat ere izan daiteke, argumentu 

bat indartzeko erabiltzen dena; eta, bukatzeko, ahozkoan, hiztunak zer esan nahi zuen 

gogoratzen ez duelako edota adierazpide orokor bat gogoratzen ez duelako, adibidea 

ematen du, hori hasiera faltsuekin eta askotan agertzen da. 

(198) XB baina / askotan zure onerako esaten detsute 

/ baina perjudikatu egiten dizute // ze / igual / esaten dizute 

adibidez / esaten dizute / lagun horrekin ez aritu // beraiei 

ez zaie gustaten laguna // ze beraiek nahi dute zu izatea izaki 

perfektu bat / beraiek nahi duten bezalakoa / eta beraiek ez 

dute nahi zu lagun horrekin ibiltzea // ta zuk lagun ona / 

lagun / badaukazu eta beti lagunduko badizu // ba azkenean 

lagun on bat galtzen duzu // eta azkenean hartu al duzu 

lagun txarrago bat (HdA gurasoak:72) 

(199) ER ya / ba niri adibidez esaten badeust / nahi 

duzu apurtxu bet? / eta bera hiesa badauka / eta nahi duzu 

apurtxu bet / ba eztakit / eskusa bat esaten diot ba / ba ez 

dut nahi gehiago / asko jan dot edo eztakit zer / baina / ez 

nioke aurpegira esango / ez dakit (HdA hiesa:251) 

                                                 
 
 

12 Fuentes eta Alcaidek (2002: 513-522) adibidetzeak izan ditzakeen lau erabilera aipatzen dituzte, 
hauetako laugarrenean adibidez moduako esamoldeak segmentu baten balio erreferentziala aldatzeko balio duela 
esaten du. Adibidez-en erabilera honetan diskurtso erreferitua ez da agertzen, eta ondorioz, guk ez dugu kontuan 
izan. 
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(200)  ID adibidez taberna batean zu zaude / beste // 

daude hiru pertsona / bi daude hitz egiten / e / kulturaz eta 

hori / bat da mekanikaria / eta esaten du / (ahotsa aldatuz) 

bai e / tuerkak eta hori // esaten du horrela / eske ez daki 

gehiago // eta horregatik daukazu kultura gehiago (HdA 

ikasketak:90) 

Danblonek (2004) presidente hautagai baten hitzaldia aztertu eta modu honetako 

adibideak zintzotasuna, xalotasuna eta gardentasuna aditzera emateko bitarteko moduan 

erabiltzen direla esaten du, betiere helburu argumentatiboarekin: « Il va développer un 

micro-récit de vie, une narration, dont il caractère exemplaire —littéralement, 

paradigmatique— devra fournir à l’auditoire un argument en faveur de la décision à 

prendre, celle de faire « le bon choix » (Danblon 2004:441) 

Gaztetxoek, batez ere, aipatutako bigarren eta hirugarren motako adibidetzeak 

egiten dituzte eta, askotan, adibideak ez dituzte argumentua indartzeko erabiltzen, 

baizik eta adibidea bera da hiztunak bere ikuspuntua indartzeko aurkezten duen 

argumentua. Horren harira, Golderrek (1996) adibideek adinarekin duten garapenaren 

berri ematen digu. Hala, berak egindako ikerlan baten ikusitakoaren arabera, 

“poltsikoko dirua” gaia eztabaidagai dutela, 8-9 urteko ikasleek euren familiako 

ohituretan oinarritzen omen dute argumentazioa, esperientzia pertsonaletik abiatuz. 10-

11 urterekin, aldiz, umeak komunitate bateko kide sentitzen dira eta esperientzia 

pertsonaleko erreferentziak egon badaude, baina, arau orokor baten erakusgarri omen 

dira. Eta 16-17 urterekin, azkenik, norberaren ikuspegia eta orokorragoa koordinatzeko 

gaitasuna erakusten dute, hala, esperientzia pertsonalak gizartean orokortua dagoen 

ikuspuntua erlatibizatzea du helburu.  

Larringan eta Idiazabalek (2005a) ere ikusten dute gaztetxoek badutela joera 

egitura narratiboak (horiek ia beti adibideak edota ereduak emateko erabiltzen dira) 

erabiltzeko eta, gainera, azpimarratzen dute ikasleen euskara gaitasunak ez duela datu 

hori aldatzen: “Le recours à la narration est une stratégie assez fréquente tant chez ceux 

qui ont des difficultés de code que chez ceux qui ne les ont pas” Larringan eta 

Idiazabalek (2005a:96). 
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Modu horretako diskurtso erreferituetan hiztunak mundu berri bat irudikatzen du, 

hemen eta orainean kokatua ez dagoena, eta mundu horretako pertsonaiei ahotsa 

ematen die. Pertsonaia horiek errealak zein asmatuak izan daitezke; eta, askotan, nahiz 

eta erreal itxura izan, helburua orokortzea da, eta horrek iturri definituaren izaera albo 

batera utzi eta indeterminatu gisa ulertzera garamatza. (60) adibidean esate baterako 

anaia eta hiztuna bera dira pertsonaiak, baina argi ikus daiteke horiek ez direla 

pertsonaia erreal bezala jokatzen ari, baizik eta jokamolde baten erakusgarri izan nahi 

dutela. 

(201) AA zure anaiaren plateratik ez zenuke jango? 

?? garbitu ezkero / zergatik ez? 

AR garbituz gero / bai 

?? garbitu ezkero zergatik ez 

AA bai baina (aurpegiaz jateko keinuak eginez) 

AR ni ez nuke jango 

ER ya / ba niri adibidez esaten badeust / nahi duzu 

apurtxu bet? / eta bera hiesa badauka / eta nahi duzu 

apurtxu bet / ba eztakit / eskusa bat esaten diot ba / ba ez 

dut nahi gehiago / asko jan dot edo eztakit zer / baina / ez 

nioke aurpegira esango / ez dakit 

Orobat, zenbaitetan pertsonaia indefinitu horiek talde edo kolektibo baten 

ordezkari bezala aurkezten dira. (202) adibidean ingeniariak, mekanikoak, andereñoak… 

aipatzen dira, baina nolabait goi-mailako ikasketadun eta ez ikasketadunen arteko 

banaketa irudikatu nahi da, eta horietariko bakoitzaren jokaera eta sentimenduak 

erakutsi gura dira. 

(202) OEt zuk ez duzu ikusten desberdin // gauza bat 

/ zuk ez duzu ikusten desberdintasuna / e / nagusiak zaretela 

/ e / zure lagunekin zaude talde batean / ta batek esaten du / 

(ahotsa aldatuz) jo ba nik ingeniaria naiz // eta besteak esaten 

du / ba nik andereñoa // eta zuk / eta nik mekanikoa / eta 

egunero pasatzen dut tuerkak / tuerkak kentzen // ta besteak 

/ jo ba nik ez / ni pozik nago nire lanarekin // pozik egon 



Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 

  282
   

zaitezke / baina / seguro besteak ikusiko zaituztela / jo / nik 

ingeniaria eta berak mekanikoa // desberdin bat / 

desberdintasun bat dago ez // bata unibertsitatekoa da eta 

bestea efepekoa da / eta hor ikusten da desberdintasuna 

(HdA ikasketak: 91) 

Behin funtziotako bakoitza ondo definituta, gure corpusean hustuketa egin dugu 

eta ondoko grafikoan jaso ditugun emaitzak lortu genituen: 
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Grafikoa 10. Diskurtso erreferituaren funtzioak 

Grafikoan ikus daitekeenez, gazte eta helduen datuek distribuzio oso desberdina 

erakusten dute. Gazteek diskurtso erreferitua adibideak eta ereduak emateko helduek 

baino maiztasun handiagoz erabiltzen dute; helduek, ostera, oso gutxitan erabiltzen 

dituzte modu horretako adibideak euren argumentazioa indartzeko. Gaztetxoek ez 

bezala heldu-adituek gehien erabiltzen duten funtzioa —hamarretik sei— ikuspuntuak 

eraikitzearena da.  

Bestalde, aipatu behar da ikasleen datuak ere ez direla homogeneoak. Hala, “HdA 

gurasoak” debatean ia diskurtso erreferitu guztiak adibideak edota ereduak emateko 

erabiltzen dira. Gaiaren izaera aintzat hartuz, gaztetxoentzat oso hurbileko gaia dela 

esan genezake eta, ondorioz, esperientzia pertsonalak garrantzia handia duela. Gainera, 

ezin dugu ahaztu lehenago esan dugun moduan, Golderrek (1996) dioskunaren haritik, 

esperientzia pertsonala asko erabiltzen dutela gaztetxoek euren ikuspuntua indartzeko.  
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“HdA matxismoa” debatean, berriz, debatea alde/kontra moduan planteatua dago 

eta neska eta mutilen arteko kontrajartzea ematen da. Modu horretan, askotan hiztuna, 

eta berak esandakoa, bihurtzen da erreferentea “zuk A esan duzu eta ni kontra nago”. 

Gaiarekiko hiztunek duten posizionamendua (alde ala kontra) da eztabaidagaia eta ez 

bestearen pentsaera. Ez dago lanketa diskurtsiborik aipuaren gainean eta aipua egiten da 

erreferentea jasotzeko, baina ez norberaren pentsamendua eraikitzeko. Hala, ez da 

harritzekoa debate honetan erreferentzia egitea izatea gehien agertzen den funtzioa. 

Funtzioen banaketa horrek badu, nolabait, garapenarekin ere harremana. 

La résolution d’épisodes adversatifs évoluerait en suivant trois grandes étapes: 

négation des arguments de l’interlocuteur (non, ce n’est pas vrai), opposition (je ne 

suis pas d’accord, moi je pense que…), puis, à la dernière étape, argumentation 

(réfutation des arguments de l’interlocuteur associée à la justification de cette 

réfutation). (Golder 1996:123) 

Golderrek berak aitortzen du berak aipatutako banaketa oinarrizkoa dela, hala eta 

guztiz, gure diskurtso erreferituen funtzioen inguruko pista bat ematen digu, halatan, 

esan dezakegu Golderrek aipatzen duen bigarren etaparako —oposiziorako— 

erabilgarriak izango direla lehen multzokoak, hirugarren etaparako —justifikaziorako— 

hirugarren multzokoak eta, aipuan agertzen ez den negoziaziorako, bigarren 

multzokoak. 
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1. SARRERA 

Lan honetan behin eta berriro azpimarratu dugu guretzat debatea gai edo 

erreferente baten bueltan sakondu eta elkarrekin egia handiago bat eraikitzeko eremua 

dela; ez —hedabideetan ikusten dugun hainbat “debate” ereduk hala pentsarazi arren— 

batak bestearen kontra, inongo eremu komunik bilatu gabe, egiten den jarduna. Behin 

azterketa eginda, azpimarratu gura dugu guk debateaz genuen irudikapena zuzena dela. 

Debatea eztabaida tokia da, iritziak eta ikuspuntuak konpartitzeko gunea. Ez da nahikoa 

ikuspuntu bat izatea edota iritzi bat botatzea, hori abiapuntua baino ez da, horren 

lanketa diskurtsiboa da debatea. 

Beraz, ez da aski, ezta egokia ere, gaztetxoek askotan egiten duten moduan “alde 

nago” edo “kontra nago” moduko esapideekin gaiarekiko duten ikusmoldea adieraztea. 

Gaztetxoen debateek ia beti inkesta itxura dute, moderatzaileak galdera bat egiten du eta 

debateko partaideek galdera horri erantzun egiten diote.  

(203) JF neskak erabakitzen du hori beti? 

?? bai 

JG esaten dute eurek / eskatzen dio eta neskak 

erabakitzen du 
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LA depende zeinek eskatzen duen 

JF neskak erabakitzen du beti? 

AS bai 

?? nik uste dut ezetz 

JF zergatik? / e mutila beti dago prest? / 

(denak batera) aber shhh aber lino /mesedez 

LA mutilak eskatzen badu / neskak erabakitzen 

du eta neskak eskatzen badu mutilak 

?? esan nahi du mutila prest dagoela ya 

LA eta maitasuna ez da bakarrik / ez da ehhh / 

guapoa izatea eta majoa izatea // izan ahal da 

maitasuna / guapoa delako / edo majoa delako // 

edo bietatik / baina maitasuna egoteko ez da / 

zergatik majoa izan behar pertsona 

(HdA maitasuna 141-151) 

Helduen debateek, ostera, erakusten dute bakoitzaren ikuspuntua agertzerakoan 

besteen —bestea alteritatearen zentzuan ulertua— iritzia eta esana aintzat hartu behar 

direla, besteen ikuspuntuak ekarri behar direla norberarena bestearenarekiko osatzeko 

eta kokatzeko. Ikusi dugu hori egiteko hainbat baliabide linguistiko-diskurtsibo dagoela 

eta azterketan zehar argi gelditu da besteen ikuspuntua eta iritzia modu markatuan 

ekartzeko baliabide funtsezkoa dela diskurtso erreferitua.  

Debatean diskurtso erreferitua nola erabiltzen den ikusi dugu, baina, zalantzarik 

gabe, gure corpusak azterketa baldintzatu du. Azterketa corpusetik abiatuta egin dugu 

eta ikusi gura izan dugu 12-14 urte bitarteko gaztetxoek bestearen ahotsak 

ekartzerakoan diskurtso erreferitua zenbat eta nola erabiltzen duten, zein baliabide 

erabiltzen dituzten, zein mekanismo aukeratzen duten zein funtziorekin, zeintzuk diren 

gehien erabiltzen dituzten komunikazio zein pentsamendu aditzak eta abar eta abar. 

Bide horretatik, zedarritu dugu gaztetxoek diskurtso erreferitua nola eta zertarako 

erabiltzen duten.  

Diskurtso erreferituaren azterketa ikuspegi sintaktiko hutsetik egin izan bagenu, 

esango genukeen gaztetxoek diskurtso erreferituaren egitura ezagutzen dutela, bai estilo 
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zuzena eta bai zehar estiloa. Gainera, aipatuko genukeen batzuek besteek baino gehiago 

erabiltzen dutela estilo zuzena. Baina, badirudi, ikuspegi horrek ez duela baliabide 

horren alderdi garrantzitsu bat azaltzeko balio, ezer gutxi esaten baitigu bi estiloen 

arteko desberdintasun komunikatiboaz eta diskurtsiboaz, ez eta egitura horrek izan 

ditzakeen erabilera eta funtzioez. Esate baterako, diskurtso erreferituaren erabileran 

lokutoreak betetzen duen rolak berebiziko garrantzia du eta gramatikak ez du hori 

aintzat hartzen.  

Betiere, ezin dugu ahaztu testuinguru konkretu baten —telebistan, moderatzaile 

heldu batekin, aditu moduan deituak izan dira…— egindako ekoizpenen azterketa dela 

eta, gainera, denboran —bost ordutik gora— zabala den corpusa izan arren, mugatua 

dela —5 debate—. Hori kontuan hartuz, ezin dugu besterik gabe orokortu eta esan 

euskaraz gaztetxoek debateetan diskurtso erreferitua hala edo hola erabiltzen dutela. 

Hala ere, joera batzuk eta pista batzuk argi ikusi ahal izan ditugu eta horiek baliagarriak 

izango dira gure orokortze ahaleginetan. 

Hizkuntza ezaugarri hori euskaraz, are gutxiago eskolaumeetan, nola gertatzen den 

ez genuen batere daturik. Euskaraz, guk dakigula, diskurtso erreferituaren gainean 

dauden deskribapen apurrak ikuspegi gramatikaletik egindakoak dira. Eta, oraintxe esan 

dugunez, ikuspegi hori estuegia da forma honen ezaugarri guztiak biltzeko.  

Oro har, ezer gutxi dakigu debatea bezalako hizkuntza jardun formal baten 

gaztetxoek nola jokatzen duten. Irakasleen usteak eta irudipenak dira, askotan, 

daukagun informaziorik zehatzena. Ez hizkuntzalariek, ez euskara irakasteko ardura 

duten didaktikoek ez digute argitu benetan nola hitz egiten duten gaztetxoek. Oro har, 

gaizki hitz egiten dutela, kalitate txikiarekin, esango dute seguruenik. 

Aurreko kapituluan esan dugu, hainbat adibidetan ikus daitekeen moduan, 

gaztetxoek beti ez dituztela euskararen gramatika arauak errespetatzen. Batzuetan huts 

egiten dute ergatiboarekin, hurrengoan komunztadurarekin, lexikoa beti ez da behar 

lukeena, erregistro desegokia erabiltzen dute sarritan eta abar. Oro har, maila horretako 

akatsak errazak dira ikusten, behar bada ez hain errazak zuzentzen. Gure lanean, 
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nolanahi ere, hain erraz ikusten ez diren beste kontu batzuk begiratu ditugu. Guk beste 

maila bateko ahalmen eta ezintasunak ikusi gura izan ditugu. 

2. AKTUALDU GABEKO DISKURTSOA, 

DISKURTSO ERREFERITURANTZ BIDEAN 

Corpusaren hustuketarekin hasi bezain laster konturatu ginen guk “aktualdu 

gabeko diskurtsoa” deitu dugun erako hainbat adibide zegoela gaztetxoen jardunean. 

Jakin badakigu zentzu zabalean ulertuta helduek gaztetxoek baino gutxiago aktualtzen 

dutela enuntziazioa, hau da, effacement énonciative delakoa gehiago egiten dute nabarmen 

helduek, hala, euren iritzia modu ez-pertsonal eta indefinituan agertzen dute eta 

horretarako hainbat baliabide erabiltzen dute: lexiko berezitua, hirugarren pertsona 

(esaten da…), lehenengo pertsona plurala (badakigu…), lelo edota gizarteko aipuak … 

Baina aurreko kapituluan argitu dugun moduan guk “aktualdu gabeko diskurtsoa” 

esaten dugunean, ez dugu begiratu enuntziazioaren ez-aktualtzea, edukiaren ez-

aktualtzea baino. Debatea jendaurrean egiten den jarduna da eta hiztunak jakin behar 

luke bere hitzak ez direla solaskideari bakarrik zuzentzen, entzuleria bati zuzentzen 

zaiola. Helduak horren jakitun dira eta besteek esandakoari erreferentzia egiten 

diotenean edukia aktualdu egiten dute. 

Gaztetxoen debateetan, ostera, batzuetan beste batzuetan baino gehiago, aktualdu 

gabeko diskurtso asko dago. Besteek esandakoa jasotzen dutenaren arrastoren bat 

erakusten dute, baina ez dute edukirik berrartzen, aktualtzen. Egia da, modu horretako 

adierazpideekin neurri baten besteak kontuan hartzen direla, baina oso oinarrizko 

estrategia da. Oinarrizkoa den arren, umeek maiz erabili ohi dute, hala ikusi dugu 

hemen eta hala ikusi genuen Garro eta Idiazabal (2005a) lanean umeen eskolako zenbait 

debate begiratu genuenean. Gainera, aipatzekoa da, ez-aktualtze hori ez dela besteen 

esanei dagokienez bakarrik ikusten, gaiaren kudeaketan ere antzeko zerbait ikusi zuten 

Larringan eta Idiazabalek (2001c): helduek gaia berrartzen dutenean umeek baino modu 

esplizituagoan egiten dute. Oraintxe esan dugu aktualtze hori zuzenean lotua dagoela 

egoera formalaz egiten den irudikapenarekin, eta gaztetxoek modu horretako 

eginbeharretan beti ez dute jendaurrean baleude moduan jokatzen.  
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Hiru dira aktualdu gabeko diskurtso aipagarrienak: sarrera aditza bakarrik agertzea 

(“ez du esango, zure laguna bada ez du esango”), atribuzioak (“Ni ez nago Pablorekin 

ados”) eta izaera anaforikodun determinatzaileak (“Ni ez nago Asier esan duenarekin 

ados”). Hiru modu horien artean badago continuum bat, lehenengoa litzateke kasurik 

ez-aktualduena eta izaera anaforikodun determinatzaileena, bestalde, aktualduagoa. 

Hirugarren modu horretan edukia ez dago aktualdua, baina bai iturria eta hizketa-

egintza, eta horrek erakusten du badagoela nolabaiteko ardura besteak esandakoa 

berrartzeko. Hala ere, diskurtso erreferitua aztertu dugunean, ez ditugu modu 

horretakoak kontuan hartu.  

Bestalde, azterketa egin dugunean ere esan dugu, gaztetxoek batzuetan erakusten 

dute edukia aktualdu beharra eta harian-harian euren esanak osatu egiten dituzte 

(“Ainhoa esan duena / ba adibidez esan du / zu karrera bat ikasi baduzu…”). Horrek 

adierazten du, beti ez, baina batzuetan gaztetxoek badutela nolabaiteko kontzientzia 

jendaurreko egoeran egoteaz eta besteen hitzak berrartzerakoan edukia ere aktualdu 

egin behar dutenaz. 

3. DISKURTSO ERREFERITUA DEBATEETAN 

Gure hasierako usteak baieztatuz esan behar da helduek debateetan diskurtso 

erreferitua usu erabiltzen dutela. Datu orokorrek hala erakusten dute, baina uste horren 

baieztatzea, batez ere, hitz-txanden luzera kontuan hartuz egindako azterketatik 

datorkigu, azterketa horrek lehen aipatutako ondorio hori indartzen baitu. Helduen 

debateetan hamar diskurtso erreferitutik sei 100 hitz baino gehiagoko hitz-txandetan 

erabiltzen dira eta, ez hori bakarrik, 100 hitzetik gorako hitz-txanda guztietan daude 

diskurtso erreferituak eta, askotan, bat baino gehiago. Hala, ikusi ahal izan dugu helduen 

debateetan hitz hartze luzeetan —beraz, ikuspegi argumentatiborik garatuenetan— ia 

guztietan agertzen da diskurtso erreferituren bat. Horrek, gure lehen hipotesi nagusia 

baieztatu egiten du, hots, debateetan diskurtso erreferitua oinarrizko baliabidea dela.  

Gaztetxoen ekoizpenetan, nahiz eta oro har diskurtso erreferitu gutxiago erabili, 

hitz-txanden luzerarekiko joera bertsua da: zenbat eta hitz-txanda luzeagoak orduan eta 

diskurtso erreferitu gehiago. Haatik, gogoratu behar dugu gaztetxoek nabarmen 
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gutxiago egiten dituztela hitz hartze luzeak, gehienetan moderatzailearen galderari 

erantzuten diotelako labur eta arrazoibiderik garatu gabe. Beraz, Idiazabal eta 

Larringanek (2003) diotenari kasu eginez, hitz ekoizpena handitzea modu honetako 

baliabideen agerpenean adierazle izan daiteke. Ez dugu esan gura luzatze hutsak 

diskurtso erreferitu gehiago ekarriko duenik zuzenean, baina bai diskurtso erreferituaren 

agerpenerako testuinguru egokia den neurrian, errazagoa litzatekeela horren agerpena.  

Hitz-txanden luzerak zerikusi zuzena du egoera komunikatiboarekin. Helduek 

hitz-txanda laburrak ekoizten dituzte euren arteko hartu-emanetan, solas-arruntetik 

hurbilekoetan; hitz-txanda luzeak, ostera, moderatzaileak hitza ematerakoan edota gaia 

beraiengandik kanpokoa denean agertzen dira. Heldu-adituek badakite moderatzaileak 

hitza emanez gero zabala dela entzuleria, eta ez dela solaskideari bakarrik zuzendu ahal. 

Moderatzailearen partehartzeak eszena enuntziatiboan aldaketa dakar. Gogoratu behar 

dugu moderatzailea dela entzuleen “ahotsa”, publiko zabalaren interesak debatera 

ekartzen dituena eta instituzioaren, interes orokorraren, izenean jarduten duena. Argitu 

behar dugu, gaztetxoen debateetako moderatzaileak berak ere, askotan, galdetzaile 

funtzioa gehiago betetzen duela bitartekari-gidari funtzioa baino (Idiazabal eta 

Larringan, 2001a). 

Oraintxe ikusi dugu, diskurtso erreferituari dagokionez, helduen eta gaztetxoen 

artean badagoela maiztasunean aldea, haatik, diferentzia ez da bakarrik maila 

kuantitaboan ikusten, erabileraren nolakotasunean eta zergatietan ere, banaketan, alde 

nabarmenak daude bi hiztun taldeen artean.  

Hasteko eta behin, esan dugu diskurtso erreferituaren egitura erabiliz ez direla 

aurrez ekoitzitako hitzak bakarrik erreferitzen, hau da, guztiak ez direla diskurtso 

erreferitu gauzatuak; gizartean korritzen duten edota nahiz eta testuinguru jakin baten 

esan gabekoak izan, inoiz antzeko zerbait esan izanaren itxura dutenak, sasi-gauzatuak, 

ere erreferitzen dira; eta baita aurrez ekoitzi gabe dauden diskurtsoak ere: ez-gauzatuak. 

Gure azterketan ikusi dugu helduek, debate baten espero duguna betez, aipu gauzatuak 

egiten dituztela, ez-gauzatuak edo sasi-gauzatuak baino gehiago. Helduek diskurtso 

erreferitua erabiltzen duten aldietako erdietan baino gehiagotan aurrez ekoitzitako 

diskurtsoak erreferitzeko egiten dute. Beste baten hitzak erreferitzen direnean 
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aukeraketa bat egiten da. Esanda dauden edota gizartean baliatzen diren hitz horietatik 

zeintzuek merezi duten aipatuak izatea erabakitzen du hiztunak. Hori bereziki 

garrantzitsua da autoritate aipuetan, gizartean dauden ahots horietatik zeintzuk 

azpimarratu erabakitzen du hiztunak, izan daiteke onerakoa, balioa emateko, edo 

txarrerako, balioa kentzeko.  

Gaztetxoek aipu ez-gauzatu eta sasi-gauzatuak egiten dituzte batez ere. Ez hori 

bakarrik, diskurtso erreferituaren egitura gaztetxoek helduek baino askoz gehiago 

erabiltzen dute asmatutako esanak ekartzeko (4. grafikoa). Gero ikusiko dugun moduan 

horrek badu lotura zuzena diskurtso erreferitua zein erabilerarekin eta zein helburu 

diskurtsibo-argumentatiborekin erabiltzen den eta, hortaz, debatearen irudikatzearekin.  

Nahasgarria gerta litekeenez argitu behar dugu: batetik, diskurtso erreferituaren 

egiturak izan ditzakeen erabilerak aztertu ditugula, Vincent eta Duboisen (1998) lana 

jarraituz; eta, bestetik, diskurtso erreferituak gure corpuseko debateetan zein 

helbururekin edo funtziorekin erabiltzen diren begiratu dugula. Egia da badagoela 

hainbat lotura erabileren eta funtzioen artean, baina ez datoz guztiz bat, ezta gutxiago 

ere. Esate baterako, asmaketa ia beti adibideak emateko erabiltzen den artean, 

erreprodukzio erabilera duten diskurtso erreferituak norberaren hitzak eta besteenak 

jasotzeko erabili ahal da, baina baita ikuspuntua eraikitzeko ere. Esate baterako (204) 

adibidean diskurtso erreferituaren egitura erreprodukzioa da eta ikuspuntua eraikitzeko 

erabiltzen da; (205) adibidean, ordea, erreprodukzioa da, baina bestearen hitzak 

jasotzeko erabiltzen da, gaia berrartzeko. 

(204) LE Arnaldo / problema / foroarena ni ados 

nago / eta nolabait hemen lehen Allandek aipatu du eta egie 

da // ermoako foroa edo espiritua / lizarrakoa / ajuria 

eneako ituna // eta aurretik madridekoa iruñakoa eta abar eta 

abar / gernikako estatutua laister herri txiki honetan // herri 

sinboliko guztiak hartuta egongo ditugu ez dakit zenbat 

foroetan // egie da / aizkenean / bilatu beharko dugula // 

nik ez dakit ze izeneko fororen bat […] (Gau:on 104) 
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(205) BS ba hemen / hitz egin da zer den bakea / eta 

nik orain dela gutxi idatz / idatzi nuen / niretzat bakea zela / 

etxean zaudena sentitzea […] (Gau:on 68) 

 Aurretik ikusi dugu Vincent eta Duboisek (1998) esaten dutela diskurtso 

erreferituaren egitura bost erabileratan ager daitekeela: erreprodukzioa, sasi-

erreprodukzioa, eguneratzea, asmaketa eta asertzioa. Gure corpusa aztertuta ikusi dugu 

guk ere, zehaztapenak zehaztapen, bost erabilera horiek identifikatu ahal izan ditugula. 

Eta, gainera, diskurtso erreferituaren egituraren erabilerak aztertuta ondorioztatu dugu 

gaztetxoek eta helduek ez dutela egitura hori berdin erabiltzen (5. grafikoa). Ezin da 

erabilera horien azterketa zehatzik egin esatariaren rola albo batera utzita. 

Lehen bi erabilerak, erreprodukzioa eta sasi-erreprodukzioa, besteek ekoitzitako 

hitzak ekartzeko erabilerak dira. Eguneratzea eta asmaketak, aldiz, laguntzen dute 

mundu berriak asmatu eta bertako pertsonaiei hitza ematen. Diskurtso erreferitua 

helburu narratiboekin erabiltzen denean —txiste baten, ipuin baten…— , hemen eta 

orainetik kanpo, eguneratzea eta asmaketa erabilerak dira ohikoenak. Eta, bukatzeko, 

asertzioak balio du iturria ezkutatu eta entzuleak edukia ontzat eman dezan. Modu 

horretako erabilerak, hetereogeneotasun enuntziatiboak bezala, esperientzia sozial 

handiagoa eskatzen du.  

Erabilera horiek badaukate zerikusia testu-moldeekin, eta lokutorearen rolarekin; 

hala fikzioan, hemen eta orainetik kanpo, kokatutako testu-moldeetan (ipuina, 

kondaira...) bereziki eguneratzea eta asmaketa erabiliko dira. Debate baten, ostera, 

erreprodukzioa, sasi-erreprodukzioa eta asertzioa. Azken erabilera hori izango da 

hiruretan ikuspegi argumentatibotik garapen maila altuena erakutsiko duena. Datuak 

ikusita, azpimarratu behar da hala egiten dutela helduek, baina ez gaztetxoek. Helduak 

dira asertzioa gehien erabiltzen dutenak, eta asmaketa eta eguneratze gutxien egiten 

dituztenak. Gainera, nabarmendu behar dugu, gaztetxoek asmaketa edo eta eguneratze 

asko egiten dituztela, debate baten espero genukeena baino gehiago. Esan liteke, 

helduek testu-moldeak eskatutako moduan erabiltzen dutela diskurtso erreferituaren 

egitura, eta gaztetxoek, aldiz, ez.  
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Lehen esan dugunaren haritik, horrekin lotuta dago, bidenabar, diskurtso 

erreferitua zertarako erabiltzen duten batzuek eta besteek. Azterketa egin dugunean hiru 

funtzio edo helburu bereiztu ditugu: besteen esanak —eta norberarenak— jasotzea, 

norberaren ikuspuntua eraikitzea eta adibide, metafora edo eredu bat ematea.  

Lehen funtzioan esan behar da hiztunak ez duela lanketa diskurtsiborik egiten. 

Hau da, besteek esandakoa berrartzen dute eta zuzenean erreferente bihurtzen. Helduek 

diskurtso erreferitua funtzio horrekin erabiltzen dutenean, normalean, gaiaren 

kudeaketarekin lotuta egoten da, hau da, gaia berrartzeko bide moduan erabiltzen dute 

(“Zuk X esan duzu eta nik horrekin lotuta esan nahi nuke…”). Gainera, askotan 

diskurtso erreferitua helburu horrekin hitz-txanda hasieretan edota gaiz aldatzerakoan 

erabili ohi dute, hitzartzearen helduleku diskurtsibo modura. Gaztetxoek, aldiz, hasteko 

eta behin, diskurtso erreferitua funtzio horrekin helduek baino gehiago erabiltzen dute. 

Eurek, baina, ez dute helduleku moduan bakarrik erabiltzen, besteen esana gai 

bihurtzen dute eta horrekiko euren ikuspuntua agertzen (“Zuk X esan duzu eta ni ez 

nago ados”); ez da bestearen esana erabiltzen elkarrekin aurrera egiteko.  

Bigarren funtzioan, besteen hitzekin ikuspuntua eraikitzean, berriz, badago lanketa 

diskurtsiboa. Diskurtso erreferitua ez da erreferentzia soil bihurtzen, horren lekuan 

pentsamendua eta ikuspuntua eraikitzeko baliabidea da. Horrelakoak dira debateetan 

gehien agertu beharko liratekeen aipuak, eurak direlako elkarrekin eremuak sortzeko 

baliabide egokienak. Besteen hitzak ekartzen dira norberaren ikuspuntua indartzeko 

edota besteek ikuspuntu hori onar dezaten, hau da, helburu argumentatiboarekin egiten 

diren aipuak dira. Funtzio horrekin erabiltzen dira batez ere autoritate aipuak, 

asertzioak, aditz modalizatuak eta abar. Diskurtso erreferitua ikuspuntua eraikitzeko 

bereziki helduek erabiltzen duten baliabidea da, umeek, ostera, nabarmen, gutxi 

erabiltzen dutena.  

Azkenik, adibide, metafora edota ereduak emateko erabiltzen diren diskurtso 

erreferituak bildu ditugu. Horrelako erabilerak oso ohikoak dira umeengan (Golder, 

1996) eta gaztetxoen corpusean ere horrelaxe ikusten da. Helduek adibideak edo 

ereduak ematen dituztenean orokortze bat indartzeko erabiltzen dute; gaztetxoek, aldiz, 
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adibideak eta ereduak ez dituzte ikuspuntua indartzeko argumentu gisa ekartzen, baizik 

eta adibidea bera bihurtzen da euren arrazoiaren euskarri nagusia.  

Laburbilduz, ikusi dugun moduan, diskurtso erreferitua oso funtzio eta helburu 

desberdinekin ager daiteke eta testu-moldearen arabera bat edo bestea gehiago agertzea 

esperoko genuke. Gure kasuan, debatean, baliabide hori ikuspegia eraikitzeko baliabide 

gisa erabiltzea da nabarmendu beharrekoa. Haatik, datuak aztertuta esan genezake 

helburu horrekin erabiltzen dutela gutxien umeek eta, ostera, beste bi erabilerak direla 

talde horretan erabilienak. Aurreko kapituluan esan dugun moduan, jakin badakigu, 

gaztetxoen mintza-jardunean egitura narratiboetara jotzea oso ohikoa dela, hala ikusi 

dute beste autore batzuek ere: “Le recours à la narration est une stratégie assez 

fréquente tant chez ceux qui ont des difficultés de code que chez ceux qui ne les ont 

pas” Larringan eta Idiazabal (2005a:96). Eskolaren eragina ote? Edo solas-arruntarena? 

Ziur aski denak izango du eragina. Argi dagoena da, gure ekoizpenetako gaztetxoek ez 

dutela diskurtso erreferitua debateak eskatzen duen moduan erabiltzen, diskurtso 

erreferitua gehiago erabiltzen dute justifikatzeko eta ez horrenbeste negoziatzeko, 

gehiago interlokuziorako eta ez interakziorako. Beraz, esan genezake, gaztetxoek 

diskurtso erreferituaren egitura ezagutzen eta erabiltzen dutela, baina euren pragmatika 

ez dela debatean espero genukeena. 

4. ESTILO ZUZENA ETA ZEHAR ESTILOA: 

BANAKETARI BURUZKO ZENBAIT HITZ 

Orain arte diskurtso erreferituaren agerpenaz aritu gara, zenbat eta zertarako 

erabiltzen duten batzuek eta besteek baliabide diskurtsibo hori. Ondorioen bigarren zati 

honetan hausnartuko dugu guk aztertu ditugun bi aldaeren inguruan: estilo zuzena eta 

zehar estiloa.  

Hasteko eta behin, gogoratu gura dugu ahozkoa, koordinazioaren aldekoa izanda, 

estilo zuzenaren aldekoa izatea espero genezakeela; hala gertatzen omen da frantsesean 

Andersenek (2002:201) dioenez: “Le discours direct est beaucoup plus fréquent en 

français parlé spontané que le discours indirect, ce qui peut être vu comme une 

tendance générale dans le langage paré à choisir la parataxe plutôt que la 
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subordination”. Hala ere, ezin dugu ahaztu debatea genero formala ere badela, 

jendaurrekoa, eta debateko zati asko monologotik gertuago egon ohi direla solasetik 

baino.  

Gure datuak ikusita ezin dugu esan estilo zuzena zehar estiloa baino gehiago 

erabiltzen denik, hala ere, aipatu behar dugu helduek gaztetxoek baino gehiago 

erabiltzen dutela zehar estiloa, diferentzia hori gaztetxoen debate batzuekiko argia da, 

gainera. Horrek zerikusia izan dezake, oraintxe esan ditugun ezaugarriekin: 

formaltasuna, hitz hartze luzeak… 

Estiloen araberako banaketa egiten hasi garenean, lehenengo eta behin, ikusi dugu 

nahiz eta joera guztiz argia ez izan, aipu luzeetan estilo zuzena agertzeko aukera 

handiagoa dagoela. Horren ildotik, beste banaketa bat ere egin dugu: aipu sinpleak eta 

konplexuak banatu ditugu. Gogoratu behar dugu aipu konplexuak sinpleak baino 

luzeagoak izan ohi direla, eta gaztetxoen kasuan, gainera, luze gehienak konplexuak —

gehienetan hitz-truke erreferituak— direla. Sinpleetan ez dugu bi estiloen arteko 

desberdintasun aipagarririk ikusi, aitzitik, aipu konplexuetan baieztatu dugu hitz-truke 

aipatuetan lautik hiru estilo zuzenean daudela. Méndezek (1999) esaten du estilo 

zuzenaren bidez egiazkotasuna, lekukotasunaren itxura eta narrazioari kolorea ematea 

bilatzen direla; eta gogoratu behar dugu, hitz-truke erreferituak askotan adibideak eta 

ereduak emateko erabiltzen direla, hau da, egitura narratiboetan. 

Aipagarria den beste aipu konplexu mota bat aipu txertatuena da, horietan bi 

estiloak agertzen dira, izan daiteke nagusia estilo zuzenean eta menpekoa zehar estiloan 

edota alderantziz. Andersenek (2002) esaten duen moduan, ahozko solasean menpeko 

esaldiak saihesteko joera baldin badago, are gehiago egongo da, bi aldiz subordinazio 

hori ekiditekoa.  

Gure datuetan ikusten denez, bada estilo zuzenaren eta zehar estiloaren aldeko 

hautua egiteko beste testuinguru erraztaile bat ere. Helduek askoz aditz espezifiko 

gehiago —batez ere aditz modalizatuak eta esan ez diren komunikazio aditzak— 

erabiltzen dute eta, ez hori bakarrik, baita gaztetxoek baino aditz espezifiko aldaera 

gehiago ere. Andersenek (2002) dioena gure datuek ere erakusten dute, hau da, aditz 
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espezifikoekin zehar estiloa errazago agertzen dela. Zehar estiloan hala enuntziazioa 

nola enuntziatua dira erreferitzen direnak, hau da, zehar diskurtsoan ez da enuntziazio 

baten existentzia bakarrik erakutsi gura, enuntziazio horri “buruz hitz egiten da”. Hala, 

enuntziazio hori kalifikatzeko modu bat, hots, horri buruz hitz egiteko modu bat, aditz 

espezifikoen erabilera da. Horiek erreferitutako enuntziazioari kargu hartzen diote. 

Garbi dago ez duela indar argumentatibo bera norbaitek gauza bat esan duela esateak 

eta norbaitek zerbait azpimarratu duela esateak. Gaztetxoen corpuseko datuek 

harreman hori ez dute beti horren argi erakusten eta, gogoratu behar dugu, gaztetxoek 

modu horretako aditz espezifiko gutxiago erabiltzen dituztela eta nahiago dutela esan 

aditza erabiltzea.  

Gaztetxoek aditz espezifikoak erabiltzen dituztenean, gehienbat, akzio aditzak 

izaten dira (joaten da eta…, irten zen eta…). Helduek, berriz, oraintxe esan dugun lez, aditz 

espezifikoak, bereziki, jatorrizko hizketa-egintzari buruzko euren interpretazioa egiteko 

erabiltzen dute: azpimarratu, ongi azaldu, problema bat planteatu… Guk komunikazio 

aditzen azterketa egiteko Vincent eta Dubois (1998) autoreen lana hartu genuen gidari; 

baina behin azterketa eginda, uste dugu egokiagoa litzatekeela aditz modalizatuak eta 

esan ez diren komunikazio aditzak, alde batetik, eta akzio aditzak, bestetik, aztertzea. 

Aditz modalizatu eta esan ez diren verba dicendien atzean badago modalizazio lan 

garrantzitsu bat, akzio aditzen atzean, ordea, ez. Gainera, azpimarratu behar da, helduek 

batez ere lehenengoak erabiltzen dituztela, eta gaztetxoek, aldiz, bigarrenak. Horra hor, 

orain arte esan duguna indartzen duen beste datu bat.  

Bestalde, aditzik gabeko diskurtso erreferituetan ere badago estilo jakin baten 

aldeko hautua. Hasteko, gogoratu behar dugu aditzik gabeko aipuak diskurtso erreferitu 

gisa kontuan hartu ditugula bestelako indizeren batek —prosodiak, markoko 

elementuren batek…— markatuak daudenean. Vincent eta Duboisek (1998), Van der 

Houwenek (2000) eta Andersenek (2002) ere azpimarratzen dute, aditzik gabeko 

diskurtso erreferituak estilo zuzenean agertzeko duten joera, gure corpusaren azterketek 

ere hori erakusten dute. Hala ere, aipagarria da gure corpuseko helduek ez dutela modu 

honetako adibiderik, izan ere, diskurtso erreferitua egiten dutenean beti erabiltzen dute 

sarrera aditza. 



Zenbait ondorio eta hondar hitz 
 

  299
   

Sarrera aditzekin bukatzeko, aditzaren kokalekua ere begiratu dugu eta ikusi dugu, 

oro har, sarrera aditza aipuaren aurretik erabiltzen dutela gure hiztunek. Hala ere, 

azpimarratu behar dugu helduek gaztetxoek baino gehiagotan erabiltzen dutela sarrera 

aditza tartean. Horrek lotura zuzena du formaltasunarekin; lehenago ere esan dugun 

moduan, estilo jasoan aditza ez baita bakarrik markatzailea, informazioa gehitzeko 

baliabidea ere bada eta zentzu horretan ulertu behar da helduek aditza tartean 

gehiagotan sartzea, izaera parentetiko hori ere estilo jasoagoko ezaugarria da-eta.  

5. LABURBILDUZ 

Ikerlan honen ondorioetan azpimarratu gura izan dugu ikerlanaren hasieran 

genuen debatearen irudikapena zuzena zela. Hau da, datuek erakutsi digute debate bat 

elkarreraikitze gune bat dela beste ezer baino lehen; debatean —inkestan ez bezala— ez 

da nahikoa bakoitzaren iritzia ematea. Iritzia edozelan defendatu baino, solaskidea zein 

entzuleria kontuan hartu eta guztien onargarritasuna bilatuz, eraiki behar da diskurtsoa 

debatean. Gainera, ikusi dugu horretarako besteen ahotsak ekarri behar dituela hiztunak 

eta hori modu markatuan egin behar dela, besteak beste, diskurtso erreferitua erabiliz. 

Bestalde, gogoratu gura izan dugu diskurtso erreferituaren balio sintaktikoa baino 

balio diskurtsiboa interesatu zaigula ikerlan hau egiterakoan. Diskurtso erreferitua, 

askotan, ikuspegi sintaktikotik aztertu izan da —euskaraz ez dago, guk dakigula, 

bestelako azterketarik— eta ikuspegi horrek huts egiten du azaleratzerakoan bai egitura 

beraren erabilera eta funtzioak, baita estilo zuzenaren eta zehar estiloaren balio 

komunikatibo desberdinak ere. Diskurtso erreferituak, eta estilo bakoitzak ere, funtzio 

bat edo bestea bete dezake testu-moldearen arabera. Horrek didaktikari begira ondorio 

zuzenak ditu: ez da nahikoa ikasleei egituraren nolakotasuna irakastea edota zehar 

estiloa eta estilo zuzenaren arteko alde sintaktikoen berri ematea, berbaldiak dituen 

eskakizunak ere aintzat hartu beharko dira.  

Debateetan helduek diskurtso erreferitua erabiltzen dutenean ez dute besterik 

gabe, presentzia agertze hutsagatik, ekartzen besteen ahotsa. Ahots hori ikuspuntu bat 

eraikitzeko erabili ohi dute, hau da, lanketa diskurtsiboa egiten dute. Hitzen aukeraketa 

horrek, badu, askotan, birformulazio balioa. Bestearen hitzak berrartzen dira 
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modalizatuz, azpimarratuz, nabarmenduz. Kontuan hartze horretan aztertu ditugun 

datuak banan-banan hartuz gero, agian, emaitzak ez dira horren esanguratsuak izango. 

Aitzitik, diferentzia esanguratsua ez izan arren, kontuan hartzen badugu helduek zehar 

estiloa estilo zuzena baino gehiago erabiltzen dutela, komunikazio aditz espezifikoak 

gehiago erabiltzen dituztela, asertzioaren erabilera handia dutela, diskurtso erreferitua 

hitz-txanda luze ia guztietan agertzen dela eta abar, irudikatu dezakegu debatean besteen 

ahotsa nola ekartzen duten gure erreferente diren helduek. Eta, hortaz, debate baten 

parte hartzen duenak nola jokatu beharko lukeen. Hori garrantzitsua da debatearen 

didaktikarako transposizioa eta lanketa posibleak proposatzerakoan.  
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1. SARRERA 

Behin baino gehiagotan aipatu dugun lez, gure ikerlanaren inspirazio eta motibazio 

iturria izan da debatearen irakaskuntzari eta, oro har, ahozkoaren didaktikari, ekarpenen 

bat egitea. Orain arte ahozkoari buruzko hausnarketa orokorra egin dugu, ondoren, 

debatea zedarritzen saiatu gara eta, bukatzeko, debate baten parte hartzerakoan 

funtsezkoa den baliabide baten, diskurtso erreferituaren, azterketa egin dugu. 

Horretarako, testu enpirikoetatik abiatu gara, euskaraz gaztetxoek debateetan nola parte 

hartzen duten behatu dugu. Bai hausnarketa horretatik, bai corpusaren biltze prozesuan 

izandako bizipen eta esperientzia oinarri hartuz, ahozkoaren didaktikari begira zenbait 

zertzelada egingo dugu.  

Azken urteotan eskolak ahozkoari buruz erakutsi duen kezka nabarmen hazi da, 

horren lekuko dira azken aldian ahozkotasuna ardatz hartuta idatzitako testu zein 

antolatutako ikastaro, mintegi edota kongresuak. Hala ere, besteak beste euskararen 

egoera soziolinguistikoa tarteko, beti ez daukagu argi ahozkoaren irakaskuntzaz hitz 

egiten dugunean zeri buruz ari garen, ze ahozkori buruz, irakaskuntza hori nola bideratu 

gura dugun, zer dagoen eginda eta zer egiteke eta abar. Euskararen egoera dela eta 

eskolari ahozkoaren inguruan eskatzen zaiona lekutik lekura izugarri aldatzen da. Esate 

baterako, Santurtzin eskolak ikasleak ahoz hitz egitera motibatu, bultzatu eta egoera 

formal zein ez-formaletarako baliabideak eskaini behar dizkien bitartean, Aramaion 
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kezka nagusia egoera formaletan oinarrituko da, ingurune sozio-familiarrak bermatuko 

duelako, ia beti, etxeko-kaleko euskararen jabetze eta erabilera.  

Bestalde, Euskararen Herrian ahozkotasunak garrantzia handia izan duela ezin da 

zalantzan jarri eta bat baino gehiago dira ahozkotasunaren izenean, askotan ahozko 

literatura oinarri hartuta, hori erakutsi/lantzeko asmoz asmatu eta garatutako ekimenak, 

batzuetan puntualak eta beste batzuetan modu iraunkorrean antolatuak, besteak beste, 

hor daude bertso-eskolak edota ipuin-kontaketa tailerrak 

Gainera, hizkuntzaren erabilera sustatzeko ekimen eta proiektuak ez dira gutxi, 

gehienek ahozko hizkuntza hartzen dute oinarritzat. Ahozkoaren erabilera hori indartu 

nahian mintza-laguna edo Kuadrillategi moduko proiektuak (Garro & Aranbarri, 2001; 

Egizabal, Huegun & Jauregi, 2004) garatu da azken hamarkadan Euskal Herriko hainbat 

txokotan. Proiektu horiek denak eskolatik at landu dira eta ahozko hizkuntza ez-

formala dute helburu. 

Baina, zer gertatzen da eskolan, gela barruan?; zein da hor jorratu beharreko 

eredua?; nola landu da orain arte?; nondik bideratu beharko genuke ahozkoaren 

irakaskuntza?...  

2. AHOZKOAREN IRAKASKUNTZARAKO 

HURBILKETA BAT 

Eddy Rouletek “La pédagogie de l’oral en question(s)” (1991) artikuluan hiru 

galdera mahairatzen ditu: 1.-Ahozkoa erakutsi behar al da?; 2.-Hala balitz, zer da 

ahozkoa? Eta ze ahozko erakutsi behar da?; 3.-Ahozkoa erakuts daiteke, eta nola? 

Bronckartek (1991) ere funtsean antzeko galderak aurkezten ditu ahozkoaren 

irakaskuntzaz ari delarik. Galdera horiei helduz ahozkoaren inguruko hausnarketa egiten 

saiatuko gara. 

2.1. AHOZKOA IRAKATSI BEHARRAZ 

Sarreran esan dugun lez, Dolz eta Schneuwlyk (1998) ahozkoaren irakaskuntzari 

buruzko euren liburua ondorengo baieztapenarekin hasi zuten:  
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Enseigner l’oral ? Personne ne doute aujourd’hui de cette nécessité et tous les plans 

d’étude, les instructions officielles et les revues pédagogiques en parlent.  

Dolz & Schneuwly 1998:11 

Hala ere, hizkuntzaren irakaskuntzaz arduratu direnen artean bi autore hauek 

egindako baieztapena beti ez da hain argi egon. Egia da, gaur egun autore gehienak bat 

datozela ahozkoaren garrantzia onartzerakoan, hala ere, inor gutxik jartzen du 

zalantzan, orain arte eskolan, bereziki idatzizkoarekin alderatuz gero, ahozkoa alboratua 

izan dela. Oraintsu arte ahozkoa berez, inolako lanketa berezirik gabe, ikasten dela 

batek baino gehiagok defendatu du, etxean, kalean, jardunean jabetzen dela ume-gaztea 

ahozko hizkuntzaz eta, beraz, ez duela eskolaren aldetik inolako esfortzu berezirik 

eskatzen.  

Eskolako hizkuntza lehen hizkuntza den kasuetan, badakigu umea eskolatzen 

denean hitz egiteko gai izan ohi dela eta, ondorioz, ahozkoaren lanketa ez dugula 

hutsetik hasten. Ildo horretatik gogoratzen du Rouletek (1991) ikaslea eskolatzen 

denean ahozko hizkuntza errepertorio egituratu baten jabe dela, aberatsa eta 

dibertsifikatua den errepertorioa, egunerokotasunean umeak bizi ohi dituen egoeretara 

ongi egokitua dagoena, baina hori ez da nahikoa izango nerabezaroan eta heldutasunean 

bizi beharko dituen egoeretarako. Ikasleak nagusi egin ahala ezagunak ez dituen egoerei 

aurre egin beharko die, lan elkarrizketa bat dela, jendaurreko aurkezpenak direla, zein 

bilera baten parte hartzea dela, ahoz ondo jarduteko gaitasuna oinarrizkoa da. Eta gure 

ustez, gizarteko behar horiei erantzuten jakiteko tresnak eskaintzearen ardura 

eskolarena da. Modu horretan, gutxi batzuek ez (berezko erraztasuna dutenek), ikasle 

guztiek izango lituzkete eskura egoera horiei aurre egiteko baliabideak.  

Hala ere, ahozkoaren lanketa ez da ekoizpenera bakarrik egon behar zuzenduta. 

Eskolak ez ditu jakintzak bakarrik eskaini behar, gizarte praktikak ulertzeko tresnak ere 

eskaini behar ditu, eta gizarte fenomenoak ulertzeko ere ezinbestekoa da ahozkoa 

ulertzea, hala nola, telebistako debatea dela, norbaiten hitzaldia entzuten dugula edota 

bilera baten partaideak garela, oso garrantzitsua izango da guk dugun ahozkoaren 

ezagutza, bai gure tesiak defendatzeko, baita besteenak ulertu eta barneratzeko ere.  
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Antzeko argumentuak ematen dituzte De Pietro, Érard eta Kaneman-

Pougathchek (1996/97) ahozko argudiozko testuen lanketa defendatzerako orduan: 

Si l’on considère qu’il est du rôle de l’école de former les citoyens de demain, mais 

plus généralement des acteurs sociaux à même de participer aux opinions que se 

prennent en divers lieux, et qu’il est possible d’intervenir, il s’agit alors de donner 

aux élèves des moyens leur permettant de comprendre les positions d’autrui et de 

défendre leurs propres opinions. 

De Pietro eta beste, 1996/97:100-101 

Orain arte aipatu dugu gizarte horrek egiten dituen jardunetarako prestatu beharko 

ditugula ikasleak, gizartean partaide aktibo izan behar badira behinik behin. Argi dago, 

gainera, gure gizartean ahozkoak izugarrizko garrantzia duela. Autore batzuek 

harantzago joan eta defendatzen dute justizia soziala bermatzeko ahozkoa irakastea 

beharrezkoa dela. Bautierrek (1990) eta Rispailek (2003) aipatzen dute ahozkoa eskolan 

landu beharko litzakeela, askotan, hori delako eskola arrakastaren eta arrakasta 

sozialaren gakoa eta, ondorioz, justizia soziala bermatu gura bada eskolak ezin duela 

haren irakaskuntza/ikaskuntza baztertu.  

Ahozkoa eskolaratu ahal izateko lehengo eta behin zeri buruz gabiltzan jakin 

beharko dugu, Perrenoudek (1991) azpimarratzen du eslogan eta errezeten gainetik, 

ahozkoaren pedagogia eratzerakoan hizkuntzaz, komunikazioaz eta eskolaren lanaz 

gogoeta egin behar dela. 

2.2. AHOZKOAREN IRAKASKUNTZA EUSKARAZ 

Bai oinarrizko curriculumak13, bai Euskal Curriculumak14 (2006ko urtarrileko 

proposamena) ahozkoaren irakaskuntzaren garrantzia azpimarratzen dute behin eta 

berriro. Hizkuntza arloan helburua ikasleen komunikazio eta errepresentazio gaitasunak 

garatzea dela azpimarratzen da behin eta berriz, han eta hemen, baina ondoren 

irakaskuntzan dabiltzanek nabarmentzen dute hori ez dela betetzen (Aldasoro eta 

                                                 
 
 

13 http://www.isei-ivei.net/eusk/pc/hhlh.htm 
 
14 http://www.euskalcurriculuma.com/data/documents/1/19/27/28/EUSKARA.pdf 
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Elorza 2004, Arano eta Berazadi 2005). Maila teorikoan hain garbi dagoen ahozkoa 

irakatsi beharra, praktikara eramaterakoan ez ei da horrela ikusten; hala, hainbat 

mailatako zailtasunak medio hizkuntzaren irakaskuntza egun oraindik idatzizkoan eta 

gramatika zein literaturan oinarritzen da. “Ahozko erabilera irakasleen galdeketei 

erantzutera mugatzen da, nagusiki” (Arano eta Berazadi 2005:5). 

Gure eskoletan ahozkoaren irakaskuntza aztertu dutenek inprobisazioa, intuizioa 

eta sistematikotasunik eza aipatzen dute. Horren ondorioetariko bat da, askotan, 

ikasleek ahozkoaren ikaskuntza “ezer ez egitea” bezala ikusten dutela. 

Egoera horri irtenbide bat eman guran, eskoletan azken aldian ahozkoa lantzeko 

ekimenak sortu dira: batzuetan, hizkuntza eskolatik atera eta tailerretan lantzeko joera 

agertu da, hala, urteko hainbat sasoitan “bertso tailerra” edota “antzerki tailerra” 

bezalakoak antolatuz. Hala ere, kasu horietan guztietan ahozko hizkuntza eskolatik at 

landu behar den eta puntuala den ideia adierazten da, nolabait bestelako jardueretan 

mozketa bat da. Kasu askotan, gainera, ekimen horiek hizkuntza irakaslea ez beste 

pertsona batzuen ardurapean gelditzen dira, horrek ebaluazio eta baloraziorako sortzen 

dituen zailtasunekin. Azken aldian, esperientzia berri bat zabaltzen ari da Bertsozale 

Elkartearen eskutik. Euskal Herriko hainbat udaletxe eta eskolekin hitzartu eta 

bertsoaren ikaskuntza sartu dute ikasgeletan. Hasiera baten kanpoko irakasleekin, baina 

azkenean irakasleak trebatzeko asmoz. Ekimenak baditu bertuteak, hori ez dugu 

ukatuko, ikasleak jardunean, nolabait solasean, jartzeak, bertsotan aritzeko baliabide 

linguistikoak eskaintzeak eta abar izango du eraginik gainontzeko ahozko jardueretan 

ere. Hala ere, ezin dugu ahaztu, aurrez ere azpimarratu dugun moduan, testu-molde bat 

lantzeak (bertsoa testu-moldea ote da?) ez duela bermatzen gainontzeko egoera 

komunikatiboetan ikaslea hiztun ona izango denik. Eta bertsoa gizartean ohiko eta 

ezinbesteko hizkuntza-jarduera ez den neurrian, nahiz eta aberasgarria dela argi egon, 

zentzuzkoa dirudi eskolak lehentasuna eta indarrak beste testu-molde batzuetara 

bideratzeak. Ekidin beharko da, behinik behin, bertsoa lantzen dela-eta gainontzeko 

ahozko generoak albo batera uztea.  

Hori guztia dela eta, ahozkoaren inguruan modu sistematikoan lan egiteko beharra 

ikusten da, ofizialki esaten den ahozkoa lantzeko beharra, irakasle zein ikasleek 
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barneratu eta helburu, metodologia eta ebaluazio bideak zehaztu eta horietarako 

beharrezko diren bitarteko tekniko eta profesionalak jarriz. 

2.3. ESKOLAN AHOZKO ELKARRERAGINAK 

Arano eta Berazadik (2005) dioten moduan eskolan haurrek bi elkarreragin mota 

izan ohi dituzte, alde batetik, ikasle-ikasle erakoak eta, bestetik, nagusi-ikasle erakoak. 

Nagusi-ikasle erako elkarreraginek eredu formaletarako joera dute eta ia beti 

nagusia da berba egiten duena eta ikaslea entzuten duena. Ikerketa batzuen arabera 

(Edwards eta Mercer 1988, Arano eta Berazadi 2005n aipatua), denboraren bi heren 

inguru egoten da irakaslea hitz egiten eta gelditzen den denboraren herena banatu behar 

dute ikasle guztien artean. Egia da, hala ere, datu horiek irakasleak erabiltzen duen 

metodologiaren arabera asko aldatu ahal direla, baina argazki orokor bat egiteko 

baliagarria iruditzen zaigu datua eta, ziurrenik, ez da errealitatetik oso urruti egongo.  

Nonnonek (1990) eskolako komunikazioaren inguruan egindako hainbat 

azterketen zantzu nagusiak eskaini dizkigu eta klase barruan irakasle-ikasleen arteko 

harremanetan ematen diren desberdintasunak azpimarratzen ditu. Oro har, irakaslea da 

komunikazio egoeraren arduraduna eta gidaria: galderak, eskaerak, hitz-txanden 

kudeaketa, gaiaren aukeraketa… bere eskuduntzan daude. Rispailek (1998) gogoratzen 

duen moduan, ikasleek hitz egitea ez dute begi onez ikusten, hitz egitea arriskutsutzat 

ikusten dute, eta irakaslearen kritika eta ikaskideen barreak dira beldurrik 

nabarmenenak. Ikasleen iritziz, irakasleak hala agindutakoan bakarrik hitz egin behar da, 

bestela, hitz egitea zigor arrazoi bilakatu baitaiteke. Gela barruan ahozko komunikazioa 

batez ere irakasle-ikasle artekoa da eta ez horrenbeste ikasle-ikasle artekoa. 

 Ikaslearen adinaren arabera, nagusi-ikasle harreman horretan agertzen den 

hizkuntza eredua aldatu egingo da. Umea gaztea denean, irakasleak ekintzarekin 

zuzenean loturiko hizkuntza erabiltzen du: ekintzak zuzentzen ditu, ipuinak irakurri edo 

kontatzen, aginduak ematen eta abar. Beranduago irakasleak ikasleari gai baten inguruko 

informazioa eskaintzen dio eta azalpen erako testu-erak erabiltzen ditu (Arano eta 

Berazadik berbaldi “didaktikoa” deitzen dutena). Ikasleak, berriz, gehienetan irakasleak 

hala eskatuta, parte hartzen du ahoz, dela gelaren aurrean egin beharreko ariketaren 
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baten, gehienetan azalpen-testu eran, edota irakasleak berari zuzenduriko galderari 

erantzuteko.  

Ikasle-ikasle erako elkarreraginak, ordea, parekoen artekoak dira eta, ia beti, egoera 

ez-formaletan gauzatzen dira. Haur Hezkuntzan umeek beraien gelakideekin jarduteko 

aukera asko izaten dute, bai jolas-garaian, bai gelako orduetan. Nagusiagotan, aldiz, 

eskola orduetako harreman hori gutxitu egiten da eta ikaskideen arteko hartu-emanak 

aisialdira mugatzen dira. Harreman hori gehienetan nagusiaren kontroletik kanpo dago 

eta, ondorioz, askotan, bereziki gelatik kanpo, ikasleen lehen hizkuntzan ematen da. Eta 

ezin ahaztu dugu Euskal Herrian lehen hizkuntza hori askotan erdararen bat dela. 

2.4. AHOZKO FORMALA VS. AHOZKO EZ-FORMALA 

L’école obligatoire n’a certainement ni la possibilité, ni la vocation de préparer à 

toutes les situations de communication qu’un individu est susceptible d’affronter 

dans l’existence. Il faut donc choisir. 

Perrenoud (1991:25) 

 

Parce que le rôle de l’école est surtout celui d’instruire plutôt que d’éduquer, il est 

nécessaire, au lieu d’aborder les genres de la communication publique formelle, à 

savoir d’une part, sur ceux qui servent l’apprentissage scolaire en français et dans 

d’autres disciplines (exposé, compte rendu d’expérience, interview, discussion en 

groupe, etc.) et, d’autre part, sur ceux de la vie publique au sens large du terme 

(débat, négociation, témoignage devant une instance officielle, théâtre, etc.) 

Dolz & Schneuwly 1998:67  

Ahozkoari buruz hitz egin dugunean aipatu dugu ahozkoaren baitan egin 

daitekeen banaketa posible bat ahozko formalaren eta ez-formalaren arteko banaketa 

dela. Eta, esan dugu halaber, ahozkoa lantzeko beharraren inguruan adostasuna handia 

baldin badago ere, ez dela berdina gertatzen ahozko formala edo ez-formala landu 

behar ote den erabakitzerako orduan. Euskarak bezalako egoera soziolinguistikoa bizi 

duen hizkuntza baten, non euskaldunetariko asko eskolaren bidez euskalduntzen den, 

eskolan ahozko formala edo ez-formala, jasoa ala etxekoa, landu behar den erabakitzen 
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nahiko lan badago. Hala ere, aditu gehienak bat datoz ahozko formala, jasoa, publikoa, 

inon lantzekotan hori eskolan dela esaterakoan. 

Ahozko ez-formalarekin adituak ez daude horren ados. Batzuek ahozko 

hizkuntzarako trebeziak, hala formalerakoak nola ez-formalerakoak, eskolan garatu 

behar direla diote, eta hori izan behar dela hizkuntzen arloko kurrikuluan ardatza. 

 […] ahozkotasunaren erantzuna ez dago orduz kanpoko proposamenetan, 

baizik eta, ikusi dugun bezala, hizkuntza arloaren kurrikuluaren zati nagusi 

bezala integratu beharra dugu gure jardunean (Aldasoro eta Elorza 2004:8) 

 Beste batzuek, ordea, ahozko ez-formalaren lanketa eremu ez-kurrikularrean 

kokatzen dute:  

[…] eskola orduez kanpoko jardueren esparrua baita – seguruenik – hizkera 

kolokialak, ez-formalak eta afektiboak lantzeko esparrurik interesgarrien eta 

eragingarrienetako bat” (Amonarriz, Arruti eta Osa, 2004).  

De Pietro, Dolz, Idiazabal eta Rispailek (2001) diote umeak ez duela ahozko 

hizkuntza oro har ikasten, baizik eta bizi izan dituen elkarrizketazko interakzioen 

araberako hainbat hizkuntza portaera ikasten duela. Beraz, garbi dago umeak ahozkoa 

ikasi eta erabiliko badu nolabaiteko esku-hartzea egon behar dela, inongo lanketarik 

egin gabe ez litzateke bidezkoa ikasleari hizkuntza erabiltzeko eta, gainera, modu 

egokian erabiltzeko eskatzea. Eta baieztapen horrek balio du ahozko formalerako zein 

ez-formalerako. 

Bide horretatik, ahozko ez-formalaren lanketa proposatzen dute Amonarriz, 

Arruti eta Osak (2004) edota Arano eta Berazadik (2005). Autore horiek euskaraz 

ahozko ez-formalaren lanketa eskolan kokatzen dute, baina eremu ez-kurrikularrean. 

Artikuluok ahozko ez-formala lantzeko irizpideak, bitartekoak eta kontuan hartu 

beharreko zenbait aspektu gogorarazten ditu. 

Perrenoudek (1991) ere aipatzen du eskolak ez duela etxeko ahozkoa edo 

familiarra landu beharraren inguruan adostasunik lortu eta, ondorioz, proposatzen du 

komunikazio publikoa lehenetsi behar dela, horrek ezagutzen zirkulazioa, negoziazioa, 

espiritu kritikoa eta boterearena lantzen laguntzen duelako. Hori dela eta, debatea eta 
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eztabaida lanketa bide pribilegiatu bezala identifikatzen ditu. Bestalde, gogorarazten 

digu komunikazioaren eta hizkuntzaren praktikaz jabetzeko egiazko praktika bat 

ezinbestekoa dela, itxurak mantentzeko irudikatzeak ez direla inolaz ere nahikoak. 

Nonnonek (2004b) hirugarren nozio bat mahairatzen du eta esaten du ahozko 

formalaren eta berezko solasaren alboan badela eskolako ohiko ahozkoa deritzona 

(esate baterako, ikasle talde batek irtenbide bat bilatzen duenean edota testu bat gustuko 

zergatik ez dutenean agertzen dena). Autore horrek ahozkoaren lanketa hein handi 

baten azken eremu horretan kokatzen du, nahiz eta genero formalek irakaskuntza 

esplizitu eta kontrolduna eskaintzen dutela aitortu.  

Dolz eta Schneuwlyk (1998) aipatzen dute ahozkoaren lanketa batek hiru helburu 

izan behar dituela: alde batetik, testu publiko nagusien oinarri diren tresna linguistikoak 

ikastea; bestetik, norberaren hizkuntz jokabideekiko harreman kontziente eta 

boluntarioa eratzea; eta azkenik, egoera konplexuetan hizkuntz jardueraren irudikatzea 

garatzea. 

Gure ustez, eztabaida ez da horrenbeste eskolan ahozko formala edota ez-formala 

landu behar den, baizik eta zer, noiz eta nola landu behar den. Kontuan hartu behar da 

ikasleak egunean bospasei ordu egiten dituztela klasean, eta horietariko gutxi batzuk 

direla hizkuntza eskolei eskaintzen zaizkienak. Gainera, horietaz landa umeak eta 

gaztetxoak eskolan beste ordu batzuk ere igaro ohi ditu, dela jolastokian, dela jantokian 

edota eskolaz kanpoko ekintzetan. Denboraren kudeaketa egoki bat eginez gero 

hizkuntza formala eta ez-formala lantzeko aukera egongo litzateke; esate baterako, 

hizkuntza eskola orduetan hizkuntza formala landuz eta gainontzeko orduetan 

hizkuntza ez-formala lantzeko ekimenak antolatuz. Hala ere, ahozkoa, eta hizkuntza oro 

har, osotasun baten barruan ulertu behar da, eta modu integratu baten landu. 

Nonnonen (2004b) dioenaren ildotik ahozko formala modu esplizituan lan daiteke, 

baina horrek ez du esan nahi ohiko hizkuntzak gelatik kanpo geratu behar duenik, gela 

barruan solas-arrunta zenbait gairen inguruan jarduteko erabiliko da, ohikoak ez diren 

erreferente abstraktu edo konplexuetaz hitz egiteko eta horrek enuntziazio ahalegin 

berezia eskatuko dio ikasleari. Gainera, ahozko formal zein ez-formalaren lanketak 

elkarri eragingo diotela aurreikus dezakegu, baina horrek ez du inondik inora esan nahi 
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bat landuta bestea berez ikasten denik, testu-molde bakoitzak bere denbora eta 

baliabideak behar ditu. 

Bidenabar, ezin dugu ahaztu gurea moduko eskola elebidun/eleanitzean 

ahozkoaren lanketa ez dela hizkuntza bakarrera mugatzen eta hizkuntza bat baino 

gehiagoren lanketak batak bestearengan duten eragina oso kontuan hartu beharko 

genukeela.  

2.5. AHOZKOA: HELBURU MODUAN ALA TRESNA GISA 

Argi dago gela barruan ahozkoa erabiltzen dela ahozkoa zuzenean landu ez arren, 

irakasleak azalpena ematen duenean, ikasle batek galdera bati erantzuten dionean, talde-

lana egiten denean, eta abar eta abar ahozkoaren nolabaiteko lanketa ematen da. Eta 

horren harira dator Schneuwlyk (1996/97) ahozkoaren irakaskuntzari buruz aurkezten 

duen eztabaida: ahozkoa bere horretan irakatsi behar da ala beste jakintza batzuen 

zerbitzura integratu behar da? Hau da, ahozkoaren irakaskuntza bere horretan da 

helburua, irakaskuntza objektua, ala ahozkoa beste jakintza batzuk ikasteko bitartekoa 

da? Ahozkoak bi lanketa eremu bete ditzake, alde batetik, beste ikasgai bat lantzen ari 

garenean egin daitekeena —eta hori neurri baten Nonnonek (2004) aurkezten duen 

eskolako ohiko ahozkoarekin lotuta legoke—eta, bestetik, objektu berezitu eta bere 

horretan helburu bihurtzen duen lanketa. 

Schneuwlyk eztabaida hori mahairatzen duen aldizkari berean, autore honek berak 

beste batzuekin batera (Schneuwly eta beste 1996/97) ahozkoaren irakaskuntza hiru 

printzipiotan oinarritzen du: 

1. Ikasleak euren hizkuntza ahalik eta egoera desberdinetan ezagutu eta 

menderatu, eta eskolako egoerak ulertu ditzaten prestatzea. 

2. Ikasleekin beraien hizkuntza portaerarekiko nahita egindako harreman 

kontzientea garatzea, euren idazteko eta hitz egiteko gaitasuna hobetzeko 

bitarteko baliagarriak eskainiz. 

3. Hitz eta idazketa ekintzaren irudikatzea eratzea, lanketa baten ondorio gisa. 
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De Pietro eta bestek (1996/97) gogoratzen digute ahozkoa askotan ikaskuntzarako 

bitarteko gisa ulertu izan dela, beste jakintza batzuetara heltzeko bitarteko moduan, 

baina ikaskuntza objektu bezala gutxitan aurkeztu izan da. Askotan, ahozkoa bide batez 

irakasten da, beste lanketa batzuk aitzaki hartuta, asko kontrolatzen ez diren ekintzetan. 

Guk ez dugu esango eskolako ekintzen joanean landu behar ez denik ahozkoa, 

irakasleek behar lukete ardura berezi bat, ahozkoarekiko interesa erakutsi eta 

egunerokotasunean ikasleen partehartzea bultzatzeko, galdera zabalen bidez erantzun 

luzeak bilatzeko, taldekideen arteko elkarreragina indartzeko eta abar, baina autore 

hauekin bat egiten dugu ahozkoa irakaskuntza objektu bihurtu behar dela proposatzen 

dutenean eta Chevallarden (1985-1991) hiruki didaktikoaren muturretariko bat 

bihurtu behar dela esaterakoan. Modu horretan ahozkoaren ariketa eta praktika modu 

sistematiko baten gauzatzen da. Sainz eta Perezek (2004) ahozkoaren irakaskuntzan 

hiruki didaktikoaren erpin bakoitzean kontuan izan beharreko elementuak biltzen 

dituzte. Hala, ondoko irudia proposatzen dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiko koadroan irudikatu dugun hiruki didaktikoaren kontzeptua asko erabili izan 

da azken urteotan didaktikari buruz hitz egiteko. Hiruki horrek erakusten du 

interaktanteek objektuarekin zer nolako harremana duten. Ikasgaia, gure kasuan ahozko 

 
 

IKASLEA 

IRAKASLEA 

OBJEKTUA 

- Ikasle bakoitzaren 
berezitasuna: bere 
H1, H2… 
- Hizkuntzen arteko 
transferentziak 
- Hizkuntza, 
gorputza eta 
emozionalitatea 

- Ikuspegi 
epistemologik
oa: hizkuntza-
jarduera 
- Objektua eta 
hizkuntza-
didaktikaren 
berrikuntzak 

- Bere ezagutzak 
eta usteak ahozko 
hizkuntzaz 
- Ikaskuntza 
berriekiko 
irekitasuna 

Hiruki didaktikoaren dinamikotasuna 

Sainz eta Perez (2004:135) 



Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 

  314
   

hizkuntza, objektu bihurtu behar da nolabaiteko onarpena izan dezan. Helburu 

horrekin egin beharko da ikerketa, jakintza horren nondik norakoak ezagutu eta hortik 

irakaskuntzarako baliagarria dena erakusteko. 

Nonnonek (2004b), ahozkoa irakaskuntzako objektu legitimo bihurtzeko, hori 

didaktizatu beharra azpimarratzen du. Erreferentzia ezagutzak formalizatu eta plano 

zientifikoan helburu eguneratuak jarriz, irakaskuntza sekuentzietan erabilgarri jarriz eta 

ikasleen aurrerapenak modu zorrotzean ebaluatuz. Modu horretan bakarrik izango ei da 

ahozkoa ikusgarri, esplizitu eta legitimo ikasle zein irakasleen aurrean.  

Haatik, jakintza edo objektua ezagutu arren, hori ezin da zuzenean irakaskuntzara 

aplikatu; horren harira ulertu behar da transposizio didaktikoa nozioa. Erreferentzia 

praktikek nolabaiteko eraldaketa nozitu behar dute irakaskuntzara bideratzen direnean 

eta horri transposizioa deitzen diogu. Oraintxe esan dugu hiruki didaktikoan 

muturretariko baten jakintza, ikasketa objektua, dagoela. Transposizio didaktikoaren 

kontzeptua eskolan irakasteko jakintzen nolakotasuna eta ezaugarriak azaltzera dator.  

Sainzek (2000) gogorarazten digun moduan, transposizio didaktikoa 

matematikaren didaktikara aplikatua sortu zen (Chevallard, 1985/1991, Chevallard eta 

Joshua, 1982, Joshua eta Dupin, 1993), baina ondoren didaktikaren eremuan beste arlo 

batzuetara ere hedatu zen, hala nola natur zientzietara eta, nola ez, baita guri dagokigun 

arlora ere: hizkuntzaren didaktikara (Schneuwly, 1995; Plazaola-Giger, 1996; Bronckart 

eta Plazaola-Giger, 1998; Canelas-Trevisi, 1997; Petitjean 1998a, Garcia-Debanc, 1998; 

etab.). Chevallardek (1985-1991) transposizio didaktikoa “lanabes modura erabiltzeko 

jakintzatik irakatsiko den jakintzara dagoen pasadizoa” moduan definitzen du. Autore 

honen arabera, jakintzaren ibilbidea bi pausotan ematen da: lehenengo pausoan, zientzia 

jakintza testu pedagogiko baten kokatzen da, hori izango da hezkuntza testuetan 

irakasteko dagoen jakintza. Bigarren pausoan, aldiz, benetan eskolan zer irakasten den 

erakusten da, hori da jakintza hori gelan nola azaltzen eta lantzen diren.  

Bronckart eta Plazaolaren (1996) esanetan transposizio didaktikoak hainbat arazo 

sortzen ditu. Lehenbiziko pausoan, hau da, jakintza zientifikotik testu pedagogikoetara 

eraldatzerakoan, bi arazo nabarmentzen dira: alde batetik, erreferentziazko teoriaren 
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zilegitasuna eta, bestetik, nozio bat bere testuingurutik ateratzeak dituen ondorioak. 

Erreferentziazko teoriaren zilegitasunari dagokionez, gogoratu behar dugu, 

hizkuntzaren azterketan ildo teoriko asko daudela eta, gainera, hizkuntza bere 

osotasunean gutxitan aztertzen dela. Modu horretan, lehenengo eta behin, erreferentzia 

teoria gisa zein marko teoriko hautatuko den erabaki beharko da eta horren arabera 

egingo da transposizio didaktikoa. 
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bi mailatako transposizioa agertzen da, lehen transposizioan eskolan landuko diren 

testu-generoak eskolara egokitzen dira eta bigarren transposizioa egokitutako testu-

molde horiek gelaratzean ematen da, hots, benetan irakasten denean. 

Érardek (1998) eskolako generoak aipatzen dituenean lau multzo banatzen ditu. 

Lehenengo eta behin, eskolakoak bakarrik diren generoak, hala nola testu baten 

azalpena edota azalpena. Bigarrenik, barne erabilera duten generoak (egunkaria edota 

testu librea). Hirugarrenik, egiazko komunikaziora zuzendutako generoak (genero 

sozialak), adibidez eskutitzak. Eta azkenik, bi helburu komunikatibodun generoak, alde 

batetik, eskola helburua dute eta, bestetik, erreala. Azken multzo horretan sartzen du 

Érardek debate arautua. Gizartetik jaso eta ikaskuntza beharrei egokitutako generoa da.  

Eskolan testu-generoek bi oinarrizko ezaugarri dituzte: alde batetik, komunikazio 

tresnak dira; baina, bestetik, ikaskuntza/irakaskuntza tresna ere badira. Dolz & 

Schneuwlyk (1997) aipatzen dizkigute testu-genero bat eskolan sartzerakoan kontuan 

izan beharreko zenbait aspektu: alde batetik, gogoratu behar da, testu-genero bat 

eskolan sartzen denean erabaki didaktiko baten ondorioa dela, helburu jakin batzuk 

lortu guran, bai testu-genero horren ezaugarriak menperatzeko asmoz, bai antzeko 

generoetarako abileziak garatzeko. Bestalde, ezin dugu ahaztu, testu-generoa eskolan 

sartzen den mementotik jatorrizkoa ez den leku sozial baten gauzatzen dela. Horrek 

nahitaez aldaketak ekarriko ditu.  

Bi ezaugarri horiek kontuan hartuz, esan dezakegu eskolan ez dela generoa 

gizartean gauzatzen den aldaeran landuko. Eskolak erreferentzia genero horren aldaera 

eskolarra landuko du. Aldaera hori ikasketa prozesuan garatuko da eta prozesu hori 

bera izango da, gainera, azken helburua. 

2.6. AHOZKOAREN IRAKASKUNTZA: HELBURUAK ETA 

KONTUAN HARTZEKO HAINBAT KONTU  

Askok pentsatu izan dute ahozkoa, berez, lanketa berezi gabe, ikas daitekeela. 

Egoera komunikatibo egokia aurkeztuz gero, jardunaren jardunak ikasleek ahoz aritzeko 

gaitasuna garatzen dutela. Modu horretan, ahozkoaren irakaskuntza, gehiegitan, modu 

puntualean gauzatzen da, sistematikotasun gabe, ebaluatzeko bitartekorik finkatu gabe 
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eta abar. De Pietro eta bestek (1996/97) defendatzen duten moduan, ahozkoa horrela 

lantzea ez da nahikoa, ez dira komunikazioaren aspektu orokorrak bakarrik hartu behar 

kontutan, jardunari forma emango dioten bitarteko linguistikoen irakaskuntza ere 

aintzat hartu behar da. Horrek, gainera, ebaluazioa asko erraztuko luke.  

Ahozkoaren irakaskuntzak ondorengo helburuak izan beharko lituzke Schneuwly 

eta bestek (1996/97) esaten dutenaren arabera: 

• Ahalik eta egoera desberdinenetan ikasleek beraien hizkuntza ezagutzeko eta 

menderatzeko prestatzea. 

• Ikasleekin, beraien portaera linguistikoarekiko hartu-eman kontziente eta 

borondatezkoa garatzea, hitz egiteko gaitasunak hobetzeko bitartekoak 

eskainiz. 

• Ikasleekin egoera konplexuetan hitz ekintza desberdinen irudikatzea eratzea. 

Helburu horiek lortu ahal izateko irakaskuntza prozesuan hainbat lanketa eta fase 

egin behar da, entzuteko mementoak, hausnarketa egiteko uneak, ezaugarri jakin batzuei 

buruz ariketak egiteko uneak, ebaluazioak eta abar.  

Rispailek (1998), Jean-Marc Colletak esandakoa jasoz, defendatzen du ahozkoaren 

irakaskuntza gutxienez hiru jarduera motatan oinarritu behar dela: lehenik eta behin, 

jasotze eta ulermen jarduerak; bigarrenik, ekoizpen jarduerak (bai modu indibidualean, 

bai eta taldean ere); eta hirugarrenik, hausnarketa jarduerak, ahozkoaren mekanismoak 

ezagutzera eta ikastera bideratutakoak. 

Gainera, ahozkoaren irakaskuntzak irakasleari eskatzen dio ahalegin berezi bat, eta 

nolabaiteko arrisku-hartze bat. Alde batetik, eskolak urte askotan bultzatutako lan 

modua (isiltasunean, idatziz, banaka...) apurtzea eskatzen du; eta bestetik, ebaluaziorako 

ere zailtasun handiagoak ditu. Gainera, ahozkoaren irakaskuntzarako metodologiak ez 

daude horren zehaztuak eta horrek irakaslearen aldetik partehartze handiagoa eskatzen 

du. Nonnonek (2004b) esaten du ahozkoaren irakaskuntzak irakasleari profesionalitatea 

eskatzen diola. Gaineratzen du bi mailatan eskatzen diola profesionalitate hori, batetik, 

egoera berrietara egokitzeko gaitasuna behar duela, egunerokotasunak ahozkoa lantzeko 

ematen dituen aukerak aprobetxatzeko abildadea eta abar; eta bestetik, besteak beste, 
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planifikatzeko gaitasuna, ahozkoa didaktizatzekoa, sekuentziak aurrera eramatekoa 

edota ebaluatzekoa. 

Garrantzitsua da, beste ezer baino lehen, ikasleek duten gaitasunen berri modu 

zehatz eta errealean izatea. Aurreiritziekin ez jokatzeko, lanketa hasi aurretik testu erreal 

bat jasotzea komeni da. Horren azterketa zehatza eginez ezagutu ahal izango ditugu 

ikasleen ahuluneak, indarguneak, irudikatzeak eta abar. Gainera, aurretestu hori 

ebaluazioa egiteko orduan oso lagungarria izango da.  

Cros eta Vilàk (1999) ikasleak ahozko formala ikasteko garaian izaten dituzten 

zailtasunak laburbiltzen dituzte. Zailtasun horiek hiru fasetan ikus daitezkeela 

gogorarazten digute: hasteko inventio fasean, hau da, ideiak sortu eta hautatzerakoan, 

testuinguruak ezartzen dituen baldintzak identifikatzerakoan edota ezagutza orokorrei 

dagokien fasean; gero, dispositio fasean, hau da, testuaren antolaketari dagokion fasean; 

eta azkenik, elocutio fasean, azken produkzioan. Garrantzitsua da ikasleak duen hasierako 

gaitasuna ongi identifikatzea eta zailtasun nagusiak zeintzuk diren argi ikustea, horren 

arabera irakaskuntza moldatzeko.  

2.7. IRAKASKUNTZAREN OINARRIA: AHOZKO TESTU 

ENPIRIKOAK 

Lehenago ere aipatu dugu testu bat sortu behar dugunean ez garela hutsetik 

abiatzen, gizarteak negoziatuak eta onartuak dituela testu-genero batzuk. Errezeta bat 

eman behar badugu, ipuin bat kontatu, debate baten parte hartu… hor izango dira 

gurearen aurretik ekoitzitako testu-genero horiei dagozkien testu enpirikoak. Sortuko 

dugun testu hori desberdina izango da, bakarra, egoera komunikatiboko ezaugarriek 

hala baldintzatuko dutelako, baina sormen prozesu horretan aurreko testu horiek 

guztiak kontuan izango ditugu. Bajtinek (1929/1995) dioen moduan enuntziatu berri 

bat sortu behar dugun bakoitzean hutsetik abiatu beharko bagenu komunikazioa 

ezinezkoa izango bailitzateke. 

Bronckartek (1994) dio ahozko zein idatzizko testuak direla enpirikoki testigantza 

ematen diguten errealitate bakarrak eta maila goreneko unitate linguistiko bakarrak. 

Testu enpiriko horiek, komunitate kultural bateko kideek genero bateko parte moduan 
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identifikatzen dituzte. Hau da, nahiz eta sukaldariak telebistan egunero errezeta 

desberdin bat eman, komunitate kultural horretako hiztunek testu enpiriko jakin hori 

“errezetak” testu-moldeko ale moduan identifikatuko du. Testu-generoek ezaugarri 

jakin batzuk dituzte, genero horretako parte diren testu-ale guztiek komunean izango 

dituztenak. Eta ondorioz, eskolaren helburua testu-genero horiek irakastea izango da, 

ikaslea antzeko egoera baten aurrean aurkitzen denean hurbileneko eredua ezagutu 

dezan eta hortik abiatuz beharrizan komunikatiboei ahalik eta modu egokienean 

erantzun ahal izateko. 

Schneuwly eta bestek (1996/97) gogorarazten diguten bezala, ahozkoa, eta 

hizkuntza oro har, testu-generoen bidez lantzeak komunikatzen ikastea eta 

komunikazioa posible egiten duten bitarteko linguistiko zehatzak ikastea ahalbidetzen 

du. Eta horretarako garrantzitsua da gizartean dauden testu-moldeak ezagutu eta 

horietan oinarritzea ahozkoaren irakaskuntza.  

Nonnonek (1996/97:15) ere azpimarratzen du erreferentziazko praktika sozialen 

garrantzia eta halaxe diosku: “Une des dimensions d’une didactique de l’oral est bien sûr 

d’apprendre à connaître, interpréter, critiquer des discours de types très divers qui ont 

cours dans la vie sociale”, hala ere, erreferentziazko praktika horiek —esaterako 

hedabideetako debateak— egokiak ez direnean, proposatzen du eskolak egokiagoak 

sortu eta erabili beharko lituzkeela.  

2.8. AHOZKOAREN IRAKASKUNTZARAKO ZAILTASUNAK 

Ikertzaileak, instantzia ofizialak, irakasleak… ados daude ahozkoaren garrantzia 

eta hori landu beharra azpimarratzerakoan. Baina gero praktikan, egunerokotasunean, 

badirudi ahozkoa gutxi eta ez oso modu egokian lantzen dela. Ezin sinistuko dugu hori 

nahita eta fede txarrez gertatzen denik, irakasleek hala nahi dutelako. Horren atzean 

nahitaez egon behar da azalpenen bat, oraindik konpontzeke edo leuntzeke dauden 

zailtasunak izan behar ditu ahozkoaren irakaskuntzak.  

Schneuwlyk (1996/97) eta Schneuwly eta bestek (1996/97) gogoratzen digute 

ahozkoa gela barruan sartzeko zein zailtasuni aurre egin behar diogun. Idatzizkoa 

bakarrik, isilean eta modu materialean jasoa ematen da. Taldeak bere osotasunean egin 
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dezake lanketa, nahiz eta taldea handia izan. Eta, gainera, ikasleak egiten duen lanketa 

hori zuzendua izan daiteke. Ahozkoa, ostera, nahitaez kolektiboa izan behar da, batek 

bakarrik hitz egin arren, besteek entzun egin behar luketelako. Taldeka lan egitea 

posible bada ere, hori kontrolatzea eta ebaluatzea zaila da. Gainera, ikasleen ekoizpenak 

modu objektiboan hartzeko zailtasunak daude eta, ondorioz, horrek ebaluazioa zaildu 

egiten du. Ikasleen ekoizpenak jaso eta ebaluatzeko zailtasun horrek, helburu zehatzak 

eta ikasle bakoitzaren baliagarriak direnak zehazteko aukera trabatzen du. Hori dela eta, 

garrantzitsua da ahozkoaren lanketan bitarteko teknikoen presentzia —bideo, 

grabagailu etab.— ohikoa izatea. Ekoizpenak jaso egin behar dira eta azterketarako 

bitarteko egokiak finkatu, modu horretan bai lanketa egiteko helburuak finkatzea, baita 

ebaluazioa bera ere, asko erraztuko litzateke. 

Aldasoro eta Elorzak (2004) ahozkoa eskolan lantzeko zailtasunak aipatzerakoan 

lau zailtasun maila aipatzen dituzte: 

1. Irakaslearen usteak: kurrikulu inplizitua. Ikasle garaian izandako 

esperientziaren arabera, formazio akademiko-teorikoaren arabera, esperientzia 

profesionalaren arabera eta ikastetxearen kulturaren eraginez, irakasleak 

kurrikulumari iragazkia pasatzen die kurrikulu ofizialaren lekua hartzen du 

“benetako” kurrikuluak. Ahozkotasunaren irakaskuntzak orain dela oso gutxi 

arte izan duen lekua kontuan hartuz, eta horren inguruan irakasleek dituzten 

aurreiritziak ikusiz, irakasle askok ahozkoaren irakaskuntzari “erresistentzia” 

agertzen diote eta ahozkoa ez da sistematikoki lantzen, baizik eta modu 

espontaneoan. 

2. Komunikazio estiloaren aldaketa. Ahozkotasunean arrakasta izan gura 

badugu ezinbestekoa da ikasleari hitza ematea eta horrek orain arteko 

elkarreraginen aldaketa eskatzen du, irakasleak bere protagonismoa alde batera 

utzi eta gelako kideen arteko harremana goitik beherakoaren izan ordez 

berdindu egin behar da. 

3. Arazo praktikoak. Dela gelaren tamaina, bitarteko teknikoak, ikasleen 

diziplina arazoak, denbora falta…  
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4. Planteamendu didaktikoaren ahulezia. Ahozko hizkuntzaren ikerketa 

didaktikoaren ahulezia dago idatzizkoarekin alderatuz gero. Oraindik ere 

zailtasunak daude ahozkoaren ezaugarriak definitzeko, helburuak zehazteko, 

edukiak hautatzeko eta sekuentziatzeko, ebaluatzeko, berezko irizpideak 

ezartzeko… 

Behin eta berriz aipatzen den zailtasunetariko bat ebaluatzeko zailtasuna da. 

Garcia-Debancek (1999) hamar arrazoi ematen ditu ebaluatzeko zailtasunak ulertzeko, 

batzuk ahozkoa jaso eta grabatzeko zailtasunekin daude lotuak, beste batzuk 

ahozkoaren ezagutza eta didaktikarako baliabide murritzekin, ahozkoaren berezko 

ezaugarriekin, transkripzio beharrarekin eta abar. 

Zailtasunak zailtasun ezin dugu amore eman eta gure egin behar dugu leloa: ezina 

ekinaz egina. 

3. DEBATEAREN IRAKASKUNTZA 

Azken kapitulu honetan ahozkoaren irakaskuntzaz dihardugu. Esan dugu ahozko 

formala inon landuko bada, eskolan landu beharko dela. Umeek eta gaztetxoek aukera 

gutxi izango dute ahozko formala eguneroko euren jardunetan erabiltzeko. Gainera, 

ezin dugu ahaztu, eskolak berez baduela formaltasun kutsua.  

Esan dugu, halaber, ikasleei gizarteko erreferentzia testu-moldeak hurbildu behar 

zaizkiela, baina jakin badakigu horiek irakaskuntzara egokitzean nolabaiteko eraldaketak 

izaten dituztela. Beraz, egokitutako testu-moldea izango da ikas-objektua, gizartetik jaso 

eta ikaskuntza beharrei egokitutako generoa. 

Lan honetan debatea izan dugu aztergai eta testu-moldearen eskolara egokitzapena 

egin ahal izateko ikasleen eta gaztetxoen ekoizpenak behatu eta aztertu ditugu. Hona 

hemen hausnarketa horien emaitzak eta debatearen irakaskuntzarako zenbait lorratz. 
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3.1. ARGUMENTAZIOA ESKOLAN 

Garcia-Debancek (1996/97) 11-13 urte bitarteko ikasleekin ahozkoa eskolan 

lantzeko lau bide daudela proposatzen ditu. Lau bide horien arteko desberdintasuna 

gaia eta euskarriaren araberakoa da. 

1. “Erretorika berria”ren joera jarraituz beraien intereseko gaien inguruan 

eztabaidaraziz: “trena ala autoa hartu?”, “oporretan kolonietara joan ala etxean 

gelditu?”, “karamelurik jan behar al da?”, “ze etxeko animalia eduki?”. Auzi-gai 

horiek posizio markatuak izatea errazten dute. Besteen ikuspuntuak kontuan 

hartzera bultzatuz, hiritartasuna eratzen parte hartzen dute. Argumentuzko 

ariketak neurri baten autonomoak eta pixka bat artifizialak dira eredu horren 

arabera, ikasleentzat benetako jarduerak ez diren neurrian.  

2. Argumentazio heuristikoa, ikasleek zenbait fenomeno zientifikoren inguruan 

duten irudikatzeen bueltan gauza daiteke esaterako. Auzi-gaiak izaera 

zientifikoa dute eta modu horretako argumentazioak eremu zientifikoan 

ezagutzak hobetzea eta ikerketarako jarrera bultzatzea bilatzen dute. 

3. Bide literarioan literatur-lanetako zenbait zati aukeratzen da non 

argumentazioa agertzen den. Ariketa horietan dimentsio erretorikoa da nagusi. 

4. Eskolako eremuan integraturiko ariketa, ahozko zein idatzizko 

justifikazioaren bidetik. Argumentazioaren irakaskuntza guztiz integratua dago 

eskolan etengabe egiten den lanera. 

Artikulu horretan bertan aipatzen ditu Garcia-Debancek eskolan argudiozko 

jokabideak errazteko kontuan izan beharreko zenbait faktore. Bere esanetan, baldintza 

pedagogiko orokorrak kontuan izan behar dira. Irakaslearen jarrera garrantzitsua da, 

ikasleak erantzun baten baliozkotasuna argumentatuko dute baldin eta irakasleak 

sarritan eskatzen badio hori egiteko, erabiltzen dituen bitartekoei adi badago, erroreak 

ezagutzan aurrera egiteko zeinu moduan identifikatzen baditu… Erantzun bat 

bizkorregi ontzat ematen duen irakasleak ez du errazten ikasleak jokabide 

argumentatiboak izatea. Gainera, irakasleak bere iritzia argiegi azaltzen badu edo 
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erantzun batzuk indartzen baditu, eztabaida bideratzeko eta hitzaren zirkulazioa 

mozteko arriskua du. Modu horretan, ikaslea ohitua badago irakasleak bere erantzuna 

azkar ontzat ematera, arazoak izango ditu argumentatzeko.  

Bestalde, argumentuzko egoeraren izaerak garrantzi handia du. Plantinek (1996) 

dioenaren haritik, garrantzitsua da eztabaidako auzi-gaia zein den jakiteko zenbateko 

erraztasuna duen ikasleak. Argumentazioa eztabaida egoera bati lotua dago eta 

adostasuna edota jarrera bateko taldearen kide kopuru desberdintasunak ez du debatea 

laguntzen. Ezin dugu ahaztu, gainera, espazioaren antolaketak, ikasleek elkarri begira 

askoz errazago argumentatzen dute, edota hitza hartzeko formalizatzaileek 

komunikazioa asko errazten dutela. Bukatzeko, aipatu behar da idatzizko zein ahozko 

ariketen txandakatzeak argumentazioaren ikasketa erraztu egiten duela. 

3.2. DEBATEAK ESKOLAN DUEN INTERESA 

Dolz, Rey eta Surianek (2004) diote, ikasleak egunero egin behar izaten diola aurre 

argumentatu eta negoziatu beharreko egoerei. Ikasle guztien argumentatzeko gaitasuna 

garatzeko eta desberdintasunak gutxitzeko tresnak eta esku-hartze didaktiko egokiak 

eman behar ditu eskolak. Horretarako tresna oso egokitzat jotzen da debatea.  

Bestalde, gela barruan egon daitezkeen arazo, liskar edota bestelako ikasleen 

arteko hartu-emanak kudeatzeko debateak bitarteko egokiak eskaintzen ditu. Ez hori 

bakarrik, eskolak berak erakutsiko balu eztabaidaren bidez arazoak konpontzen, uste 

dugu ikasle horiek gizarteko hainbat arlotan parte hartzen duenean garatutako gaitasun 

hori erabiliko dutela.  

Ikasleak hitz egiteak eta entzuteak duen garrantziaz jabetu behar dira. Bestea 

kontuan hartzeak eztabaidari ekartzen dizkion onuren kontziente izan; eta horretarako 

debatea izugarrizko tresna baliotsua da: besteak entzuten ez badira debateak ez baitu 

aurrera egingo. Gero ere gogoratuko dugun moduan, entzun esaten denean ez dugu 

entzutearen zentzu pasiboa esan nahi, baizik eta adierazi gura dugu bestearen diskurtsoa 

ulertu eta berarekin batera eraikitzeko beharrezkoa den entzutea. 
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Lehenago aipatu dugu Érardek (1998) eskolako generoak banatzerakoan aipatzen 

dituenean lau multzoetako laugarrenean (1.- eskolakoak bakarrik diren generoak, 2.- 

barne erabilera duten generoak, 3.- egiazko komunikaziora zuzendutako generoak eta 

4.- eskola eta gizarte helburudun generoak) sartzen duela debate arautua. Gizartetik jaso 

eta ikaskuntza beharrei egokitutako generoa da hori.  

Dolz eta Schneuwlyk (1998) lau arrazoi aipatzen dituzte eta debatea eskolan 

lantzearen garrantzia azpimarratzen dute: 

1. Debatea, gizartean geroz eta garrantzitsuagoa da eta eskolaren helburu 

nagusienetariko bat ikasleak, ahoz zein idatziz, ikuspuntu bat edo aukeraketa 

bat defendatzeko gaitasuna da. 

2. Genero hau ahozko komunikazio moduari dagokio zuzen-zuzenean eta 

komunikazio moduari dagokion zenbait gaitasun lantzen du: partehartzaileen 

arteko hitzaren kudeaketa, besteak entzutea, bestearen hitzak norberaren 

partehartzeetan berrartzea eta abar. 

3. Debateak oinarrizko gaitasunak jartzen ditu jokoan, bai hizkuntzaren 

ikuspuntutik, ikuspuntu kognitibotik edota gizarte-gizabanako ikuspuntutik. 

4. Nahiko ondo definitutako generoa da, ikasleek badute nolabaiteko ezagutza 

horren gainean eta ezagutza horietan oinarritu ahal da lanketa garaian. 

De Pietro, Érard eta Kaneman-Pougatchek (1996/97) defendatzen dute 

debatearen bidez gai korapilatsuetan sakontzeko aukera dagoela eta testu-genero hau 

lantzen denean bi mailatako jakintzak landu behar direla. Alde batetik, edukiarekin 

lotutako jakintzak eta, bestetik, formari dagozkion jakintzak. Debatean oso operazio 

desberdinak jartzen dira martxan, hala nola, debateko partaideen rol sozialen 

irudikatzea, hitz hartzeen kudeaketa, hitz-txandak errespetatzea, besteak entzutea, 

besteen jarrerak ulertzea, besteen hitza norberaren diskurtsoan integratzea edota 

norberaren iritzia ematen jakitea. 

Schneuwly eta Dolzek (1997) azpimarratzen dute debateak auzi-arazoari erantzun 

komun konplexu bat emateko balio duela eta debateko kide (eta entzule) bakoitzak 
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hasierako posizioa zehaztu eta moldatu dezakeela. Horren ondorioz, debatea tresna oso 

baliagarria da ezagutzetan sakontzeko, iritzi eztabaidagarrietan trebatzeko, ideia eta 

argumentu berrien garapenerako edota jarrera, balore eta arauak aldatzeko. 

Érardek (1998) antzeko argumentuak agertzen ditu eskolan debatea landu beharra 

defendatzeko. Autore horrek nabarmentzen du debatearen lanketa argumentazioaren 

ikaskuntzaren barruan ulertu beharra eta bereziki interesgarria iruditzen zaio debatea: 

alde batetik, giza funtzionamenduan eta demokrazian baloraturiko forma delako; eta, 

bestetik, ikasleentzat ezaguna den generoa delako eta, ondorioz, bere errepresentazioa 

erraz ekar daitekeelako. Érarden iritziz eskolan debatearen irakaskuntzarako modelo 

didaktikoak kontuan izan beharko ditu aspektu etikoak, garapen aspektuak eta aspektu 

komunikatiboak.  

Dolz, Rey eta Surianek (2004) debatearen lanketak ekar dezakeen onuren artean 

hitz hartzeen kudeaketaren ikasketari dagokion aspektuak nabarmentzen dituzte: 

hitzaren distribuzioa, rol jokuak, galdeketak edota besteen hitzekin bategite eta 

kontraegiteak. Gainera, gidatutako debatearen praktikak ikasleak derrigortu egiten ei 

ditu bestearen hitza entzutera eta norberarena eskaintzera. 

Garrantzitsua da esatea, Nonnonekin (1996/97) bat eginez, eskolan landu 

beharreko debate eredua ez dugula alde/kontrako jarreren defentsa moduan ulertzen, 

eta askotan pertsuasioarekin loturiko eredutik aldenduz eskolan debatea lantzerakoan 

horrek duen balio aztertzailea, heuristikoa eta eraikitzailea nabarmendu gura ditugula. 

Même si on se centre sur le débat ou la discussion, il n’y a pas de raison de 

promouvoir le modèle de l’éloquence polémique ou de la joute rhétorique aux 

détriments des multiples situations, theoriques mais aussi quotidiennes, où la 

discussion contribue à l’émergence d’un espace commun d’investigation sur un 

thème, où les positions des uns et des autres s’élaborent ou se réajustent par le 

processus même du dialogue, soit qu’il se produise des glissements amenant des 

zones d’accord, soit qu’un désaccord plus raisonnable se fonde sur un 

enrichissement, une relativisation ou une réappropriation du point de vue de chacun. 

Quelle qu’en soit la forme, savante ou plus informelle, l’argumentation et la parole 
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en commun y ont donc une dimension exploratoire, heuristique et constructive. 

(Nonnon 1996/97:14) 

3.3. IKASLEEN GAITASUNA 

Golderrek (1992) azpimarratzen du 10-17 urte bitarteko ikasleen ahozko 

elkarrizketa argumentatiboak aztertu ostean, adinarekin justifikazio eta negoziazio 

operazioak asko gehitzen direla eta, gainera, garapena ordena jakin baten ematen dela: 

eustea —onargarritasuna— negoziazioa.  

Idatzizko argumentazioaren berezko jabekuntzaren inguruko ikerlanek (Schneuwly 

1988, Dolz 1994b-n aipatua) ondorengo garapena erakusten dute: 10-11 urterekin 

ikaslea iritzia laguntzeko zenbait argumentu erabiltzeko gai da, 13-14 urterekin, testua 

modalizatzen hasten da eta horretatik aldentzen, eta 16 urterekin, sistematikoki 

erabiltzen ditu beste ikuspuntu batekiko negoziazioa suposatzen duten argumentu eta 

estrategiak. 

Beste autore batzuen lanek ere baieztapen horiek indartzen dituzte: alde batetik, 

ume gazteek beraien ikuspuntua justifikatzeko duten gaitasun goiztiarra azpimarratzen 

dute (Eisenberg & Garvey, 1981; Genishi & Di Paolo, 1982. Golder 1992k aipatua); eta, 

beste aldetik, interlokutorea kontuan hartzeko eta berarekin kolaboratzeko gaitasun 

berankorragoa (Beaudichon 1982, Golder 1992k aipatua). Hori esanda, Golderrek 

ondorengoa diosku: 

La structure minimale “étayant-étayé” est acquise au plus tard à dix/onze ans, 

alors que l’opération de négociation n’est pas mise en œuvre (dans sa dimension 

textuelle élaborée) avant seize/dix-sept ans. En effet, qu’il agisse des marques 

d’implication du locuteur (Espéret et al., 1987), ou des marques de modalisation 

(Piéraut-La Bonniec & Vallette, 1987, Schneuwly, 1984, 1988), les moyens 

linguistiques qui permettent au locuteur de nuancer ses propos, d’établir une 

certaine distance entre lui et son texte, seraient maîtrises, au plus tôt, à 13-14 ans. 

La mise en œuvre tardive de cette dernière opération peut être attribuée à la 

complexité des marqueurs linguistiques sur lesquels elle repose. (Golder 1992:7) 
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Erardek (1998) ere antzeko datuak eskaintzen ditu eskolan ikasleek ekoitzitako 

zenbait debate aztertu ostean eta esaten du lanketa baten ostean ikasleek barneratzen 

dutela askoren arteko argudiaketaz osatutako debatearen ideia.  

3.4. NOLA SARTU DEBATEA ESKOLAN?  

Irakasleei debaterik antolatzen duten galdetzen zaienean, askok hori etika edo 

tutoretzako ikasgaiekin lotzen dute eta debatea gela barruko liskarrak konpontzeko 

tresna gisa erabiltzen dutela aipatzen dute. Ikasleei auzi-gaia, dela gela mailakoa dela 

gizarte mailakoa, aurkezten zaie eta beraien arteko eztabaida bultzatzen da, inolako 

aurreprestaketa gabe eta debateak testu-genero gisa dituen ezaugarri sozio-

linguistikoetan arretarik jarri gabe.  

Garciak (1980) praktika horri kritika egiten dio eta gogorarazten digu eskolan 

noizbehinka debateak egitea ez dela nahikoa: 

La pratique sporadique de débats, si on ne modifie pas profondément le mode de 

circulation de la parole dans la classe, ne transforme pas l’écoute et la socialisation. 

(Garcia 1980:110) 

Guk hemen ez dugu albo batera utzi gura etika edota tutoretzako eskolek debatea 

lantzeko eskaintzen duten aukera, hori bailitzateke testu-genero horretan abileziak 

eskolan bertan emango lukeen lehen fruituetariko bat; gainera, benetako praktikaren 

bidez, lanketaren balioaren pertzepzioa handitu egingo litzateke ikasleen artean eta, 

ondorioz, ikasketa prozesuan hain beharrezkoa den motibazioa handitu. Hala ere, 

ezinbestekoa iruditzen zaigu debatearen lanketa linguistikoa egitea eta horren ezaugarri 

diskurtsibo, testual eta linguistikoak lantzea. 

Jakin badakigu, batez ere hedabideei esker, ikasleek hainbat debate modu 

ezagutzen dutela. Hedabideek eskaintzen dituzte, batzuetan, benetako debatearen 

itxurako saioak eta, beste batzuetan, debate izenez aurkeztu baina eztabaida gordinak 

direnak, non solaskidea zapaltzea, hori arrazoia kentzea den helburu nagusia eta, 

horretarako, beharrezkoak diren bitarteko guztiak erabiltzea zilegi den, iraintzera heldu 

arte. Eskolak azken debate horiek kontuan hartu behar baditu, ikasleak horien aurrean 

adi jartzeko izango da, eta egin behar ez den adibide gisa erabiltzeko. Dolz & 
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Schneuwlyk (1998) eskolan lantzeko interesgarriak diren hiru debate modu proposatzen 

dituzte: 

• Gai eztabaidagarri bati buruzko iritzi debatea: sinismenak eta iritziak jartzen 

dira langai eta helburua ez da erabaki bat hartzea, baizik eta gai baten inguruko 

zenbait iritzi agertzea. Helburua besteen iritzian eragitea eta norberaren 

moldatzea litzateke. 

• Deliberazioa: argumentazioaren helburua erabaki bat hartzea da. Aukera edota 

interes desberdinak daudenean erabil daiteke eta ikasleen artean sortzen diren 

arazoak edota hartu beharreko erabakiak argitzen laguntzeko balio du. 

• Korapilo bat askatzeko debatea: zientzia edo gizarte interesa duten gaien 

inguruko eztabaida, gai baten inguruan zatikako ezagutzak dituzte ikasleek eta 

guztien artean egia ezagutzea da helburua. Helburua ikasleek irtenbideak 

bilatzen ikastea da, besteak entzunez aurrera egitea. 

Guk ez dugu debate eredu horietariko bat ere baztertzen eta iruditzen zaigu 

bakoitzak bere lekua izan behar duela eskolan, hala, helburuaren arabera bata edo bestea 

aukeratuko dugu. Esate baterako, etikako eskolan lehen debate eredua erabil daiteke 

gizarte gaien inguruan eztabaidatzeko, tutoretzan bigarren eredua, gelan sortu daitezkeen 

arazoei elkarrekin irtenbide bat emateko eta eskolarako lanak egiten dituztenean 

hirugarren debate eredua. Hori bai, hizkuntza eskolek eredu guztietan baliagarriak 

izango diren bitarteko linguistikoak eskaini beharko dizkiete ikasleei. 

DEBATEAREN AUZI-GAIAREN AUKERAKETAREN ETA 

TRATAMENDUAREN GARRANTZIAZ 

Golder eta Pouitek (1998) 11-18 urteko ikasleen idatzizko testu argumentatiboak 

aztertu ondoren, ondorioztatu dute proposaturiko gaien ezaugarriek ekoitzitako testuen 

kalitatean harreman zuzena dutela. Hurbileko gaiak dituzten testuek negoziazio marka 

gehiago (“nik uste dut”, “nik pentsatzen dut”, “baliteke”…) dituztela ikusten da eta 

hartzaileari negoziazio espazioa zabaltzen zaiola. Érardek (1998) proposatzen du auzi-

gaia ikasleak interesatzeko besteko hurbila izan behar dela, baina ikasleak ez direla 

inplikatuegiak sentitu behar, horrek ikasketa prozesua zailduko bailuke.  
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Bestalde, garrantzitsua da ikasleek auzi-gaiari buruzko ezagutza nahikoa izatea, 

horren inguruko hainbat ikuspunturen jabe izatea eta ñabardurak ezagutzea; modu 

horretan, hainbat ikuspuntuko argumentuak agertu ahal izango dituzte euren 

diskurtsoan. Horrek debatea gauzatu aurretik aurreprestaketa bat eskatzen du eta, 

ondorioz, baliogabetu egiten du modu puntualean eta inolako planifikaziorik gabe 

aurkeztutako debate saioa.  

Golderrek (1996) diosku argumentatzeak iritziak aldatu beharra dakarrela eta, hori 

dela eta ez direla oso eztabaidagarriak guztion adostasuna duten gaiak. Hala, berak 

aipatzen duen adibidea ekarriz, HIESa osatu beharraren gainean eztabaidarik ez legoke, 

bai, aldiz, HIESari aurre hartzeko moduen inguruan. Autore horren ustez, gainera, 

garrantzitsua da auzi-gaiak egia bakarra ez izatea, hau da, mundu errealean egiazta ezin 

daitezkeen gaiak izatea. Orobat, ezin dugu ahaztu zenbait gairi buruz eztabaidatzea 

zailagoa dela, modu horretan, badira hainbat gai zeinetan iritzi bat nagusi den eta, ez 

hori bakarrik, zeintzuetan bestelako iritzia azaltzea ez dagoen ondo ikusia; beste gai 

batzuk, ordea, ikuspuntu bat baino gehiago izatea onartzen dute, eta horiek egokiagoak 

dira debate baten erabiltzeko.  

Garro eta Idiazabalek (2005) azpimarratzen dugu ere eskolan debatea lantzerakoan 

auzi-gaiaren garrantzia. Gaiak itxiak direnean, “Uniformearen alde ala kontra?”, 

“Etxeko lanak bai ala ez?”, “Telebistarako ordutegirik, bai ala ez?” modukoak, 

zailtasunak agertzen dira hainbat ikuspuntutik ezagutza komunak eraiki gura dituzten, 

eta balio heuristikoa duten debateak sortzeko. Nonnonek (1996/97) ere antzeko 

zailtasunak sumatzen ditu iritzien kontrajartzea eskatzen duten gaiekin 

(“Horoskopoetan sinisten al duzue?”) eta modu horretako kontsignekin iritzi emate 

hutsak lortzen direla esaten du, argumentazio gabekoak. Horrelako gaiek aldeko edo 

kontrako iritzien justifikazio metaketa bat errazten dute. Garro, Idiazabal eta 

Larringanek [2006] diogu alde/kontra erako gaiek gaien kudeaketan gaiaren mantentze 

hutsa bultzatzen dutela, aldeko edo kontrako argumentuak pilatuz, adibideak emanez, 

esperientziak kontatuz... baina inolako sakontze edo garapen zantzurik gabe. Gaiak 

zabalagoak direnean, aldiz, “Nolako gazte txokoak gura ditugu?”, “Eskolatik atera 
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ostean, zer?” modukoak, elkarrekin erantzun komun bat bilatzea eta hainbat 

ikuspuntutik abiatuta aurrera egitea errazagoa da.  

DEBATEAREN IRUDIKATZE ZUZENA IZATEAREN GARRANTZIAZ 

Garro, Idiazabal eta Larringanek (argitaratzeke, [2006]) gaztetxoen bi debatetan 

gaiaren kudeaketarako baliabide diskurtsiboak aztertuta proposatzen dute bertan 

agertzen diren hitz jardunak ez direla okerrak, baina nagusien debateekin alderatuz 

hutsune nabarmenak agertzen dituztela. Hori ikusita, debatearen irudikatze okerrak 

hutsune horien agerpenean eragin nabarmena izan ahal dutela ondorioztatzen dute. 

Hala, gogoratu behar dugu ikasleek debatea, oro har, hedabideetan debate moduan 

azaltzen den horrekin identifikatzen dutela, hedabideek debatea askotan borroka balitz 

moduan aurkezten dute eta garrantzitsua norberaren ikuspuntua garaile izatea da, eta 

horretarako zeinahi trikimailu eta estrategia erabil daitezke. Garrantzitsua arina, bizia, 

iritzi askokoa izatea da. Ikuskizun handi bat, Garro eta bestek (argitaratzeke, [2006]) 

diotenaren bidetik: “Ikuskizuna bailitzan aurkezten da, eta hori da funtsean debatearen 

antolatzailearen azken helburua, eta ez auzi-arazoa konpontzeko tresna gisa erabiltzea”. 

Beraz, beste ezer baino lehen, ikasleekin irudikatze hori landu beharko da. 

Debatean ez da nahikoa norberaren ikuspuntuari sutsuki eustea eta hausnarketa tresna 

dela ezin dugu ahaztu, solaskideen eta publikoaren ikusmolde zein iritzietan eragingo 

duena.  

Bestalde, ikasleak jakin behar du debate baten parte hartzera deitua den 

mementotik aditu izaera duela eta hitz egitera “behartua” dagoela, ez galderei 

erantzutera bakarrik, baizik eta bere iritzia sakontzera, besteen ikuspuntuak kontuan 

hartzera, gaiak garatu eta kudeatzera eta abar. Horrek ahalegin berezia eskatzen die 

eskolan irakaslearen galderei erantzutera ohituta dauden ikasleei, jokatu behar duten 

rola guztiz bestelakoa delako.  

HITZ JARDUNA LUZATZEAREN GARRANTZIAZ 

Debatearen ezaugarritzen saiatu garen kapituluan (2. kapitulua) aipatu dugu 

Larringan eta Idiazabalek (2005a, argitaratzeke, [2006]) debatearen azterketarako eta 

horren irakaskuntzarako tresna gisa berbaldi-periodoa nozioa proposatzen dutela, nozio 
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hori Luzzatiren (1985) lanetik jaso dute. Berbaldi-periodoak hiru osagai dituela esan 

dugu orduan: tentsioa, baldintza eta ebazpena. Gainera aipatu dugu tentsioa, baldintza 

eta ebazpena beti ez direla bata bestearen atzetik agertzen eta Luzzatik (1985) bi 

periodo egitura agertu ahal direla azaltzen digula: egitura kontsekutiboa (tentsioa-

baldintza-irtenbidea) eta kausa egitura (tentsioa-irtenbidea-baldintza). Lehen egitura 

moldea gehiago agertzen ei da bat-bateko solasaldietan eta jendaurreko solasaldietan, 

ostera, gehiago agertzen omen dira kausa egituradunak. Beraz, aurreikus genezake 

bigarren egitura-molde horrek debatea ezaugarritzeko balio izatea.  

Larringan eta Idiazabalek (2005a) azaltzen dute nola gaztetxoen corpusean 

kausazko eta justifikaziozko osagaia sarritan ez den agertzen, edota Larringanek (2002) 

dioen moduan, ez-nahikoak diren, bai zenbatekotan, bai aberastasunean. Ikasleen 

kasuan parte-hartzeak (ikus hurrengo adibidea) askotan “galdera-erantzun” erakoak 

dira, inongo argumentazio garapen gabe. Hala, gaztetxoen debateek askotan gehiago 

ematen dute elkarrizketa edota inkesta, eta ez elkarrekin eraiki eta kudeatutako 

mintzajardun bat. 

(206) JF baina zergatik / kanpoko lana zer da 

atseginagoa / garrantzitsuagoa o / zer da / zergatik? 

NB ez / ez / ze kanpoko lana gizonezkoentzat da 

?? garrantzitsuagoa da 

?? ba zeba 

NB zeba beti hola izan dalako (karraxika eta erdi 

hasarre) 

MA baina ez dauka zergatik izan beharrik hola  

NB bai 

MA zeba 

MZ baina betidanik tradizioa hola izan da 

NB zeba beti hola izan dalako 

MA baina ez dauka zergatik izan beharrik hola nino 

AB baina zuri kapritxo baten jarri zaizulako aldatu behar 

degu? 

MA eske ez da neri sartu zaitela kapritxo bat 
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AL baian ez da guri bakarrik neska guztiei jarri zaie 

kapritxo hori 

AB ba ez gea gu izorratuko zuengatik 

MA ta gu zeatik izorratu behar gera / zuengatik? 

MZ baina tradizio bat ere segitu behar da 

MA ba / a zer tradizioa 

(HdA matxismoa 133-150) 

Gainera, Larringan eta Idiazabalek (argitaratzeke [2006]), nahiz eta konparaketa 

zehatzak egiteke izan, intuitzen dute gazteek Luzzatik (1985) bat-batekorako 

proposatzen duten egitura erabiltzen dutela gehien euren debateetan, eta adinekoek, 

bestalde, debaterako proposaturiko egitura. Baina, beste datu bat ere gehitzen dute: 

“Azaletik eta lehen begiratu baten, esan daiteke debatekide gazteen (G) bat-bateko 

egitura baliatu ohi dutela maiz eta usuenik. Halere, G debateetako hiztun batzuek, 

berbaldi luzeenak eta hornituenak eman dutenek —hoberenak edo— egitura kausala 

osatzeko joera erakusten dutela”. Helduen jardun moduetatik eta, beraz, 

irakaskuntzarako eredutik, hurbilenak izango lirateke horiek. 

Baina aipatu berri dugun ikerlan hori ez da hitz-txanden luzeraren eta debateak 

eskatzen dituen baliabide diskurtsiboekiko egokitasunaren arteko harremana erakusten 

duen bakarra. 5. kapituluan Larringan eta Idiazabalek (2003) egindako beste azterketa 

bat ekarri dugu gogora eta esan dugu gure corpuseko bi debatetan (“HdA maitasuna” 

eta “HdA matxismoa”) kortesia elementuak aztertu zituztela, alderatzeko sexu 

heziketari buruzko heldu-adituen debate bat erabili zuten. Azterketa horretan 

abiapuntua ondorengoa zen: debatea desadostasun egoera bat da eta desadostasun 

agerpen horiek irudiaren aurkako erasotzat har ez daitezen garrantzitsua da zenbait 

estrategia eta bitarteko erabiltzea (justifikazioak, definizioak, zuzenketak, aipuak, 

adibideak, azalpenak, orokortzeak...). Debateak horiek guztiak erabiltzea eskatzen du eta 

hala egiten dute heldu-adituek. Bi autore horiek erakusten dute baliabide horien 

erabilpena zuzenean lotua dagoela ekoizpenen luzerarekin, hau da, zenbat eta hitz 

hartze luzeagoak, orduan eta modu horretako baliabide eta adierazpen gehiago agertzen 

dira.  
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BESTEAK KONTUAN IZATEAREN GARRANTZIAZ 

Dolz, Rey eta Surianek (2004) erakusten digute nola debatearen irakaskuntzan 

oinarrizko diren dimentsio dialogikoak —lokutorearen ikuspuntua eta bestea kontuan 

hartzea— eta nola horiek osatzen duten debatearen dimentsio erakusgarrienak. Gure 

lan honetan, behin eta berriz, azpimarratu dugu zergatik den garrantzitsua debatearen 

baitan bestearen hitzak eta pentsamenduak modu markatuan ekartzea. Lancienek 

(2002:18) ikasgelan egindako esperientzia baten harira ondokoa diosku: “En ce qui 

concerne les arguments, les élèves ont pointe l’importance d’anticiper la pensée et les 

arguments de l’autre, de les prendre en compte dans toute leur dimension por es 

contrer, leur répondre, donner les exemples forts”. 

Ikasleak garrantzia horretaz jabetzeaz gain, hori nola egin ere jakin behar lukete, 

guk ere ondo ikusi baitugu diskurtso erreferitua erabili erabiltzen dutela, baina askotan 

ez dute debateak eskatzen duen eredua jarraitzen. Alde batetik, jabetu behar dugu 

besteak esandakoaren edukia aktualdu beharraz: “hori”, “esan duena” edo aipua 

bakarrik eman ordez, edukia ere ekarri behar duela ulerrarazi behar zaio ikasleari. Hori 

egiteko baliabide oso egokia da diskurtso erreferitua.  

Lan honetan esan ere badugu, diskurtso erreferitua oso funtzio eta helburu 

desberdinekin ager daitekeela eta testu-moldearen arabera bata edo bestea gehiago 

agertzea esperoko genukeela. Debateetan, oraintxe esan dugunaren haritik, diskurtso 

erreferitua ikuspegia eraikitzeko baliabide gisa erabili beharko litzateke, interakziorako. 

Gure corpuseko gaztetxoek, ordea, egitura hori gehiago erabiltzen dute egitura 

narratiboetan edota interlokuziorako baliabide gisa. Beraz, egitura ezagutu arren, gure 

corpuseko gaztetxoek ez dute baliabide horren pragmatika ezagutzen.  

Horrekin lotuta, esan behar da —adibide, metafora edota ereduak emateko 

erabiltzen diren diskurtso erreferituak bildu ditugunean aipatu dugun moduan— modu 

horretako erabilerak oso ohikoak direla umeengan (Golder, 1996) eta gaztetxoen gure 

corpusean ere horrelaxe ikusten da. Helduek adibideak edo ereduak ematen dituztenean 

orokortze bat indartzeko erabiltzen dute; gaztetxoek, aldiz, adibideak eta ereduak ez 

dituzte ikuspuntua indartzeko argumentu gisa ekartzen, baizik eta adibidea bera 
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bihurtzen da euren arrazoiaren euskarri nagusia. Horra hor, lanketarako beste elementu 

bat. 

Diskurtso erreferituaren baitan badaude modu espezifikoagoan landu daitezkeen 

beste hainbat aspektu. Horietako bat sarrera aditzei dagokiena da. Gaztetxoek esan 

aditza erabiltzen dute ia-ia beti eta oso gutxitan erabiltzen dute komunikazio aditz 

espezifikoa aipuaren indar argumentatiboa handitzeko. Gure azterketan ikusi dugunetik, 

gaztetxoek aditz espezifikoak erabiltzen dituztenean, gehienbat, akzio aditzak erabiltzen 

dituzte (joaten da eta…, irten zen eta…). Helduek, berriz, aditz espezifikoak, bereziki, 

jatorrizko hizketa-egintzari buruzko euren interpretazioa egiteko erabiltzen dute: 

azpimarratu, ongi azaldu, problema bat planteatu… Beraz, helduek egiten duten aditz 

espezifikoen erabileraren atzean badago modalizazio lan garrantzitsu bat, 

gaztetxoenean, ordea, ez.  

Bukatzeko, Sewerynekin (2002:49) bat egiten dugu hitz-jarduna elkarrekin 

eraikitzeak dakartzan onurak azpimarratzerakoan, bai hizkuntza mailakoak, bai 

bestelakoak: “Si l’enfant apprend très tôt à admettre que l’autre puisse penser, à 

travailler avec la pensée de l’autre, on peut espérer qu’il saura raisonner de bonne 

manière. Son identité sera d’autant plus affirmée. Construire un espace discursif dans 

son langage, c’est faire preuve de grandes capacités, et cognitives, et langagières”. 

 

3.5. LAU FASE: ENTZUN, PRESTATU, EKOITZI ETA 

EBALUATU 

Le terme d’écoute souvent évoqué en pédagogie l’est souvent dans un sens moral, 

(tolérance, renoncement à la prééminence), mais on peut lui donner un sens précis, 

opératoire, en nommant des indicateurs discursifs correspondant à différents 

niveaux de cette capacité, depuis le respect des rituels de répartition équitable de la 

parole jusqu’aux indices d’intégration du point de vue d’autrui dans son propre 

point de vue, au plan formel (reformulations, concessions, références explicites...) et 

au plan des transformations de représentations (modalisations, modification du sens 

donné à un terme pour surmonter la contradiction, par exemple). 

Nonnon 2004b:7 
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Hainbat autorek (Dolz eta Schneuwly, 1998; Lancien, 2002; Lavrilleux, 2002; 

Nonnon, 2004a...) azpimarratzen du ahozkoaren irakaskuntzan entzuten ikasteak duen 

garrantzia. Nonnonek entzutearen hiru dimentsio kontuan hartu beharra aipatzen du: 

lehenengoa, pertsonarteko eta gizarte dimentsioa; bigarrena, dimentsio kognitiboa; eta 

hirugarrenik, hizkuntzazko dimentsioa. Pertsonarteko eta gizarte dimentsioei 

dagokionez, Nonnonek aipatzen du ikasleak hitzaren zirkulazio arauak errespetatzen 

ikasi behar duela, norberaren pentsamendua besteen hitzekiko kokatzen eta horren 

arabera hitza hartzen. Dimentsio horren ikasketaren neurgailu bat gai baten inguruan 

zenbat hitz hartze dauden litzateke. Dimentsio kognitiboren inguruan, bestalde, 

gogoratzen digu entzute arreta eta memoria gaitasunekin lotua dagoela dimentsio hori 

eta, askotan, ikasleek aurretik esandako zerbait errepikatzen badute, distantziaren 

ondorioz gogoratzen ez dutelako edota forma desberdinek berdintasuna sumatzen 

uzten ez diotelako izan daitekeela. Ahozkoaren dimentsio hori ikasleekin lantzeko 

garrantzitsua da ahozkoa entzutea eta grabaketa berdin baten inguruan zenbait ariketa 

egitea, modu horretan, memoria eta arreta lantzeko.  

Hizkuntza dimentsioari buruz diharduenean, Nonnonek nabarmentzen du 

ikasleek ahozkoaren berezko ezaugarriak ezagutzearen garrantzia, hala elementu 

paralinguistikoak (posturak, keinuak, begiradak) nola suprasegmentalak (intonazioa, 

isiluneak). Ikasleak ahozkoaren ezaugarriez jabetzeko ariketa posible bat grabaketa bat 

transkribatzea litzateke; errepikapenak, hasiera faltsuak eta abar ikusiz ikasleak 

ahozkoari buruzko iritzi errealago bat izatea bideratuko litzateke modu horretako 

ariketekin. 

Bestalde, ikaslea ezin da maila teorikoan gelditu, debateen ezaugarri zerrenda bat 

jakitera mugatu. Lehen ere aipatu dugu praktika ez dela nahikoa, baina bai nahitaezkoa. 

Ikasleei hitz egiteko aukera eskaini behar zaie, talde txikitan eta talde handian. Taldeen 

tamaina kontuan hartuta ekoizpen ariketak modu batera edo bestera antolatu beharko 

dira, baina ezin dugu ahaztu ikasle guztiek hartu behar dutela parte eta ez gutxi batzuek, 

betikoek, bakarrik.  

Debateetan ikasleek parte hartu beharko dute rola aldatu gabe, beste batzuetan 

talde baten izenean edota moderatzailearen rola hartuta. Moderatzailearen rola hartzeak 
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Dolz eta Schneuwlyk (1998) diotenaren ildotik egituratze, autoerregulazio edo 

debatearen kontrolaren lanketa egitea bideratuko du, eta debateko beste rol batzuk 

jokatzerakoan ere baliagarriak dira balio horiek. Horren harira, Érardek (1998:51) 

aipatzen du moderatzailearen rola modu goiztiarrean landu beharra “Notre conviction 

dans ce domaine est de proposer une sensibilisation précoce au rôle de meneur de 

débat, en insistant sur le fait qu’en dehors de l’ouverture et de la clôture qui doivent se 

préparer, le but est de mettre en contact le plus possible les participants: c’est une tâche 

de médiation”. 

Debateen ekoizpenak arrakasta izango badute, ezin ahaztu aurreprestaketak duen 

garrantzia. Ikasleek eztabaidatuko den gaiaren inguruko informazio nahikoa izan 

beharko dute horren inguruko iritzi bat izan ahal izateko eta, gainera, solaskideen 

iritziak aurreikus ahal izateko. Gai konkretu baten inguruko bilketa lana, gero debatean 

defendatuko den posizioaren inguruko hausnarketa, bai maila indibidualean egina, bai 

taldean egina, berez da ikasketa prozesu garrantzitsua. Udavek (2002) dioen moduan, 

aurreprestaketa horren helburua argumentuak eraikitzea den neurrian lanketa hori bada 

ere argumentazioaren ikasketa bat. 

Eta behin debatea ekoitzita, ebaluatzea ezinbestekoa da, ahozkoan horrek 

dakartzan zailtasun guztiak gaindituz. Ebaluazioak bi mailatakoa izan beharko luke, alde 

batetik, ikasleak bere jarduna ebaluatu beharko luke eta bere hizkuntza ekintzaren jabe 

izan eta, bestalde, irakaslearena. Ahozkoaren hainbat ebaluazio posiblez jabetzeko 

Garcia-Debancek (1999) ahozkoa eta debatea ebaluatzeko hainbat korronte ematen 

diren irizpideen iruzkin kritikoa eskaintzen du.  

Guk hemen ez ditugu korronte horiek guztiak azalduko, hala ere, badira 

ebaluaziorako oinarrizko den zenbait irizpide, ondoren laburbilduko ditugunak. 

Hasteko, lantzen dena ebaluatu behar da, hau da, helburuen araberako ebaluazioa egin 

behar dugu. Bestalde, ebaluazioa egiteko ahozkoa gordetzearen garrantziaz jabetu behar 

gara. Horrek ez du esan nahi dena grabatu eta transkribatu behar denik, baina bai zati 

batzuk bideoz edo audio-grabagailuz jasotzea eskatzen duela. Bukatzeko, zenbait 

irizpide garbi eta zehatz erabaki beharra ikusten da: ahal bada bai/ez erako galderez 
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osatua (Ikasleak: “Hitza hartzen du?”, “Iritzia ematen du?”, “Iritzia argumentatzen 

du?”...).  

Ebaluazioa bideratzeko orduan, debateko hainbat arlo izan daiteke neurgai, 

besteak beste, egoera sozio-diskurtsiboa (“Debateak debate forma du?”, “Ikasleek hitza 

hartzen dute?”, “Ikaskideak entzuten dituzte, hitz-txanda errespetatzen dute?”…); 

argumentazioa (bi makro-operazioen arabera: justifikazioa (“Ikasleek iritzia ematen 

dute?”, “Argumentu batez indartzen dute emandako iritzia?, bi argumentuz?, elkarrekin 

harremanetan jarritako bi argumentuz?”…) edota negoziazioa (“Baieztapen 

mugimendurik egiten dute?”, “Ezeztapen mugimendurik egiten dute?”, “Mugimendu 

kontzesiborik erabiltzen dute?”…); ahoskera eta baliabide ez-berbazkoak (“Publikotik 

ongi entzuten da?”, “Tonua egokia da?”, “Gorputz-jarrera egokia da?”, “Ikaskideak eta 

publikoa begiratzen dira?”…). Horiek adibide batzuk baino ez dira, lanketaren arabera 

arlo bat edo bestea begiratuko da gehiago eta galbahe zehatz bat osatzea oso baliagarria 

litzateke. 

4. LABURBILDUZ 

Azterlana egiteko prozesuan asko ikasi dugu ahozkoaz, debateaz eta diskurtso 

erreferituaz. Ikasketa prozesu horretan, lagun izan ditugu hainbat eta hainbat autoreren 

testu eta berbak, baita corpusa biltzeko egin behar izan dugun bide luze eta beti ez 

samurra ere, azterketarako hartu beharreko erabakiak eta horiek hartzeko egin 

beharreko hausnarketak eta abar eta abar.  

Aditu gehienak eta oinarrizko curriculumak bat datoz ahozkoa eskolan landu 

beharraren garrantzia azpimarratzerako orduan, hala ere, badirudi teorian horren argi 

dagoena, praktikan ez dela hain erraza. Zailtasunak bat baino gehiago dira (bitarteko 

falta, formaziorik eza, ohitura gutxi...) eta ahozkoari dagokionez inprobisaziorako joera 

nabarmena. Badaude ahozkoa lantzeko ekimenak eta ahaleginak, baina mementoz ez 

daude orokortuta eta, askotan, hizkuntzaren lanketaren dinamikatik kanpo proposatzen 

dira: bertsolaritza, ipuin-tailerra...  

Hori horrela, ahozkoaren inguruan modu sistematikoan lan egiteko beharra 

ikusten da, ahozkoa lantzeko beharra irakasleek zein ikasleek barnera dezaten eta 
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helburu, metodologia eta ebaluazio bideak zehaztu eta horietarako beharrezko diren 

bitarteko tekniko eta profesionalak jartzeko. 

Euskararen egoera sozio-linguistikoa tarteko, askotan, eztabaida izan ohi da 

ahozko formala edota ez-formala landu behar ote den. Gure ustez, eztabaida ez da bata 

ala beste landu behar den, baizik eta zer, noiz eta nola egin behar den. Denboraren 

kudeaketa egoki bat eginez gero (gelan dauden orduak eta gelaz kanpo daudenak aintzat 

hartuta) hizkuntza formala eta ez-formala lantzeko aukera egongo litzatekeelakoan 

gaude, esate baterako hizkuntza lantzeko eskola orduetan hizkuntza formala landuz eta 

gainontzeko orduetan hizkuntza ez-formala lantzeko ekimenak antolatuz. Hala ere, 

gauza bat argi dago: ahozko formala eskolan lantzen ez bada, ez da beste inon landuko; 

horrek izan ditzakeen ondorio guztiekin. 

Ahozko hizkuntzaren lanketarako hainbat proposamen egin da. Guri bereziki 

interesgarria iruditzen zaigu Suitzan (Bronckart, 1985b; Dolz eta Schneuwly, 1997) 

egiten den sekuentzia didaktikoen bidezko lanketa. Ahozkoa testu-moldeak kontuan 

hartuz egiten da eta gizartean esanguratsuenak diren hizkuntza jardueretan trebatzen 

dira ikasleak. Ezin dugu ahaztu, testu-molde bat eskolatzen den unean bertan horrengan 

zenbait aldaketa eragiten dela.  

Eskolako generoak aipatzen dituenean Érardek (1998) lau multzo bereizten ditu: 

1) eskolakoak bakarrik diren generoak (azalpena), 2) barne erabilera duten generoak 

(egunkaria edota testu librea), 3) egiazko komunikaziora zuzendutako generoak 

(eskutitzak), 4) bi helburu komunikatibodun generoak: alde batetik, eskola helburua 

dute eta bestetik, erreala. Azken multzo horretan sartzen du autoreak guk aztergai izan 

dugun testu-moldea: debate arautua.  

Kapitulu honen bigarren partean jarri dugu debatearen irakaskuntzan arreta. 

Debatea eskolan lantzea benetan da garrantzitsua. Dolz, Rey eta Surianek (2004) dioten 

moduan, ume-gazteak egunero argumentatu eta negoziatu behar izaten du eta 

helduaroan ere hizkuntza ekimen garrantzitsuenetakoa da argumentazioa. Ikasle guztiek 

aukera berdinak izatea nahi badugu, ikasle guztiei eskaini beharko dizkiegu egoera 

liskartsuetan trebeziaz jarduteko gutxieneko tresnak eta esku-hartze didaktiko egokiak 
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emateko erantzukizuna eskolarena izan behar du. Horretarako baliabide oso egokitzat 

jotzen da debatea.  

Debatearen irakaskuntzarako zenbait zantzu eman dugu kapitulu honetan, eta 

horietako asko gure ikerlanetik eratorriak izan dira. Irakasleei debaterik antolatzen ote 

duten galdetu diegunean gehienek hori etika edo tutoretzako ikasgaiekin lotzen dute eta 

esan digute debatea gela barruko liskarrak konpontzeko tresna gisa erabiltzen dutela. 

Guk ez diogu debateari funtzio hori kenduko, baina uste dugu edukiaz gainera egiteko 

moduak ere izan behar duela lanketa helburu. Ikusi dugunez gaiaren aukeraketa eta hori 

kudeatzeko modua lantzea benetan da garrantzitsua debatearen garapenean.  

Azpimarratu dugu, halaber, debatearen auzi-gaiaren aukeraketaren garrantzia. 

Ikasleek auzi-gaiari buruzko oinarrizko ezagutza izan behar dute, horren inguruko 

hainbat ikuspunturen jabe izatea eta ñabardurak ezagutzea funtsezkoa da, modu 

horretan hainbat ikuspuntutako argumentuak agertu ahal izango dute euren diskurtsoan. 

Bestalde, gaiaren aukeraketan oso kontuan hartu behar da gaiak zabala izan behar duela, 

gaiak itxiak direnean —alde/kontra— hainbat ikuspuntutik ezagutza komunak eraiki 

gura duten eta balio heuristikoa duten debateak sortzeko zailtasunak agertzen baitira. 

Ikasleek debatea bi poloren arteko eztabaida liskartsu moduan identifikatzen dute. 

Horretan, ziurrenik, hedabideek egiten duten debate-ikuskizunak izango du zeresanik. 

Beraz, beste ezer baino lehen, ikasleekin irudikatze hori landu beharko da. Debatean ez 

da nahikoa norberaren ikuspuntuari sutsuki eustea eta solaskideari kontra egitea, 

oinarrizkoa da elkarrekin eraikitze lana.  

Arreta jarri gura izan dugu baita hitz jarduna luzatu beharraz ere. Hainbat 

azterketatan ikusi ahal izan da hitz-txandaren luzera aldagai garrantzitsua dela debatean 

garrantzitsuak diren baliabideak agertzeko (argumentuak, kortesia elementuak, besteak 

kontuan hartzea...), hala pentsatzekoa da eskolan landu ikasleei euren jarduna luzatzen 

laguntzeko lanketak eskaini behar zaizkiela. Horrek eskolan ahozkoaren eredua aldatzea 

eskatzen du beste behin, hau da, ikasleak ez dio galderari erantzun bakarrik egin behar, 

esaten duen hori luzatu egin beharko du.  
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Bukatzeko, gure lanetik ikasi ahal izan dugu askotan, eta diskurtso erreferitua da 

kasu horietako bat, ez dela nahikoa egitura sintaktikoa ezagutzea, egituraren erabilera 

pragmatiko-diskurtsiboa ere irakatsi behar dela. Hau da, ez da nahikoa ikasleei estilo 

zuzenean dagoena zehar estiloan jartzeko ariketak ematea, diskurtso erreferitua noiz eta 

zertarako erabiltzen den jakinarazi beharko zaie, eta hori egoki egiteko testuinguruak eta 

baliabideak eskaini.  
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1. INTRODUCTION 

Dolz et Schneuwly (1998) ouvraient ainsi leur ouvrage sur l’enseignement de l’oral:  

Enseigner l’oral ? Personne ne doute aujourd’hui de cette nécessité et tous les plans 

d’étude, les instructions officielles et les revues pédagogiques en parlent.  

Dolz & Schneuwly 1998:11 

Si la grande majorité des professionnels et experts exerçant dans le domaine de 

l’enseignement de la langue basque reconnaissent la valeur de cette déclaration, il n’est 

pas rare d’entendre (Aldasoro et Elorza 2004, Arano et Berazadi 2005) que 

l’enseignement de l’oral présente de nombreuses difficultés, qu’il suppose 

l’improvisation et l’absence de systématisation et que les éléments à enseigner et la 

manière de les enseigner n’ont jamais été clairement établis. 

Compte tenu de cette situation, nous avons cherché à étudier le sujet et à 

répondre aux différentes questions qui se posent à propos de l’oral: qu’est-ce que l’oral? 

Quelles sont ses caractéristiques principales? Comment doit-on envisager son 

enseignement? Comment se lancer sur cette voie? ... 

En ce sens, dans le cadre du projet de recherche « Analyse de textes oraux publics 

en langue basque » 15 lancé en 1999-2000 par le Groupe de Recherche Euskararen 

Jabekuntza eta Erabilera (Acquisition et Usage du Basque), nous avons pris conscience de 

                                                 
 
 

15 Intitulé original: “Ahozko testu publikoen azterketa euskaraz”, 1999-2000; Chercheuse principale: Itziar 
Idiazabal; projet subventionné par le Gouvernement Basque. 
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la nécessité d’analyser différentes productions orales avant de pouvoir parler de 

l’enseignement de l’oral, dans l’objectif de fonder nos propos sur la connaissance des 

activités orales. Dans un premier temps, nous avons dû choisir les genres de textes qui 

représenteraient le point de départ de notre étude, et nous avons opté pour le conte, la 

conférence et le dialogue. La présente analyse attribuée au débat a pour objectif de 

compléter ces autres études.  

Les genres oraux ont été très peu étudiés en langue basque, malgré les quelques 

travaux publiés ces dernières années. Nous nous sommes donc principalement fondés 

sur les travaux de recherche réalisés pour l’étude de la langue française du point de vue 

discursif-pragmatique. Le séjour en la Faculté de Psychologie et des Sciences de 

l’Éducation de Genève (Suisse) a permis une familiarisation avec de nombreux travaux 

effectués sur cette langue. En effet, cela nous a permis un approche du point de vue 

socio-discursif (Bronckart 1985, 1996) et une connaissance approfondie des travaux 

linguistiques et didactiques effectués depuis ce point de vue, qui représente également le 

cadre théorique de notre travail. 

Quant à nous, nous avons choisi d’étudier un genre de textes ayant une 

importance particulière dans la société: le débat. En effet, ce genre —et donc, son 

analyse— présente, sans aucun doute, un intérêt didactique (De Pietro, Érard et 

Kaneman-Pougatch, 1996/97; Nonnon, 1996/97; Dolz et Schneuwly, 1998; Érard, 

1998; Dolz, Rey et Surian, 2004…); mais ce travail de recherche vise également des 

objectifs situés en dehors de la didactique, puisqu’il a avant tout un intérêt linguistique; 

d’une part, parce que l’analyse concerne un genre de textes très peu étudié jusqu’ici en 

langue basque —les genres de textes oraux ont été peu étudiés, le débat n’échappant 

pas à cette généralité—.  

D’autre part, nous étudions ici un recours essentiel dans la participation à un 

débat: le discours rapporté. En effet, dans un débat, il est indispensable de tenir compte 

de l’autre pour pouvoir avancer dans le sujet et dans le débat, pour pouvoir découvrir 

ensemble une vérité supérieure... Or, le discours rapporté est l’un des moyens les plus 

courants permettant de tenir compte de l’autre. Les rares évocations du discours 

rapporté existant en langue basque se rapportent à l’écrit, et elles sont situées en dehors 
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du contexte, cherchant uniquement l’analyse de leur structure. On ne connaît donc pas 

l’utilisation de ce recours linguistique dans ce genre de textes précis.  

Notre travail de recherche vise également des objectifs psycholinguistiques. En 

effet, l’argumentation représente une activité quotidienne du locuteur, que ce soit dans 

des situations formelles ou informelles, à l’oral comme à l’écrit. Les occasions sont 

nombreuses d’expliquer son point de vue, de le renforcer par des arguments et de 

partager ou de compléter le point de vue de l’interlocuteur. Selon Golder (1992, 1996), 

plusieurs travaux de recherche ont démontré que les enfants sont capables, dès leur plus 

jeune âge, en situation de dialogue, de justifier simplement leur point de vue; en 

revanche, la capacité à tenir compte de l’interlocuteur et d’aller de l’avant avec lui 

semble assez tardive. Par conséquent, nous avons cherché à observer ce genre 

d’informations dans notre corpus. Coirier (1990), entre autres, évoque la possibilité 

d’une coopérativité à deux niveaux dans un dialogue: la coopérativité seulement 

diagonale et la coopérativité argumentative. Le premier type de coopérativité suppose le 

respect des tours de parole et un maintien minimal du sujet par les interlocuteurs; le 

second type, en revanche, démontre qu’il ne suffit pas de réfuter ce qui a été dit par 

l’interlocuteur; le locuteur peut modifier ou limiter le sujet, et s’adapter au schéma de 

l’interlocuteur, sans pour autant l’approuver. Ce second type de coopérativité est donc 

plus proche des opérations de négociation. Coirier et d’autres (1990) ont observé, en 

étudiant le corpus de Golder (Golder, 1990), qu’au cours du développement de l’enfant, 

la coopérativité seulement diagonale se présente avant la coopérativité argumentative, la 

présence de cette dernière n’étant pas réellement dominante jusqu’à 14-17 ans. Nous 

verrons dans cette étude si les jeunes de notre corpus utilisent le discours rapporté pour 

la négociation, ou s’ils lui attribuent d’autres fonctions. 

2. LANGAGE ORAL: APPROCHE 

Premièrement, nous avons analysé le langage oral (chapitre 1), en cherchant à 

exposer notre perception de l’oral. Il est indéniable que l’activité orale est multiple; elle 

variera, en effet, entre une conversation entre amis, une conférence, une relation entre 

commerçant et client, ou encore la défense d’un procès. Ces différences étant 
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indiscutables, il est difficile de considérer sur le même plan une conversation entre 

jeunes camarades et le discours d’un expert; cependant, malgré les différences —et tout 

en admettant que nous devrions probablement parler non pas de l’oral, mais des 

oraux—, nous avons voulu exposer ici les caractéristiques principales du langage oral.  

L’oral est un langage, et nous considérons que le langage est avant tout un outil de 

communication. Nous entendons la communication au sens de Calsamiglia et Tusón 

(2001); ainsi, parler ou écrire, ce n’est pas échanger une information entre deux pôles; 

c’est une action nettement plus complexe, les sujets étant sans cesse dans la nécessité 

d’interpréter ce qui est exprimé par des moyens verbaux ou non-verbaux.  

Et il est clair que, puisque nous parlons de langage, la conception que nous en 

avons et les moyens de comprendre le langage auront une influence directe sur notre 

travail de recherche. Ainsi, avant d’entrer dans l’analyse, rappelons notre point de vue et 

le cadre théorique de notre étude. Nous avons pris pour point de départ Bronckart 

(1985a, 1996) et l’interactionnisme socio-discursif. Ce point de vue théorique envisage 

le langage comme un outil de communication et souligne sa valeur sociale. En ce sens, 

la nécessité d’étudier le langage à partir de textes empiriques est soulignée. Nous 

approfondirons ce sujet plus tard; précisons cependant que lorsqu’un locuteur doit faire 

face à un besoin communicatif, il possède une perception de cet acte de parole et du 

genre de textes à utiliser dans les différentes situations, la forme de sa production 

variant en fonction de ses connaissances préalables. Il fera donc appel à tel ou tel 

recours, en fonction de ses besoins discursifs. 

Nous avons évoqué les connaissances préalables, et elles ont en effet une 

importance capitale vis à vis de l’enseignement; il faut offrir aux élèves le plus de genres 

de textes possibles, et ceux qui ont le plus d’importance sociale possible. Ainsi, 

lorsqu’ils se verront dans la nécessité de répondre à des besoins communicatifs, 

disposeront-ils d’un répertoire large et riche qui leur permettra de faire face 

convenablement à toute situation. Toutefois, il ne s’agit pas de se contenter de 

présenter ces différentes fonctions aux élèves, mais bien de les aider à maîtriser les 

caractéristiques principales de ces genres de textes. 
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D’autre part, nous avons tenu compte pour cette étude de plusieurs aspects 

inhérents à l’oral. L’une de ses caractéristiques principales réside ainsi dans le traitement 

de l’erreur. En effet, l’oral, une fois produit, n’admet pas de corrections, il ne permet 

pas de revenir sur ce qui a été dit, ni de le modifier, et ce, que la forme orale soit 

formelle ou informelle, qu’elle utilise ou non des supports écrits ou graphiques, qu’elle 

soit ou non préparée à l’avance, etc. Le locuteur, lorsqu’il s’exprime à l’oral, peut, en cas 

d’erreur, la corriger, en allongeant son propos ou en le reformulant. Mais ce qu’il a dit a 

bien été prononcé et n’accepte aucune correction. Par exemple, lorsque nous écrivons 

un mot à notre famille, nous avons la possibilité de le revoir de le corriger; mais si nous 

leur formulons cette même remarque à l’oral, les destinataires la recevront telle quelle, 

sans que nous ne puissions y apporter aucune modification. 

Une autre caractéristique de l’oral réside dans les moyens non-verbaux. 

Calsamiglia et Tusón (2001), à partir de l’étude de Knapp (1980), ont établi une liste des 

éléments non-verbaux pouvant représenter un intérêt dans la communication humaine. 

Dolz et Schneuwly (1998) ont également proposé une liste similaire présentant ces 

éléments à caractère non verbal: 

 

 

 

 

 

 

 

L’oral apparaît souvent opposé à l’écrit (Luque et Alcoba, 1999). Il n’est pas rare, 

encore aujourd’hui, que l’on évoque la formalité de l’un et l’informalité de l’autre. Dans 

cette étude, nous avons tenté de rompre cet a priori et d’exposer les similitudes et les 

différences entre ces deux formes de langage; il est en effet peu discutable que le 

Moyens non linguistiques de la communication orale 

Moyens 
paralinguistiques 

 

Moyens kinésiques Position des locuteurs Aspect extérieur Aménagement des 
lieux 

Qualité de la 
voix, mélodie, 
débit et pauses, 
respiration, rires, 
soupirs... 

Attitudes 
corporelles, 
mouvements, 
gestes, échanges 
de regards, 
mimiques 
faciales... 

Occupation des 
lieux, espace 
personnel, 
distances, contact 
physique... 

Habits, 
déguisements, 
coiffure, lunettes, 
propreté... 

Lieux, 
aménagement, 
illumination, 
disposition, 
chaises, ordre, 
ventilation, 
décoration... 
 

 
Dolz & Schneuwly, 1998:57 
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langage utilisé lors d’une conférence soit plus formel que celui dont on se sert sur les 

chats (conversations par écrit sur Internet), bien que le premier soit oral et le second 

écrit. Il semble que le développement des nouvelles technologies rende de plus en plus 

floue la barrière qui sépare l’écrit et l’oral. 

Les tentatives de classement et de catégorisation de l’oral ont été nombreuses, 

certaines ayant des objectifs didactiques, d’autres linguistiques. Certains ont pris pour 

critère principal le niveau de formalité, d’autres le caractère individuel ou collectif de la 

gestion de la parole, ou encore l’authenticité du langage. D’après ces critères, le genre de 

textes que nous étudierons ici —le débat— est un genre formel, polygéré et 

authentique.  

Une fois exposé ce que nous entendons par langage oral, nous avons pris 

conscience du fait que nous ne pouvions pas aborder l’enseignement du langage oral 

dans son ensemble. Nous avons déclaré plus haut que les oraux sont nombreux et 

différents; et parmi eux, plusieurs, peut-être même tous, représentent un intérêt 

scolaire. Nous devions donc nécessairement faire un choix. Pour cela, nous avons tenu 

compte de plusieurs aspects. 

Selon Bronckart (1996), seul le texte est produit une seule fois et a, par lui-même, 

un sens complet; il est donc une production verbale située, finie et auto-suffisante; le 

genre de textes, lui, est un groupe de textes ayant des caractéristiques communes. Nous 

avons dit qu’un locuteur devant faire face à une nouvelle situation communicative 

activait ses connaissances préalables et, se remémorant les caractéristiques du genre de 

textes le plus approprié à la situation, les appliquait. Le plus approprié semble donc de 

scolariser les genres de textes, puis de les prendre pour point de départ de 

l’enseignement de la langue —il en a été ainsi, notamment suivant le modèle suisse, 

dans de nombreux pays, dont le Pays Basque (Bronckart, 1985b; Dolz et Schneuwly, 

1997; Arano, Berazadi et Idiazabal, 1996)—. Rappelons que la connaissance d’un genre 

de textes ne suppose pas, en soi, une production adaptée en toute situation linguistique; 

nous devrons donc nous efforcer d’intégrer dans l’école le plus de genres de textes 

possible ayant une importance sociale. 



  Résumé
  
  
  

  371   

3. VERS UNE CARACTÉRISATION DU DÉBAT 

D’après Bronckart (1996), pour répondre à ses besoins de communication, un 

locuteur utilise le plus souvent les genres de textes qu’il maîtrise. Cette idée est liée à 

notre conception des genres de textes; en effet, lorsqu’on nous propose de participer à 

un débat, comment percevons-nous le débat et ses caractéristiques ? Savons-nous quels 

sont les moyens linguistiques et discursifs que suppose la participation à un débat ? 

Dans le cadre de notre activité quotidienne, nous faisons fréquemment appel à 

l’argumentation. La présence de l’argumentation est si étendue que, selon la proposition 

de certains auteurs (Anscombre et Ducrot, 1994, entre autres), nous argumentons à 

chaque fois que nous parlons, puisque notre objectif final est toujours d’agir sur notre 

interlocuteur ou auditeur, de quelque manière que ce soit. Cependant, il est indéniable 

que certains genres de textes soient plus argumentatifs que d’autres; même si son 

objectif est toujours d’avoir un effet, le locuteur utilisera, dans certains cas, des moyens 

linguistico-discursifs spécifiques pour parvenir à cette fin. C’est ce genre de textes que 

nous avons pris pour objet de notre étude: le débat. 

De même, n’oublions pas que les pseudo-débats ou les caricatures de débats 

diffusées dans les médias sous le nom de débat provoquent de nombreuses confusions 

sur sa définition. En effet, dans ces circonstances, le débat est appréhendé comme une 

lutte ou un spectacle, l’unique objectif étant, pour chacun des participants, d’imposer 

son propre point de vue —tous les moyens étant bons pour arriver à cette fin—. 

L’objectif de ces « débats » n’est en aucun cas d’avancer ensemble pour résoudre une 

question ou un problème. Or, pour nous, il est important de souligner la nature 

coopérative du débat. Souvent, nos élèves ont intégré l’image du débat diffusée par les 

médias —c’est ce que nous avons conclu du questionnaire que nous leur avons 

adressé—, et lorsqu’on leur demande de participer à un débat, ils calquent ces mêmes 

attitudes: s’opposer à l’autre sans raison véritable, parler plus fort que l’autre, ne pas 

enrichir son point de vue par celui des autres… 

Selon les perspectives, le débat a été défini et caractérisé de différentes façons. 

L’une les caractéristiques principales du débat réside dans la présence d’un modérateur, 
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qui est un personnage clé de cet exercice. Il parle au nom de l’institution et est chargé 

de fonctions spécifiques. Contrairement aux discussions radiophoniques (tertulia), les 

débats supposent un modérateur n’exprimant pas son opinion, chargé simplement de 

gérer les échanges entre les différents interlocuteurs. Le débat peut être considéré 

comme polygéré, mais dans sa gestion, l’un des membres participants a un poids 

supérieur aux autres. Le modérateur désigne souvent la personne autorisée à prendre la 

parole, et, de ce fait, l’égalité entre les temps de parole est beaucoup moins importante 

que dans les discussions radiophoniques (tertulia). Ainsi, même si l’un des participants 

peut avoir une prise de parole très longue, notamment dans le cas des adultes, il est rare 

qu’un autre participant lui coupe la parole. 

Le débat possède une sorte de macrostructure —

introduction/développement/fin— marquée, en principe, par le modérateur. 

Cependant, la durée étant le plus souvent importante, on peut observer au sein du 

débat d’autres structures. Larringan et Idiazabal (2005a, [2006]) —dans la lignée de la 

proposition de Luzzati 1985— proposent, pour l’analyse de ces structures, la notion de 

période: des systèmes composés de trois unités (tension, condition et confirmation) et 

reliés entre eux par des supports discursifs. D’autre part, soulignons que l’ordre de ces 

trois unités varie selon le niveau de formalité. Cela nous amène donc à prévoir des 

différences entre les débats des jeunes et ceux des adultes.  

Golder (1996) a démontré qu’il existait au sein du débat deux macro-opérations: la 

justification et la négation. De même, dans chacune de ces deux macro-opérations, on 

peut distinguer différentes opérations. Ainsi, pour pouvoir justifier, est-il nécessaire de 

prendre position par rapport au sujet et de soutenir son point de vue par des arguments. De plus, 

dans cette action de soutenir sa position, il convient d’obtenir l’acceptabilité des 

interlocuteurs et auditeurs. Dans la négociation, la prise en compte de l’autre est plus 

marquée: on prend en compte l’autre, soit pour appuyer ce qu’il a dit, en formulant une 

confirmation; soit pour réfuter sa thèse, auquel cas on formule un refus, une concession ou 

une prolepse; enfin, l’on peut également synthétiser les propos ou points de vue des 

interlocuteurs et les confronter.  
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Nous avons évoqué la prise en compte de l’autre, et, en ce sens, il est important de 

souligner la nature publique du débat —d’après Bajtin (1929/1995), ce serait un genre 

secondaire ou complexe— . Le débat est donc formel, mais pas seulement; la personne 

participant à un débat devra tenir compte de deux récepteurs: l’interlocuteur d’une part, 

et les auditeurs du débat de l’autre. Nous verrons au fil de notre étude que cela aura des 

conséquences, notamment au niveau discursif. 

La présence de l’autre —non pas nécessairement au sens physique, mais au sens 

de l’altérité— existe toujours. Comme nous venons d’expliquer, dans un débat, l’autre 

n’est pas seulement l’interlocuteur; les auditeurs sur lesquels le débat cherche à exercer 

une influence et les locuteurs hors texte représentent également l’autre. La présence 

marquée de l’autre est précisément la caractéristique fondamentale du débat. 

4. DISCOURS RAPPORTÉ  

Nous avons dit que l’autre existait et que sa présence était reflétée dans le texte 

même; précisons cependant que son expression apparaît à différents niveaux. De 

nombreux termes font référence à ce sujet: altérité, dialogisme, polyphonie, circulation 

des voix, hétérogénéité énonciative… Nous avons tenté dans le troisième chapitre 

d’éclairer ces termes et de recueillir, bien que brièvement, les propos des principaux 

auteurs ayant étudié la question. Pour cela, nous avons commencé par un auteur 

classique: Bajtin (1929/1995) fut le premier auteur à remettre en question l’unicité du 

sujet locuteur, et il évoqua pour la première fois les concepts de polyphonie et de 

dialogisme. Bajtin proposa le terme de polyphonie en relation avec la littérature, pour 

décrire la structure romanesque de l’œuvre de Dostoïevski. Il utilisa en revanche le 

terme de dialogisme dans le domaine de l’activité linguistique, à propos de la 

multiplicité des voix.  

Ducrot (1984/1986), reprenant l’œuvre de Bajtin, proposa la théorie de 

polyphonie énonciative. Ainsi Ducrot situa-t-il la présence de la voix de l’autre au 

niveau de l’énonciation, différenciant trois entités: le locuteur réel (qui produit 

physiquement l’énoncé), le locuteur (qui est présenté comme responsable de l’énoncé, 

mais qui n’est pas nécessairement le locuteur réel), et enfin, l’énonciateur (qui agit par le 
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biais de l’énonciation, bien qu’il puisse arriver qu’aucune parole ne lui soit attribuée). La 

distinction entre locuteur et énonciateur est donc nécessaire, pour, par exemple, 

expliquer l’ironie. Dans notre travail, nous n’observerons pas l’apparition de la voix des 

autres dans ce sens; non pas que cela nous paraisse inintéressant ou secondaire, mais 

parce que ce genre d’hétérogénéité énonciative suppose une expérience sociale. Voici 

un exemple de ce type d’hétérogénéité: 

(207) [...] et il semble / qu’il faille les résoudre / par le 

dialogue / et par d’autres / influences // mais qu’est-ce qui 

se passe / quand on ne peut pas les résoudre / on dirait 

qu’on ne peut pas en venir aux mains // nous avons tous 

mauvaise conscience / d’utiliser la force [...] (Politique 

(adultes): 54) 

Les adultes font transparaître dans leur discours les échos de ce qu’ils ont lu et 

entendu auparavant, leurs connaissances préalables sur la société, le lexique utilisé par 

tel ou tel groupe de personnes, etc. Si nous établissions notre étude à ce niveau, les 

résultats des jeunes seraient nettement désavantagés par rapport à ceux des adultes, non 

seulement parce qu’ils ont moins d’habileté à utiliser ce moyen discursif —ce sera 

probablement le cas—, mais parce que leur expérience sociale, entre autres, sera 

moindre. 

Dans notre parcours vers la compréhension de la matérialisation de la présence de 

ces voix, nous avons croisé un autre auteur important, Authier-Revuz (1984). Celui-ci 

propose en effet la notion d’hétérogénéité énonciative, distinguant deux sous-catégories 

au sein de ce concept: l’hétérogénéité montrée et l’hétérogénéité constitutive. 

L’hétérogénéité constitutive n’est pas marquée en surface, mais, avec l’aide du contexte, 

l’on peut deviner que le discours est le résultat de l’interdiscours; l’hétérogénéité 

montrée, elle, s’accomplit sur la surface énonciative; c’est un moyen utilisé 

consciemment. C’est pourquoi, d’un point de vue principalement didactique, nous 

avons décidé de nous intéresser au domaine de l’hétérogénéité montrée; en effet, dans 

la mesure où elle est un moyen utilisé en toute conscience, nous concluons qu’elle peut 

être enseignée.  
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Lors d’un débat, on écoute les propos de l’autre, on les intègre, puis on évoque 

son accord ou désaccord; il est donc naturel que le discours du locuteur comporte des 

traces, des marques ou des indices du discours de l’autre. Dans un débat, le référent est 

construit par l’ensemble des interlocuteurs, mais ce référent —souvent une opinion ou 

un point de vue— est souvent formulé à l’avance, et dans cette construction collective, 

le discours rapporté est un moyen fondamental permettant d’intégrer dans notre propre 

discours les opinions et pensées de l’autre. C’est le moyen le plus connu et le plus étudié 

d’exprimer de façon marquée la prise en compte de l’autre. C’est pour cette raison, 

entre autres, que nous avons jugé intéressant d’analyser ce moyen. 

Dans d’autres langues, le discours rapporté a été étudié en long et en large; en 

langue basque, en revanche, très peu de chercheurs se sont penchés sur le discours 

rapporté, et ceux qui l’ont fait l’ont presque systématiquement abordé d’un point de vue 

grammatical. Dans notre recherche, nous avons voulu établir une analyse discursive du 

discours rapporté. Pour ce faire, nous avons tout d’abord mené une réflexion sur le 

discours rapporté. 

Le discours rapporté englobe quatre catégories: le discours direct, le discours 

indirect, le discours direct libre et le discours indirect libre. Le discours direct libre et le 

discours indirect libre sont des discours direct et indirect non-marqués; ainsi le locuteur 

doit-il se fonder sur le contexte et sur ses connaissances pour interpréter la référence 

qui est faite aux propos de l’autre. Ces deux variantes sont notamment utilisées dans le 

domaine littéraire, et la limite entre la production du locuteur et la citation y est floue. 

Quant à nous, comme nous l’avons dit, nous nous sommes surtout intéressés aux 

renvois marqués au discours de l’autre; c’est donc le discours direct et le discours 

indirect que nous avons étudié. Nous pensons, et c’est là l’une des hypothèses 

principales de notre thèse, que lors d’un débat —ce genre de textes l’exigeant ainsi—, 

les interlocuteurs renvoient aux discours des autres de façon marquée, en utilisant des 

discours rapportés. Nous pensons par ailleurs que les adultes font plus souvent appel au 

discours rapporté que les plus jeunes; nous supposons en effet que les adultes 

maîtrisent mieux le genre de textes et les exigences qu’il suppose, et qu’ils utiliseront 

donc plus de moyens de ce type que les plus jeunes. 
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Quant aux styles directs et indirects, rappelons qu’on leur reconnaît 

habituellement différentes formes syntaxiques et différents moyens communicatifs et 

discursifs. Du point de vue de la forme, les caractéristiques principales du style indirect 

sont la subordination par rapport à la phrase qui contient le verbe de communication et 

l’adaptation du locuteur, dans les déictiques, à la situation communicative —au moi-ici-

maintenant—. À l’inverse, le style direct ne connaît pas de subordination syntaxique, et 

le moi-ici-maintenant original est maintenu (Gaulmyn, 1992; Reyes, 1993; Van Der 

Houwen, 2000…; sur la langue basque EGLU-V). Quant à la valeur discursive, d’après 

Méndez (1999), l’on peut rechercher différents effets par le style direct: authenticité, 

apparence de témoignage et animation de la narration; alors que par le style indirect, on 

recherche la distance, l’analyse. De même, pour différencier ces deux styles, on évoque 

souvent les critères tels que la lecture De re et De dicto (Coulmas, 1986; Gutierrez, 

1995…), le niveau d’attention exigé de l’auditeur (Andersen, 2002), la signification 

idéologique de l’un et de l’autre (Rosier, 2000, repris par Schapira, 2004), etc. 

Vincent et Dubois (1997), entre autres, soulignent, après analyse de différents 

dialogues, que si l’on tient compte exclusivement de la définition traditionnelle du 

discours rapporté, même en maintenant la structure du discours rapporté, les énoncés 

dont l’auteur n’est pas connu et ceux qui ne reprennent pas des paroles prononcées au 

préalable seraient hors champ d’étude. Et comme ces auteurs, nous avons trouvé 

intéressant d’intégrer dans notre analyse ces formes énonciatives. De ce fait, nous avons 

choisi de dépasser le point de vue grammatical et d’observer, en plus des citations 

d’autres personnes, ce qui pourrait être dit, ce que chacun pourrait se dire, ce qu’un 

groupe de personnes a pu dire, ce que l’on ne dirait jamais ou ce que les autres n’ont 

jamais dit. Toujours d’après Vincent et Dubois, toutes ces formes ont en commun une 

structure syntaxique dans laquelle se distinguent deux actions énonciatives, la première 

étant celle qui est en action (A) et la seconde étant composée de propos réels ou 

imaginaires que l’on veut souligner (B). Nous pensons que lors des débats, d’autres 

moyens que les citations d’autorité et les éléments d’interlocution seront utilisés, tels 

que les généralisations ou la prévision des opinions des autres, et que ces moyens 

peuvent être utilisés dans le cadre de la structure du discours rapporté; mais ils ne 

correspondent pas à la définition traditionnelle du discours rapporté qui nous est 
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proposée dans les différentes grammaires. L’une des autres hypothèses principales de 

notre travail consiste à penser que pour comprendre l’utilisation du discours rapporté, il 

ne suffit pas de tenir compte du point de vue grammatical. Dans notre corpus, le 

discours rapporté ne sera pas seulement utilisé pour reprendre des paroles déjà 

prononcées par d’autres; il aura plusieurs autres emplois.  

Les discours direct et indirect ont été très souvent étudiés; toutefois, dans la 

plupart des nouvelles recherches, ces deux styles ne sont pas distingués, tels qu’ils 

apparaissent dans les grammaires, en deux groupes définis, mais comme séquences d’un 

continuum. D’après Mellet (2000:91, propos recueillis par Schapira, 

2004:131), « l’époque est bien finie où l’on pouvait opposer naïvement deux types de 

discours rapporté, le discours direct et l’indirect, catégories parfaitement étanches 

caractérisées par des critères distinctifs univoques […] La notion de continuum (qui se 

trouve au centre de la thèse de Rosier) bat en brèche la stricte opposition binaire du 

traditionnel diptyque ».  

Les structures ne sont pas toujours pures: dans une même unité textuelle peuvent 

apparaître plusieurs styles (notamment dans le cas des fausses introductions orales), de 

même que l’on peut trouver dans une seule et même citation les deux styles: « Gorka 

m’a dit que Mikel lui avait dit qu’il pleuvrait demain », « comme nous l’avons dit... », etc. 

Cependant, nous pensons qu’il est possible de faire glisser ces citations vers l’un ou 

l’autre extrême de ce continuum; c’est ainsi que nous avons tenté de distinguer les styles 

direct et indirect. Nous exposerons les différences entre ces citations en tenant compte 

de la forme, de l’utilisation et de la fonction; d’autre part, nous avons tenté de définir 

des critères généraux que la grammaire ne propose pas; nous avons établi une liste 

recueillant des critères de différents niveaux, depuis la prosodie jusqu’à la dialectologie. 

Par ailleurs, et cela représente une autre hypothèse de notre travail, nous pensons qu’il y 

aura des différences entre les discours rapportés des adultes et des jeunes, non pas au 

niveau strictement formel, mais plutôt dans l’utilisation et dans les fonctions. En 

d’autres termes, les adultes et les jeunes utiliseront la structure du discours rapporté, du 

point de vue grammatical, mais ils ne l’utiliseront pas dans les mêmes objectifs. 
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En langue française, plusieurs différences ont été relevées entre le discours direct 

et le discours indirect. D’après Andersen (2002), « le discours direct est beaucoup plus 

fréquent en français parlé spontané que le discours indirect, ce qui peut être vu comme 

une tendance générale dans le langage parlé à choisir la parataxe plutôt que la 

subordination ». Compte tenu de ces informations concernant le français, nous 

supposons que dans notre corpus, les locuteurs opteront également pour le discours 

direct. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue que notre corpus est composé de 

textes formels, alors que celui d’Andersen recueillait des discussions radiophonique 

(tertulia); il se pourrait donc que la formalité fasse apparaître le style indirect. Par 

ailleurs, Andersen a identifié des contextes favorisant l’apparition du style indirect en 

français: la négation, l’interrogation, les verbes modalisés, les citations enchâssées... 

Nous prévoyons donc un parallélisme dans notre corpus. 

Pour la définition des unités d’analyse, nous avons tenu compte de deux aspects 

principaux: d’une part, comme nous l’avons expliqué, la nature des sujets de notre 

corpus est particulière —nous préciserons plus tard qu’il s’agit de jeunes, qui possèdent 

donc une expérience culturelle et sociale moindre—; et, d’autre part, l’objectif final de 

notre travail de recherche est d’effectuer une analyse utile à l’enseignement du débat, et 

il nous intéresse donc d’étudier les moyens de prendre en compte l’autre de façon 

consciente et marquée. 

5. PRÉSENTATION DU CORPUS ET 

RESSOURCES POUR LE TRAITEMENT DES 

INFORMATIONS 

Nous avons utilisé pour notre étude des textes empiriques. Nous avons dit dans 

notre introduction que, selon Bronckart (1996), l’analyse linguistique doit avoir pour 

point de départ des textes empiriques. Nous avons suivi ce point de vue (notre corpus 

et les moyens utilisés pour son traitement sont détaillés au chapitre 4), et nous avons 

recueilli deux types de productions.  
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D’une part, nous avons recueilli des débats d’adultes-experts —au nombre de 

trois—, diffusés à la télévision ou à la radio. Ces débats nous ont servi à délimiter les 

caractéristiques du débat et l’utilisation du discours rapporté, ainsi qu’à tirer des 

exemples servant d’illustrations explicatives. Nous les avons également comparés aux 

débats des jeunes, les débats d’adultes représentant notre domaine de référence.  

Rappelons qu’en langue basque, il n’existe pas, à notre connaissance, de références 

permettant d’étudier l’utilisation du discours rapporté à l’oral. Les grammaires font 

référence aux styles direct et indirect, mais toujours au niveau phrastique, et sans 

analyser cette structure du point de vue discursif. De ce fait, il était très important de ne 

pas perdre de vue le corpus des adultes, puisqu’il nous a permis de connaître l’utilisation 

du discours rapporté dans le modèle social du débat.  

D’autre part, nous avons recueilli des débats de jeunes. Ce corpus a été relevé en 

deux phases; dans un premier temps, nous nous sommes rendus dans des 

établissements scolaires, pour recueillir des débats; puis, pour les raisons que nous 

exposons ci-après, nous avons transcrit cinq débats diffusés à la télévision.  

L’un des objectifs principaux de notre travail est de découvrir quels sont les 

moyens linguistico-discursifs utilisés par les jeunes lorsqu’ils participent à des débats, et 

notamment comment ils utilisent le discours rapporté. Dans cet objectif, nous nous 

sommes rendus dans des établissements scolaires, ayant préparé par avance une 

séquence didactique pour l’enseignement du débat (Érard, 1997, adapté; Nonnon, 

1996/97). Or, les résultats ne correspondaient pas à nos espérances, les débats recueillis 

dans les écoles étant, pour la plupart, très courts, et ne présentant pas les 

caractéristiques fondamentales du débat (Garro et Idiazabal, 2005). Après plusieurs 

études préalables, nous avons conclu que l’analyse que nous cherchions à effectuer ne 

pouvait pas se fonder sur ce corpus. Ce recueil n’a toutefois pas été inutile, puisque 

cette expérience de réflexion sur l’aspect didactique du débat a été riche en 

enseignements.  

Cependant, cette expérience enrichissante ne résolvait pas la question 

fondamentale, puisque nous n’avions toujours pas de corpus pour notre étude. Après 
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avoir envisagé plusieurs options, nous avons effectué une analyse préalable de cinq 

débats télévisés que nous avions recueillis, et nous avons constaté que ces productions 

comportaient effectivement les caractéristiques fondamentales que nous attendions, 

c’est pourquoi nous avons décidé de les numériser, puis de les transcrire. Ces débats 

avaient été diffusés par la chaîne de télévision basque (ETB), dans le cadre de l’émission 

“Hori da arrazoia” (Telle est la raison); les participants avaient entre 12 et 14 ans, et les 

débats étaient présentés et dirigés par Joxe Felipe Auzmendi.  

Nous avons numérisé et transcrit l’ensemble de ce corpus. Après avoir observé 

différents modèles de transcription (Calsamiglia et Tusón, 1999, recueil de plusieurs 

propositions; Garcia-Debanc, 1980), nous avons considéré que la proposition du 

groupe de recherche Didactique des langues et formation des enseignants: analyse du français 

enseigné (GRAFE) de l’Université de Genève était la plus appropriée. Partant de ce 

modèle, nous y avons apporté quelques modifications, pour enfin définir nos critères de 

transcription.  

L’objectif était que notre transcription soit la plus claire et la plus compréhensible 

possible. Nous avons respecté les règles orthographiques du basque standard. Nous 

n’avons cependant pas standardisé les dialectes de nos locuteurs, puisque les variantes 

dialectales ont été recueillies; notons cependant que nous ne tenions pas 

particulièrement à ce que les variantes phonétiques et dialectologiques apparaissent 

dans notre transcription. Notre objectif était bien d’effectuer une analyse discursive du 

débat; et nous avons toujours eu en vue cet objectif au moment où nous transcrivions 

le corpus. 

Une fois la transcription terminée, nous avons pensé qu’il nous fallait un outil 

adapté pour la gestion des informations recueillies, afin d’éviter de rechercher et de 

comptabiliser les informations manuellement. Pour cela, nous avons décidé d’utiliser 

une base de données, système informatique permettant la gestion informatisée des 

données. Pour la gestion de nos bases de données, nous avons utilisé le système 

Microsoft Access. En effet, bien que MS Access ne puisse être considéré comme un 

outil adapté à la gestion de bases de données importantes, il convenait cependant tout à 

fait à la taille de notre corpus. Mais surtout, ce système nous a permis de travailler, 
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parallèlement, avec d’autres programmes de Microsoft Office: nous avons pu dresser 

des tableaux et graphiques sur MS Excel, puis les insérer sur MS Word, en complément 

du texte de notre étude. 

Enfin, nous sommes conscients de l’ampleur insuffisante de notre corpus pour 

permettre la généralisation de nos conclusions; toutefois, sa durée étant assez 

importante (environ neuf heures), nous pensons qu’il offre des pistes intéressantes pour 

l’identification de l’attitude des adultes et des capacités et lacunes des plus jeunes. De 

plus, nous pensons pouvoir compenser notre impossibilité de généralisation par une 

analyse du recours plus profonde. 

6. RENVOI AU DISCOURS DE L’AUTRE DANS 

NOTRE CORPUS: ANALYSE DU DISCOURS 

RAPPORTÉ 

Une fois le corpus défini, recueilli et transcrit, et l’unité d’analyse définie —le 

discours rapporté—, nous nous sommes posé plusieurs questions sur le sujet, et 

observé et analysé différents aspects permettant d’y répondre (chapitre 5).  

6.1. DISCOURS RAPPORTÉ ET DISCOURS NON 

ACTUALISÉ 

Lors de la première analyse de notre corpus, nous avons observé, parallèlement au 

discours rapporté, un autre évènement comportant des traces du discours des autres, 

que nous avons appelé « discours non actualisé ». Répétons premièrement que, de 

manière générale, les adultes actualisent moins que les jeunes; les adultes-experts ont en 

effet tendance à ne pas marquer le pôle subjectif-énonciatif, suivant l’effacement énonciatif 

(Rabatel, 2004), à exposer leur opinion de façon impersonnelle et indéfinie: ils utilisent 

un lexique spécialisé, parlent à la troisième personne (on dit que…) ou à la première 

personne de pluriel (nous savons que…), font appel à des proverbes ou citations 

sociales… C’est ce que l’on appelle ne pas actualiser l’énonciation. 
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Or, lorsque nous parlons du discours non-actualisé, nous ne pensons pas à ce 

genre de non-actualisation, mais à la non-actualisation des contenus. Le débat est un 

genre formel, et le locuteur doit être conscient du fait qu’il s’adresse à un public, à des 

auditeurs; par ailleurs, il doit savoir que dans les références qu’il utilise, il ne doit pas 

seulement actualiser la personne qui est à l’origine des propos, mais également ce que 

cette personne a dit —le contenu—. La non-actualisation fait donc ici référence à 

l’absence d’évocation explicite des contenus prononcés par l’autre (ou pensées qui 

auraient pu être prononcées, qui ne seront pas prononcées par l’autre), ces contenus 

étant considérés comme sus, entendus. Le locuteur et l’interlocuteur savent de quoi il 

s’agit, ce que cela sous-entend, mais le contenu doit être compris par inférence.  

Lorsque les adultes reprennent les propos des autres, ils le font de manière 

actualisée; ils ne tiennent pas pour sus les propos des autres, et en explicitent ou 

formulent le contenu. Dans les débats des jeunes, la proportion de discours non-

actualisé est assez large —plus ou moins, selon les occasions—, et la citation reste 

souvent cachée. Le fonctionnement est similaire dans la gestion du sujet, puisque les 

adultes rappellent de manière beaucoup plus explicite le sujet que les jeunes (Larringan 

et Idiazabal, 2001c). 

6.2. DISCOURS RAPPORTÉ: NATURE, UTILISATION ET 

DISTRIBUTION 

Nous avons dit que, dans un débat, l’objet de la conversation n’était pas établi à 

l’avance, que le sujet de discussion, ce qui doit être dit, en somme, était construit par 

l’interaction entre les participants du débat. Or, dans cette construction collective, de 

nombreux référents sont produits par avance (opinions et points de vue des autres) et le 

discours rapporté représente un moyen fondamental pour les intégrer dans notre 

propre discours. Par conséquent, dans une forme textuelle comme le débat, où on 

espère avancer sur une notion avec l’opinion et la pensée de l’autre, on peut supposer 

que le discours rapporté aura une présence importante.  

Pour mesurer la densité du discours rapporté, nous avons utilisé deux moyens de 

comptage: d’une part, nous avons comptabilisé la proportion de discours rapporté sur 
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1000 mots, puis, d’autre part, sur 10 tours de parole. Pour cela, nous avons écarté les 

prises de parole du modérateur et isolé les seuls propos produits par les participants. Ce 

point est particulièrement important dans le cas des débats des jeunes, puisque le 

modérateur est adulte, et qu’il a par ailleurs l’habitude de parler en public. De ce fait, si 

nous n’avions pas écarté pas ses prises de parole, le risque de fausser les informations 

aurait été important.  

Au vu des informations recueillies, il n’y a pas de différences significatives entre 

les adultes et les jeunes, et nous ne pouvons pas dire que les adultes utilisent plus 

souvent ce recours linguistique que les jeunes. Nous chercherons plus tard à savoir s’ils 

l’utilisent de la même manière et dans les mêmes objectifs. 

6.3. DISCOURS RAPPORTÉ EN FONCTION DE LA 

LONGUEUR DES TOURS DE PAROLE  

Larringan et Idiazabal (2003) ont analysé les éléments de politesse dans deux des 

débats de notre corpus (“L’amour” et “Le machisme”), utilisant pour contraste un 

débat d’adultes-experts sur l’éducation sexuelle. Ces deux auteurs affirment que 

l’apparition de ces actions est directement liée à la longueur des productions. Nous 

devons avant tout souligner que l’analyse de l’ensemble de notre corpus ne nous permet 

pas de conclure, comme le faisaient Idiazabal et Larringan (2003), que les jeunes 

produisent des tours de parole plus brefs, puisque les trois quarts des tours de parole 

des adultes sont également courts. Malgré cela, on peut souligner le poids des tours de 

parole très longs (de plus de 100 mots) dans le corpus des adultes, alors qu’ils sont 

quasiment inexistants dans le corpus des jeunes. En outre, notons que la plupart des 

tours de paroles courts apparaissent, dans le débat des adultes, lorsque le modérateur 

n’intervient pas, et que les participations longues sont enregistrées lorsque les 

interlocuteurs cherchent à étendre ou à développer leurs points de vue. 

D’autre part, toujours dans cette même idée et en maintenant l’hypothèse de 

départ, il nous a paru intéressant de chercher, dans nos débats, dans quels tours de 

parole apparaissaient le plus souvent les éléments contenant un discours rapporté. Dans 

le corpus des adultes, nous avons souligné l’information suivante: bien que les longs 
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tours de parole (plus de 20 mots) ne représentent que le quart du débat, 97,63% des 

expressions de discours rapporté se trouvent dans ces parties du débat. De plus, la 

moitié de ces expressions apparaissent dans les tours de parole les plus longs, de plus de 

100 mots. Nous pouvons donc dire que, même si le nombre de longues prises de parole 

n’est pas plus élevé chez les adultes que chez les plus jeunes, il existe bien un lien entre 

la durée des prises de parole et l’apparition du discours rapporté. Nous avons noté la 

même tendance chez les jeunes, comme l’illustre le tableau suivant.  
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graphique 11. Proportion de discours rapporté en fonction de la durée des prises de parole 

 

6.4. EMPLOIS DU DISCOURS RAPPORTÉ 

D’après Roulet (2001), les discours rapportés peuvent être accomplis ou 

potentiels. Le discours rapporté sera accompli si le discours représenté est produit 

avant. 

(208) KU on dirait / que la situation d’aujourd’hui / 

est pire / mais ce n’est pas le cas / l’eau que nous buvons 

aujourd’hui / est bien meilleure qu’il y a trente ans / et on 

peut en dire autant / pour le poisson / et pour la viande / et 

pour n’importe quoi / il doit bien y avoir des cas / comme ça 
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/ à part / moi je suis d’accord avec / ce qui a été dit sur la 

tomate / et on peut en dire autant sur beaucoup de choses / 

mais quand même il faut se dire que tout ce que nous 

mangeons aujourd’hui / par rapport à il y a cinquante ans / 

globalement / est meilleur (Économie (adultes):91) 

Il sera, en revanche, potentiel, dans les cas où la représentation est inventée ou 

lorsqu’elle anticipe les productions éventuelles de l’autre. 

(209) SI […] qu’ils expriment une envie de se 

moquer / parce que / si ceux de l’autre côté / et ceux d’EH 

/ disaient / ici / il ne peut pas y avoir / de groupes du gal / 

ou qui ont un rapport avec le gal / alors / qu’est-ce qui se 

passerait / le parti PSOE serait écarté ? (Politique (adultes): 

75) 

Nous avons ajouté, dans la lignée de Shapira (2004), un troisième groupe: les 

discours rapportés pseudo-accomplis. Cette catégorie est composée des propos 

courants de la société et de ceux qui, bien qu’ils n’aient pas été prononcés dans un 

certain contexte, ressemblent à ce qui a un jour été dit: généralisations, types de 

proverbes ou de expressions; citations exprimant l’habitude (je dis, mon père disait, nous 

avons tendance à dire…) etc. Nous estimons en effet ne pas pouvoir les classer avec les 

accomplis, car ils ne font pas référence à une action parlée précise, ni même avec les 

non-accomplis, puisqu’ils supposent que quelque chose de semblable a déjà été dit. 

En observant les données de notre corpus, on remarque que les résultats varient 

énormément entre les différents débats, et qu’il ne ressort aucune tendance évidente. 

Soulignons toutefois que les citations non-accomplies sont moins produites par les 

adultes que par les jeunes, et que les adultes font généralement plus de citations 

accomplies. Les résultats tirés des corpus des jeunes révèlent que dans deux débats sur 

cinq (“L’amour” et “Les étudés”) les citations majoritaires sont les non-accomplies. Il 

est donc clair que, malgré ce que prétendent les grammaires ou autres théories, la 

structure du discours rapporté n’est pas uniquement utilisée pour reprendre des mots 

produits précédemment. En ce sens, Vincent et Dubois (1998) déclarent dans leur 
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travail que la structure du discours rapporté, en plus de reprendre les propos d’un autre, 

peut également avoir d’autres fonctions. Ces deux auteurs n’étudient pas les discours 

rapportés dans le cadre du débat, mais dans le dialogue, et ils ont identifié cinq emplois 

de cette structure, en analysant, entre autres, les temps verbaux (je dis, j’ai dit et je dirais), 

l’énonciateur, le récepteur et le contenu de la citation: 

1. Reproduction. Plusieurs indices permettent de supposer l’existence d’une 

action d’origine: le passé, certains interlocuteurs définis, la marque du 

récepteur, la situation communicative définie, le temps verbal défini... La 

reproduction représente l’utilisation qui se rapproche le plus de la définition 

traditionnelle du discours rapporté. En évoquant les reproductions, Vincent et 

Dubois (1997) rappellent que l’un des critères permettant de distinguer la 

reproduction de la pseudo-reproduction est la présence d’une marque 

exprimant le récepteur. Ce point nous a créé de nombreux doutes sur l’analyse 

de notre corpus. Les propos concernés dans les débats s’adressent souvent à 

plus d’une personne, généralement à un large auditoire. Par conséquent, dans 

les citations telles que « j’ai dit tout à l’heure que X » il n’y a pas de marque 

directement attribuée au récepteur, puisqu’il n’est pas dit « je vous ai dit tout à 

l’heure que X » ou « j’ai dit tout à l’heure à Y que X »; nous ne pensons 

cependant pas que cela ait une influence sur l’utilisation de la structure du 

discours rapporté, puisque c’est plutôt une caractéristique propre à ce genre de 

textes. C’est pourquoi nous n’avons pas tenu compte de la présence ou non de 

marque de récepteur pour déterminer l’utilisation.  

2. Pseudo-reproduction: la structure du discours rapporté peut être utilisée 

pour faire savoir que certaines paroles ont été prononcées, sans pour autant 

qu’il y ait d’indice de leur énonciation.  

(210) […] la brutalité et la violence utilisées il y a quelques 

années / et celle d’aujourd’hui / cela / c’est nous qui disons 

qu’elle représente un obstacle pour nous / c’est ce que nous 

pensons / qu’elle nous fait obstacle / et qu’il ne faut pas 

l’utiliser // mais le fait qu’il y ait un problème politique 
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derrière / et qu’il faut résoudre ce problème politique / et 

qu’il faut le mettre sur la table / et qu’il faut en parler // c’est 

un fait / mais que cela nous nuit aujourd’hui // alors nous 

sommes dans ce processus / nous avons commencé / il faut 

l’étendre et le renforcer […] (Actualité politique (adultes): 58) 

3. Actualisation: cela ne correspond pas à la reproduction d’un seul évènement 

réel, mais au prototype de plusieurs évènements similaires. L’énoncé peut être 

produit dans les cas correspondant au contexte présenté; ainsi peut-on dire que 

« lorsque la situation X se produit, Y peut dire /dit / lui dit Z ».  

(211) AE oui / mais quand mon père regarde la 

télévision / je travaille dans l’autre // et je dis / je dois te 

parler // oui / oui // plus tard / plus tard // et finalement à 

chaque fois on finit par ne pas parler (Les parents: 24) 

Ce genre d’énonciations permet des généralisations. Souvent, et chez les jeunes 

en particulier —moyen informel— on utilise, pour la généralisation, la 

deuxième personne du singulier zu (tu). Le locuteur crée une situation et fait 

référence à ce que l’on a l’habitude de dire dans cette situation.  

(212) OEt première chose / ce que tu veux // parce 

que c’est comme ça / tu y vas // parce que ce sont mes 

projets / mais / tu écoutes tes parents et / ils te disent / fait 

ce métier // et tu ne vas aller travailler si tu ne veux pas faire 

ce métier / si ? (Les étudés: 192) 

On peut également utiliser différentes locutions pour exprimer que la situation 

énonciative originale n’est pas unique et que les propos sont applicables à 

d’autres situations: par exemple, ainsi… 

4. Invention: il s’agit d’attribuer à quelqu’un des paroles qu’il n’a pas 

prononcées. Il n’y a d’ancrage ni dans le passé ni dans le présent, et le contexte 

de communication est précis, mais faux. Souvent, cette situation inventée 

prend l’apparence d’une narration de fiction et, même si le locuteur utilise le 
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discours rapporté pour porter les propos des personnages de cette narration, 

ces personnages ne sont presque jamais réels. Ces énonciations permettent 

également la généralisation, que ce soit en faisant des personnages les 

représentants d’un collectif (un élève, un enseignant, des parents...), ou en utilisant le 

« tu » de généralisation. Le locuteur crée une situation et évoque ce qui pourrait 

être dit dans cette situation. Il utilise par ailleurs des marques exprimant le 

caractère irréel de la situation: imagines, pensez, par exemple…  

(213) mais imagines par exemple que tu as le sida / tu 

aimerais / que tout le monde / hé ! regardez il a le sida (Le 

SIDA:260) 

Ce sont les emplois de ce type qui permettent le plus de formes verbales, 

puisque le verbe peut être conjugué au présent exprimant le futur proche, au 

futur, au subjonctif, au mode potentiel, à l’impératif ou au conditionnel, et 

même dans des formes non conjuguées.  

5. Assertion: c’est la forme la plus éloignée de la définition traditionnelle du 

discours. Elle correspond à une énonciation au présent, et elle est toujours 

conjuguée à la première personne (je, ou un collectif incluant je). Il n’y a pas 

d’évènement passé, ni d’indice de reproduction, ni de contexte qui ne soit pas 

celui de l’évènement interactif en cours. La source et la situation 

communicative d’origine sont indéfinies, et ont un sens de généralisation: 

quelqu’un a dit que, on dit que, il paraît que, on a l’habitude d’entendre que…; les 

pronoms personnels ni (je) et zu (tu) n’expriment généralement pas la première 

ou la deuxième personne, mais une généralisation, ni peut être n’importe qui 

par rapport au locuteur, et zu par rapport au récepteur. 

L’analyse du corpus nous a permis d’observer que les informations tirées des 

débats des jeunes n’étaient pas homogènes; nous ne pouvons donc pas affirmer que les 

jeunes privilégient telle ou telle utilisation. Nous avons cependant noté deux 

informations très intéressantes. En comparant les débats des jeunes et des adultes, on 

remarque que les adultes utilisent nettement moins d’inventions et d’actualisations que 
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les jeunes. D’autre part, soulignons également que chez les adultes, une citation sur dix 

est une assertion, alors que chez les jeunes, les assertions sont très rares.  
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graphique 12. Emplois du discours rapporté 

 

6.5. DISCOURS RAPPORTÉ PAR STYLES 

Nous avons dit que dans le discours rapporté, deux variables nous intéressaient 

particulièrement: le discours direct et le discours indirect. Pour distinguer ces deux 

variables, nous avons le plus souvent observé la structure syntaxique; toutefois, lorsque 

les informations obtenues étaient insuffisantes ou incertaines, nous avons étudié 

d’autres caractéristiques, telles que la prosodie, le lexique, la pragmatique... Par ailleurs, 

nous ne pouvons pas cacher les doutes qui nous été provoqués par la nature orale: faux 

départs, difficultés à délimiter les unités linguistiques, difficultés de distinction auditive... 

Dans tous ces cas, nous avons également tenu compte de plusieurs critères pour 

déterminer s’il s’agissait du style direct ou indirect. 

Nous avons dit qu’Andersen (2002) avait conclu de son analyse du dialogue en 

français que le langage oral, optant pour la coordination, tendait également vers le style 

direct. En tenant compte de cette information, nous avons cherché à savoir si le 

discours direct apparaissait plus souvent que le discours indirect dans notre corpus. Or, 
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l’observation générale de nos informations ne nous permet de constater aucun écart 

significatif entre les deux styles, ni dans le corpus des jeunes, ni dans celui des adultes.  

 

 

 
L’amour 

Le 
machisme 

Les 
parents 

Les études 
Le 

SIDA 

Actualité 
politique 
(adultes) 

Style 
direct 

29 29 36 50 28 41 

Style 
indirect 

6 30 15 23 35 56 

 

tableau 14. Répartition des styles 

 

Nous avons cependant noté des différences entre les débats. Ainsi semble-t-il que 

nous puissions diviser les débats en deux groupes; d’une part, ceux dans lesquels on 

utilise plus volontiers le style direct (“HdA maitasuna” (débat sur l’amour), “HdA 

ikasketak” (débat sur les études) et “HdA gurasoak” (débat sur les parents)), et d’autre 

part, ceux dans lesquels on utilise autant les styles direct et indirect (“HdA matxismoa” 

(débat sur le machisme), “HdA hiesa” (débat sur le sida)). Enfin, bien que la différence 

soit peu flagrante, on observe que c’est dans le débat des adultes (“Gau:on”) que le style 

indirect est le plus souvent utilisé.  

COMPLEXITÉ DU DISCOURS RAPPORTÉ 

Dans l’analyse du discours rapporté, nous avons établi une première distinction 

entre discours rapportés simples et complexes. Le discours rapporté simple correspond 

à une seule expression de discours rapporté, dans le style direct ou indirect. À l’inverse, 

le discours rapporté complexe décrit un mouvement unique dans lequel on note 

plusieurs expressions de discours rapporté, formulées ou non dans le même style. 

Cependant, nous ne pouvons pas considérer tous les discours rapportés non simples 

comme étant similaires. C’est pourquoi, après analyse des discours rapportés complexes 

relevés dans notre corpus, nous avons distingué cinq sous-catégories:  
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1. Énoncés dans lesquels l’énonciateur fait référence à plusieurs options de 

citation: « Tu n’as qu’à demander. Il te dira peut-être viens, ou il t’enverra 

promener ». 

2. Citations du type oui-non; citations utilisées pour expliquer ou corriger des 

paroles prononcées précédemment: « Je n’ai pas dit que le climat avait 

changé, j’ai dit que l’hiver de cette année était particulier ». 

3. Citations enchâssées: dans un discours rapporté, citations complexes 

contenant une autre citation: « Gorka m’a dit que Mikel lui avait dit de ne 

pas venir demain ». 

4. Citations sur le même plan: les propos repris sont sur le même plan, il n’y a 

ni relation de subordination ni continuation entre les différentes citations; il 

peut s’agir de citations de deux locuteurs, ou de citations produites à deux 

moments différents: « Marian a dit que le chômage avait augmenté, 

maintenant Luis a dit que l’économie allait mieux, et moi je pense qu’ils ont 

tous les deux raison, mais… ». 

5. Échanges de propos rapportés: les énonciations citées composent une 

unité d’échange de propos ayant un début et une fin.  

(214) PU mais cela, c’est quelques parents // d’autres 

parents / ne nous laissent faire / rien faire / c’est-à-dire / 

c’est-à-dire / je peux sortir jusqu’à minuit / non / tu es très 

jeune / et si tu es une fille / c’est pire // parce que / parce 

que / il y a des garçons / et il y a des garçons / et tu dois 

faire attention avec les garçons // et tout ça / certains 

parents / d’autres parents non (Les parents:12) 

Notons que seuls les jeunes utilisent des citations complexes pour corriger leurs 

propos, puisque les adultes utilisent des moyens plus développés pour dissiper les 

malentendus: en reformulant, en d’autres termes, c’est-à-dire, ce que j’ai voulu dire… Ils ne 

reviennent pas sur ce qu’ils ont dit, mais en reformulent l’objectif ou les mots. D’autre 

part, les jeunes utilisent en particulier deux types de citations complexes: l’échange de 
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propos rapporté et les citations de type oui-non. Cette utilisation, nous le verrons plus 

tard, est directement liée à la fonction que les jeunes attribuent au discours rapporté. 

Enfin, soulignons qu’il existe, selon les types de discours rapportés complexes, une 

tendance à utiliser tel ou tel style. Ainsi l’échange de propos rapporté est-il le plus 

souvent formulé au style direct, alors qu’on trouve dans les citations enchâssées —

comme le notait Andersen (2002)—, indifféremment le style direct ou indirect.  

VERBES INTRODUCTIFS 

Traditionnellement, l’analyse des verbes introductifs a eu une importance capitale 

dans l’étude du discours rapporté (Reyes, 1993; Vincent et Dubois, 1997; Méndez, 

1999; Van der Houwen, 2000; Marnette, 2002…). C’est pourquoi nous avons voulu, 

nous aussi, exposer quels sont les verbes introductifs utilisés dans notre corpus, 

observer les différences entre les jeunes et les adultes, rechercher une éventuelle 

influence de l’utilisation du style direct ou indirect dans le choix des verbes introductifs, 

etc. 

Nous avons distingué quatre catégories de verbes introductifs16.  

1. verbe esan (dire) 

2. Verbes spécifiques faisant référence à un acte illocutoire. Cette catégorie 

est elle-même divisée en trois sous-catégories:  

• Verbes locutoires modalisés: verbes spécifiques exprimant une 

modalisation énonciative. Même si la plupart comportent le verbe esan 

(esan ahal (pouvoir dire), esan nahi (vouloir dire)…), certains sont 

composés à partir d’autres verbes (azaltzen hasi (commencer à 

expliquer), erantzuteko gai izan (être capable de répondre)...).  

• Verba dicendi autres qu’esan: contrairement à esan, ils exposent 

l’évènement de communication et donnent des informations sur 
                                                 
 
 

16 Ce classement est fondé sur les critères définis par Vincent et Dubois, 1998; Méndez, 1999; Marnette, 
2002... Nous n’avons pas suivi un seul critère de catégorisation, mais composé notre propre critère à partir de 
l’ensemble de leurs propositions. 
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l’attitude et la façon de parler de l’énonciateur (azpimarratu (souligner), 

adierazi (exprimer), galdetu (demander), kontatu (raconter)…)  

• Verbes d’action: verbes utilisés pour permettre la citation, mais 

n’ayant pas de rapport sémantique direct avec la parole (joan (aller), 

ekarri (apporter), begiratu (regarder), egon (rester)…). 

3. Verbes de pensée: nous n’avons pris en compte que les verbes de pensée 

faisant référence à des paroles intérieures. Nous avons donc tenté de 

distinguer les deux significations du verbe pentsatu (penser) (pentsatu=dire vs. 

pentsatu=croire), suivant les critères proposés par Marnette (2000). 

4. Énoncés sans verbes: bien qu’il y ait presque systématiquement un verbe 

introductif, il arrive que la prosodie, l’identification de la source ou autre 

information contextuelle permettent d’identifier une citation.  

Il existe des différences significatives entre les jeunes et les adultes dans 

l’utilisation des les verbes introductifs. En observant le corpus des adultes, on note un 

certain lien entre l’action de discours rapporté et le verbe introductif.  

Les adultes utilisent davantage de verbes spécifiques, dont les formes sont variées. 

Bien que nous ayons relevé une majorité de phrases positives dans le débat des adultes, 

lorsqu’ils font référence à une phrase interrogative, ils utilisent majoritairement des 

verbes communicatifs autres qu’esan; en d’autres termes, ils font référence à des questions en 

utilisant des verbes tels que galdetu (demander) ou galdera egin (poser la question). En 

revanche, dans les débats des jeunes, on fait le plus souvent référence aux questions par 

le biais du verbe esan, et les verbes comme galdetu apparaissent très rarement. D’autre 

part, nous avons noté que seuls les adultes utilisent des verbes modalisés. Les verbes 

d’action représentent une exception parmi les verbes spécifiques, puisque les jeunes les 

utilisent plus souvent que les adultes. Ceci est directement lié à la fonction que les 

jeunes attribuent au discours rapporté, puisque les exemples sont souvent fondés sur 

des actions, et donc, ce sont les verbes d’action qui introduisent la citation joaten da eta 

(il y va et…), irten zen eta (il est sorti et…). À l’inverse, les adultes utilisent les verbes 
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spécifiques en particulier pour interpréter l’acte de parole d’origine: azpimarratu 

(souligner), ongi azaldu (bien expliquer), problema bat planteatu (poser un problème)… 

Par ailleurs, les informations semblent révéler que l’on ne fait pas souvent 

référence dans notre corpus aux paroles intérieures dont parlait Marnette (2002), 

puisque les verbes de pensée utilisés dans cet objectif sont très rares. 

Enfin, nous avons remarqué qu’il n’y a, dans le corpus des adultes, aucune citation 

sans verbe introductif, alors que cela arrive assez fréquemment dans le corpus des 

jeunes. Cela est directement lié au nombre d’échanges de parole rapportés. 

Quant à la relation entre le verbe introductif et le type de discours rapporté, 

d’après certains auteurs (Vincent et Dubois, 1998; Van der Houwen, 2000; Andersen, 

2002...), la différence entre le discours direct et le discours indirect est l’utilisation du 

verbe spécifique dans le premier cas, et l’absence de verbe dans le second. Le discours 

direct apparait plus souvent sans verbe qu’avec un verbe spécifique. Le style indirect 

suppose systématiquement le verbe, et les verbes spécifiques y apparaissent plus 

souvent que dans le style direct. Dans une certaine mesure, nous avons observé la 

même réalité dans notre corpus: les énoncés sans verbes sont presque toujours de style 

direct, les verbes spécifiques apparaissent plus volontiers dans le style indirect chez les 

adultes, mais cela ne se vérifie pas chez les jeunes. 

 

Verbes spécifiques 

 

Dire  

1* 2* 3* 

Verbes de pensée Énoncés sans 
verbes 

 
Style 
direct 

Style 
indirect 

Style 
direct 

Style 
indirect 

Style 
direct 

Style 
indirect 

Style 
direct 

Style 
indirect 

Style 
direct  

Style 
indirect 

Style 
direct 

Style 
indirect 

L’amour 18 4 0 0 1 1 8 0 1 0 3 2 
Le 
machisme 19 31 0 0 3 1 5 0 2 0 1 0 

Les parents 21 18 0 1 1 1 9 1 2 0 11 2 

Les études 33 24 0 0 1 2 6 0 1 0 15 1 

Le SIDA 23 36 0 0 3 1 1 0 1 0 3 0 
Actualité 
politique 
(adultes) 31 34 2 5 11 20 2 1 1 2 0 0 

TOTAL 145 147 2 6 20 26 31 2 8 2 33 5 

* Verbes locutoires modalisés ** Verba dicendi autres qu’esan *** Verbes d’action  

 

tableau 15. Verbes introductifs par styles 
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Nous avons également observé les modalités du verbe introductif. D’après 

Andersen (2002), la négation et l’interrogation ont une tendance plus forte à utiliser le 

style indirect. Cette information nous a paru intéressante, et nous avons cherché à la 

vérifier sur notre corpus. Nous avons constaté que nos locuteurs n’utilisaient pas le 

style indirect lorsqu’ils faisaient référence à des questions, et que ce type de discours 

rapporté apparaissait bien plus souvent au style direct. Quant à la négation, nous 

n’avons pas noté de différence significative dans notre corpus, bien qu’il semble que la 

tendance penche plutôt vers le style indirect. 

Enfin, nous avons observé la place des verbes introductifs par rapport à la 

citation, et nous avons noté que, le plus souvent, le verbe apparaît avant la citation, 

mais que les adultes ont davantage tendance à insérer le verbe dans la citation. Cette 

information pourrait être importante pour délimiter l’utilisation de ces verbes à l’oral. À 

l’écrit, on trouve fréquemment le verbe introductif après la citation, car l’écriture 

comporte une pragmatique différente. Au style soutenu, le verbe n’est pas uniquement 

un marqueur mais également un moyen d’ajouter de l’information; c’est dans ce sens 

que nous interprétons également l’utilisation du verbe introductif inséré dans la citation 

par les adultes, puisque cette nature parenthéique est une caractéristique d’un langage 

plus soutenu. 

FONCTIONS DU DISCOURS RAPPORTÉ 

Nous avons évoqué jusqu’à présent les caractéristiques du discours rapporté, ses 

différents emplois, la nature réelle ou imaginaire de ses références, ses tendances à 

utiliser le style direct ou indirect, les raisons de ces orientations, etc. Nous allons 

maintenant chercher à exposer quels sont les objectifs recherchés par les adultes et les 

jeunes lorsqu’ils utilisent le discours rapporté dans un débat, quelles sont les fonctions 

qu’ils lui attribuent et quelles sont les différences éventuelles entre les jeunes et les 

adultes dans ce comportement. 

Notre objectif n’est pas d’établir une description des fonctions principales du 

discours rapporté, mais de révéler dans quels buts il est utilisé dans notre corpus. Pour 



Débats publics en langue basque. Analyse du discours rapporté 
 

  396 

définir ces différentes fonctions, nous nous sommes fondés sur les travaux de Garro, 

Idiazabal et Larringan (non publiés). Nous avons défini trois fonctions distinctes:  

1. Discours rapporté servant à renvoyer aux propos des autres —ou aux 

nôtres—. Dans ce cas, il n’y a pas de travail discursif sur la citation, c’est-à-

dire que les propos des autres deviennent référence. 

2. Discours rapporté visant la construction de notre point de vue. Dans ce cas, 

on effectue un travail discursif à travers la citation; en effet, la citation n’est pas 

seulement une référence, mais un moyen permettant de construire la pensée et 

le point de vue. Les citations ayant un objectif argumentatif font partie de cette 

catégorie. 

3. Discours rapportés servant à donner un exemple, une métaphore ou un 

modèle. Ils sont utilisés pour donner la parole aux personnages de ce récit, 

qu’ils soient fictifs ou réels. 

Le graphique ci-dessous illustre la distribution très différente des informations 

concernant les jeunes et les adultes. En effet, les jeunes utilisent plus souvent que les 

adultes le discours rapporté dans le but de donner les exemples ou des modèles, alors 

que les adultes utilisent très peu souvent ce type d’illustrations pour renforcer leur 

argumentation. Contrairement aux jeunes, les adultes-experts utilisent majoritairement 

(six fois sur dix) la fonction permettant de construire leurs points de vue. D’autre part, 

les informations concernant les jeunes ne sont pas plus homogènes. Ainsi, dans le débat 

“HdA gurasoak” (débat sur les parents) quasiment tous les discours rapportés sont 

utilisés pour donner des exemples ou des modèles. En revanche, dans le débat “HdA 

matxismoa” (débat sur le machisme), qui est conçu sous la forme pour/contre, il 

apparaît une opposition entre filles et garçons. C’est donc le locuteur lui-même ou son 

propos qui deviennent référents “tu as dit que A, et je suis contre ”. 
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7. CONCLUSIONS ET DISCUSSIONS 

COMPLEMENTAIRES 

À partir des textes empiriques relevés, nous avons tenté de comprendre en quelle 

mesure et comment les jeunes utilisent le discours rapporté lorsqu’ils participent à un 

débat. Compte tenu des exigences du débat et la production des adultes nous servant de 

référence, nous avons voulu révéler les similitudes et les différences existant entre cette 

référence et le débat des jeunes.  

Vous trouverez, après ce résumé, un chapitre récapitulant l’ensemble de nos 

conclusions. 

8. UNE UTILISATION LIÉE À 

L’APPRENTISSAGE: PISTES POUR 

L’ENSEIGNEMENT DE L’ORAL 

Le processus de ce travail de recherche nous a beaucoup appris sur l’oral, le débat 

et le discours rapporté. Dans ce processus d’apprentissage, nous nous sommes appuyés 

sur les textes et les propos de nombreux auteurs, nous avons parcouru un chemin long 
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graphique 13. Fonctions du discours rapporté 
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et parfois difficile pour recueillir notre corpus, nous avons du prendre des décisions 

pour l’analyse de ce corpus, et mener des réflexions pour pouvoir prendre ces décisions.  

Une fois toutes ces démarches accomplies, nous avons observé tout ce que nous 

avons appris, et rédigé le septième et dernier chapitre. Nous avons dit au début de cette 

étude que cette thèse concernait la didactique de l’oral, puisque nous cherchions à 

donner quelques éclaircissements servant à l’enseignement de l’oral. Ainsi, dans ce 

dernier chapitre, nous nous sommes d’abord posé plusieurs questions sur la didactique 

de l’oral: doit-on enseigner l’oral ? Quel oral doit-on enseigner ? Comment devrait-on 

envisager la didactique de l’oral ?... Nous avons tenté de répondre à ces questions, en 

nous appuyant sur nos lectures et sur l’expérience que nous a offerte notre travail de 

recherche. Nous parlerons de la didactique de l’oral, de manière générale, mais cette 

réflexion sera menée à partir de la situation de la langue basque. 

La deuxième partie de ce chapitre est plus spécifique à l’enseignement du débat. 

Nous avons tenté d’exposer à quel point il était important pour nous de travailler le 

débat à l’école. En effet, comme disaient Dolz, Rey et Surian (2004), les enfants et les 

jeunes doivent argumenter et négocier tous les jours, que ce soit pour demander de 

l’argent de poche, pour demander un sandwich qui soit à leur goût ou pour pouvoir 

regarder l’émission de télévision qui leur plaise. De plus, en approchant de l’âge adulte, 

ils devront discuter et argumenter, donner leur opinion et comprendre les points de vue 

des autres, que ce soit à la maison, au travail ou, plus généralement, dans la société, 

pour pouvoir résoudre des conflits et développer toute connaissance. Tous les élèves 

ont le droit de développer leur capacité d’argumentation, et il doit relever de la 

responsabilité de l’école d’offrir des interventions didactique et des outils permettant 

d’amoindrir les différences éventuelles entre les élèves (origine sociale, habileté de 

chacun, occasions de voir des activités de référence, etc.). Nous considérons le débat 

comme moyen très approprié à cette mission.  

Nous avons donné dans ce chapitre des pistes pour l’enseignement du débat, dont 

une grande partie a été tirée de notre travail de recherche. Nous avons particulièrement 

souligné les points que notre étude nous a révélés: importance du choix du thème du 
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débat, d’une image appropriée du débat, de l'allongement de l’activité orale et de la prise 

en compte de l’autre.  

Nous avons pu tirer de notre travail une conclusion générale qui nous a paru 

intéressante d’un point de vue didactique. Souvent, et notamment dans le discours 

rapporté, il ne suffit pas de connaître une structure syntaxique; l’utilisation pragmatique-

discursive doit également être enseignée. En d’autres termes, il ne suffit pas de donner 

des exercices aux élèves pour qu’ils transposent au style indirect ce qui est formulé au 

style direct; il faut leur enseigner quand et pourquoi le discours rapporté est utilisé, et 

leur offrir des contextes et moyens leur permettant de le faire de façon adaptée. Nous 

ne disons pas ici que la grammaire ne doive pas être travaillée, mais bien que ce travail 

doit être envisagé du point de vue pragmatique-discursif. 





 

   

 

2. ERANSKINA





 

   

CONCLUSIONS ET 

DISCUSSIONS 

COMPLEMENTAIRES 





  Conclusions et discussions complemetaires 
    

  405
  
   

 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

Nous avons dit et répété tout au long de notre travail que nous considérions le 

débat comme un espace permettant d’approfondir un sujet ou référent, et de construire 

ensemble une vérité supérieure, et non pas, —contrairement à l’image véhiculée sur le 

débat dans les médias— une activité fondée sur l’opposition, sans aucune recherche 

d’un espace commun. À la suite de notre analyse, nous tenons à souligner que l’image 

que nous avions du débat s’est avérée exacte. Le débat est un espace de discussion, de 

partage des opinions et des points de vue. Il ne suffit pas, en effet, d’avoir un point de 

vue, ou d’exposer son opinion; cela ne représente que le point de départ, et le débat est 

le développement discursif de ces idées. 

Il n’est donc ni suffisant ni approprié d’exprimer, comme font souvent les plus 

jeunes, son point de vue sur un sujet donné par le biais de formules telles que « je suis 

pour » ou « je suis contre ». Les débats des jeunes ressemblent souvent à des sondages, 

puisque les participants se contentent de répondre aux questions posées par le 

modérateur. Or, en exposant son propre point de vue, chacun doit tenir compte de 

l’opinion de l’autre —l’autre, au sens de l’altérité—; il doit s’approprier les points de vue 

des autres, pour pouvoir compléter et situer le sien en fonction de l’autre. De plus, 

notre travail de recherche nous a confirmé que le discours rapporté était un moyen 

fondamental permettant de représenter de façon marquée le point de vue et les 

opinions des autres.  

Nous avons étudié la manière dont le discours rapporté est utilisé dans le débat, 

mais il est évident que notre corpus en a conditionné l’analyse. En effet, l’étude s’est 
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fondée sur notre corpus, notre objectif étant d’observer dans quelle mesure et de quelle 

manière les jeunes bascophones de 12-14 ans utilisent le discours rapporté pour 

renvoyer aux propos des autres, quels moyens ils utilisent à cet effet, quels mécanismes 

ils choisissent et avec quelles fonctions, quels sont les verbes de communication et de 

pensée qu’ils utilisent le plus fréquemment, etc. C’est dans cet objectif que nous avons 

délimité la manière dont les jeunes utilisent le discours rapporté et dans quel but.  

Si nous avions mené l’analyse du discours rapporté d’un point de vue 

exclusivement syntaxique, nous aurions déclaré que les jeunes connaissent la structure 

du discours rapporté, qu’il s’agisse du style direct ou du style indirect. Et nous aurions 

ajouté que certains utilisent plus que d’autres le style direct. Or, il semble que ce point 

de vue ne permette pas d’exposer l’un des aspects importants de ce recours, puisqu’il ne 

nous éclaire que très peu sur les différences communicatives et discursives qui existent 

entre ces deux styles et sur les différentes utilisations et fonctions possibles de cette 

catégorie discursive. 

Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que cette analyse concerne des débats 

produits dans un certain contexte —à la télévision, avec un modérateur, les participants 

ayant été invités en tant qu’experts…— et que, bien qu’il soit important en durée (plus 

de cinq heures), il représente un corpus limité (cinq débats). Par conséquent, nous ne 

pouvons pas nous permettre de généraliser et de dire qu’en langue basque, les jeunes 

utilisent de telle ou telle façon le discours rapporté dans les débats. Cependant, cette 

étude nous a permis de déceler des tendances et des pistes utiles vers une certaine 

généralisation. 

Les informations concernant ce type de discours rapporté étaient quasiment 

nulles, notamment dans le cadre du milieu scolaire. Les rares descriptions existant en 

langue basque sur le discours rapporté sont effectuées d’un point de vue grammatical. 

Or, comme nous l’avons dit, nous considérons ce point de vue trop limité pour rendre 

compte de toutes les caractéristiques de ce recours.  

De manière générale, nous en savons peu sur le comportement des jeunes 

bascophones dans une activité linguistique formelle comme le débat. Les informations 
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les plus précises dont nous disposons sont souvent les opinions et les représentations 

que s’en font les enseignants. Ni les linguistes, ni les personnes chargées de 

l’enseignement de la langue basque ne nous ont réellement éclairés sur la façon dont 

parlent les jeunes. Ils diront sans doute que, de manière générale, ils parlent mal, que 

leur qualité d’expression est faible. 

Nous avons dit dans le chapitre précédent que différents exemples montraient que 

les jeunes ne respectaient pas toujours les règles de grammaire de la langue basque. Ils 

ne maîtrisent pas toujours l’ergatif ou la concordance, le lexique n’est pas toujours 

approprié, ils utilisent souvent un registre déplacé, etc. Les erreurs commises sur ce 

niveau sont généralement faciles à repérer, mais plus difficiles à corriger. Cela dit, dans 

notre travail, nous avons observé des aspects moins évidents; nous avons voulu révéler 

leurs capacités et leurs lacunes sur un autre niveau. 

2. DISCOURS NON ACTUALISE, VERS UN 

DISCOURS RAPPORTE 

Dès le début de notre travail sur le corpus, nous avons constaté que l’activité 

linguistique des jeunes comprenait de nombreux exemples de ce que nous avons appelé 

le « discours non-actualisé ». Nous savons que, de manière générale, les adultes 

actualisent moins que les jeunes leur énonciation; en d’autres termes, ils pratiquent bien 

plus souvent l’effacement énonciatif, exposant leur opinion de manière impersonnelle 

et indéfinie, et pour cela, ils utilisent différents moyens: lexique spécialisé, troisième 

personne (esaten da (on dit que)…), première personne du pluriel (badakigu (nous savons 

que)…), proverbes, expressions courantes… Cependant, comme nous l’avons expliqué 

au resumé précédent, dans le cas du « discours non-actualisé », nous n’avons pas 

observé la non-actualisation de l’énonciation mais celle du contenu. Le débat est une 

activité publique et le locuteur doit savoir que ses paroles ne s’adressent pas seulement à 

son interlocuteur, mais également à des auditeurs. Les adultes en sont conscients, et 

lorsqu’ils font référence aux propos des autres, ils actualisent le contenu. 

En revanche, dans certains débat des jeunes, on constate de nombreux discours 

non-actualisés –de façon plus ou moins importante-. Les locuteurs révèlent quelques 
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pistes permettant de comprendre qu’ils reprennent les propos des autres, mais ils ne 

reprennent pas le contenu proprement dit. S’il est vrai que par ce type d’expression on 

tient compte de l’autre dans une certaine mesure, cette stratégie reste toutefois très 

basique. Nous avons vu, aussi bien au cours de notre travail qu’en observant des débats 

scolaires d’enfants étudiés par Garro et Idiazabal (2005a), que les enfants l’utilisaient 

très fréquemment. Soulignons par ailleurs que cette non-actualisation n’est pas propre 

aux renvois aux discours des autres, puisque Larringan et Idiazabal (2001c) ont observé 

des faits similaires dans la gestion du thème: les renvois au sujet abordé sont effectués 

de manière plus explicite par les adultes que par les enfants. Nous avons dit que cette 

actualisation était étroitement liée à l’image que l’on se fait d’une situation formelle, et il 

se trouve que les jeunes ne se comportent pas toujours en tenant compte du fait qu’ils 

parlent en public.  

Les trois types de discours non-actualisés les plus remarquables sont les suivants: 

utilisation du verbe introductif seul (« Il ne le dira pas, s’il est ton ami, il ne le dira 

pas »), attributions (« Je ne suis pas d’accord avec Pablo ») et déterminants de nature 

anaphorique (« Je ne suis pas d’accord avec ce qu’Asier a dit »). Notons qu’il existe un 

continuum entre ces trois types, puisque le premier cas représente le moins actualisé, et 

le déterminant de nature anaphorique, le plus actualisé des types de non-actualisation. 

En effet, dans cette troisième catégorie, le contenu n’est pas actualisé, mais la source et 

l’acte de parole le sont, ce qui prouve un certain souci de reprendre les propos de 

l’autre. Cependant, nous n’avons pas pris ce type d’évènements en compte lorsque nous 

avons étudié le discours rapporté.  

De même, nous avons dit dans notre étude que les jeunes montraient parfois un 

besoin d’actualiser le contenu, qu’ils complètent au fur et à mesure (« Ce qu’Ainhoa a 

dit / par exemple elle a dit / si tu as fait des études universitaires… »). Cela prouve que, 

parfois, les jeunes ont conscience de se trouver en situation publique et de devoir 

actualiser les propos des autres lorsqu’ils y font référence. 
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3. LE DISCOURS RAPPORTE DANS LE DEBAT 

Notre hypothèse de départ s’est confirmée, puisque les adultes utilisent souvent le 

discours rapporté dans le débat. C’est ce que révèlent les informations générales 

recueillies; cependant, la confirmation de cette hypothèse vient surtout de l’analyse 

tenant compte de la longueur des tours de parole. En effet, dans les débats des adultes, 

six discours rapportés sur dix sont utilisés dans des tours de parole de plus de 100 mots; 

mais ce n’est pas tout: tous les tours de parole de plus de 100 mots comportent au 

moins un discours rapporté, et souvent plusieurs. Nous avons donc constaté que dans 

les débats des adultes, les discours rapportés sont extrêmement nombreux, notamment 

dans les longues prises de parole, c’est-à-dire lorsque le point de vue argumentatif est le 

plus développé. Cela confirme notre première hypothèse principale qui consiste à dire 

que le discours rapporté est un outil fondamental chez les adultes pour l’exercice du 

débat.  

Dans les productions des jeunes, bien que le discours rapporté soit moins souvent 

utilisé, de manière générale, la tendance par rapport à la longueur des tours de parole est 

similaire: plus les prises de parole sont longues, plus on trouve de discours rapporté. 

Rappelons toutefois que les jeunes produisent nettement moins de longues prises de 

parole que les adultes, puisque, la plupart du temps, ils répondent brièvement aux 

questions du modérateur, sans développer d’argumentation. Par conséquent, et dans la 

lignée d’Idiazabal et Larringan (2003), l’allongement des productions de parole pourrait 

être significatif dans l’apparition de ce type de recours. Non pas que l’allongement 

proprement dit apporte directement la multiplication du discours rapporté, mais les 

longues prises de parole représentant un contexte propice à l’apparition du discours 

rapporté, il y est produit plus fréquemment.  

La longueur des prises de parole est étroitement liée à la situation communicative. 

Ainsi les adultes produisent-ils des tours de parole brefs lors de leurs échanges privés, 

dans les types de dialogue les plus proches du discours commun; à l’inverse, les longues 

prises de parole apparaissent lorsque le modérateur donne la parole, ou lorsque le sujet 

ne les concerne que de loin . Les adultes-experts savent que lorsque le modérateur leur 

donne la parole, ils ne s’adressent pas seulement à leur interlocuteur. Rappelons que le 
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modérateur représente la « voix » des auditeurs, puisqu’il apporte au débat les intérêts 

du large public et agit au nom de l’institution, de l’intérêt général. Notons que le 

modérateur des débats des jeunes remplit plus souvent une fonction d’interrogateur 

qu’une fonction de médiateur-conducteur (Idiazabal et Larringan, 2001a). 

Nous venons de voir que la fréquence du discours rapporté varie entre les débats 

des jeunes et ceux des adultes; mais cette inégalité n’est pas seulement quantitative, 

puisqu’il existe des différences évidentes entre les deux groupes de sujets dans la nature 

et les raisons de l’utilisation du discours rapporté et dans sa distribution.  

Premièrement, nous avons dit que la structure du discours rapporté ne permettait 

pas seulement de faire référence à des paroles ayant été produites précédemment, 

puisque tous les discours rapportés ne sont pas accomplis; l’on rapporte également des 

expressions courantes de la société ou des propos qui, bien qu’ils n’aient pas été 

prononcés dans un contexte précis, semblent ressembler à ce qui a un jour été dit, soit, 

des propos pseudo-accomplis; enfin, on rapporte également des discours qui n’ont 

jamais été prononcés, que l’on appelle discours non-accomplis. Nous avons constaté 

lors de notre étude que les adultes, conformément à ce que l’on attend d’un débat, 

produisent des citations accomplies plus souvent que des discours non-accomplis ou 

pseudo-accomplis. Plus de la moitié des discours rapportés produits par les adultes 

correspond à des références de propos prononcés antérieurement. Lorsque l’on revoie 

aux propos d’un autre, on effectue une sélection, puisque le locuteur décide quels 

propos, parmi ceux qui ont été prononcés ou parmi les expressions courantes, valent la 

peine d’être rapportés. Ce point prend une importance particulière dans le cas des 

citations d’autorité, puisque le locuteur décide quelles voix de la société il doit souligner, 

que ce soit pour les valoriser ou, au contraire, pour les dévaloriser.  

Les jeunes, en revanche, produisent surtout des citations non-accomplies et 

pseudo-accomplies. Par ailleurs, ils utilisent la structure du discours rapporté beaucoup 

plus souvent que les adultes pour renvoyer à des propos inventés (graphique 4). Nous 

verrons plus tard que cela est directement lié aux utilisations et aux objectifs discursifs-

argumentatifs qu’ils attribuent au discours rapporté, et donc, à la perception qu’ils ont 

du débat. 
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Précisons, pour éviter toute confusion, que nous avons, d’une part, étudié les 

différentes utilisations que peut revêtir la structure du discours rapporté, dans la lignée 

de Vincent et Dubois (1998), et d’autre part, observé avec quels objectifs et quelles 

fonctions sont utilisés les discours rapportés dans les débats de notre corpus. Bien qu’il 

existe des liens entre les utilisations et les fonctions, elles ne correspondent pas 

toujours. Ainsi, si l’invention est presque toujours utilisée pour donner des exemples, 

les discours rapportés ayant une utilisation de reproduction peuvent être utilisés pour 

recueillir les propos de soi-même ou des autres, mais aussi pour construire un point de 

vue. Dans l’exemple (1), la structure du discours rapporté est une reproduction, et elle 

est utilisée pour construire un point de vue; dans l’exemple (2), à l’inverse, la 

reproduction est utilisée pour renvoyer aux propos d’un autre, pour reprendre le thème. 

(215) LE Arnaldo / le problème / des fors moi je suis 

d’accord / et quelque part tout à l’heure Allande a dit et c’est 

vrai // que le for d’Ermua ou l’esprit / de Lizarra / le pacte 

d’Ajuria Enea // et avant cela celui de Madrid de Pamplona 

etc. / le statut de Gernika bientôt dans notre petit pays // 

toutes les villes symboliques seront prises dans autant de fors 

// c’est vrai / finalement / qu’on va devoir chercher // un 

for de je ne sais pas quel nom […] (Gau:on 104) 

(216) BS ici / on a parlé de ce qu’est la paix / et moi 

récemment / j’ai écrit / que pour moi la paix c’est / de se 

sentir chez soi […] (Gau:on 68) 

 Nous avons vu la théorie de Vincent et Dubois (1998) selon laquelle la structure 

du discours rapporté peut avoir cinq utilisations distinctes: la reproduction, la pseudo-

reproduction, l’actualisation, l’invention et l’assertion. Après analyse de notre corpus, 

nous avons constaté qu’à quelques nuances près, nous retrouvions ces cinq utilisations. 

De plus, l’étude des utilisations des structures du discours rapporté nous a permis de 

conclure qu’elles variaient entre les jeunes et les adultes (graphique 5).  

Les deux premières utilisations, la reproduction et la pseudo-reproduction, 

permettent de rappeler des paroles produites par d’autres. L’actualisation et l’invention 
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servent, quant à elles, à inventer de nouveaux mondes et à donner la parole aux 

personnages qui s’y trouvent. Lorsque le discours rapporté est utilisé à des fins 

narratives –dans une histoire drôle, dans un conte...-, en dehors de l’ici et maintenant, 

ce sont ces utilisations qui sont les plus habituelles. Et, enfin, l’assertion sert à 

camoufler la source et à faire en sorte que l’auditeur accepte le contenu. Cette 

utilisation, tout comme l’hétérogénéité énonciative, exige une plus grande expérience 

sociale.  

Ces utilisations ne sont pas sans rapport avec les genres de textes; ainsi, dans les 

genres de textes de fiction, c’est-à-dire, en dehors de l’ici et maintenant (conte, 

légende...) les utilisations les plus fréquentes sont l’actualisation et l’invention. Dans un 

débat, ce sont, au contraire, la reproduction, la pseudo-reproduction et l’assertion que 

l’on trouve plus fréquemment. Par ailleurs, c’est cette dernière utilisation qui présente, 

du point de vue argumentatif, le niveau de développement le plus élevé des trois. 

Compte tenu des informations recueillies, soulignons que si les adultes suivent ces 

tendances, il n’en est pas de même pour les jeunes. Les adultes utilisent plus 

fréquemment l’assertion, et moins souvent l’invention et l’actualisation, que les jeunes. 

De plus, nous avons noté que les jeunes produisaient de nombreuses inventions et 

actualisations, davantage que ce que l’on pourrait imaginer dans le cadre d’un débat. 

Nous pouvons donc dire que, contrairement aux adultes, les jeunes n’utilisent pas la 

structure du discours rapporté tel que le demande le genre de textes.  

Comme nous l’avons dit plus haut, cet aspect est lié aux objectifs visés par les uns 

et les autres lorsqu’ils utilisent le discours rapporté. Notre analyse nous a permis de 

distinguer trois fonctions ou objectifs: renvoi aux propos d’un autre –ou de soi-même-, 

construction de son propre point de vue, et enfin, expression d’un exemple, d’une 

métaphore ou d’un modèle.  

Dans la première fonction, le locuteur n’effectue aucun développement discursif. 

Il reprend les propos de l’autre et en fait directement le référent. Lorsque les adultes 

utilisent le discours rapporté dans cet objectif, il est habituellement lié à la gestion du 

sujet; en d’autres termes, ils utilisent le discours rapporté comme moyen de renvoyer au 

sujet (« Tu as dit X et à ce propos je voudrais dire que… »). De plus, quand ils utilisent 
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le discours rapporté dans ce but, il apparaît souvent en début de prise de parole, ou lors 

d’un changement de sujet, comme recours discursif de prise de parole. Quant aux 

jeunes, qui utilisent le discours rapporté plus souvent que les adultes dans cet objectif, 

ils ne s’en servent pas uniquement comme appui; ils transforment les propos de l’autre 

en référent et exposent leur point de vue à ce sujet (« Tu as dit X et je ne suis pas 

d’accord »); les propos de l’autre ne sont donc pas utilisés pour avancer ensemble.  

Quant à la deuxième fonction, qui consiste à construire son propre point de vue 

en utilisant les propos de l’autre, elle suppose un parcours discursif plus large. Le 

discours rapporté n’est pas seulement une référence, mais également un moyen de 

construire sa pensée et son point de vue. C’est la fonction que l’on devrait trouver le 

plus souvent dans les débats, puisqu’elle représente le moyen le plus approprié pour 

créer des espaces collectivement. Les propos de l’autre sont rappelés pour renforcer son 

propre point de vue, ou pour faire en sorte que les autres acceptent son propre point de 

vue; ce sont donc des références faites dans un but argumentatif. Cette fonction est 

souvent utilisée dans les citations d’autorité, les assertions, les verbes modalisés, etc. Le 

discours rapporté utilisé pour construire son propre point de vue est plus fréquent chez 

les adultes que chez les jeunes, qui l’utilisent très peu.  

Enfin, nous avons recueilli des discours rapportés utilisés pour donner des 

exemples, des métaphores ou des modèles. Cette utilisation est très fréquente chez les 

jeunes (Golder, 1996), et cette généralité s’est confirmée dans notre corpus des jeunes. 

Les adultes, lorsqu’ils donnent des exemples ou des modèles, visent le renforcement 

d’une généralisation, alors que les jeunes optent pour ce recours non pas comme 

argument servant à renforcer leur point de vue, mais pour faire de cet exemple le 

support principal de leur argumentation.  

Le discours rapporté apparaît donc associé à des fonctions et des objectifs très 

divers, dont l’un ou l’autre est plus ou moins fréquent en fonction des genres de textes. 

Dans le cas qui nous intéresse, le débat, nous devons souligner le fait que ce recours 

soit utilisé comme moyen de renforcer le point de vue. Cependant, l’analyse de nos 

informations révèle que c’est précisément cette fonction que les jeunes utilisent le 

moins souvent, et qu’ils font plus volontiers appel aux deux autres utilisations. Nous 
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avons dit au chapitre précédent qu’il était très habituel dans l’activité orale des jeunes de 

faire appel à des structures narratives, comme l’ont constaté avant nous d’autres 

auteurs: « Le recours à la narration est une stratégie assez fréquente tant chez ceux qui 

ont des difficultés de code que chez ceux qui n’en ont pas » Larringan et Idiazabal 

(2005a:96). Doit-on y voir l’influence de l’école ? Celle de la discussion informelle ? Il 

est probable que tout cela ait une influence sur le recours à la narration. Il apparaît 

clairement, en revanche, que les jeunes de notre corpus n’utilisent pas le discours 

rapporté comme l’exige habituellement le débat, puisqu’il leur sert davantage à justifier 

qu’à négocier, davantage à l’interlocution qu’à l’interaction. Nous pouvons donc en 

conclure que les jeunes connaissent et utilisent la structure du discours rapporté, mais 

que sa pragmatique ne correspond pas à celle que l’on s’attend à trouver dans le cadre 

du débat. 

4. STYLE DIRECT ET STYLE INDIRECT : 

QUELQUES MOTS SUR CETTE DISTINCTION 

Nous avons parlé jusqu’à présent de l’apparition du discours rapporté, de la 

fréquence à laquelle il est utilisé et dans quels objectifs, selon les groupes de locuteurs. 

Dans cette deuxième partie des conclusions, nous allons mener une réflexion sur les 

deux modalités que nous avons analysées: le style direct et le style indirect.  

Premièrement, nous tenons à rappeler que, compte tenu du fait que le style direct 

tend vers la coordination, l’on pourrait s’attendre à ce que l’oral tende également vers le 

style direct. Il semblerait que ce soit le cas en langue française, d’après Andersen 

(2002:201): « Le discours direct est beaucoup plus fréquent en français parlé spontané 

que le discours indirect, ce qui peut être vu comme une tendance générale dans le 

langage parlé à choisir la parataxe plutôt que la subordination ». Toutefois, n’oublions 

pas que le débat est un genre formel et public, et que de nombreuses parties du débat 

sont plus proches du monologue que du dialogue. Au vu de nos informations, nous ne 

pouvons pas dire que le style direct soit plus fréquemment utilisé que le style indirect, 

mais nous devons noter que les adultes utilisent plus volontiers le style indirect que les 

jeunes, l’écart étant considérable dans certains débats. Cela pourrait avoir un rapport 
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avec les caractéristiques que nous venons d’énoncer: formalité, longueur des prises de 

parole… 

Lorsque nous avons abordé la distinction en fonction des styles, nous avons 

constaté tout d’abord que, bien que la tendance ne soit pas évidente, le style direct 

apparaissait plus souvent dans les citations longues. En ce sens, nous avons effectué 

une nouvelle distinction, entre citations simples et citations complexes. Rappelons que 

les citations complexes sont généralement plus longues que les citations simples, et que, 

dans le cas des jeunes, la plupart des longues citations sont complexes –elles 

correspondent le plus souvent à des échanges de paroles rapportées-. Si nous n’avons 

pas noté d’écart significatif entre les deux styles dans les citations simples, nous 

pouvons affirmer que, dans les citations complexes, trois échanges de parole rapportés 

sur quatre sont au style direct. D’après Méndez (1999), les locuteurs recherchent par 

l’utilisation du style direct l’authenticité, l’apparence de témoignage et l’animation de la 

narration; or, rappelons que les échanges de parole rapportés sont souvent utilisés pour 

donner des exemples ou des modèles, c’est-à-dire, dans des structures narratives. 

Il existe un autre type de citations complexes, la citation enchâssée, dans laquelle 

les deux styles apparaissent: la citation principale peut être au style direct et la 

subordonnée au style indirect, ou inversement. D’après Andersen (2002), s’il existe une 

tendance dans la conversation orale à éviter les phrases subordonnées, elle est d’autant 

plus forte à doubler la subordination.  

D’après nos informations, il existe un autre contexte facilitant le choix entre le 

style direct et le style indirect. En effet, les adultes utilisent nettement plus de verbes 

spécifiques –notamment les verbes modalisés et les verbes de communication autres 

que esan (dire)-, avec, en outre, plus de variantes de verbes spécifiques que les jeunes. 

Nos données confirment les propos d’Andersen (2002), puisque le style indirect 

apparaît plus fréquemment avec les verbes spécifiques. Au style indirect, on peut aussi 

bien faire référence à l’énonciation qu’à l’énoncé; ainsi, un discours indirect n’a pas pour 

seul objectif de révéler l’existence d’une énonciation, puisqu’il sert également à « parler 

de » cette énonciation. L’utilisation des verbes spécifiques représente donc une façon de 

qualifier l’énonciation en question; ces verbes en appellent à l’énonciation rapportée. Il 
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est évident que l’effet argumentatif sera différent selon que l’on dise que quelqu’un a dit 

quelque chose, ou que quelqu’un a souligné quelque chose. Ce rapport n’est pas 

toujours clairement exprimé dans le corpus des jeunes, et nous devons rappeler que les 

jeunes utilisent moins de verbes spécifiques de ce type, préférant faire appel au verbe 

esan.  

Les verbes spécifiques utilisés par les jeunes sont généralement des verbes d’action 

(joaten da eta (il y va et…), irten zen eta (il est sorti et)…), alors que les adultes, comme 

nous venons de l’exposer, utilisent les verbes spécifiques notamment pour interpréter 

l’acte de parole d’origine: azpimarratu (souligner), ongi azaldu (bien expliquer), problema bat 

planteatu (poser le problème)… Pour l’analyse des verbes de communication, nous nous 

sommes fondés sur le travail de Vincent et Dubois (1998); cependant, a posteriori, nous 

pensons qu’il serait plus approprié d’étudier, d’une part, les verbes modalisés et les 

verbes de communication autres que esan, et d’autre part, les verbes d’action. En effet, 

les verbes modalisés et les verba dicendi autres que esan supposent un travail de 

modalisation important qui n’existe pas dans le cas des verbes d’action. Il faut par 

ailleurs souligner que les adultes utilisent surtout les premiers, et les jeunes les seconds. 

Voilà un autre aspect qui renforce notre point de vue sur le sujet.  

D’autre part, les discours rapportés dépourvus de verbe supposent également le 

choix d’un certain style. Premièrement, rappelons que nous avons tenu compte des 

citations sans verbe en tant que discours rapportés, quand ils étaient marqués par un 

autre indice –prosodie, élément du contexte…-. Vincent et Dubois (1998), Van der 

Houwen (2000) et Andersen (2002) soulignent également que les discours rapportés 

sans verbes ont tendance à apparaître au style direct, conformément à ce que nous 

avons observé sur notre corpus. Toutefois, notons que les adultes de notre corpus ne 

présentent aucun exemple de ce type, puisqu’ils utilisent systématiquement un verbe 

introductif dans leur discours rapportés. 

Nous avons également observé l’emplacement du verbe introductif, et nous avons 

constaté que, de manière générale, nos locuteurs utilisaient le verbe introductif avant la 

citation. Cependant, nous devons souligner que les adultes placent plus souvent que les 

jeunes le verbe introductif dans la citation. Ce fait est directement lié au niveau de 
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formalité, puisque, comme nous l’avons déjà fait remarquer, dans le style soutenu, le 

verbe n’est pas seulement un marqueur mais aussi un moyen d’ajouter de l’information; 

c’est dans ce sens que nous devons comprendre le fait que les adultes placent plus 

souvent le verbe dans la citation, puisque cette nature parenthétique est elle aussi une 

caractéristique d’un style plus soutenu.  

5. SYNTHESE 

Nous avons tenu à souligner dans les conclusions de ce travail de recherche que 

l’image que nous avions du débat au départ de notre étude a été confirmée. En effet, les 

informations recueillies ont démontré que le débat était avant tout un espace de 

construction collective; dans le débat –contrairement au sondage-, il ne suffit pas que 

chacun donne son point de vue. Plutôt que de défendre coûte que coûte son point de 

vue, le locuteur doit prendre en compte l’interlocuteur et les auditeurs; dans un débat, le 

discours doit être construit en cherchant l’acceptabilité de tous. Nous avons vu, par 

ailleurs, que, pour cela, le locuteur devait représenter la parole des autres, et ce, de façon 

marquée, en utilisant, entre autres, le discours rapporté. 

D’autre part, nous avons voulu rappeler que nous nous sommes davantage 

intéressés dans ce travail de recherche à la valeur discursive du discours rapporté, plutôt 

qu’à sa valeur syntaxique. En effet, le discours rapporté a souvent été étudié du point de 

vue syntaxique –systématiquement, dans le cas de la langue basque-, alors que ce point 

de vue ne permet de révéler ni les utilisations et les fonctions de cette structure, ni 

même les valeurs communicatives différentes du style direct et du style indirect. Le 

discours rapporté, ainsi que chacun des styles, peuvent revêtir différentes fonctions 

selon les genres de textes. Or, cela a des conséquences directes au point de vue 

didactique: il ne suffit pas d’enseigner aux élèves la nature de la structure ou les 

différences syntaxiques entre les styles direct et indirect; il faut également tenir compte 

des exigences du discours.  

Dans le débat, les adultes n’utilisent pas le discours rapporté par simple acte de 

présence. Ils utilisent généralement la voix de l’autre pour construire un point de vue, 

c’est-à-dire, pour effectuer un développement discursif. Ce choix des propos recueillis a 
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souvent valeur de reformulation. Les paroles de l’autre sont reprises, puis modalisées, 

soulignées, mises en évidence. L’observation isolée des informations que nous avons 

étudiées dans cette prise en compte de l’autre ne permettrait probablement pas de tirer 

des conclusions significatives. Cependant, bien que l’écart ne soit pas évident, si l’on 

tient compte du fait que les adultes utilisent plus souvent le style indirect que le style 

direct, qu’ils utilisent davantage de verbes spécifiques de communication, qu’ils utilisent 

fréquemment l’assertion, que le discours rapporté apparaît dans la quasi totalité des 

prises de parole longues, etc., nous pouvons illustrer la façon dont nos référents, les 

adultes, renvoient à la parole de l’autre dans le débat, et nous pouvons en conclure le 

comportement que l’on attend d’un participant à un débat. Or, cet aspect a une 

importance essentielle pour pouvoir transposer le débat au point de vue didactique et 

envisager les différentes manières de le développer. 
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1. HELDUAK (1): GB:EKO 

1.1. DATU OROKORRAK 

 
Ekoizpen lekua Euskadi irrati  

Data 1999-06-17 

Iraupena 0:20:00 

Gaia Ekonomiaz. Asteko berrien errepasoa 

Moderatzailea Manu Etxezortu 

Partaideak Karmelo Urdangarin, Joseba Garmendia, Eduardo Balagon, Joseba 

Barandiaran 

Saioaren nolakotasuna Goizean Behin irrati saioaren barruan egunero izaten da eztabaida. 

Hau hamabostean behin egiten den ekonomiaren inguruko debatea 

da.. 

Transkripzioaren egilea Eneritz Garro 

Bestelako oharrak  

 

1.2. TRASKRIPZIOA 

1. ME Karmelo Urdangarin / kaixo egunon (↑) 
2. KU egunon  
3. ME zer moduz zaude? / ondo? 
4. KU ondo esan biako 
5. ME Joseba Garmendia / egunon 
6. JG bai egunon 
7. ME ondo zu ere? 
8. JG bai // horrela esan behar 
9. ME  Edu Balagon / egunon  
10. EB egunon 
11. ME eta Joseba Barandiaran / egunon 
12. JB kaixo / egunon 
13. ME zuek ere ondo? 
14. ?? ondo / bai 
15. ?? primeran 
16. ME  ondo zaudete / entzun duzue leheno eman dugun notizia hori / bueno ez baduzue 

entzun orain berriz ere gogoratuko dugu // ehun urte / ehun izar / mende honetako: 
// zine munduko / mitoak / aukeratu dituzte estatu batuetan // eta ba al dakizue 
zeintzuk diren mitoak? / gizonezkoen artean Humprey Bogart / eta emakumezkoen 
artean / Catherine Hepburn (5’’) inork ez du ezer esaten? // Karmelo 

17. KU bueno // nik uste dut ondo aukeratuak dagozela e // Hepburnen eskua bezalako 
besterik / ez dakit / gertatu dan / eta gainera aktore bezela bixak oso oso onak ziran / 
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hamaika / film ikusi degu / eta oso ondo pasatu degu (↑) / eta nik uste dut ondo 
aukeratuak dagozela / beste batzuk ere badagoz 

18. ME bai 
19. KU baina horreik bixak oso ondo  
20. ME  garai batean / pelikula asko ikusten zenituzten / ezta? 
21. KU bueno / etzan ixa beste gauzarik / eta irakurri eta pelikulak ikustia izaten nere 

denborako // e: / solasian ibiltzeko horixe izaten zan  
22. ME mm 
23. KU ba zinera juaten ginan / bueno astian / aste:ro gutxienez e // gainera orduan muxun 

bat bazagon edo horrelakon bat ba (barreak atzean) (4’’) ziharo garrantzi handikua zan / 
eta bue:no / frailiakin ibili geranak / azkar mozten zittuen holako gauzak / ezta 

24. ME zentsura 
25. KU bueno 
26. ME Garmendia / Balagon / Barandiaran / gazteagoak gera eta beraientzako akaso / 

ezagutuko dituzue noski Humprey Bogart eta Catherine Hepburn / baino / akaso 
urrutiago geratuko dira / ez? 

27. EB? bai / halere gu ere zinemara juten / normalean juten ginan / ba pelikula ikustera / eta 
edolako beste / bueno (barre egiten du) / neronek / bestek ez dakit (barre algarak atzean) 
// pelikulan gain atentzioa oso jarrita / aspaldi hontan / ez dakit / familiko baldintza 
berriek / ba ez naute permititzen zinemara hainbesteko sarritasunakin joatea ez // eta 
kolorez dela esan didate / azkenengo bolada honetan  

28. ME  bai bai bai  
29. EB? eta aktoreek eta hitz egiten dutela // jontxo (↑) (atzean barreak) // asko aurreratu da 

orduan 
30. JB? bai bai bai ni zinezale / gutxienez telebistan eta / jarraitzen / saiatzen / jarraitzen 

saiatzen naiz / eta bueno / nik uste det ere / mitoak ere / nahiko ondo hautatuta / e: 
/ gizonezkoen artean nik uste det zalantzarik ez / ez litzatekela egongo ez / Humprey 
Bogart ba da // emakumezkoen artean / ni / espero nezakeen beste batzuk / ez  

31. ME  zein bezela? 
32. JB? honbre / Marilyn bera 
33. ME Marilyn Monroe / bai 
34. JB? ez dakit Marilyn bera / edo balitteke Ava Gadner / holakon bat/ historikoak 

aipatzeagatik 
35. ME zerrendan daude bai 
36. KU gauza ezberdinetarako dia hoiek (barreak atzean) / ezin leike konparatu 
37. JB? a / aktoresa bezela? / honbre / bai / aktoresa bezela / dudik gabe ez? / Catherine 

Hepburn / Audrey Hepburn bera ere / ba askoz urrutiao daude beste hauengandik ez 
/ baino / piskat beste mito hoiek / beste 

38. EB? Bette Davis 
39. JB? Bette Davis 
40. ME hori zerrendan // bigarren dago  
41. JB? a / bai 
42. ME lehenengo Katherine Helpur / bigarren Bette Davis / eta hirugarren Audrey Hepburn 

/ e / ze esplikazio eman nahi zenigun / Karmelo? 
43. KU ez / nahi det esan / nere denboran / ba eleizan / halako letrero oso politta ipintzen 

zeben / pelikulia zan zurixa / horixa / olergina edo gorrixa / e / eta hori indikadore 
oso inportantia zan / bagenekin nora juan behar gendun / eta asko laguntzen zigun 
jakiteko ze pelikula klasera juan behar gendun // gorrixa / gorrira jueten ginan beti / 
(barre algarak) gaiztuak izan gera // bat nik / San Francisco eman zebenian juan ginan 
mordo bat / bueno egon ginan zutik be / nik uste dot / eskolan / hilabete: edo halako 
bat / txisa egitera ere ez zigun lagatzen / erteten // XX eitten genun eta akabo / 
baino // sekulakuak pasautakuak gara gu hortan // eta Marilyn da zan / pelikula 
gorrixetarikua / eta 
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44. ME gorri gorria 
45. KU  eta beste batzuk dia / dira zurixa edo horixa // horregatik esaten det ez zirala gauza 

berdina  
46. EB?  nik uste dut 
47. KU baino askoz pekatu gehixau egin degu / pekatua beti ona izeten da / Marilynekin / 

Hepburnekin baino gehixao / horregatikan / kontuan euki bai / baina gauza 
desberdinetarako (atzean barreak) 

48. EB? nik uste nuen / beste / koloretaz / koloretaz gain / beste sailkapen bat zegoela / ez ?/ 
numeroekin / nola zan hori? 

49. KU bai / bat / bi / hiru eta lau 
50. EB?  eta hiru erre ez / para mayores con XXX 
51. KU eta atzenian grabemente peligrosa / hoiek zian onak (↑) / hoietxek zian (barre algarak atzean) 
52. ME bueno 
53. KU oain dana XXX dao / oain edozein tokitan zeittuan juten dira / bape aurretik ezer 

ipini gabe / zas / zuzen juaten dia juen bihar dan tokira / eta baino lehen / aurretikan 
preparazio mordo bat egoten zan / eta hoixe zan ederrena 

54. ME bueno / ez dirudi baina hau ekonomiari buruzko tertulia bat da / solasaldi bat da 
(barreak) / eta oraintxe hitz egin beharko dugu ya ekonomiari buruz // bueno / nola 
dago ekonomia / Joseba Barandiaran / ondo edo / euroa zer moduz dago? 

55. JB ba ondo / euroa ez dakit / galdetu beharko diogu / ezta? / baina / nik uste det / 
orain dala aste bete edo bi aste / egon zan halako / bueno / kezka zabaldu bat edo / 
bueno / pixkat ixildu dala // seguru asko / beste berri batzuk izan dittugulako / baina 
euroaren / egoera orokorra / bueno ba / antzekoa da ez / kosoboko gerra hori 
konpondu da gutxienez // eta / nik uste det / haiek piskanaka / gorantza jo behar 
lukela ez // behintzat estatu batuek ez dirudi momentuz interes tasak igoko dituztenik 
eta / ondo samar / ondo samar / esango nuke 

56. ME  ondo dago beraz / euroa / konforme zaudete? 
57. KU bueno / nik esango nuke / ona dala euroa / halatxe piskat / makal egon daixela 

dolarrakin / ona da / e / esportadorientzat oso ona da / eta nik uste det / euskal 
herrixan asko / esportatzen da / eta nik ez det uste berri hain ona dala / euroa 
goruntz dijoanian / dijoala / hobe piskat beruntz juengo balitz / gehixao esportatuko 
genduke / e 

58. JB? bueno / hala ere 
59. KU beste gauza batzutatik beittura / ona da 
60. JB? esportatzen degu / teorian behintzat / e / inportatu ahal izateko ere bai / eta ordun 

hor ere bai / zalantzak / ezin da esan / ba hobe da baju egotea / Karmelok badirudi / 
oso urruti dabilela / eta bera dabilen inguru hortarako / berarentzako / hobe litzeke / 
euroa piska bat indar XXX 

61. KU baino askoz / askoz gehixao esportatzen da / inportatu baino / e / askoz gehixao / e 
62. ME mm 
63.  ? XXX 
64.  ? XXX 
65. KU XX beittuta ona dala  
66. JG? askoz gehiago esportatzen dela / (harriduraz) inportatzen dena baino? 
67. KU bai  
68. JG? nik ez det 
69. KU bueno / aurten / oaintxe irten die azkenengo datuak / eta berriz ere / gehixao 

esportatu da inportatu baino / baina bueno / energia kontua aparte lagata / e 
70. JG  a / ze bestela esaten det / hemen estatu mailan / defizit 
71. KU euskal herri mailan ari naiz esaten 
72. JG? merkatal defizitak kronikoak izan dirala beti / ez? 
73. KU e? 
74. JG? estatu mailan / merkatal defizitak  
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75. KU baina / ni ari naiz erreferentzia egiten / e komunitate autonomoari / e / elkarte 
autonomoari 

76. JG? eta energia alde batera utzita  
77. KU bai bai 
78. JG ordun / balitteke // bai / bai 
79. ME bueno / bederatzirak eta minutu bat / oraintxe jarraituko dugu ekonomiaz hizketan / 

hemen goizean behin / euskadi irratian 
[TARTEA] 
80. ME bederatzirak eta bo:st minutu / goizean behin / euskadi irratian // ekonomiari 

buruzko solasaldia / Karmelo Urdangarin / Joseba Garmendia / Eduardo Balagon eta 
Joseba Barandiaran // gurekin / hemen / euskadi irratian // ez dakit / azken 
orduotan / edan ote duzuen / Coca Colaren bat  

81. EB atzo bat / bai 
82. ME  zuk bai / Edu?  
83. JG? eta nik ere bai / eta badaukat eztarrian halako / ez dakit / e / lehortasun bat edo 
84. ME  sentsazio txarren bat 
85. EB nik azkuria / baina suposatzen det / gero bai e / atzo bero asko egiten zun / eta gauza 

hotz asko edan / eta nik suposatzen dut horregatik izango dala 
86. ME nola ulertu behar da coca colarekin gertatzen ari den hau / ez dakit / egin behar da 

interpretazio bereziren bat (↑) / edo besterik gabe / gertatu da gertatu dena edo // 
coca cola multinazional haundi bat da  

87.  EB bai / eta azken finean // nolabait / gestioa edo / bertako enpresen gain uzten du / 
eta hor beste arazo batzuk egongo dia // (arinago) nik coca colana baino gehio / beste / 
elikagintzakin / edo elikagaiekin // egon diren beste arazoak gehiago kezkatzen naute 
/ ez // ba zer gertatu da oilaskoekin? (↑) / aspaldian zer gertatzen ari den behi eroen 
istoria horrekin? (↑) / piskat horrek ematen digu ba // ba orain arte / ba nekazaritzan 
/ egon den eredua ba / ereduaren porrota / nolabait / porrota // ez ekonomikoa / 
bueno kasu batzutan / batzundako / ba porrota / ekonomikoa izango da / baino ez 
porrota ekonomikoa / baizik eta porrota / sanitarioa / edo gutxienez / elikagai 
funtzio hori / betetzerakoan / noraino eraman gaituen // ba bueno / produktibismo 
horrek ez // hau da mozkina maximotze horren / joera horrek / ba holako gaitzak 
ekarri izan ditula ez // eta:: / nik uste det ere hor sakoneko eztabaida bat dagola / 
azken finean ze nekazaritza nahi dugun / ze elikagai produzio / elikagaiak nola 
produzitu behar diren / zein baldintzetan / eta ikusten da / ba azken finean // 
elikagintza / edo elikagaien / edo nekazal / abeltzain jarduera / ia ia beste industria 
bat bezela bii / bihurtzean / m // holako gaitzak ekar ditzakeela / ez? 

88. KU bai / nik uste dut bi gauza ari diala gertatzen / ez? / bat / oraintxe esan dana / ba gero 
ta produktua merkiaua (↑) / atera bihar eta hortako bilatzen da edozein gauza // 
merkatzeko e / produktua ateratzeko koste hori beruntza eramateko / konpetentziak 
halakotxe / horixe eskatzen duelako // eta nik uste dut horrek / ondorio oso txarrak 
/ ari dala ekartzen / eta ekarriko dittu (↑) ez bada / gehiago ez bada / nola hala 
mozten // eta bigarrena da / ere baitta / kontuan euki behar da / orain / lehen baino 
askoz gehixao jakiten deula / orain zeoze gertatzen bada edozein / herrittan / ba 
segittuan jakin eitten dou // lehen be halako gauzak gertatuko zian / ez det uste orain 
hala / baina gertatuko zian / eta / bueno inor etzan enteratzen eta konpontzen zian 
gauzak / eta aurrera jarraitzen gendun // baino uste dut bi gauza hoiek gertatzen ari 
dala 

89. JG? bu / hala ere / e Karmelok esan duna / hein batean egia izan daiteke / baina nik uste 
det kontutan izan behar degula / garai batean / agian gertatu zittekeen // ba eztakit / 
e esnezainak ba ur piska bat gehitzea esneari / edo mota hortako / esan nahi det / bai 
jakin gehiago dakigu / baino gehiago dakigu / baina gehiago dakite / produzitzaileek 
ere / modu eta era eta produktu / eta produkzio sistema / edo molde berri hoiek uste 
dut laguntzen dutela / e: kalte: egin dezaketen gauza gehiago azaltzea ere / eta alde 
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hortatik // e bueno / multinazionalak bere / ez multinazionala delako baina / leia 
asko handittu delako / agian / elikagaien eta sektore horretan / bi / bi mundu daude 
aurrez aurre / bat piska bat // klasikoagoa edo / betiko produkzio molde batzuekin 
eta kalitatezko produkzioaren apustua egiten duna / eta beste bat // mundu mailako / 
edo gutxienez kontinenteko edo / hedapena izan dezakeena eta / horrek bai // askoz 
kontrol / eta zea zailagoa duela ee / ez eta / eta aldeak dittuzte // ez da ahaztu behar 
/ e multinazional hauek / banaketan / eta marketinean / eta nolako nolako indarra 
daukaten / eta horren aurrean / lehiatzen oso zaila daukate beste produkziogile txiki 
hoiek / nahiz eta kalitate gehiago saldu / agian  

90.  JB? nik uste det sekulako arazoa dagoela / elikaduraren munduan / e // bai / baita ere 
hezkuntza arlotik / gaur ematen den kontsumo mota / ba / piska bat amerika / ipar 
amerikatik datorrena da / eta piska bat ba hori nagusitzen dijoa ez / ba gazteen artean 
/ eta abar / eta abar // eta nik uste det arazoa areago dijola / gero baita ere 
transjenikoak aipatu beharko ditugu / hoiek oraindik ez dakigu ze / e / ze nolako 
eragina eukiko duen epe erdira / bai genetikoki eta bai e kontsumoan / alde batetik / 
eta gero ba ikusi nahi geran hainbat arlotan / ba dauden / ba bueno / produkzio 
estentsiboak egiten ditugu / e merketu / produkzioa merketu nahi dugu / eta ba 
bueno / gertatzen dena da edozein preziotan / ba / merke saldu ahal izateko / 
horrelako gauzak egiten direla / ba inungo etikarik gabe / ez // eta gero bestaldetik 
horrek / nik uste det oso erlazionatuta dagola gure ekonomiarekin / batez ere / 
bueno / gure abeltzantzarekin eta gure nekazaritzarekin / baina guk daukagun 
produkzio mota / daukagun orografiagatik / ezberdina da / ez da hain estentsiboa / 
baizik eta intentsiboagoa da // baina nik uste det kalitatez askoz ere hobeagoa da / eta 
ni beti adibide berdina jartzen dut / konparatu zazu hemengo baserriko tomate bat / 
eroskin saltzen den almeriako tomatearekin / ez dauka zerikusirik (↑) / inundik inora 
/ polittagoa da / denak homogeneoagoak dira / eta abar eta abar / almeriakoak // 
bainan kalitate / hartzen dezu kalitatea / eta ezberdina da // esnearekin berdina 
gertatzen da / hainbat eta hainbat / esne mota daude // eta hor preziora baldin 
bagoaz // ba dauzkan / e ba konponente bitaminikoak eta holakoak / ba oso 
desberdinak dira / haragiarekin berdina gertatu daiteke / arraultzekin ere // hau da / 
badaude hainbat eta hainbat gauza / jendea ez dagoela ohituta / jendea beti begiratzen 
duela / e ba / salneurriari begiratzen diola / nik uste / kontsumo / hau da / azalera 
handiko / e komertzioek / sekulako responsabilidadea euki dezaketela honetan / eta 
nik uste det / ba gure ekonomiaren bultzadarako ona izango litzateke / kalitatezko / e 
nekazaritza produktuak / eta hobekuntza / eta abeltzantza produktuak / pixka bar 
indartzea / ez  

91. KU oain ematen du / oraingua dana / txarragua dala / eta ez da hala e / orain hartzen 
ditugun urak dira / orain dala hogeita hamar urte baino askoz hobiak / eta berdina 
esan leike / arrainakin / eta haragixakin / eta edozein gauzakin / egongo dia / hala / 
puntualki / ba ni ados nago / tomatiakin esan dana / eta beste gauza asko esan leike 
/ baina halare pentsatu behar da orain jaten degun guztia / orain berrogeita hamar 
urte baino / globalki beituta / hobia dala / eta oraintxe agertu dia datu batzuek / ez 
da izango bakarrik jaten degunagaittik / baino bizitzen itxaropena andrarentzat 
larogeita bi urtekua dala / eta horregaittik / jaten degunakin bakarrik ez da / baina 
baita horrek be badaka zer ikusi biherra / eta normala dan bezala / gizonezkuak 
askoz e / sei edo zazpi urte gutxixau biziko gera e (barreak) / baino / hor dago datua / 
e 

92. ME bai / eta coca colaren auzi honetan / bueno coca cola esan dugu lehen multinazional 
haundi bat da e / egon liteke enpresa handien arteko borroka / edo hori gehiegi esatea 
da / hori interpretazio maltzurregia::  

93. EB? ze gaixtua: (↑)  
94. ME auskalo 
95. EB? ze gaixtua / ez dakit 
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96. KU bai hori / hori hala da / burruka dago / eta bakoitzak nahi du ba merkiau saldu / eta 
irabazi / eta hortako eiten da / ba egin behar dan guztia / ta probatu / behin gutxi 
gora bera probatu ezkero gauza berri bat / baino merkiaua / ba huratxe saltzen da / 
jakin gabe / e / ze ondorio eukiko dittun / eta noiztik nora / nola oin lehen baino 
askoz kontrol gehixau daon / ba gauza hoiek agertzen dira / ezta  

97. EB? bai / honbre 
98. KU badagola hori 
99. EB? coca colan / nik uste det / kasuan / nik uste det // oso gainera gauza gehiegi / oso 

sakonki ezagutu gabe / nik uste det eskua juan zaiela ez // azken finean / hori da / 
hainbeste kontrol pasa behar dia / bueno ba / ta hainbeste / neurri prebentibo hartu 
behar dira osasunan aldetik // ba azkenean / fujincirekin / hau da / onddoak e / ba 
ez agertzeko botatzen zaien prooo / produktu kimiko hoiekin / eskua jun zaiela // ez 
eta nik uste det / hori izan dala piskat bat ee / bueno / arazua izan da ba manejua 
gaizki egin dela ez / eta bueno / zorionez kontrol asko daude eta hori atzeraka / 
atzeraka / deskubritzen da / eta atzeraka botako da // besterik / besterik / nik / 
besterik gabe hor sortu da arazo osasun arazo larri bat eta kontrolatu XXX // 
(arinago) eta bestaldetik / nekazal produktuen mm / bueno ba hori / bertako 
produktuak hobeak direla / eta ez direla / eta abar / m: // orokorrean ados nago / 
baino hemen gertatzen ari da / estatu mailan gertatzen ari da gauza bat nahiko xelebre 
bat / ba ondasun ekologikoen / ekologikoa / jo ba gutxienez hoiek baldintza / osasun 
aldetik baldintza guztiak betetzen dituztela / eta kalitate aldetik / hoberenak edo / 
gutxienez gure osasunerako ba / e // onenak izango liratekenak / estatu mailan espor 
/ produkzioaren gehiengoa / ia dena ez esateagatik esportatu egin behar da / 
zergatik / bertan kontsumitzen ez dalako ez // hau da / bertako / nik uste det / 
Josebak esan dun bezala hemen / bertako kontsumitzailearen / e / hezkuntzan edo 
heziketan / asko egin behar dala / ze oraijndik ere ondasun askoren kasuan ez degu / 
beti / ez degu / ez gera merkeenean bakarrik fijatzen ez / guk re kotxe bat erosteko 
kasuan / normalean // bai / merkena / ez bakarrik merkena / ba bueno / baldintza 
jakin batzuk daukana / hori erosiko dugu / eta elikagaien kasuan ordea beti merkeena 
juten gera / zergatik / zergatik ez 

100. KU eske 
101.  ME zergatik  
102. KU eske gauza ziharo ezberdina da / batek kotxia erosten duaniak / edo behintzat 

askorek kotxia erosten debanian / ba / erosten debe / ez bakarrikan ibiltzeko / ahal 
bada e jendian aurrian bere irudi bezela / bere / bestiak zer persepzio dakaben bere 
gainian da / ze automobil dakaben ere bai / eta bera ere hobeto dago / hobeto 
sentitzen da / oso automobil onian barruan / beste makalen batian baino / baina 
jatekuakin beste gauza bat da / batek erosi / eta orduan balitteke ikustia erosten / 
baino hori bere etxian da bakarrik 

103. ME bakarrik eitten da 
104. KU jaten du  
105.  ? bai bai bai 
106. KU eta ez dio hainbeste hainbeste / horrek hainbeste ardura / eta nik uste dut hor / e:: / 

jende asko / gehiegi dagola / asko zaintzen dula nola bera agertzen dan bestian 
aurrian / e // eta jatekuakin da beste beste ibilera bat daka  

107.  EB bai / baina azken finean hor / joe / zure osasunarekin / zure osasunarekin jokatzen 
ari zera / eta zure osasuna baino gauza presiaturik daukazunik / ez det uste / zure 
kotxea 

108. JG bai baino/ ez dago // bestela hasi gaitezke zenbat jendek erretzen duen / edo erretzen 
dugun / orduan horrekin hasten bagara / gure osasunarekin / ba gauza asko 
kuestionatu egin behar ditugu  

109.  JB bueno gainera osasuna izango da / piskat galtzen hasten zeranean gehiago baloratzen 
dan gauza horietariko bat / ezta / nik uste det ez degula horrenbeste nabaritzen baino 
// nik uste det gakoa piskat Karmelok aipatu duena dala ez / zerk ardura digun / eta 
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ze baloreen araberako jokabidea degu / eta hori enpresa handiek ondo dakite / eta / 
eta ikusi besterik ez dago / kotxeen industriak zer mugitzen dun / nola / bai 
publizitate aldetik / ze irudi / ta ze balioren arabera / zer baloratzen dan / ez  

110.  JG nik espero dut / nik espero dudan / krisi / elikagai krisi edo hauengandik espero 
dudan gauza / gauzetariko bat da / ba beste produkzio mota hauek gehiago baloratu 
ahal izatea ez // ta piskat bere merkatu esparrua lortu ahal izatea / mm / eta nolabait 
ere / bueno ba nekazal eredutan ere / eta nekazal politikatan hor / berplanteamendu 
sakon bat ematea ez / zer nolako produkzio eredutara goazen / eta / eta kontutan 
hartu beharko dira geroz eta gehiago / ez / produzitzea geroz eta gehiago / baizik eta 
beste baldintza / (arinago) beste sektore batzutan gertatzen den bezala ez / kalitatea / 
hainbeste hitzegiten da / industrian / zerbitzutan / kalitatea / gisoak / ez dakit zer / 
badakit zer / eta nekazaritzan eta abeltzantzan / zergatik ez? // zergatik ez behartu / 
bultzatu / produkzio batzuk / ba baldintza batzuk bete behar izatera  

111. ME  hortxe daude labelak ere e 
112. JG horixe / horixe izan liteke ez / neurri bat 
113. EB bai / baina hala ta guztiz / labelakin eta / nik uste det ezin dirala maila berean jarri / 

ba esate baterako kotxeen artean / nolabait bemeube batek izan dezaken halako / 
lilura / edo xarma / edo ospea / edo haunditasun itxura hori // eta / (hitzak 
banatuz) bi esne motan artean egon daitekena / eta agian kalitatean aldetik / 
proportzionalki nolabait esateko / aldea garrantzitsuagoa izango da / ezta / baino / 
nik uste det hor ya ari gerala / ba halako // ez dakit ez / komu / gizarteko 
komunikabideen indarraren araberako gauza bat / eta enpresen tamaina / eta oso / 
gauza zailak dira hauek konparatzen / ez 

114.  JG pentsa dezagun gainera / adibidez / esnearen kasua aipatu duzula / ba // ba / esne 
produktora batek gaur egun jasotzen ditu berrogei berrogeitahamar pezeta inguru / 
esne litro bakoitzeko // hori marjinak gehitzen baldin badizkiogu / adibidez ba / 
hipermekatutan saltzen dien berrogeitahar hirurogei / hirurogei / pezetako esne hoiek 
/ ba berez / hor / nunbaiten / tranpan bat edo egon beharko du / ze hori / bestela 
ezinezkoa da / ezinezkoa da esne litro batek / produktoreari berrogeitahamamar 
pezeta ordaintzea horregatik / eta / eta / eta guk / dendan hirurogetab.ost edo 
pezetagatik lortzea / ez // hor aplikatzen diren edo dauden bitartekari pilekin ez 

115. ME goizeko bederatzirak eta hemeretzi minutu / goizean behineko tertulia ekonomikoan 
jarraitzen dugu / hemen euskadi irratian // (arinago) bueno / hauteskundeak izan 
genituen igandean / ez dizuet / azti lana jarri nahi / baina zer gertatuko da: kutxen 
fusioarekin / edo finantzen euskal kontseiluarekin / edo aldaketak izango ditugu / edo 
gehiegi aurreratzea da? 

116. JB saltsa 
117. ME horri erantzutea 
118. JB saltsa / nik uste det saltsa egongo dela / ez / (barrez) hau da ez / honbre arabako  
119. ME bai horregatik gadetzen nuen / diputazioen panorama aldatzen baldin bada 
120.  JB diputazioa (4”) nik uste det e / hor arabako diputazioan // ez dakit zer nolako 

lehentasunak aurkitu / bueno / hori ere gauzak asko aurreratzea da / azken finean 
hemen / hemengo politikak beti buelta asko eman ditu / eta hemengo alderdiek / 
paktutan eta itunetan sartzeko / holako ahalmen berezi bat aurkeztu dute / ez / 
hemen ba paktuaren / e kultura handia dago / eta auskalo zer sorpresa ematen digun 
/ (arinago) baina gauzak geratu dien moduen / desde luego / ez dia / ez doaz / e / ildo 
hor / hau da / kutxen fusioan ba uste det hor / zea / hor berplanteamendu bat 
emango dela / eta bitartean / euskal finantz kontseiluan / ba // hor ere saltsa / saltsa 
ederra egongo dala / ez 

121.  EB hala ta ere / nik kutxen asunto honetan / e aipatuko nuke / piska bat el correo 
egunkariak / ekarri zuen elkarrizketa baten ildotik ezta / Ramon Rabanera edo / agian 
arabako aldun nagusia izango den / horri galdetu zioten euskal kutxen fusioei buruz 
// eta bere erantzuna oso / bueno / ez dakit / paradogikoa / edo behintzat 
harrigarria izan zan // e / berak esaten zun / beraiek ez zituztela / ez dutela hori 
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oztopatuko / inundik inora ere eta / ekonomi kriterioen araberako fusio bat 
lagunduko dutela e / uste dutelako kutxetan ez dala / ez dela inondik ere / e / 
politikarik sartu behar // hau da / kutxetan politikak duen eragina / e murriztu edo 
ezabatu (hitzak banatuz) egin behar dela // baina / beraiek eskatuko duten gauza 
bakarra / izango omen da / arabakoak / bizkaikoak eta gipuzkoakoak / hirurek ere 
pisu bera edukitzea // ta klaro // eta ni harrittuta gelditzen naiz / nola esan liteke 
ekonomi araberako / fusio bat egingo dela / hurrengo lerroan esateko / hain zuzen 
ere / bizkaitarrei eskatuko zaiela diruaren erdia jartzea / edo erdia baino gehiago / eta 
boterearen herena edukitzea // hori politika ez baldin bada (↑) // nik behintzat / nik 
behintzat ez dakit zer dan 

122.  KU bueno / nik uste dut / kajan fusioan kontuan / kutxan fusioan kontuan // gauza 
ziharo / bere tokittik kanpora dagola / ezta // nik uste dut hor / borondate politikua 
/ bihar da / bihar da / jakina hor dauz / udaletxeak / dagoz / eta foru aldundiak ere 
bai / eta bihar da euren borondatia egiteko // baino / hori garbi lagata / nik uste dot 
/ dagola / teknika aldetikan asko ikusi biharra / asko ikusi biharra / ta azken finian // 
behin hori argi lagata / borondate hori / ba beste gauza batzuek ipini bihar dia jokuan 
e // da / da ez da / ezin leike ahaztu hor / indar kontu bat dagola / bakoitzak nahi 
du / indar gehixau eduki fusioa egin da gero / da inork ez du nahi / egiterik / hori 
egitea / gipuzkoarrak nahi debe baietz baino / bizkaittarrak baietz / baino eurak 
agindu / da arabatarrak baietz / politikarik ez dala sartu bihar / da gero / danak 
bardinak // azken finean hor azpixan dago // zeinek edukiko duen indarra / edo 
indar gehixao oin dakana baino / kaja fusionautako hortan // eta nik uste dot hori / 
oso gaizki enfokauta dagola / oso gaizki enfokauta / ta lehen fusioa in zanian 
gipuzkoan / ta bai bizkaian ere / eta araban ere / gauza berdin samarrak gertatu ziren 
// baina lehengua zan errazago / e / lurralde bakoitzian erabakitzia zan / baina orain 
ya // komunitate guztiko kajia da / eta nik uste dot / hori luzerako dijuala // politika 
borondatiakin bakarrik ezin leike ein / eta gainera kutxa bakoitzian / lurralde 
bakoitzeko agintariak / euren indarra mantendu / eta gainera haunditxu / ahal badebe 
/ egin nahi debe / eta hor dago etorkizun oso betza / politika borondatiakin bakarrik 
hori egiten bada / sekulako kakanahastia egindo da 

123.  ME m: / bueno / beste kontu bat ere bada / aste honetako notizia da / eusko jaurlaritzak 
lehengo urteko aurrekontuekin jarraituko du aurten / eta aurrekontuak osatzeko / 
neurri osagarrien legetasmoa onartu du (↑) // legebiltzarraren onespena behar da 
orain (↑) // zazpirehun da lauregitahamairu mila miloi / izango ditu aurten eusko 
jaurlaritzak / lehengo urteko aurrekontua izateak / horrek badu bere ondoriorik? / 
lehengo urteko aurrekontuen jarraipena izango da aurten neurri osagarri horiekin / 
horrek badu bere ondoriorik / edo / igualtsu lan egin liteke? 

124. KU bueno / nik esango nuke / hor beti / bi gauza dagoz / beitzeko e / bat / nondikan 
diru hori batzen dan / e // eta nora / diru hori eramaten dan // batu / egingo da / 
juan dan urtian bezelatxe / aldundi bakoitzak diru gehiena / ba / ein die aldaketak / 
zerga batzuetan / baino bueno / gutxi gora behara batuko dira betiko / beti edo / 
atzenengo urtian batu dan bezela / dirua // eta joan ere diru hori / aurreko urtian 
bezelatxe // bakarrikan orain / haunditu dan hogeitazortzi mila ta bostehun miloi 
hoiek / ba bueno badaoz hamar mila miloi / errepideetarako dijoazela / edo 
portuetarako / edo infraestrukturako // eta nik uste det hori ona dala // eta beste bi 
mila eta bostehun ere / ba dijuaz laguntza bezela / lan kontrato berri hoieta / bai 
relevo ta sustitucion / deitzen jakona / hoiek / hoiei erraztasuna emateko // eta nik 
uste dut ba hori / ba ondo dago / bihar zan gauza bat da // baino / aldaketa haundi 
haundi haundirikan horrek ez dut uste dakarrenik 

125. ME mm / ze inpresio duzue eusko jaurlaritzaren aurrekontuei buruz (↑)?  
126. JG bai / nik uste det aurrekontuen parte / behintzat gastueri dagokionez / aurrekontuen 

parte haundi bat / ba urtero urtero berdina dala ez / bai gastu oro / bai gastu arruntak 
/ pertsonal gastuak eta abar eta abar // eta orduan ee / aldaketak emango dira / 
inbertsioetan batez ere / eta gero / ba / sartu nahi diren politika berrietan / ez / 
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orduan urte batetan politika / ba aldatu nahi baldin badezu / edo behintzat / arlo 
batzuetan politika e erabat aldatu behar baldin badezu / ba bueno itxaroteko arazorik 
/ ez omen dago / ez // kontua da / ba inbertsioekin zer gertatzen da / inbertsioak 
urte batzutarako egiten dira / eta hoiek ezin daitezke porrogatu / ze ezin dezu / ezin / 
ezin daiteke ba errepide bat bi aldiz egin / ba orduan / hor horrelako neurriak hartzen 
dira / ba ez / bakarrik proposamenak ateratzen dira / onartzen dira / eta kitto // nik 
ikusten diot / bueno / zentzu polit bat ikusten diot / atera den dekretu honi / ba 
hainbat arlotan / ba / ba azpimarratzen delako / esfortzua ez // eta bueno / nik uste 
det gauza batzuk oraindik / ba ez dirala nahikoak / askoz ere gehiago egin behar dala 
/ batez ere / emergentziako laguntzetan eta horrela / ba lortu delako laguntza hori / 
berrogeitabimilatik berrogeitaseimilara / igotzea / baino / nik oraindikan galdetuko 
nuke / berroigeitaseimila peztakin zein / nor / kristo bizi daiteken // baina behintzat 
ildo bat markatzen duela eta / zentzu horretan piska bat optimista naiz ez  

127. ME m: 
128. JG eta  
129. KU nik uste / hor / ezin leikela halako optimismo haundirik euki e // azkenian 

presupuestua erabaki politiko bat da / eta diruak / batzutan nora eraman // eta 
hemen garbi dago / ba dago XXX halako erabaki politiko bat / ba ez dakit // gauz / 
toki batzuetara eramateko dirua ez / eta jarraitzeko aurten ere horrera eramaten dirua 
/ eta ez beste gauza batzuetara // badagozela halako / halako // zeoze ematen duala 
aldatuko dala / baina / zeoze eta gutxi // gutxi / eta nik uste dut aurtengo 
presupuesto hau izango da / eta diruak izango dia / aurreko urtekuak bezalakotxiak / 
ta aldaketa gutxikin 

130.  JB bueno / hala ere / nik uste / hemen deigarriena egiten zaidana / gai hontan da / 
bueno aurrekontu batzuk dira / ezta / e eta agian erkidego autonomoak // euskal 
herriak orokorrean / ba bizi dun egoera berezi horregatik / pixkat horrelako suspentse 
batean / beste / bake prozesua dala eta / eta beste zenbaitetan sartuta gabiltzanez / 
ba aurrekontuena porrogatzea / ba egin zitekeenik / gauzen artean / ba onena izan 
daiteke / baina nik ez dut uste / bueno ona dala / edo ona dela esan dezakegunik ez 
// egokiagoa izango litzateke denbora bagenu hortara jartzeko / baina beste gauza 
batzuk daude / eta beraz itxoin ein beharko da  

131. ME Joseba Barandiaran / e / burtsa munduan / zurrumurru asko omen dabil / bebeube 
banketxea dela eta / ez? 

132. JB ba / bai / azkenengo hamar bat egunetan gutxienez / izan dia ez / ba bebeuben eta 
bai argentariaren halako igoera // ba / haundi samarrak / ba zurrumurruak medio / 
eta badakizue / informazio edo ustezko informazio hori heltzen denean nola jendeak 
posizioak hartzen ditun // nik uste det / e / europan orokorrean / bankan behintzat 
/ hartuko den joera / seguroena izango dala / e / europa hegoaldea alde batetik / 
frantzia / espainia / portugal / eta agian italia ere barne hartzen dittun / halako talde 
batzuk sortu / halako talde indartsu batzuk / gune hoietan // eta beste gune bat izan 
daiteke / pixkat / alemania / bere gune nagusi bezela duena ez / eta hor 
mugimenduak izango dira / ez dakigu zenbat denboran / gertatuko diren ezta / baina 
nik pentsatzen det / e / joera hortik doala ez / piskat europar batasuna / ba bi zati / 
nagusi horietan // mugitzea ez / eta ordun bebeube hori ere / ba hor barne sartzen 
dela ez  

133. ME zer esaten da / bebeubek argentaria bankuarekin bat egingo duela / hori 
134. JB hori da gehien esaten den gauza / badira / e / orain frantzian / martxan dagoen 

halako / bankuen arteko fusioan ere / benepe edo bank nationale de paris / hori ere 
tartean da / erdi zintzilik eta hori ere izan dezake  

[zintari buelta] 
  izan daitteke / eta auskalo auskalo nundik aterako den / kontua (↓) 
135. ME eta / entzun al duzue aste honetako beste kontua / enpresa ikasketak / enpresarialez 

karrerak estimazio handia duela / euskal herriko unibertsitatean / 
aurrematrikulazioetan gehien eskatu den karrera / enpresarialez 



Debatearen azterketa euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 

  432   

136. ? bueno 
137.  ? ikasle gehiago 
138.  JG bueno / hori hori / batzuntzako esamin gehiago zuzentzeko / eta holako gauzak / ez 

/ bueno / nik uste det enpresa ikasketekin / ba zuzenbide ikasketekin eta neurri 
batetan gertatzen dena ez / holako zeozer gertatzen da / azken finean ba / ba bueno 
/ edozer gauzetarako balio dezakeenez / hau da / hainbat / ba / irekitzen dun 
lanbide abanikoa hain handia da / ba / jende askok hori / hori / kontuan hartzen 
duela bere unibersidadeko / ba erabakia / unibersidadera juateko orduan / erabakia 
hartzeko orduan / ba baldintza hoiek kontuan hartzen ditula (↑) / eta holako lan / lan 
gehiago / bueno lan postu / lana aurkitzeko aukera gehiago // ez dakit / nik beti / 
erizpidea galdetzen didatenean / nik gomendatzen det // norberak gehien gustatzen 
zaiona aukeratzea / jakin / baldin badaki / zer gustatzen zaion / norberak gehien 
gustatzen zaiona / hartzea ez / eta ez 

139. ME nahiz eta lanerako aukera handirik ez izan  
140. JG beti agertzen dia 
141. ME beti dago zerbait? 
142. JG  beti dago zerbait / benetako bokazioa baldin badauka / norbaitek // eta argi baldin 

badauka zer gustatzen zaion eta zergatik / ez / ba nik uste det / gauza / ikasketa 
arraroenetan ere topa dezakela / bere 

143. ME zerbait (4”) eske urtero garai honetan 
144. KU XX 
145. ME bai / Karmelo zer esan nahi zenuen / bai 
146. KU bueno / nik ee/ hori hala esanda egixa da / baina garbi dagona da / ba / atzo irakurri 

nuen / hogeitamar mila / langabez gehixao egongo dira / ba abogau / mediku artian / 
datorren bost urtietan  

147. ME bai 
148. KU eta mediku egiten duanak / garbi daka / lantokirik / ez tuala / eukiko / oain jakina / 

oso aditua bada / eta ez dakit zer / eta saiatzen bada / eta ez dakit zenbat urte gero / 
ba bilatuko du / e 

149. ME bai / baina 
150. KU ez det ezagutzen inor / mediko egin eta hil dala zekula lana egin gabe / noiz / 

hainbeste urtian bilatuko du / baino / nik uste dut hori / hori ikasten duanak / ez 
dakala batere etorkizun onik / eta berdina esan leike beste / beste karrera mordo 
batekin / e / beste karrera mordo batekin / mila abogau / hasi dia donostian aurten / 
ba aber / zeinek esaten dien / non bilatuko deben lana hoiek // baino / gero / 
adibidez dago / ba oritxe / oingo egunetan agertu da / e // uste det zaragozan / izan 
dala / horirogei soldadore ekarri dittue poloniatik // kataluinak ari dia / elkarte bat 
egin debe / ba // ekarteko kanpotik / ba matrizeruak / eta trokelistak / eta eta eta 
abar // eta garbi garbi dago / eta ez da inork ez dakienik / ez det ezautzen inor / 
karrera tekniko bat eginda / nahi det esan / injeneritza / edo injeniero tekniko edo 
holakon bat / lana ez dakanik / eta oraintxe agertuko balira berrogeitahamar / danak 
kolokatuko litzake / ta gauzia ziharo desberdina da karrera bat egin / edo beste bat 
egin / lana bilatzeko / e / eta hemen ari dana gertatzen / beti esan deguna / sistema e 
/ edukatiboak formatzen ditu jende mordo bat / gero ekonomiak ez dittuena bihar // 
eta / eta bertan gertatzen da gainera / bihar dianak ezin diala inon bilatu / eta hor 
dago / ba halako / korporatibismo haundi bat unibertsitate eta eskola mailan 
sortutakua / eta euren lantokixa / da lehenengua / eta hori ezin / nola hori ezin leiken 
aldatu / karrerak eta abar / ba holan jarraitzen 

151. JB? ba / aldatzen dia / e 
152. KU inork / (hitzez hitz) ez dio eskurik sartzen (↑)/ eta gainera politikuak / asko eitten debe 

hizketan / horren gainian // hizketan gutxi // eta gero gainera erabakixek hartu 
batere ez 

153. ME badaukagu beste debate batera gaia / e 
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154. JG? bai / bai / honi gainera / eskua sartu XX zaio // bai batez ere gainera lanbide 
heziketari / beste itxura bat // bueno beste itxura bat (↓) / daukan fama txar hori 
kendu egin behar zaio / eta nik e / Karmelok komentatu duen arazoa / bueno nire 
eskualdean ere ikusten dut / ez / arazoak daudela horrelako profesionalak lortzeko // 
teknikariak / ta kanpotik ekarri behar dirala ez // eta orduan / nik uste det jende asko 
dijoala hori / unibersidadera / ez dakit zeren bila // eta / ba benetako irtenbideak / 
profesionalak / beste gauza batzutan daudela // gero / kontua da / ikastea ahalik eta 
gauza polibalenteenak / zuk e / ba historia ikasten baldin badezu // ez zaiteztela 
horretara mugatu / baizik eta beste arlo batzuetan ere / beste gauza batzuk / ikasi 
beharko dira ez / hala ere unibersidadearen kurrikulumarekin / eta unibersidadeak 
daukan eskemekin eta / ikasketa planekin eta abar eta abar/ uff / luzaro hitz egin 
beharko litzateke / eta sakon // ze hor inertzia pila bat daude / eta gauza pila bat 
aldatu beharko dira  

155. ME ba / jarraituko dugu hizketan / hortxe daukagu mahai gainean / e / gaia / hamabost 
egun barru jarraituko dugu hizketan / bale? // Amaiak laburpena oraintxe bertan 

156. AM ba Edu Balagonek bota du gaur / hemen tertulian / ba estatu mailan gertatzen ari da / 
gauza xelebre bat / onenak izango liratekeen produktuak / gehienak behintzat / 
esportatu egin behar dira / zergatik? / ba bertan kontsumitzen ez direlako / nik uste 
dut / eroslearen kulturan asko egin behar dela // Joseba Garmendiak / bueno / esan 
daiteke zenbat jendek erretzen duen edo erretzen dugun / osasunaz ari bagara hemen 
gauza asko kuestiona daitezke // Karmelo Urdangarinek / badirudi orain jaten den 
guztia okerragoa dela / baina orain hartzen dugun ura / askoz hobea da / orain 
berrogeitahamar urte baino // askoz hobea / edo arraina edo beste edozer ere bai / 
eta ez da izango / janariagatik bakarrik / baina bizi / itxaropena ia larogei urtean dago 
/ jakina / gizonak zazpi urte gutxiago biziko gara // eta gero euskal autonomia 
erkidego aurrekontuei buruz ta // Joseba Barandiaranek / ba agian / autonomia 
erkidegoak edo euskal herriak bizi duen egoera / berezi horregatik / suspentseagatik / 
ba nik uste dut egin ziteken gauzik onena dela / nahiz eta berez ona ez izan / 
aurrekontuak porrogatzea 

157. ME Karmelo Urdangarin / Joseba Garmendia / Edu Balagon / Joseba Barandiaran / 
ondo pasa / hamabost egun barru jarraituko dugu hizketan / ekonomiaz / goizean 
behin / ekonomiaz / euskadi irratian / aio / ondo segi  
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2. HELDUAK (2): GB: POL 

2.1. DATU OROKORRAK 

Ekoizpen lekua Euskadi irrati  

Data 1999-01-22 

Iraupena 0:20:00 

Gaia Politikaz. Asteko berrien errepasoa 

Moderatzailea Manu Etxezortu 

Partaideak Alberto Ansola, Pernando Barrena, Ramon Etxezarreta, Xabier 

Gurrutxaga, Sabin Intxaurraga 

Saioaren nolakotasuna Goizean Behin irrati saioaren barruan egunero izaten da eztabaida, 

ostiralero elkartzen dira bost partaide hauek (guztiak ere 

politikagintzarekin harremanetan) asteko berrien inguruan 

eztabaidatzeko 

Transkripzioaren egilea Eneritz Garro 

Bestelako oharrak Partaideen izenak hasieran bakarrik aipatzen dira eta irrati saioa 

izanik batzuetan transkribatzerako orduan arazoak izan ditugu hitz 

egiten duena nor izan den asmatzerako orduan 

 

2.2. TRASKRIPZIOA 

1. ME bueno ba / lista pasa behar dugu / beti egiten dugun bezalaxe / ea gasteizen / Sabin 
Intxaurraga izango da // Sabin / kaixo egunon  

2. SI egunon bai 
3. ME zer moduz gripea ta / sendatu al da? 
4. SI pixkanaka / pixkanaka // aurrera goaz 
5. ME badoa 
6. SI bai 
7. ME zure ondoan izango da Alberto Ansola / Alberto? 
8. AA bai egunon 
9. ME zu zer moduz / ondo / osasunez eta ondo 
10. AA bai / oraingoz bai  
11. ME ondo  
12. AA eta jarraitzeko asmoarekin gainera e 
13. ME (barrez) indartsu / sasoian // Pernando Barrena / kaixo / egunon 
14. PB bai egunon 
15. ME zer moduz / ondo? 
16. PB bueno / ya gripearen osabidean / aurtengo gripeak oso gogor jo du 
17. ME bai / e 
18. PB sukar altuak eta / ta kostatzen da kentzea / gainetikan 
19. ME mm / Ramon Etxezarreta / kaixo egunon 
20. RE egunon 
21. ME zer moduz / ondo? 
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22. RE bueno / ondo esan beharko 
23. ME san sebastian eguna eta zelan pasatu dituzue / ondo? 
24. RE haiek / hobeto 
25. ME haiek hobeto 
26. RE (↑) klaro 
27. ME baina / juan dira aurtengoak 
28. RE bai bai bai bai 
29. ME baina / ondo joan da festa giroa / ez? / festatan 
30. RE bai bai bai / oso ondo juan da 
31. XG baina / etzaik gustatzen hiri eta / tanborradaik eta 
32. RE hi / festa giroa esan dik // (barre algarak) Xabier / faborez / e 
33. ME Xabier Gurrutxaga ere hemen da / Xabier / kaixo egunon  
34. XG kaixo egunon 
35. ME zer moduz / ondo 
36. XG ni bai / ingurukoak / gaizki xamar 
37. ME a bai / gripea 
38. XG gripea 
39. ME oso ondo / ba hementxe gaude ba / astero bezalaxe / asteko albiste nagusienak 

biltzeko / lehendabizi galdetuko nizueke / ea astean zehar izan ditugun albiste 
hoietatik / zeintzuk azpimarratuko zenituzketen / esate baterako / Alberto / ze 
albiste / azpimarratuko zenituzke / aste honetan izan ditugun / albiste hoien artean 

40. AA bueno ba / asko izan dira / nik ez dakit e: / ber bertakoa izatekotan / ba bueno / 
Ibarretxe lehendakariak izan duen elkarrizketa / Madrilen / Aznarrekin  

41. ME bai 
42. AA hemen gure ingurukoa izateko eta / bueno / ez da gaurko berri berria / baino / 

berrikuntzak beti sortzen ditu / zera / yugoslabia inguruan dabiltzan borroka hoiek / 
ezta? 

43. ME kosobok / ezta? 
44. AA nik uste dut / hor ere // nik e / orain arte // horrela izaten da historian / ezta / bi 

gerra / mundu / mundu zabaleko / bi gerra izan omen dira bakarrik / eta bi hoietan / 
ba / zerikusia edo / sua behintzat hortik piztu omen da / horrela diote danak eta / nik 
ez dut esaten hirugarrena sortuko danik / baina nik uste dut / leku hori oso 
borrokatsua dela ezta / eta nahiko lan / badutela ba / nazioarteko zerak / ba 
agintariek / nolabaiteko / bueno elkarrizketen bidez / pake bat sortzeko hor / oso 
zaile ikusten dut / hor historian zehar gauza / oso // txarrak egin dire / esate 
baterako / ezta / herri osoak aldatu egin dira gizartean / eta abar / eta nik uste dut 
horrek konponketa txarra duela // baina hala eta guztiz ere / ba giza eskubideak 
betetzerako / nik uste dut / parte hartu behar dutela onuk eta // beste aginte / 
munduan agintzen duten indarrak / baita europako zerak ezta / union europeak ere 
bai / nik uste dut / nahi ta nahiezkoa dela / zeatik hor / astero / edo hamabostero / 
zoritxarrez / beti daukagu / bueno / borroken bat / hilketaren bat / edo zerbait // 
eta nik uste dut / horrela ere ezin dezakegula jarrraitu ezta 

45. ME Alberto / gaia mahai gainean jarri duzunez / nola uste duzue / ze uste duzue besteek 
/ hor indarra erabili behar da? / hori konpontzeko / problema hori konpontzeko / 
elkarrizketa nahiko izango da? 

46. ?? nik uste dut e / saio berezi batzuk egin beharko liratekela / indarra albo batera utzita / 
elkarrizketa:ri aukera emateko / ezta // oraindik nik ez dut uste / agortuta daudenik 
elkarrizketaren bide guztiak / beraz / oraindik nik uste dut / elkarrizketaren bideari 
jarraitu beharko diotela 

47. ME mm / dena den / natok / estatu batuek / eta batasun europarrak / behin eta berriz 
gogoratzen diote Milosevici / mehatxua hor daukala / eta kontuz ibiltzeko / ezta? 

48. AA bai / gertatzen dana / nik uste dut hor / aurreko batean ere / Jabier Solanak / egin 
zituen adierazpenak ezta / aurreko sarraski baten ondoren / esan zuen / azkenengoa 
ezta // eta klaro / Milosevicek / badirudi entendidu dula / natokoekin harremanak / 
eta iskanbilatsuak diren lotura hoiek / ba / ba mus partida bat balitz bezala / nahi 
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dunen haundia jotzen du / nahi duenean txikia jotzen du / pareik gabe ere berdin 
berdin jotzen du // eta orduan / nik uste det / Jabier Solanari dagokio idazkaritza 
nagusia / baino / nik hor gestio txarra ikusten dut / hau da / elkarrizketa / nola ez ba 
/ ez dugu ba esango / izan behar duela bidea / geure artean be hortan ari gera ezta // 
esque bortxakeriaren bidea frakasoaren bidea da / ezta / gizona / espazioan 
dabilenean eta / gure asuntoak / biolentziaren bidez konpondu behar baditugu / 
amenazoaren bidez eta / ba hori gizarte osoaren / frakasoa da / baina / jakin egin 
behar da baita elkarrizketa bera ondo gestionatzen / ezta / eta nik uste dut hor / 
Solanaren kasuan eta abar / porrot handi bat dagola / eta europa osoarena bezala / e  

49. ME asko hitz egiten da europaren porrotaz / ezta? (4 segundoko isilunea) nola ikusten 
duzu Pernando kontua? 

50. PB bai / europaren porrotaz eta / e / orokorrean nazioarteko / erakundeetaz / hor nik 
uste dut / yugoslaviako gatazkaren aurreko fasean / ederki erakutsi egin zela / 
Milosevic bera e / estatu kriminal bat zala // eta horri ez zitzaion / beharrezko 
neurriak aplikatu / eta ez ziren beharrezko neurriak hartu ezta / eta ordun ba / esaten 
den bezala ba / hauts haietatik / e: / lokatz hauek etorri dira // eta orduan / 
nabarmen geratzen da / nazioarteak hor nolabait e gatazkaren konponbideari begira / 
hor ezarri behar zituen presioak eta / ez zituela egoki erabili / eta azken finean / ba 
bueno / zer gertatzen den / ba nolabait elkarrizketaren porrot horren aurrean / edo 
presiobide hoien / porrotaren aurrean / nolabait indar gehiago hartzen du / 
komunitate internazionalaren aurrean interbentzio militarrarena / nolabait / azken / 
azkeneko momenturarte / saihestu egin behar den modu bat // baina nik uste dut / 
horretan / hori nik azpimarratuko nuke / nazioarteko erakundeen porrot garbia / 
diplomazia aldetikan 

51. ME mm / zer uste duzu Ramon? 
52. RE ba ez / ez dakit / Pernandok esan duena / nazio batuak motelago / makalago dela / 

estatu batuak bera baino ez / eta harritu egiten dala bat ez / irak balitz / zenbat aldiz 
bonbardeatuta / zenbat aldiz gertatu zen bonbardeaketa? / honezkero kontaezin hala 
/ izango zen ezta / eta bi / gauzak konparatzeak / ba tristura apur bat sartzen da / ez 

53. XG eta Ramon / gero gainera / bai Pernandok eta bai Ramonek esan ditunakin ezta / 
baina gogora dezagun bosniako asunto hura bere pilpilean egon zenean ezta / eta 
behintzet konfliktoa zegoen parte bat berdina zan /garai hartan ere / Milosevic jauna 
/ eta Serbia / ezta / eta orduan ere / zenbait kostatu zitzaion europari / iritzi bat 
izatea ezta / eta gogoratuko zerate / amerikarrak hartu zutela orduan ere aintzindaritza 
/ asunto horretan / interbentzioarena 

54.  AA nik ez dakit / nik hemen / gai honetan / eta beste batzuetan ere bai / esan nahi dut 
horrela gertatu diran / Pinocheten gaian ere bai / bere ezberdintasuna badute baina / 
azken batean / (hemendik aurrera polikiago) neretzako da // e nola konpatibilizatuko 
genukeen / alde batetikan / komunitate batek / edo gizarte batek / duen eskubidea / 
bere etorkizuna / eta bere arazoa beraien aldetikan konpontzeko / eta beste aldetikan 
/ noraino / nazioarteko komunitateak / edo mundu osoak / edo onuk / edo bueno 
// erabili dezakeen bere influentzia / eta azken batean esango nuke / militar indarra / 
giza eskubideak betetzen ez diranean / komunitate batean bere kabuz (↑) // nik uste 
dut / arazo hori askotan gertatzen dala / eta nik ez dakit / nik partikularki esango 
nuke / nere aldetikan / ask orain arte behintzat / hainbat eta hainbat tokitan / ikusten 
da / azken batean / e / nazioarteko erakundeek / ez dutela behar den indarra / edo 
behar den influentzia ezta // alde batetik // eta bestetik esango nuke / gaur egun / 
gaur egun ez / gaur bertan / esan nahi dut / urte batzutik honuntz / nik uste dut 
zorionez / nazioarteko zuzentzan / deuseztatu egin tzen / indarra erabiltzea ezta / 
nazioarteko arazoak konpontzeko / eta gaur egun da / zuzentza fakultatetan ezta 
erakutsi ere egiten / tresna hori // e: / tresna bat / harremanak gaizki doazenean / 
nazioartean konpontzeko edo / ezta erakutsi ere egiten / esan nahi dut // eta badirudi 
/ elkarrizketaren bidez / eta beste hainbat influentzia e / bidez / konpondu behar 
direla / ezta // baina zer gertatzen da / konpondu ezin direnean / badirudi indarrera 
ezin dela jo // danok kontzientzia txar bat daukagu / indarra erabiltzeaz / baina azken 
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batean norbaitek erabiltzen baldin badu / esan nahi dut kasu honetan bosnian edo / 
alde batek erabiltzen baldin badu / indarkeria / nahiz eta batzutan / militarra izango 
da / eta beste batzuetan ez da militarra izango / baina indarkeria erabiltzen baldin 
badu / nazioarteko komunitateak / ba al dauka eskubiderik / e etikoki edo moralki / 
berak indarra erabiltzeko // nik neuk indarkeriak ez dut pentsatzen // historian zehar 
/ sekula / betirako konponduta utzi duenik problema bat / ez dut pentsatzen // 
momentuan / beharbada irtenbide bat ematen dio / baina gero / berriz ere / zeuden 
problemak berriz ateratzen dira / horregatik badiot / mehatxu bezela erabili daiteke 
esanez / bueno aizu / konpontzen ez bazate / edo horrelako harremanak izaten ez 
badituzue / edo giza eskubideak betetzen ez badituzue / kontuz / indarra erabili 
dezakegu / baina / azken batean konponbidea / akordio baten bidez eratu behar da / 
ezta / eta nik uste dut hor / bosnian partikularki / lehengo yugoslavia hortan / hor 
munduko agintariak / nik garbi esango dut / niretzako zeintzuk diren / bene benetako 
agintariak ezta / estatu batuak alde batetikan // bestetik europear batzar hau // 
hemen hau oso zaila da iritzi bat izatea / zeren interes ezberdinak baitaude / hainbeste 
nazioren artean / baina / beste indar bat da / eta gero nik esango nuke lehengo rusia 
edo bueno // hor ere influentzia gogorra daukatela // eta nik uste dut hiru hoien 
artean nolabaiteko irtenbidea bilatu beharko lioketela 

55. ME bueno / hementxe gaude goizean behineko solasaldian / zuk Alberto aipatu duzu 
Pinochet / Pinochet e / kontuan ere ezan ditugu albisteak aste honetan / hasi dira 
berriz ere eztabaidatzen loren ganbaran / ea Pinochetek ba ote duen inmunitaterik / 
hor zer gertatuko da? / hor hasi besterik ez da egin kontua / izango ditugu aldaketak / 
nobedadeak edo? 

56. AA nobedaderik ez dakit / baina nik lehengo baten irakurtzen nuen // e / Pinocheten 
defensa daramaten abokatuek / esaten zuten aurreko astebukaeran / aurreko loren 
batzordeetan / batzorde hartaz / bost kidez osatutako hartaz / esaten zuten / hasi 
aurretik bagenekian bi gure alde zaudela / orain zazpi dituk eta etzekiagu hoietaz 
ezertxo ere / ezta 

57. ME beraz 
58. ?? pixka bat itxura emanez / orain okerxeago daukaten bezela / baino 
59. ?? beraz / hori albiste ona duk 
60. ?? bai 
61. ?? nik uste dut / Pinocheten auzi horretan / azkenean / demokrazia irabaziko / aterako 

dala / demokrazia irabazle aterako dala / eta Pinochet // Pinocheti ez diotela 
inmunitaterik onartuko  

62. PB hala diote ezta / adituek eta diote 
63. AA ni ez naiz aditua e / Pernando 
64. PB e? 
65. AA ni ez naizela aditua 
66. PB bueno / bueno / bueno/ hori norberaren umildadearen baitan kokatzen da // ez / 

baino / entzun dut ere / prentsan egun hauetan / adituek diotela / oso zaila dela / 
aurrekoan loren ganbarak eman zuen epaia / bertan behera geratzea / ezta / aurrekari 
historiko juridikotzat jo litekela holako zerbait / eta probabilidade gutxi daudela / epai 
hori aldatzeko // dena den eta / Pinocheten inguruan / aste honetan gertatutako 
gauzarik tristeenen / aurre artean / nola oraindik ere / ingalaterra bezalako herri 
batean / horrenbesteko tradizio demokratikoa daukan / herri batean // behintzat / 
teorian / ezta / gauza hauek gertatzen dira teorian / baina / oraindik ere ikustea / 
nola badagoen klase politikoan / oraindik ere / hainbat jende / ausartu egiten dela / 
kanpaina publiko bat egiten / Pinocheti aurpegia / garbitzeko / ezta / nolabait 
Pinochet mundu osoaren aurrean agertu egin da / estatuko kriminal gisa (↑) / berak 
egindako barrabaskeriak ezagunak dira toki eta txoko guztietatik / eta oraindik ere 
Margaret Tacherren lagunak / ausartzen dira / Pinocheti / Pinochet laguntzeko 
kanpaina bat eratzen / erabili egin duten indar guziarekin / eta nolabait hor sartuta / 
ez edonolako jendea bretaina handiko politikaren e munduan / ezta / nik uste dut hor 
egin daitezkeen kalifikatibo politikoetaz gain / nik uste dut / bai erakusten duela / 
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behintzat nigan izugarrizko tristezia sortu du / ikusteak / oraindikan horrelakoak 
egiteko jendea badagoenik 

67. ?? eske / malbinatako gerra oraindik ere ordaintzeko dago ta  
68. ?? eskerronekoa izan behar da  
69. PB klaro / interes militarrak / eta armen erosketa / eta azken finean Pinochet Londonen 

horretan omen zebilen / ezta / arma erosketaren batean atxilotu egin zutenean 
70. ME bederatzirak eta bi minutu / oraintxe jarraituko dugu goizean behingo solasaldian / 

euskadi irratian 
[MUSIKA-BERRIAK-IRAGARKIAK-MUSIKA] 
71. ME (musikak jarraitzen du) bederatzirak eta sei minutu / goizean behineko solasaldian / 

Sabin Intxaurraga / Alberto Ansola / Ramon Etxezarreta / Pernando Barrena / eta 
Xabier Gurrutxagarekin (10 seg. musikarekin eta gero musika isiltzen da) bueno / hitz egin 
dugu kosobori buruz / hitz egin dugu pixka bat Pinocheti buruz / eta etxeko gaiei 
buruz hitz egin beharko dugu segidan // Jose Maria Aznar presidentea / 
Ibarretxerekin egon da aste honetan / eta datorren astetik aurrera alderdiekin hitz 
egiteko asmoa duela / esan dio Ibarretxek / Aznarri / mahai berri bat osatzeko asmoz 
// nola ikusten duzue kontu hau / mahai berri nola osa litteken? / zeintzuk egongo 
diren? / zeintzuk ez? // mahaia // Ramon 

72. RE ez dakit / nola ikusten dudan / edo pentsatzen det e / Ibarretxek / paper 
instituzionala alderdietako liderrek baino / hobeto edo // zabalago betetzen duela 
behintzat / eta aintzakotzagotzat hartzen dituela / bai mahai baten ez daudenak / bai 
beste mahaian / ez daudenak ere / ze badirudi / eztabaida // (eztul egiten du) barkatu / 
lizarrako mahaia edo ajuria eneako mahaia / hor dela / baina bueno / zerbaiten e / 
beharra badagoela / eta egoerak zerbait eskatzen duela // ahal baitlehen egitea / argi 
dago / eta zentzu horretan / ahalegin guztiak / ondo iruditzen zaizkit / dena den 
dago / dagoena / eta mahaiari / edo mahai bakoitzari / nahi dezuna / edo 
elkarrizketari / ezartzen zaizkion oztopoak / edo eragozpenak daude / beste daude // 
eta hor pentsatzen det norberak pentsatu behar duela / zer egiten / e / ari den / eta 
zer daukan / autokritikatzeko // eta hemen ere / ez dakit // eskubideak eta 
komenigarritasunak / agian sartzen direla / batzutan / kontraesanean // eta zenbait 
jende / komenigarritasunean // azpimarra / gehiegi / egiten ari dela / nolabait 
eskubideen gainetik pasatuz / eta hori ez dakit / zertaraino den ona / zertaraino den 
bukaera onekoa / edo ez dakit zertaraino den / lehen Albertok esaten zuen bezela // 
indarra erabiltzeak / e / balio du atzera / berriro / ez berpizteko / nolabait arazoa // 
hor ikusten det nik nolabait // kontua 

73. SI nik zoritxarrez / e / jende asko / eta jarrera asko ikusten ditut / epe motzera 
begiratzen dotelako // eta azken finean / nik uste hau / hau behin betiko konpondu 
beharreko gauza bat dela eta ez behin // e: / behin behingoz konpondu behar denik / 
ze / behin behingoz konpontzen baldin bada / gero / etorkizunean arazoa sortuko 
dalako / beraz // nik uste dut behin betikoz konpontzeko / alde batetik / denon 
partaidetza beharrezkoa dela // beraz / inork ez du bere burua / sentitu behar 
sokoratuta / eta lortzen den akordioa gainera // deno / gutxi bera / gutxi gora behera 
/ denon adostasuna beharko du // nahiz eta azkenean hitza gehiengoaren eskutan utzi 
beharko da / herriarengan utzi beharko da / azken hitza / baina behin behingo / 
behin betiko akordio honetan / nik uste dut alderdi / edo talde gehienek behintzat / 
edo denak / askoz hobe // bere burua ordezkatua sentitu beharko lukete / beraz / 
nik uste dut / udal hauteskundeak (eztul egiten du)/ gero datorren urtean / izango diran 
hauteskunde orokorrak / españa mailakoak eta / hoiek nolabait alderdi batzuengan 
ikaragarrizko eragina dute / eta badirudi epe motzeko jokabide horretan sartuta 
daudela // baina / hala ere / e: / nik uste dut / azkenean / azkenean / burua ere 
erabili beharko dutela // eta denok beharrezkoak gerala / bake prozesu hau 
bideratzeko (↑) / eta gero / nola ez / euskal herriari hitza emateko // azken hitza 
emateko 

74. ME sozialistek / popularrek / baldintza bat jarri dute mahai horretara joateko / kale 
indarkeriaren gaitzezpena // baldintza hori gaindi daiteke edo 
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75. SI ez zait // ez zait niri ondo iruditzen // ze alde batetik / kale indarkeria nork egiten 
du? / hor / gaur egun legebiltzarrean dauden alderdiren batek kale indarkeria 
bultzatzen al du?/ nik ez dut uste / nik / beharbada // hor / talde batzuk egongo dira 
/ baina alderdi bat ere ez dut uste dagoenik / kale indarkeria hori / kale borroka eta 
horrelako gauzak / gaur / behintzat / onartzen dituenik // eta gainera / badirudi 
horrelako esaldiak botatzen dizkiotela / leporatzen dizkiotela / gehienbat / euskal 
herritarrok taldeari eta euskal herritarrok taldeak / azken bozeramaile hitzak / eta hor 
ditugu / Arnaldo Otegiren / zein Jone Goirizelaiaren hitzak / nik uste dut / nahiko 
argi uzten dutela / alde batetik / bueno / gauza ez dela zalatzea bakarrik / gauza da 
bideratzea // eta baita ere / argi esan dute / kale borrokak ez duela batere laguntzen / 
prozesu hau bideratzeko // beraz nik uste dut / horrelako eskakizunak egitea / dela 
ziria sartzen // ziria sartzeko gogo bat adierazten dutela / ze azken batean / beste 
aldekoek / eta eatxekoek / esango balute / hemen galekiko / edo galarekin zerikusia 
duten taldeik ezin da / parte hartzaile izan / beraz / ze gertatuko litzateke / pesoe 
alderdia albo batera geratuko litzakela? / nik ez dut uste pesoek / berak / onartu 
duenik gala (↑) 

76. RE ba ez / baino igual / beste prozesu bat montatu beharko litzake // Sabin / baina / 
asuntoa ez da / kale borrokan agente ez direnik / edo direnik / euskal herritarrokeko 
jendea / esatea // asuntoa // gehiago da / nire eritzirako / elkarrizketa baten / 
elkarrizketatzaileek / aurrera / edo elkarrizketa garaian / elkarri / nola portatu behar 
duten / eta zer egin behar duten esan diotela / ez / eta komenigarritasunetik / 
haruntzago dijoa kontua // ta ni hizketan ari baldin banaiz / noski / suposatzen da / 
inoiz / ezertan / ibilitako jendea izan litekela / baina / agian / hori konpontzera goaz 
/ baino // metodo bezela / onartzen baldin bada kale borroka erabil daitekela / edo 
gutxien gutxienez (↑) / kale borroka justifikatua dagoela / ba noski / ulertu behar da / 
benetan / zaila izan behar duela / elkarrizketa benetako bat burutzea eta / elkarrizketa 
baldintza egokietan aurrera ate ematea / ta orduan / pentsatzen det / zenbait jendek / 
klaro / hemen gauza asko esaten ari da ez / biolentziarekin bizitzen / agian / ohitu 
egin beharko dugula // ba ez dakit / jende / nolabait / terreno / bortizkeriaren 
terrenoan zaildutako jendea dela (↑) / hori egun batetik bestera aldatzea nekeza dela 
(↑) / eta ordun / ulertu egin behar dela (↑) / eta noski / ez zait iruditzen gauza hoiek 
guztiak on::gi daudenik / eta iruditzen zait / bueno eskubideen diskursoan kasi 
maximalista izan beharra dagola / bestela / momentu honetan / eta hitz egin behar 
den garaian / jendea ez baldin bada / kapaz / nolabait / demokraziaren arauak 
errespetatzeko / ba ez dakit prozesu horrek ze garanti izan dezakeen / edo berme izan 
dezakeen / etorkizunean 

77. SI baina nik uste dut / e // azkenengo adierazpenetan behintzat / nere ustez behintzat / 
eboluzio bat denok izan beharko dugu / eboluzioa / txipa / gaurko egunera / 
eguneratzeko // baina nik uste dut azken adierazpenetan argi geratzen dela / eatxeren 
bozeramaileengandik ere / ez duela batere laguntzen / eta beraz / nik uste dut hori 
pauso garrantzitsu bat dela / eta bueno / denpora eman behar zaie batzuei / beste 
batzuei eman zaien bezalaxe 

78. RE eta beste batzuek eskatzerik badaukate? / eske ez da eman zaiela 
79. SI beste batzuek ez dute pekaturik egin? // damutu al dira beste batzuk?  
80. RE ez ez ez ez // nik esan nahi det 
81. SI pesoekoak damutu al dira galekin izan zituzten hilketa eta horrelako gauzekin? 
82. RE bueno 
83. SI eta eskatu al zaie pesoekoei / horren onarpena egitea? / beraz / beraz / joka dezagun 

/ nik uste dut / prespektiba / behin baino gehiagotan esan dut // gauza hauek ondo 
bideratzeko / prespektiba zabalagoa behar da // epe motzeko prespektibakin jokatzen 
ari bagara / akabo / beraz nik uste dut / denporak / erakutsiko duela / denon aldetik 
borondate bat dagola / borondate / zintzo bat gainera / esango nuke nik // ba bake 
prozesua bideratzeko / gisa eskubidetan oinarrituta gainera // eta argi dagona da / 
politikoki ere // indarkeriaren erabilpenak / batere ez duela laguntzen (↑) / azken 
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batean / hor / harri txokorrak / jartzen ari direnei laguntza ematen dietelako / babesa 
eskaintzen diotelako / komunikabideen aldetik eta / nolabait / kristonak emateko // 
beraz / nik uste dut / hori / geoago ta / euskal gizarteak geroago sakonagoan sartuta 
daukala / eta frutuak / emaitzak / epe motzean ikusiko ditugula / baina ez dakidana 
da / hain ziur ez nagoena da // besteen aldetik / jokabide hauen bitartez // 
hauteskundetan nolabaiteko etekinak ateratzeko asmotan dabiltzan horiek // txipa 
aldatzeko gogorik duten ala ez / nere zalantzak ditut 

84. ME Ramon erantzun labur / eta gero besteak 
85. RE ez / ez / ez / nahi badu jarrai dezala // baino eske / eske / borondaterik badagoen ez 

dagoen neurtzeko / ez nuen atera nahi / zeren eta gai hauek / ez zaizkit iruditzen 
mesedegarriak direnik eta / baina bueno / borondateak neurtzeko / egun hauetan 
dabilen / borborrean dabilen notizia da // Josu Ternera gisa eskubideen batzordean 
sartzen dela parlamentuan / ezta // eta hori bera aguantatzeko / talantea duen 
edozein alderdi / nahiz eta esan beharrekoak esan // nolabait esan beharrezkoak esan 
/ nolabait talante demokratikoa erakusten du / ez / kale borrokarekin gala 
konparatzea astakeri bat iruditzen zait  

86. SI eske gala askoz txarragoa da / kale borroka baino e 
87. ME bueno / besteei emango diego hitz egiteko aukera / ea ba Xabier 
88. RE prozesu / bueno / bueno / bueno / prozesuaren osotasunean hori ateratzea / ezta // 

konparazio bezela hori ateratzea / eta beste dena ahaztea / etzait normala iruditzen  
89. ME Xabier 
90. XG bai nere  
91. ME Xabier / Pernando / eta gero Alberto / aber labur egiten dugun 
92. XG neri iruditzen zait / galdera izanda / ezta / aber mahai berri hau dela ta  
93. ME hori da 
94. XG Ibarretxek eskuartean atera nahi duen hori edo / asmoa badirudi // Sabinek berak 

esan du / oso / oso inportantea da / e / behintzet guztion partetik / edo parte hartu 
behar dutenen hoien aldetik / neretzako / gauza bat garbi izan behar baldin bada / 
euskal herriko partiduekin osatuta // eta / asmoa baldin bada / elkarrizketa hoien 
ondoren / guztiok ados / eta / berea egingo duten akordio bat lortzea baldin bada / 
hau da / inor ez bazterrean utzi // hori da inportantea / eta horretarako bideak / e / 
jarri behar dira / bideak jartzerakoan hasten baldin bada norbait / kondizioak jartzen 
/ besten bati // elkarrizketa hasi aurretik // gaizki hasten gera / elkarrizketak ezin 
daitzake aurre baldintzaik izan / momentu honetan / e / momentu honetan // etzait 
egokia iruditzen / pepek eta pesoek / ba / azaldu dute / bere bozeramaileen partetik 
/ kale borrokaren istorio hori / euskal herritarrokek definitu beharko lukela / aldez 
aurretik / hitz egiten hasteko / bestela / beraiek ez daudela hor // buo / nik uste dut 
kasu honetan guztiz desegokia dala // nik kale borroka / aurreko batean ere esan nun 
/ benetan txartzat jotzen dut / bake prozesuari izugarrizko kaltea egiten dio / e / 
posizio politiko batzuek indartzen ditu / eta beste batzuek ahultzen ditu / e / nik uste 
dut norbaitek euskal herrita 

[ZINTA BUKATU DA] 
  aldatu zazu / nerekin hitz egin nahi baldin badezu // zeatik eta / hori oso epe 

motzerako diskurtsoa da // zeatik ez du aguantatzen / ez du aguantatzen besteak ezin 
dezaken driblin bat // eta orduan ipurdia airean utz / utziko zaie / segitun / peperi 
eta pesoeri / begitu / nola aguantatu dezake pesoe / peperen eta pesoeren diskurtso 
hori // aldi berean Aznarrek adierazi baldin badu / zuzen zuzenean etarekin hitz 
egiteko prest dagoela // osea / peperen diskurtsoa euskal herrian ze sendotasuna 

95. RE eta treguan dago / ez 
96. XG bai / eta treguan dago / baina ez du esan ez duela jarraituko (↑) 
97. RE baina treguan dago ez  
98. XG bai / bai treguan dago 
99. RE bamos pues / diferentzia nabarmena da  
100. XG bai / eta 
101. RE nabarmena da 
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102. XG euskal herritarrekoak esan dezake treguan dagoela / eta kale borrokak ez duela mesede 
politikorik egiten treguari / eta abar / baina etak ez du e / bere ekintzak salatu / eta 
gainera ez du esan / oraindik ere luzaroan ez duela jarraituko / eta gainera esan 
zaionean barkazioa eskatzeko prest egongo litzateken / esan du / estadu espainarrak 
eskatu beharko liokela euskal herriari barkazioa // hau da / Ramon / geure artean / 
irratiz ari gaituk / baino / diskurso horrek ez dik aguantatzen / zeren eta / ze 
legitimidadekin esan dezake / pesoek / elkarrizketarako baldintza dala / hau zalatzea 
// zeren pesoe bera / ere / argeleko istoria / guztion memorian egonda / ezta // eta 
gero / gainera / Aznarrek berak hitz egin du euskal herritarrokeko jendeakin (↑) / da 
hori danak izango dira normalak / eta mahai bat osatzerakoan baldintza hoiek aurretik 
jartzea / ba / beitu / ba izugarrizko mesedea egiten diozue euskal herritarrekei / 
izugarrizko mesedea / ta mahai hortara bueltatuko dira / osatzen danean ez baldin 
badaude ere / handik egun batzuetara / bueltatuko dira pesoe / pepe / eta konpainia 
/ zeatik? / zeren eta beste anbito batzuetan / bakegintza prozesua bideratzen baldin 
bada elkarrizketaren bidez / ba beste erremediorik gabe / ba euskal herriko mahai 
hortara ere etorri ein behar  

103. ME Pernando 
104. PB bai / bueno / galderaren harira / Ibarretxeren proposamena eta hortik // nik uste dut 

/ Ibarretxeren proposamena / zertxobait hankamotz jaio egin dela / nolabait / ba / 
hasiera batetik / jadanik aurkeztu eta pesoeren eta peperen ezetza jaso duelako / ezta 
// eta nik uste dut / agian / kaladu honetako proposamenek / beharko luketelako 
aldez aurretik landutako konsensu minimo bat / ezta // nik uste dut / bueno / 
nolabait mahairen balizko osaketa horri begira / eta lizarra garazi sinatu zenetik / nik 
uste dut beste klabe batzuk erabili behar direla horrelako ekimenei / ekiteko / nik uste 
dut / behintzat sinatzaileak garenok beste prespektiba batean landu behar dugula 
horrelako gaia / nik uste dut / ezin dugula iraganeko akatsak berriro ere / iraganeko 
akatsetan berriro ere erori / eta esango nuke / lizarra garazik bezela / 
aurrebaldintzarik ez dela egon behar // hemen luze hitz egiten ari da / euskal 
herritarrokek / kale borrokaren inguruan izan dezakeen jarrera gora edo bera / baino 
Sabinek aipatu duen bezela / hemen jarrera askotaz mintza gintezke / edo peperen / 
pepek presoekiko darabilen jarrera / demokratikoa al da? / eta horrek nolabait e / 
labela ematen dio / honelako mahai batean egoteko bere demokratikotasun horretan 
// nik aurrebaldintzak jarriko bagenituzke / nik uste dut pepek oso zail izango lukela 
test demokratiko hori gainditzeko // eta gero gali buruz ez hitz egiteagatik / azken 
azkenengo aste hontan komentatu egin da behin baino gehiagotan / Rosa Diezek eta 
ze nolako deklarazioak eginak dituen / galkideen inguruan / pertsona hori ere egongo 
litzateke mahai horretan? / edo denok hasiko gara aurrebaldintzak jartzen? // eta gero 
bestetik / nik uste dut / zenbat mahai / eta eztabaida horren inguruan / zeren eta 
nazio honetan ere izkierda unidak / zeren eta nafarroako izkierda unidak ere / 
proposatu egin du hiru mahai osatzea / nik uste dut / beharrezkoa dela / eta aurreko 
faseko akatsetan ez erortzearen dinamika horretan / nik uste dut beharrezkoa dela / 
mahai bakar bat osatzea / eta nik uste dut / arazoa globala dela / arazo bat dala / 
herri honek sufritzen duen gatazka politikoa / defizit demokratikoa / eta nik uste dut 
hori nolabait orokortasunean garbitu egin behar den kontu bat dala / eta horretarako 
nik proposatuko nuke / bide horri ekitekotan / agente politiko guztiak / eta beste 
modu batean ere / sozialak / sindikalak / eta abarrekoak / dauden mahai bat / bat 
osatzea // dena den / nik uste dut / kale borroka eta zera guzti honen inguruan 
dauden jarrerak / nahiko erlatibizatu egin behar direla // nik behintzat nahiko lasai 
ikusten ditut / azken finean iruditzen zait / hemen / kanpaina mediatiko izugarria 
dagoela // mediak eta garrantzia ematen diola / nahi duenari / eta momentu honetan 
/ pepek eta pesoeri mesede egiten dionari // eta ez dugula ahaztu behar askoz 
momentu politiko gogorragoak bizi izan ditugula herri honetan / heriotzak tartean / 
eta askok eta askok / jakin nahi izan dugula aurrera egiten / eta hor dago lizarra garazi 
akordioaren kasua / ezta // gogoratu behar da akordio hori irailaren hamabian sinatu 
egin zela / oraindik ere etaren ekintza armatuak hor zeudela / eta hor indar politiko / 
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sindikal / eta gizartearen indar batzuk / kapaz izan ginela akordio batera iristeko // 
nik uste dut serenidadea behar dela / erritmoak eta / nik uste dut / markatzen duela 
gauza hauek lasai doazela / baino prespektiba ahaztu gabe / eta momentuko 
manipulazio mediatikoen gainetik // eta aurrebaldintzen eztabaida horretan / nik uste 
dut azken finean aurrebaldintzak eta jartzen duenak / nolabait erakusten duena dela 
inmobilismoa / oraindik ere bere horretan jarraitzen duela / inmobilismoa eta 
borondate politiko falta gatazkaren konponbideari ekiteko / (erritmo aldaketa, 
biziagoa) eta ez dakit / ez dut gaiztoa izan nahi / baina azken finean aurrera joan nahi ez 
izate horrek / nolabait erakusten duela / batzuk aurreko egoera politikoan / nolabait / 
askoz erosoago jokatzen zutela / eta hori bai dela / guztiz salagarria / eta erakusten 
duela / aurrera jotzen ez bada / edo aurrera jo nahi ez izate horrek / ba bueno 
erantzukizun handiak suposatuko dituela / ireki berri den prozesu demokratikoarekiko  

105. ME Alberto falta da / Ibarretxe 
106. RE XXX 
107. ME bai 
108. RE bai / Albertok esan duena / bai / nik baietz esango nioke / badagoela zenbait jende: / 

eta len ere egon zela zenbait jende / erosotasunik haundiarekin bizi izan zena / 
momenturik bortitzenean / eta indarkeriak basatikeriarik handienak egiten zituen 
garaian ere // eta politikoki eroso / nolabait / oso dialektika errezarekin / eta mutur 
muturreko situazioak elkarren kontra jarriz / hori esplotatzen zuenik / eta orain ere 
badagoela jendea / egoera politiko hartan eta honetan / irtenbiderik gabeko egoera 
batean askoz erosoago biziko dena // baino / jende hori normalean izaten da / 
biolentzia / eta biolentziaren eragina / eta bortizkeria // metafora bezala bizi duen 
jendea ez / baina bere haragitan bizi izan duen jendea / ez / eta bere haragitan bizi 
duen jendea badago // orain karo / hori esplikatzeko kapaz baldin bagera / zu une 
honetan pairatzen ari zaren egoera / edo kale borrokan zuri egiten dizuten indarkeria 
/ edo beste borroka batekin / zure personaren gainean / personaren gainean egiten 
duten presioa / zuk aguantatu zazu / ze beste guztioi komeni zaigu ta // hori 
esplikatzen ba:diogu / nik ere agian ez nioke baldintzarik jarriko / ez elkarrizketari / 
eta ez ezeri // baino ez dakit hori inork pentsatzen dugun / eta hori egiteko kapaz 
garen / inor 

109. ME Al 
110. RE agian giza eskubideen alde egotea hori da / eta ez beste: 
111. SI  bai jauna / giza eskubideen alde egotea hori da / eta / uste dut / behin baino 

gehiagotan salatu ditugula horrelako / presioak eta hoiek onartezinak direla / azken 
baten / giza eskubideen kontra dijoaztelako / baina baita ere politikoki argi dagona da 
/ talde batzuek holako gertakariak / gertatzen izen direnetan // askoz erosoago 
sentitu izan direla / azken finean / horrelako ekintzen bitartez / nolabait / ba / 
politikoki beste pentsakerako talde batzuek / erabat desklaff / deskalifikaturik 
aurkitzen zirelako // eta gaur egun 

112. RE baita ekintza hoiek pairatzen dutenak bere taldekoak izan direnean ere / e 
113. SI baita / baita  
114. RE baina ekintza pairaitzailea beti egoten da bat / e 
115. SI hori egia da / egia da / baina politikoki / politikoki / baina politikoki (/) 
116. RE eta horri esplikazioa emateko beharra ez dauka bere taldekoak bakarrik / gizarte osoak 

eman behar dio esplikazioa 
117. ME Alberto falta zaigu eritzia 
118. SI baino gizarte osoak eskeini dio babesa / eskaini dio babesa holako tamalgarrizko 

gertakariak izan ditugunean // baina baita ere argi dagona da / politikoki / batzuek 
askoz erosoago sentitzen direla // horrelako egoera batean / gaur egungo egoeran 
baino / azken batean 

119. RE XXXXXX 
120. SI (ozenago hitz egiten du) gaur egungo egoera batean edozein herritarrek / euskal 

herritarrek / zein edozein demokratak / dakielako azken hitza gehiengoak / eta 
herriak izan behar duela // eta batzuek badirudi prest daudela onartzeko / herritarrek 
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nolabaiteko erabakiak hartzen dutenean / eta / baina beraien asmoen / eta gogoen 
kontrakoak direnean onart / onartzeko ez daudela prest 

121. ME Alberto falta zaigu eritzia emateko / (eskatuz) Alberto  
122. AA bai / entzuten nengoen / entzuteak ere badu bere / inportantzia 
123. ME inportantzia / ezta 
124. AA bai / uste dut / bakarrik / lehen esaten zuten ahotikan hiltzen dala arraia / eta 

horrelakoak esaten dituzte / eta isilik egoteak ere merezi du pena piskat // baina esan 
nahi nuke // eta batez ere / ez errepikatzeko / lehen Xabierrek esan dituenarekin / 
lehentxoago Xabierrek esan dituenakin / ez diot bere pertsona goraipatzeko / badakit 
oso apala dala ezta / nik uste dut 

125. XG ba / lagunak geralako 
126. AA horregatik ere bai / ehunetik ehun ados nago eta zerbait gehiago esatea nahi nuke // 

nik ez dut ikusi / munduan zehar / sekula / indarkeri egoera baten edo // hitz 
ezberdinak esan ditzakegu / indarkeria edo terrorismoa dagoen egoera baten / 
horrelako egoerak konpontzeko politikoki / ez dut sekula ikusi / mahai bat eratzeko / 
mahai bat eratzeko / hitz egiteko / horrelako baldintzak jartzea // hori mahaia porrot 
egitea da hasi baino lehen / eta hori / zergatik da / ba azken finean / nik pentsatzen 
dudalako / borondaterik ez dagoelako / mahai hortan / erabaki daitezkeen erabakiak 
/ onartzeko // eta orduan / onena da ez eseritzea / ezta / nik hori pentsatzen dot 
momentu honetan dagoen egoera // eta esango nuke / adibidez / e / jo dezagun / 
gaur estaduan dauden partidu haundienak / ezta / pepe eta pesoe / gobernuan egon 
direnean // eta ez direnean egon ere bai / adibidez / hor atera dira / lidergoa 
eramanaz gainera / yugoslaviako problema konpontzeko elkarrizketa behar da / 
indarkeriarik ez / elkarrizketa / elkarrizketa behar da / eta adibidez / edo irlandan / 
edo hainbat eta hainbat tokitan // gainera / normalean / aurrenengoak izaten gara / 
españian esan nahi dut / aurrenengoak izaten gara / munduan zehar dauden 
problemak elkarrizketaren bidez konpontzeko / eta indarkeria baztertzeko / eta giza 
eskubideak nagusi daitezen 

127. ?? palestina / palestinako buruzko bake konferentzia / madrilen egin zen 
128. AA eta horregatik esan nahi dut / eta gaur egun / hemen / hemen erabakitzerakoan esaten 

dute // ez gara sekula eseriko indarkeria erabiltzen dutenekin // eta gainera / 
harritzen nau / eta hau esaten dut anekdota bezela bakarrik / e / nere argumentuak 
indartzeko // oraintxe dela egun batzuk Borrellek adibidez / eta Borrell gaur egun / 
ez da edozer gauza esan nahi dut / pesoeren estaduko / estadu mailako bigarren 
partiduaren / hautagaia da /madrilgo gobernuko presidente izateko / ezta // horrek 
esaten zuen oraintxe dala egun gutxi / ni ez naiz sekula eseriko / sozialistek / ez dakit 
nola esan zuen / ez gara sekula eseriko / indarkeria erabiltzen dutenekin / aizu / 
baina eserita egon zara egunero / indarkeria erabili dutenekin gobernuan (↑) / 
gobernuan / eta ez kalean / edo beste edozein mahaitan / gobernuan // orduan / eta 
egia esateko / e / ni itxaropentsu egon naiz / alderdi guztiak egongo direla mahai 
baten eta hitz egin dezaten / eta ikusi dezagun ze ezberdintasunegatik ez diran akordio 
batera iristen / bat / bigarrenik / zergatik / gehiengo batek hartzen dituen erabaki 
horiek ez diran onartzen / baina aurrez / aurrez / aurrez // demokratikoa izatea da 
gehien / mahai hortan parte hartu / gehiengoak hartzen duen erabakia onartu / eta 
bete / haren alde egon diran bezelaxe // demokrazia hoixe da / gehiengoak esaten 
duenaren arabera egotea denok / eta hemen badaude batzuk / ez dutenak nahi 
sartzerik / pentsatzen dutelako gehiengo bat sortuko dela / eta bere eritzia ez dala 
izango / gehiengo horrena / eta orduan / onena / ez eseri / aulkirik ere ez egin / eta 
mahairik ere ez eratu / eta muebleriak gelditu // eta ni horrekin ezin naiteke ados 
egon sekula ere ez // eta bueno / azkenik esango nuke / hala ta guztiz ere / (indar 
gehiagoz) hala ta guztiz ere / ba / (erritmoa geldotuz) nik uste dut / pake bide batez hitz 
egin behar bada / ezin dezakegu ahaztu sekula / pale bide bat ez dala sortuko partidu 
inportanteak mahai horretatik egon // hau da / nik uste det / ez dut pentsatzen / 
inolaz ere / eh kanpoan baldin badago / edo pepe kanpoan baldin badago / edo 
pesoe kanpoan baldin badago // hemen pake bide bat sortu danik / batez ere / luze / 
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epe luzeari begiratuz // eta pakea izan behar da epe luzera begiratuz // bestela / epe 
motxera / beste medio batzuk ere badaude / lehen aipatu ditudan bezelaxe / ezta // 
eta horregatik nik eskatzen dut / danen zera ezta / danen zentzua edo ardura / mahai 
horretan / aurre baldintzarik ipini gabe / hitz egiteko (↑) 

129. ME bueno / jarraituko dugu mahai horri buruz hizketan / oraindik ez da osatu / ez da 
martxan jarri / beraz / luze hitz egingo dugu eta zabal mahai horretaz / Intxaurraga 
jauna / Ansola jauna / Etxezarreta jauna / Barrena jauna / Gurrutxaga jauna // ondo 
pasa astea / hurrengo asterarte 

130. ?? agur 
131. ?? eskerrik asko 
132. ?? bai agur 
 





  Transkripzioak 
   
   

  447 

3. HELDUAK (3): GAU:ON 

3.1. DATU OROKORRAK 

Ekoizpen lekua Euskal Telebista 

Data 1999-01-18 

Iraupena 02:21:00  

Gaia Egoera politikoa. Eusko Jaurlaritza berria 

Moderatzailea Maddalen Iriarte 

Partaideak Joseba Egibar, Bixente Serrano-Izko, Arnaldo Otegi, Antton 

Karrera, Inaxio Oliveri, Jose Luis Elorza, Allande Boutin  

Saioaren nolakotasuna Asteleheneroko eztabaida saioa, egunerokotasuna duen gai baten 

inguruan. Partaideak aldatu egiten dira astero. Eztabaidaren 

barruan elkarrizketa egon ohi da, saio honetan Idoia 

Zenarruzabeitiari egindakoa. Entzuleek telefonoz parte hartzen 

dute. 

Transkripzioaren egilea Eneritz Garro 

Bestelako oharrak Carlos Iturgaitz gonbidatua zegoen, baina ez zen joan. Aulki huts 

bat zegoen jarrita hori gogoratzeko. 

 

3.2. TRASKRIPZIOA 

1. MI gau on / jaun andreok // aturritik ebrora / baina munduari begira / munduari so / 
ostadar kolore guztietako iritziak biltzen dituen / zubia izan nahi du gau onek / gau 
honek eta hemendik aurrera / astelehenerokoek ere bai / izan ere hizketan hasi 
baikinen eta hizketan jarraitu nahi baitugu // batzuetan sesioraino eramango gaituen 
hizketaldian / baina eztabaidan eta hizketan // hauxe da gau on // gau on desio 
dizuedalako // eta gau on pizten gaituzten gaiak hona ekarriz / (hitzez hitz ahoskatuz) 
gaua piztu nahi dugulako // gaur eusko jaurlaritza berriaren erronkez hitz egingo dugu 
// alde batetik // eta beste alde batetik / bakea ardatz hartuta eztabaidan aritu nahi 
genuke // eusko jaurlaritza berriaren erronkez hitz egiteko Idoia Zenarruzabeitia 
eusko jaurlaritza berri horren / lehendakari ordea // gabon Zenarruzabeitia andrea 

2. IZ gabon 
3. MI estreno eguna da gaur / guztiontzat / baita zuretzat ere / hau baita telebista bati 

zuzenean eskaintzen diozun / lehenengoa elkarrizketa ere / (galdetuz) ezta 
4. IZ bai / bai halan da 
5. MI beraz / pintura usain hau / eta berri giro hau / zuretzat ere halaxe da 
6. IZ bai holan da 
7. MI bueno ba / suerterik hoberena opa dizut (↑) 
8. IZ bardin 
9. MI esan bezela / Zenarruzabeitia andrearekin eusko jaurlaritzaren erronkez / hitz egingo 

dugu / eta ondoren bakea ardatz hartuta eztabaidan arituko gara / eta horretarako 
gaur gabean nirekin dira // eta azkar azkar esango dizkizuet Joseba Egibar / Bixente 
Serrano Izko / Arnaldo Otegi / Antton Karrera / Inaxio Oliveri / Jose Luis Elorza / 
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eta Allande Boutin / gabon guztioi / gero izango dugu aukera zuek lasaiago 
aurkezteko // baina orain guztiok konbidatu nahi zaituztek / Idoia Zenarruzabeitia 
andreak / eusko jaurlaritzaren erronkez esaten dituenak entzutera / eta berehala 
izango naiz zuekin // Zenarruzabeitia andrea 

[ZENARRUZABEITIA LEHENDAKARIORDEAREKIN ELKARRIZKETA EGON DA] 
10. MI ilusio horren haritik / jarraitu nahi nuke / hona gaur konbidatu ditudan beste alderdi 

politikotako eta oraintxe aurkeztuko ditudan / beste kide batzurekin hizketan / 
edozein kasutan eskerrik asko gaur gauean gurekin izateagatik / eta zure lehenengo / 
telebistako elkarrizketa honetarako / gu aukeratzeagatik // gabon / eta beste bat arte 

11. IZ eskerrik asko 
12. MI eta hain zuzen ere / ilusio honen ildotik / Joseba Egibar zuri zerorri galdetu nahi 

nizun // e zu ere / Idoia Zenarruzabeitia bezain / ilusionatuta zauden / eta zuri 
galdetzen dizut hain zuzen osatu berri den / jaurlaritza honetako bi alderdietatik 
nagusienaren bozeramalea zeralako / ilusio horren ildotik / ikusten du prozesu hau // 
(galdetuz) eusko alderdi jeltzaleak ere 

13. JE bai gabon 
14. MI gabon  
15. JE nik / pentsatzen det / herritarrek / oro har / ilusioz hartu dutela prozesu hau // bi 

arrazoiegatik / batetik ilusio beharrra zeukalako / zeatik urte asko pasa dira / nolabait 
iluntasunean / da argi puntu bat piztu danen / argi puntu horri eutsi dio / euskal 
gizarteak / berehala // da nik uste det bigarren arrazoia dala / urtetan nolabait / 
ixilpean egon den // izerea politikoa duen gatazka bati / eusteko aukera ematen 
digulako // eta / bi helduleku horiekin nik uste det / gizarteak guri erantzunkizun 
handia / eskatzen digula  

16. MI Joseba Egibar / eusko alderdi jeltzalearen izenean / ikusi duzue // eta lehentxeago / 
azkar azkar aukeztu dizuet / gaur gau honetan / hemen / jaurlaritza berri honek hasi 
duen bidean eta legebiltzaldi honetan bakea lortzeko gauza izango garen / 
eztabaidatzeko etorri diren pertsonak // Joseba Egibar alde batetik / beste alde 
batetik / Arnaldo Otegi / Arnaldo Otegi gabon zuri ere  

17. AO gabon 
18. MI eta eskerrik asko etortzeagatik/ Inaxio Oliveri / gabon eta  
19. IO gabon 
20. MI eskerrik asko etortzeagatik zuri ere / Jose Luis Elortza / pese euskadiko ezkerraren 

izenean / gabon eta eskerrik asko hemen izateagatik 
21. JE gabon bai 
22. MI Jose Luis Elorzaren aldamenean badago aulki huts bat / Carlos Iturgaitz / partidu 

popularreko ordezkaria gonbidatua zegoen gaur gau honetan hona / baina / antza 
denez / Madrilen oso bilera garrantzitsua bat zeukala eta ezin izan zaio azkenean hona 
etortzea posible egin / nahiz eta berak gonbidapena onetsi egin zuen eta etortzeko 
prest zegoen / badakizue gaur arratsalde mugitua izan da Madrilen / besteak beste 
espainako gobernuan / aldaketak izan direlako // Antton Karrera / ezker batua 
izquierda unidako ordezkaria / gabon zuri ere Antton Karrera 

23. AK gabon 
24. MI eta gauzak / e: ba / hemen / euskal autonomi erkidegotik bakarrik ez begiratzeko // 

eta gainera / euskal autonomia erkidegoko eta euskal herriko / hainbat herritarren 
nahia / nafarroari begiratzea / eta iparraldeari begiratzea / eta beraiekin bat egitea / 
edo beraiek gurekin bat egitea / ez gaitezen honegatik haserretu delako // gurekin dira 
/ batetik Bixente Serrano Izko / orain baino lehen politikara / e: orduak emandako 
gizona / eta orain Iruñeko Iturrama institutuan bere orduak ematen dituena eskolak 
ematen / gabon zuri ere 

25. BS gabon 
26. MI eta Allande Boutin / kazetaria / orain frantziako telebista publikoan lan egiten duena / 

lehen lankide genuena // gabon zuri ere  
27. AB gabon 
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28. MI eskerrik asko etortzeagatik // beharbada jaunok / bakea zer den definitzen hasi 
beharko genuke / (galdetuz) ezta // bakeaz hitz egiten dugunean zer ulertzen dugun 
// alegia / batzuentzat / bakeak esan nahi du / etaren treguarekin lortutako zerbait / 
eta orduan / etak armak utziko dituela esango balu / eta beste atentaturik / eta beste 
hildakorik ez balego / lortutako zerbait / beste batzuk esango dute / bakea hori baino 
gehiago dela / eta gizarte honek dituen leze batzuk gainditu baharra dagoela / eta 
lorpen batzuk behar direla benetan euskal herrian bakea lortzeko // hitza zuen da 
jaunok / eskatu bezain pronto emango dizuet / eta kendu ere batzuetan bai / hemen 
ordena pizka bat izan dezagun // edozein kasutan / iruditzen zait interesgarria izango 
litzatekeela bakeaz arituko garenez / bake hori /piska bat definitzea /// nahi 
duzuenean 

29. AO buo / nik uste dut // bakeari buruz hitz egiten denean / egia da ongi zentratuta 
dagoela lehenengo reflexioa ez // bake aseptikorik gure ustez / ez dagoelako eta / 
gure ustez / bakea eta gizarte baketsu bat beti ere justizian oinarritu behar den gizarte 
bat da // zentzu horretan / gu betidanik egin dugu erreflexio hau eta / gizarteari / 
euskal gizarteari / zuzendu diogun erreflexioa hori da // etaren su etenak / aukera bat 
irekitzen dio / herri honi // eta aukera hori aprobetxatu beharrean gaude // baina 
etaren su etenak ez du bakea egiten / herri honetan benetako bakea egoteko / ez 
bakarrik euskal herrian / munduko edozein herrietan bezela / justizian oinarritutako 
bakea izan behar da // eta gure ustez / hemen aprobetxatzen / sarreran esan dugun 
bezala / aturritik ebroraino euskaldunok gaudela // ba gure ustez oso garbi dago 
bakea euskal herrian / bi zutabe nagusi dituela ba ez // bata da lurraldetasunaren 
ezagutza / eta bigarrenik / euskaldunok erabakitzen duguna / errespetatua izan behar 
dela  

30. MI Jose Luis Elorza // (galdetuz) ados zaude 
31. LE bueno 
32. MI XXXXXesandakoarekin 
33. LE bueno // gabon eta ya saltsan sartuko gera / piska bat // hombre / bakea zer dan edo 

zer ez dan / lehenengo gauza nire ustez esan behar dana da / bakea dala biolentziaren 
eza // hau da / biolentzia gelditzen danean / nolabait / pakea eee / nola / (galdetuz) 
sortzen da pakearen beharra // e sortzen da bizi geralako egoera bat biolentzia dagoena / 
pertsonak hiltzen direna / bonbak jartzen direna // e eta horrelako e / situaziok eta 
ekintzak gertatzen direlako // orduan / hemen inork ez dugu nahi horrelakorik 
gertatzerik // eta orduan lehenengo pausua / bakea lortzeko da hori egiten dituenak / 
eta gehien bat / azkeneingo urteetan gure herrian ekintza horiek egiten dituena eta 
erakundea izan da / orduan / etaren deuseztekin / nik uste det hori izango litzakela / 
lehenengo eta pauso garrantzizkoena / pakea lortzeko // beste asunto bat da / eta 
hori egie da // ba / herri hontan / pakearekin / lo ke pasa gehienetan nahastu egiten 
da // ta da / normalizazio politiko bat behar dugula // hori horrela da / nik uste det 
e/ hortan denok ados gaudela // nolabait alderdi politiko guztiak // uste dut // nahiz 
eta bakoitza bere ikuspegitik eta / hori egie da / eta nik uste det hori lortzeko bide 
bakarra / noski / izan behar dala / azkeinen alderdi politiko guztien artean / 
elkarrizketa bat / sortzea / egitea // nik uste det hemen elkarrizketarekin batzuetan 
nahaste bat dagoela / zeren hemen denok elkartze / elkarrizketa egiten dugu / baina 
bakoitzak bere foroan // eta orduan / nolabait / bilatu beharko dugu / fororen bat 
denok elkarrekin hitz egiteko // eta nolanahiez adostasun batzueta iristeko // eta 
adostasun hoiek nahi ta nahiez / marko politikotaz hitz egin behar bada // nahi ta 
nahiez / izan beharko die / adostasun batzuk / orain arte lortu dienak baina 
handiagok / aldaketak egiteko (↑) // zeren orain arte lortu dienak baino gutxiago 
baldin badira / nere ustez ez luke batere zentzurik eukiko / aldaketak egitea 

34. MI Antton Karrera 
35. AK bai / baketaz / hasi gara eta // uste dut aspaldian horrekin gabiltzala/ aurrera eta 

atzera  
36. MI baina / aurrerapausiak emanaz 
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37. AK nik uste dut / eman direla // eta oraindikan gehiago eman beharrean gaudela / eta hor 
dago beharbada kakoa // e bakea ez da / ba momentu batean / ez dagoela / ezer 
gertatzen ez dela esatea // egia da / pakea zerbait gehiago da / baina / ezin daiteke 
egon pakerik / ba hemen euskal herrian azken boladan gertatu diran / edo lehenago 
gertatu diran gauz hoiekin (↑) // eta hori normalizatzea / eta politikan / bakoitzak 
esaten duena // eta gehiengoak ateratzen dana / normalki / eta gogorkeririk gabe / 
eta normalidade horrekin egitea / lortu arte // bua / ez dugu bakerik izango / eta 
orain bide horretan gaude / eta hori egin behar dugu // eta jakina / hemen esan da / 
ba beharrezkoa dela batzuetan / justizia eta demokrazia / eta hori egia da / benetako 
demokrazia ez dagonen eta justizia ez badago / pakea egoten ezinezkoa da edo oso 
zaila da // (altuago) hori egia da // baina / hemen gaude ba pausoak eman beharrean / 
eta herri honetan normalizazio hori bilatu beharrean // eta normalizazio hori 
bilatzeko beste biderik ez dago / ezin zaizkio demokraziari ateak jarri / ezin zaizkio 
ideiari / ideiak / batzuenak baztartu eta beste batzuenak aurreratu / denak dute 
eskubidea / denak jarri behar dira mahai gainean / eta mahai gainean jarri ondorenen 
/ denak eztabaidatu behar dituzte / (erritmoa geldituz) eta hor / gehiengoak esaten 
duena hori atera behar da // eta honela bakarrik lortu daiteke // eta hori egiten ez 
dugun bitartean / ba ibiliko gera beti / aurrerapauso batzuek emanda / azken bolaran 
eman dira aurrerapausuak / eta oso garrantzitsuak / baina hori sakondu egin behar da 
// eta hori sendotu egin behar da / eta momentu honetan hortxe aurkitzen gera // 
eta neri gustatuko litzaidake / ba adibidez Gasteizen / gobernu berria / eta instituzio 
guztiak / hori sendotzea eta / baita ere partidu politikoak / eta ez bata besteari 
liskarrak botatzen erabiltzea / orain // batez ere partidu guz / batzuek dabiltzen 
bezela 

38. MI Inaxio Oliverik eskatu dit hitza 
39. IO bai ez  
40. MI edozein kasutan / nik galdetu nahi nuke eta mahai gainean jarri ere nahi nuke / ba 

noren errua da / zuen errua da / alderdi politikoena / lizkarretan ari zeratelako / edo 
foro batekin edo bestearekin / ba gehiegi diskutitzen duzuelako eta agian bat aukeratu 
eta danak // (altuago) seguruaski prozesu honetan // orain baino askoz ere gehiago / 
hasera puntu honetan baino askoz ere gehiago / gauza asko utzi beharko dira bidean / 
baino eske / hasera puntu honetan ere uzten ez badira batzuk 

41. IO niri iruditzen zait / este / bakea hola zentzu zabal batean / planteatzea / hor dago ba 
biolentzia eza / gauza berri bat / justizian oinarrituta / eta abar eta abar // bainon / 
ya que hemen gauden / eta nik uste dut / gaur eta hemen // hemen planteatu behar 
dana da zer nolako biolentzia motak izan dittugun / eta zer nolako egoera politikoak 
ekarri dittu / ala ez / eta nola konpondu daiteken // ordun / nik uste dut hitz egin 
behar dela / bi kontzepto batuaz / alde batetik biolentzia edo pakea / eta beste alde 
batetik / normalizazio politikoa // nik askotan esaten dut / nahiz eta bio // askotan 
batzuk pentsatzen dute normalizazio politikoa badagoela / edo biolentziak / aldegingo 
balu izango gendukela normalizazioa / nik ez dut horrela pentsatzen / nik pentsatzen 
dut / noski / biolentzia eza // behar beharrezkoa da / eta hori egin behar da / baino 
/ biolentzia gabe / edo behintzat biolentzia armaturik gabe gabeko / herri batek egon 
daiteke egoera anormal batean / eta nik uste dut hori dela problema / hemen 
planteatu behar duguna / eta benetan / benetako pakea / benetako / esango genduke 
normalizazio politikoa eta elkar egona nahi baldin badugu / hortan abiatu beharko 
gera 

42. MI Arnaldo Otegi eta ondoren Joseba Egibar / hala eskatu du txanda / ta eta kendu 
iezazue hitza / lasai // nik esango dizuet eta / jarriko zaituztet ordenean eta  

43. AO zentzu horretan piskat / Inaxiok planteatzen zuen azken zentzu horretan ez // egia da 
euskal herriak oso egoera anormal bat bizi duela // hiru zatitan zatikatua // bi estatu 
pean zapaldua // eta nolabait ere / bere buruaren jabe ez da euskal herria // eta beraz 
hori egoera anormal bat da // beste herri batzuk ere jasaten dutena / baina horri da 
ekin behar zaiona // egoera horri da aurre egin behar zaiona // eta / gure ustez / oso 
inportantea da / nik uste dut / ez dagola inun / eta inundik inora ere ez / euskaldunik 
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/ bakea ez duena nahi // gu barne // mundu guztiak nahi du bakea // baina nik uste 
dut bakeari ere mesede txarra egingo geniokela / benetan bake hori era estable batean 
ez badugu asentatzen gure herrian // eta gure ustez horretarako / egon den konflikto 
historiko eta politikoari aurre egin behar zaio // eta egia da foro amankomun bat 
antolatu beharko dela / baina foro amankomun horrek ere / kontuan euki beharko du 
gure lurraldetasuna // eta beraz euskaldun guztiok parte hartzeko eskubide osoa / 
euskaldunok era natural eta demokratiko eta paketsu batean / erabaki dezagun // ze 
eredu kultural nahi dugun / ze eredu ekonomiko eta ze motatako harreman politikoak 
/ euki nahi ditugun espainolekin / frantsesekin / edo japoniarrekin // bueno / hain 
sinplea den gauza bat / gure ustez oztopo nagusi batekin txokatzen du / edo topo 
egiten du / eta oztopo hori da / gobernu frantziar edo espainiarra ez daudela prest / 
euskaldunak bakean uzteko / eta euskaldunok baketsu eta demokratikoki / gure 
erabakiak hartzeko 

44. MI Egibar jauna 
45. JE beitu / gaur lau hilabete dira / etak bere su etena iragarri zuela / zazpi hilabete / luze 

daramagu / hildakorik gabe // eta nahiz eta azken aste hauetan / lehentxeago ere bai 
// kale borroka bezela ezagutzen diren halako ekintza batzuk burutuak izan // garbi 
dago euskal gizarteak / garai berri honi / sendo eutsi diola / eta esperantza honi ez 
dio ihes egiten utziko // baina paketaz ari gara / da egia da oso definizio zabalak 
daude / estuak ere bai / ni bat nator / Setienek behi eta berriz definitzen duen 
moduan ez // era askotan / baina esaten du / injustizi bat dagoen tokian bake falta 
dago // ta injustizia era askotakoa dago gizarte honetan / ez bakarrik / indarkeri 
politiko horren mailan // bainan // hemen giltza bat dago eta kako bat da mundu 
guztiak aipatzen ditu giza eskubideak giza eskubideak bi eratakoak / norbanakoak eta 
kolektiboak / herriarenak alegia / noiz / eta nola hasi dira urratzen edo urratzen dira / 
garai honetan ere giza eskubideak // horri eman behar diogu erantzuna / eta arazo 
edo izaera politikoa duen gatazka batetaz ari garela / nik uste det guztiok bat gatozela 
// eta gaia da // izaera politiko horren jatorria / ez dagoela berrogeita hemeretzian / 
eta sortu zenean / baizikan aurretikoa dala // eta joan gaitezen mila zortziehun eta 
hirurogeita hemeretzi / edo hirurogeita hamaseia // berdin zait // hemen / izaera 
politikoa duen gatazka bati irteera aurkitu nahiean // etak / berrogeita hemeretzian 
erabaki zuen borroka armatuaren bidea / eta borroka armatua erabili zuen tresna 
bezela / helburu batzuk lortu nahian / eta hortan dabil momentu honetan su etenean 
baldin badago ere // baina bere estrategi horretan giza eskubide asko urratu ditu // 
nahiz eta momentu honetan / egoera berri honetan / guztiok ahalegin bat eginez / 
izaera politikoa duen / gatazka horri irteera bat aurkitu nahi izan / pake prozesua // 
fase / edo prozeso demokratikoa / beste batzuk / beste era batera izendatuko dute / 
baina gaia da momentua iritsi dala eta eutsi egin behar zaiola // eta ez da politikoen 
kontua bakarrik / hemen politikok / instituzio asko daude / eta gizarteak berak ere adi 
egon behar du // zergatik ezin dana da lau hilabeteko fase hau // bere hortan irentsi / 
digeritu / eta esan / ez ya pakea lortu degu / hemen lortu behar dana da / beste hauek 
ez bueltatzea / eta horrek ze prezio du // sartu dizkigute tartean / mila gora bera 
tartean biktiman kontua / eta / eta nahi dien guztik / eta gauza zapustu daitteke / 
baldin eta oinarri sendo batzuk garbi jartzen ez badittugu 

46. MI (galdetuz) nork sartu dizkigu 
47. JE  denetarik dago / hemen interes asko dago (↑) / komunikabideek tartean / 

komunikabideek izugarrizko papela dute istori guzti honetan 
48. MI eta zuk uste duzu / zapuzten ari direla 
49. LE XXX 
50. MI bai / aurrera 
51. JE  bai / nik uste det baietz // eta alderdi politikok noski  
52. LE Joseba (3”) Joseba biktimak sartu digutela esatea:: 
53. JE bai bai bai 
54. LE izugarrizkoa iruditzen zait e 
55. AK biktimak horren ondorio bat dira  
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56. JE ez ez ez ez ez barkatu / barkatu ez / nik gauzak argi uzteko / gauz bat da biktimen 
kontua / eta biktimek dute nere errespeturik haundiena // zeaitik inork sufritu baldin 
badute / dira momentu honetan senitarteko direnak / nik esaten detena da 
intentzionalidade politiko bat erabili / nahiean / bakarren batzuk bake prozesuan sartu 
nahi dituztela ez dakit zer antolamendu egiteko / hori zan parentesia e 

57. IO nik uste dut / liskarra dagoela / gauza batengatik ez / e biolentzia desagertzea danok 
nahi dugu // orain / nola egin behar den / hori da / hori da problema eta batzuk 
pentsatzen dugu // nolabait / dugun gatazka politikoa erabaki behar dugula / eta 
erabaki behar dugula euskaldunon artean // eta beste batzuk pentsatzen dute / 
biolentzia desagertzearekin bakarrik / asuntoa ya garbittu dela / eta hori horrela 
pentsatzen baldin badute ez dugu inoiz ere gure gatazka politikoa gaindittuko // eta 
nik ez dakit biolentzia armatua izango den ala ez / baina normalizazioa behintzat ez da 
izango eta hori da  

58. AK hemen bi gauza daude / batetikan pakea dago / eta beste aldetikan normalizazioa // 
orain / hemen pakea lortzeko eta normalizazioa lortzeko bi gauzak lortzeko // nere 
eritziz // eta gure eritziz // erabili dan / azken urteetan erabili dan gogorkeria eta 
biolentzia / eta gaur erabiltzen dana / horrek / hori guk esaten dugu oztopo bat 
egiten digula / guk hori pentsatzen dugu / oztopo bat egiten digula / eta hori ez dala 
erabili behar // baina arazo politiko bat badagoela azpian / eta arazo politiko hori 
arreglatu egin behar dela / eta hori mahai gainean jarri behar direla / eta hitz egin egin 
behar dela // hori hor dago / baina gaurko egunean horrek kalte egiten digula // 
orduan prozesu horretan gaude / hasita gaude / hori zabaldu behar da eta hori indartu 
egin behar da / eta lagundu egin behar zaio / prozesu hori benetakoa egin dadin / eta 
jakina egongo da une bat // espero dut hori gertatuko dela / biolentziarik egon 
egongo ez dena / eta mahai gainean hitz egin ondorenen gauz hoiek erabakitzea / eta 
gehiengoak / eta momentu bakoitzean gure herriak ze hartu eman eduki behar dituen 
/ Madridekin / edo Parisekin / edo Bruselasekin erabaki dezala // baina hori izango 
da normalizazioa // hori bigarren prozeso bat da / eta gehiengoak esan dezala // eta 
bai hemen / gure erkidegoan / gure autonomian / eta baita ere nafarrak esan dezatela 
eta lurraldetasuna esaten dan garaian iparraldekoa esan dezatela // eta honela bakarrik 
uste dut hau gainditu daitekela (↑) // baina horretarako mahai gainean jarri behar dire 
/ (silabaz silaba ahoskatuz) jarri behar dira / oso garbi // eta sinzeridade guztiarekin / 
eta ez hortiken zuku politikoa edo joku politikoa egin edo hauteskunde batzuetan 
kanpaina / izugarriak egin / boto batzuek ateratzeko / azken uneko hauteskundeetan 
egin diran bezala / eta horrelako gauzak // hoiek kalte izugarria egiten dute jendea 
desorientatu egiten dutelako (↑) // gauzak garbi jarri behar dira / eta horregatiken 
orain osatu dan gobernu honek / ba aber gauza horiek planteatzen dituen / eta jartzen 
digun mahai gainean diskutitzeko posibilidade bat / eta nik hori eskatuko nioke // eta 
hori egin behar luke lehenbailen / gobernu honek / eta hori denak ea posible dan 
denak eseritzeko e mahai bat / kapaz dena / eta bilduko direna / gauz horiek denak 
esateko / aber hori dena egiteko kapaz den 

59. MI nafarrek esan dezatela / iparrraldekoek esan dezatela / esan duzu Antton Karrera ea 
hemen ekarri dugun ttantta / pare honek / berehala hartzen duen hitza // Allande 
Boutinek orain dela tarte bat eskatu dit / Arnaldo Otegiri momentu batean / eta 
Allande eta Bixente / zuena izango da hitza 

60. AO bai / nik uste dot biolentziaren erabilerari buruz hitzegiten denean / beti akats 
berdinean erortzen garela // eta da biolentzia beti zentzu unilateral batean / aztertzen 
dugula ez // eta egia da etak bere borroka armatua / berrogeita hemeretzitik honera 
jorratu duela // baina ez dezagun ahaztu gauza bat / badagoela biolentzia guztiz 
estruktural bat herri hau guztiz kolpatzen duena / eta da herri honi ez zaiola / uzten / 
/ bere erabakiak era baketsu eta demokratiko batean hartzen // eta hori da gure ustez 
funtsezkoena / eta funtsezko biolentzia / biktimen inguruan noski nik ere biktimei 
nere errespeto osoa diet / eta ezin da beste era betetara esan / izan ez / ezker 
abertzalea ere bere baitan biktima asko dituelako // eta batzuk / zoritxarrez / gure 
sorbaldetan gure burkide asko hilda eraman ditugulako ez / eta beraz guk badakigu 
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sufrimendua zer den nola ez dugu jakingo ba guk sufritu dugunarekin / eta beraz 
errespetu osoarekin beste gauza oso eta erabat ezberdina da // gure ustez momentu 
honetan biktimak instrumentalizatuak izatea / politikoki / hemen irekitzen den 
prozesu demokratikoa zapusteko / eta hori da gertatzen ari dena momentu honetan 
eta nik gogoratzen dut 

61. LE prespektiba 
62. AO barkatu  
63. LE  prespektiba okertuta daukazu piska bat / zeren 
64. AO barkatu / barkatu / nik gogoratzen dut // barkatu / bukatzen dut nik gogoratzen dut 

irlandara bidai bat egin nuenean / gauza bat oso argi planteatu zidatela / eta esan 
zidaten / estadu ezberdinek ahul daudenean despiste maniobrak antolatzen dituzte // 
han antolatu zuten despiste maniobra izan zen / armen entrega / eta hemen orain 
despiste maniobra ezberdinak martxan daude // bata da biktimena / bigarrena da 
eraso mediatikoa / eta hirugarrena kale borroka aitzaki bezela // planteatzen ari dela / 
birtuala den bake prozesu bati / oztopoak jartzeko // baina hemen ez dezagun ahaztu 
guretzat funtsezkoa dena / (hitzez hitz ahoskatuz) euskaldunok badugu eskubidea / 
frantsesak / españolak / japoniarrak / finlandiarrak / eta alemanak bezela // 
(galdetuz) gure etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko / bai ala ez (↑) // zeren eta / 
esaten da hemen gero / euskaldunak erabakitzen duguna e onartu egin beharko dute 
// baina neri norbaitek / eta horrela galdera hori egin didate // presoen sendiek 
adibidez / era guztietara erreklamatu du herri honek presoen hurbiltzea / 
instituzionalki / gose greben bitartez / mobilizazioen bitartez / mozio 
instituzionalaren bitartez / eta madrilek ze esaten du // ez dut mogituko beraz / herri 
honek egiten duen galdera da / (hitzak banan banan ahoskatuz) eta nik ze demontre egin 
behar dut nere hitza errespetatua izan dadin  

65. MI Allande Boutin eta / eta Bixente // Jose Luis jarraian 
66. AB bai iparraldetik gauzak ikusita noski // zea kriston poza izan zen / ifarralden bai 

abertzaleen artean noski / euskaltzaleen artean / eta sozialista kontserbadoreen artean 
// oro har / jakin zanean etak su etena egiten zuela / ba benetan poz bat / poza sortu 
zen / eta esperantza ere bai // orain // iparretik ikusita / ze sortzen den gure baitan / 
eta nire baitan esaterako / lehenik hemen zaudeten denok sufritu duzute asko ta / 
biktimak izan dira / Arnaldok esan duen bezalaze / bi bandotan edo bando 
gehiagotan ezta // bueno / hori esanda / eta azken urte haietan hori esan duzute 
denok / zea pepekok asko sufritu dute sozialistek ere / asko hatxebekok ere / 
komunistek edo ezker batukok ere ba liburudendak / erretak izan ziren eta holan / 
izan ziren zerak / peneubek asko sufritu du eak ere / zea ertzainak erahil izan ziren / 
eta erantzuna batzutan ere etakideen hilkera // eta bueno ya / oraintxe // hilak ez 
dira gehiago behintzat / borroka horretan / eta orduan / piska bat kanpotik barrutik 
noski / euskal herritik / baina / iparraldetik piska bat kanpotik ikusita // ikusten 
denean / senditzen denean e / sufrimendu handiena ya isildu dela / ya guk ez dugu 
ulertzen zergatikan / foroak izanki / zea // ermuakoa / alde batetik ajuriaeneakoa / 
eta orainxe / lizarrakoa / zea hiru foro dittuzue / eta noski / beti bat ala bi falta dira 
// zea lizarran bi falta dira / eta bi inportante / noski / esan gabe doa / sozialistena 
eta pepekoena / baina ajuriaenean hatxebe ehatxe falta zan eta ermuan / baita ere // 
eta aldi oroz / bai politikariak biltzen dira / eta baita ere herria / sozietatea / 
ziudadanoak biltzen dira eta guk / iparraldetik ikusita ez dugu ikusten / ya nola zubiak 
eraikiko diren // zeren da azkenean piska bat / barkatuko didazue baina / piska bat 
sutan / gakotxen artean / baina iraganari ere so egiten diozue / eta normala da / 
diozue eta normala / zeren eta iragana hor dago / ta nundik nora joaiteko jakin behar 
da nundik gatozen eta zuek nunditik datozen zatozten / eta badakizute hori // baina 
balio ote du beti esatea eta biktimen zerrendatara / gehi luzeegi izan da / luzeegi / 
tristeegi / eta oraina behintzat / etak utzi du / eta hiru foro dituzue eta foro 
bakoitzean falta dira batzuk // ya hiru dira ta ya / (galdetuz) zer falta da / ya denak 
ados bazarete / azkenean ya beneatan martxan jartzeko hori guztia / tren guzti haiek / 
eta ainitzak dira treinak ere / baina hori da piska bat / ulertzen ez dana iparraldetik 
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67. MI Bixente Serrano Izko 
68. BS ba hemen / hitz egin da zer den bakea / eta nik orain dela gutxi idatz / idatzi nuen / 

niretzat bakea zela / etxean zaudena sentitzea adibidez / eta horren / hari horri 
jarraituz esaten nuen nola / nafarroan adibidez / eta nafarroatik ikusita arazo hau 
noski // nafarroan adibidez / nola nafar askok sentitzen dugu geure burua benetan 
erbestean // nafarroan adibidez // e honekin esan nahi dudana da / e bai / e hemen 
esan den esan den bezala / bakea biolentziarik eza baino zerbait gehiago / benetazko 
bakea zerbait gehiago dela / baina dena den noski / biolentziarik akabera / e behar 
beharrezkoa da / nire ustez behar beharrezko baldintza da // benetako bakerako 
aukera bat emateko // mm / eta nafarrotik ikusita oso iparo / itxola / itxaropentsu 
ikusten / ikusten / ikusi dugu / bai lizarrako akordioa / bai geroko noski tregua 
momentuz eta baita nola eraiki den gobernu berria / gasteizko gasteizko gobernu 
berria // ez e ez dakit gasteizko gobernu berriak zer egingo duen edo zer egin 
dezakeen nafarroari begira / ez // baizik eta / nik esango nuke alderantziz igual // e 
zeren eta horrela nik uste dut orain arte holako ametsak edo / egon badira nafarro / 
nafarroako abertzaleen ikuspuntutik edo / nolabait nafarroako arazoa azken finean / e 
konponduko zela / lurraldetasunari begira / edo bigarren mailako gure sentitze horri 
begira / XX hiritar / bigarren mailako hiritarrak gure sentitze horri buruz / horri 
buruz edo // nik uste dut / honek argi ta garbi uzten digula / jadanik / benetan 
nafarroan lortuko duguna ez dago / ez dela egongo / zer lortuko duten ez dakit 
peneube eta soeren arteko gasteizko gobernuaren beraien akordioaren bidez edo / edo 
ez dakit zer egingo duen etak bere ustezko negoziazio / edo ilusiozko negoziazioekin 
edo // baizik eta argi ta garbi gelditu behar dela hemendik aurrera / hemen nafarroan 
/ hiritarren zati handi hori ez dela bakarrik alderdi abertzaleek beren botuak ematen 
ematen dizkio dizkiotenak / baizik askoz gehiago / heren bat luze / heren luze bat 
gutxienez / e ya / e problema hori konpontzeko // gure eskuetan / nafarroan bertan 
/ egindako eginahalen arabera / lortuko dugula gehienez // eta ordun nik uste dut 
horrek egoera berri bat planteatzen duela / nafarroan bertan / eta hori nire ustez 
momentuz (↓) 

69. MI Bixente Serrano Izko ausnarketa hori mahai gainean utziko dugu une batez / Jose Luis 
Elortzak eskatua didate hitza // oraintxe Antton Karrerak ere bai / baina Bixente 
Serrano Izkoren / hausnarketa mahai gainean utzita tarte bat egingo dugu // 
publizitateari egingo diogu tarte bat eta pare bat minuturen bueltan / zuekin izango 
gara 

[PUBLIZITATEA] 
70. MI gaueko hamaika eta erdietarako pare bat minutu / nere erlojuan // hau ez da oso 

gauza zehatza izaten / behin ere eta / 902223344 / badakit dagoeneko hasiak zaretela 
deiak egiten / ikusi ikusi duzuelako telefono zenbakia / ez nik esan dudalako / baina 
telefonoa zabalik dago / (↑) ahaztu egin zait estreinaldi honetan / zuek ere parte har 
dezakezuela / esatea ere // bakeaz ari gara (↑) / eusko jaurlaritza sortu berri honen 
inguruan bakearen legebiltzaldia izango dan hau / aurrera urrats bat eman nahi nuke / 
galdetuz / mahaikide ditudanei / eusko jaurlaritza berri hau / e baliogarria izango den 
era honetako prozesu bat martxan jartzeko / baina Bixente Serrano Izkoren 
hausnarketa / mahai gainean dagoela // berak esandakoari zerbait erantzun nahi 
badiozue / galdetu nahi nizueke // eta horretaz gain Jose Luis Elortzak / eta Joseba 
Egibarrek hitza eskatua zuten // beraz arrera nahi duzunean / Jose Luis 

71. LE  bai / lehen bueno aipatu da / e behin baino gehiagotan / bai Josebak / bai Arnaldok / 
esan dute / nolabait / biktimak / eta erabiltzen ari diela / nolabait estadun 
instrumentalizazio bat / edo nolabait / hemen influitzeko / eta abar eta abar // 
honbre / nik horrekin gauza pare bat esan nahi nituzke / lehenengo / e nik uste det / 
bazala ordue behingoz biktimak / komunikabideetan / lehenengo aldiz / ya 
lehenengo tokietan egotea // nik uste det orain arte / biktima gehienak egon direla / 
ba hori / ba bai / hor zeuden / baina isilean / eta / eta horrela / eta bazala ordue 
lehenengo orrieta / komunikabidetan sartzeko // eta instrumentalizazio politikotaz 
hitzegiten da / ba hemen alderdi politiko batzuek instrumentalizatzen dituztela / 
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pentsatzen det / esan nahi dezuela alderdi sozialistak eta partidu popularrak / 
instrumentalizatzen ari gerala / biktimak eta abar eta abar / eta horrelako istoriak // 
nik pakearekin / uste det / hemen dauzkagula bueno izugarrizko tranpak / baina 
kanpotik ekartzen dituztenetik aparte / geuk alderdi guztion artean / jartzen ditugunak 
// eta nik uste det / ba sentido honetan / alderdi politiko guztiak / 
instrumentalizatzen ditugula / gai politiko guztiak // biktimak posible da 
instrumentalizatzea / eta alderdi politiko batzuek instrumentalizatzea / baina ahala ta 
guztiz ere nik uste det oso / ni behintzet poztu egiten naiz / biktimak behingoz / 
komunikabideetan lehenengo paginatan azaltzea // baina baita ere instrumentalizatzen 
die presoak / eta aspaldi honetan presoak egon die lehenengo orrialdeetan / egunero 
egunero tenporada luze batean / eta noski politikoki instrumentalizatzen direla // 
horrek ez du nahi esan presoen egoera / momentu askotan / eta gehienbat 
senitartekoen egoera / gogorra ez danik / eta ez litzekela ona izango presoak 
gerturatzea / eta abar eta abar // baina noski politikoki instrumentalizatu egiten die / 
biktimak ere beste batzu instrumentalizatzen dituzte / eta seguro asko / hori / 
kaltegarria izango da guztiontzat / baina era berean nik uste dut hori dala aizkenean 
politikoki / denok erabiltzen ditugun tresnak / egunero egunero / batzutan / e 
nolabait garbi ikusten dana / eta beste batzutan ez dala hain garbi ikusten  

72.  ? nik uste det  
73. IO nik uste det // nik ez dut uste benetako / ez dakit biktimak eta abar / zor zaiela ba 

begirune guztia / reparazioak eta abar // baina puntuak este / Allandek jarri dituela 
// zeren azken baten planteatu du bueno iritsi da momentu konkretu bat / etak su 
etena este planteatu du / lau hilabete edo ez dakit zenbait daramagu / ba ez dakit 
nolabaiteko egoera berri honetan // eta zergatik ez gera / (galdetuz) zergatik ez gera 
ados jartzen // esan duzu hiru foro daudela ez / ermoakoa ajuriaeneakoa eta orain 
lizarrakoa // hori / hori da planteatu behar duguna ez / eta hemen funtsean zein dago 
zein da niretzat problema / batzuk pentsatzen dugula / hoixe ba gatazka politiko bat 
dagoela // nolabaitekoa / eta hori oraindik ez dela konpondu // eta beste batzuk 
esaten dute / edo esaten duzute / ez dagoela inungo gatazka politikorik // bueno 
guazen diskutitzera / dagoen ala ez dagoen // baina behintzat goazen jartzera oinarri 
konkretu batzuk gauzak eztabaidatzeko // eta beharbada zuentzat edo beste 
batzuentzat ez da / este gatazka politikoa izango / guretzat bai // goazen mahai 
gainean eta jarri dezagun aber ze gaia dittugun / nola planteatzen dittugun batzuk eta 
bestek // eta gero egoera nik uste dut / noski / denon artean konpondu behar 
badugu / azken batean amore eman beharko dugula / eta nolabaiteko azken batean 
topagune batera iritsi behar dugu gerala / baina onartuko dugu ala ez dugu onartuko / 
iristen gera euskaldunen artean iristen gera topagune hortara / eta hori da problema e 
/ eta hemen baldin bagaude ermoakoa eta beste foroa eta abar / dago horregatik // 
oinarri hoietan ados jartzen ez geralako  

74. ? bai XX 
75. JE  geldiune honen arrazoia / (galdetuz) nun dagoen // nere uste apalean behintzat // lau 

hilabete besterik ez dira pasa / baina hemen aldaketa bat egon da // neretzako / 
benetako eta sakona / eta da etak burutu duena // etak historian zehar / sekula santan 
ez dio eskeini / su eten bat euskal gizarteari // beti espainiko gobernuari eskeini dio 
// guk / euki dittugun aukeretan / beti esan diegu espaiñiakin negoziatu ahal nahi 
baduzue / hor konpon / zuen negoziazioa izango / da ez da gurea izango da ez 
dezute herri bau ordezkatuko / zuek zeuen burua ordezkatuko dezute edo agian / 
zuekin atxikitzen dienena // baina lurrikara zergatik lortzen sortzen da / etak euskal 
gizarteari eskeintzen dio / (altuago) ez madrilei / espaiñiai ez dio eskeini (↑) // eta 
Aznar berehala mugitu da / ustez / bide edo prozesu bat ireki nahiean / nahiko 
birtuala // ez baitu aparteko pausorik eman / lau hilabete pasa ta gero // baina euskal 
gizarteari eskeintzen dionean / zer lortu du etak / ba herri honetan dauden proiektu 
politikoak bilutxik uztea // zergatik beti esan ohi da / etak armak uzten dittunen / 
danetaz diskutitzea posible izango dala // baina lau hilabetetan ikusi da / nola 
zenbaitzuk esan duten ez dala posible // herrian dinamika bat sortzen da / da horren 
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lekuko bat izan daiteke urtarrilaren beratziko manifestazio hori // eta hor ikusten da / 
kontxo / hori ez dela presoen inguruko manifestazioa bakarrik // hor beste zerbait 
dagoela / eta agian horrek fabrikatu dezakeela / beste mugimendu bat / da hor ya 
estrategi kontuetan sartzen gera / eta nik errespetu guztiekin / horregatik esan det 
zenbait gauza erabili eiten diala // eta ez dakit zilegi / zilegi izango da baino / 
indarkeriaren inguruan bai aktore / edo nolabait pasiboki sufritu duenak ere / 
politikoki erabiltzea / ez da ariketa zuzena // nire uste apalean / ordun politikoki 
(zurrumurru bat entzuten da) seittun bukatuko det / argumentu bat behintzat / jorratzeko 
// neretzako garbi dago madrilek ez dakit pausorik emango duen ala ez // baino 
euskal gizarteak du / momentu honetan testigua / eta euskal gizartearen barruan / 
gizarte anitza izanik alderdi politiko ezberdinok dugu erantzunkizuna  

76. MI eta panorama horretan orduan / eusko jaurlaritzak / e: 
77. JE badu zeregina 
78. MI ze nolako papera du / eta zenbatetaraino da baliagarria besteak beste adibidez egin 

zaizkion kritikak kontuan hartuta eta zuen hitza ez det ahazten / e ba perfil politiko 
altua ez duela / teknikoagoa dela / e ez duela gehingorik  

79. JE hori esaten du ez politikoa eta ez teknikoa ez duenak 
80. IO hori batzuk (3”) XXX horixe zer nolako perfil politikoa duten batzuk / hori esaten 

dutenak  
81. AK hemen nik Elorzari zerbait esan nahi nioke // esaten da tranpak preparatzen direla / 

eta politikoak / partido politikoak eta erakundeak / tranpak preparatu dituztela // eta 
nik ez dut esango ez dirala preparatu / eta denak preparatzen dituztela / eta hemen 
tranpak preparatu dira // komunikabideetan zeinek indar gehiena dauden / eta 
gehiena nork / nabari duen / edo botererik gehiena nork dauken / haiek / preparatu 
dituzte tranparik haundienak / hemen / sentidu guztietan / hemen esaten da bai 
sufrimentua eta biktimak / bai azaldu behar dira / eta orain arte nun egon dira besteak 
ere hoiekin / eta biktimak / eta sufrimentuak denetan daude hemen e / biktimak ere 
bai e/ alderdi guztietan e / biktimak ere bai e eta hoiek denak 

82. JE  agian abusatzen ari naiz e  
83. AK  eta esate hori / eta erabiltzea hori (atzean ahotsak entzuten dira) / hemen gertatu dena da 

/ hemen gertatu dena da / lehenago esaten zan / eta esaten zuten / hoiek / 
gogorkeria gelditzen baldin bada / uzten baldin bada / dena zilegi da / mahai gainean 
jarriko da / eta diskutittuko da dena / eta orain ez da posible egin / ez dute egin nahi 
hori / eta hori da adibidez presoekin gertatzen ari dena (↑) // presoekin gertatzen ari 
dena pasatzen ari dira horrenbeste denbora / herriak egin ditu gauza guztiak / egin 
beharreko gauza guztiak / eta gainera / hori / zilegi da presoak / zenbat eta bere 
etxeetatik gertuago edukitzea // eta hori mundu guztiak esaten du / baita europako 
parlamentuak ere azkenean hori esaten du eta hori ez da betetzen / (galdetuz) zergatik 
ez da betetzen // tranpa egiten delako / txantai / erabili nahi delako / negoziaketa / 
presoen egoerarekin // eta hori / gauz hoiek horrela daude // orain / hortiken 
joango naiz / hik esan dokena Arnaldorek / horiek honela dituk / egi / konforme // 
baina gero orain horiek hori egiten ez dutelako / erabiltzen baldin bada / gogorkeria 
// oraindiken beraiek esaten dike / begira horiek lehen bezala daude / gogorkeria 
erabiltzen dute / justifikatu egiten dute / buelta eman eta  

84. AO baina (3”) baina (3”) hori aitzakia da  
85. AK politikoki 
86. AO merkea gainera 
87. AK hori da / hori da / azkena egin daitekena // hori bakarrik falta zaie berak gaurko 

egoeran dauken egoera hori justifikatzeko / erabiltzen dute / arrazoi genuen / begira 
ze arrazoi genuen / berriz ere gogorkeria / eta hori buelta eman behar zaio 

88. AO bai ados nago  
89. AK eta hori buelta ematen zaion XXX/ bai / egia da hilabetean eta lau hilabetean ez dira 

gauzak erabakitzen // baina / bide horretatiken erabakiko dira / eta horrela gainditu 
daitezke gauzak  



  Transkripzioak 
   
   

  457 

90. AO nik uste dot / Aznarrek berak / batzutan esan du / eta alderdi popularrak esaten du ez 
/ bakeak preziorik ez duela // esaten du eta guk askotan eta nik konkretuki askotan 
planteatu diot / nik ez dakit bakeak preziorik duen / baina gerrak prezio 

91. MI askotan / askotan planteatu diozu / (galdetuz) nori 
92. AO bueno / planteatu dut publikoki // ez Aznarri pertsonalki 
93. MI ah: 
94. AO ez dut / momentuz / aukera hori eduki 
95. IO XXX 
96. MI bai / ezta 
97. AO eta guk beti planteatu dut / nik esaten dut // plublikoki askotan esan dugula / hemen 

prezio ikaragarria duena gerra da // gerrak bai duela prezio ikaragarria eta bi parteek 
dakigu hori / oso ondo // eta beraz / lehen Aiandek esaten zuen bezela / hemen 
aukera bat egin dezakegu danon artean / da da bakoitzaren / umillazioaren liburua 
mahai gainean jarri // eta hau / ehun urtetako gerra bihurtuko da // porke biok 
daukagu / ta egia da / ta beraz guazen aukera hau aprobetxatzera / eta etorkizuneko 
oinarria jartzera // eta etorkizunean / guk ez dugu aldarrikatzen bakarrik gure 
eskubideak / guk esaten dugu hemen posible al da euskal herrian / bere 
lurraldetasunaren ezagutzaren ezagutza eman ondoren / (galdetuz) mugarik gabeko 
demokrazia bat egotea // non zuk zure proiektu politikoa defendatuko duzu / eta nik 
nerea / eta Aiandek berea / eta Antxonek berea  

98. MI baina kontua da 
99. AO eta 
100. MI behin da berriz / barkatu / errepikatzen duzuela hau / baina gero behin da berriz 

daukagula foro bat / beste bat / hirugarrena eta  
101. AO ez / ez / ez dakagu hau / badakizu zer dakagun / daukagu arazo fundamental bat // 

eta da madrileko gobernuak eta alderdi estatalistak beldurra diotela euskal herriaren 
hitzari / eta hor dago gakoa (↑) / eta ez dago besterik / ez da foroaren arazorik (↑) 

102. LE  aber Arnaldo  
103. AO ez da foroaren arazorik 
104. LE Arnaldo / problema / foroarena ni ados nago / eta nolabait hemen lehen Allandek 

aipatu du eta egie da // ermoako foroa edo espiritua / lizarrakoa / ajuria eneako ituna 
// eta aurretik madridekoa iruñakoa eta abar eta abar / gernikako estatutua laister 
herri txiki honetan // herri sinboliko guztiak hartuta egongo ditugu ez dakit zenbat 
foroetan // egie da / aizkenean / bilatu beharko dugula // nik ez dakit ze izeneko 
fororen bat / eta nik uste det sentido horren gobernuak zeresan / e: inportantea duela 
// fororen bat alderdi guztiak biltzeko eta eztabaidatzeko bakoitzan proiektu politiko 
guztia // orain hemen esaten danean hemen demokrazirik ez dagoela (↑) (3’) nik ez 
dakit hemen danok ezagutzen dugu / ezagutzera ematen dugu / geure proiektu 
politikoa // hauteskundetan / denok esaten degu guk nahi dugun guztia // eta 
proiektu politiko guztiak defendatzen die / biztanle guztiek / botatzen dute eta 
erabakitzen dute alderdi politiko bakoitzari ze indar ematen dioten hauteskunde 
bakoitzean // (atzean zurrumurrua entzuten da) bai euskadin / bai nafarroan / bai ifar 
euskadin / eta abar eta abar // orain / lurraldetasunataz hitzegiten danean / eta abar 
eta abar / aizkenean / lurraldetasun horretaz / (galdetuz) zeinek erabaki behar du / 
lurraldetasun hori  

105. AO euskal herriak  
106. LE (galdetuz) lurraldetasun hori zein den  
107. AO euskal herriak 
108. LE euskal herriak / (galdetuz) euskal herria zer da // momentu honetan / euskadi / 

nafarroa / ifar euskadi 
109. IO mesedez / Jose Luis 
110. AO ez ez ez / hori hori / madrilek eta parisek erabaki dute gure ordez  
111. IO hemen ere ezin dugu hori egin 
112. AO guk ez dugu hori erabaki / hori madrilek eta parisek erabaki dute gure ordez / guk ez 

dugu hori erabaki (↑) 
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113. LE erabakitzen dutena da / momentu honetan / nafarrak erabakitzen dute / ze gobernu 
eta ze parlamentu nahi duten  

114. IO ez ez / baino 
115. LE ahaleginak egin direnean aurreko legislaturan / adibidez euskadi eta nafarroan artean 

konbenio bat eta abar / pauso batzuk emateko / hankaz gora danok dakigun / arrazoi 
pilo batengatik  

116. AO bai / baina 
117. LE baina hankaz gora juen zien (↑) / bai  
118. AO baina / badago gobernu bat nafarroan / bere akordio oso demokratikoa dena // eta 

instituzio bidea oso maitatua duena / ez duena errespetatzen bere parlamentuan 
gehiengoz hartutako erabaki bat // ez bakarrik / organo de colaboración permanente 
horren inguruan / ezta ere ermitagañaren kasuan ere ez 

119. LE baino baino 
120. IO zabalagoa da / asuntoa 
121. AO beraz / horrek nola eman dezake / euskal gizartearen aurrean / demokraziaren eta 

moralitatearen ikasgairik / (haserretuz) inori  
(ahots asko entzuten da batera) 
122. LE aber 
123. AO  inori 
124. LE gobernuak ez badu errespetatzen parlamentuaren erabakia / parlamentuak eskatu 

beharko dio kontua 
125. IO egia da / egia da 
126. BS nafarroan nafarroan jarrita dago sistema berezi / berezi bat 
127. AO bai / oso nafarra 
128. BS e: / foro hobekuntza sistema // sistema berezi berezi bat / hain zuzen ere // 

parlamentuak / eskuz / e / parlamentuak indarrik gabe gelditzeko gobernuak / zer 
egiten duen  

129. IO baina ez hori bakarrik este  
130. BS zer egiten duen  
131. IO e / Bixente 
132. BS nafarroan argi ta garbi dago / e gobernua aukeratzeko sistemarengatik // eta sistema / 

gainera / oraindikan urrunago / urrunago joaten da oraindikan / e askotan esan dugu 
nola foru hobekuntza horri buruz / nola ez / nola ez duen egin inoiz erez // ez duen 
egin e erreferendum bat / herriari kontsulta bat eta abar / baina ez bakarrik hori // 
lege hori egin zenean / lege hori egin zenean / apropos / apropos / propio eginda / 
baztertu zituzten parlamentuan zeuden / indar abertzale abertzale guztiak / eta garai 
haietan gaur baino askoz indar gehiago zegoen hor // e / nik esango nuke nafarroan / 
oraindikan / oraindikan ez dela egon benetazko / benetazko / e lehenbiziko 
trantsizioa ere // erdi erdian gelditu zela // erdi erdian gelditu zela  

133. IO nik uste 
134. JE posible bada 
135. MI Joseba Egibarrek eskatua zeukan hitza 
136. JE laugarren ahalegina edo 
137. MI aspaldi borobildu nahian zeukan zerbait esateko 
138. JE bai / baino borobildu nahiean // egia esan / e / lurraldetasuna da eztabaidarako / 

puntu bat // garrantzitsua // agian garrantzitsuena / zaila izango da momentu 
honetan lurraldetasunari buruz / ikuspuntu ezberdinetatikan abiatuta prozesua dagoen 
fasean kontutan eukita // gaia dala // zeinek gorpuzten dun prozesu hori / eta nola 
gorpuzten dan // adibidez // presoen gaia aipatu da // izugarrizko manifestazioa eta 
urtetan zehar / mobilizazio asko egon dira // Aznarrek bere eskema azaldu du / 
alderdi popularrak berdin / da sozialistek ere / esanez // hemen pakea gehienez e 
izango da presoen truke // hemendikan / euskal gizarteak / gehiengo batek dio / hori 
ez da negoziazio txanpona / baizikan justizi / lege eta gizatasunezko gaia // (indarrez) 
ta punto / guk / prozesu honetan sinisten dugunok / geure indar guztiak / eskema 
horretan kokatuko bagenitu / bagenitu // hau da / presoen gaian // nahiz eta aitortu 
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/ (hitzez hitz ahoskatuz) urgentea dela / baina agian ez garrantzitsuena / prozesu 
honetan // madrilek bere eskema indartu egiten du / uste det esplikatzen naizela 

139. MI m: m: 
140. JE eta benetan prozesu politikoari // saihesbide bat aurkitu / eta ospa egingo du // 

ordun / gure lehentasun politikoak / nik ez dakit ze forotan / eta ze eratan // agian / 
kalera erten eta tokin bat aurkituko degu elkar hitzegiteko  

141. MI nahi badezue konbidatuko zaituztet nik (3”) gauero 
142. JE ez // euskal gizarteak benetan prozesu honetan sinisten baldin badu / prozesu hori 

gorpuztu egin behar du // eta arazo politikoari eutsi / zergatik / nik berriro diot / nik 
sekula santan / irauten duen bitartean behintzat ahaztuko ez dudana da / etak / su 
etena / euskal gizarteari eskeini diola // eta bere azken komunikatuan zioen: (3’) herri 
honen egarriak asetzeko iturria ez dagoela / ez madrilen / eta ez parisen / beste gauz 
bat da ondorio instituzionalak / juridikoak eta gainontzekoak // baina euskal gizarteak 
sinismen bat badu / eta esperantza bat // da nik uste dut hor daudela gutxieneko 
batzuk / guztion artean adostu beharrekoak / (atzean zurrumurrua entzuten da) ez / 
Elorza ta biok lurraldetasunari buruz ados jartzeko / hori zaila izango da / edo alderdi 
popularrarekin / baina gutxieneko hoiek aurkitu behar ditugu / herri honek bene 
benetan prozesua aurrera eraman dezan / eta azken finean / pake egoera bat dastatu 
dezan merezi duelako 

143. MI nik / e Inaxio Oliveri / oraintxe bertan emango dizut hitza // dena dela nik mahai 
gaine honetara ekarri dut eusko jaurlaritza berri hau zenbatetaraino den baliogarria / 
ez diozu inork heldu 

144. IO XXXX nik oraintxe helduko diot honi  
145. MI ez nekien/ orain helduko badiozue igual argituko didazu zergatik zen / agian nahikoa 

balio ematen diozulako / edo gehiago ikusten duzuelako / zuek / alderdi politiko 
bezela protagonismoa prozesu honetan / eta izan daiteke hala / edo zergatik den  

146. IO bueno / nik uste dut bi gauza lotu nahi nuen ez // alde batetik / este hemen zuk baita 
aipatu duzu oinarri batzuk jarri behar dittugula / lehen nik esaten nuena / eta hemen 
problema bat agertu du / Jose Luisek berak // demokrazia erabat dagoela azpimarratu 
duzunean / bueno / nik ez dut ukatuko hemen demokrazia sistema  

147. LE guztiz perfekturik ez dago inun e 
148. IO ez hori bakarrik / ez hori bakarrik // baizik eta / guk onartu gendun marko konkretu 

baten eta limitazio batzuekin / garai konkreto batean / orain dala hogei bat urte // ez 
/ baina momento honetan / guk nahi baldin badugu / marko hori gainditu // 
momentu honetan / guk ez dugu posibilitaterik // zera / nahi dugun hori / eta 
gehiengoa gertatzen baldin bada // gauzatzeko // zeren eta hor ditugu hainbat lege / 
marko juridiko konkretu baten / ez digula uzten / gaur egun gauden lekutik aurrera 
pasatzen // eta honekin / dator beste asunto bat / eta da eztabaida politikoen bitartez 
egin beharko genuke soluzio hori / ez / soluzionatu beharko genduke hori / eta hori 
egia da / e ni ere horretan ados nator / beldur / diotela indar estatalistak // gehienak 
/ gehienak behintzat / e eztabaida politikoari // eta guk ez diogu beldurra // guk ez 
dugu hemen inungo astakeririk egingo / guk badakigu nun bizi geran / ehuneko ia 
hirurogei hirurogei bat / gutxi gora behera / hirurogetapiko / egongo gara gaur egun 
lizarrrako akordio horretan // eta abertzale moduan egongo gara / ehuneko 
berrogeitahamabost gutxi gora behera / guk badakigu ezin dugula herri bat egin / 
erabat zatiturik baldin badago // baina guazen denon artean gaiak jartzera / guazen 
denon artean / marko konkreto bat erabakitzera / (altuago) guazen aurrera / gure 
autogobernua eta borondateak gauzatzerakoan // hori onartzen duzuten ala ez  

149. LE nik uste dut (3”) portzentaia portzentai horiek erabiltzen dituzunean / euskadiko 
portzentaiek die / edo euskal herriko portzentaiek  

150. IO eske / berdin zait  
151. AO nik / nik argituko 
152. IO eske / berdin zait / berdin zait 
153. LE zergatik ez die / oso antzekok 



Debatearen azterketa euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 

  460   

154. AO  argituko dizut hori/ porque nik ariketa matematiko hori egin dut nik (atzeatik IOk eta 
LEk hitzegiten jarraitzen dute bigarrren plano batean) // eta euskal herri osoa kontuan 
harturik / ehuneko berrogeitahamarrako kakotx hiru gara / lizarra garazin gaudenak 
// baita laburdi ta zuberoa kontuan harturik  

155. LE bale bale 
156. AO egin dut nik ariketa hori 
157. MI lehen esan duzu 
158. IO eta asunto hori / gobernuaren kontuaz / nik uste dut gobernuak duela /munduko 

edozein lekuan duen erantzunkizuna / eta da / dauden arazoak soluzionatzea / eta 
hori da guk dugun arazo nagusienetarik bat // eta momentu honetan osatzen baldin 
bada / gobernu konkretu bat / izan da badagoelako baita ere / nik esango nuke 
gatazka honi gainditzeko / nahi bat / eta horren inguruan sortu da / bestela ziurraski 
beste gobernu bat egongo litzake (↑) 

159. LE Inaxio 
160. IO ezberdina 
161. LE galdera bat 
162. IO eta horregatik guk 
163. LE galdera bat  
164. IO badugu gauza handik egiterik 
165. LE nik uste det / hemen prozesu honetan / estatutoarekin / konstituzioarekin // urte 

pilo bat / lehen Josebak aipatu du eta hasi zela berrogetahemezortzian / e 
166. JE hemeretzian 
167. LE uste det / hemeretzian // sortu zanetik / eta gaur arte / eta / beti aipatu da ardatz 

nagusi bezala / konstituzio hortako zortzigarren titulua / uste det dala / nolabait 
aipatzen duena / nolabait / e (atzean zurrumurrua dago) / baldintzak eta abar / eta abar 
// bueno / denok dakigu zertaz gabitzan // hemen estatutua erreferenduma egin zan 
/ herri hontan // gehiengoz hartu zuen / eta abar eta abar // dana dala / hemen beti 
baldintza bezala jartzen da / azkeinen eskubidea ez daukagula edo badaukagula ez 
dakit zer egiteko edo ez / politikoki // dana dala / nik uste det / herri bezela pauso 
batzuk eman ditugula // orain artekoa / gernikako estatutua pauso garrantzizko bat 
izan da / herri hontarako / eta hementxe gaude momentu honetan / horren ondorio 
bezela // seguro asko hemen alderdi politiko bakoitzek / bere proiektuak dauzka // 
eta euskaditaz / lurraldetasunetaz / eta abar eta abar // bilatu beharko dugu puntu bat 
/ aber euskaldun alderdi guztien arten / eta euskaldun guztion artean / minimo 
batzuak // e: lotzen baditugu / akordio bat / minimotakok / hori gainditzeko 
beharbada // zeren igual hori gainditzeko ez ditugu / akordio minimo horiek lotzen 
// beste gauza bat da bakoitzen proiektua / (indartuz) lotuko bagenituzke / minimo 
batzuek hori gainditzeko // nik uste det / marko politiko juridiko / hontan / bai 
konstituzioan / eta bai estatutoak ematen ditun baldintzarekin // aukerak badaudela / 
badauzkagula / gehiengo hori lortu ezkero / geure // bideak badaudela / pausoak 
aurreraka emateko 

168. IO gauza bat galdera bat minimoak diozunean / (galdetuz) zer diozu 
169. AO eta nik 
170. LE konsenso / konsenso minimoak alderdi guztien artean  
171. IO gauza bat / horrela egon gera ez dakit zenbait zenbait urte / urte  
172. AO gauza (3”) gauza (3”) gauza bat 
173. IO beti konsensuan araberan / minimoa jartzen zuenak // harrek eramaten zun urak / 

bere lekura 
174. AO nik hala ta be / gauza bat 
175. IO hori ezin da / ezin da  
176. AO nik uste dot 
177. LE prozesua / eskema / prozesuaren eskema da / europako / europa nola egin dan / hori 

izan bada gure eredua // edo eredua prozeso / negoziazioko prozesu hortan / izan 
behar dun maioria matematikoa // eta europa / europa / (galdetuz) nola eraiki da / 
azkenein / estatu guztien artean konsensua bilatuz // momentu askotan / eta hori / 
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noski / prozesu hori askosaz e geldirago joaten da / askosaz errezago da dekretoz ero 
maiori sinplekin 

178. JE europa sortu da / ez borondate politikoz / baizik eta beharrak bultzatuta 
179. IO  beharrak bultzatuta 
180. AO bai 
181. JE zegatikan bestela / bi erraldoiak / jango zuten 
182. AO hala ta ere (3”) hala ta ere 
183. JE europa politikoa egiteko dago 
184. AO nik uste dut 
185. ? ez du balio esan XXX 
186. JE espainolen aldetikan/ espaiñolak askotan esaten dute / eta harro diote // azkenengo 

egun hauetan batipat / konstituzioaren ospakizunak direla ta / mila zortzerehun eta 
hamabi ezgeroztik // cadizko konstituzioa ezkeroztik / da orduan sartu zan frantziar 
kontzeptu guztia / jakobinismoa guztia / españako konstituzioetan // ez dala garai 
bat egon hain luzea // ba alteraziorik gabe // eta hori egia izanik / garbi dago / herri 
batek / bere ereduak garbitu nahi dituenean / herri borondatean / fijatu beharra 
daukala // eta hemen ez da orekak haustea / edo honi bizkar eman / eta joan zaite 
pikutara esatea / baizik eta euskal herri anitz honetan / kultura ezberdinetako jendea 
gaudenez / elkar bizitzeko / egitura politiko bat gertatzea // da horrek / horrek 
suposa dezake / gaur egun estadu / estatutoak / adibidez sortzen eta irudikatzen duen 
markoa gainditzea / ala ez // baina seguruenik bai / eta garbi dagoena da / europari 
begira hogei urte pasa ta gero / lehen Idoia Idois Zenarruzabeitiak esaten zuen bezela 
// herri honek adinean nagusitasuna erakutsi duela / nahi duen kokaleku hori / jabe 
bezela aurkitzeko / eta ez maister bezela / eta hor dago kontua // nik uste det  

187. LE bai / ta hor zagok kozka bat / Joseba / euskadi zeukego / euskal herri da gure  
188. JE bai // bai 
189. LE etxoin / etxoin segundo bat // euskal herri da / gure entorno historiko kulturala eta 

abar / entidade politikoik etzeukek / euskal herriak  
190. JE bueno / baino / zeuek euskadik / zeukek nafarroak / zeukek ifar euskadik // aurkitu 

nahi izatea zilegi da 
191. LE baina entidade politikoik etzeukek  
192. JE nik gauza bat esango diat / lurraldeak / lurrak ez dituk determinatzen / hiritarrak / 

lurrak / hiritarrik gabe paisajea dituk 
193. AO eusk (3”) eusk 
194. JE polittagoa edo itxusiago/ baina paisajea 
195. LE bai (3”) bai 
196. AO euskal (3”) euskaldunok 
197. JE baina euskaldunek eskubiderik izan dute / bere egitura nazional hori / (galdetuz) 

bozkatu ahal izateko / ez 
198. AO ez 
199. JE sekula santan / beti negoziazioak egon eman direlako / horrek ez du nahi esan / hogei 

urteko estatutuaren ibilbidea txarra izan denik / alderantziz hori egon ez balitz aber ze 
alternatiba zegoen hemen / baina hori ere egokitu edo gainditu daiteke / eta horrek ez 
du esan nahi batek / bide bati uko egiten dionik / baizikan bide bat egiten / badakiela 
erakutsi duela / eta adinean nagusi den neurrian / aurrera egin dezakeela  

200. MI Allande Boutinek aspaldi eskatu dit hitza / Allande 
201. AB bi gauzatxo / besterik ez / lurraldetasuna dela ta // europatik ere / nolabaiteko / 

soluzioa edo laguntza etor daiteke / zeren eta / mugak desagertzen dira / espero dugu 
behintzat / eta orduan hortikan / (barre eginaz) nolabait esan dut // hor dago ere / 
aipatua izan dena / euskadi / akitania / iparralde barne / baina akitania handi honetan 
/ iparralde ere bai / eta nafarra // orduan hortik ere zerbait sortzen ahal da // eta 
bigarrena da / hain zuzen ere / eta sozialisten aldetik // nolaz internazionalistak 
zareten / orduan nik ez dut ikusten inolako beldurrik edo zerarik / nafarrekin bat 
egiteko berriro / lehen hala baitzen / alderdi sozialistan / nafarra euskadikin 
baitzegoen // estatutua bozkatu baino lehen / eta gero iparraldekin ere zea / hor ere 
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/ gehiengo berri bat sortzen ahal da / ze azkenean europa batean gaude / euroregioak 
daude orduan sozialistek aspalditik / gainditu nahi baitzituzten mugak / orduan ere 
iparraldekoekin harremanak izan ahalko dituzue // ta hasi zan e mementu batean / 
gogoratzen naiz / baita ere euskal telebistan lan egiten nuela / segitu genituela / 
zorigaitzez gero / ez ez / harreman haiek / ez dute gauza gehiegirik eman // 
zergaitikan igual e / pepe eta kontserbadoreen kasuan bezala / azkenian rekonositzen 
baita / ezagutzen baita / nolabaiteko / euskalerri kultural hori aipatu duzuna // eta 
orduan / (galdetuz) horren beldur igual ez da aurrera joan // penagarria da / zeren eta ere 
/ hortikan ere / zerbait ateratzen ahal baita / zeren azkenean / nolabaiteko gehiengoa 
ere daukazute / e sozialistek / bai iparralden / bai nafarroan eta euskadin / eta 
kontserbadoreek ere bai / eta hortikan ere beste zerbait / (ahotsa jeitsiz) sortzen ahal da 

202. MI Arnaldo eta Bixente Serrano Izko / zuen txanda 
203. AO ez / piskat barre egiten dut mugak desagertzen direlako / baina guardia zibilak eta 

ceerreeseak ez dira desagertzen / gure mugetatik / hori izan daiteke arazoa / mugak 
teorikoki desagertuta daudela baina  

204. LE milik ere ez dittuk desagertu oraindik 
205. AO hoiek hoiek / (tonu ironikoz) milik gutxinez herri hontakoak dittuk / hoiek ez 
206. LE bai baino 
207. AO eta bueno/ esan nahi nuen / gauza bat / (zurrumurruak entzuten dira atzean) hoiek 

gure herrikoak direla ez dago ukatzerik / guardia zibila eta serresak ez / hori garbi 
dago hoiek ez dira gure herrikoak / eta beraz / gauza bat da beraiekin ados egon / ala 
ez egon / baina hoiek gure herrikoak dira / beste hoiek ez dira gure herrikoak / eta 
beraz beste gauza bat 

208. LE XXXXX 
209. AO beste gauza bat / eta hemen etorkizunari buruz hitzegiterakoan // hemen aipatu den 

asuntoa / eta nire ustez Josebak ongi / kokatu duena / etak euskal gizarteari eman 
diola hitza / eta euskal gizarteangan jarri duela bere konfiantza // eta nik uste dot 
euskaldunok / eta horrela planteatzen genuen presoen manifestazioan / euskaldunok 
konturatu gara libre izateko / lehenengo libre bezala pentsatu behar dugula / eta libre 
bezala ekintzak egin // eta neretzat hori da funtsezkoena // eta horregatik madrilen 
eta parisen ez dira gehienbat ongi kokatzen // euskaldunok erabakiak hartzeko gure 
burua prestatuta ikusten dugula // eta beraz / ez dugula behar inungo baimenik / ez 
madriletik / eta ez parisetik / gure arazoetaz hitzegiteko / diagnostikoak egiteko eta / 
behar ditugun instituzioak martxan jartzeko 

210. MI Arnaldo Otegi / edozein kasutan /baimenik behar eztugula diozu / baina e madrildik 
eta paristik datozen iritziek / ez al gaituzte eta / ez al zaituzte / zuek askotan / 
mediatizatzen ere / eta ez diot iritzi handiek/askotan tertuliakideetatik 

211. AO ez // ez // ez 
212. MI eta abarretatik datozenak / asko erantzuten zaio horri / Arnaldo Otegi 
213. AO guk // guk // guk tertulianoei / kasu egin beharko bagenioke / suizidatuak egongo 

ginake / ze guk ez diegu horri / bua / gutxienez gure kasutan / ez diogu kasu handirik 
egiten ez / nik uste dut euskaldunak / lehen aipatu bezela / garbi dago / baditugula 
nahiko energi sozial / industrial / ekonomiko / kultural eta abar // mundutik bakar 
bakarrik ibiltzeko / guk horrela erabakitzen baldin badugu // hemen askotan aipatzen 
da / konstituzioaren erreforma posiblea dela / bere barne mekanismoak erabiliz / hori 
ere ez da egia // nik irakurri dut Ruiz Perez konstituzionalista espainiar baten liburu 
bat / eta han esplikatzen du / oso ongi / zeintzuk diren mekanismo horiek eta 
azkenean ateratzen dun konklusioa da / mekanismo horiek / jarrita daudela / 
konstituzioa sekula santan ez reformatzeko // baina guri berdin zaigu zergatikan / 
azken finean / konstituzio espainarra espainolen arazoa izango da / euskaldunok gure 
konstituzio propioa egin behar dugu / eta hortaz / denen artean egin behar dugu // 
eta egia da / lehen aipatu bezela / euskal herrian kultur ezberdinetako jendea gaudela 
/ badaude independentistak garenok / gure kasu / badaude konfederalistak / badaude 
espainol edo frantsez sentitzen direnak // eta kultur ezberdin hoiek / topo egiten dute 
bizitza sozialan / hizkuntz ereduan / hezkuntz ereduan / eta abar // eta beraz / 
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hizkuntz / eta eredu hoiek topo egiteko era demokratiko batean / tresna 
demokratikoak jarri behar ditugu eta gu / desiatzen gaude autodeterminazio eskubidea 
// onartua egotea munduaren aurrean / benetan egiteko / guretzat funtsezkoa den 
eztabaida / eta da / euskaldunok zer irabazten dugun frantsez / zein espainiar 
estatuari lotua / edo zer irabaziko genuke / estatu propio bat osatuz // eta hori da 
egin behar dugun eztabaida // eta beraz hori da etorkizunean etorriko den eztabaida / 
zeren eta nik ez dakat batere zalantzik / euskal herria azken finean / estadu propio 
baten / aldeko apustua egingo du / eta hori denbora arazoa besterik ez da  

214. MI Bixente Serranori emango diot hitza / Egibar jauna ondoren hartuko duzu zuk / nik 
hitza eman gabe gainera izango dezu zuk / edozein kasutan / zuk mahai gainera ekarri 
dezun gai bat hartuz / elkar adiskidetzea / elkarrizketa // e behin eta berriz zuen 
ahotan izan diren hitzak dira // guk erabaki ahal izateko / e baliabideak eta abar // 
horiek danak metodoak dira / baina / (silabak banatuz) nora / ze bide jorratzeko / 
(galdetuz) metodoak dira hoiek / ze (silabak banatuz) eredutara eramango zenukete zuek 
herri hau // Bixente Serrano / edozein kasutan / lehentxeago / hitza emana nizun eta  

215. BS bueno nik beste beste gauz batez hitz egin nahi  
216. MI bai bai bai bai bai 
217. BS hitz egin nahi nuen / eta zen / hemen agertu da lehen / terminologian bertan / 

euskadi euskal herria ez dakit zer eta ez dakit zer // nik galdera bat egingo nizueke / e 
mendebaldeko euskal herrikoei edo / gernikako estatutuarekin mugitzen mugitzen 
zaretenei eta // noiz aldatuko / noiz aldatuko duzue izen ofiziala / ya / betirako / 
behin betirako / euskadi eta pais vasco baztertuz (galdetuz) gernikako estatututik // ez 
dakizue / nola sartzen ari den / buruetan // nola sartzen ari den buruetan / 
terminologia hori / euskadi bereiziz / bestalde nafarroa / bestalde e / ya azkeinian 
euskadi eta euskal herria identifikatzen dira / eta orduan nafarroa euskal herritik kanpo 
gelditzen dira / ta ya / ez dezagun esan iparralde eta abar eta abar // eta ni 
konbentzituta nago / azken finean terminoen eta hitzen indarra / haundi haundia dela 
/ azken finean / benetazko hitzen esanahia aldatzeko / azken finean ezta / edo / gure 
ideiak aldatzeko 

218. AO guk hori aspalditik egina daukagu / euskal herria deitzea 
219. JE ze ze proposatzen dek ze proposatzen dek / a beste berri bat asmatuko diagu / eske 

nik askotan 
220. AO erderaz nabarra 
221. JE ni grazia egiten dit / askotan esaten denean / euskadi eta euskal herria // euskadi 

kontzeptu politiko bat da / Sabino Aranak asmatu zuena / krisi identitate beldurgarri 
baten ondoren / eta gerra batzuk galdu ondoren // konzeptu politiko bat da // euskal 
herria / kontzeptu soziologiko edo kulturala da / baino / herri honen / eta 
abertzaletasunaren barne barnean / euskadi oso errotuta dago / eta horren lekuko 
garbiena da / eta / euskadi ta askatasuna / inork ez dio proposatu etari izena / deitura 
aldatzea  

222. AO horrek esan nahi du beraz  
223. BS baina nafarroaz ere hitz 
224. AO etak abertzaletasun labelak ematen duela / zure teoriari jarraituz  
225. JE hortxe dago hortxe dago frogarik garbiena  
226. AO eta da beraz abertzaletasunaren eredua / herri hontan 
227. JE eta berrogeitahemeretzian sortzen danen halaxe deitzen da // baina egia da / egia da 

lexikoak kalte handia egiten duela / eta askotan mentalidade aldaketa / behar 
beharrezkoa dela // beste gauza bat proposatu nahi nuke / prozesu honetan / etsai 
asko daude / etsai asko daude // da berriro diot / politikatikan / 
komunikabideetatikan eta interes asko daude // nik ez det hitz egingo / esku beltzak 
eta gainentzeko // horiek ere azalduko dira // prozesua benetan aurrera dijoala 
ikusten baldin badute / beraz etsaiei ez aitzakirik / are gutxiago arrazoirik 

228. MI (galdetuz) zein dira aitzakiak eta arrazoiak 
229. JE ba momentu honetan aitzakia asko daude // politikatikan // euskal gizarteak / gugan 

/ gu guztiongan / ez batzuengan bakarrik // konfiantza galtzen baldin badu / zenbait 
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aitzaki / ba buenoi / erabiliak izaten dira / eta horren lekukorik garbiena da kale 
borrokaren / istoria / kontua // horrek ez dio inungo mesederik egiten / ezta 
abertzale sutsu eta radikalenari ere / beste gauz bat da zertan oinarritzen dun / bere 
kale borroka hori / aldez aurretik injustizi bat dagoela edo dana dalako kontuagatik // 
baina beitu / bi txispakin / ze nolako sutea montatu dan // da hemen gerta daiteke 
gauza okerragorik ere / eta nik uste euskal gizarteak jakin behar duela / prozesu 
honetan atzera pausoak egongo ez badira / eta hori nahi genuke // eukiko ditugula 
sustoak // eta / eta / eta danok desio degu prozesua aurrera jutea / baina antzeko 
aitzakiak ematen dituzten hoiei / nik behin / nik bai behintzat eskatuko niokela 
benetan gogoeta bat egin dezatela // zeinen onerako dan / ze lortzen duten / eta ze 
kontzekuentzi eta ondorio dituen  

230. MI larunbatean / lizarrako ituneko alderdi politiko eta taldeak bildu zineten eta / aipatu 
aipatu zenuten / gai hau alde batera utzi zenutela // eta baikor bukatu zenuten / baina 
ze mailataraino / ari da ikutzen / eta Arnaldo badakit eskatua zenuela hitza // ze 
mailataraino ari da ikutzen / kale borrokatzat ezagutzen dugun hau lizarrako ituna / 
XXXXXX 

231. JE ba / garbi esango dizut / politikok / goizero goizero / gaur egun publikatzen dien 
periodikoekin gozaltzen baldin badegu / izugarrizko eragina du // politikagintzan 
gabiltzanok / hortikan at baldin bagaude / agian ez hainbeste // baina egia da / 
izugarrizko indarra dutela komunikabideek / eta ez da egia / lizarrako bilera horretan 
hori ikuttu ez zenik // baina titular gehienak izan ziren / lizarrako foroak / ezta ikuttu 
ere (↑) / ezta aipamenik ez du egiten / hori izango balitz joan dan larunbateko 
bileraren helburua bezela 

232. MI Arnaldo eta Antton Karrera / zuentzat da hitza 
233. AO nik lehen aipatzen nuenez / estadu (/) 
234. MI laburrak izan zaitezte mesedez / barkatu barkatu etetea / baina hogeitahamar minutu 

geratzen zitzaizkigun / hola / azkar kalkulatuta duela bost edo / beraz hogeitabost 
geratzen zaizkigu / eta esan nahi nizueke / ehundaka dei ari garela jasotzen / eta tarte 
bat ere utzi nahi geniekela gure ikus entzuleei berain galderak hona / bildu ditzagun / 
beraz Arnaldo eta hemendikan aurrerako tarteak ahalikan eta laburrenak / Arnaldo / 
Antton Karrera / Inaxio Oliveri 

235. AO nik lehen aipatzen nuen / estaduek / ahultasun politikoa dutenean / despiste 
maniobrak antolatzen dituztela // eta gure ustez / orain zer gertatzen ari da / 
deitutako kale borroka horrekin // irailak hamaseitik hona kale borroka garatu da / 
gutxiago edo gehiago // gertatzen dena momentu honetan zer da / aitzaki gisa 
erabiltzen ari dela / eraso mediatiko bat antolatzeko // baina kale borroka ez balegoke 
/ beste bat izango zen / e: / euskara inposatu nahi dugulako / edo maletekin jendea 
euskal herritik kanpo bidali nahi dugula // nik uste dot guk deitura prozesu 
demokratiko hau / edo prozesu demokratikoaz deitzen diogun honetan / oso garbi 
euki behar dugula / etsai oso indartsuak dituela // eta etsai horrek maniobra 
ezberdinak antolatuko dituela // horrek ez du esan nahi kale borroka edo beste 
motatako biolentziak ez dutela krispatzen sozialki euskal gizartea / hori horrela da // 
eta nik uste dot / kale borroka garatzen dutenek / militante politikoak direla eta 
gogoetak egiteko ere / ahalmen guztia eukiko dutela (↑) / baina ez de gaitezen etsaia 

236. MI eta zuri iruditzen zaizu / garaia iritsi zaiela / (galdetuz) edo ez 
237. AO nik uste dut beraiek / e:/ bai 
238. MI esan nahi dut / zuk zerorrek badakizu / Arnaldo / zuri azkenego hauteskundeetan 

botua eman dizun jendetatik askok / nahiago lukeela une honetan ez era honetako 
erasoak egotea // ba hemen mahai gainean jarri diran hainbat arrazoi tarteko / ba 
iruditzen zaielako beste norbaiti arrazoia ematea dela / krispatu egiten delako / hori / 
zuk zerorrek ere badakizu (↑) 

239. AO bai / ni hortaz oso konzientea naiz baina / nik e beti ahaleginduko naiz esfortzu askoz 
ere suplementario eta sakonagoa egiten / e eta guk beti planteatu dugu publikoki / eta 
horrela mantentzen gera / ba kondenaren dinamikak ez dutela horrelako fenomeno 
bat geldiarazten / geldiaraziko / eta beraz / gure ustez askoz ere inportanteagoa da 
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240. LE baina lagundu dezake 
241. AO edo edo edo // okertu  
242. LE baina lagundu egiten dute // eta asko e 
243. AO edo / baina / bueno bukatzen dut / baina nik hitzegiten nun eraso mediatikotaz // e 

eta eskandalo bat bihurtu da mediatikoki nafarroan / e / kultur gobernuaren / e kultur 
ministroaren edo ez dakit zer izena duen horren / kotxearen erreketa // baina 
nafarroan ez da eskandalu bat / ume batzuk / hamabi ume / ermitagañan / euskaraz 
klaseak nahi dituztela / eta lokalik ez eukitzea / nafar gobernuak ukatzen dietelako // 
hori ez da eskandalua // eta guk / galdera bat luzatu genuen lehengo egunean / ze 
intentsitateko biolentzia da / (galdetuz) ume guzti hoien kontra erabiltzen dena 

244. MI aritu zaitezte labur labur mesedez 
245. AO  (galdetuz) horrek ze intentsidade du 
(AO, IO eta AK batera ari dira hitzegiten, ondorioz ez da haria ongi jarraitzen) 
246. MI Antton Karrera 
247. AO egia da //egia da // nik ez dut ukatzen 
248. IO egia da  
249. MI Antton Karreraren txanda da 
250. IO XXXXX askoz hobeto egongo ginakela eta XXXXX 
251. AO nik ez duk ukatu //ukatzen horrelako fenomenoek / gure arteko harremanak zaildu 

egiten dituztela  
252. AK begira / begira nik hemen kritika hori ez dut ukatuko XX 
253. AO barkatu eta bukatzen dut eta eskandalosoa izan daiteke / esakandalosoa izan daiteke/ 

ta mediatikoki erabilia izan daiteke / getxon gertatutakoa / guardia zibilaren 
kuartelaren kontra // e / eta horrek ere krispatu egiten du sozialki giroa / eta gure 
harremana zaildu egiten ditu / baina eskandalosoa da baita ere / eta inork ez du bere 
buruari galdera hori egin / eta ze egiten dute guardia zibilak oraindik orain euskal 
herrian getxoko kuartelean  

254. MI Antton Karrera 
255. AK begira hemen 
256. MI Antton Karrera 
257. AK hemen esaten dugu / hemen esaten dugu / adibidez lizarra (barreak entzuten dira atzean) 
258. AO zertara dedikatzen diran (↑) e  
259. MI Antton Karreraren txanda da (↑) 
260. AK lizarrako gauz hoietaz zerbait esan nahi nuke  
261. IO ez horrela planteatuaz / planteatu duzun bezela  
262. MI Antton Karreraren txanda da / Oliveri jauna 
263. AK hemen / lehengoan / eta ez da egia // eta ados nago hemen azaldu dan bezela / 

lehengo larunbatean ez zala / gai honetaz ezer esan / ez zala ezer eztabaidatu // hori 
eztabaidatu zan / eta guk dakigu zertaraino eztabaidatu zan / ez da egia / egia da hori 
// baina / Arnaldo // egia duk / hau erabili egiten dutela edo erabili egingo dutela / 
eta hau bakarrik ez / oraindiken gauza gehiago // baine hoieri erantzuna ez baldin 
bazaie ematen / beti erabiltzen jarraituko ditek / eta berak eskubide / bueno 
eskubidea ez / ez zaukatek / baina erreztasun guztia edukiko dikea honelako gauzak 
egiteko // hori / iritsi dek momentua / hori egin behar dek / sartu behar dek / 
honelako gauzari erantzun egin behar zaiela / kalte egiten dietela hoiek // zergatik / 
hik esaten duk beraiek erabiltzen eta egiten dituztela gauzak / guri / kontra 
egiteagatiken eta guk egiten ditugun gauza hoieri legitimidadea kentzearren // ordun 
bere eskuetan ixten zieagu / horrelako gauzak egin / eta gure kontra egiteko gauza eta 
jarraitzeko // orduan / ez zeukau irteerarik // honela jarraitzen baldin badu eta berari 
uzten baldin badiegu / (silabak banan banan ahoskatuz) ez zeukeagu irteerarik / hoiekin 

264. AO baina guk  
265. AK hemen 
266. AO lizarra garazi sinatu genuen  
267. AK egia dek egia dek 
268. AO herri honetan borroka armatua garatzen zenean 
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269. AK bai / egia dek / baina hori / e lau hilabete pasa dituk // beste pausoak eman behar 
dizkigu orain // eta hori 

270. A.O bai eta emango dizkiagu  
271. AK beste pausoak emateko/ horrek eman egiten ziok zailtasun haundi bat / eta hori garbi 

utzi behar dik / eta gainera // hemen esku beltzak eta horrelako gauzak esaten / eta 
horiek azalduko direla 

272. AO dudarik gabe 
273. AK eta hik pentsatzen duk / hemen gure pake bidean atzerapausoak / ez ditugula / 

batzuek ez dirala egongo / (galdetuz) dena gauza lineal bat egongo dela // honelako 
gauzak etortzen direnean / eta egiten baldin badira / eta postura garbia ez bada 
erakusten // berak beti edukiko dikea / hik esaten duken demagogia hori egiteko / 
hik esaten duken komunikabideak erabiltzeko / eta gauz hoiek egiteko 

274. JE estadu batek 
275. AK eta hori egiten / hasi has behar diagu egiten 
276. JE estadu batean 
277. AK  eta ez / besteak egiten dutelako guk ere egin / besteak egiten dutena 
278. JE estadu española kasuan / ez baldin badu // egoera honetarako / ikuspegi politiko 

batetik abiatuta // irtenbidea aurkitu nahiean / estrategi bat aplikatzeko / ba 
antzeko aitzekiak begibistan dittunen erabili egiten ditu // eta nik uste det espainiko 
estatuari / da neurri handi batean ere / baita ere oposizioko alderdi nagusiari / alderdi 
sozialistari // lehen beste traiektoria bat euki zuen / baina orain ez dakigu zergatikan 
erabat itsatsita dago peperen estrategira / nahiz eta pepek gurpiletikan zerbait atera 
duen // e / su etena gertau da / eta bai Mayor Orejak / eta pentsatzen det Aznar 
berak / pentsatzen zuten // bueno gerra hau irabazia zeukagu // ointxe zeuzkagu guri 
guri / eta oraintxe akabatuko diagu / arazo honekin / urte pare bat / edo hiru lau 
urten kontua dek // eta jata / etak su eten bat eskaintzen du / eta etsai hori desagertu 
egin da / nunbait / eta politikoki erantzunkizuna duen / gobernu batek / ez dauka 
karpetarik / egoera berri honetarako / ez dauka (↑) // baina hori begi bistan dagon 
kontua da // ordun / batzuekin kontaktua egingo dula / hauekin kontaktun bat euki 
du / etakin hitz egingo ote duen / bitartekari bat jarriko ote duen / lau hilabete pasatu 
dira // beste garai batzuetan / hiru hilabete nahikoak izaten ziran // argelen / edo 
dana dalako tokian elkartzeko // hemen ez da gertatu / orduan euskal gizarteak baldin 
badu erantzunkizuna eutsi 

279. MI aizue kontu bat 
280. JE eutsi behar diogu prozesuari 
281. MI kontu bat  
282. IO beldur diotelako eztabaida politikoari  
283. JE bai / baina ez dute idea garbirik ere / e 
284. MI zentzu honetan/ gaur gauzatu den españako gobernuaren aldaketak / nolabaiteko 

sorpresarik sortu dizue / (galdetuz) beste zerbait espero zenuten // gai honi begira e 
285. ? bueno 
286. ? ez 
287. ? ez ez  
288. MI ez / (galdetuz) etzenuten ezer espero / eta etzenuten espero agian 
289. IO baina nik pentsatzen dut .(3”) nik pentsatzen dut gauza bat e  
290. AO guk e ez dugunez espero españako gobernutik / pues zein egon / edo zein ez egon 

etzaigu gehiegi  
291. MI adibidez peneubek eman du Anasagastiren hitzetan Mayor Orejak atera behar zuela 

gobernutik / eta bueno Mayor Oreja españako gobernuan 
292. JE eskatzea libre da / kasu honetan ere 
293. AO etzan txarra izango ez 
294. IO bueno nik uste det / hemen eztabaida / egia da momentu honetan ari gara presio bide 

batzuk eta abar / baino hemen / alderatu behar dira egoerak / eta alderatu behar da 
orain lau urte zelako egoeran ginen / eta momentu honetan zelan gauden // eta joan 
gintezen kalera / eta galdetu diezaiogun jendeari 
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295. MI oraintxe galdetuko diogu 
296. IO aber aber 
297. MI hamabost minutu ditugu eta XXX 
298. IO eta aber ze dion eta nik uste dut alde horretatik / lizarra garaziko apustua egin dugunei 

/ ba nik uste dut / jendea eskertu egiten duela / jendea zer nolako apostua egin dugun 
/ hori alde batetik eta beste aldetik nik erantzun nahi nuke piskat zuk lehen egin 
duzun galderari 

299. MI m: eskertzen dizut / Oliveri jauna 
300. IO askotan / askotan ari gerala hemen esaten // ba gehiengoaren erabakia ados jarri 

behar gerala / eta abar eta abar / eta nora joango ginatekean / eta  
301. MI (galdetuz) eta nora / nora goaz 
302. IO nik uste dut 
303. LE dana dala Inaxio/ lizarra garaziko alderdiei // sinatu duzuenoi / jendeak eskertzea / 

nik uste det azkeneingo hauteskundeetan eskertu zizuela // nolabait euskal 
herritarroki eskertu zizuen  

304. IO eta danoi // eta danoi 
305. LE baina bai zuei / ezker batueri / eta peneuberi nik ez dakit eskertu zizuen gehiegi e 
306. IO egin zenduten / egin zenduten / apostu bat 
307. JE zazpirehun da berrogeitaharmila boto laurehun da larogeiren aurka 
308. IO apostu bat / apostu bat planteatuaz abertzaletasunaren eta ez abertzaletasunaren 

arteko borroka bezela 
309. AO ez hori bakarrik ez hori bakarrik 
310. IO pentsatuaz / irabazi egingo zendutela / eta galdu egin zenuten  
311. AO esan zuten / gu independentistak ginela  
312. IO galdu egin zenuten// galdu egin zenuten 
313. AO eta independentzia bozkatzen zela / beraz horrek esan nahi du Araba Gipuzkoa eta 

Bizkaia independentziaren aldeko bozka eman zula / beraz / independiente izan 
gaitezke edozein momentutan  

314. IO nik / juango nintzake horrela 
315. AO beraiek demokratak direlako 
316. LE hemen argia ehortzen du bakoitzak / komeni zaion moduan 
317. AO ez / zuek esandakoa / guk ez dugu esan / bueno guk beti esaten dugu 

independentistak garela // guk ez daukau lotsarik hortarako / gu independentistak 
gara / ez 

318. LE dana dala  
319. AO eta beraz  
320. MI galderak erantzuteko 
321. IO galderari buruz / ez nik uste det XXXXXX // ni abertzale bat naiz eta horrela 

planteatuaz / eta abertzale bezela eraikuntza nazionala nahi dut // noraino e iritsi 
daiteken / bueno ba beste edozein estatuak dittuen aginteraino / eta ahalmeneraino // 
badakit baita ere / zer nolako gizartea dugun // eta badakit horrela horrea abiatzeko / 
behar dugula / bueno abertzale integratzaile bat planteatzea / eta hori ari gera 
planteatzen (↑) 

322. MI ...............hori da lizarra 
323. IO .................................eta benetan eskatu beharko genukena 
324. MI ..........................................................hori da lizarra 
325. IO .......................................................................bai noski / hoietako bat baita 
326. JE ........ez da hori bakarrik lizarra 
327. IO ...........eta planteatu beharko genukena / euskal gizarteari 
328. AK ..................................hori bakarrik balitz / gu sobran geundeke 
329. IO .............................................................................................ez / ez hori bakarrik / ez hori 

bakarrik 
330. JE ............................................lizarrak badu tokia hor 
331. IO ..............................................................euskal proiekto batek / hobeto erantzuten duen / 

gure herriak dituen erronkei / eta gure herritarrek dittuen / gure herritarrek dittuen 
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arazoei / espainiko estatu proiekto batek baino // eta hori da galdera / eta nik uste 
dut hortan erantzuna badugula / eta hemen frogatzen ari gerala / gu momentu 
honetan // nolabait gestionatzen dittugun konpetentzia osoz / eztabaidatzen o 
gestionatzen dittugun gauzak / askoz hobeto daude estatuarekin konparatuaz baino // 
zer esan nahi du (↑) // bueno ba hemen gestionatuaz / gauzak hobeto egiten 
dittugula / eta ez dugula egiten bakarrik abertzaleentzat / egiten dugula euskal hiritar 
guztientzat 

332. MI hori baino gehiago baldin bada lizarra Antton Karrera // ze bide eman beharko dittu / 
ze urrats eman beharko dittu lizarrak / baldin eta ekarriko baditu oso prest 

333. AK ...................................bai 
334. MI ......................................ez dauden XXX 
335. AK ......................................................bai / hori da arazoa eta / hori baino gehiago izan behar 

du lizarrak // lizarra izan behar du / pakerako // nik esan nuen lizarra izenpetu 
zanean // bakea sortzeko lortzeko lanabeza izan behar duela // eta hor / batez ere 
oso garrantzitsua da / gaurko egunean lizarran ez dauden horiekin hitzegitea / eta 
hoiek ere // lizarrak ateak irekiak ditu eta ez da / ez du planteatzen / ba euskadi ez 
independientea izan behar duenik ez nazionalista izan behar denik / baizik pakea lortu 
behar duela // eta hor / ideia guztiak tokia dutela / eta denak eskubide guztia dutela 
hitzegiteko  

336. MI Jose Luis Elorza 
337. AK .....................gauza bat esaten du ere / eta hor bai / egia da / e / e euskadi irekitzeko / 

ikuspegi batetikan irekitzen da / euskal herria gehiengoak erabakitzen duenak / berak 
duela hitza // eta uste dut hori benetan demokratikoa dela / eta demokraziari ez 
beldurrik edukitzea dala / gehiengoak erabakitzen duena ondo ondo erabakia izango 
dela // nahiz eta bakoitza ez / gehiengo hortan representatua aurkitu / hori onartu 
behar dugula denok // eta hori esaten du lizarrak / eta hori egin behar du / eta hori 
egiteko bidea lan / eta lana ongi egiten baldin badu / aurrera aterako da / baina jakina 
hor bidean oztopo asko daude / eta pauso asko daude / baina hor saiatu behar dugu 

338. LE e: 
339. MI laburrak izan zaitezte / amaitze aldera gaude ta 
340. LE ni enaiz izango esango detena / lizarrako akordioak / ez dauzkala elementu positiboak 

// eta bere momentu politikoan / lizarrako akordioa egin zenean / elementu politiko 
positiboenetariko bat zan / herri batasunan integrazioa / mundu politikoan  

341. AK  ................................................................. ni poztutzen naiz 
342. AO  .........................................................................(galdetuz) gu mundu politikoan ez geundela 
343. LE mundu politikoan / esan nahi det / modu demokratikoan 
344. AK .....................................................hori hori entzutea 
345. LE nolabait politika egiten  
346. AK ...............................kontrakoak esan baitituzue / behin eta berriz/ eta behin eta berriz 

ukatu baitizkiozute / eta izugarriak esan dituzute / beharbada zuk ez / baina zure 
partiduak lizarra / eta gaur ere bai / gaur ere / zure Borrellek esan dituenak / eta atzo 
esan zituenak / benetan // hori benetako demokrazia defendatzen duenak / sinisten 
duenak / oportunismoa eginda bakarrik esan daitezke gauz hoiek // bestela ezin 
daitezke esan 

347. LE bai / baino bueno / deklarazioekin ez gera sartuko hemen eztabaida / deklarazio 
zeinek eta nolakoak egiten dituen / zeren orduen bai izango litzakela iskanbila 
izugarrizkoa / hemen ez // nik uste dut / dana dala / hemen lizarrako akordioa / 
zuek daukazue prozeso bat / zuek hortan sartuta zaudete // dana dala / nahi ta 
nahiez bilatu beharko dugu // beste puntu bat // nik ez dakit izena zein izango dan / 
edo izenik jarri behar zaion edo ez // dana dala / lizarra / momentu honetan da / 
tresna politiko bat // zuentzat positiboa da eta tresna politiko bat / seguru asko beste 
aldedi politikoak / seguru asko ez geranak sartuko // baino horrek ez duena nahi esan 
/ tresna horretan / edo planteatzen dien gauza batzutaz / ez dezakegunik debatitu / 
eta ados jarri puntu batzutan igual bai // baino lizarrako akordiotan sartuko geranik 
ala ez / seguro asko ez // beste foro bat bilatu beharko da / (galdetuz) parlamentua 
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izango da // (galdetuz) lehendakariak edo gobernuak lideratu beharko du prozesu hori // ez 
dakit nola izango dan modue / baina nik horrela ikusten dut behintzat prozesue 

348. AO ni pozten naiz / halakoak entzutea / hala ta ere nik uste dut / oso argi planteatu behar 
dela / zein den lizarra garaziren eskema oso sinplea // hiru zatitan banatzen du / 
sailkatzen du / bere adierazpena / lizarra garazik // lehenengoa hemen gatazka 
politiko bat dagola // bigarrenik gatazka gainditzeko modu bakarra negoziazio 
politikoa / inungo esklusiorik gabe dela // eta hirugarrena negoziazio horren mamia 
zein den // euskal herriak duela hitza eta erabakia (↑) // hain sinplea / eta horrek  

349. LE ........gauza bat / gauza bat oso matiz bat 
350. AO ...........................eta horrek / eta horrek ez du foro izena euskal demokrazia da hori  
351. LE ...........matiz bat Arnaldo/ begira konparatu zak lizarrako akordioa  
352. AO bai 
353. LE ...gu gaudek ajuria eneako itunean/ lizarrako akordioan dauden beste alderdi batzuk 

ajuria eneako itunean ere badaude // nik ez dakit itun hori / hilda dagoen / ez dagoen 
/ eskela behintzet inork ez dio jarri / oraindik // baino ez dakit erabat hilda dagoen 
ala ez // baino dato matematikoa da / itun horretan parte hartzen genuen euskal 
herriko o euskadiko alderdi politko gehienak // herri batasuna ezik 

354. AO ....................................................................bai / baine oin bakarrik geratu zarete / pepekin  
355. LE .........................momentu hontan / lizarrako akordioz at / gaude bi alderdi politiko ia 

suposatzen duena 
356. IO ................................baina Jose Luis 
357. LE .....................................................parlamentuaren erdie baine gutxiego  
358. IO ..........................................................................................izena izena gutxiena da 
359. AO euskal demokrazia da / izena // azken finean  
360. IO ....... problema da..............problema ez da non biltzen 
361. AO ..............................................................euskal arauekin egiten den demokrazia / euskal 

herrian 
362. IO ...........................................ajuria enean / lizarran / garazin edo parlamentuan // 

problema da / gauza gainditzeko hartu behar direla minimo batzuk // eta minimo 
hoiek / joe badira gutxi / oso gutxi 

363. JE ..................................................kontzeptuen eztabaidatan  
364. IO eta berdin zaigu nun egin XXron estellan edo  
365. AO ........................................baionan 
366. IO ......................................................................bitoriyan 
367. JE ..............................................................................sartuko bagina / eta nik uste nahiko aipatu 

dela / lizarrak izan nahi duela / izaera politikoa duen gatazka baten irtenbide / eta 
gainera txertoa / txertoa / indarkeriazko gertaerarik gerta ez dadin / gerora begira // 
zutabe demokratikoak ditu / eta hori sozialistek jakin badakite / popularrek ere bai // 
aztertzen baldin bada bere horretan // zer gertatzen da / nik gehiago esango diat // 
Ardantza dokumentua bezala ezagutzen dana / martxuan hogeitazazpikua // lizarra 
baino haruntzako zijok 

368. AO baita (↑)/ bai zera (↑) 
369. JE bai.............bai bai bai bai 
370. AO ..................................soberaniaren / soberaniaren arazoa ukatu egiten du 
371. JE ...ez ez soberaniaren gaia 
372. AO .......................eta lurraldetasunaz ez dik hitzegiten 
373. JE ........................aipatzen dik / baina formulazioan agian / batzuentzako gogorragoa izan 

zitekek // aldez aurretikan estaduan onartu beharreko eta ez dakit zer da / kontu guzti 
hoiek / lizarrak ez dik aipamenik  

374. IO funtsa / funtsa beria zeoak  
375. JE ordun / lizarra garaziko kontzeptuak eta oinarriak demokratikoak izanik / 

alternatibarik baldin badago / hori hobetzeko / aurkeztu (↑) 
376. IO eta punto 
377. JE eta ikusi egin beharko da 
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378. MI Elorza jauna (↑) 
379. JE azken batean 
380. MI Elorza jauna / euskal herritarrokek // e biolentzia / zalatuko balu // edo zuek 

biolentziatzat jotzen duzuena zalatuko balu // pesee euskadiko ezkerra / (galdetuz) 
izango litzateke lizarrako paktoan 

381. LE lizarrako paktoan / bertan ez // baino askoz ere 
382. MI baino / ez du inporta izenak eta / ez duzue esaten ba 
383. LE .............................................................................ez kao / baino / zergatik / zergatik ez 

lizarrako itunean // nolabait lizarrako akordioa zan / akordio bat lotuta / hari oso 
finekin momentu batean / gehien bat herri batasuna akordioaren barruan sartzeko (↑) 
// eta hor daude / hari batzuak / edo formulazio batzuak / edo esateko modu 
batzuak gu ez gaudenak oso ados // eta ni ados nago / Josebak esan duenakin / 
nolabait Ardantza dokumentuan / eta abar eta abar / momentu batzutan // eta nik 
uste det gainera e / guk ez dugula limiterik jartzen noraino iritsi behar den negoziazio 
batzuetan / gauza batzutan  

384. IO  ............................................................................bueno 
385. LE ................................................................................eta guk ez daukagu 
386. IO ........................................................................................jarriko nizkizuke / zure lagun 

batzuek / zure lagun batzuek / hemen bertan ea gauza bera defenditzen duten  
387. LE ........................................nik esango nuke guk  
388. IO ................................................bai jartzen dituztela mugak / madre mia 
389. LE ....................................................................eskubide oso / eskubide osoa daukagu / alderdi 

politiko euskaldun / euskalduna bezela / gure proiektu politikoa defenditzeko  
390. IO ............................bai bai nik ez dut hori esan e 
391. LE baina guk ez daukagu bildurrik ezertaz hitzegiteko / baino noski / gure postura 

defenditzeko hortan / orain beldurrik hemen aipatzen da bildurre dago / hitz egiteko 
i/ ndependentzitaz / autodeterminaziotaz / ez dakit zertaz hitzegiteko bildurre dago 
// bildurrik ez dago / baina karo / era berean / batek planteatzen dula hori nahi duela 
/ guk planteatzen dugu guk nola ikusten dugun // eta azkeinen / azkeneingo 
problema sakona zein da (↑) // hemen euskal herritarrok / zuek eta beste batzuek 
independentzi planteatzen da eredu bezela / eta independentzi planteatzen da beti / 
nolabait espaini eta frantzin kontra / nonbait 

392. IO ....... ez ez 
393. AO ..........ez 
394. IO ...................ez ez kontra ez / (galdetuz) kontra zergatik 
395. AO .......................independentziaren kontra espainia eta frantzia aritzen dira normalean 
396. LE ................nere ustez / nere ustez azkenein / deferentzi fundamentala guzti honetan da 

// gure herriaren etorkizuna / guk ulertzen degula da / lehengo pausua gure herrie 
momentu honetan euskadi da / euskal herritaz hitz egiten degunean da elementu 
momentu honetan politikoki entidaderik ez daukena (↑) / eta seguru asko pausoak 
kulturalki eta abar eta abar joango gera // baine azkeneingo arrazoia zein da / gu ez 
gaude prest proiektu politiko bat egitea / herri hontarako / espainia eta frantzien 
kontra // zeren historian ezagutzen dugulako / kaltegarri izan dala / gure 
herriarentzat  

397. AO baina / zuek / eskubide guztia dakazue / hori defendatzeko (↑) / baina nik / 
kontrakoa defendatzeko eskubide osoa daukat 

398. JE ..................................kaltegarria.........................kaltegarria izan da normalean  
399. AO ....... esparru demokratiko bat aurkitu behar dugu hortaz 
400. JE .......................................................euskal herrian borondatea zapaldu egin dalako e ez 

euskal herriak bere eraikuntza zabaldu ahal izan duelako 
401. LE .........ez gaituk historia  
402. JE ..................ez dik ez dik urrutira jun behar  
403. AO .................................euskaldunok euskaldunok ez gera juten 
404. JE ....................................foroak eta gero gerra besterik ez dago 
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405. AO ............................................euskaldunok euskaldunok ez gera juten madrilera esaten 
madrileñoei aizue zuek españolak eta euskaldunak zarete  

406. LE ......bi mende hauetan lau gerratan parte hartu diau euskaldunok  
407. JE ..............................................................danak galdu  
408. LE .........................................................................................................bai karlistadak kontutan 

hartzen badiau hiru 
409. JE ...............................................................bai 
410. LE eta azkeneingo gerra zibila 
411. JE ..............................bai 
412. LE eta behingoz egon behar ginen bandoan 
413. JE ........................................................ta nor 
414. LE .............................................................geundenean galdu  
415. JE baina hori / (galdetuz) euskal herriaren kulpa al da 
416. LE ez / baino  
417. AO baino / gerra bi aldek egiten zuten e (↑) 
418. IO erabaki bat ze izango degu / (galdetuz) gerra 
419. LE ........................................ez ez ez  
420. IO etzazu planteatu horrela / gizona (↑) 
421. JE gerran garaiak ere pasa egin behar dutela / eta euskal herrian historian // e / gerra 

izan dadila iraganeko azterketa bat 
422. LE bai noski 
423. JE herri honek / bere etorkizuna eraiki nahi du / askatasunean eta  
424. LE inolaz ere ez naiz gerrateen aldeko apostua egiten / e 
425. JE ez ez ez / baino askotan 
426. IO nik ez dut onartzen / askotan esaten duzutena // hau da / gure autoafirmazioa / 

nolabait egiten dugula espainia eta frantzian kontra // hori ez da egia / guk egiten 
degu gure autoafirmazioa / guk guria izan nahi dugulako 

427. AO ...................gure herritarren alde 
428. IO ...........................guk guria izan nahi dugulako 
429. AO gure herritarren alde 
430. IO ............................gure nortasuna gure nortasuna mantendu nahi dugulako / eta 

pentsatzen dugulako gure nortasuna mantendu ahal izateko / gure soluzionatu ahal 
izateko / eta abar eta abar / hobe dugula gure proiektua aurrera eramatea // eta 
horrek ez du esan nahi espainian kontra / gaudenik / ala alde / baizik eta guk gure 
proiektu bat gauzatu nahi dugula // eta gauzatu nahi dugula gainera / hemengo 
herritar guztientzat / eta gainera guztierekin (↑) 

431. LE .......................................nahi dek................nahi dek Inaxio 
432. IO eske eske / askotan egoten zerate horrela / oraingo gobernua ere hori da / da este 

abertzalea Xista da  
433. AO XXista 
434. IO frentista / da desintegratzailea / honbre / egiten diren  
435. JE ...........................................hori azken finean da  
436. IO egiten diren etxeak / eta zer dira 
437. JE  ............................................hori da norberak duen nazionalista / izaera ukatzea // zeatik 

askotan hemen sozialistek / batipat / batipat sozialistek esaten dutenean // 
nacionalistas y no nacionalistas / da batek negaziotikan bere burua identifikatzen 
duenean // ño / ze ote da hau bere burua / ukatu nahiean dabilena // eta nik hori 
hori garbi daukat / espainolak / espainolak nazionalista finak / finak direnak / euskal 
abertzaletasunaren gaia / ulertzen dute  

438. LE .......................................................sozialistak izango gaituk nazionalista finak ez garenak 
439. JE ......................................ez ez ez esango dizut nun dagon diferentzia / nik ulertzen det 

espainolismoa // ulertzen det eta / eta gutxi dia e errespetatzen dute / euskal izaera 
eta nahi izatea baina beste zerbait errespetatzen det/ eta espainol hoiek 

440. AO ......................................................nik ez e 
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441. JE ...............................................................gutxi dira e / errespetatzen dute euskal izaera ta 
nahi izatea / baina zerbait gehiago dira / ez dira nazionalistak bakarrik // ez dakit 
konzeptua zabalagoa dan / baina beste nortasunak ezabatu nahi dituen hori / ez da 
nazionalista bakarrik // askotan inperialista izaten da 

442. ? bai 
443. JE ...eta ez / baina ez inperialista / ez konzeptu garai hartakotan / baina dana ezabatu 

nahi duenak / kontutan eukita euskadin badagola / beste nortasun bat / euskal herrian 
/ (galdetuz) zergatik ez hori errespetatu edo gorpuztu 

444. AO ...........galdera bat bakarrik // barkatu / gadera bat / apala da // zer galdu galduko 
genuke euskaldunok / sozialistek / popularrak / herri batasunekoak / jeltzaleak / 
eakook / eta abar / hemen / denen artean aukera / eta ahalmena eukiko bagenu / 
mugarik gabeko demokrazia batean bizitzeko / nun bakoitzak bere proiektu politikoa 
gizarteratu egiten du eta neurri bakarra euskal herritarrok borondatea da / eta euskal 
herritarrok // euskal herritarrek 

445. ? ........................................euskal herritarrek 
446. LE ..................................................XXX 
447. AO pixkat subkonzientea: dek / erabakiko dute // nun ikusten diozue horri arazoa // 

(galdetuz) arazoa nun dago 
448. LE ....................................................len / len Inaxiori // Inaxiori esan diotena / beste modu 

baten esango det // len esan det / nolabait diferentzi sakonena dala / euskadi egitea / 
nolabait / espaiñi eta frantzin kontra // ados nago / igual ez da hitz egokia: / baina / 
zuek planteatzen duzuena da / euskadi egitea / nolabait frantzi eta españatik separatuz 
(3’) 

449. AO  eta euskal herria batuz 
450. LE ............................bai 
451. AO euskal herria batuz 
452. LE ........................aukera bat / aukera bat / legitimoa da // ni ez nago kontra / zuek 

defenditzea hori // baino beste askok ulertzen dugu / igual / ez dala modu egokia 
euskadi egiteko 

453. AO ..........................................bai / eta gu gehiengoa baldin bagara  
454. LE .......................................................................................ordun 
455. AO (galdetuz) eta gu / gehiengoa baldin bagara 
456. LE bueno ba / hor dago // azkeinen / mekanismo demokratikoak / denon artean 

onartzen baditugu / errespetatuz orain arte hartu diren erabakiak / geure artean // eta 
hori / hortan ere / aldaketa politiko izugarriak izan behar dira / batez ere zuein 
alderdi politikoan (↑) / gernikako estatutua onartzeko 

457. AO otan / konstituzioa 
458. LE ........................bai (↑) 
459. AO ..............................otan / konstituzioa 
460. LE bai / eta nolabait hori  
461. AO hoiek / (galdetuz) errespetatuak izan dira 
462. LE eta hori / akordiotara iristen bagaituk // nik uste det / juridikoki / lehen esan dudan 

bezala / posibilidadek badaudela / pausoak emateko  
463. MI kontua da / jaunak / akordioetara iritsi behar duzuela // akordioetara iritsi behar dala 
464. IO ..................demokratikoa 
465. MI onartuko didazue / Inaxio Oliveri // hastapenean 
466. IO noski / noski / noski 
467. MI ez / ez / ez // etzan horrela jartzeko / Oliveri jauna // esan nahi nuena zan // 

hastapenean gaudela guztiok esan duzue / aurrera urratsak (↑) / eman behar direla ere 
bai // ez dakit ze izenekin / aurrera urratsak // eta: / jaurlaritza honek 
erantzunkizunen bat izango du // alderdi politiko hoiek beste erantzunkizun bat // 
eta: / herri honetako / eta / herritarrek / gizon eta emakume / erantzunkizuna izango 
dutela / uste dut // baina zuek uste duzuenez erantzunkizuna handia duzuela (↑) / eta 
/ herritarrek / gizon eta emakume / erantzunkizuna izango dutela / uste dut // baina 
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zuek uste duzuenez erantzunkizuna handia duzuela (↑) / eta lehen esan dizuet / gure 
artera / deiak / ikusentzuleen deiak ere ekarri nahi genituzkela // dei ugari izan dira / 
pixka bat / batuz / esango dizuet / ba / hiru / hiru / taldeka / banatu / batu 
genitzakela // nafarroari buruzko deiak / nafarroa euskadi dela aldarrikatuz // beste / 
dei sail bat / esanaz e: / lizarrako ituna / ta momentua / aprobetxatu eta uztartu egin 
behar direla / aurrera jotzeko // eta gero / honelaxe esaten didate / Jose Luis 
Elortzari galdera / ugari / zuzendu nahi lizkiokela / ikus entzuleak / edozein kasutan 
/ ados zaudete // hastapenetan gaudela / eta hasi beharra dagoela / eta zuek 
erantzunkizun handia izango duzuela / zentzu horretan // izan ere / ondarruko dei 
bat badaukagu / eta ondarruko e: / pertsona honek uste det esango dizuela: / m:: / 
agian gizartea alderdi politikoak bainao aurreratuago dagoela // ez pentsa / nik / 
holaxe esan dizuedalako / deia prestatua dagoela // nire lankideek / hala esan 
didatelako da // ondarrutik / Trini Juaristi / oker ez banago // gabon 

[ENTZULEEN DEIAK] 
468. MI Natxo / gasteiztik / eskerrik asko dei egiteagatik / zuzenean galdera zuretzako zenez / 

labur erantzuiozu Jose Luis / eskatzen dizut orain ya oso laburra izatea / ordu bata 
izateko hogeitabi minutu geratzen zaizkigu / galdera horri erantzutea nahi nuke / 
iruñatik egin diguten galdera zaila interesgarritzat jotzen det / eta Trini Juaristik esan 
digun hori / agian gizartea alderdi politikoen aurretik dagoela / zuek izan dezakezuen 
erantzunkizuna kontuan hartuta / hori ere erantzutea garrantzitsua deritzot horri ere / 
beraz azkar eta laburrak izan zaitezte / aurrera 

469. LE nik / konkretuki kale borrokataz / komentatu da / bueno nik komentario bat / bilbon 
presoen manifestaldie izan zan egunen / berean / ni goizeko bederatzi eta erdietan 
deitu zien lagun batek / beste lagun bati / alderdikide bat / ordizian / petardo bat jarri 
ziotela bere etxe aurrean eta petardo bat/ bonba bat azkeinean / etzan beste munduko 
istoriorik gertatu / ba gauza e edifizioa eta horrela / baina bai nahikoa / bai familian / 
bai alabak eta horrela / izugarrizko tentsioa eta problemak eukitzea / eta nere 
udaletxean / ni beasaingo zinegotzia naiz / eta dauket beste zinegotzi bat / herrian / 
pepeko zinegotzie / eskoltakin bizi behar dana / gaur egun ere / eta abar eta abar / 
eta orduen / kale borrokak / ez die kontu batzuk / eta ez die manipulazio batzuk / 
beste gauza bat da manipulazio politikoa egitea / komunikabeek / alderdi politikoek / 
eta abar / beste hainbat gauzakin bezela / baina hauek ez dira huskeriak / persona 
asko sufritzen ari die istoria hauekatik / eta orduen ez die huskeri bat / die arazo bat / 
eta die arazo inportantea 

470. MI Bixente / zuk nafarroatik iritsi zaigun dei horren inguruan / (galdetuz) zerbait gehiago 
erantsi nahiko zenuke  

471. BS bai / alde batetik esan duena nik baino askoz garbiago esan du / e eta hori / alde 
batetik / baina dena den nik esango nioke / e nere ustez / ez dela aldatu behar bakar 
bakarrik diskurtsoa / eta aurpegiak eta / baizik eta estrategia ere / nafarroako alderdi 
abertzaleek / lehenbizi / gero euskaltzaleen eta / estrategia aldatu behar dela / 
estrategia hori aldatzeko kontutan hartu behar dira / hori / lehenbizi / indarra dugula 
/ ematen duen baino askoz indar gehiago dugula erakustea / alde batetik / gero / 
horretaz aprobetxatzea / benetan gobernuak baldintzatzeko / gobernuak hartuko 
dituen erabakiak baldintzatzeko eta abar / eta hori gutxienez / eta hortik abiatuta 
egongo dira / baina ez da bakarrik diskurtsoaren kontua / ez da bakarrik aurpegien 
kontua / nire ustez  

472. MI Triniri zerbait erantzungo zeniokete / esaten duenean / gizartea aurreratu egin zaizuela 
473. JE ba / hori askok pentsatzen dute ez // eta agian bera gizarte / edo giza 

mugimenduetako partaide da / eta bere gogoetak alderdi politikoek amankomunean 
azaltzen dittugunon baino aurreragotik dijoa / bainan herri honek dituen 
mediokridadeak barne / ba daukaguna daukagu eta gabiltzanak gabiltza / eta 
beharbada e orain urte batzuk gauzatu zitekeena / ezinean / edo kuskurtu ginalako 
edo / ez zen gertatu baino gaia da / gertatzen denean / eutsi egin behar zaiola / 
enbite horri / eta nik pentsatzen det bera bezelako / aktibistak / euskal gizartean 
zorionez baldin badaude / ba besteik ez bada alderdi politikoek / dugun 
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erantzunkizuna kontutan hartuta / akuilu moduan gizarteak ere behar duela akuilularia 
/ eta hori kritika hori onartu daiteke  

474. MI Arnaldo / eta Allande / hitza eskatu didazue honelaxe / laburrak izan zaitezte  
475. AO nafarroaren gaiarekin / nik nahiko ados nago / egin den erreflexioarekin / eta lehen 

aipatu da euskal herriaren hitza / eta hori da ezker abertzaleak aspaldidanik erabiltzen 
duen kontzeptua / euskadi e pues lehen Josebak esan duen bezela / nahiko kontzeptu 
politiko bat da ta nik ulertzen dut / eusko alderdi jeltzalearentzat maitagarria izandu 
den kontzeptu bat dela 

476. JE ........................................XXXXX 
477. AO ................................................alderdiaren ikurrina bezela e  
478. JE aldauko diau hori ere  
479. AO ...............................baina guk ez / guk ez ditugu fetitxeak egingo / ez hoiekin / ez / 

guretzat eta guretzat guk ez dugu arazorik ere esateko / guretzat nafar ikurra ere 
euskaldunon ikurra dela / ta guk ez dugu hortaz inungo arazorik / bai uste dut 
nafarroarekiko / e Bixentek esaten dun bezela / beti ere azterketa nahiko eskaxa egin 
dugula / eta beharbada nafarroarekiko hankasartze izugarriak egin ditugula denen 
artean / baina / nik baita ere iruñan mitin batean hala esan nuenez / eta nik uste ezker 
abertzalean sentimendu osoarekin esan nuenez / ni ere nafarra naiz / nafar / 
mendebaldeko nafarra 

480. MI Allande  
481. AB bai / ni bat nator / zea ondarrutar horrekin / zeren egia da / eta zuk nahiz ta XXtu 

dituzun / hemen hankasartze asko eginak izan dira / bai nafarroan / Arnaldok esan 
duen bezalaze bezalaxe / Josebak esan du hemen ere akatsak ditugula / baina bueno 
baita ere kalitate batzuk / eta uste dut / hor ere bi sindikatuk bide bat erakutsi zutela / 
eta ya orain dela urte bat / aberri eguna baino lehen ela eta labek / elak eta labek / 
bide bat erakutsi zutela ere / eta orduan ondotik igual politikariak segitu zutela ere / 
eta orduan / hor gizarteak izan zuen ere nolabait bere papela 

482. MI getxotik / beste dei bat jasoko dugu / ziur aski / gaueko azkenengoa izango dena / 
Juan Ramon / uste det dela / getxotik deitzen ari zaigun ikusentzulea / gabon Juan 
Ramon  

[DEIA] 
483. MI Juan Ramon getxotik eskerrik asko zure deiagatik / erantzun nahi diozue Juan Ramoni 

/ Egibar jauna erantzun nahi diozu Serrano Izko jauna / labur laburrak izan zaitezte / 
gutxienez beste pare bat dei / ekarri nahi nituzke eta / mahai gain honetara  

484. BS bueno / lehenbizi esateko nik hori esan dudana / zer den bakea niretzat / etxean 
eroso edo / sentitzea / horrekin ez nuen esan nahi oraindikan lurraldetasuna bete 
behar duela eta abar / eta bitartean ez nagola nafarroan / hori e benetan nafar bezala 
edo / baizik eta (↑) gaur egungo egoeran / zer nolako gobernuak / zer nolako indar 
politikoek duten boterea / hor nafarroan / nola praktikatzen duten botere hori 
kontutan hartuz eta / zer nolako esklusibismoak egiten dituzte / zer nolako 
eskubideen ez betetzeak egiten dituzten / eta batez ere gizarteko heren baten kontra / 
zuzen zuzen nik esango nuke / guztien kontra / (↓) baino zuzen zuzen heren baten 
kontra 

485. MI Joseba Egibar 
486. JE nik aipatu dudan txispa konzeptua / nik uste zala bere dimentsioen jarri nahien / baina 

ez dut ukatu / eta gainera adbertentzi modura esan dut // antzeko txispak hasten 
diranen / gero tamalgarritzat jotzen diren ekintzak ere burutzen dirala / eta sasoi 
horretan buelta ematea askosaz zailagoa izaten dala / garbi dago zalatzen ditugula / da 
gainera esan dut / politikoki erabiliak izaten direla // eta mesederik inoi ez diola 
egiten / eta hori azken batean gizarte eskubideen urraketa ere / bada / eta nik hor ez 
daukat definizio problemarik  

487. MI Allande / minutu bat / Arnaldo minutu bat / minutu bana 
488. AB XXX labur izango da / ni ez naiz eredu bat / baina / iparradekoa naizen arren / eta 

paris inguruan sortu nintzen arren / esan nahi nuen / piskat baikor izateko / ba 
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hemen euskal erkidegoan / etxean senditzen naizela / orduan inori ezer ebatsi gabe / 
baina benetan hemen ondo senditzen gera orduan 

489. MI Arnaldo 
490. AO gu ere baikorrak gara/ eta txispa kontzeptu / eta elektrizitatearen konzeptu horri 

jarraituz / gogoratu behar da / eibarren gertatutako / ustez / kale borrokako ekintza 
horren ondoren / uste dut Villar jauna / gobernu ordezkaria / ez eibarren / ez 
barkatu / getxokoa gertatu ondoren / bai erabili zuela elektrikarien konzeptu bat / eta 
esan zun / kontuz / zeren eta norbait elektro elektrokutatua izango da / eta guk 
badakigu ongi zertaz hitz egiten ari zen 

491. MI beste dei bat / mahai gain honetara / oriotik Benito Lertxundi / eta guk guztiok 
ezagutzen dugun Benito Lertxundi da / gabon Benito Lertxundi / eta eskerrik asko 
deitzeagatik e 

[DEIA] 
492. MI gabon eta mila esker / Benito Lertxundi / gaur gauean / gau on honetan izateagatik / 

Benito Lertxundiri norbait erantzun nahi balio 
493. AO bakarrik gauza bat / berak esan duen haritik ezta / espainolentzat estadu propio bat 

eukitzea ona da / baita alemanientzat eta italiarrentzat eta finlandiarrentzat eta 
suediarrentzat / eta euskaldunentzat omen / (galdetuz) zergatik ez da / ona / baita ere / 
besteentzat ona dena / (galdetuz) guretzat txarra zergatik da  

494. IO ba sujetoa XXXXdezutelako 
495. JE hori / kebekeko erreferedumean izan ginanen han begirale moduan / nik ikusten nuen 

/ Buxard da hauek / ouiren aldeko zirenak / bere mitinetan / beti azaltzen zan gazte 
bat / mitin guztietan eta / eta kartel bat zeukan zentzu berean / esanez / soberania 
guztientzat ona baldin bada / zer demontregatik da txarra guretzat / harek zioen 
kebekiarrei  

496. MI xuberotik / gaur gaueko azkenengo deia / Mixel Etxekopart gabon eta aurrera nahi 
duzunean 

[DEIA] 
497. MI eskerrik asko /Mixel Etxekopart deitzeagatik / eta gabon // Allande 
498. AB ba bai / hau da galdera / baina baita ere iparralden egin behar dena / zergatik azkenen 

Idoia entzuten genuela pentsatzen nengoen hemengoek hitz egin nahi dute / 
iparraldekoekin / (galdetuz) baina norekin / zerekin / han iparralden ez dugu egiturarik 
/ zeren departamendurik ez daukagu / akitanian gaude / frantzian / oso ondo daude 
gehienak / eta egia / frantziak izan duen / politika ifar euskal herrian ez dela sekula 
izan noski / espainiak izan duena hemen / / historikoki eta ez iraganari so egiteko / 
behatzeko / orduan gehiengo batek / ondo ikusten du bere burua frantzian / bainan 
egiturarik ez daukagu / ezta / ezta departamendurik ere / orduan nola bideratu ere / 
nola garatu politika bat edo kooperazio bat / zure kasuan ere Inaxio / zaila izan behar 
da liburuak banatzen dituzue ere / eta eskerrak gainera euskaldunoi / zeren eta hemen 
bizi diren guztioi / zeren hemen pagatzen baitituzte zergak / eta zuen zergei esker 
hemen noizbait euskeraz leitzen edo irakurtzen ahal dute / iparraldeko udal 
liburutegietan / baina horrek ematen dit ere / batzutan / lotsa bat eta behin 
Ardantzari esan nion / alkarrizketa baten / oso eskergarria dela zuek egiten duzutena 
guretzako / baina lotsagarria zait / zeren eta noiz guk / guregain ere / eta piska bat / 
uste dut Mixelek hori pasatzen duela / gure gain dala ere / noiz erabakiko dugu / ea 
departamendu bat nahi dugun ala ez / edo gehiago / ala guttiago / baina baita ere 
euskara salbatu nahi dugu / bai ala ez / erdaldunekin noski / eta eta frantziaren kontra 
/ frantsezaren kontra deus egin gabe noski / irekiak gera / nahi dugu gure hizkuntza 
salbatu eta garatu gehiago / salbatu ez / garatu eta / bainan noiz gai izango gera / zer 
nolako autoak izango egingo ditugun ere / gai izango gera ala ez / eta azkenean / gure 
gain dago hori / eta bueno ondo da ere / hegoaldetik zerbait itxarotea / nafarroatik / 
arabatik / bizkaitik / gipuzkoatik / baina azkenean ere guri tokatzen zaigu zerbait 
egitea eta / maiz gehiegi itxaroten ari gera / eta nik uste dut hori ez dala bidea 

499. IO hala ta ere / nik esango nuke / hor gauza bat ere 
500. MI ...................................labur labur jaunak/ sei minutu geratzen dira ordu bata izateko 
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501. IO ....... guk badugula / gure erantzunkizuna / ez / badugula gure erantzunkizuna/ 
askotan komunidade autonomokoak oso oso / ez dakit / erdia / bihurtu gera eta oso 
/ sujeto bakarra / eta nik uste dut hori gainditzea / eta benetan nafarroakin / eta 
benetan iparraldekoekin / ez dakit lotura bat izatea / beharbada momentu honetan ez 
da politiko lotura bat posibilitaterik izango / baino badaude hainbat gauza / e 
elkarrekin lantzeko / eta nik uste dut / xuberoan eta beste zenbait lekuetan / ba gure 
euskal kultura / hizkuntza / erlazio ekonomikoak / kulturak / eta abar lantzeko 
moduan bagaude / eta hortan saiatu behar gera/ orain baino dexente gehiago  

502. MI Arnaldo 
503. AO nik / hala ta ere uste dut / ez dezutela inungo lotsarik eduki behar / hegoaldetik 

laguntza bideratzen baldin bada / azken finean / guk beti pentsatu izan dugulako / 
euskal herriaren ukaziorik eraginkorrena l/ urralde zatiketa dela / ta horrek duen 
ondorio txarrena izan daitekela bat sentitzen garenok hiru zatitan pentsatzea / eta hori 
da gertatu zaiguna urte askotan / eta nik uste dot / ipar euskal herriak pariseko 
harremanetan / eta euki behar dituen errebindikazioetan / ez duela pentsatu behar 
bakarrik / ipar euskal herriko indarrekin / baizik eta euskaldun guztion indarrekin / 
nik uste dot esfortsu hori egin behar dugula euskaldunok / hiru zatitan ez pentsatzea 
bakar sentitzen garenok  

504. AB hau bai / baino lotsa erraten nuelarik 
505. AO .................................................bai bai 
506. AB .........................................................batez ere / e iparraldekoek ere / zerbait eraba / 

dinamika bat sortu behar dutela / eta bere gain hartu behar dutela / zeren ta liburuen 
kasua hor da/ oso eskergarria da / ta benetan pozgarria / orduan zuk erraten duzuna 
bizitzen baitugu gure baitan / baina baita ere nik uste dut / hautu batzuk egiten 
direnean / ba orduan ere dirua baldin bada zenbait gauzen egiteko / orduan dirua izan 
beharko dela / euskararen alde iparralden zerbait egiteko / (↓) hori da  

507. MI lau minutu geratzen dira goizaldeko ordu bata izateko / e hogeitahamar segundo 
ematen dizkizut 

508. JE bai gauza bat bakarrik esan nahi nuke / zeren lehen / hasieran / uste det izan dala 
Urrotz / eta patrimonizazioari 

509. MI .............................Xalbador Urrotz iruñetik 
510. JE ......................................................................buruz hitz egin du / eta lehendakariaren 

kontzeptuari berari / da hor badago debate bat ez / eta hogei urteko ibilbidea / da nik 
uste hogei urte / gutako bakoitzan bizitzan / ba denbora dexente da // ba ez dakit / 
gazte aroan / edo helduago zarenean harrapatzen zaitunean / hogei urte / urte asko 
dira / baina herri baten historian / ez da apenas ezer / da egia da herri honek mila / 
gertaera izan dituela / gora behera / gerrak medio / eta garai interesante batean gaude 
/ eta europa ere inork ez zun uste / baina bueno beharrak sortuta / edo bultzatuta / 
badijoa / martxan zerbait jarri da / eta herri honek ere bere nortasuna ere ailegatzea 
nahi du / eta euki du / euskal erkidego autonomioa / eta Arnaldori ez zaio hainbeste 
gustatzen / bainan / euskal erkidego autonomoko legebiltzarra / nahiz eta soberanoa 
ez izan / eta aurretik dijoa aitorpena / euskaldunon hiru laurdenak ordezkatzen ditu / 
lurraldea / nafarroa bera gehiago da / bainan lurrak berez ez dira autodeterminatzen / 
eta nik uste det/ euskal erkidego autonomoak 

511. AO .........................................................Joseba 
512. JE ..............................................................izugarrizko lana egin arren  
513. AO .......bizkaikoa izango balitz euskaldunon erdia baina ez lioke 
514. JE .......................................................................................ez ez ez  
515. AO ........................................................................................... sekula deituko euskal parlamentua 
516. JE ez eta badakigu nafarroari 
517. AO eta xuberoa kanpon geratu hamazazpimila  
518. JE ..........................................baina ez da hori eztabaida/ perspektiban e aukeratu edo 

behintzat azaldu nahi nike / hogei urtetan egin dan lana / etzen dana ondo egingo eta 
akatsak badaude eta hankasartzeak ere bai / eta nafarroari buruz egin dun gogoeta nik 
uste det zuzena da / patrimonializazioari buruz / eta buruan eskemak aldatu 
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beharrean gaudela / zenbaitzuk behintzat / aurretik dijoa aitorpena / baina 
prespektiban ikusi ditzagun eman diren pausoak/ eta eman beharko dittugunak / eta 
batipat / hiritarren borondatea errespetatuz / eta gehienez ere / azkarrak baldin 
bagera abertzale ikuspegi batetik / Antton Karrera beste ikuspegi batetik / baina guk 
geurea behintzat bota nahi genuke / hiritar hori integratuz / proiektu batetan / da 
bere burua gustora eta eroso sentitu dezan herri proiektu batean 

519. IO ...............................................................................nik uste det / beste eztabaida sakon 
batean sartuko ginakela / oin hogei urte hartu gendun bidea / ni erabat ados nago e 

520. JE ...................................................bai bai 
521. AO .......................................................guk beste bat aukeratuko genuen 
522. IO ez ez / ni erabat ados nago / erabat ados nago 
523. AO ona edo txarra 
524. JE hor ere hogei urte 
525. AO gutxienez beste bat 
526. IO pentsatzen dut / sartuko ez / sartuko izan ez bagina orain askoz okerrau egongo 

ginakela 
527. JE ......................klaro 
528. IO ...........................edozer gauza egiteko / planteamendu orokor bat egiteko  
529. AO .........ez ginen nafarroari buruz hitzegiten ariko 
530. IO .......................................................................aa / beharbada ezertaz  
531. LE xuberotar horrek esan duena / eta Allandek esan duena / eta abar eta abar / nik uste 

det azkeinean // euskal herria oraindik egiteko daukagu // eta hori errealidade bat da 
// eta orduan jo askotan hori errealidade bat izan / eta ladriloak jarri beharren / 
pausoka pausoka / nolabait eztabaida politiko guztia baldintzatuta / e nolabait aber 
eskubidea daukagun edo ez / hori egiteko / askotan iruditzen zait ari gerala egiten 
metafisika hutse / jode  

532. MI goizaldeko ordu bata izateko / minutu bat falta da jaunak / eta seguruaski luzaro joko 
genuke / baina gaurkoz hemen amaitu behar dugu / Idoia Zenarruzabeitia / eusko 
jaurlaritzako lehendakariordearen ilusioaren ildotik hasi gara hemen / eta argi dagoena 
da / zailtasunak asko direla / ugariak izango direla / barrutik barruan sortzen direnak 
/ kanpotik datozenak / hastapenean gaudela / horretan bat zatozte / eta aurrera egin 
behar dela horretan ere bai / ea egiten dugun aurrera // edozein kasutan / eskerrik 
asko Joseba Egibar / Bixente Serrano Izko / Arnaldo Otegi / Antton Karrera / 
Allande Boutin / Inaxio Oliveri / eta Jose luis Elortza eta / gaur gauean gau on 
honetan / gure / nirekin eta gurekin izateagatik / zuei eskerrak hor izateagatik / 
eskerrak telefonoz deitu duzuen guztiok / animoak ematen batzuk / eta beste batzuk 
ba mahai zure zuen eritzia utzi nahian / izango dira saio gehiago / astelehenero izango 
da eta / eta izango duzue dudarik gabe aukera // datorren astean / etaren su etenaren 
egoeraz hitzegiteko asmoa dugu / baino asmoa dugula esaten dizuet izan ere / saio 
honen helbua beti aktualitatea duten gaiez hitzegitea izango delako / eta baldin eta 
aktualitateak gauzak aldatzen badizkigu / ba beste gairen bat ekarriko dugulako mahai 
honen gainera / nahiz eta aipatu dizuedan gai hori beste egunen batean aztertu ahal 
izan / eskerrik asko goizalderarte gurekin izateagatik / eta datorren astelehenerarte / 
eta bestela / bihar arratsaldeko ordu bata eta erdiak arte // gau on 
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4. GAZTETXOAK (1): HDA MAITASUNA 

4.1. DATU OROKORRAK 

Ekoizpen lekua ETB. Hori da arrazoia! saioa 

Data 1996 

Iraupena 1:02:00 

Gaia Maitasuna eta sexua: zer da hori? 

Moderatzailea Joxe Felipe Auzmendi (JF) 

12-13 urteko hamasei gazte: Partaideak 

Lino Arizketa (LA) 

Edurne Robles (ER) 

Joana Castro (JC) 

Maider Ocia (MO) 

Egoitz Izkara (EI) 

Eneko Fernandez (EF) 

Haitz Agirre (HA) 

Ziortza Villa (ZV) 

Jurgi Galdos (JG) 

Iratxe Cejudo (IC) 

Oscar Pinto (OP) 

Zuriñe (Z?) 

Ibon Garcia de Andoin (IG) 

Olatz Sagasta (OS) 

Jonathan Cascon (JA) 

Alazne Tona (AT) 

Saioaren nolakotasuna ETBko saioa, saioaren hasieran Iñaki Perurena elkarrizketa dute. 

Bestelako oharrak Moderatzailearen esanak jarraituz pentsa genezake saioa helduei 

zuzendua dagoela 

Transkripzioaren egilea Eneritz Garro 

Transkripzio data 2004ko urria 

  

4.2. ESPAZIOAREN ANTOLAKETA 
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PUBLIKOA PUBLIKOA 
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4.3. TRASKRIPZIOA 

1. JF ba / joan zaigu iñaki perurena / eta hementxe gaude berriz ere / hori da arrazoian / 
eta oraintxe badugu ia unea ba saltsan eta eztabaidan eta berriketan / hasteko // gure 
debateak / ba telebistako beste debate guztien / osagai guztiak izango ditu / gaiak / 
alde batekoak bestekoak gai diferenteak etab.ar // baina / beste osagai bat ere izango 
du / hain zuzen ere ba gaztetxo / hamar hamalau urte bitarteko gaztetxo hauen / 
freskotasun / eta lotsagabetasuna / hori nahi dugu behinik behin gure plato honetan 
isladatu // eta bueno gure baldintza bakarra haur hauentzako zein izango dan / ba 
garbi asko dago / hementxe errespetuz hitzegiten badute ezdute inongo trabarik edo 
oztoporik izango // ba nahi dutena edo pentsatzen dutena / argi eta lasai / botatzeko 
// eta gure / gaur egungo euskal herriko haurrek / sexu kontutan zein liberal / eta 
lotsagabe jokatzen duten / eta zein lotsagabe dabiltzan/ ikusteko // ba lehenik eta 
behin eredu bezela / ikustazue erne asko // zuek / gurasoek datorren bideo hau 

[bideoa] 
2. JF zorionez / sexuak eta sexualitateak aspaldi utzi zioten / tabu izateari gure gizartean / 

baina bada oraindik ere zeresanik franko / gai honen bueltan // eta hortxe daude 
galdera batzuk adibidez nahikoa al da neska-mutil hauek / sexuaz jasotzen duten 
informazioa / edota ezagutzen al dituzte arriskuak / eta arrisku hauei / aurre egiteko 
metodoak // gaia / emanda dago beraz gaurko hori da arrazoian maitasuna / sexua / 
zer da / zer da guzti hori / eta ba ez dakit nik galdera bat botako dut // hasteko 
hementxe neska jator bat badugu // edurne / eta / zuretzako adibidez // beharrezkoa 
da zure ustez / lehen hementxe aipatu da bideoan / beharrezkoa al da zure ustez 
maiteminduta egotea / amodioa egiteko / edurne 

3. ER bueno / nik uste dut lehen lehendabizi bi bereizgarri egin behar direla ez // gauza bat 
da amodioa egin / eta beste bat oheratzea // da ba adibidez ba ba asteburu baten 
ezagutu duren neska mutil bat edo // harremanak eukin ahal badituzte / b a / 
harremanak badituzte ez dut uste / ba hor amodiorik dagoenik ez / ez da / nobioak / 
nobioak moduan edo ez dakit 

4. JF besterik gabe geratu eta kitto 
5. ER bai 
6. JF eta horrekiko / zer diote beste batzuek / aber hor / edo joana zuk zer diozu horri 

buruz 
7. JC ba berdina // larrua jotzeko ez dela behar amodioa / baina / amodioa egiteko ba / bai 

ze joe 
8. AT baina adibidez / zu bazagoz / e:: / zuk nahi badozu egin amodioa pertsona batekin 

maite duzula / ba amodioa egiteko amodioa behar da  
9. ?? nik uste dut ere  
10. AT ze bestela / ez duka zentzurik 
11. JC bale / maitatzen duzun pertsona batekin bai / baina larrua jotzeko ez 
12. AT ba orduan joaten zara / esto / emagaldu batengana 
13. JC ba joaten zara 
14. AT horretarako 
15. JC ba joaten zara 
16. JF banan bana mesedez e / berotu / banan banan 
17. AT zuk badaukazu bikote bat / ba berarekin ateratzen bazagoz / ba / ba maite duzu eta 

berarekin larrua jotzen baduzu / ba zergaitik da? / ba maite duzulako // behar bada 
izango da plazerragaitik / baina bestela da bestea txantajeatu bezala / da timatu bezala 
/ timatzen diozu 

18. JC baina gauza bat da / amodioa egin eta beste bat da larrua jo // eta larrua jotzeko ez 
duzu behar / amodioa // ba / egia da ba / politagoa dela maitatzen baduzu beste 
pertsona / baina ez da beharrezkoa // zuk plazerra lortzen duzu // maite baduzu edo 
ez 

19. JF zuk zergatik diozu timatzea dela / biek hala nahi badute? / ez al da posible? 
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20. AT ya / baina adibidez / batek / bueno dago pareja bat eta batek maite du / eta besteak 
bakarrik nahi du berarekin / larrua jo // ba hor / niretzat hori da timo bat / ze azken 
finean besteak esaten du / (ahotsa aldatuz) ta nik orain zer egiten dut / berarekin nago 
ateratzen / nik maite dut baina berak niri zertarako maite dit // bakarrik 

21. JF m: / jurgi / jurgik bazun zerbait esateko 
22. JG  bai / e zu joaten zara adibidez neska batekin / eta berak bakarrik nahi du zurekin 

larrua // jo ba nire ustez da zikin bat (barreak) (3”) eske da egia 
23. AT ba horre / horretarako joaten zara emagaldu batengana 
24. JC ba joaten zara emagaldu batengana / eta ordaintzen diozu eta punto  
25. JF aber itxoin pixkat 
26. JC baina hori da larrua jo / eta ez duzu amodioa // e ez da amodioa behar la ehh 

emagaldu batekin egiteko 
27. AT baina bikotea bazara / hori da timo // barruraino 
28. ER baina zu bikote batekin bazaude / ba ni a:: / ba egia da / ba / e / bale // bikote 

batekin bazaude / nik uste dut berarekin jarraitzen baduzu da / konfiantza osoa 
duzuelako / bata bestearengan 

29. AT baina pen / pentsatzen al duzu konfiantza osoa daukazula // baina beharbada bestea 
bakarrik da timoa / hori // bakarrik nahi duela zurekin egon / m:: larrua jotzeko / 
musuak emateko / eta horretarako eta fardatzeko / beharbada lagunekin 

30. JC eta orduan / orduan da un hambriento eta punto 
31. ?? ez dauka 
32. ZV ba bai nik uste dut maitasuna behar dela / eske bestela eske bestea bakarrik da larrua jo 
33. OS eske / ez baduzu maitatzen da / ezer egiten // osea e:: / joku bat moduan // osea / 

uste duzu / jo ez baduzu maitatzen / ez duzu ezer sentitzen 
34. JC joe plazerra 
35. OS joe baina / bestea maitatzen baduzu / gauza gehiago 
36. JC ba bale / da politagoa amodioarekin egin // baina ez da beharrezkoa // eta zu zuek 

zer uste duzue / norbait emagalduengana doanean // zer pentsatzen duzue / ez diela 
plazerrik ematen amodio gabe egiten dutelako? 

37. ?? bai baina maitasunik gabe 
38. IC ba plazerra lortzeko / plazerra lortzeko egiten baduzu // ba alkilatu neska bat edo 

mutil bat / eta orduan berarekin egiten duzu 
39. AT baina orain / ez atera bikote batekin horretarako // hori bai dela un timo 
40. ?? joana / joana  
41. JC hori da / baina eske / horregaitik // e da / ni ez nago hori esaten / ni esaten nago 

egin ahal dela bi eratara / e amodioa // amodioa e bestea maitatzen baduzu / eta 
larrua jo / bestea ez duzu / ez baduzu maitatzen 

42. AT orduan bestea ez baduzu maitatzen / joaten zara emagaldu batengana / eta ez zaude 
egiten hori zure bikote bikotearekin 

43. JC eske bikotearekin hori normalean ez da egiten / eta zu bikotearekin bazaude / ba da 
maitetzen duzulako edo / (ahotsa jeitsiz) nire ustez 

44. JF aber lino / zuk bazenuen zeozer esateko 
45. LA bai e:: // plazerra / askotan plazerra lortzeko egiten da / amodiorik gabe // e:: zu ez 

da engainatzea / berarekin amodioa egitea / bakarrik plazerra lortzeko // zure bikotea 
ados badago / edo m:: edo bueno / edo / edo akordio batera allegatu bazara berarekin 
/ amodioa egiteko // ez duzu zergatik joan behar / emagaldu batengana / e:: 

46. AT  ba orduan ez da bikote bat 
47. ?? hori da n 
48. AT azkenean da biko // da batzuk jarri direla ordaindu gabe ados hori egiteko / orduan ez 

da bikote bat 
49. LA  bi pertsona zer dira? / bi pertsona bikote bat dira / ez? 
(barreak) 
50. JF aber baina hemen bikotetaz ari zerate bai / eta bikotea ez bikotea / bai / baina bikotea 

sortu aurretik / zuen adinean / pentsatu dut zuek behar bada izango duzue / baina 
gehientxuenok nik pentsatzen dut / gehientxuenok hortxe ibiliko zeratela // eta nork 
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izaten du iniziatiba harreman hoiek hasterakoan / eta bikoteak sortzerakoan / adibidez 
jonathan 

51. JA ba nire ustez mutilak dira / beti ba / ausartagoak edo 
52. JF eta zure ustez zeinek izan beharko luke / iniziatiba / gehiago 
53. JA ba nik uste dut biok izan ahal garela / biok egin ahal dugu / iniziatiba // baina ia ia / 

beti dira mutilak 
54. JF a bai? 
55. JA bai 
56. JF eta emakumeek zer diote horri buruz 
57. IC ba nik uste dut ez 
58. JF aber 
59. IC ba nire ustez / hori da txorrada bat // zuk mutil bati / bate / bate mutil bati / e 

gustatzen bazaizu // ba ez zaude itxaroten ba zuri etortzea / zuk esan behar diozu 
60. AT iratxe baina  
61. ?? baina hori gutxitan gertatzen da 
62. AT zu baino pixkat nagusiagoa bada / ba joaten bazara beregana / eta gero beharbada 

botatzen dizkizu harriak // eta horretarako / batzutan ez zara joaten / no vaya a ser 
que // nahiago dut lagunak izan eta ez XX 

63. IC baina 
64. JC baina maite badiozu 
65. JF aber banan banan 
66. AT baina bera ez dakizu maite badizun 
67. IC baina alazne / ez bazara arriesgatzen inoiz ez zara / ez duzu jakingo ia 
68. ?? zure sentimenduak espresatzea da / eta badago / zuk esaten diozu eta listo 
69. JC eta adibidez / neskak osea ezin gara joan mutil batengana / ze igual nos tiran piedrak / 

eta mutilak etorri ahal dira gugana / esatera 
70. AT bai bai / hori arrazoia daukazu / ze nire ustez biak dira // baina zuek joango zinateke 

mutil batengana eskatzera // hori da galdera 
71. JF kuestio dago 
72. JC zergatik ez 
73. ??  maite badut / bai 
74. IC nire ustez hori / maite baduzu / edo asko gustatzen bazaizu / ba bai 
75. AT baina / hori ez da gertatzen 
76. JF baino / gaur egun gaizki ikusita dago neska joatea gizonezko batengana? 
77. AS ez ez 
78. IC ez da hori / baina igual mutilak 
79. ?? XXXX joaten dira mutilak / ez neskak 
80. IC jode 
81. JF ta praktikan gizonezkoak joaten dira / ta hori zergatik? 
82. JA ba ausartagoak direlako 
83. JF aber lino 
84. LA edo edo irekiagoak // ez da horregatik / ez da horrela izan behar / ze kasu batzuetan 

// e izaten da neska lanzatua edo lotsagabea // eta ba gizona sentitzen da askotan ere 
/ erabilia // eta nesken kasuan ere neska senti daiteke erabilia 

85. ZV lotsagabea ez // berak bere sentimenduak espresatu nahi baditu / ez da lotsagabe bat 
86. LA bai baina / zeinek espresatzen ditu hobeto / lotsatiak edo lotsagabeak 
87. AT ba beharbada lotsatiak / ze txartoago / baina beharbada askoz gehiago maite du 
88. ZV igual lotsatia sinceroagoa da 
89. JF bueno lino/ baina zuk gainera / oso oker ez banago esperientzia izan zenuen / zu 

baino emakume helduago batekin ezta? / zuk irten zinen eta abar / eta zer? 
90. LA helduagoa ez zen zen 
91. JF zein jun zen norengana?  
92. LA bueno / bueno / e:: jode 
93. JF zein jun zen norengana? / zu jun zinen ala bera joan zen zuregana? 
94. LA biok  
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95. JF biok? 
96. LA bai 
97. JF osea batera / automatikoa cupido etorri zen / eta kitto 
98. LA cupido bueno 
99. JF nik esan nahi detena da / ba normalean gizonezkoak hartzen badute iniziatiba / 

zergatik da? / hori gizartean dagoelako // matxista da gizarte ala zer? (denak batera) 
banan bana / banan bana / lasai 

100. JC ez / arinago maitemintzen / maitemintzen direla / osea ikusten dute una tia buena 
hortik / eta ya doaz beregana // eta neskak ez gara horrela / lehenengo ezagutzen 
diegu  

(asko batera) 
101. ?? hori ez da horrela 
102. LA mutilak ere 
103. JC bai hori batzutan / baina beste batzutan ba eskatzen dizute irtetzeko / eta lehenengo 

ikusten dizuten lehenengo momentuan esaten dizute 
104. AT egia da jende asko irtetzen da / neska batekin edo mutil batekin // bere itxuragatik 
105. LA eta neskak mutilekin ez / ezta? 
106. AT bueno / esan dut biak / e 
107. LA ah 
108. OS baina ere mutilak joaten dira zuregana batzutan / eta e / pa hacerse ahi el macho / 

baina joe / eske / zu joaten bazara mutil batengan / e:: neska bat joaten baldin bada 
mutil batengana / ba lotsa gehiago edo ematen die // normalean / baina  

109. EI baina zergatik ematen die lotsa gehiago? 
110. ?? lotsa berdina izan behar da 
111. EI horregatik / ez dauka zer ikusirik // lotsa berdina izan behar da bientzat / biak berdin 

badira  
112. JF segi segi bota 
113. EI ba hori esan dudana 
114. JF bota berriz / ez dugu entzun da 
115. EI ba // lotsa berdina izan behar duela / neskarentzat edo mutilarentzat  
116. JF bai izan beharko luke // bale baina ez baldin bada / baino ez baldin bada / barkatu  
117. ?? XX mutilak dira ausartagoak 
118. JF baino ez baldin bada / ausartagoak dira edo hori gizarte matxista dalako da 
119. IG ez da matxista  
120. JF ez da matxista  
121. IG ez ausartiagoak garelako 
122. JF ausartiagoak gara / gizonak  
123. IG ere egia da / mutilak ikusten dutenean neska bat / oso ondo dagoen etab.ar // 

lehenengoan eskatzen dutela irtetzeko / edo hori // baina / baina maitatzen direlako / 
a primera bista  

124. ?? ibon / ibon / baina 
125. JF bueno ibon zuri ez al zaizu iruditzen / hemen lehen / zuen arteko / zuekin lehen izan 

gara hizketan / eta emakumezko bat / joaten baldin bada gizonezko batengana / bat 
edo gehiagorengana / eta gizonezko batek egiten duen gauza bera / gizonezko batek 
bati eta besteari eskatu irtetzeko // emakume batengan gaizkigo ikusita dago /ez al 
zaizue iruditzen? 

126. ?? (denak batera) nere ustez ez 
127. JF aber / aber / mesedez banan banan / mantxo mantxo / ibon // bota 
128. IG ez dago gaizki ikusita / baina ez da normala // normalean mutila joaten da neskaren 

bila 
129. MO ya / baina mutil bat / osea neska askorekin irtetzen bada / ba ez dakit ba / joe ba 

hartzen zaio / como un machito / baina joe baina neska batek irtetzen bada / e jo 
mutil asko ba mutil askorekin / hartzen zaio ba holan / begiratzen zaio aurpegi 
txarrarekin 

(denek batera hitz egiten dute) 
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130. JF mantxo / mantxo / banan banan bestela ez dugu hitzik ere ulertzen eta 
131. AT egia da / eta mutilak beharbada egiten dute fardatzeko // eta gero joaten dira 

lagunekin eta begira ikusi didazue / begira zenbat eta neskak hori egiten badu / ba 
deitu ahal zaio denetik 

132. JG alazne baina 
133. JF aber jurgi 
134. JG alazne / baina muxila joaten da neskarengana / eskatzera // baina gero azkenean 

neskak erabakitzen du / zer egin  
135. ?? nik uste dut gehiago aztertzen dugula 
136. JC eta eskatzen badu mutilak / e  
137. JF jurgi / zer egin zertaz ari zera / zer egin horrekin  
138. JG e::? 
139. JF zer egin / zer? / neskak zer erabakitzen du? 
140. JG ba irten edo ez / edo / ez dela ezer gertatu 
141. JF neskak erabakitzen du hori beti? 
142. ?? bai 
143. JG esaten dute eurek / eskatzen dio eta neskak erabakitzen du 
144. LA depende zeinek eskatzen duen 
145. JF neskak erabakitzen du beti? 
146. AS bai 
147. ?? nik uste dut ezetz 
148. JF zergatik? / e mutila beti dago prest? / (denak batera) aber shhh aber lino /mesedez 
149. LA mutilak eskatzen badu / neskak erabakitzen du eta neskak eskatzen badu mutilak 
150. ?? esan nahi du mutila prest dagoela ya 
151. LA eta maitasuna ez da bakarrik / ez da ehhh / guapoa izatea eta majoa izatea // izan ahal 

da maitasuna / guapoa delako / edo majoa delako // edo bietatik / baina maitasuna 
egoteko ez da / zergatik majoa izan behar pertsona 

152. JF aber iratxe 
153. IC baina lino / bi neska badoaz kaletik eta bat da / alta / delgada / rubia eta holan / eta 

bestea bada bajita ez dakit nola / ezagutu aurretik zuk nori elejituko zenio 
154. LA guapa / alta / del 
155. JF bueno iratxe eta zu julen guerrero eta nere artean / norengana joango zinateke? // 

dudik gabe 
156. IC pentsatu beharko nuen 
157. JF ba gauza bera kasu hortan 
158. IC ba igual bai / baina 
159. OS ez baina / neskak nire ustez / e:: joaten gara gehiago / bere // osea mutil bat ikusten 

du neska bat / rubia / altua eta holan / iratxek esan duen moduan / eta esaten dute ay 
ze maj e:: ze guapa / ez dakit zer / eta joan ahal da beregana / baina neskak normalean 
/ e pentsatzen dute lehenago hori igual da guapoa baina / igual da tonto bat 

(denak batera) 
160. JF mesedez / mesedez / oilategi hau ixildu dadila faborez // denek hizketan batera egiten 

badugu jai daukagu / e // bueno gure parlamentua pixkat endredatzen hasi da / eta ia 
ligatze taktikekin eta gabiltzanez / neskak aurrena gizonak aurrena / hobeto zer 
dagoen / zer ez dagoen / ba horretarako bideo bat badugu / galderatxo batzuk 
baditugu // eta berriz ere gaiari helduko diogu / aurrera berriz irudiak 

[bideoa] 
161. JF ez dakit ba nik / ez dakit ba nik // hor orokorrean gizonezkoak eta emakumezkoak 

eta hitzegitea / ez ote dan / ba hori / orokorrean hitzegitea // denetarik egon daiteke 
/ baina nik badakit / hemen / gure lagun jurgik / ligatzeko oso taktika berezia duela 
(barreak) (4”) ez al da hala / jurgi? 

162. JG ez / baina / normala ez / uste dut nik // beti aurreratzen zara baina ez dakizunean zer 
egin / ba  

163. JF ba zer egiten duzu zuk? 
164. JG ba okurritzen zaizuna 
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165. JF zer? 
166. JG ba ez dakit / joaten zara eta txorradak esaten hasten zara edo 
167. JF ba nei esan didate / jo edo zerbait ere / beroturen bat ere eman duzula 
168. JG ez ez / baina putadak edo horrela egiten 
169. JF a pixkat zirikatu ezta? / hola / grazioso xamar ateratzeko / ezta? 
170. JG bai 
171. JF hori da zure taktika? 
172. JA orduan ezin duzu ligatu / gaiztoa bazara berarekin / ez zaizu gustatzen  
173. JG ezta gaiztoa / baina 
174. LA azkenean mania hartuko dizu 
175. JG baina dira bromak 
176. AT azkenean hori gertatzen da 
177. JF (denak batera) shhh aber banan banan bota jonathan 
178. JO joaten zara eta jotzen duzu / eta ba nik uste dut horrela ezin duzula ligatu 
179. JF bueno / baina hori berak esan beharko du / kalabaza asko ematen dizkizute ala / ala 

zer? 
180. JG ez / ez dizkidate asko ematen  
181. JF neskei / zer ondo iruditzen zaie / ligatzeko modu hori / pixkat zirikatu eta salseatu eta 
182. JG ez baina / ez baina / gero ya hasten zara barkatu / ez dakit zer / horrela  
183. JF ya konbersazio pixkat eukitzeko / ezta? 
184. JG bai 
185. JF bueno / eta edurne sistema ona al da hori / zurekin ligatzeko / ala ez? 
186. ER ba nik uste dut / ba / hori egitea // mutilek hori ba nosk mutilek egiten dute 

gehienetan / ez / nire ustez // ba nik uste det / ba / hori egiten dutena / egiten 
dutela ba neskek badakitelako zeozer / jokua nondik doan // ta horregatik egiten 
dutela 

187. AT baina adibidez / neska batek mutil nahi badu ezagutu / hori ez du egiten // berari / 
berarekin hitzegiten du / bueno lagunekin taldeka edo zeozer / eta gero berarekin 

188. JF esaten ari zerate / zuek segituan konturatzen zaretela / mutil bat zuen bila 
datorrenenan // segituan antzematen diozuela 

189. AT ba askotan bai / bueno 
190. IC eske dira / un poco deskaraus / batzuk  
191. AT egia da 
192. JF defendatu 
193. LA keba  
194. JF defendatu  
195. LA eta neskak / e / mutilak hori egiten dute // eta neskak notatxoak pasatu pasatzen 

denean / farre egin / ze hori lotsatiagoak direlako da 
196. JF lotsatia hemen / haritz da // oraindik ez du / ahorik zabaldu // zuk ze taktika 

erabiltzen duzu ligatzeko? 
197. HA ba pizkat zirikatu / gero eske ez dakit 
198. JF ez duzu sekula ligatu / zuk? 
199. HA bai 
200. JF zure andregaiarekin nola hasi zinan / aber 
201. HA ba joe eske  
202. JF zerbait egingo zenuen? 
203. HA ba presentatu egin zidaten / eta gero egon nintzan berarekin hitzegiten eta / gero // 

eta yasta 
204. JF eta kitto 
205. HA bai 
206. JF bueno / eta bueno behin ligatzen duzuenen / ligatu eta gero / zer? // ze gertatzen da? 

/ aurrerago 
207. JC hitzegin 
208. JF zer? 
209. JC hitz egiten da berarekin ez 
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210. ?? harremanak eukitzen dira berarekin 
211. ?? ezagutzen duzu / gehiago 
212. LA ta askotan desiluzioa 
213. ?? da ba gero mutila beti dagoela / neskaren menpean 
214. JF aiba 
215. LA falsua 
216. ?? que va 
217. JF shh shhh shh mantso mantso / aber bota zuk zeorrek 
218. Z? eske hori ez da egia 
219. JF hori ez da egia 
220. Z? que va 
221. JF zergatik ez da egia? 
222. ?? ba egia da 
223. Z? ez 
224. JF zergatik dago gizonezkoa / bere ustez menpe / eta zure ustez ez 
225. Z? ez dagoelako // osea eske / nire ustez ez dago menpe 
226. JF bueno ibon /menpe/ zer esan nahi du menpe horrek? 
227. IG ba beti egin behar diozula kasu / eta horrelako gauzak 
228. ?? hori egia da 
229. LA  normala da suposatzen da zuk maitatzen duzula 
230. JC eta mutilak eskatzen dutena da // bueno ez guztiak e / batzuk // nahi dutena da jan 

eta neskak ba 
231. JF zer jan / zer da jan? 
232. ?? mingaina 
233. AT ba berarekin musuak emon eta 
234. ?? morreoa eta musuak 
235. IG hori gezurra hutsa da 
236. JC batzuk esan dut batzuk  
237. ?? hori egia da 
238. JF aber / aber / aber / aber / orduan morreoak eta aber / bakar bakarrik gizonezkoak 

nahi dute 
239. JC ez ez batzuk 
240. ?? kasu gehienak bai // gehienetan horrela da / eta eta hori egia da / gehienetan horrela 

da / gehienetan bai 
241. IG gezurra da 
242. ?? gehienetan horrela da 
243. IG hori gezurra da 
244. ?? egia da gezurra da 
245. JC batzuk bakarrik nahi dute hori // baina ibon / nire ustez esaten du hori / ze be / 

beraiek bakarrik nahi dutenez jan // ba guk / neskak / neska batzuk esaten dute / 
ezetz 

246. AL horregatik 
247. JC horregatik bale 
(denek batera hitz egiten dute) 
248. JF aber / aber / itxoin baina zuek / zuek zergatik / zuek ez duzue orduan nahi hori / 

ezta? 
249. AL ez 
250. ?? pixkanak pixkanaka 
251. JC eske nahi dute lehenengo egunean / edo bigarrenenan XXXXX eta horiXX 
252. AT XX da eta ezagutu behar duzu  
253. LA edo agian ezagutu baino lehen  
254. JF aber lino / bota mantso mantso 
255. LA nire kasuan ez zen horrela gertatu 
256. JF ez 
257. LA eta neska zen / lanzada bat 
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258. JF denetarik dagoela 
259. LA bai denetarik dago 
260. JF orduan zuek mantso mantso hasten zerate / diozu // eta zein da zuen muga edo tope 
261. LA  edo fuerte edo fuerte 
262. JF nun dago? 
263. LA ez dago toperik  
264. JC ez dago toperik 
265. JF ez dago toperik 
(denak batera) 
266. AL ba nire ustez tope bat egon behar da 
267. JG orduan / zu lehenengo joaten zara ohera berarekin 
268. JC ez 
269. JG ba hori da topea 
270. JC baina ez dago toperik / ze zu igual / harremanak mutil batekin / egin ahal diozu tope 

/ batetan eta gero zoaz beste batekin / e:: hurrengo astera / eta egiten duzu gauza 
gehiago bestearekin // orduan ez dasgo tope fijorik 

271. AL baina joana tope bat egon behar da 
(denak batera) 
272. JF aber mesedez / bana bana / alazne mesedez/ alazne bota  
273. LA zein tope? / zein tope? 
274. AL hombre / ba zu pertsona batekin bazagoz ateratzen / ba tope bat izan behar duzu ze 

lehenengo egunean / hori jan nahi badu pertsona bat / baina bestea lehenengo 
egunean eta pertsona zintsera eta horrelako gauzak badira / ba lehenengo egunean ez 
du egiten / edozer gauza  

275. LA zergatik pertsona zintsera  
276. AL lehenengo egunean hitzegiten du / eta gero pixkanaka pixkanaka / ba konfiantza eta 

horrelako gauzak / eta azkenean horretara ailegatu ahal da baina zu lehenengo egunean 
egingo zenuke? 

277. LA bai 
278. AL musuak eta gero 
279. JF bueno linok 
280. JC eske gauza bat da lehenengo egunean ezagutzea / eta beste gauza bat da lehenengo 

egunean irtetzen egotea 
281. ?? da segun kasua da segun kasua 
282. LA baina zintseroa izatea // baina zintseroak ez dute musuak ematen / o que? 
283. AL ba::i 
284. LA ba orduan 
285. AL baina lehenengo egunean / ni ateratzen bazagoz mutil batekin / eskatu dizu / 

hurrengo egunean ateratzen zara / ba pixkat ezagutzeko / eta egun horretan / musuak 
ematen zara eta horretarako / beharbada ez dugu ez duzu ezagutzen / ez duzu 
ezagutzen oso ondo eta hurrengo egunean / uzten duzu 

286. LA arriska / arriska / arriskatzen zara / baina ez dago toperik 
287. JF aber / mesedez / hemen jateaz ari zarete // jatea zuek deitzen diozue musuak 

emateari eta abar // nik jatea egunero egiten dut / eguerdian da gauean da / bazkaldu 
ta afaldu // baina bueno zuek e ba orain esan dezagun / bikotea dauzkagu // batzuek 
diozue mutilak azkarrago ibiltzen direla / emakumezkoak mantsoxeago ibiltzen 
zeratela edo / nonbait / orokorrean // baina zuek / batzuek eta besteek / adibidez 
zuk edurne // bikotearekin zaudenean edo / zer egiten duzu normalean bikotearekin 
zaudenean 

288. ER ba lehendabizi ezagutu / hori da garrantzizkoa // da gero berarekin ideiak / eh ideiak 
// ba bueno / zelan / ideiak esan edo zelan pentsatzen duen bakoitzak // eta gero ba 
joan ezgutzen/ eta ezagutzen duzunean / berarekin ados egon behar zara / zer egin 
nahi duzuen 

289. JF m:: / eta sexuaz hitzegiten duzue bikotearekin / hitzegin? 
290. ER ba ez dut uste aurrerago edo hori aurrerago 
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291. LA bai 
292. JF joana  
293. JC aurrerago / ze / baina eske // gauza bat da tope jo lehenengo egunean klaro jartzen 

duzula // baina gero aurrerago bazoaz / eta aurrerago ez duzu jartzen hau da el final / 
ba ez / horretarako 

294. JF sexuaz hizketa egiten duzue / aurretik / musu eman aurretik edo harremanei buruz 
hau da planteatzen al duzue 

295. AT batez ere XX nora helduko zareten // jakitea besteak egingo duena 
296. JC zuk ez duzu esaten // benga / goazen muxua ematera / hori / ba /  
297. JF atera egiten da 
298. JC bakarrik ateratzen da  
299. LA baina / baina gertatu al da 
300. JF aber / ibon / zuri segituan gertatzen zaizu hori 
301. IG ez / honbre 
302. JF zure bikotearekin? 
303. IG ez / ezagutzen duzu normalean / ta ba / hitz egiten duzu berarekin // ta / gertatzen 

da  
304. JF m:: 
305. LA baina 
306. ?? bai 
307. JF eta olatz / zuri zer iruditzen zaizu hori? 
308. LA joder 
309. OS e ba / lehenengo ezagutu behar dela / eta gero ba gorputzak azkenean ba // muxua 

eman / baina ez dela joan behar / korriketan / lehenengo ondo ezagutu  
310. JF gorputzak eskatzen dizunean? 
311. OS bai 
312. LA baina hor 
313. ER baina / nik uste dut // beraiek esaten dutena da / topeak jarri / zer / planifikatu zure 

harremana? 
314. ?? ez 
315. ER ba ezin dituzu planifikatu  
316. AT eske da planifikatu / baina adibidez // batek nahi du guzti / gauza pilla bat egin / eta 

bestea horrekin ez dago ados / ta horretarako / hitz egin behar da lehenago 
317. LA (atzean hitz egiten) ados jarri behar zara 
318. AT horregatik  
319. JC XX topeak jartzea 
320. LA baina / hori ez da topeak jartzea 
321. AT ez 
322. JF ziortza (atzean ahotsak) / mesedez ziortza 
323. ZV planifikatzen baduzu hori / eske / horrela / ez da berdin gertatuko / hori gertatu 

behar da // bapatean / horrela  
324. LA bapatean / baina gertatu daiteke / lehenengo segunduan / lehengo minutuan / edo 

aste bat barru 
325. AT baina / normalki // zu neska batekin lehenengo segunduan / hori ez da gertatzen  
326. LA baina / ba lehenengo egunean / gertatu daiteke 
327. ?? igual neskak tope jartzen zaitu 
328. JC ezagutzen baduzu / oso proba / oso posiblea da  
329. IC baina lino / lehengo egunean / neskak nahi badu eta biok nahi baduzue / e  
330. ?? hori egia da  
331. IC hori ez da lehengo egunean 
332. LA baina / baina hori ez da tope  
333. IC zuk hori / hori ezin duzu esan / lehengo egunean / da alderantziz  
334. LA baina / gertatu daiteke 
335. EI baina / biok nahi behar izan badute 
336. JC baina / hori ez da tope bat 
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337. EI muxu emateko 
338. JF banan / bana 
339. JC nire ustez jarraitzen baduzu ez dago toperik / osea  
340. JF egoitz / aber zer zenion 
341. EI ba / muxu emateko beti behar / nahi behar dutela biak // zeren / batek nahi badu eta 

besteak ez / ba inor ez da emango muxurik / lehenengo egunean / ez lehenengo 
urtean / beno // hori horrela da 

342. JF  (barrez) baina / zuk ze nahi izaten duzu / lehengo egunean ala gorputzak eskatzen 
dizunean? 

343. EI bueno / oraindik ez // gorputzak eskatzen duenean  
344. JC imajinatu lehenengo egunean ba gertatzen dela / asi por asi  
345. ?? ba gertatu da 
346. JC zoaztela hor los dos tan campantes / eskutik / ta derrepente / egiten duzu horrela 

(aurpegia albo batera okertuz) eta pa 
347. ?? ba gertatu da 
348. JC ba hori / ba yasta 
349. ?? ba geratu ahal da 
350. JC ba gertatu da XXtan 
351. JF jesus 
352. LA esperi /esperientzia daukazu / ze hori gertatzen da / eta horrela gertatzen da beti 
353. AT a ni ez daukat / osea que galdetu daukatenei 
354. LA ba horrela gertatzen da ez // zu zaude berarekin / edo laztanak ematen edo hitz egiten 

/ ba bapatean txokatzen zara / eta / bum // yasta / baina  
355. JF eta gertatu egiten da // eta politta da / eta gustatu egiten zaizu / nonbait / ezta? 
356. LA bai 
357. ?? nori ez 
358. ?? ba nire ustez ere horrela da / ere 
359. JF hori / gertatu egiten da / eta kitto 
360. ?? bai 
361. JF ez dago planifikatzerik / horrelako konturik / ezta? 
362. IG (baju) eta nire ustez ez da hasarratu behar hori gertatzen denean 
363. JF ibon / zer? 
364. IG ez da hasarratu behar // ze normalean neskak ematen diozunean muxua eta holan / 

hasarratzen da eta korrikan doa / eta negarrez hasten da / eta horrelako gauzak  
365. ?? e::::z 
(denek batera hitz egiten dute eta ibonek buruarekin keinua egiten du “bai zera!” adieraziz) 
366. JF tx: tx. tx: / aber / zuriñe / zer diozu honi buruz zuk 
367. Z? ez / ez /hori ez dela egia 
368. JF zer? 
369. Z? nire ustez 
370. JF ez dela egia? 
371. Z? ez / osea niri muxu bat ematen badidate // pues / izango da biok nahi dugulako / 

uste dut 
372. ?? egia da (denak batera hitz egiten hasten dira) 
373. ?? kentzen duzu aurpegia / ta listo 
374. ?? egia da  
375. JF diozue gorputzak eskatzen dizunean / baina / gero / ba harreman sexualak ya / 

benetako / edo koitoa edo / izateko / zuek mugak ipini izan dituzue ezta? // 
behintzat galdetu zaizuenean / esan duzue / ba hemezortzi urte / edo bat edo bestea / 
hori zuek planifikatu egiten duzu? / nola ikusten duzue?  

376. LA keba / eta gainera 
377. AS ez 
378. JF aber / mesedez / jonathan bota zuk / bota 
379. JA XX amodioa egingo duzu ezta? 
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380. AT egia da baina /egia gero ya pixka bat heldua egiten zarenean / eta zu / ya pentsatzen 
duzunean ya zarela kapaz gauzak ulertzeko/ gero ya / neska batekin aurkitzen zara edo 
mutil batekin / ba ta gero ya gertatu ahal da // baina nire ustez egon behar da adin bat  

381. LA nik uste dut ulertzen ditudala gauzak 
382. AT e bueno / heldutasuna hartzen duzunean 
383. JF aber / mantxo / joana bota mesedez 
384. JC zu ez duzu uste / igual / hamabost urteko / osea hamazortzi urteko pertsona bat dela 

/ eta ez dago / osea ez dela heldua / eta oraindik ez daukala / mentalitatea eta 
gorputza egiteko / eta hamabost urtekoa / hamabost urteko  

385. JF batek bai 
386. JC batek baietz / hori posiblea da  
387. AT hori gutxitan 
388. JC  gutxitan / eta zergaitik gutxitan?  
389. JF edurne / mesedez 
390. JC igual hamabost urteko pertsona bat inmaduroa izan ahal da / eta hamabost urteko bat 

/ ba askoz maduroagoa / igual hogeita hamar urtekoa baino 
391. ?? hori gutxitan 
392. ?? gutxitan 
393. JF (asko batera hitz egiten) aber / aber / aber / aber /XX mesedez 
394. ER danok ez gara berdinak / eta batzuk beste batzuk baino 
395. AT baina zu hamabost urtekin beharbada / eta arrazoia dekozu / euki ahal duzu ba 

hogeita hamar urteko mutil batek baino heldutasuna gehiago / baina zure burua dago 
metali / mentalizatuta horrelako gauzak egiteko? 

396. ER baina / hori zuk jakin behar duzu 
397. AT horregatik / ni / zu / zure mentalitatea izan behar du 
398. JC ba yasta / heldua bazara / ba mentalitatea daukazu // eta ez bazara heldua / ba ez // 

eta igual hogeita hamar urtekin ez daukazu e / amodioa egiteko mentalitatea 
(asko batera hitz egiten) 
399. JF baina / ia harreman serioetaz ari garenez // ba hemen / batek baino gehiok / duela 

asmoa / aurki / hemendik aurrera beharbada / ba / preserbatiboak badaezpada be 
erabiltzeko / eta abar // ze iruditzen zaizue hori? / zergatik da hori bakarrik / 
harremanik ez izateko // bueno / harremanik izan ezkero haurrik ez izateko / baina 
baita ere hiesaren arazoa hor dagoelako 

400. AS biak 
401. LA horregatik 
402. JF izan ere / etxoin pittin bat / datu batzuk izan / jaso dittugu / eta nunbait / gaur egun 

ba ikusten duzue gazte hauek denetarik / edo asko dakite behintzet / gai honi buruz 
// baina / datuek diotenez / zenbat eta informazio gehiago / orduan eta nahi gabeko 
haurdunaldi gehiago dago / eta hori ere egia da // beraz / zuek ere irtengo al zinateke 
em / zuen burua prest ikusten duzuenen / kondoiarekin / edo beharrezkoa iruditzen 
zaizue / ala zer 

403. AS beharrezkoa 
404. JF baino / banan 
405. JA nik uste dut / kondoia beharrezkoa da / semeak ez eukitzeko eta sida ez hartzeko 
406. JF m:: 
407. ?? edo beste gaixotasun batzuk 
408. ?? eta hepatitis / eta beste 
409. AT amodioa egin baino lehen / adibidez ni egingo nituzke frogak ea besteak ba hiesa e 

daukan / eta hiesa badauka ez dut utziko / baina / por lo menos e:: / kontu gutxiago 
/ gehiago  

(asko batera hitz egiten) 
410. JC eta zu emagaldu batengana baldin bazoaz / zer egingo duzu // lehenengo / oye zu / 

emagaldua juan ospitalera eta egin hiesaren frogak 
411. AT baina hori ez da / hori ez da normalena  
412. LA (asko batera hitz egiten )baina hori mesfidantza / mesfidantza da 
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413. JF aber / aber / aber / aber 
414. JG emagaldu batek inoiz ez daki badaukan ala ez ze 
415. JF jurgi / bota // zer esan duzu 
416. JG emagaldu batek ez / ezin dauela jakin // ze / badaukan ala ez  
417. ?? froga egin dezake / mundu guztiak bezala  
418. JG (asko batera hitz egiten) bai / bai / baina  
419. JF iratxe / iratxe mesedez mantxo mantxo 
420. IC baina / oheratzen bazara / mutil batekin / ez zoaz / ez zara joango analisatzera ez 

dakit zer // hori da konfiantza ez eukitzea 
421. ?? hori da 
422. ?? hori da  
423. ?? hori egia da 
424. ?? hori egi egia da  
425. ?? emagaldu bat ez da joango / e 
426. JF aber lino / zer duzu honekiko esateko? 
427. LA e / e / nik sida badaukat eta neska batekin irtetzen ari / ari banaiz // e ni esango 

nioke 
428. JF esan egingo zenioke / ezta?  
429. LA bai 
430. JF jakina 
431. AT eta ez badiozu esaten / eta adibidez / berak hori ez badaki eta umeak eduki nahi 

baditu izan / zer / besteak hartu behar du sida zuk ez diozulako esan  
432. LA hori / mesfidantza / baina ez esatea / ez esatea mesfidantza izango zen  
433. JC zara un irresponsable eta kitto / eta ez dozu asumitzen zuk daukazun 

erresponsabilitatea 
434. JF aber ziortza / ziortza 
435. ZV ez daukazulako konfiatza / berarentzako hobeto izan da / zure / zure bikotea bada eta 

maite baduzu esaten diozu / linok esan duena / nik esango nion ere  
436. LA noski 
437. HA eta gainera / sida eukitzen badozu / zuk amodioa egin baino lehen esango diozu 

daukazula / bestela kontajiatzen diozu // (asko batera hitz egiten ) eta kontajiatzen  
438. ?? eta ez badio esaten da pertsona txarra dela 
439. ZV hori da / ez da bikote bat 
440. JF aber olatz 
441. HA kabroia 
442. OS baina normalean horrelakorik ez da gertatzen // esaten da eta ba e / beste gauza 

batzuk egiten dira  
443. ZV eta neurriak hartzen dira / hori seguru 
444. ?? ba preserbatiboak jartzen dira / eta  
445. JF ibon 
446. JA zu zure bikoteaz bazagoz / eta sida badaukazu // ez zenioke esango? 
447. AT ba ni bai  
448. JA ba orduan 
449. JF eta zuen ustez preserbatiboa / kondoia edo / nork eraman behar du? 
450. AS mutilak 
451. JF denek uste duzue mutilak eraman behar duela 
452. AS ez 
453. ?? bai 
454. AS biak 
455. JF olatz / mesedez  
456. OS ez / biak eraman behar dute / zeren bat ez badu eramaten / zeren biak nahi dute / e / 

nola esaten da / gaixotasunik ez trasmititzea / eta orduan 
457. ?? baina  
458. EI baina hori / hori da por si acaso // baina nork erabiltzen du? / mutilak // ba orduan 

mutilak eraman beharko du / (asko batera hitz egiten) baina eske logikoena litzateke 
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459. AT baina / biena da ardura 
460. EI zergatik biena?  
461. AT biena da  
462. JF oso ondo egoitz / egoitz / baina deskuidoan gertatuko balitz / eta hik ez baldin 

bahuke eukiko momentu horretan gainean / eta beharko bahu / gaizki hartuko al huke 
/ gaizki hartuko al zenuke / ba momentu horretan neskak edukitzea 

463. EI ez 
464. JF ez / ezta? 
465. EI ez / ondo irudituko litzaidake /bai 
466. ?? orduan / zergatik eraman behar dute bakarrik mutilek? 
467. JF (asko batera hitz egiten) bueno / lagunok // gai hau nik uste dut bero bero dagoela / 

gure mutilak berotu zaizkigu behinik behin / baina / zuek lasai egon ze jarraituko dugu 
honekin / baina badakizue / telebistaren legea / iragarkiak daude orain / tarte ttiki 
ttiki bat / eta gaiari berriz ere helduko diogu / iragarkiak / eta segittuan gatoz / hori 
da arrazoian 

[iragarkiak] 
468. JF ba // jaun andreok / giroa bero bero / eta azken iragarki txanda horren ostean / 

hemen gaituzue berriro ere / hori da arrazoian / gaia badakizue / maitasuna / sexua / 
zer da guzti hori / eta hortxe ut / utzi dugu gaia momentu horretan ba / antisorgailuak 
/ preserbatiboak zirela eta etzirela / eta nik galdera egin dut eta / batetik bai haurrak 
ez edukitzeko eta hiesa ez edukitzeko // hiesari buruz / adibidez / ze informazio 
daukazue? / badakizue zer den (buruaz keinua eginez) / aber 

469. ?? zein / zein 
470. JF hiesa // hiesa edo sida 
471. ?? gaixotasun bat  
472. HA gaixotasun bat / baina nahi dot esan // da gaixotasun bat ba / beste gaixotasunei 

uzten diela pasatzen / osea defentsak hiltzen dizkizula // uste dot / hori entzun dot 
473. JF eta horregatik pentsatzen duzue / baita ere garrantzitsua dela / ba adibidez kondoia 

edo erabiltzea ezta?  
474. HA bai / baina eske / jendea /  
475. JA guztiz / guztiz / nire ustez oso garrantzitsua da kondoia / ba semeak ez eukitzeko eta 

sida prebenitzeko  
476. JF bi gauzetarako / ezta? 
477. JA bai / bai 
478. JF hori  
479. HA baina / kondoia sida eta beste gaixotasun mota  
480. JF baita ere / ezta? / eta semeak ez edukitzeko aipatu duzue / ze lehen esan dut 

estadistikek diotenez / orain informazioa / badirudi / gure garaian eta nere gurasoen 
garaian eta baino gehiago daukazuela / baino / zergatik daude orain haurdunaldi / 
nahi gabek haurdunaldi gehiago? / zergatik uste duzue dela hori? / (asko bater hitz 
egiten hasten dira) aber 

481. AT ba jendeak ez duelako prebentzio 
482. JF mantxo mantxo 
483. HA ba / nik uste dut / ba dela / ba jendeak igual kondoiak makinetan erosten dituela / eta 

igual hor / ba ez daude ba kalitate onetakoak // osea joan behar direla farmaziara 
erostera // ziurtasun gehiago dau 

484. JF aber han goian 
485. JA ba nire ustez ez / kondoiak guztiak ondo egon behar dira / ze bestela (sorbaldak igoz) 
486. JF aber / egoitz / zer diozu zuk? 
487. EI ba eske / orain jendeak egiten du / hala / a lo bestia / gainera (barreak) / orduan ba  
488. JF zer da a lo bestia egitea? 
489. EI ba pentsatu gabe eta / eta orduan normala da haurdunaldi nahi gabeko gehiago eukitea 

/ egotea 
490. JA joe / baina 
491. ?? eta askotan 
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492. EI eta kondoiak  
493. JF segi 
494. EI kondoiak /erabili baino lehen probatu / konprobatu egin beharko lirateke / uste dut 
495. HA bai / baina zu konprobatzean / ya ezin duzu berriz jarri // ze / e 
496. EI zergatik ez?  
497. HA zeren / e / desenroskatzen duzunean ba ya ezin duzu / berriz jarri / XX posiblea 
498.  JF aber / ziortza zer diozu horri buruz  
499. ?? e:: 
500. JF ziortza ari da 
501. ZV (barrezka) neuri / neurriak hartu behar direla / eta batzutan ez daukazu bat a mano 

edo / eta ez duzu pentsatzen birritan // gogoak dituzu eta ba dago // eske (beste 
batzuk hitz egiten) gehienetan / ez dira / ez dira // ez daukazu eskuetan bat eta egiten 
duzu eta badago 

502. JF ziortza / zu haurdun geratuko bazina // edukiko al zenuke haurra? 
503. ZV (pentsakor) e / segun (3”) bai / euki / eukiko nuen // lehenago pentsatuko nuelako 

ondo 
504. JF egin aurretik 
505. ZV bai /osea / ez nuen egingo / por deskuido / esaten denez // eta euki badut / eta ez 

badut pentsatu nire errua izan da // orduan euki behar dut 
506. JF eta zuen ustez // e / adibidez jurgi / zuretzako // e / demagun / neska bat haurdun 

geratu dela / eta zuen ustez zeinek galtzen du gehiago // neskak / ala / ala mutilak? 
507. JG nire ustez neskak / ze mutilak / gelditzen da pixkat horrela gaizki ez / ze gelditzen 

bada haurdun eta neskak arazoak baditu // mutila pixkat 
508. ?? erresponsablea da  
509. JG bai 
510. ?? (asko batera hitz egiten) mutilak normalean eskakeatzen dira  
511. JF zer / bota 
512. JC ba / bildurtzen dira eta normalean joaten dira / eta gainera // mutilak / adibidez 

neskak / e / haurdun badaude / berak / neskak daukate / tripan umea // orduan / 
beraiei haunditzen zaie / eta normalean ba es / eskola utzi behar da normalean / nire 
ustez 

513. HA baina / joe / zu haurdunaldi bat eukitzen badozu / ba lehenago izan behar zara 
responsablea  

514. ?? bai baina 
515. ?? XX joaten dira 
516. HA eukitzen badozu seme bat / gero euki behar / izan behar zara responsablea / gero 

umea zaintzeko 
517. JF eneko / bota 
518. EF e / ba / ni uste dut mutilak beldurra daukatela / ez 
519. ?? eta neskak 
520. JF a bai? / etxoin / etxoin / segi eneko 
521. EF ez dakit / ba gero / vida // bizia amargatzen zaiete 
522. ?? e / ba nire ustez 
523. JF baina / gizonei bakarrik / zure ustez 
524. EF (beste batzuk hitz egiten) ez 
525. JF txist / aber / eneko ari da 
526. EF uste du / biei // ez dakit 
527. JF ez al da // karga behinik behin / aurrekaldean / hortxe tripan / emakumeak eramango 

du / ezta? 
528. ?? eske baina 
529. ?? XX gelditzean 
530. LA baina eta abortoa 
531. JF aber / lino 
532. LA abortoa / soluzioa izango da / ez? 
533. JF soluzioa da? (denak batera hitz egiten) banan bana / alazne / bota 



Debatearen azterketa euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 

  494 

534. AT ba / zuk egin baduzu / ba zure errua da azken finean ume hori edukiko duzula / eta 
orduan nire ustez / ba / pesatu behar duzu karga horrekin  

535. ?? ba ez 
536. ?? abortoa ez da  
537. JF aber / aber / jonathan  
538. JA guk eraman behar dogu guk kondoia eta guk jarri / ala ezin dau jarri neskak? 
(denak batera hitz egiten) 
539. JF txi / txi / iratxe / iratxe ari da 
540. IC askotan neska / gelditzen denean haurdun // ba mutila edo joaten da / edo bakarrik 

uzten du 
541. MO nik uste dut neska / osea / (beste batzuk hitz egiten) karga gehiago daukala  
542. JF zer? 
543. MO nik uste dut neskak / karga gehiago daukala  
544. JF bai? 
545. MO osea / e / umea zaindu behar duela / elikatu / eta hori / eta berak dirua / osea berak 

ordaindu behar du guztia  
546. ?? nire uste 
547. JF aber lino 
548. LA ba / nik behintzat abortoari ez diot ikusten gauza txarrik 
549. ?? nik / bai // asko 
550. JF aber joana 
551. JC eske zu haurdun geratu bazara da / edo zu edo mutilako ez dulako / e / medioak 

hartu / eta / zure erruagatik hilko duzu bizitza bat 
552. AT egia da 
553. LA bai 
554. AT ze zuk sortu duzu 
555. JC eske hori / hilketa bat da // eske horrelako gauza bat egitea hilketa bat da 
556. LA baina eske ez da // konkretuki / konkretuki / hori ez da bizitza bat / e  
557. JF aber / orduan zuek zergatik ez duzue egiten / alde batetik enekok beldurra aipatu du / 

haurdun geratu zaitezketelako edo / zergatik ez duzue egiten? 
558. ?? ba  
559. ?? baina 
560. JF e / bota haritz 
561. HA ba / eske igual / hamalau edo hamabost urtekin ume bat eukitzea / ba pasada bat da 

// zeren / ez zara hain responsablea / eta gero haurdunaldia eukitzen badozu zuk // 
osea / neskak eukitzen badu / ba gero // joe / neskarentzat da amargarle la vida / ze 
hamabost urtekin aukitzea / igual ume bat / ba utzi behar duzu eskola / eta gero 
haundia zarenean / ba / igual dituzu hamazortzi urte eta zaude orain 

562. ?? eta ez daukazu dirurik / guztia ordaintzeko 
563. HA gainera hori 
564. ?? ya / egia da  
565. ?? gurasoak ez badute laguntzen? 
566. AT  XX alde egin du / eta egongo da beste batekin eta zu zaude umearekin / hor / eta 

ezin duzula ba  
567. JF egoitz ari da hor besoa altxatuta 
568. EI linok aipatu du / ba / umea izan nahi ez baduzu ba abortoa egin dezakezula / baina / 

orain uste dut / abortoa debekaturik dagoela / ezta? 
569. AT beti 
570. JF ziortza / aber bota 
571. ZV nire ustez / abortoa ez dago / justifikatuta // abortoa da azkenez egin behar duzun 

gauza  
572. LA bai baina 
573. ZV zuk / daukazu / zure menpez  
574. JF (beste batzuk hitz egiten) ziortza ari da 
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575. ZV zure menpe egon da errespontsabilitatea / eta hori gertatu bada / zure / zure // 
bueno / bikotearen errua izan da eta  

576. LA ya  
577. ZV  kontzekuentziak jarraitu behar dituzu 
578. JF hala ta guztiz ere / hala ta guztiz ere / abortoa / ni uste dut gai astuna dela eta 

beharbada / beste saio baterako hizpide / izango da // baina / bueno edurne / beste 
ildo batetik 

579. ER ni nago ados / linorekin / ez // ze abortoa oraindik / ze hile batekin edo birekin 
abortatzen baduzu / oraindik bizitza hori ez da ume bat // eta ume hori jaio arazten 
badiozu / zu / zer egingo duzu // ez duzu / ez duzu hiltzen umea / baina zure bizitza 
/ guztiz / pikutara doa / ze 

580. JF endredatu egiten duzu (beste batzuk hitz egiten) / pixka bat ildotik sartzeko / edurne / 
zuen adinean zein da sexu harremanak izateko oztoporik handiena // zuen ustez / 
aber / bota 

581. ER ba / ez dakit 
582. ?? asko daude  
583. ER asko daude / egia da 
584. JF aber ziortza / ba zeintzuk dira (3”) zeintzuk 
585. ZV eske dira pilla bat gauza / adibidez / eske / da segun / da segun kasua baina daude 

pilla bat oztopo 
586. ?? ikasketak / adibidez 
587. LA printzipioak / printzipioak adibidez 
588. ZV adibidez / bai 
589. JF zer / printzipioak dio linok / ze printzipio? 
590. LA ba moralitatea / osea zu / ez dago / ez dago oso ondo ikusia / e:: amo / larrua jotzea 

edo amodioa egitea hamabost urtekin  
591. JF m:: 
592. LA eta horregatik hoiek izan / izan zitezkeen ba / ez dakit ba // zure / ptt 
593. JF gainera / zuentzako / aipatu duzue lehendik / premiazko premiazkoa ere ez da sexua 

izatea / baizik eta harremanak landu eta beste gauza pilla bat dauzkazue ezta / buruan 
// ez al da hala  

594. JC baina adibidez / eske gu oraindik // ditugu hamabi urte eta ez gaude / ez gara helduak 
// bueno / hamabi hamahiru // eta oraindik ez gara hain / hain / helduak / sexua 
harremanak eukitzeko  

595. IG ta zergatik ez gara izango helduak? 
596. JF aber ibon / zer esan duzu? 
597. IG nire ustez / badaude pertsona gehiago / ba batzuk besteak baino heldutasun 

handiagoa dutela eta / batzuk daude / dira kapazak / e / sexu (denak batera hitz 
egiten) harremanak eukiteko 

598. JF zuk / kapaz ikusten duzu zure burua? 
599. IG ba / eztakit / nire ustez e / e / ez 
600. LA amodioa egiteko  
601. JF zer egiteko lino? 
602. LA larrua jotzeko bai 
603. JF bai? 
604. LA bai 
605. JF kapaz ikusten duzu?  
606. LA bai 
607. JF (denak hitz egiten) txiss / aber olatz / bota 
608. OS ez 
609. JF eztuzu ikusten / zure burua kapaz 
610. OS momentuz ez  
611. JF maitasunerako / zuek beharrezko ikusten ahal duzue sexua? / jonathan 
612. AS ez / ez 
613. JF ez ezta? 
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614. JA baita ere / ba ondo portatzen beraiekin eta  
615. ?? konfiantza ematen 
616. JA konfiantza ematen eta / ba (aurpegia ferekatuz) kariziak egiten eta hori // nik uste dut 
617. JF beste era bateko  
618. JA bai 
619. JF kontu batzuk ezta? / aber / berriz ere  
620. EI ba / lehen esan dutena / e / ba hamabi urterekin heldua bazara / ezta bere ez / jakin 

behar duzu / hamabi urterekin ez zaudela prest e sexu harremanak eukitzeko eta / 
ezin dituzula euki / heldua baldin bazara noski 

621. LA zergatik ez? 
622. EI da / heldua ez izatea 
623. JF aber / eneko 
624. EF prest egon al zara / baina gero // problemak etorri ahal zaizkizu 
625. ?? egia da  
626. ?? oztopoak 
627. ?? konsekuentziak ordaindu behar dituzu 
628. JF iratxe 
629. IC bai / eneko eta egoitzekin nago 
630. JF bai / ezkinan badago bat / hamaseitik oskar // zuk zer diozu honi buruz 
631. OP e:: / errepikatu ahal duzu? 
632. JF aber / aber prest ikusten duzun zure burua / ala aber ze eragozpen ikusten dittuzun / 

ba harremanetarako / edo 
633. OP ba ez dakit / ze / ba zu amodioa egin ahal duzu urte / nahi duzunekin eta / ez dakit 
634. JF ez dala adin kontua 
635. ER ba nik ez dut uste / ba / gure adinarekin egin behar dela // ze ez sikikoki ez fisikoki 

ez dut uste gaudela prestatuta 
636. AT ez gaude kapaz  
637. ?? (asko batera htiz egiten) hori da txorrada bat 
638. JF aber / aber ibon // ibon 
639. IG (asko batera htiz egiten) fisikoan / ia ia guztiok / gaude kapaz 
640. JF banan banan mesedez / ibon  
641. IG baina sikikoki beste gauza bat da / baina fisikoki XX guztiok gaude preparatuta 
642. AT (asko batera hitz egiten) baina zure burua ez dago eginda 
643. JF alazne 
644. JA pentsa zazu / orain geratzen da / hamabi urteko neska batek / haurdun / ba / joe / e 

// ikusi / utzi behar du guztia 
645. ?? horregatik / baina prest egon ahal zara  
646. JF ziortza 
647. ZV alaznek esan duena / egon ahal zara fisikoki prestatuta / eta eta igual mentalitatea ez 

dago prestatuta 
648. AT egia da  
649. ZV gehiago bilatzen duzu adiskidetasuna hori baino 
650. LA baina / hor menperatzen duena / ia ia beti izaten da gorputza 
651. ?? baina 
652. JF joana / joana / mesedez 
653. JC beharrezkoa dena da sikolo // sikikoki egotea prestaturik / ze  
654. ?? bestela 
655. JC fisikoki bazaude ba da txorrada bat  
656. ?? nire ustez alrebes da / ze / fisikoki egon behar zara prestatuta  
657. JF (denak batera) aber / aber mesedez / fisiko sikiko gauzetaz ari gara / aber mesedez / 

momentu baten ziortza 
658. ZV lehen esan duguna / amodioa ez da bakarrik fisikoki / osea / pentsatu behar duzu zer 

egiten duzun / eta amodioa egon behar da / nire ustez / hortik eta pentsatu behar 
duzu / osea / ez dela bakarrik fisikoki // osea / pentsamendua ere hor egon behar 
dela 
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659. AS bai 
660. ?? ze zuk adibidez  
661. ZV eta egiten duzuna pentsatu behar duzu 
662. JF jurgi / bota 
663. JG larrua jotzen duzu pentsatu gabe / eta / gero ba hori dira 
664. ?? kontzekuentziak 
665. JG (esan duena atzamarrez seinalatuz) hori da  
666. ?? jo / baina larrua egitea pentsatu gabe / da irresponsablea izatea 
667. JF oskarrek ere eskua altxatua zuen 
668. ?? baina hori da  
669. ?? ba hori ez da irresponsablea izatea 
670. ?? ba / bai 
671. JF (denak batera hitz egiten) txsss 
672. ?? XX pertsona bat / irresponsablea da  
673. ?? egia da 
674. JC izan ahal zara responsablea beste gauzetan / baina horretan  
675. JF hola ez dugu gauza onik aterako / e / hiru lau batera ari bagara  
676. JA hamabi urtekin prest egon ahal zara / baina / zure burua ez dago prest hori egite 
677. ?? egia  
678. JF eta oskar / eskua altxatu duzu / oskar 
679. OP eske / nago ibonekin / fisiko egon behar zara egiteko // eta ez nago jonathanekin / ze 

prest ahal zaude eta men 
680. JF utzi berari 
681. OP mentalitatez ere bai / prest zaude egiteko 
682. AS ez 
683. OP baina zergatik ez 
684. JF jonathani esan diot 
685. ?? zu ez zara egongo prest 
686. OP ni igual bai nago prest 
687. JF (denak batera hitz egiten) bueno lagunok / hemengo oillategi hau berotzen ari da 

ikeragarri / geroz eta gehiago / ikusten duzu gurasoek hemengo gazte / gazte hauek / 
gaztetxo hauek badutela zeresanik gai honi buruz / eta ez da normala izaten / adin 
honetako jendea telebistan gai hauetaz / entzun eta ikustea / ezta? // bueno / ba / 
horri buruz eta zuen harremanekiko eta zuekin zer hitz egiten duzu / dutenari buruz / 
badaukagu bideotxo bat prestatuta / eta gero gai horri apur bat atxikiko gatzaizkio / ba 
beraz / aurrera irudi hoiek / eta gero ya azken txanpan sartuko gara / ea pittin bat 
hemen animoak lasaitzen diren // aurrera irudiak 

[bideoa] 
688. JF beharbada / hortxe etxean bat baino gehiago aho bete hortz egongo zarete / ni neu 

ere pittin bat harrittuta banago / ze ikusten duzue zeresan asko dutela / informazio 
asko dutela / eta hori bideratzen ere jakin beharra dago etxeetan // eta hain zuzen / 
zuei orain pasatuko dizuegu pilota / edo hor dagoak zuentzako izango dira / akaso 
orain // ze bueno / hemen eztabaidan gai asko atera dira / hiesa / sida / 
haurdunaldiak / bat eta besteak // baina / adibidez / bueno / hemen eztabaidatzen 
ari garen kontu guzti hauetaz / zuek / gurasoekin hitzegiten al duzue? / maider 

689. ?? bai 
690. JF maider 
691. ?? ba nik uste dut gurasoak 
692. JF maider / zu maider al zara? (barreak) 
693. MO ze nik gurasoekin / osea / ba batzutan bai hitzegiten dut / baina osea / e / joe baina 

gurasoekin / osea tema horretaz / e / hitz egiten baduzu / ba jo / luparekin 
begiratzen dizute / ta // eta adibidez / ba / amamarekin hitz egiten baduzu / ba 
entzuten zaitu / baina pasatzen du pixka bat / eta 

694. JF eneko 
695. EF nik uste dut / lagunekin hitz egiten dela 
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696. JF a:: 
697. EF eta gurasoekin tema ateratzen bada / gaia ateratzen bada // ba bai / igual hitz egiten 

duzu / baina ez asko / konfidantzarekin ez duzu hitz egiten  
698. JF oskarrek ere altxatu du / berriz eskua 
699. OP ez dago zergatik / ze / ni nire aitarekin hitz egiten dut / eta konfiantza daukat 
700. JF bai 
701. OP eta nire arrebarekin ere bai / eta berdina 
702. JF eta iratxe? 
703. IC ba nik uste dut amarekin ezin duzu // bueno / nire amamarekin adibidez ezin duzula 

horretaz hitz egin / zeren ya dago pixka bat antikuada  
704. ?? zeren beste garai batekoa da 
705. IC bai 
706. JF beste garai bateko kontuak direla / ezta edurne // zuk ze / hitz egiten al duzu etxean 

kontu guzti hauetaz 
707. ER bai / eta / uste dut ba seriotasuna / seriotasunaz hitz egin / hitz egiterakoan // ba / 

gurasoekin hitz egin behar duzula ez / da ba lagunekin / ba bai / komentatu ba zure / 
ze gertatzen zaizun zuri ez / baina (beste batzuk hitz egiten) seriotasunarekin 
gurasoekin hartu behar duzula / edo heldu batekin 

708. JF zuk nagusiekin / ikusten duzu / ezta? 
709. ER nagusiekin / e / bai // laguntza behar baduzu gai horretaz / nagusi batekin 
710. JF XX batengana noski 
711. ER bai 
712. JF alazne 
713. AT gainera joan behar zara / ba esperientzia edo horretaz dakien pertsona batekin / ze 

joaten zara lagunekin / ba komentatzen duzu betiko gauzak ez // baina / ni / duda 
bat badaukazu / ba nire ustez / inportanteena dela aita / aita edo amari galdetzea  

714. LA baina 
715. JF lino etxoin pittin bat / edo zer zenion? 
716. LA edo zu uste duzun pertsona bati galdetu 
717. ?? baina zu galdetzen diozu gurasoei? 
718. JF hori izan beharko litzateke / eta heldu batengana joan beharko nuke / eta hori 

litzateke ona / baina / zinez / zuek hemen zaudetenok / (kamara seinalatuz) hor 
atzean dauden zuen gurasoekin eta / hitz egiten al duzue? // aber ziortza 

719. ZV nik uste dut / amarekin gehiago hitz egiten dela / aitarekin baino 
720. AS bai 
721. ZV neskak adibidez / nire kasuan 
722. JF baina neskek hor / hilerokoa dela eta ez dela / hor amarekin beti sortzen da harreman 

zer holako bat / baina adibidez mutilek / ibon / edo jonathan / besoa jasoa duzunez / 
zuek etxean hitz egiten ahal duzu / zuen gurasoekin gai guzti hauetaz 

723. JA bai / nik bai / natural / natural guztiekin / konfidantza ez baduzu aitarekin eta 
amarekin / norekin eukiko duzu / ba // ba / nik ere esaten dut ziortzarena / ba / nik 
konfidantza gehiago dut amarekin aitarekin baino // aita / denbora gehiago pasatzen 
du kanpoan eta ama beti etxean dago / eta / arazoren bat duzu / amaren / amari 
esaten diozu / eta amaz / ba laguntzen zaitu  

724. JF jurgi / zer diozu honi buruz 
725. JG askotan gurasoak / ez dizute dena kontatzen / ez dakitelako noraino kontatu behar 

dizuten  
726. JF eta zuk / norekin hitz egiten duzu? 
727. JG gurasoekin / baina / ez badizute oso ondo esplikatzen / ba klasean edo lagunen artean 

/ galdetzen duzu 
728. JF a ja  
729. HA baina / eske ere 
730. JF aber haritz 
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731. HA ba igual / guraso batzuk uste dute guk umeak ez dakigula sexuari buruz ezer // osea / 
igual hasten zara hitz egiten berarekin / igual lo des // igual desmaiatzen diozu / 
desmaiatzen da ama edo 

732. JF aber ziortza 
733. ZV nik uste dut hori dela / haiek / haiek igual / osea / gazteak zirenean ez zen horrelakoa 

/ zen igual / nagusiak zirenean edo / orduan / begiratzen digute guri / pues ke 
adelantau zara / horrelakoa // eta uste dut / ama / ama / adibidez ni bezelako ama / 
ni bezain ba igual aurrerago / ala gazteago / ni pasatu dudana orain pasatu du / 
orduan / errezagoa da  

734. JF aber joana / zer’tzenion 
735. JC joe baina / e ni niri ni nire / osea / nire ustez gurasoekin / baina rollo ona badaukazu 

/ ze / imajinatu super txarto eramaten zarela zure aite / zure gurasoekin ez daukazula 
konfidantzarik / da / nori esango diozu? 

736. ?? lagunei 
737. JC nire ustez / (bularra ikutuz) nire ustez / andereñoari edo konfiantzazko pertsona bati 

// baina / zure adineko pertsona bati ezin diozu galdetu ze  
738. JF zuk lagunei diozu lino // baina / zuk norekin hitz egiten duzu / etxean hitz egiten al 

duzu 
739. LA tema ateratzen bada / baina ni ez noa galdetzera nire aitari 
740. JF zergatik? 
741. LA ez dudalako nahi  
742. JF baina / zergatik // zergatik ez duzu nahi? // lotsa ematen dizulako? 
743. LA ez 
744. JF ez 
745. LA inundik ez 
746. JF nahiago duzu beste nonbait galdetu? 
747. LA bai 
748. JF osea / ez dizue lotsik ematen inori etxean honetaz hitz egitea / ezta? (denak batera 

hasten dira erantzuten) 
749. AT lotsa ematen dizu 
750. JF aber / alazne 
751. AT lotsa // batzuetan ez lotsa / baina pentsatzea / zure gurasoak zarela una adelantada / 

una adelantada / eta begiratzen dizute aurpegi batekin // aizu / trankil / e  
752. LA niri berdin dit hori / pentsatzea nahi dutena 
753. ?? alazne baina 
754. JF zer? 
755. Z? alazne berdina gertatzen zait / aita amarekin ezin dut horretaz hitz egin // baina / 

adibidez ahizparekin bai 
756. JF aber 
757. JG ikusten zaituzte / XX txikia bezala 
758. JF jurgi / bota / mantxo 
759. JG ikusten zaituzte / bere seme txikia bezala eta / e / galdetzen diozunean horrelako 

zerbait / e jo ba hau ya dabil horrela / kontrolatu behar dugu gehiago edo // eta ya 
esan duena berak / maiderrek / begiratzen dizute e luparekin  

760. JF oskar / oskar 
761. OP ez dago zergatik / ze nik usten dut nire aitak ba hamabi urtekin bebai masturbatzen 

zen eta gauzak // nik usten dut / ez? 
762. JF pentsatzen duzu? // gai hau berria da / e // aber jonathan 
763. OP hori ez dago zergatik / ze 
764. JA nik uste dut / ez / nik ba komentatzen badut etxean zerbait sexuarekin / ba nire 

gurasoak ez didate begiratzen luparekin // ba normal normal hitz egiten dugu / 
futbolena hitzegiten badugu // ba berdina da 

765. JC hori egia da / ze guk dauzkagu hamabi urte / ta ya goaz handitzen / eta handitzen / 
eta orduan guk jakin behar dugu / sexu / sexutaz / gehiago jakin da gero / askoz 
hobeto 
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766. JF baina zuen gurasoak ez dira horren / horren  
767. ?? egia da::  
768. JF zaharrak ere / eta oskarrek esan duen bezela orain dela / hogei bat urte eta abar / 

(asko batera hitz egiten) ba zuen egoeran egongo ziren ezta? 
769. AT  baina / lehen ez zen berdina 
770. JF aber / mesedez / ziortza / ziortza 
771. ZV ez zen berdina / nik uste dut / lehen eta orain // nik uste dut / orain pentsatzen 

dutela igual // ba esaten duzu / mutil batekin nago / eta esaten dute / uy esta niña 
772. EI gure gurasoak / gure adina zeukatenean / ez ziren neskekin ibiltzen eta?  
(denak batera) 
773. EI bai / zergatik ez? 
774. JF (denak batera) mesedez / txist / txist / txist // mesedez / egoitz // segi joana 
775. JC horrela hazi bagara / eta horrela akostunbratu bagara / eske ya / bi / beraiek / osea / 

gure adina zeukatenean / dela asko // eta orain ba / hau aldatu da ad / osea / total 
776. JF aber / maider 
777. MO nik uste antzina / txarto irakasten zuten sexua eta holan // eta hamabost urtetara arte 

ba / ez zioten erakusten ezer ta holan / osea nire ustez antzina txarto  
778. ?? gainera 
779. OS ikusten zen / ikusten zen 
780. JF aber olatz 
781. OS ba nire ustez / e / esan nahi dudana da gurasoekin hitz egin behar dela eta / gauza / 

beste tema normal / normal bat bezala / ze gurasoak e / normalean ondo hartzen 
dute // baina / e / ez dakite // e jurgik esan duena / noraino kontatu / ze / 
beharbada zu ez baduzu hitz egiten beraiekin / e / denbora asko / ba / ez dakite 
zenbat dakizun eta 

782. JF m:: / aber jonathan 
783. JA ba nire ustez / aitarentzat eta amarentzat hobeto da guk hainbeste jakitea / sexuari 

buruz // e / orduan / gehiago prebenituko dugu // nik / nire ustez 
784. JF aber / ibon 
785. IG nik uste dut haiek hasi behar direla / hasi behar dutela gaiaz // e / itxoiten badute guk 

hastera / agian ez dugu galdetzen inoiz honi buruz  
786. JF orduan / argi samar ikusten dut gurasoekin eta honi buruz hitz egiten duzuela eta / 

zuen ustez / nahiko informazio badaukazuela / ezta? 
787. AS bai 
788. JF bueno / eta azken puntu konfliktibo bezela / aipatu du lehen oskarrek / hor / 

praktika bat // bakoitzek / bere masturbazioaren kontu hori // eta hori / zuei aurrez 
egin zaizuen galderetan eta / aipatzen duzue nahiko praktika sexista dela 

789. AS bai 
790. JF  beharbada / be / beharbada e gizonengan eta ondo edo ikusita dagoela / baina bueno 

tira // ez al da hala joana 
791. JC bai / ze emakumezkoengan ba adibidez / osea / eske / zu esaten baduzu hortik / 

masturbatzen zarela / egiten dute / ala! // eta mutilak doaz ala / me casco una paja / 
eta me he cascau una paja / eta doaz esaten holan 

792. JF (denak batera) aber jonathan (txaloak) aber / jonathan / honi buruz 
793. JA ba nik hori ez dut pentsatzen / ba / gizonak egiten badu / zergatik ez / ez / ezin du 

egin emakumeak? 
794. LA hori egia da 
795. ?? hori egia da / baina gero / hori ez da gertatzen 
796. JF aber / (denak batera) aber / aber / aber / aber / kontuz / azken minutuan gaude / 

oskar / zuk atera duzu gaia 
797. OP nik ez nago ados joanarekin / ze / igual ba esaten duzu me he cascao una paja / eta 

igual beraiek esaten dute me he hecho un dedo  
798. JF (denak batera) aber (txaloak) aber / aber / aber / aber / mesedez / mesedez // ia ez 

daukagu denbora alferrik galtzerik / linok eskatu dit lehen hitza / gero ziortza 
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799. LA eske / niri / sexista dela? / ba nik ez dut uste / ze niri beti arraroa iruditu zait // e / 
nire klaseko mutilak eta ni / e / igual / paja bat egin dut eta // gero / galdetzen diezu 
neskei / eta (nesken ahotsa imitatuz) ai XX / ez dakit zer (barreak) denbora guztian / eta 
neskak horrela 

800. JF aber / aber / mesedez / ziortza zegoen zain 
801. ZV gizarteak ez du berdin onartzen / neska batek esaten badu / da oso // eske da super 

desberdina / eta ez da hori // nik uste dut hori da bakoitzaren gauza  
802. JC ez da bakarrik / hori da matxista / masturbazioa da matxista / baina ez bakarrik 

mutilen partez // neskak ere hori txarto hartzen dugu // ze niri / adibidez neska bati 
joaten zaio bere laguna esaten / masturbatzen naiz / da hartzen du como una cosa de 
otro mundo / ta  

803. JF neskek ere gaizki hartzen dute orduan? 
804. AS bai 
805. JF aber / ziortza 
806. ZV eske nik uste dut / masturbazioa da bakoitzaren gauza / ez da taldeko gauza // zure 

problema da eta zure gauza da / eta ez da inor 
807. LA horregatik 
808. JF olatz 
809. OS ba / e / gizarteak e matxista / matxista dela onartu duelako / e ba orduan / neska bat 

egiten duenean ba / beharbada / e kulpable edo sentitzen da  
810. AS bai 
811. JA (asko batera hitz egiten) ez da sentitu behar kulpable! 
812. AS kulpable ez baina / joe baina 
813. JF eneko han goian dago / bota 
814. EF baina zergatik / masturbatzea da / e kaska pajatzea / (barreak) joe / masturbatzea da 

matxista / esan / zergatik? 
815. JF egoitz / bota 
816. EI neskak masturbatzen ez badira da / beraiek ez dutelako nahi  
817. JF (denak batera) maider mesedez 
818. MO zu bazoaz / bazoaz eskolara esaten / jo ba ni masturbatzen naiz // jo ba txarto 

hartzen da 
819. ?? ba / ez 
820. JF lino / aber lino / linok eta ya agurtu egin behar dugu / bota 
821. LA zuek / zuek masturbatzen zarete // hori / zuek noizbait entzun duzue / da una cerda 

masturbatzen dalako? 
822. JF (bat baino gehiago hitz egiten) bueno hau / ziortza / ziortza / lino / eta gainontzeko 

lagunok / hau ya bakoitzaren intimidaderako / bakoitzaren norbera / norberarendako 
geratuko da / gaiak ikusten duzue askorako ematen du / baina denbora / bukatu egin 
zaigula / batek daki hemen entzundako guztiekin gauza garbirik aterako zenuten // 
bat behinik behin / garbi asko dago / hauek informazioa badaukatela / eta 
heldutasunera iristen direnean / ba praktika guzti hauek / behintzet / senez egingo 
dituztela / ze badirudi / zuekin konfiantza badutela // baina hala ta guztiz ere (kopeta 
seinalatuz) hemen ez dakit aitortu duten / baina guri esan esan digute / askotan lotsa 
sentitzen dutela / bat eta bestea eta / nik badakit hauen gurasoak gazteak direla / nire 
adin ingurukoak bat baino gehiago / eta orduan ba / hobe / hobe genuke guk ere 
beraiekin garbi eta txukun / ondo hitz egingo bagenu / ze hala ba nahi ez diren gauza 
asko / e / konponduko baikenituzke (3”) bueno ba / ez dakit ba / ez dakit zer eman 
duen/ ez dakit gauza garbirik aterako zenuten // lehenengo izan da / pixka bat 
oilategi moduan / saiatu gara gaia ateratzen / baina nik uste dut / ba behintzat 
jabetuko ginela / gure hamabi hamahiru urteko gazte hauek / badutela zer esanik / eta 
ez dabiltzala hor // badutela informazio beharrik / beraz / lagunok / hauxe izan da / 
sexua eta sexualitatea hemen / gure gaztetxo hauengandik // beraien ikuspuntu fresko 
freskoak / zuentzat / hori da arrazoian eta hurrengora arte / eskerrik asko / gabon
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5. GAZTETXOAK (2): HDA MATXISMOA 

5.1. DATU OROKORRAK 

 
Ekoizpen lekua ETB. Hori da arrazoia! saioa 

Data 1997 

Iraupena 1:04:00 

Gaia Hurrengo belaunaldia matxista izango al da? 

Moderatzailea Joxe Felipe Auzmendi 

13-14 urteko hamasei gazte: Partaideak 

Maddalen Aldanondo (MA) 

Urtzi Inurrita (UI) 

Abigail Labaien (AL) 

Maria Garcia (MG) 

Goretti Soroa (GS) 

Eider Elduaien (EE) 

Eneka Martinez (EM) 

Itziar Aranzegi (IA) 

Iñigo Berasategi (IB) 

Aritz Balda (AB) 

Mikel Zugasti (MZ) 

Nino Bracale (NB) 

Mikel (M?) 

Jon Elola (JE) 

Leire Ugalde (LU) 

Mikel Zubillaga (MZ) 

Saioaren nolakotasuna ETBko saioa, atal ezberdinak ditu: pertsona ezagun bati elkarrizketa eta gaztetxoen 

debatea.  

Bestelako oharrak Moderatzailearen esanak jarraituz pentsa genezake saioa helduei, bereziki gurasoei, 

zuzendua dagoela 

Transkripzioaren egilea Eneritz Garro  

Transkripzio data 2004ko urria 

 

5.2. ESPAZIOAREN ANTOLAKETA 
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PUBLIKOA PUBLIKOA 
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5.3. TRASKRIPZIOA 

1. JF gabon jaun andreok / gabon eta ongi etorri hori da arrazoia izeneko saio honen 
bigarren atal honetara // eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu aurreko 
zuen arrera onagatik // ea gaurkoan beste hainbeste lortzen dugun // bueno / 
badakizue zer den gure hori da arrazoi hau / parlamentu txiki honetan gazte jendea 
ekarri dugu / oro har hamar hamalau urte bitartekoa / eta askotan telebistan heldu 
jendeak gehitxo ataratzen dela eta ea ba / gaztetxo hauekin zenbait arazoz / zenbait 
gaiei buruz / ba bestelako ikuspegiak / bestelako irtenbideak / iritziak entzun eta ikusi 
ahal / ikusten ditugun // horixe da gure helburua eta beti ere muga bakar bakarra 
ipiniko zaie gure gaztetxo hauei // nahi dutena / pentsatzen dutena / esan ahal izango 
dute / baina beti ere ba iritziak / beraien kontrako eritziarekin rebatittu / eta beti ere / 
noski / errespetuz eta iraindu gaber // horixe da ipiniko diegun muga bakarra // eta 
gaurko gaia zein den / ba nik uste dut / e:: / matxismoa aipatzea ba / askotan oso 
orokorra / oso teorikoa / gerta daitekeela ezta // baina / inundikan ere / m:: / 
ikuspegi praktikoagoa hartzen baldin badugu adibidez / ba hemen dauden gaztetxo 
hauen gurasoen / e / bizimoduan nola ikusten duten / zuek etxean / zuek / beraien 
guraso zareten hoiek / etxean ze jarrera daukazuen eta ikusi ezkero // eta hori hemen 
eztabaidatu ezkero / nik uste dut badela erakargarria ezta / hain zuzen ere zuen seme-
alabek zer pentsatzen duten / ba aitatxok zer egiten duen / amatxok zer egiten duen 
eta beraien artean / zer gertazen den // ba guzti hori gaur hori da arrazoian / eta gaian 
sartzeko bideotxo bat prestatu dugu // beraz aurrera lehenengo irudiak 

[bideoa] 
2. JF ai ama / ai ama / ikusi duzuela // ba hain zuzen ere matxismoa eta feminismo eta 

kontu guzti honek / ba gaztetxo hauen atean ere baduela / zer esanik / zer entzunik 
eta zer eztabaidaturik / eta hain zuzen ere gaurko galdera / orohar / gaurko gaia 
izango dena da // zure / zuen zuen guztion ustez / matxista izango al da / hurrengo 
belaunaldia // horix / erronka hori bota diegu / eta pittin bat / f:: / ba gaiari heltzeko 
/ beste galderatxo bat / edo: / beste gai batetik e: / jorratuko genuke // adibidez / e:: 
/ hementxe bi lagun baditut // maialen eta / ta hire izena nola huan? / gaztetxo 

3. MZ (barre egiten du) 
4. JF mikel zubilaga / ezta? // eske gaur hiru mikel baitauzkagu / eta ordun ba / zubi ta 

xugux ta ibiliko gara // bueno ba / hasteko gaiarekin e: / zergatik gertatzen da hau? / 
zergatik gertatzen da / heziketaz eta eskubidez neskamutilok / berdin berdinak garen 
arren / zergatik uste izaten da oraindik / etxeko lanak / emakumeen kontua edo 
zeregina dela // zergatik maialen? 

5. MA jo ba / hasiera baten // mutil batek ezbaldinbauka gogoa / esate’u // (ahotsa aldatuz) 
a / hoi neshan lana da / nik eztakit // pero joe / hemen denak dakigun gauza bat da / 
inor ez geala jaio jakinda  

6. JF dudarik ez ein 
7. MA eta / gero / neska bat ezkontzen bada tipo batekin / eta biak egiten badute lana // ba 

gizonak ba kanpon iten du lana / ala yazda nere kontua / baino // andra batek beti: / 
euki beharra dauka kontutan / etxea daukala / eta seme bat baldin badaukate ba / f: 
gero ta / osea lan gehio ez // pero umea gaixo jartzenbaldibada / medikuta andreak 
eramateio / ta dena / osea // ta netzat hoi / nei beintzat iruitzen zait / askozaz 
errezago dala / gauzak konpartitzea / eta bien arten itea 

8. JF bai baino mikelek gainea etxen / lan asko iten omen du / ezta? / ez / o 
9. MZ bueno 
10. JF  hik zer pentsatzen duk / kontu honetaz? 
11. MZ XXXXXXXX / ba nik uste det / ba gizonak eta neskak / daudela banatuta / ba nahiz 

ta sexu desberdina izan / ba beste gauza batez / ebai / ban / banatuta daudela // ba 
// andreak / dauzke lan batzuk / ta gizonak beste batzuk // ta oain feministak nahi 
dutena da // gizonai bere lanak euki / ta gainea gizonai kendu beste lanak 

12. JF klaro 
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13. MZ ta hoi nei etzait / ona iruitzen 
14. JF klaro / klaro / ondo / ondo // ikusten dezue iritzi ezberdinak daudela / jaun-andreok 

// eta ea ba zuetaz / zuen jarreraz / eta beraienaz zer pentsatzen duten // baina guzti 
hori eztabaida / pil pilean / bero bero // ondoren izango da // iragarki ttiki batzuak 
eta berealaxe gatoz // hori da arrazoian // ez alde egin 

[iragarkiak] 
15. JF eta iragarkien bueltan / ia hementxe gaituzue / hori da arrazoian / ia gori gorian / 

girotuta erabat / ba f:: / eztabaidan hasteko lixto // gaia jarri dugu // etxeko lanak eta 
horren bueltan / eta bueno hortxe daukat / hementxe ile horia / polit politta / leire eta 
bota // etxeko lana / lanetan z ze zure ustez / zer dago / lagundu beharra al dago / 
ala etxeko lan hoiek / denen artean egin behar dira / ala emakumearen kontua al dira / 
zure ustez 

16. LU e: nere / nere ustez / etxen dena / lan guztiek / banatu behar dia / eta ez mutilak 
esaten dun bezela / oaintxe honek esan dun bezela / publizitate aurretik / e: / neskak 
nahi deula kendu lana beaiei / ez dieu nahi kendu / nik esaten det / dena banatzeko / 
ezta // zeatikan batzuk neskak etxeko lanak / dena banatu / ezta 

17. JF m:: / hori ez datorrela berez horrela / ezta // zuek zer diozue / urtzi eta konpania / 
abigail edo // ze iruitzen zaizue? / bere / berezkoa dela banaketa hori / ba 
gizonezkontzako batzuk direla / eta bestek emakumezkoentzako 

18. NB ez eske 
19. JF aber nino 
20. NB e: gizona etortzen baldin bada e:: / nekatuta lanetik/ zerba egin behar du lana 
21. JF emakumea ez da nekatzen? 
22. LU eta zergatikan egingo du neskak 
23. NB zeba eztauka beste lanik 
24. ?? emakumeak 
25. LU baina igual emakumek ebai iten du lana kanpon 
26. JF (barre egiten du) bueno 
27. MA  que chorrada 
28. JF edukiko ez balu / bueno akaso igual etxean egongo litzateke lana egiteko // baino eta 

kontrakoa balitz / nino / gizonezkoa langabezian edo balego / eta andrea lanean 
29. NB (irripar maltzurraz) ba gizonezkoa / e:: / lan bila jun behar / jungo zan da yasta // ta 

nekatuta etorriko zan 
(barreak) 
30. JF (barreak) bueno / zuek bota / zer iritzi duzue horri buruz? / aber  
31. AL jo baino / badaukate emakumek eta gizonek kanpon itea lana // eta normalen etxea / 

juten bazea / normalen emakumek iteitu etxeko lanak 
32. ?? eske neskak maina gehiago dauka 
33. NB txxxist 
34. ?? eske neskak maina gehiago dauzkate 
35. AL bai 
36. MA hemen inor ez da / jaio jakinda 
37. NB eta e:: gainea / nexkame bat hartu dezakete 
38. MA eta ez badaukate diruik? 
39. NB eta biak lan iten baldin badute 
40. MA zuk uste dezu / dirua de la manga ateratzen dala? 
41. NB biak lana iten baldin badute 
42. MA igual ez daukate nahikoa / eta bost ume baldin baituzte ze 
43. IB ba umek lanen hasteko 
44. ?? baino 
45. NB biek lan iten baldin badute 
46. JF aber aber bota iñigo zer 
47. IB umek lanen hasteko 
48. ?? bai hiru urtekin no te jode uuy (barreak) 
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49. JF umek (barreak) bueno hau eztabaida serioa da / e / hori da arrazoia / e / aber 
irtenbideak ateratzen ditugun / hemengo kezka hauendako 

50. EE nino / zuk leno esan dezu / osea / emakumeak adibidez gizonak lana iten badu eta 
emakumek ezetz / emakumean lana dala etxean lana itea / ezta? / ta gizo / e:: / 
gizonezkoak ez baldin badauka lana / ta emakumeak o emakumezkoak bai / gizonak 
ze in behar du / lana bilatu// ezin du etxen lana in 

51. NB (sorbaldak jasoz) hmmpf 
52. JF kontestau 
53. ?? berdina gertatzen da 
54. EE XXXXko zergatik / emakumeak bai bauka etxean itea lana / eta gizonezkoak ez 
55. NB ba hoi / zure etxen gertatuko da 
56. EE ez / nik ez det esan nere etxen gertatzeana // zuk esan dezu / gizonezkok lana bilatu 

behar dula / baina zeatikan ezin du etxen in lana / gizonezkok  
57. NB neskak ez ta juten / neska ez ta juten / lan bila / mutila bai 
58. EE zeba ez 
59. NB ez / zeba ez 
60. EE bai / berdin berdin dauka jutea / lan bila 
61. JE nor normalen mutil / gizonak bilatzeio neskai lana 
62. MA beira / normalen ez esan porque orain arte gertatu dana / behintzat netzat / normala 

ez ta / osea / normalen / ez esan 
63. JF (barrez) baina ze/ zuek ala uste duzue lana batzuk gizonezkoentzat 
64. AS bai 
65. JF direla eta etxeko lana emakumeen kontua dela 
66. ?? bai bai 
67. JF e jon aber arrazonatu 
68. JE gizona baildin badao lan gabe / etxekoandrek zerbaitetarako daude 
69. LU bainan etxekoandrek 
70. EE ta emakumeak lana baldin bauka kanpon 
71. JE ba nexkame bat 
72. NB lana iteko 
73. LU ta gizona zertako dao etxen / alperrik? 
74. JE lan bila juteko / lasai lasai 
75. MA ta zuk ze ustezu / orain gauden gizarte hontan / errexa dala lana bilatzea? 
76. JE ez / ba segitzeko bilatzen 
77. AL bai 
78. JE nexkamek / lana aurkiko’ue 
79. LU eta gizonak / ezin du etxen lana in? 
80. JO ez zertako 
81. JF eta zergatik egin behar du gizonezkoak kanpoan lan zergatik 
82. NB beti hola izan dalako 
83. ?? ya 
84. NB eta neskak etxen 
85. LU eta ezin da kanbiatu? 
86. AS ez / ez 
87. ?? zetik ze 
88. IB orain arte ederki jun da mundua / ta orain zergatik aldatu behar degu? 
89. LU zenek esan du / ederki jun dala 
90. EE ederki jun da gizonezkoentzat baina emakumezkoentzat ez 
91. ?? joe ba 
92. AB a bai / baino maialenek esan du / ja jakinda inor ez dala jaiotzen 
93. EE hoiba ta gizonezkok badaukate / berdin berdin ikastea / emakumek bezela 
94. MI ta zeatikan ez du ba emakumek / e / ikasi e: / ba: mekanika / hasiera hasieratik 
95. MA ez diguzuetelako inoiz oportunitaterik eman 
96. LU XX inoiz ez dulako hartuko jefe batek / mekanikoa 
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97. EE baino eske / ikasi’u / baina nola hasieratik daon ikusita / emakumezkok etxen in 
beuela lana // ordun ya etxen sartuta daude // ta gizonezkok kanpoan itea lana / 
baina horrek bauka aldrebes gertatzea 

98. JE ondo juten bada zertako aldatu behar da 
99. NB hoixe 
100. EE baina eske hoi ondo jutea gizonezkoentzat / baina emakumezkontzat ez 
101. MI sekretaria ebai / izan dezake 
102. ?? ya 
103. NB ba nik leirei esateiot / e / mekaniko esatezu / eske gizonak / indar gehiago daukate 
104. LU  hoi chorrada bat da 
105. NB ezta chorrada bat / igual juten zea mekanikora gauzak altxatu behar dituzu / bidoiak 

eta hoi 
106. LU ta neska batek ezin du euki indarra? 
107. EE ta ze baino 
108. NB ez 
109. LU ba jende asko egongo da / neska batek indar gehiago daukala / mutilak baino 
110. EE gainea / oain lan askotan / informatikan ta ibiltzen da jendea / ta indarra ez da behar 

// teklau batzui emateko indarra behar’ezu? 
111. NB ez eta deskarag / ta karga iteko / zer 
112. EE bale / baina mota askotako lanak daude / ez dago bakarrik karga ta deskarga 
113. NB nik horre / nik esan diot e:: / leirei erantzuteko /e  
114. EE baino / nik nahi zut erantzun 
115. MA nino 
116. JF aber aber maialen 
117. MA adibidez o oain arte daude / pila bat jefe / denak mutilak eta ze / oain esango diazu 

jefe izateko // indarra behar dala / ordenadore bat eukitzeko ta pi pi pi iteko indarra 
behar da? (besoa altxa eta eskubirantz mugitzen du) tio 

118. IB hor kaña euki behar da 
119. MA ze kaña euki behar da 
120. NB bai nik hori esaten det 
121. JF aber mikel / e: barkatu iñigo / ze kaña da hori? 
122. IB neska batek igual ezin du esan / benga zu kalea jun 
123. MA nola ezetz // zu kalea jun / beida ze erraz esate’eten 
124. IB si / pf / nik zuri kaso ingoizutelakon / o ze 
125. JF bueno ta orduan / garbi dago ba iñigok andereñoari / ez diola kasorik egiten bate ezta 
126. IB ez 
127. JF eta gizonezkoa baldin bada bai 
128. IB bai 
129. JF bai 
130. IB bueno eh baño ezberdina da 
131. JF bueno baino etxeko lanez ari gara // eta bueno / zuek esan duzue gizonezkok 

kanpoan egin behar dutea lan / eta emakumezkok printzipioz / e:: / e:: etxean ezta / 
zuek ala diozue 

132. AS bai 
133. JF baina zergatik / kanpoko lana zer da atseginagoa / garrantzitsuagoa o / zer da / 

zergatik? 
134. NB ez / ez / ze kanpoko lana gizonezkoentzat da 
135. ?? garrantzitsuagoa da 
136. ?? ba zeba 
137. NB zeba beti hola izan dalako (karraxika eta erdi hasarre) 
138. MA baina ez dauka zergatik izan beharrik hola  
139. NB bai 
140. MA zeba 
141. MZ baina betidanik tradizioa hola izan da 
142. NB zeba beti hola izan dalako 
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143. MA baina ez dauka zergatik izan beharrik hola nino 
144. AB baina zuri kapritxo baten jarri zaizulako aldatu behar degu? 
145. MA eske ez da neri sartu zaitela kapritxo bat 
146. AL baian ez da guri bakarrik neska guztiei jarri zaie kapritxo hori 
147. AB ba ez gea gu izorratuko zuengatik 
148. MA ta gu zeatik izorratu behar gera / zuengatik? 
149. MZ baina tradizio bat ere segitu behar da 
150. MA ba / a zer tradizioa 
151. JF baino garbi dagona da / e:: bolara baten / sastreak eta izango zian / edo baina gaur 

egun adibidez / ba / ba bueno erropa dendetan da / asko ere emakumeak badaude 
saltzen / eta beste mila lekutan ere badaude // eta geroz eta gehiago ari da sartzen hori 
gaizki iruitzen zaizue? 

152. ?? ez 
153. ?? ez ondo 
154. IB dendatan adibidez / mutilak ez dia egoten // gehienak neskak egote’ia 
155. AB zetikan jostekoa / beaien lana da 
156. AL ah taX mutilak larrubixiz jungo zate ezta 
157. JF bota nino 
158. NB XXXX esatezu jostea etxeko lana da / o betidanik etxeko lana izan da // eta orain 

jostunak baldin badaude 
159. JF bueno ordun / adibide txarra jarri dut / edo beste denda askotan // eta milaka lekutan 

/ emakumea asko dago lanean / eta hori gaizki iruitze al zaizue? 
160. NB ez baina biak lana itea / ondo iruitzen zait // adibidez nere aitak lana iteute biak / ta 

yasta 
161. JF baina / gero etxeko lanak nork egiten ditu? 
162. NB nere amonak 
163. JF hi suertekoa haiz // bueno baian lehen esan dut / kanpoko lana garrantzitsuagoa 

ikusten duzuela / ezta? 
164. ?? bai 
165. JF baina zergatik da garrantzitsuagoa? / dirua ek 
166. ?? dirua dakarzulako 
167. ?? dirua ekartzen dulako 
168. JF e? 
169. ??  dirua ekartzen duzulako 
170. ?? dirua ekartzen duzulako // ta hor fregona pasatzen ez da dirua irabazten 
171. JF aja/ baina hori egin beharko da? / ez? 
172. ?? irabazi dezakezu dirua // kalen iten badezu / kalean egiten badezu dirua ekarriko dezu 
173. MI baina hoi uzten badute / etxea zerri eginda gelditzen da / ta yasta 
174. ?? hoiba 
175. MI horregatik gero / lana in beaue 
176. JF ta etxeko lana / ze iruitzen zaizue / lan arina dala ala? 
177. JO bai 
178. ?? ez 
179. NB ez baina emakumeak / etxeko lana iten baldin badu / osea / emakumeak jarri dezagun 

ejemplo bat / emakumeak 
180. ?? baina hoi ondo dago emakumeak lana egiteko etxen 
181. NB ez ditu iten etxeko lanak gizonak ez ditu ez du ekartzen dirua etxea 
182. MA ba hortako ez ezkontzeko 
183. ?? hoixe 
184. ?? ya 
185. NB berez / hori beraien problema da / nerea ez 
186. EE baina osea / orain dauden parejak ze / neska hoiek ze zuk esatendezuna ez da 

gertatzen // oain ezkonduta daudenak / ordun lana banatu inbeaue / ez da gizonak 
dirua ez bau / osea andrek etxeko lanak ezbaditu egiten / gizonak ez du dirua ekartzen 

187. NB ba yasta / banatuta dago 



Debatearen azterketa euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 

  510 

188. ?? XXXXX 
189. NB bai banatuta dago neskak etxen eta mutilak kanpon 
190. ?? nahikoa da 
191. MA bai ta biak egin nai badute lana ze 
192. AB maialen zuk esan dezu / e:: / ez ezkontzeko // osea / ez ezkontzeko / baina zuena da 

problema / zuen problema da 
193. ?? ya si neska guztik ezkontzeia diruagatik 
194. MZ oain berez / neskak aldatu dute // lehen denak ondo geunden // bueno igual neskak 

ez daude ondo / bainan bueno mutilak igual ebai / nahi dute batzuk / dendaria ta hola 
izan / da nik ez det uste neska guzti guztik konforme egongo’eienik // igual mutil bat 
/ dago denda baten hola ta / neskak eztie osea ezdia oso konforme egongo 

195. JF ta zure ustez neskak / bat baino gehiago gustora daude etxean / etxea zainduz 
196. MZ bai 
197. JF ta kitto hor egoten 
198. MZ bat baino gehiago bai ta batzuk badaude // nik ez det esaten etzianik igual aukera txiki 

bat eman behar / bainan joe dena beraiek nahi dute / nik uste dut 
199. LU dena ez dugu nahi guk  
200. ?? ba hoi ai zeate eskatzen 
201. IB beti bronka botatzen ai dia ta gizonai egia da  
202. AB nahizue guk etxen itea lana kanpon itea nahizue dana itea 
203. LU guk ezdegu esan dana in behar dala / gutxienez zea batea iritxi ezta 
204. AL zergatikan ez / biak kanpon eta biak etxen / banatu lan guztia 
205. ?? ah biak kanpon iten badute 
206. ?? ta zeatikan ezXX 
207. ?? XXXXX 
208. ?? XXXXXX 
209. MA baina eske hoi ezta gauza 
210. NB bai 
211. MA baina eske zergatikan hartu beharra daukazu neskame bat / gizona ez 

sakrifikatzeagatikan / etxen pixkat laguntzen // eske gauza ez da hoi / nino / en serio 
212. JF neskame hitzak berak ere badu konnotazioa / zergatik neskamea / gizon batek ezin al 

ditu etxeko lanak egin // kontratatu ta ordaindu bere soldata / ta neskame izan behar 
al du nahi ta nahiez? 

213. NB bai 
214. ?? dirua ateratzen da 
215. JF gainea arazoa/ arazoa kalean momentu hontan matxismoana 
216. NB ba hoi da / zu esaten ari zera arrazoia / zeatik hoi da beste lan bat e:: / emakumeak in 

dezaketena 
217. JF eta gizonezkoek ez? 
218. LU gizonek ere egin dezakete 
219. JE nexkak beti 
220. NB bai baina izan dezakete 
221. JF aber jon 
222. NB esaten esan e:: / emakumeak joe 
223. JE nexkak ez dakit zeatik kexatzen dian / etxeko lanak eta kanpoko lanak / biak lanak dia 

eta norbaitek egin beharkoitu 
224. AL baino kanpon dirua irabaztezu eta etxen ez 
225. ?? baino kanpon 
226. JE baino etxe aurrea eramaten da 
227. ?? baina ez kejatu beida 
228. JF kanpokoa zer dela? 
229. ??  gogorragoa da etxekoa baino 
230. JF gogorragoa da? 
231. LU ordun gogorragoa bada/ zetikan ez dezu etxen iten 
232. MZ adibidez / neskak / adibidez neskak 



  Transkripzioak 
   
   

  511 

(denak batera) 
233. JF aber / aber zer 
234. MZ adibidez neskak / orain matxinatu dia gure kontra / lehen ez det hola / lehen etzeon 

neskak hola / joe / hainbesteko kexa ta hoi dena 
235. EE espabilatu ingealako 
236. JF gizonezko guztik er / e:: /eritzi berekoak al zarete / urtzi? 
237. UI ez 
238. JF ez / aber aber bota / zetik baukat gogoa hemen aber nere aldekonbat hemen / aber 
239. UI ba nere ustez / neskameak ez du izan behar beti neska / mutila ere izan ehh izan diteke 

ezta // hoi praktika falta da / zetikan beti betidanik / neska izan da neskamea ta hola 
ezta ta // mutila saiatzen bazan ittea ba lortuko zun / hoi denak in dezakeguna da 

240. NB baina hoi da / neskak in dezaken lan bat / kanpon ez 
241. JE baina nexkamen lana X ez da nexkame izan 
242. ?? XXXXXX 
243. LU ez 
244. NB hoi da neskak in dezaken lan bat kanpon ez 
245. AL XXXX osea nik behintzat neskamea ez det nahi izan 
246. JE nexkamea / norbait sartzen bada nehi dulako izango da 
247. ?? ta paron daona 
248. EE beste beste lanik ez dulako bilatzen 
249. JO joe ba nexkamea ondo dago 
250. ?? jarri zu 
251. ?? jarri zu 
252. ?? ta gizon bat nahi du mekaniko izan / ta galdetzen zaio / yo que se / eozein gauza eta 

kontratatu egin behar du / paron baldin badago 
253. AB ta gainea / zuk / zuk jartzezu e:: / igual zea bat / nola deitzen da e:: / dituzu nola da / 

jartzezu kartel bat nahizula zea bat pertsona bat // zuentzat ze etorriko zan gehien ze 
etorriko zan / mutil bat edo neska bat lehenengo zein etorriko zan 

254. JE neska bat 
255. EE ta zuk zeini hartuko zenioke / neska bati edo gizon batei  
256. AB neska batei 
257. EE zeatikan 
258. AB zeren bai 
259. NB hobegok dialako 
260. EE ba hoi ez da arrazoi bat / zeatik bai ezta arrazoi bat 
261. ?? XXXX 
262. ?? XXXX 
263. JO hobegok dialako 
264. AL baino etzeate saiatzen / zuek etxeko lanak iten 
265. ?? ez zea baino 
266. LU erakusten digute berdin / bakarrik gero zuek zeatu iten zeatela / baian gero 
267. NB baina guk kanpon iten degu lana 
268. LU baino barrun eta kanpon berdin iten da lana 
269. JF  baian gertatzen dana da 
270. EE ta zeatik ez alrebes 
271. IB  neskameak zebaitetarako daude 
272. LU  eta mutilak ebaita daude hortako 
273. JF aber leire / gertatzen dana da gaur egun emekume askok kanpon egiten dutela lana // 

eta askotan etxeko lana ere beraiek egin behar dutela ezta hori da behar bada horren 
garbi eztagona / edo horren ondo eztagona / horren zintzoa ezdana ezta // bueno ba 
etxeko lanen bueltan genbiltzan eta / guzti honi buruz ba / errealitatea zehatz mehatz 
aztertuz etab.ar / ba bideotxo batprestatu dugu // eta irudi hoien bueltan / ba berriz 
ere eztabaida honekin jarraituko dugu // gizonak emakumeak / etxekolanak // 
direnak eta eztirenak / zuekin irudi hauek 

[bideoa] 
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274. JF ikusten danez / ba zoritxarrez / sexuen arteko diskriminazioa / ez da soilik mugatzen 
etxeko lanetara / ezta // etxetik kanpo lan munduan / ba mutila edo neska izan / ba 
hor gora behera haundiak izaten dira // eta alde batetik ba / gehientxuenok / ados 
egoten gara / ba gizonezkok eta emakumeakok / eskubide beretxuak ditugula // baina 
/ gero errealitatean eta praktikan / ba batzuen eskubidek beste batzuenak baino pixu 
gehiago izaten dute / ezta // ba orain pixkat hari / hori / horri jarraituz / ba beste 
galdera bat botako dizuet / adibidez / zer falta da eskubide hori / teoriatik / praktikara 
eramateko // nork dauka errua hori gerta ez dadin // adibidez goreti / ba al duzu 
eritzirik? 

275. GS ba / gizonak aukera / aukera gehio eman behar dizkigu / guri / igual zoaz lantoki 
batera ezta / lana hartzea / ezta // ta aukera eman behar digu // osea ez du 
pentsatzen / beti hartze’u / neska / edo politena dana / ezta // baina / ez du 
pentsatzen / ondo edo gaizki iten du lana // ta aukera bat eman behar dio 

276. NB a:: / eta jefea mutila izan behar du / e:: 
277. MI hori bebai zentzuduna izatea da 
278. NB bai zuk esan dezu gizonak eman behar digu // lana 
279. GS ba / neskak / berdin du 
280. MI ba / jefea zentzuduna bada / ta baldin badago mutil listoa eta neska bat hor ponpoxa 

edo tonta // ba mutila hartuko du 
281. GS baino jefek edo neskak / berdin zait / hartuko du hobena / hobena iteuna lana // 

aukera eman behar dio / ezta? 
282. MI ta jefe gehienak tontok die // bueno ez tontoak baino 
283. NB eta gizonak hobeto iten baldin badu 
284. GS ba bale baina aukera bat eman behar zaie biei // errespetatu egin behar da 
285. AL baina askotan dago neska hobeto iten duna / eta hala ere / mutila hartze’ue / osea 
286. MA ba jefe tonton bat / bestela ezta normala  
287. JE ba horregatik 
288. JF bai / hori gertazte al da / zuen ustez? 
289. ?? bai  
290. ?? bai  
291. UI bai / asko asko asko 
292. JF aber / urtzi zergatik 
293. UI ba ezdakit ba / jefek hartzeute / gehiena beti ba politena ta hola / ezta // zeatikan 

gero hola ba / restaurante baten lana itteko / ba / kamarero bat hartzeute ba / neska 
bat ezta / jende gehiago juteko ba minifaldakin ta egoten dian neskak // ta hoi ba 
jende gehiago juteko ezta / ta ezdute hartzen mutil bat 

294. JF ez dute hartzen mutil bat zuek hori uste duzue 
295. MI leku askotan egoten  
296. XX bai bai baina 
297. JF aber mikel 
298. MI leku askotan badaude / tabernatan ta holan / mutilak serbitzen 
299. ?? kamarerok / kamarerok 
300. M? ta etxen ere badaude mutilak / gutxi baino badaude 
301. JE hori 
302. AL baina oso kasu gutxi daudelako 
303. M? hoi esan det / gutxi daudela 
304. JF bai / baina azken finean aber / adibidez / zuek e:: / ba eztakit ba nik / e:: ikasteko 

garaian etab.ar / e:: nota beretxuak atera / eta benetan iruitzen zaizue / ba adibidez ba 
eztakit ba / beasaingo udaletxean puesto bat azaltzen baldin bada ardura arduratsua / 
eta derrepente / gizonezkoak eta emakumezkoak jun / eta berdin hartzen direla 
emakumeak eta emakumezkoak eta gizonezkoak / barkatu / ala empresa batean / biek 
berdin badakite / zein hartzen da errexago zuen ustez 

305. ?? mutila 
306. MU gizona 
307. JF gizona edo emakumezkoa? 



  Transkripzioak 
   
   

  513 

308. AS mutila / mutila 
309. JF eta zergatik gizonezkoa? 
310. LU gizarteak erakutsi duelako / nere ustez // e:: enpresan ta lan iteko gizonentzako bezela 

// ta nahiz ta hoi oso gaizki ne ustez / denentzako eskubidea ezta // denak baliabidea 
/ osea / gauza hoiek badauzka lan hoi egiteko / nere ustez bientzako dala lana // 
bakarrik gizarte 

311. NB gizona ez da lotsatia inoiz 
312. JF eztala hain lotsatia? 
313. LU ta ze inporta zaio lotsatia izatea? 
314. NB jo ba entrebista bat in behar diotenen ba / f:: esateitu las cosas claras eta yasta 
315. LU ta neska batek ezin ditu esan? 
316. EE neska mota askotakoak daude 
317. NB ez ta ezditu esaten 
318. EE neska batzuk dia lotsatik / ta beste batzuk dia lotsagabe / eta gizona batzuk lotsatik / 

ta beste batzuk lotsagabe / berdin berdin da 
319. NB hoi ezta normalena 
320. MA baino neretzat / hoi garai baten / gehiago zan hola // osea jun biak onak / eta enpresa 

eta enpresa baten jo ba // hoi mutila dalako ba hoi hartuko det // pero eske neretzat 
ya oain gero ta gehiago ai da hobena hartzen / eta ez mutila o neska izan ala 

321. JF bai baina gainera ari gara lan kontutaz / zuek oraindik etzarete merkatu horretan sartu 
/ baina zuen eguneroko bizitzan / zuek adibidez ba bai eskolan edo adibidez jolasean / 
zuek jolasean / bereizketa haundiak egite al duzue gizonezkoen jolasean / eta 
emakumezkoetan / eta abar / eta bar 

322. JE ez 
323. NB eske beti nes 
324. ?? oain ez 
325. JF edo jolas berdinetan ibiltzen zarete 
326. NB eske beti neskan jokuak izan dia pff 
327. ??  goma 
328. NB mutilen joku jokuak / izan dia beti onenak / futbola ta hoiek // eta nesken jokuk 

goma / sokasaltoa 
329. LU onena zeatikan? 
330. EE onena zeatik zuk horretan jolasten zenulako? 
331. JF aber aber ixo bota mikel / bota xugux 
332. MI aber aber / futbola ba mundiala / ta noseque / ta ez da egongo sokasalton mundiala / 

no? / me imagino 
333. EE ta ze baino neskak badaukate / berdin berdin jolastea futbolen 
334. MI bale / beste gauza bat da 
335. JE jolasordutan / neskak jolasten dutenen futbolen / neskak egoteia hor multzo baten 

ixkin baten hitzegiten 
336. EE zeba? 
(asko batera hitz egiten) 
337. MZ  hortan ni konforme nago / hortan ni konforme nago 
338. JF shh shh shhh / aber / aber / aber danak batera ez aittu / mesedez 
339. EE ta horregatikan mutilan kirola da futbola / aurrena mutilak jolasten zutelako 
340. NB bai / bai zetikan mutilak inbentatu zuten / neskak sokasaltoa eta goma 
341. ?? ta goma nesken jokua da 
342. EE bakoitzak nahi dunan jolasten du // ezdago joku bat mutilantzako / ta beste bat 

neskentzako 
343. JF aber urtzi 
344. ?? badago / baina ez joku bat mutilantzako ta neskantzako 
345. MI futbola mutilentzako da / eta goma neskentzako 
346. ?? zeatik?  
(denak batera) 
347. MI gero / neskak jolasten badu futbolen / beste gauza bat da 
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348. JF aber urtzi / bueltaik ba al dauka honek 
349. UI  bai ba / hoi / gusto kontua da ba adibidez badaude neska batzuk futbola asko 

gustatzezaio ta etzaiola / ezer gustatzen / goma ta hoi ezta / eta ni denetan ibiltzen 
naiz / ni ezer ez / denentzako da 

350. JF  disfrutatu egin behar da ezta  
351. UI hoixe 
352. JF ze gainea / bideoan entzun dugu / ba batzuek zenbait jolas egiten dituztelako / ba 

mari zea nexka direla / ta zea direla / ta bata ta bestea // hori zergatik? (4’’) zergatik 
// ezin al du bakoitzak bere aukera egin? 

353. MU lehen esan dutenez / oain arte hola ikusi da ba hola da / XXXX 
354. MZ ba ni hortan konforme nago / zeren ba hola gozatu dezunean ba jolastu berez / hola 

in beazunen / hoi ya ezintzaio ukatu // osea hoi oso tradizionala ta oso zea izanda ere 
/ hoi da ya netzako // gauza baten hortan nago konforme // osea denak in behar 
deula // hoi ezintzaio ukatu hola jolastea / jolasa oso bai 

355. JF jolasa jolas da / ezta // eta ikasi ezkero txikitatik / ez al zaizue iruitzen? 
356. LU bai  
357. EE m:: baina orduan hola jarraitu behardeu / ezin ditugu neskantzako jokuak aldatu / eta 

mutilantzako ta baita jokuk aldatu / osea beti 
358. NB ez / zetik jokuk beti izangoia mutilana futbola ta beste hoiek // ta neskana sokasaltoa 

eta goma 
359. EE bale / hola izan dia / oain hola ikusita dago // baina horrek ze esan nahi du ezin diala 

aldatu 
360. NB ez hola ikusita dago ez baina neska beti izan da sokasaltoa / ta mutila futbola 
361. EE ba bai hola ikusita dago baian badauka aldatzea horrek / zetik ezin du horrek aldatu 
362. UI ba nei etzait futbola bate gustatzen 
363. NB ez zetik hoi neskan jokua da eta besteak mutilank 
364. WW eta neska batek futbolean jolastu nahi badu 
365. EE baina nik esatet horrek aldatu in behar dula 
366. IB baina neskak jolasten diata futbolen 
367. NB horrek ezin du aldatu? 
368. EE zeba ezin du aldatu 
369. MX si neskak jolasten diata futbolen // aldatu da ya 
370. MU baina eskolakoak 
371. EE baina ninok esaten du ezin dala aldatu / ta zeatik ezin da aldatu? 
372. AB baina zuek zertan hitz egiten duzue / han patiotan eta jolasten / edo mundial baten 

jolasten edo hola 
373. EE hortaz ari gera hitzegiten / patioko jokutaz ta hoi 
374. IB guk ez daukagu matxismoa ta hoi pila bat / e / gu gure arten ia ia berdinak gera 
375. EE bai bai gure gelan bai / baina egongo dia beste gela asko / eztana gure gelan gertatzen 

dana  
376. IB baina ni dakitena ai naiz esaten / ez oro / ez orokorren 
377. JF bueno / baina egia al da zuek patiotan ta derrepente mutil bat goman edo sokasalton 

hasten baldin bada / berari burla ta iseka egi / egiten diozuela 
378. IB bai marikoia deitzeioula ta 
379. JF zer 
380. IB marikoia deitzeieula 
381. JF ta zer dela ta / zergatik ze zerikusi dauka batak bestearekin ze zerikusi dauka 
382. IB nik ez 
383. MI oain ya ez 
384. MZ ba neretzako adibidez / neska bat hasten bada futbolen jolasten / ta mutil bat hasten 

bada sokasalton hola jolasten // nik uste mila aldiz lehenago egingoeiela / eozeinek 
/mutilai hola esan ññññ jun hortikan  

385. JF burla 
386. MZ burla / neskai baino netzako 
387. MA zenek? zenek? 



  Transkripzioak 
   
   

  515 

388. MZ eozeinek / mutilak gehienbat 
389. NB e:::: / gure gelan egon zen kasu bat futbolean jolasten zana txikitan eta deitzen zioten 

maritxiko / ta ezdakit zer 
390. IB ta ni sokasaltoan jolasten naiz / eta horregatik ez naiz / zea bat marikoi bat 
391. JF bueno / ta oker ez banago mariak dio / ezagutzen dituela mutilak / ba panpinak eta 

erosiko lituzketenak // baino ez dira ausartzen / ba ze esango duten etab.ar / hori hala 
al da maria 

392. MG bai ba adibidez hoi / urtzik esan dun bezela dena gustok die // ba adibidez mutil bati 
gustatzen zaio ba eztakit ba leno esan dun bezela sokasalton jolastu // bainan nola 
bakin lagunak / edo beste edozeinek / deitukoiola marikoia / zeren marikita ta ezdakit 
zer // ba ordun ba futbolan jolasten da / edo bestela alderantzizkoa 

393. JF nahiz ta ez gustatu 
394. MG nahiz ta ez gustatu 
395. JF tristea ezta panorama martxa hontan 
396. IB bai / baina hoi asko aldatu da 
397. JF e 
398. IB asko aldatu da / hori 
399. JF asko aldatu dala 
400. MU ba netzako hoi ez da ezer aldatu 
401. IB hoi zuk esatezu baino 
402. MU aber zuk patioko ordu baten ikustezu / neska batzukin mutila sokasaltotan jolasten / 

eta netzat jendea dala gelditzen dala / horri marikoia deitu gabe osea bueno 
403. JF zergatik diozu aldatu egin dela 
404. IB joe leno / leno ibiltzen zian neskak alde baten eta mutilak eta mutilak ez zion uzten 

neskai jolastea / eta oain uzten zaie 
405. MG bai utzi 
406. EE e::oso kasu gutxitan 
407. LU uzten zaie baino 
408. JF osea nino / zuk uste dezu gizonezkoak alde batera eta neskak beste aldera 
409. MZ baino neskak ere es dute asko uzten sokasalton da hola jolasten / e: 
410. MG ta zuek futbolan guri / oain arte adibidez nere gelan ebaita / kasu batzuk egon dia / ze 

esateue jo hoi da un chupon da ez dakit zer / ta leno nola esan duen neskak egoteiala 
talde baten / hor / jolastu gabe eta hitzeiten // ba hoi gezurra da / ze ni jolastu naizen 
guztitan ni behintzat hitzeiten ez naiz egon ni behintzat ba beste guztikin jolasten ta 
hola eta kasu askotan nahiz ta baloia eskatu eta inor gabe eon / eta ez diate baloia / eta 
ez diate baloia pasatzen 

411. ?? egia da  
412. MX baina neska askok baloia daukate 
413. JF seguru / hori askotan gertatzen da / gainea ez pasa / utzi jolasten eta ez pasa klaro 
414. NB ba hortako ez jolastu 
415. JF ba hortako pasatu / nino 
(denak batera) 
416. NB ba hartu zuen baloia / ta jolastu 
417. MA eske / gauza ez da hoi 
418. MG XXXXXXXXXXX dezuela gukin jolastu gu hasten gea / bai bai bai / zeatik ez ibili 

gukin jolasten // baino geo / hasten gea ta baloia / auskalo nun daon 
419. LU jolastu nahi deu / e:: / baloia ikutzeko / eta ez zuek ez pasatzeko guri 
420. JE beaiek hartzen badute baloia / eta ikutzeniozu / (ahotsa aldatuz) ta a :: ez jo / hola 

hasteie eta 
421. MZ hoi egia da / neskak nahi dute dena / nere gelako neska batzuk adibidez // e: 

zortzigarren mailan kontra gimnasian iten ditugu partidu batzuk bezela / eta esateu 
zortzigarren mailakok / ze tonto dien / ez dakite jolasten botatzen aitzeia // baina 
eske futbola hola da / ezin baldin badute / aguantatzeko // juteko sokasaltoan 
jolastera aguantatu // nik baietz esatet lehen esan deten bezela jolasa jolasa da // 
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baino iruitzen bazaie oso itsusia dela ta ezdakit zer bakit zer nei ez esateko ezer / 
bakizer oso fuerte botatzeutelako eta 

422. JF ederki / ba jolasa jolas / hementxe matxismo feminismo / tarte hortan ari gera ikusi 
duzue jendea berotu dela pittin bat baina gauzak oraindik argitu behar ditugu gehiago 
// hala eta guztiz ere / telebistaren araudia badakizue zer den / tarteka etenak egin 
behar dira / iragarkiak // eta berehalaxe gatoz / berriz ere/ gai guzti honen bueltan / 
ez alde egin 

[iragarkiak] 
423. JF iragarkien bueltan / hori da arrazoian / hementxe jarraitu behar degu / bero- bero / 

girotsu-girotsu // ba lehen aipatu dugun gai horri buruz / zuen ustez matxista izango 
al da hurrengo belaunaldia // eta alde batetik baietz dirudi / eta bestetik ezetz // eta 
iragarkiak aipatu ditut eta / publizidade mundura pittin bat / jo behar dugu / ze 
askotan ba iragarki hoietan beti emakumeak oso politt / oso eder / ateratzen dira // 
eta emakumeak beti horrela egon behar al du / alai-alai eta politt-politt // e:: maialen 

424. MA eztauka zeatikan egon beharrikan (3”) nei iruitzen zait hoi / pff eske asko / pff ere bai 
da segun ze anuntzio dan / neri iruitzen zait / nei behintzat chorrada bat iruitzen zait / 
anuncio bat flakatzeko / ateratzea bat hor kriston lodia dagona / eta gero bat ateratzea 
flaka-flaka eztakitze / ze ustezu jendea ez dala enteratzen / bestela tontoa da 

425. MZ baina gaiakin dijoa / gaiakin dijoa erlazionatua 
426. JF baina ez al da normalean gertatzen / ba edozein kolonia saldu behar dala / eta bere 

aldiko emakume politt bat / normalen ez al da askotan gertatzen hori? 
427. MZ hombre ez dute jarriko hor itsusi bat mnñmm hola XXXXX 
428. MX gizonantzako baldin bada emakumea jartze’ue / eta alrebes 
429. JF a bai 
430. IB eske anuntzio bat egiten badute / eta jartzen baldin badute una koko ahi // ba joe 

jendek nahiago du hola / gehiago zeatzen da / horta jutea 
431. JF baina zer saltzen da kolonia / ala ema / haragi pusketa bat saltzen da / ez dakit ba 
432. IB gehio fijatzen zea hortan 
433. LU gero produktua erosterakoanez da ikusten aber neska publizitate bezala zeinek egin 

dun 
434. IB bai baino publizitaten gehio fijatzen zea horreatikan // mutilak adibidez bai / ikusten 

badute neska bat hor super ona dagoela / ba gehio fijatzeia igual hoi pentsatukoute 
435. MA jo ba ordun ai zea esaten / netzat kolonia erosten duna / tontoa edo tonta da // ta zer 

pentsatuko du ai nik kolonia erosten baldin badet / ai ba tipo hoi eukiko det // eske 
ezta / ezta gauza hoi 

(denak batera) 
436. IB baina eske nik hoi ez det esan  
437. MX baina zuk 
438. MA hoi ai zea esaten iñigo 
439. MZ maialen baina anuntzioko tipoa tontontzako dia / normalen enagainatzeko dia 
440. MA ez anuntzioko tipoak mundu guztiantzat dia  
441. MZ normalen anuntzioak egiten dituzte engainatzeko // ta hombre engainatzen badizu ba 

bueno 
442. MA hombre 
443. LU XXX tontok zeatela anuntzioaXXx 
444. MZ ez 
445. JF bueno emakumetaz hasi gea eta gizo emakumeak fijatzen zeate beste kolonia batzutan 

hor mutil politak jartzen dituztenean 
446. LU ez guk erosten degu produktua ona dalako 
447. JF a:: 
448. MU guk eta me imagino beste batzuk ere 
449. NB ba agertzen da brad pitt eta aber ze kontatzen’iazuen 
450. MX ez hoi gezurra da / nola probetuko dezu kolonia telebistatik 
451. JF baina dibidez oso kuriosoa izaten da 
452. LU baina zu dendara zoazenen ikustezu aber kalidadea ona dan 
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453. MX dendan zaudene / baina denda juteko anuntzioa in behar da 
454. LU baino horrek ez du inporta / anuntzioan ikusten dezu nolakoa dan 
455. JO ta kolonia ona bada / neska hoi ona egon beharko du 
456. JF baina beste bat gertatzen da askotan / adibidez kotxeen anuntziotan orain askotan 

emakume despanpanantek eta azaltzen dira // eta gero kotxea erosten duna gehienetan 
gizona izaten da askotan behinik behin hori / zergatik da gidatzen gero gizonezkoa  

457. NB hoi ebai gizonezkoak iteu 
458. LU ta andrea ezdezu behine ikusi 
[txaloak] 
459. JF ze ze ze bota duk nino? 
460. NB hoi ebai gizonezkoak iteula 
461. JF a bai 
462. NB hoi leno zuk esan dezu ta 
463. JF mhmh / baina zergatik gidatzen du askotan gizonezkoak / eta emakume politta han 

ondoan baina beti han ondoan zergatik? 
464. NB eske emakumeak ia ia ez dakite gidatzen 
[txaloak] 
465. EE zeeer berdin berdin 
466. JF e:::? / ze::r? / bueno bueno bueno bueno bueno / aber aber aber aber aber / aber 

mesedez / horrekiko / goretti zerbait esan beharko dezu ba 
467. G S ba hoi ez da egia / neskak badaude ondo / gidatzen dutenak ondo // baina eske hori 

ez da egia aukera bat eman behar digute guri 
468. MI baino mutilak gehiago daude ondo gidatzen dutenak 
469. MA mikel mikel / ez dakit dakizun / baina oain gauden momentu hontan / mutil / osea 

akzidenteen / osea / akzidente gehisgo eukitzen dituzte mutilak neskak baino 
[txaloak] 
470. NB honbre / mutil gehiago daudelako 
471. JF aber / aber / aber mesedez / eztabaidatu egin behar dugu eta 
472. NB hori da mutilak gehiago daudelako  
473. MI zeatikan eukitzen dute akzidenteak mueilak? / ez daudelako neskak gidatzen 
474. MA ze ez daudela neskak gidatzen / bueno bueno bueno / niri ez hasi orain esaten ez 

daudela neskak gidatzen 
475. ?? ta rally bate zenbat neska ikusten dituzu korritzen 
476. AB XXXXta mutilak azkarrago 
477. JF ez baino egia esan behar dana da eta hortan 
(denak batera hitz egiten) 
478. MA aritz aritz 
479. IB baino / pareja bat juten baldin bada biajean zenek konduzitzen du normalean gizonak 
480. AL txandaka 
481. MU txandaka 
482. IB ba nik ez dat behine ikusi hori nik beti ikusi det mutila gidatzen 
483. MU ba zuk baino beste batzuk ikusi deu 
484. JE XXXXX aidala kotxe bat aparkatzen eta seguro nexka dala 
485. EE ez dauka neska izan beharrikan 
486. NB eta beste egunean kotxean nijoala aitakin en un ceda al paso / agertzen zaio neska eohh 

kotxe bat eta egiteu nnññnn / iaia jo iten da bere kulpagatik eta zertzan neska bat 
487. EE kasualitate bat 
488. JF aber aber aber mesedez 
489. ?? eta badago esaera bat mujer al volante 
490. NB peligro constante 
[txaloak] 
491. JF bai baino / aber aber aber emakumezkok / hori kontra egin beharko diozue / edo 

bueno gizonezkok ez 
492. IB ez daukate ezer esateko 
493. JF edo horrekin ados zaudete? 
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494. MA ez 
495. EE ez 
496. MG Xta leku berdinean daola / ba zuk nahi badezu gidatu ba gizonezkoak baino askoz 

hobeto gidatu dezakezu / okerrago edo hobeto // zuk segun ze interesa daukazun 
497. M? bai ta zuk rali baten emakumeik ikuste al dezu konduzitzen 
498. ?? igual igual ikasten badute berdin berdin korritu dezakete 
499. M? baina ikustezu rali baten  
500. IA uzten badiezu hasiko dia baina ez diezu uzten 
501. MA mikel / eta andre bati ematen badiote konduzitzeko karneta / nei iruitzen zait 

behintzet ondo jakingo dula konduzitzen / bestela hola ta hola / ez dituzte karnetak 
ematen 

[txaloak] 
502. MI baina zuk esan dezu txorrada 
503. JF aber aber zer kontra egin ba 
504. MI e:: aitziberrek esan du chorrada bat dela ralina ta noseke / ba gizonentzako / hor 

egotea e:: sukalden / e:: hoi txorrada bat da 
505. AL ta gutzat // ze ustezu guri gustazten zaigula sukalde baten egotea o ze? 
506. MI ja ta guri ezta 
507. NB XXXXez badaukazue beste ezer egiteko 
508. IB ba ordun ez egon 
509. AB ze ustezue kanpoan lanean gaizki ondo gaudela 
510. ?? joe ba hobeto 
511. AL etxen ze egon bezu zuek bueno etxen okerrao egongo da ezta 
512. IB ba ez badezu etxen egin nahi ba zuk ez egin 
513. IA ah ta zu mutilak ez badu iten eta neskak ez ta etxea ze 
514. IB ba zikina egoteko 
515. IA a zikina / ta gero zer / norbait etortzen da eta zikina ikusiko du 
(denak batera) 
516. MZ bai ikusten mutilak / esaten dute mutilak esten dute 
517. YY baina etxea garbitzea ez da gauza / nahi edo ez /gustatzen zaizula ala ez / da gauza bat 

badakizu ein behar dezula / nahi ta nahiez 
518. JF aber biak batera hitzegiten badezute / ez degu ez bata ez bestea entzungo // barkatu 

baino hementxe mikel / izan da 
519. MZ oain adibidez / eske azkenen beraiek esaten dute ia ia / beira mutilak oain esan du / 

iñigok oain esan du / etxea zikina egoteko eta bestek esan du ez ezin dala eon // ta 
adibidez joe ba beraiek daukate joera gehio txukun egoteko ta dena 

520. AL joe baina zuri gustatuko litzaizuke / adibidez kanpotik etxera etorri eta dena zikin zikin 
egotea ez 

521. MZ nahiago nukenik jaso izatea baino 
522. LU zuk nahiago dezu etxea zikina euki / zuk ez jasotzeatikan 
523. kk ba ordun zuek garbitu 
524. MA jo / ba azkenen horrek emango du txerritoki bat ke 
525. JF mikel hala ibiltzen da / txukun txukun / txerriak bezela (barreak) 
526. AB bietatik inork ez badu garbitzen / bietatik inorrek ez du ekarriko kanpotik dirua // ez 

badu gogoa ematen  
527. ?? hori da 
528. MA (atzean norbait hitz egiten) joe / neri adibidez // aritz / aritz / neri ondo iruditzen zait 

gizonak kanpon egiten badu lana / andrek etxen itea / ez baldin badauka lana // ondo 
iruditzen zait / gizonak ez badauka lana eta andreak bai / gizonak etxen eitea // pero 
/ joe / etzaitena ondo iruditzen da / biak lana egiten badute / andrea etxer jun eta 
andreak egin beharra eukitzea / joder  

[txaloak eta oihuak] 
529. AB baino 
530. JF gainera / ba / pixka bat aurrerko gaira bueltatu gara eta // bueno / guazen beste / 

pixka bat beste ildo batetik // ze ari ginen opariak eta ze egiten diren / kotxeak eta 
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nola erosten diren // eta adibidez / e / oparien kontutan erosten direnen // zuen 
ustez / txiki txikitatik normalen gertatu izan ohi dena da ba e / neska txikiari opari 
batzuk egin zaizkiola / eta baita / eta mutilari beste batzuk // kolore diferentez ere 
jantzi izan dittugula / ezta? // eta zuen ustez / gurasoek ba al dute / hor etxean begira 
dauden hoiek / ba al dute / erantzunkizunik guzti horretan / heziketan eta gero 
matxismo edo feminismo / edo jokabide hoiek izatean? 

531. ?? bai 
532. JF zuk ze / zure ustez garrantzi / garrantzia dauka horrek 
533. AS bai 
534. JF baina zuek / lehen ez al duzue esan berezkoa dala / lan batzuk gizonenak dirala eta 

beste batzuk emakumeenak dirala 
535. ?? beti horrela izan da 
536. ?? gurasoek horrela ekarri gaituzte / zergatik aldatu behar ditugu gauzak? 
537. ?? hori da 
538. ?? eske beti holan izan da 
539. EE hori gurasoen esku dao / gurasoek eitten dituzte gauza hoiek 
540. JF aber eider / lehen moztu egin diogu ta 
541. EE hori gurason esku dagola / osea / oparik itea neskai igual kolore arroxakok edo mutillai 

kolore urdinakok / hori gurason esku dao 
542. JF mm // edo aparte / edo batzui panpinak eta beste batzui baloia edo / batzui eskota 
543. IB jo / ba niri txorrada bat iruditzen zait  
544. MG hori be gustok dia / ba adibidez / ba eztakit zorionetan esaten dizue / ba / zuk zer 

nahi duzu? // ez die juten denda batera eta a nire / nire alaba danez / panpin bat 
erosiko’iot / ba ez / niri gehio gustatzen bazait baloiaz jokatzea / ba nire burua 
zorionetako/ baloia eskatuko det 

545. JE zuk ikusten’zu noizpaiten / hor mutil bat hor / panpin batei ilea orrazten  
546. IA ez det sekula ikusi / baina izan leikeu // zergatik ezin dau izan? 
547. JE pff::: 
548. ?? mutilai gustatzen bazaio / zeba ez 
549. ?? hola dalako 
550. NB hori ez dalako hola 
551. IA eta zergatik ez deu aldatzen pixkat? 
552. IB zertako aldatu behar degu? 
553. ?? guk ez badegu nahi panpinakin ibili / ze XX 
554. IA baina guk nahi badegu (bere burua besoekin seinalatuz) baloiakin ibili / zeatik ezin deu 

/ zuek esaten dezuelako 
555. EM (atzean ahots asko) baina seguru / zuk ikusten badezu 
556. ?? hori zure iritzia da 
557. JF aber eneka / eneka / lehen hasi zera ta 
558. EM zuk ikusten badezu mutil bat panpin bat orrazten // parrez hasiko zinan / eta neri ez 

esan ezetz  
559. JE neskak ere bai // neska gehienak parre egiten’ue 
560. ?? zeatik? / zeatik? 
561. ?? ez 
562. JE ikusten iazu niri / hemen / panpin batekin // barbi batekin jolasten / eta zuek hasten 

zeate lurretik nirekin  
563. ?? bai / bai 
564. EM zeatik? / gustatzen bazaizu  
565. ?? zuk deretxo guztia aukazu  
566. ?? hori gusto kontua da 
567. LU zu panpin batekin ibiltzen bazea / eta gustatzen bazaizu / niri oso ondo iruditzen zait 
568. JE eta XX eitten det bebai / eta parrez berriz 
569. LU zeatikan parre ein beharra daukazu / zuri gustatzen bazaizu ba gustatu eitten zaizu 
570. JE bai / baina parrez  
571. ?? baina hoi / zergatikan da? 
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572. MA baina / hori da oin arte hola daolako ikusita / nik behintzat dakit niri txikitan beti 
muñeka erregalatu zidatela eta enun nahi baloia erregalatzea / nik muñeka nahi nun eta 
muñeka erregalatzen zidaten // jo baina adibidez / niri txikitatikan erakutsi bazidaten 
/ baloiakin jolasten // ta ni baloia gustatuko balitzaizkidaten o / bazitzaizkidan / nik 
nere gurasoei baloia eskatuko nien  

573. JF m::: 
574. MA eske 
575. JE nik hori probatuta daukat / karnabaletan jartzen naiz gona batekin / eta zuek hasten 

zeate / j::  
576. ?? karnabaletan 
577. MA baina / zuri ze inporta zaizu besteek 
578. ?? karnabalak dia 
579. JE bai / ta? / hori esaten det nahi duena eiteko  
580. MA hori ba 
581. ?? hori ba / gu be baita berdina esaten ari gea 
582. ?? ta zuk ikusten baloi batekin / eta esaten / (ahotsa aldatuz) a:: neskak ez dakite jolasten 
(denak batera hitz egiten) 
583. JE ez dezue XX jolasten boleian edo beste baten 
584. ?? hori gezurra da 
585. ?? hori egia da 
586. JF  bueno / bueno / gurasoen 
587. ?? ez dezue / ez dezue esan futbola mutilen jokua dala  
588. ?? baloia / baloia futbola bakarrik al da 
589. JF hemen oillategia gehiegitxo berotzen ari da / eta gai guzti hauetaz / bideotxo bat 

prestatu dugu bai / eta esaten da bai / gurasoak hamaika ikusteko jaioak direla / eta 
entzun ere / entzun beharko dittuzue // gero jarraituko dugu gai honekin / baina / 
heziketari buruz bideo bat badaukagu / hori ikusi eta soseatuxeago ea jarraitzen dugun 
/ bale // benga ba / aurrera irudiak 

[bideoa] 
590. JF beno / lehen entzundako kontu zenbait irten dira / baina / nik uste dut e // ba pixkat 

/ hariari / sakonxeago heltzeko / hor lehen aipatu dute / eta nik uste dut garrantzia 
baduela / ze hain zuzen ere / e / nesken / neskei aipatu du ba plantxatzea amak uzten 
diola bai neskatoari / baina mutilari bere heziketari edo garrantzi gehiago ematen diola 
// zuen ustez /e:: / gaur egun familietan / edo zuek somatzen duzue / ba / anaiena 
gehiago kontutan / eta nesken heziketa ez dela hain inportantea zuen gurasoentzako / 
edo  

591. AL honbre / nire ustez / oingo gurasoi / ba // biak berdin / ezta? // bai / batek ein 
behar du ohia eta besteak ere baita / bai batek plantxa eta besteak ere baita // baino 
adibidez ni konturatzen naiz nere amonakin / nere amonan kasun / ba beti izan behar 
du neskak etxeko lanak ein behar ditunak / eta mutila ez / mutila beti hobeto bizi 
behar du eta neskak lagundu behar dio mutilai e / e / bere gauzetan // baina / oin / 
gurasotan hori ez da ematen / gurasok oin berdin berdin hezitzen ituzte  

592. JF a bai 
593. LU baino baita / segun ze guraso mota // igual guraso batek e / e / matxistak die / eta 

ordun / matxistak daukaten umea edo matxista ateratuko dute  
594. ?? edo feministak 
595. ?? feministak berdin  
596. JF aber / zuek hemen matxista xamar zenbiltzatenok / zuen gurasoek berdin berdin 

tratatzen zaituzte bai zuek eta zuen arrebak  
597. AS bai 
598. ?? hori da gauza 
599. JF bai / berdin berdin plantxatzen duzue / sukaldea egin 
600. ?? ezteu plantxatzen 
601. ?? ni bakarra naiz  
602. ?? arrebak ezta  



  Transkripzioak 
   
   

  521 

603. JF ez du ezer egin 
604. ?? ba guri ez digu tratatzen berdin  
605. ?? ni bakarra naiz 
606. JF zu bakarra zera / zuk ez daukazu problemarik 
607. ?? ke ba 
608. JF ta zuek egunen baten / seme alabak eukiko bazenituzte / nola tratatuko zenituzkete / 

zuen seme alabak? // hasteko / lehen esan duzue / ba zuk oparia eskatuko zeniokela / 
ba etzeneukala panpin bat edo baloi bat edo eskatuko // baina askotan gertatzen da / 
haurra txiki txikia danean hasten da bat eredu jartzen / eta oraindik eskatzen / eskatu 
baino lehen / ba neskari askotan panpina ematen’tzaio eta mutilari baloia / hori hala 
egingo al zenukete ala edozer oparitu / bai neska zein mutil izan 

609. MA eske niretzat / hor pillo bat eitten dute gurasok / juten dia ta / (ahotsa aldatuz) ai hau 
ze politta dan // bueno txikik dianian esaten det // (ahotsa aldatuz) oi hau ze politta 
dan / gustatuko zaio / eztakit zer eta hori eramate’iozu eta nola txikia dan ba / eztauka 
beste erremedioik / horrekin // aunque oingo txikillek dituzte ez dakit zenbat jostailu 
ke:: / daukatela hasta pa elegir y  

610. JF m:: 
611. ?? jo / baina hiru hilabeteko batei eztiozu esango ze nahi dun 
612. MA hori ari naiz esaten 
613. MZ ya ya ya / ba horregatik 
614. EE eske hiru hillabeteko bati / nahiz neska edo mutila // normalen gauz berdinak ematen 

dizkiozu jolasteko  
615. ?? bai zera 
616. EE zer / pelutxe bat / edo (eskuakin keinua eginez) soinua egiten dun zerbait / gauz 

berdinak ematen dizkiozu  
617. MZ neska baldin bada larroxa eta mutilla baldin bada urdina 
618. ?? zergatik? 
619. EE ezta jostailua 
620. MZ jostailukin ez / hori erropakin 
621. ?? ba erropakin 
622. ?? ba erropakin 
623. MZ oin jentek ez du nahi hola izatea / baina hola da 
624. JF m:: / ordun heziketan / zuei iruditzen zaizue berdin berdin tratatu behar direla / ezta? 
625. AS bai 
626. JF eta lehen esan dugu zuen gurasoek / lehen mutila eta emakumezkoa eta // adibidez 

eskolako garaian / e / mutilari etxean gehiago esigitzen al’tzaio nota aldetik / eta abar 
/ neskari baino / ala / berdin berdin  

627. AS berdin 
628. JF bai / eztuzue inungo // eta ira / irakasleen aldetik / ze uste duzue / berdin berdin 

tratatzen zaituztela  
629. ?? bai 
630. ?? ez / ez 
(asko batera hitz egiten) 
631. NB neskei hobeto 
632. ?? neskak pelota gehio 
633. ?? baina hori zerbaitegatik izango da / ezta? 
634. MZ neskei hobeto / ze iruditzen zaie diala fiñaok 
635. JF txs:: / txs:: // leire mesedez  
636. LU berak esan du oraintxe / e / andereñok hobeto zaintzen’itula / osea / tratatzen’itula 

neskak finagok dialako // ta nire ustez hori ezta hola // osea hola da / finagok / 
neskak finagok gea eta mutilak zeatikan ez? 

637. MZ ba batzuk badaude / neska batzuk diala mas bastas ke  
638. ?? batzuk / baina oso gutxi 
639. LU batzuk / baina beste batzuk ez  
640. MZ ta mutillak berdin / baina andereño beti tendentzi gehio jotzen dute neska 
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641. JF aber xugux / burrukalaria XX da 
642. MI jo / baina neska baldin bada zuk esan duzuna / hor super bruska / ba andereño / beti 

mutilla bezela utziko du // zeatikan eztio eitten kaso noseke // baina / kaso eitten 
diona andereñoi / ba bea / osea / pelota eitten dio / andereño berakin jarten da beti  

643. AL kaso eitea pelota eitea da?  
644. MI  ez 
645. JF eta mutila ezin dia ba finak izan eta / ba  
646. AB nik eztakit zeatik / baina bronka guztiyak mutillantzat dia beti  
(asko batera hitz egiten) [txaloak] 
647. JF baino / ez al da egia / beharbada / aber mesedez / hizketa egin behar dugu ta / 

hizketa egin behar dugu // ez al da egia askotan mutilak zakarrak izaten garela / 
adibidez zuen edadean eta sentibera izatea eta kosta egiten zaigula / eztugula sekula 
negar egiten eta  

648. ?? hori gezurra da 
649. MA hori niretzeako gezurra da 
650. JF e? 
651. MA niretzat hori gezurra da / ta leheno esan duena irakasleena ere askotan irakasleek pelota 

edo mania eukitzen die eske / irakaslek zerbait esaten badu / ta batek (ahotsa aldatuz) 
mu / zerbait erantzuten badio hola / nahiz neska edo mutila izan // horri mania dio  

[txaloak] 
652. JF kontestatu 
653. MZ baina hori da / jartze’ittuzu bi mutil eta bi neska / adibidez / ta ba bi mutilek 

haste’ituzte alde bateko tuberiak adibidez / ta beste batzuk bestek / ba adibidez 
mutillei bronka gehio botako dio / ze iruditzen zaie mutillak diela ba bronka botatzeko 
/ joe / diela beti ere gaiztoagok // ze zu adibidez kurso hasieran andereño batek 
hartzen du mutil bat eta neska bat / bik eztia oso ondo portatzen / ba beti ere berria 
gehienbat mutillai jartzen dio / beti hala izan dalako 

654. JF ta mutillak jo jo jo eingo du / eta neska hortxe geratuko da kokilduta 
655. ?? beti ez 
656. JF ze ez al da / ez al da gertatzen / e / neskak ere askotan sentiberaagoak direla 

gizonezkoak baino / o / edo behinik behin nahiz eta / adierazi gehiago adierazten 
dutela / gu baino askotan gure itxura matxito hau deulako / ez al da gertatzen? 

657. EE bai / askotan mutilak gogorrago eitten zaio / gutxigo inporta zaio baino neskai / 
eztakit / eztute hartzen horren brometan bezala  

658. ?? nik uste 
659. EE mutilak kanpotikan erakusten dute izango bazian bezela / (ahotsa aldatuz) ni hemen 

nao eta 
660. ?? ba nik brometan eztet hartzen 
661. EM nik uste’et mutilak sentiberagok izan beharko luketela / ze beti eitten dia eztutela negar 

eitten eta hola // eta negar eittia ez da txarra / ta sentibera izatea ezta ere  
662. JF hori esaten dut ba nik 
663. JE hori gezurra da / norbait baldin badauka negar egiteko gogoa / zerba ez eingo?  
664. MA bai / eta mutil batek // oso sentimentala baldin bada / eta negarra oso errez ateratzen 

bazaio / zer // da un marikon / ez?  
665. JE sentimentala baldin bada / zeba da un marikon? 
666. NB hori gezurra da 
667. ?? negarra denek eitten dute 
668. MA gezurra dala / bueno nino / mesedez e 
669. ?? negar eitten dulako marikoia izan behar du 
670. MA  zuen ustez / XX / baietz 
671. EE baina andereñon aurrean hasten da negarrez / eta ama ikusiozu / hori negarrez hasi da 

andereñon aurren / hasiko zinaten / osea  
672. ?? eske depende zeatik dan 
673. EE zu ari zea esaten 
674. NB txorrada batengatik baldin bada / bai  
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675. ?? eske zuri igual txorrada bat iruditzen zaizu / baina berai igual kriston gauza fuertea 
iruditzen zaio  

676. NB jo / perka bat jotzen baldin badiozu / eta negarrez hasten baldin bazaizu / pues  
[txaloak] 
677. JF zer 
678. MA jode::: 
679. ?? baina zuk perka bat joten badiozu zeozegatik izango da 
680. NB ba hori ba / zerbaitegatik izango da 
681. ?? hori ba / ba beak sentitzen duna barrun / ba gauza horregatik da / ez perka bat jotzen 

diozulako 
682. NB nik perka jo’iot berak esan didalatelako zeozer / nik berai zeozer ez diot esan  
683. ??  hori ez da lelengo perka / igual hamargarrena da / ta ordun gehio zeatzen du  
684. JF bueno / eta / ikasketaz hasi garenez gainera // e bueno / badao hemen kaso bat / 

itziarrek kontatu behar diuna / ze nunbait hortxe karrera ikasten / kasu bat badaukazu 
zuk / ezta? // aber / bota / azaldu’iguzu 

685. IA ba / adibidez / nire ahizpa delineante ikasten ari da / eta maixua super matxista ze / 
hasten da igual / ai die // esamin bat eitten due / eta igual neska batek ateratzen du 
hamar bat / eta mutil batek igual bederatzi bat // ba igual maixuk jeisten dio puntu bat 
neska dalako // baina gero igual  

686. JE hori igual gezurra da 
687. IA ba / nire ahiztan kasun egia da / elola / zuk eztakit ezagutuko’uzun  
688. JE ba / ordun maixu hori tontoa da 
689. IA ba / maixu hori tontoa izango da / baina matxista kristona da  
690. ?? nik ikusi arte eztet sinistuko 
691. JE baina / hori txorrada bat da / esaminian hamar bat atera’ezula / notan beratzi bat jarri 

dizula eta puntu bat jeitsi dizula // juten zea harengana eta hamar bat jartzen’izu 
692. IA ba ez / eztio jartzen  
693. MZ itziar / daude berdin berdina maixuk dianak matxistak / feministak bezela / e / berdin 

berdin 
694. IA ba / bai // ta zer esan nahi’uzu 
695. MZ matxistana bakarrik ez esateko / da esan bebai feministana  
696. ?? baina hori ezin du ein 
697. AB nik eztet sinisten  
698. IA ba iten’u 
699. JF baina hori zer da / karrera hori gizonezkoendako izan behar lukeelako 
700. IA ba maixuk uste’ulako gizonezkontzat dala / ta neskak ezin duela ein  
701. JF osea ke / neska batek ezin du delineante izan  
702. IA ez 
703. JF zuek  
704. IA ze esaten dio / zu neska zara ta ezin duzu ein 
705. JE zure ahizta ez dalako kexatzen / puntu bat kendu diola  
706. IA kexatzen da askotan / eta eztio ezer e esaten  
707. ?? ba juteko direktoragana / ta yasta  
708. ??  ta zuk nola dakizu puntu bat jeisten diola? 
709. ?? hori notatzen da / dena ondo baldin 
710. IA hori notatzen da 
711. JF harri / harritzekoa / zuzendaria ere gizonezkoa izatea / ezta?  
(barreak) 
712. ?? ba igual / portaeragatik / edo zerbaitengatik jeitsi egingo zion  
713. MA notatan badaukazu jeistea / baina esamiñan berez ezin duzu jeitsi / esaminak berez 

nota dauka / gero ya / nota orokorren portaeragatikan badaukazu jeistea / baino / 
esaminan ez  

714. ?? nun jeitsi zion / orokorren / o  
715. IA e::z / esamiñen 
716. ?? jo ba ordun zure ahizta 
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717. ?? joe ba hori inutilla izatea da 
718. ?? joe baietz 
719. EE baino leheno ari zate esaten 
720. IA baina protestatu eta / maixuk eztio ezer // esaten dio / ba ez ba hola da  
721. ?? hola gelditzen da / ta yasta / pozik gelditzen bada utziozu 
722. EE baina lehen eon’tzate esaten emakumezkontzako daudela lan batzuk / eta 

gizonezkontzako beste batzuk // ta orain esaten ari zeate / hor eztala justua egiten ari 
dana // ba berdina da  

(denak batera) 
723.  ?? gauza bat ikasketak / eta beste bat praktikak da  
724. ?? osea / ze ari zea esaten  
725. EE ikasketa hoietikan praktika dauka lortzea bere ahiztak / eta ordun bere maixua ari da 

esaten bere ahiztak ezin dula lan hori ein 
726. JF iñigo / azaldu eiguzu hori 
727. IB zer? 
728. MA gauza bat dala teoria / eta beste bat praktika 
729. JF lehen esan duzuna 
730. IB gauza bat da zeatzea / ikasketak / eta beste bat praktika 
731. ?? baina / ikasketa ondo eitten bao / praktika ere ondo eingo du / ezta? 
732. IB bai / baino igual eztie hartzen  
733. ?? zeatikan? 
734. JF zergatik?  
735. MI zergatikan // igual / neska batek ikasten’u mekaniko // ta gero / makina bat / ta gero 

igual ezin du enrollatu / tornilloa 
736. ?? ta zeatikan ezin du enrollatu? 
737. MI yo que se / indarragatik edo 
738. JF ta gizonezkoak  
739. LU indarra / ba igual indarra badauka neska horrek  
740. JF mekaniko esan duzue eta 
741. NB baina gizon bat bezela / ez (hitz egiten jarraitzen du) 
742. JF mekaniko esan duzue eta // aber nino / nino /moderatzailea / nino / eskupeta 

aterako diat // ze moderatzailea adibidez batzuk emakumezkoak dira ta bestek 
gizonezkoak / baina badaude lan batzuk / adibidez suhiltzaile / edo lehen esan dugu 
neskame / edo erizain / eta abar // hoiek ere hala behar al dute / suhiltzaile 
emakumezkorik izan al daiteke zuen ustez  

743. AS bai:: 
744. (denak batera hitz egiten) 
745. NB ez 
746. ?? zeba 
747. NB zeba ez 
748. MA baina esplikatu zeba ez 
749. NB  ba / neskak ahulago dia ta 
750. LU ahulago ez du izan beharrikan  
(denak batera hitz egiten) 
751. JF aber / banan bana / nere // urtzi aber // txiss / mesedez / nino  
752. NB gizona berez da fuerteagoa 
753. LU ta txikitatikan fuerte eta ondo hezitzen badiote / ezin du izan ezta?  
754. NB bai 
755. LU indartsua? 
756. NB pertsona bat ez baldin bada 
757. JF urtzi zen hastekoa hizketan / aber 
758. UI eta gimnasiora joaten bada / ez da indartsua edo zer / beste edozein pertsona bezela 
759. NB bai / gimnasia ritmika joaten bada / begira ze muskulok 
760. LU eta zeba gimnasia ritmika? / beste gimnasia o ein dezake / bestek bezela / pertsona bat 

da 
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761. ?? eta mutil batek ere bai  
762. LU hori ba / nik ez det esaten ezetz  
763. ?? ordun neska jueten bada gimnasiora / eta mutila bebai / mutillak eukiko du indar 

gehiau / berdin berdin  
764. ?? zeatik? 
765. ?? depende 
766. ?? eta zeba jueten da gimnasiora? 
767. JF aber / banan banan 
768. MG leheno suhiltzaile izan baino lehenago // bueno / suhiltzaile baldin bazera izango da 

prueba batzuk egin dizkizuelako / eta gai zeralako // ordun berdin berdin // neska 
bati hartu badiote / izango da gai dalako beste guztiek bezela  

[txaloak] 
769. JE holan egongo dia hiru neska edo holan 
770. NB horregatik ez diote hartzen  
771. MG igual ez digute hartzen 
772. JF aber / mesedez  
773. MG igual ez digute hartzen interesatzen ez zaigulako  
774. JE holako neskak egongo dia hiru / eta beste larogeita hamarrak izango dira mutilak 

berdin berdinak 
775. ?? baina hiru hoiek izan dezakete 
776. JE hiruak / baina beste guztik? 
777. ?? a baina XX 
778. MG horregatik ez dituzte hartzen  
779. JE horregatik 
780. ?? baina igual suhiltzaile ez dira presentatzen neska hoiek  
781. JE ordun futbolari berdin berdin 
782. LU eske futbolarik ze eitten du / ze berdin berdin? 
783. JE neskak ez baldin badakite  
784. LU ondo eiten badute neska hoiek jolastuko dira ondo dakitelako / osea  
785. JE baino neskakin  
786. LU baina ondo jakingo dute jolasten / ezta? 
787. JE bai / neskakin  
788. LU ordun? 
789. JE berdin berdin 
790. AL eta munduko onena baldin bada futbolen jolasten zer?  
791. JE neskakin / bedin berdin 
792. NB zeatik mutilak hobeagok dia futbolean jolasten  
793. LU zu ze dakizu XXX 
794. UI baina zu ze dakizu igual neska zu baino hobea da jolasten futbolean  
795. NB ba behintzat gure ikastolan / bai  
(denak batera) 
796. UI ba zure ikastolan / biok leku berdinean beizi gea 
797. AL igual neska bat da zu baino hobea futbolen 
798. NB (ironiaz) bai 
799. LU ba seguru nago zu baino askoz hobeak daudela zure gelan / asko  
800. NB bai / bai / izango’ia / izango’ia / baino aber lakaio gorka baino hobeago bat / aber  
801. ?? oin ez hasi izenak 
802. ?? izenik ez esan nino 
803. NB bueno / berdin dit  
804. LU bueno / neskak ari naiz esaten / zu baino askoz hobeagoak egongo dira / zure gelan  
805. NB bueno / mutila hobena eta neska hobena / askoz hobeagoa da mutila  
806. JF nino / futbolaren kontuak eta ahaztu egingo ditugu // lan munduaz ari ginen / eta 

horretaz irudi batzuk badauzkagu // hoiek ikusita azken txanpan sartuko gara / bale? 
// hasarratu gabe / e // aurrera bideoa  

[bideoa] 
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807. JF ba hemen / ez matxista eta ez feminista ez dana denbora da / eta tamalez ia konklusio 
edo erabaki batzuk hartzen / hartu beharko dugu / ze / hori da arrazoian ia gure 
minutu hauek / eztabaidakoak / bukatzen ari zaizkigu // eta / nik galdera batzuk 
botako dizkizuet / hortxe / orohar / eta zuek nahi duzuenak erantzun // adibidez / 
zer egin behar da matxismoa gainditzeko / ala ezta gainditu behar / edo / edo / 
adibidez zuek pertsonalki ze egiten duzue matxismo hori gainditzeko? 

808. AS ez da gainditu behar  
809. JF aber / nino // (asko batera) nino mesedez / edo aber zu jon 
810. LU zu ondo zaude / baina neskak ez daude oso ondo  
811. NB hori zuen kulpa da / gu ondo baldin bagaude 
812. LU kulpa zeatikan  
813. NB zu mutilla baldin bazinen patxaratsu egongo zinen 
814. LU zeatikan? 
815. MA ba ze egoista zean  
816. NB bai 
817. ?? ba bale  
818. MA zu gaizki zaude / ni ondo / ba mira te fastidias / baina ez da hori  
819. MZ baina / guk ez deu nahi zuek ondo egon eta gu gaizki egotea 
820. MA eske / ze // mikel / begira / biak erdibana eitten baditugu lanak ez gaude ez ondo zu 

eta ez ondo ni / gaude erdizka biak / ezta askoz hobeto egotea zu super ondo eta ni 
super gaizki 

821. JE hori hobeto da 
822. ?? hori egoista izatea da 
(asko batera) 
823. JE egoista baldin banaiz egoista naiz / eta? // ni ondo bizi naiz 
824. ?? baina neskak eztia bizi gaizki 
825. LU baina zeatikan ez gea denak ongi bizitzen 
826. JE hori zuen problema da / ni ondo bizi naiz  
827. LU zeatikan gure problema 
828. (asko batera) 
829. JF aber mikel / mikel / ari zen zerbait botatzen 
830. M? orain esango’zue neskak gaizki bizi zeatela? / ba etzeate bizi gaizki 
831. LU zeatikan ez gea gaizki bizi? 
832. M? ta zeatikan bizi zeate? 
833. LU zeatik denbora guztin guk lana / zeatikan (barreak) ez dezute zuek lanak eiten? 
834. M? e? 
835. LU zeatikan zuek ez dituzue lanak eiten  
836. JE XXX zeate gauetan ateratzen mutilak bezela 
837. LU e? 
838. JE mutilak bezela etzaete gauetan ateratzen? 
839. LU ta? / horrek ze zeikusia dauka? 
840. JE ordun egun guztia lanean mutilak berdin berdin pasatzen dia / neskak bezela  
841. LU ez 
842. MI ba guri bronka bota beharrean / ba in zerbait / ta yasta 
843. MA ta ze nahi dezue eitea? 
(denak batera) 
844. JF hemen ikusten  
845. MA XX nino / ze / sukaldea pasa / ba gauza asko eiten det horrekin // bai / parra egin / 

ikusten dezu ze grazia eiten dun 
846. JF bueno / nino eta konpainiaren // erabakia ikusita / eta ezer askorik egiten ez dutela / 

eta egiteko asmorik ez dutela ikusita / feminismoa justifikatuta egongo da / ezta? (3’’) 
abigail 

847. ?? ez / ez da inoiz egongo 
848. JF ez al dao 
849. ?? zeba ez? 
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850. JF ez al dezu justifikatuta ikusten?  
851. AL honbre  
852. JF bai? 
853. AL eske / zuek ze pentsatzen dezue // zuek egon behar dezuela / ala / pantxo / ezta? // 

eta guk etxen sartuta  
854. NB holan izan baldin bada orain arte / ba hola izango da 
(denak batera) 
855. ?? eta alrebes baldin bazan / zer? 
856. MA orain arte ari gara esaten / eskubidek berdinak ditugula denak  
857. JE neskak gizartetik holan datoz / eta zergatik aldatu behar dugu dena? 
858. MA zer? / orain arte ari gera esaten denak eskubide berdinak daukagula / eta oin 

derrepente esate’iazu ba in / ez dauka sentidoa esaten ari zeranak 
859. ?? zeatik ez? 
860. ?? ba zerbait in hori eragozteko 
861. MA beira / ari gera esaten denok ditugula eskubide berdinak // hori esan duzue leheno 

behintzat // etzaizue iruditzen denak eskubide berdinak euki behar ditugula? // jo ba 
ordun deciditu / ze lehen hori esan duzue  

862. JF iñigo / orduan ez dauzkagu eskubide berak? 
863. ?? ez 
864. ?? zuek lan egiten dezue / eta guk bebai eitten degu lana 
865. JF e? 
866. JE haiek etxen egiten due lana eta guk etxean egiten deu  
867. LU biak lanak die? / biak lanak die? 
868. JE bai 
869. LU ba ordun zergatik ez ditugu kanbiatzen lanak? 
870. JE zetako? 
871. LU  XX 
872. ?? zuek ez dezue balio hoi eiteko / eta guk ez deu balio etxeen eiteko lana / ba yasta / 

horregatik 
873. LU zelan ez deula balio? 
(denak batera) 
874. JF baina nino / sekula probatu al dek etxean lan egitera? / hori esateko / ez dekela balio  
(denak batera) 
875. NB ez / mutila naizelako/ horretarako etorri naiz honea ez? 
876. MA baina inor ez gerala jaio dana ikasita 
877. MZ nik probauta dauket eta nazka ematen dit eta ez det eiten 
878. ?? ba guri ez digu nazka emoten / o que 
879. ?? berdin / berdin 
880. ?? guazen kanbiatzera// biak lanak badie / guazen kanbiatzera 
881. ?? baina nik zetako aldatu behar det ondo baldin banago 
882. ?? mutilak XX ibiltzeko / eta neskak alrebes 
883. NB ba hurrengo zuek ikasi / hurrengo zuek ikasi 
884. ?? ba aukera bat emon XX 
885. NB bueno / sukaldean baldin bazaude / oraintxe nola ikasiko zenun / o lana bilatu / o ein 

nahi dezuna  
886. JF aber / urtzi mesedez // nino / utzi ba besteei be / ba gizona // aber urtzi 
887. UI eta neskei ez badiete aukera ematen / zer / nola ikasiko dute  
888. NB aguantatu 
889. UI zuzendaria edo mutil bat baldin bada / nola ikasiko dute  
890. ?? eta nola ez dietela aukeraik eman? 
891. ?? beraiek eitten dute lana eta batzutan XX 
892. ??  inorrek ez du esan guk nahi digula lanak ein 
893. NB ba norbaitek eitten ditu / zuek egiten dituzue 
894. ?? XX ordun argiñanok ze eiten du 
895. NB guk kanpon eiten degu lana 



Debatearen azterketa euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 

  528 

896. JF bueno lagunok / berriz ere / aber jon / mikel / nino / maddalen ta konpañia / berriro 
ere aurrekora bueltatzen ari gara / haseran hemendixe hasi gara / eta berriz ere 
abiapuntu berdinera bueltatu gara // ikusten duzue / badirudi feminismoa 
beharrezkoa dela / helburua ez dakit zein den / emakumezkoak nagusitzea ala 
parekatzea / baina premia dexente badago behinik behin / ze hemen beste lagun 
batzuk oso / nahiko jarrera matxistarekin topatu baitittugu / beraz / hoiek pixka bat 
elkar lotu beharrean gaude / nola hala // badirudi / oraingoz / matxista izango dela 
gure datorren belaunaldia / ea erreparorik edo kontrakorik egiten ez baldin badugu // 
edo auskalo // bueno / orain zer egin behar dugun / ez da bukatu / e / hori da 
arrazoia / ez da bukatu // oraindik ere gai honen bueltan jarraituko dugu / ze oso 
pertsonai ospetsu / ezagun / eta burutsu bat etorriko baita ondoren / iragarki labur 
labur batzuk eta ia konklusioak eta esan bezela oso pertsonai ezagun bat zuentzako 
hementxe hori da arrazoian 
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6. GAZTETXOAK (3): HDA GURASOAK 

6.1. DATU OROKORRAK 

Ekoizpen lekua ETB. Hori da arrazoia! saioa 

Data 1997 

Iraupena 1:04:00 

Gaia Gurasoek beti al dute arrazoia? 

Moderatzailea Joxe Felipe Auzmendi (JF) 

12-14 urteko hamasei gazte: Partaideak 

Pablo Iturbe (PI) 

Ainhize Agirrebengoa (AA) 

Urtzi Oleaga (UO) 

Kaiet Mandaluniz (KM) 

Aritz Urrutia (AU) 

Mikel Barasoain (MB) 

Manex Altuna (MA) 

Garikoitz Balbas (GB) 

Yera Ibarretxe (YI) 

Ana Martinez (AM) 

Mikel Elexpuru (ME) 

Aitziber Elorrieta (AE) 

Estibaliz Alonso (EA) 

Paula Unibaso (PU) 

Xabier Bilbao (XB) 

Saioa Torre (ST) 

Saioaren nolakotasuna ETBko saioa, atal ezberdinak ditu: pertsona ezagun bati elkarrizketa eta gaztetxoen 

debatea.  

Bestelako oharrak Moderatzailearen esanak jarraituz pentsa genezake saioa helduei, bereziki gurasoei, 

zuzendua dagoela 

Transkripzioaren egilea Eneritz Garro 

Transkripzio data 2004ko abendua 

 

6.2. ESPAZIOAREN ANTOLAKETA 
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6.3. TRASKRIPZIOA 

1. JF gabon jaun andreok // gabon eta ongi etorririk beroena / gure aldetik // hori da 
arrazoia ikustera hortxe geratu zaretenoi // gainera / eskertu beharrean gaude ze orain 
artekoan behinik behin / harrera ona izan dugu / eta hori eskertzekoa da // eta 
harrera ona diot / ba / ez telebistako lege izaten delako / baizik eta / bueno / zuen 
iritzi asko jaso dittugu / eta alde batetik behinik behin / ba // gurasoek / nunbait 
irrikitan zaudete // hortxe / seme alabekin telebista ikusten duzuenok ba / hementxe 
/ parte hartzeko eta zuen iritzia entzuteko / eta horri / nola / nola buelta eman 
pentsatzen aritu gara / hamaika buelta eman dizkiogu / eta azkenean erabaki dugu / ba 
/ gaurko gaia zuen ingurukoa denez / ba / gaurko saioan behinik behin / hortxe / 
ondoko gela batean bost / bost guraso / jarri dittugu // eroso eroso eta saioa beraiek 
gelan ikusiko dute eta beraien iritziak / ba / bukaera gisa / konklusio moduan / eta 
pentsatzen duten gaur hemen hitz egingo denari buruz // inundikan ere / gaur 
protagonista / gaur eta beti hori da arrazoian / hemen / platoan ditugun gazteak izaten 
dira // eta / ia gaiari heldu aurretik eta hizketan hasi aurretik gaurko gaia zein den / 
ikusi ahal izango duzue / beraien iritzia entzunez // horretarako / bideoa prest dugu / 
beraz / aurrera irudi horiek 

[bideoa] (txaloak) 
2. JF entzun duzue (3”) entzun eta ikusi duzue // ba / kexak / eztabaidak / eritziak (5”) eta 

martinsak behinik behin arazoak ematen dituztela / gaurko gazteengan // inundikan 
ere / esan beharra dago / datuen arabera // ba / lautik hiruk gaurko gazteek esaten 
dutela / nahiko harreman ona dutela gurasoekin // batzuk estuxeago / besteek ez 
hainbeste / baina / harreman ona gurasoekin // eta hor badago lautik bat / ehuneko 
hogeita bost bat / ba / hor / ya / arazo gehiexeago ikusten dituztenak // batzuek 
arazo larriak / baina hori ehuneko txiki txiki batean // inundikan ere / horixe 
hizketagai gaur / hori da arrazoian // gurasoek beti al dute / arrazoia? / horren 
bueltan ibiliko gara / badakizue gure hemengo parlamentu txiki honetan / nahi dena 
esateko aukera izaten dela / beti ere errespetuz // begirune pittin batekin / eta bi alde 
pittin bat kontrajarrita izango ditugu eta hasteko galdera horixe botako diet nik // 
ondoan dut pablo / eta pablo esaidazu // zure ustez / arrazoia al dute / beti gurasoek?  

3. PI niretzat / gehienetan / bai dute arrazoia // baia batzutan ez / eta nik uste dut horrela 
dala / ze beraiek hortik pasatu dute eta beraiek badakite / zer den hori / eta lagundu 
egiten dizute // eta beti bere bai / e // zure onerako egiten dizute gauzak eta ez / zure 
txarrerako 

4. JF esperientzia dutela eta // zuen alde jokatzeko edo / denon alde egiten dutela gurasoek 
// eta saioak zer dio honi buruz? 

5. ST (oso bizkor) ba ni ez nago pablorekin ados zeren eta beraiek ez gaituzte ulertzen / 
zeren garaiak aldatu egin dira // eta beti ez dute edukitzen arrazoia / askotan bai / 
baina beti ez // 

6. JF beti ez dutela edukitzen arrazoia 
7. ST ez 
8. JF sarritan bai / baina bestela ez // ba / ikusten duzue / kontrajarritako iritziak 

badaudela // hau bero bero berehalaxe ipiñiko da (3”) eta bueno / esan / esan digute 
hori da arrazoian // ba hemen hainbeste iritzi entzunda telebistako arauak pittin bat 
kolokan / zalantzan ipini dituela // hori da arrazoiak ezin ditu / telebistako zutabe 
guztiak ipurdiz gora bota // izan ere / arauetako nagusi bat iragarkiak dira // beraz / 
publizidadearen bueltan / orduan bai hasiko gara / jota fuego / eztabaidan // beraz / 
iragarkien bueltan belaxe gatoz / ez alde’gin 

[iragarkiak] 
9. JF eta ikusentzuleok orain ya bai / iragarkien bueltan / hementxe gaituzue hori da 

arrazoian / eztabaidan gori gorian / pilpillean hasteko intentzioarekin baina lehenik eta 
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behin / axkar axkar / ea hamasei hizlari hauek aurkezten dizkizuedan // ezkerretik 
hasi ta lehenengoa / pablo iturbe dugu / lehen hitz egin duena / eta hamahiru urte 
dauzka // bere ondoan / berriz / ainize / ea ondo esaten dudan bere izena / bestela 
haserretuko zait // ainize agirrebengoa / hamahiru urte ditu // hurrena / berriz / 
urtzi oleaga / hamabi urte dituena // ondoren / kaiet mandanuliz / honek / berriz / 
hamalau urte ditu // bere alboan / anitz / aritz urrutia / barkatu / hamalau urte 
dituena // gaikaldean / berriz / mikel barasoain / hamahiru urte honek ere // 
manexek / manex altunak / hamahiru // bere alboan garikoitz balbas dugu / 
hamahiru urte ditu berak ere // gero / han goian / yera ibarretxe dugu / hamabi urte 
ditu // bere ondoan / ana martinez / honek ere hamahiru // mikel elexpuruk 
hamahiru // eta / ya / behekaldean / aitziber elorrieta / hamahiru urte dituena // esti 
deitu behar dudan estibaliz alonso / honek ere hamahiru urte // eta azken hirurak / 
berriz / paula unibaso / hamalau urte dituena / hemezortzi esan digu / baina hamalau 
// xabier bilbao / hamahiru dituena / eta azkenik / lehen hitz egin duen saioa torres 
// hauetxek dira gure gonbidatuak eta lehen gaiari pittin bat heldu diogu / badakizue / 
gurasoek beti al dute arrazoia? eta lehen / arrazoiak bota dituzte // eta lehen arrazoiak 
bota dizkigute pablo zein saioak / baina orain errepikatuko dizkigute mantxo mantxo 
// pablo zein zen zure iritzia? 

10. PI ba / gurasoek gehienetan bai dutela arrazoia / baina batzutan ez / batzutan / ba / 
hanka sartzen dute / ta hori // baina egiten duten guztia / gure onerako da // ta 

11. JF beraiek pasa dutelako / ezta? hori 
12. PU baina horrek guraso batzuk dira // beste guraso batzuk / ez dizute uzten egiten / 

egiten ezer / osea / osea / kalera ahal naiz irten hamabitara arte / ez ba / oso gaztea 
zara / eta neska bazara / ze txarrago da // ze / ze ba / mutillak daude / ta mutillak 
daude / ta mutillakin kontuz ibili behar zara // eta hori / osea guraso batzuk / beste 
batzuk ez 

13. AE ba / paulak esan duen hori bai ze da // ze osea / guraso batzuk igual hamahiru 
urterekin uzten dizute / ba eztakit / nire lagunak uzten diote beti / ba / hamar t'erdiak 
arte / hamarrak / ta niri uzten didate / beti / ba / bederatziak / bederatzi t’erdiek // 
ni ba ez dut ulertzen zergatik izan behar den hori // ze hamabiak arte izango balitz / 
ba bale / baina / joe // baina hamarrak edo hamar t’erdiek ba / ez dut ulertzen 

14. JF bueno / baina ordutegien / ordutegiekin hasi aurretik / barkatu // bueno / hitz egin 
dezagun oro har / zer moduzkoak diren seme alaben arteko harreman horiek // lehen 
aipatu dugu datuek esaten dutela / normalean zuen adinean zuek diozuenez / 
estadistikak diotenez / lautik hiruk harreman onak duzuela // baina / hori horrela al 
da? / ez al da? / zuek zer diozue? adibidez / ainize // harreman ona al da duzuena  

15. AM nitzako / nitzako bai 
16. JF bai 
17. AM batzuk / igual ez / baia izaten daz ba / semeak edo alabei osea / semeei edo gurasoei 

ematen diete lotsa // ba // hitz egitea beraien artean / igual / eztakit // gai batez 
konkretuen // da orduan / ba / ez da egoten bai egiten dute hitz egin baina / baina / 
beste batzutan ez 

18. XB gaine 
19. JF aber 
20. XB gainera harremanak e / onak izan behar dira / ze hitz egin behar dugu gurasoekin // 

hitz eginaz paktatu / ta paktatzean beraiekin hitz eginez ditugun desberdintasunak e / 
ba berdintasunetan bihurtu // gure artean hitz egin eta 

21. JF hitzegiten (↑) 
22. AE baina hori xabierrek esaten duena bai / hitz eginez / eta hori // oso ondo dago / 

baina // osea / ni orain hasten naiz gurasoekin hitz egiten / eta ez dute serioski 
hartzen ezer // osea / ez dira jartzen serioski nirekin hitz egiten // 

23. XB baina XXXX bazagoz / bai 
24. AE bai / baina nire aitak telebista ikusten duela / bestean egiten dut lan // eta esaten dut / 

ba zurekin hitz egin behar dut // bai / bai // gero / gero // eta akabuan beti 
gertatzen da ez dugula hitz egiten 
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25. XB horretarako aurkitu behar dozu momentu bat / konkretu bat / ba ikusten dozuna serio 
dauzela zure gurasoak / eta orduan hitz egin beraiekin 

26. YI baina batzutan / bildurra eduki ahal duzu / zer esaten duten / edo lotsa / edo askotan 
paliza edo / askotan gurasoen aurrean txarto ez gelditzeko / ba ez diezu arazoak esaten 
edo // lagunekin komentatzen duzu gehiago / gurasoekin baino 

27. XB baina lotsa alde batera uzten baduzu / gero hobeto sentitzen zara zure aitekin // 
kontatu ostean egiten duzuna / eta hori 

28. AE baina / nik uste dot / den dena ezin zaiela kontatu gurasoeri / ba ze / joe igual / igual 
/ gauza bat egin dozula / bai / baina // ba // eztakit / zerbait txarra egin baduzu 
edon / ba imaginatu ba porro bat probatu dudala edo zerbait // hoder ba ni ez naiz 
joango gurasoengana eta ba ba / porro bat probatu dut / porque / ba / lenengoan 
aurkitzen diatena / ba zaplamoko bat ematen didate 

29. JF lotsa eta abar aipatu duzue // eta askotan / zuen artean iritzietan jaso dugu / ba / 
nolabait esateko // gurasoekin harreman ona izateko / ba / arrazoia eman behar zaiela 
beraiei // beraiekin ondo eramateko // hori horrela al da zuen ustez? aber / kaiet eta 
konpañia alderdi hortan // gurasoekin ondo eramateko arrazoia eman behar al zaie / 
ala / entzuten zaituzte eta kaso egiten dizuete 

30. KM ez / joe / hitz eginez eta apur bat bien artean desberdintasunak / e / joe / bien artean 
hitz eginez eta hori ba / ba arazoak konpondu egiten dira / nire ustez // danak gainera 
/ ez / lotsarik ez duzu eduki behar  

31. YI gainera / harreman txarrak edukitzea ez du nahi esan // e / diskutitzen zauzela // 
diskutitu al da izan era bat / ba // zure la / zure gurasoekin / harremanetan jartzeko 
/edo / hitz eginez edo zure arazoak kontatzen / edo horrelakoa 

32. JF aber saioa 
33. ST ni ez nago kaietekin ados / ze adibidez zu hasten zara gurasoekin hitz egiten eta 

beraiek txantxetan hartzen dizute zuk esaten duzun guztia 
34. KM hori zure kasuan ixengo da // nik kontetan dot (zurrumurrua) 
35. ST beraiek uste dute zu ume bat zarela eta 
36. KM hori zure kasuan izango da // niri ez doste pasaten hori 
37. JF aber han goian / manex dago gogoakin eta 
38. MA hori berari / niri kaso eiten dostea 
39. JF zuk hitz egiten duzu gurasoekin? 
40. MA bai 
41. JF bai? 
42. MA bai 
43. JF bale ba / fenomeno ordun 
44. PI gai batzuetaz / ez adibidez / sexuaz eta / nik ez dut hitz egiten 
45. JF sexuaz ez duzu hitz egiten? / ba zergatik 
46. PI ba ze ez 
47. PU gauaz eske / zure / zure gurasoekin zuk guztitaz hitz egin behar duzu // ba ze hori / 

orduan / nik uste dut / hori ez dela harreman on bat eramatea // zuk /sexuataz / ba 
porroataz / eta guztitaz hitz egin behar duzu 

48. PI baina zu ze zagoz // beraien alde / ala / beraien kontra 
49. PU ez / beraien kontra // baina / nik uste dut harreman on bat eramateko / ba guztia 

kontatu behar 
50. AE baina zertarako kontatu behar diozu guztia? gero bronka botatzeko? 
[gurasoen bideoa] (zurrumurrua) 
51. AE ba niri bai // adibidez / kontatzen badiozu edan egin duzula / ba bronka botako 

dizute // ta horretarako / ba / ez diozue kontatzen 
52. XB baina / adibidez edaten badozu eta ezbadiezu esaten ere beti zaude nerbioso 

enteratuko badira // ta kontatzen badiozue ya / zare / trankiltasun bat daukazu hor 
(zurrumurrua) 

53. AE eske hori da nik esaten badut 
54. ?? XXX 
55. JF aber // banan bana / e // aber // banan banan // aber / kaiet / zer? 
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56. KM badakizu / hitz egiten baduzu zergatik esango dotsu ezer // ba / zuk edate dozu eta 
edate dozu ta yasta // ze gero preokupatuta gelditzen zaraz // jo / honek esango 
dotso / ta gero ze zigor jarriko doste // ta zuk esaten badozu lenengotanz // ba / 
ondo hartuko dabe? 

57. JF baina / zuk ere eztabaidak izango dituzu gurasoekin / ezta? (denak batera ari dira 
hizketan) 

58. KM ni ondo eramaten naz gurasoekaz // dana ondo / dana ulertzen doste / ta hori 
59. UO zure ustez hori gurasoen arabera dago / ezta? (atzean beste ahots batzuk) 
60. JF aber / aber hemen ari da urtzi / aber 
61. UO nire ustez / ba hori gurasoen arabera dago // guraso batzuk izango dira gogorragoak / 

eta beste batzuk biguinagoak 
62. AE baina ez da hori berez // nik uste asko ikusi daukala segun nolakoak diren gurasoak / 

eta segun nolakoak zaren seme alabak // ze konfiantza asko duten seme alabatan // 
nik ikusten dut beti ba / kasu gehiago egiten diotela // baina / alaba baten ez badute 
konfiantza asko / ba / osea 

63. YI baten dezepzionatzen badiozu gurasoei zuk / ba / gero ez duzu // ez dizute eukiko / 
konfiantza // 

64. ?? baina hitz egiten badozu zer txarto egiten duzun / itxiko dizute // baina neurri batera 
// egiten gauzak 

65. AE baina zu orain zoaz orain zure gurasoengana eta esaten diezu jo / ba / erretzen dut edo 
edaten dut // ba / niri / osea / botatzen didate bronka bat  

(denak hizketan ari dira) 
66. JF aber / banan bana // aber / banan bana // etxean entzun behar dute eta // aber / 

saioa / zer’tzen hori? 
67. ST ba beraiek gaztetan egiten zuten baina ez gure edadean // orain esaten dute / beraiek 

aldatu direnez / guk gazteagotan egiten ditugu gauzak // eta zuk kontatzen diezu 
68. XB hori ezin da ze / beraiek / igual / egin zuten ezkutuan / gurasoek ez dakitela / eta 
69. ?? zer uste dozu / zuri esango dotsutela / ala?  
70. XB beraiek egiten bazuten / guk ere ahal dogu egin 
71. ?? baina garai ezberdinak dira 
72. XB baina / askotan zure onerako esaten detsute / baina perjudikatu egiten dizute // ze / 

igual / esaten dizute adibidez / esaten dizute / lagun horrekin ez aritu // beraiei ez 
zaie gustaten laguna // ze beraiek nahi dute zu izatea izaki perfektu bat / beraiek nahi 
duten bezalakoa / eta beraiek ez dute nahi zu lagun horrekin ibiltzea // ta zuk lagun 
ona / lagun / badaukazu eta beti lagunduko badizu // ba azkenean lagun on bat 
galtzen duzu // eta azkenean hartu al duzu lagun txarrago bat  

(asko batera) 
73. JF aber / aritz 
74. AU baina / eurek gura deue lagun bat galdutea zuri galdutea baino 
75. AE baina / klaro / aritz / beraiek ikusten dute puntu batetik / ikusten dute hori lagunak 

fisikoki // ze / laguna ez dute ezagutzen eta zuk ezagutzen baduzu lagun hori / eta 
super ondo eramaten zara / eta ba hori nik uste dut / ezin dizutela / hori laguna uzten 

76. AU hori ziklo baten bezela da 
77. AE eske / neri agian / etzait gustatzen nire amaren lagunak eta horregatik ez diot esaten 

ezer 
78. ?? XXX / baina honek ez dauka zerikusirik (atzean beste ahots batzuk) 
79. JF aber / banan bana saiatu mesedez // ze bestela / batera ez dugu entzungo eta // urtzi 

zeu zara 
80. UO nire ustez hori ziklo bat da / ezta? / eurei ere gertatuko zitzaien hori / euren gurasoak 

esango zuten / ba / horrekin ez joan / ez egin bestea / eta hori // haiek ere guri 
esaten digute eta guk ere / gure semeei esango diegu // eta hori ziklo baten moduan 
da / ezta? 

81. JF bueno ikusten dugu eztabaidak egon badagoela / baina ez dakit nik hori den 
konfiantzaren ondorio / ala eztabaidak ez dauden konfidantza egon ala ez egon // 
konfidantzaren bueltan / eztabaidaren bueltan bideotxo bat prestatu dugu / 
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eztabaidaren bueltan eta horixe ikusiko dugu orain // eta gero jarraituko dugu kontu 
honekin // aurrera / beraz / irudiak  

[bideoa] 
82. JF diskusioak eta eztabaidak / hortxe / gora behera / hika mikan / hori da arrazoian // 

nik uste dut / hemen eztabaidan arittu arren / ba gero / ez direla haserretuko // baina 
/ nik uste dut etxean bat baino gehio / iñoiz gurasoekin haserretuko zinetela // eta 
hor gora beherak izan dituzuela / ezta? // adibidez musika dela / arropa dela / ba / 
eztakit / milla kontu / ordutegia ez dela eta badela // hor hika mikak beroak izaten al 
dira? eta / zergatik / zuen ustez? 

83. PU jo ba / nik uste dut / egun batean etxetik irten nintzen / ba minigona honekin ezta / 
ba nire aita hasi zen / hasi zitzaidan / ba / jo ba / zati / beste zati bat jarriko dut 
behean / ba / ze guztia ikusten zaizu // eta horrela / eta / ta ni ez dut hori ikusten 
normala // eta zapatutan zortzietan joan behar naiz etxera / eta txabal / hori injustoa 
da 

84. KM ba / hori zugatik keskatzen direlako da / ta zugatik egiten daure 
85. PU ya / baina / zapatuan zortzietan joan etxera (zurrumurrua) 
86. AE zu baino urte bat handiagoa da / eta zuri uzten badizute / ba askoz / ba ordubete 

baino gehiago / beranduago / nik uste dot / eske jo ba por lo menos / bederatziak 
arte utzi behar diotela 

87. KM bai / hori bai 
88. AE jo / ba / horregatik (zurrumurrua) 
89. JF baina hori zergatik egiten dute? / zuen mesedetan / ala / beraiek lasaiago egoteko? 
90. AS beraiek lasaiago egoteko! 
91. JF banan banan / mesedez / saioa 
92. ST nire ustez egiten dute / beraiek lasaiago egoteko // ze / gu kalean gaudenean / beraiek 

daude // zer gertatuko zitzaion / non egongo da / eta etxera heltzen garenean / 
lasaitu egiten dira 

93. PI ez // hori guraso mota batzuntzako da / beste batzuntzako ez 
94. ST baina beraiek preokupatzen dira gugaitik / gu kalean gaudenean 
95. PI bai / baina zapatu batean / zer gertatuko zaizu kalean? 
96. ST edozer / edozer 
97. AE ba / nire gurasoak / joaten direnean / ba / zapatu batean tabernak eta dauden lekuan 
98. PI hori konfidantza falta da 
99. AE bai / konfidantza da // baina / nire gurasoak tabernetara joaten dirazenean / esaten 

didate / joe / atziber / zu etzara ebiliko handik / ze / daude zure urteko jendea / dan 
/ daudela edanda // ta ba ikusten diotela eztakit zenbat negar egiten / besteak 
botatzen eta ez duela ni horrela ibiltzea // eta joe ba / nik esaten diet nitan konfiatzen 
badute / ez dutela zertan horrela jarri behar / ezta? 

100. ?? baina hori 
101. PI ba / zeozer egin behar dozu konfidantza gehiago edukitzeko beraiekin / eta yasta 
102. AE joe / bai ta zer egin behar dut? 
103. ?? zer egiten duzu? 
104. PI jo / ba eztakit / esaten dizuten orduan / ba / joan etxera / ta yasta (zurrumurrua) 
105. JF zer behar da beti arrazoia eman / beraiekin ondo egoteko? 
106. PI nik uste dut gehienetan bai (zurrumurrua) 
107. JF aber ainize // zer iruitzen zaizu / aber / besten bat / kaiet / kontra egiten // hemen 

beti alderdi honetakoak ari dira 
108. KM ba / hori izango da / ikusten dutela tabernetan eta / ikusten dutela besteen itxura eta 

hori // jo ba apur bet / igual uste dute / ba / zeu ere horrelakoa izango zarela eta 
kezkatu egingo dira // hori klarua dau / hori 

109. JF baina sarritan gertatzen zaizue (atzean ahotsak) / barkatu gurasoak agintzen dituztela 
gauza batzuk eta ez egiteko // beraiek egiten dituztenak / tabernatan ibili / zuk esan 
duzu aitziber / erre / edo horrelakoak // edo erre / edo horrelakoak / ez? orduan / 
hori / zergatik da zuentzat? 
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110. AE nik aitari esan nion joe / ba / zu zenbat urtekin hasi zinen erretan? // ta esan zidan / 
ba / beatzi urtekin / ta esan zidan egiten zutela karrerak eta irabazten zuenak karrera / 
ba pakete bat zigarro // ta esan nion / ta nik erreko banuen zer esango zenidan // ba 
/ bronka botako nizun ze / ba orduan ez genuen jakiten / ba / kantzerra ematen duela 
// joder bai ta hasi nintzen beraiekin eztabaidan / ezta / ze nik uste dot / ba / berak 
erreten bazuen / ba / nik ere erre ahal dudala erre / ezta? 

[gurasoen bideoa] 
111. AE ta orduan hasi ginen pikean / baina 
112. KM ba / berak badaki hori txarra dela / ta horrexegatik esateutzu 
113. AE ba horrexegaitik / nik bere badakit eta nik bere badakit zer egiten dudan nire 

bizitzarekin (zurrumurruak) eske hori da // niri esatea / ba / txarra da // ba / txarra 
da erretze / (zurrumurruak) ba bale / joe kaiet / baina nire esaten badidate txarra dela 
erretzea / ba bale/ ba badakit txarra dela / ezta? (zurrumurruak) 

114. JF aber ana / ana ari zen han goian 
115. AM eurek ez zuten egingo / ez duten erreko 
116. AE joe / baina / orain nire gurasoak esaten badidate ez erretzeko / nik ez diet egingo 

kasurik erretzen badudan 
117. ?? baina hori da bildurra daukatelako gu hasteko hori egiten // eta ez dute nahi egitea 
118. JF bueno / gaia da / eztabaidak badituztela ta punttu batean ere haserretu ere egingo 

zarete etxean / ezta? // haserretu / ta haserretzen zaretenean / azkenean / 
eztabaidaren bukaeran / nork izaten du arrazoia etxean? (zurrumurrua) aber / paula 

119. PU niri / ba gehienetan gurasoak // ba batzutan / esaten didate / ba gurasoak ba / 
adibidez / nork jan du txokolatea? / ezta? // ba ni ez naz izan // ba / zu izan zara // 
ba / ni ez naz izan // ta / denetan / niri erruak // ta hori injustoa da / ze / ni ez 
banaz izan / ni ez naz izen 

120. YI beti txikerrenari / beti ez duenari // beraiek bi direnez / da zure kontra ala / da 
edozer gauzagatik / zuri bota errue // ez dizute sinesten 

121. MA beti / beti emoten doustea // nire anaiari ezer 
122. JF zer da txikiena zarelako? edo zer? 
123. MA ez haundiena 
124. JF handienari errua // orduan hori gertatze al da / baina arrazoia zenek / beti gurasoek 

// aber / saioa 
125. ST ni orokorrean egoten naz nire aitarekin eztabaidan ezta? ta igual / gehienetan izaten da 

itxuragaitik // nola noan jantzita // eta nire amak ikusten duenez errealitatea kalean / 
ze nire aita ez da ateratzen hainbeste // ba nire amak niri ematen dit arrazoia //eta 
orduan nire amak niri tapatzen dit / eta orduan nire ama eta nire aita nigaitik hasten 
dira eztabaidatzen 

126. JF bai / ta eztabaidak eta haserreak // ta gero zigorrak etorriko dira / ezta? (denak batera) 
// aber xabier 

127. XB askotan / adibidez / zigor bat gogorra jartzen digutenean / beraiekin haserretu egiten 
gara eta ez diegu hitz egiten eta orduan // gurekin hitz egin behar dutenez / gaizki 
pasatzen dute beraiek eta orduan / batzutan ematen digute arrazoia / baina / oso 
gutxitan // gehienetan beraiek dute arrazoia  

128. ?? joe ba niri ez didate zigortzen 
129. ?? niri ez didate ematen arrazoirik 
130. JF zuengatik haserretzen dira beraiek?  
131. ?? bai 
132. JF bai 
133. ?? ia gehienetan  
134. JF bai / beraien arten? 
135. ST bai / ze / adibidez / nik egiten dut gauza bat / baina nire amak niri tapatzea 

prokuratzen du / baia orduan / beraiek eztabaidatzen dira 
136. JF m / zuen etxetan bestetan gertatzen da? / beraiek eztabaidak izatea zuengatik? 
137. UO nere etxean / adibidez / gutxitan gertatzen da / ezta? // nik ahalak egiten ditut beraiek 

niregatik kezka osea // errita ez egiteko // orduan / nik ahalak egiten ditut eta 
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niregatik ez dute erritarik egiten / osea / beraien arazoengatik egiten dute / gehienetan 
/ eta nire etxean hori ez da gertatzen 

138. YI nire etxean gurasoak ez dute hala egiten // zure buruari jarri behar diozu zigor bat / 
eta esan // hau egingo dut hala // baina beste batek esaten badizu ba / eztiozu kasu 
edo / berdin zaizu  

139. ?? baina zure buruari ez diozu inoiz jarriko / zigorra 
(asko batera) 
140. JF aber / kaiet 
141. KM ba / zigorra bada / nahiko gogorra ta asko / ta asko jodiuko dotzula / seguro que hori 

gehio ez dozula egingo / ze / barriro jarrikotzue (zurrumurruak) 
142. JF aber / banan banan esti mesedez 
143. EA nik uste dut alderantziz dela // ze / fastidiatzen badizu / joditu arren beraiei / berriz 

egingo duzu (zurrumurrua) 
144. JF aber / pablo // pablo / mesedez (zurrumurrua) 
145. PI XXX beraiek joditzeko / ba / beraiek berriro egiten dizute hori eta azkenean errenditu 

egiten zara 
146. ST baina pablo beraiek ez dizute ematen eskarmento on bat // ze / igual / ze / 

badakazute / igual / hilabete bat etxean // beraiek sufritzen dute zugatik // ze / 
ikusten dizute zuk / lanak dituzula ateratzeko ta ezin duzula atera 

147. PI zure onerako egiten badute / bai // baina / zuk ze uste duzu / gauza txar bat egin 
badozu / eskarmentoa mereziozu  

148. ST baina eskarmentuaren hirugarren egunerako / beraiek daz eskarmentauta 
149. AE nik uste dut / gauza txar bat egiten baduzu / zigorrekin ez dela ezer konpontzen / egin 

behar duena da / zurekin hitz egin // eta/ zurekin ados jarri // ba hau ez badozu 
egiten / ba hobeto izango da / hitzegiten / baina / ez zigortu // eta zigorrarekin dena 

[bideoa] 
150. JF bueno / bi iritzi garbi ditugu // eskarmentua badela diote / beste batzuk hitzeginez 

konpondu behar dela // zigorren bueltan gabiltza // demanda izaten da etxeetan / 
errieta / eta baina guzti honi berriz helduko diogu / ze lenengo ia ordu erdia / ya / 
pasa zaigu eta esan bezala / araua lege / publizitatea da // belaxe gatoz hori da 
arrazoian / eta zigorren bueltan izango gara // ez alde egin mesedez / belaxe gatoz eta 

[iragarkiak] 
151. JF ikusi duzue // lagunok / ba saioa iragarkietara joan aurretik / nola zigorren bueltan 

genbiltzan / eta ez dut uste nik zigorrak inoren gustukoa izan denik // ez jartzen 
duenarena / eta ez jasotzen duenarena ere ez // baina hori argiago ikusi ahal izango 
dugu / gero hizketaldiarekin jarraitua ahal izateko // ondorengo eritzi hauetan / 
bideoa beraz eta gero eztabaida puri purian // goazen irudiak ikustera 

[bideoa]  
152. JF horixe da gaia / zigorrak / eta ezertarako balio ote duten // garikoitz / adibidez / 

orain arte isilik egon zaigu // eta / zure ustez / balio dute zigorrak? eta zigorrak / 
zuen gurasoek edo irakasleek edo jarritakoan / e oreka izaten al dute egin duzuen pifia 
txiki hori / edo hanka sartze txiki hori eta jartzen zaizuen zigorrak // proportzionala 
izaten al da / ala? 

153. UO ba // zigorrak / nire ustez ez dute baliorik // osea / balio / bai / balio dute / baina / 
ez dira justoak / ezta? // ba / eskarmentatzen duzu / baina / badaude era hobeagoak 
eskarmentatzeko / zigorra egin baino 

[gurasoen bideoa] 
154. JF ta mikel elexpuruk / zuk zer diozu / proportzionalak al dira zuen huts egite txiki 

horiek? eta? 
155. MB nik uste dut / zigorretatik asko ikasi ahal dela / eta igual gauza txar bat egin baduzu / 

ba / ba / gero ez duzula egingo gehiago 
156. JF a / a 
157. AE baina 
158. JF aber xabier 
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159. XB ez dira proportzionalak / zeren eta / ba zigor bat jartzen dizutenean / jartzen dizuten 
zigorra da / zuri min gehien egiten dizuna / eskarmentatzeko // eta orduan / min 
gehiena egiten dizuna jartzen dizutenez / ba / hori gogorregia da // ezta / 
proportzionala 

160. KM horregatik ikasiko duzu hobeto! 
161. ?? (zurrumurruetan) baina / eske 
162. KM proportzionala ez / baina 
163. ?? gero zuk eskarmentatuteko / ezta? 
164. ?? baina / gogorregi bada / gero berriro egingo dozu (zurrumurrua) 
165. JF aber / une honetan / une honetan / zuetariko inor zigortuta al dago zerbaitegatik? 
166. MA ni 
167. JF aber / manex / zergatik? 
168. MA ze / egin gendun pira bat // ta andereñoak jarri zeuzkuen bi idazlan / gero / garbitu 

dogu ya ikastola bi biderrez / mahaiak garbitu douz / eta / oin / e ikasbidaian / e egun 
baten ezin dou egin ekintza bat / ta ezin dou joan diskotekara egun bet 

169. JF bueno / hori ondo etorriko zaizu behiñi pehiñ mahaiak garbitzeko // kontu hori ondo 
etorriko zaizu ikasteko // baina / gero / e adibidez / ba klasera / edo etxera zuen 
ordutegia ipini ta gero / bost minutu etxera berandu iritsi / ala sei suspenso etxera 
ekarri / zigorra bera izaten al da? 

170. AS ez 
171. JF aber / saioa 
172. ST adibidez / etxera beranduago heltzen zaren / ba / bronka // baina / nik erantzuten 

diot / bera / beti heltzen da ordu erdi beranduago / nire ama // beti / eta 
suspensoaren araberan // ba ez daukat arazorik 

173. JF ez daukazu arazorik? 
174. ST ez (zurrumurrua) 
175. JF aber / garikoitz? 
176. GB ba / bronka botatzen dizute pasatu izan zarelako / igual / orduerdi edo // ba / bost 

minutugatik niri ez didate ezer esaten // ba / hamarren / hamarregatik  
177. ?? baina beraiek ordu bat berandu 
178. ?? beraiek beti datoz berandu 
179. JF aber / urtzi 
180. UO nire etxean bronka ematen didate / ba / ez ikastetan txarto nabilelako // esaten didate 

hobeto egingo duzula eta animoak ematen dizkidate / ezta? // baina / beste gauza bat 
da / ya / hori / nobioak eta nobiarik ez dekot / baina / bueno / lagunak eta hori 

181. PI zuk ez dozu eukiko / nik badaukat 
182. JF ordun pablok badaukala esan du / e 
183. UO niri asko gustatzen zait irtetea // ta dirua gastatzen dut / ba / zinean edo gozokietan / 

edo mila gauzetan // eta nire etxean ikasketeta / osea / ikasketetatik / ez da izaten 
zigorrik // izaten da diruagatik edo / irteeragatik 

184. JF diruagatik 
185. ST nire etxean beti konparatzen didate beste klaseko batekin // osea / ni baino gehiago 

den beste klaseko batekin // eta nire ama beti dago konparatzen beste klaseko neska 
horrekin / eta nire aita beti dago nire faborea ateratzen 

186. JF konparaketak beti  
187. ST hobeagoekin 
188. JF onerako (asko batera) aber / banan banan / mesedez / aritz 
189. AU baina bost minutugatik inor ez dabela zigortzen (zarata) 
190. ?? hori zuri / ze niri XX 
191. ?? bost minutu trenara heltzen bazara bai / ze nik behin baino gehiagotan galdu dot trena 

(zurrumurrua) 
192. ST bai (zarata) 
193. JF bueno / baina / konparaketekin ari ginen eta / saioak dio konparaketak direla beti / zu 

baino hobeak direnekin / ezta? 
194. ST klaro baina nik diot (zarata) 
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195. JF ana 
196. AM baina zu konparatzen zarenean / esaten dizute / ba besteak berdin direla / zure alaba 

da (asko batera) 
197. AE nire amari esaten diot / igual / ba / adibidez / suspenditu ditudala batzuk / eta esaten 

dit / jo / ba / zure lengusinak ez du suspenditu baperez eta besteak ez du egin ezer // 
edo / jo / ba / besteak  

(asko batera) 
198. JF aber / yera ari zen / yera 
199. YI beti konparatzen dizute zu baino hobeagoa dena edo zu baino gauza bat // zerbait / e 

/ hobeagoa egin duela // ez beti / ba / jo ze ondo egin duzu / sino / jo / ba / beti jo 
/ ba hau ze txarto egin duzu  

(asko batera) 
200. JF banan bana / mesedez // aber / aitziber 
201. AE zuk gauza ona bat egiten duzunean ez dizute esaten ezer / igual / esaten dizu / bueno 

/ bale / ondo egin duzu / baina / txar bat egin duzunean / beti esaten dizu / 
konparatzen besteekin / eta / oso txarto egin duzula / eta (zarata) 

202. JF mikel / mikel / han goian 
203. MB ondo egiten duzunean ez dizute konparatzen inor  
204. ?? eta beti galdetzen dizu / horrek ze atera du? 
205. UO baina konparaketak onerako izaten dira / ezta? 
206. ?? ba zuk ez erantzun 
207. AE gauza bat ondo egiten duzunean ez dizute esaten eta gero txarto egiten duzunean / 

bronka bat de la letxe? 
208. KM ba / ona egiteko dalako hori bere // ba / txarra egiten baduzu 
(asko batera) 
209. JF aber manex / han goian // bihurri xamarra da eta zer / hik zer esate huan? 
210. MA horrek diño / txarrak eiten dittuzunean / bai / pertsona bat hil eta holan / ezta? 
211. JF hainbesterakoa ez al da izango // bueno / baina / zigorrekin ari gara eta nik galdetu 

nahi dizuet / e gauza bi // batetik / sekula gezurrik esan duzuen etxean / zigor horiek 
ebitatzeko 

212. AS bai 
213. JF bai? aber / pablo 
214. PI nik ez dut esan gezurrik / baina batzuk / bai esan deure // adibidez / ba notak ematen 

dizute eta penke eitxen dozuz asko / ta / ostiralean esan beharrean / ba / astelehenean 
/ ta holan irten ahal dozu zapatue eta domeka 

215. ?? asteburua libratzeko 
216. JF orduan / zuk ez duzu gezurrik sekula esan // (zarata) aber / saioa 
217. ST nire ama ta ni juntatzen gara nire aitari gauza bat esateko // nire ama ta ni ados 

gaudenean // adibidez / gausa batek balio digu hiru mila pezta / da / ba / igual / 
esaten diogu nire aitari bi mila ta bostehun / nire amak eta nik / biok batera / ta 

218. JF bertsio ofiziala bilatzen du 
219. ST bai 
220. UO nire etxean nik esaten ditut gezurrak / ba / ez / ikasketenak ta hori // bai / nik esaten 

det / ba / nire trastadanak // trastada asko egiten ditut ta nik 
221. JF orduan / gezur txikiak bota behar dituzuela / ezta? (asko batera) aber aritz! 
222. AU eta nork ez du esaten gezurrak pa? 
223. ?? denen 
224. ?? beraiek ere / beraiek ere 
225. JF esti / aber / zer? 
226. MB beraiek ere esaten digutela guri gezurrak 
227. AE niri baten baino gehiago // ba / esaten diet / ba / nora joan zara?// ez / ba / egon 

gara / ba / kafe bat hartzen / ta gero enteratzen naiz / ba / egon direla afaltzen // jo 
edo / ba  

(asko batera) 
228. JF aber mikel / han goian / estrenatu gabe / zer? 
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229. MB ba / egia / osea / beraiek nagusiak direla / osea / ez dutela / eske / ez dakit / ez 
dutela 

230. YI guk beraiei ezin deutsegu bota bronka // ze / ematen euskue bat  
(asko batera) 
231. JF aber / mikel 
232. MB ba / igual ba / bronka botatzen digute // baina / eurek egiten dutenean / ba ezebez 
233. ?? baina zu horren kontra joan behar zara! 
234. ?? (zarata) ze morro / ezta? 
235. AE beraiei esatie ez dake gustau horrela izatea / ezta / ba / jo / ba / gurekin bere / osea 

beraiek gure urteak eduki dituenean izaten ziren gure bezala / seguro // baina beste 
denpora batzutan (zurrumurrua) hori ere ulertzea / ezta? 

236. JF bueno / baina arazoak / arazoak / barkatu kaiet // baina / arazoak askotan larritu 
egiten dira // alegia / ba / batiz bat notak direnean / edo beste arazo batzuk 
dituzuenean / ba / zer gertatzen da? / askotan / gurasoekin eztabaida gogorrak izan / 
haserretu etab.ar // eta askotan / zuei inoiz pasatu al zaizue burutik etxetik alde egitea 
edo norabait joatea? (zurrumurrua) aber / kaiet 

237. KM neri bai / pasa oste // holan bronka handi bat egoten denean / ba / ni etxetik noa / 
baina / gero damutu itxe oste 

238. YI etxean baino hobeto non zaoz / ba? (zurrumurrua) 
239. JF yera 
240. YI etxean baino hobeto iñon ezaoz / iñon (zarata) 
241. JF saioa (zurrumurrua) saioa / mesedez / banan bana / bestela // aber 
242. ST nik ez dut pentsatu inoiz etxetik joatea / ze gero konturatzen naiz etxean daukadala 

guztia / dirua / gurasoak / maitasuna ta orduan / ez dut 
243. JF aritz 
244. AU baina horrek / etxetik alde egiteko / ba zeoze berezi ein dozu / ezta? / edo hasarratu? 
245. ST ez baina nik ez dot inoiz pentsatu etxetik alde egitea 
246. AU bueno ba / zuk esateozu oiñ etxean baiño hobeto iñon e zaozela // ordun zetako 

pentsaozu alde egitea? / ze hori konturatzeko / etxetik urten bier izen dozu / ezta? 
247. JF ez omen du pentsatu (zurrumurrua) aber 
248. AU ba hori esan duzu  
249. UO baina hori momentu konkretutan izaten da / ezta? joe / ba / ez dizutelako // esate 

baterako / nire kasuan / ni haserretu naiz ez didatelako uzten irtetzen edo // ba / joe 
/ ba / telebista ikusten / ta aita / eraman edo ama / eraman mungira edo eztakit / 
edozein lekura / ba / ez / ta hor telebista ikusten nago ta ni haserretu egiten naiz / ta 
gero joan egiten naiz // baina gero damutu ta etxeratu egiten naiz 

250. YI ta azkenean etxetik joan baino / ba / birritan pentsatzen dozu / ta / joe 
251. ?? ba / ni ez naz (asko batera hitz egiten) 
252. JF manex / aber / ze esan duk? 
253. MA dirua eukiko banuen / joango nintzen 
254. JF etxetik? tita 
255. ?? (zarata) baina 
256. ?? non egingo duzu lo? / zubipean 
257. JF aber / paula // paula ari da hizketan / aber 
258. PU baina dirua / nondik ateratzen duzu? (zarata asko) 
259. JF mikel / han / mikel / ze esan dezu? dirua nondik? 
260. MB mangatzen 
261. JF a bai? 
262. MB bai 
[bideoa] 
263. JF aber / banan bana / banan bana / orduan / burutik pasa zaizue / paula / zuri burutik 

pasa zaizu etxetik alde egitea / iñoiz burutik? 
264. PU bai / jo 
265. GB baina / nora joango zara? 
266. JF aber paula / ta galdera egin dizu garikoitzek / nora joango zinateke 
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267. AS zubipera 
268. ?? nire amonarengana 
269. ?? ni ez 
270. ?? familiaren 
271. PU nire lagun baten etxera edo / ez dakit 
(asko hasi dira batera hitz egiten) 
272. JF aber / pablo 
273. PI eta beren aitak zure aiten lagunak badira / zuk ze uste dozu / utziko dizutela joatea ala? 
274. AS bai / bai / bai 
275. PI ba / ez 
276. PU hori da nola diren pertsonak // eta pertsonak uzten didate edo ez (zarata) ba / nik ahal 

diet esan // adibidez / ni etxetik noa eta nik ahal diet esan / adibidez / aitziberren aitei 
// ba / aitziberrek esaten dotsa / ba / paula nire etxean gelditzen da lo egiten da / eta 
hori / nik reflexionatzen dodanean / ba / etxera joan / ta baina  

277. PI baina hori ez da etxetik joatea 
278. JF aber / garikoitz! (zarata) hau goian ari da ta 
279. GB ta zuk uste dozu  
280. JF s //garikoitz! 
281. GB eta uste dozu ain errexa izango zala / eskapatu ta / geroz ta / bere etxera joan 
282. ?? (zarata) ba // zuk! 
283. ?? harremana badozu gurasoekin  
284. GB bai / baina zuk beldurra dekozu 
[bideoa] 
285. PU beraiek ez didate // osea / egin behar ezer / beraiek nire ideiak errespetatu behar dute 

// nik gauza bat pentsatzen badut beraiek errespetatu behar dute 
286. GB bai / gero zu bere / beraiek errespetatzen badizute // zuk ere errespetatu behar diezu 

beraiei 
287. PU bai / nik hori egin dut 
288. ?? gero / igual zigortxu bet / e  
289. JF bueno / aritz / bota! 
290. AU hala / zuk esan duzu lehen / zure lagun baten etxera joatea // ba / zure lagun baten 

etxera joatea / ba / zure lagun baten etxea / ba / izango da edo mungin edo ondoko 
herrietan eta zure aitak enterau egingo dire // zeren / gau ta egun egongo dire topetan  

(asko batera) 
291. AE berak reflexionatu egingo zuen egun horretan / eta gero seguru / itzuliko zela 
292. ?? baina / berdinberdin bronka bat eduki duzu 
293. ?? ba bronka zegaitik 
294. ?? igual ez 
295. JF bueno / nik uste dut / ya / nahikoa berotu garela / eta hemen ia denak hizketan batera 

ari zerate / baina // zigorrekin ia bukatzeko / zuen ustez berriz ere akaso bueltatu 
egingo gara // zigorrek ezer konpontzen al dute? // hori bukatu eta gero // eta gero / 
beste kontu bat / zigorra gurasoak ipintzen badizuete edo irakasleek beste kasu 
batzuetan baina / zuen ustez beraiek gaizki pasatzen al dute / eta gaizki pasatzen 
badute zergatik ipintzen dute zigorra?/ manex / manex (zarata) mesedez / banan 
banan / manex 

296. MA gurasoek igual bai / baina andereiñoak eta ez 
297. ?? hori / hori / andereñoak ez / andereñoak disfrutatu 
298. JF bueno / aurten denak suspenso / uste’et / bueno / baina balio dute aber / saioa 
299. ST nire etxean bai pasatzen dute gaizki / adibidez / nire aitak ematen badit zaplasteko bat 

eta ohera botatzen badit // gero bera dator nire logelara / ba / adibidez tapatzen edo 
hola / eta ni beti nago kabreatuta // beraiek pasatzen dute gaizki 

300. ?? ez egin kaso 
301. JF aber / paula 
302. PU nik uste dut hori ez dela zigor bat // nik uste dut / adibidez / aste batetan es nintzen 

joan / klase partikularrera / ez? / eta ba / uste dut hiru hilabete / uste dut zigortuta 
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egon nitzela eta beraiek sufritu dute // baina / eske / beraiek egiten dute hori / ba / 
zu zigortuta zaude / eta ostabere ez duzu egingo / baina / zuk egingo duzu / osea / 
zuk nahi baduzu egin / egingo duzu ostabere 

(asko batera) 
303. JF banan banan / mesedez // aritz / aber / mesedez / bai / aritz 
304. AU zigor batek / balio deu / ba / e ez deukozunean / e / edo / ba / zelan da / e ez 

denean zure familiakoa / ba / berari ea deutso ardura // ba / zuri jartzea zigor bat / 
ezta? andereño bezala 

305. ST zure laguna bada / bai / inportatzen dotzu / zure lagun oso ona bada / ba / 
inportatzen dauzu (zarata) 

306. AU andereñoari zuri jartzen dizuten zigorrak / e inporta zaizkiela  
307. ST segun / ze andereñoa / zure / ba / aprezio asko badautzu zuri / bai / baina 
308. ?? andereñoak pelota badaukatzu es dautzu jarriko zigorra / ez’tozu jartzen zigorra / 

pelota badaukatzu (zarata) 
309. JF mesedez 
310. AE imaginatu / pertsona bateri pelota / dauka ezta? eta orduan / pertsona horrek gauza 

bat egiten baduen txarra / ba / igual esaten dio ba ez egiteko gehiagotan / edo bronka 
botatzen dio baina / gero beste batek egiten badio beste gauza bat / eta ez da horren 
garrantzitsua edo / zigortu egiten dio 

311. ?? nor? nork? 
312. ?? ta batzutan gurasoak ez dira egoten ados 
313. JF aber xabier / hemen 
314. XB gurasoak eta sufritzen dute / ze lehen esan degun moduan haserretzen zarenian 

beraiekin / askotan ez diezu hitz egiten beraiei // eta ez hitzegiterakoan / ba / beraiek 
txarto sentitzen dira / eta laguna egin nahi dute 

315. PU bai eta askotan / adibidez / ba / klasean ezta? ba / baten errua izan da eta guztiak 
zigortzen digute eta hor ez daukate arrazoia 

316. EA hori ez dala juxtua / zuk ez baduzu egin / ezin dizute (zurrumurrua) 
317. JF garikoitz / han goian / aber / garikoitzi txanda 
318. ?? ez dute pentsatzen beraiek / osea / a la primera / pum! 
319. GB bai / baina / hori denak zigortzea / bai baina / beste hori normalean izaten da / ez 

duela urtetzen / ez duelako ertetzen errudunak // edo zigortzen dizu eta zu izan 
bazara / ba / esan behar duzu / ba / ni izan naiz (zarata) 

320. JF mesedez / manex eta konpañia / banan banan saiatu behar degun hizketan // saioa / 
bota 

321. ST andereñoak bronka botatzen dizute / adibidez / hitz egiten zaudenean klasean / 
bainan gero komen zaienean hartzen dizute zuri 

322. JF baina lehen entzun degu hor bideoan oker ez banago / bota dezue / e / disfrutatu 
egiten dutela 

323. ?? bai 
324. ?? bai / hombre / bai 
325. JF bai / aber / ana (zarata) 
326. AM zigorra ez badute / e / eman nahi / ez zuten emango / sufritzen badute ez zuten 

emango 
327. ?? baina nortzuk / gurasoak edo andereñoak? (zarata) 
328. JF aber / manex / zer? 
329. MA andereñoak pozik dauz / zigorragaz 
330. ?? honbre 
331. ?? andereñoak / nik bai uste dot zigorragaz 
332. ?? bestela ez digute uzten  
333. MA gainera pentsatzen daure // e / holan hobeto portako zarala  
(asko batera) 
334. JF baina / batzuk diote eskarmenturako balio duela // pablok lehen aipatu du / eta beste 

batzuek ezetz / ordun / ezezkoa baldin bada / ze irtenbide dago zigorren kontra? 
335. ?? ba // hitz egitea  
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(asko batera) 
336. PU eskarmentatzen zara / baina / eske / berarekin haserretzen zara / eta / trastornatzen 

zara / gainera / osea / osea / egia da 
337. AE niri / batzutan gertatzen zait / osea / igual beraiekin haserretu // ba / ze / 

eskarmentatu egiten da / ta eskarmentatzeko ta hori / zigortu ta hori / eta beraiekin 
haserretu ez hitz egin beraiei / eztakit zenbat egunetan eta nik uste dut zigor bat jarri 
beharrean / gauza bat konpontzeko hobeto dela / beraiek eta nire artean hitz egin // 
eta gero / ba / akuerdio batetara ailegatu 

338. ?? akordio batera heldu 
339. PU nik uste dut beldurra dutela / osea / zurekin hitz egitea / ba / ze / horrela / osea / 

nire ustez / ba zure gauza bat gaizki egiten duzu / eta / ba / zigortuta zaude urte bat 
// eta hori uste dut nik hitz egin behar zela / osea / hori txarto dago eginda eta 
beldurra daukate 

340. MA urte bat? / hori inposible da / ni eskapatu egingo nintzateke / ni / bartzelonara 
(zarata) 

341. JF aber / aitziber 
342. AE nik / ez da beldurra dutelako / nik uste dut pentsatzen dutelako beraiek zigorrakin 

dena konponduko dela  
(asko batera) 
343. JF aber / ainitze / ainitze / utziozue ainitzeri / faborez // aber 
344. AA hombre / eske / zigorrekin / e / zuk eskarmentu bat hartuten dozu zeren gero 

badakite eurek / ba / ingo dauzula / igual ez ain tamaina handikoa / baina gitxi 
345. ?? baina egingo dozu 
346. ?? baina / egingo dozu / baina egingo dozu 
347. AA baina zu badakizu zer eukiko dozu // baina zu ez zara joango iten hori egin dozuna // 

ze zuk badakizu / ya / zigor bat jarriko dizutela / oseake ya  
348. ?? bai / baina hitz egiten badozu / ba / igual / akordio batera 
(asko batera) 
349. AA hombre / bai / hori bai // baina zuk egiten badezu gauza txar bat / eta beraiek 

zigortzen badizute / zuk lehenengo / ba / beraiekin hitz egin behar dezu / hori bai 
350. AE neri zigortzen badidate / ez didate hitz egiten  
(denak batera) 
351. JF ai! / jesus / maria ta jose / hemen xabier hasi da / zeren hemen beste bi hauek / ez 

diote horri aitzen / aitziber eta estik 
352. XB ba / zigorra ebitatzeko ne ustez egin behar dena da / ba / zigorra bidatzen dozun 

momentuan / ba / berarekin hitz egiten hasi eta konbentzitu beraiei hitz eginez / ba al 
dela gauzak arreglatu / ta hitz egin egin behar dela 

353. JF bai jauna! e / nik uste dut / e / zigorren kontua pittin bat ia alde batera utziko dugula / 
ze hitz eginez // bueno / gauzak gurasoekin ez dira bakarrik haserreak eta eztabaidak 
/ hitz eginez gauza asko konpontzen dira // eta zuen arazo asko konpondu dituzue / 
noski // eta hitz eginez / noski / konfiantza bat lortzen da eta abar eta abar // bueno 
/ e / konfiantzari buruz datu txiki batzu baditugu eta // oso bitxia edo harrigarria da / 
ze / norekin hitz egiten duzuen zuen arazoei buruz galdetu zaie zuen adineko zenbait 
gazteri eta bitxia badirudi ere / ba / mutilek / normalean / ia erdik // hitz egiten dute 
batipat anaiekin // gero / ya / amarekin / eta aitarekin eta inorekin baino askoz 
gutxiago // erdiek anaiekin hitz egiten duzue / mutilok normalean // eta 
emakumeetan / berriz / nesketan ez da horrelakorik gertatzen / ze erdiek / batizpat / 
amarekin hitz egiten duzue // konfiantza puntu hori / eztabaidak / norekin duzue 
konfiantza? / ze arazo konpontzen dira? // aber / mikel 

354. MB nik lagunengan 
355. JF zer? 
356. MB lagunengan 
357. JF lagunengan duzu konfiantza 
358. MB bai 
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359. AE baina / nik hori / mikelena / lagunengan / uste dut / ba / zera / bera handiena da / 
eta ez daukalako neba bat handiagoa / baina / zuk badakizu ahizpa bat edo neba bat 
handiagoa eta berak ulertzen dizula 

360. ?? eta ez badizu ulertzen? (zarata) 
361. ?? baina ulertuko dizu / ze / bera ere hortik pasatu da 
362. JF aber / esti / mesedez! 
363. EA nik ere badaukat ahizpa nagusi bat / ezta? / berak / eta berak konprenditu egiten dit / 

eta berak arrazoia ematen dit / orduan ba / berarengan daukat / e / konfiantza 
364. ST baina nik ez daukat neba arrebarik 
365. JF aber / baina / saioak dio ez daukala neba arrebarik / ezta? 
366. ST eta orduan nere amarekin hitz egiten dut / zeren nire ama ez dago gehiago errealitatean 

/ osea 
367. JF urtzi 
368. UO ba / nik ez dut neba arrebarik eta nere lagunekin 
369. ST lagunekin ere hitz egiten dut nik 
370. JF aber / urtzi ari zen / aber / barkatu 
371. UO nik ez dut neba arrebarik / eta nik trankil trankil lagunekin egiten dut berba / eta 

beraiekin / osea / arazoak konpontzen ditut / eta 
372. ST eta zure amarekin / ez duzu konfiantza / edo zure aitarekin? 
373. JF barkatu i’dazue mesedez / datuak datu / nik / e / aipatu dut hori / baina / gaurko gaia 

gurasoak dira / eta gurasoekiko harremanetan / zer moduz? / zer nola? / 
konfiantzarik ba al dago? / yera 

374. YI ba / nire etxean nire amarekin hitz egiten dut / eta ondo eramaten naiz eta / e 
gehienetan / nire aita / ba / egiten dugu horrela diskutitu edo // horrela edo nire ama 
eta ni nire aitaren kontra / askotan 

[gurasoen bideoa] 
375. XB nik nire gurasoekin konfiantza badaukat / baina askorik ez // ze / beraiengandik oso 

desberdinagoa naiz // ta konfiantza gehiago daukat nire lengusu batean // ba / 
berarekin nago beti / ba / kalean / klasean / lagunekin / eta berarekin hitz egiten eta 
// eta berarekin nagoenez beti rollo horretan sarturik / ba / berarekin daukat 
konfiantza 

376. JF ulertzen al zaiztuzte / zuen gurasoak zuek? // ulertzen alzaituzte? 
377. ?? bai (zurrumurruak) 
378. JF aber / pablo 
379. PI bai / eta oso ondo gainera // adibidez / nire aitak eta nire amak oso ondo ulertzen / e 

/ oso ondo ulertzen 
380. JF bai? ulertzen zaituzte? (zurrumurruak) aber kaiet 
381. KM nei ulertzen nabe / baina batzutan / pasan de mi / olimpikamente // ez doste / ezta 

kasurik eitten 
382. JF utziozu urtziri 
383. UO nire kasuan ulertzen naute / nire kasuan ulertzen naute / baina kasu batzuetan adibidez 

/ ikasketetan // ba eurak ere suspentsoak ekarriko zituzten / eta / joe / horretan 
ulertzen naute // baina / beste gai batzuetan / ba / lagunetan / eta osea / beste 
denbora batzuk dira eta gauzak aldatu egin dira // eta horretan ez naute ulertzen 

384. JF (zurrumurruak) ta esti edo aitziber ulertzen zaituzte zuek? 
385. AE neri ikasketetan eta / ba / esaten diet ba / bat penkatu dudala eta horrela // eta 

botatzen didate una bronka de la letxe / ze beti izan da nire ahizpa una enpollona bat 
// bueno / enpollona bat / beti nota onak atera ditu // beti esaten dit / ze nire 
ahiztak beti atera ditu nota onak / eta nik ez // eta que me toco las narices 

386. ?? (zurrumurruak) ikasi / ikasi! 
[gurasoen bideoa] 
387. JF mikel bota // bota / baina entzuteko modun 
388. MI ba / berak / bera modokoa izateko / ba / gehiago ikasi  
(asko batera) 
389. JF aber / hemen ez da tutik ulertzen // aber / paula / bota paula! 
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390. PU ba ze / ya / ikasten / niri pillotan pasa zait / ta nik ez dut askorik ikasten // ta ikasten 
ari naiz / eta ya / burua daukat esplotatu egingo zaidala  

(asko batera) 
(txaloak) 
391. JF eta hemen (buruari helduz) bum / bum ez dakit zuri / baina niri martxa honetan bai 

// niri martxa honetan bai jarriko zait horrela burua // (zurrumurrua) aber / ea pittin 
bat bideratzen dugun // saioak bazuen zeresanik honi buruz / ez? 

392. ST ez 
393. JF bueno / ba / lehen iruitu zait // bueno baina / gurasoek / esan bezala// ulertzen al 

zaituzte? zuen lekuan jartzen al dira? / garaiak aldatu al dira / ala bakarrik / gauza 
batzuetan bai / beste gauza batzuetan ez komeni zaienean / eta gero entzun dut / 
behin baino gehiagotan zuengandik / ba ez zaituztela / ez dizuela jaramon askorik 
egiten zuen gurasoek // kexa hori asko entzun dut ezta? (zurrumurruak) aber / manex 
/ hor goian mesedez / bera hasi da eta 

394. MA nik ez dotsat kasurik egiten eureri // ni banoa kalera // etxean zertarako naz? 
395. ?? niri eurek bai itxen oste kasu // danetarako gainera // gertatzen dana da 
396. ST garaiak aldatu egin dira // baina ikasketen kasuan / ikusten zaituzte zuri ikasi ta ikasi / 

ta ezin duzula / ta ez zaizula sartzen buruan // eta dagoz / nire ama niri bronka 
botatzen alde batetik / eta nire aita nire amari esateko ixiltzeko / niri ez botateko 
bronkarik 

397. YE gainera desberdina da / bakar bat izan / edo anai bat eduki 
398. ?? bai / hori egia da 
399. PU baina / eske / ni uste dut / zu anaia edo arreba badaukazu / zu / osea / bera oso 

enpollona bada // zu / eske / zu / eske / berdina ezin zara izen 
(eztabaida ulertezina) 
400. JF aber kuadrilla // mesedez / mesedez / entzun // gero / gainera / gurasoen 

harremanak / zuen kuadrilla hor dago // ze / zer da garrantzitsuagoa / zer da 
garrantzitsuagoa gurasoekin harreman ona izatea ala lagunekin eustea edo ez eustea / 
hori garbi dago / irten da gai hori / eta gero / garbi dago / zuek erderaz la edad del 
pavo / edo edade punttu horretan bazaudete egon / eta ulertze al zaituztete / e / 
zentzu horretan // ala zer da zuentzat garrantzitsuagoa / kuadrillan / lagunen artean 
ondo eraman ahal izatea / ala gurasoekin ondo eramatea 

401. AS biek / biek 
402. JF aber ainize 
403. AA nik / adibidez / baita nire aitarekin eta nire amarekin / biekin ahal dut hitz egin // eta 

nik uste dot / ba biekaz egin behar dozula berba // eta holan ya daukosuz konsejoak 
bai lagunenak eta bai gurasoenak / eta (zurrumurruak) 

404. PU eske 
405. ?? baina zure gurasoek ez badizute ulertzen / ze egiten duzu? 
406. EA harremanak eukitzea biekin / ba da ona / baina nik gurasoekin ez daukat harreman 

ona 
(asko batera) 
[gurasoen bideoa] 
407. JF [zurrumurruak] aritz / aritz / bota (eztabaida ez da ondo ulertzen) 
408. AU lagunekin zure gurasoekin baino gehiago / ze zure lagunekin ezpazara ulertzen / ba 

etxea dekozu zure aitak ulertze itten dosue / baina zure gurasoak ez badozuz / nora 
joango zara 

409. ?? eta lagunik ez badekozuz 
410. ?? gurasoekin lagunekin baina hobeto eraman behar zara 
411. JF [zurrumurruak] bueno aitziber / hemen oilategia pittin bat berotu egin zaigu eta pixka 

bat baretzeko / ikusten duzue askotan kexu dagoela / ba / zuen semeen aldetik / 
etxean zaudetenon semeen aldetik // ba askotan beraientzat garrantzitsu diren gauza 
asko ez dituzuela kontutan hartzen eta jaramon gutxi egiten diezuela // hauen / gazte 
hauen erreferentziak eta hauen bizitza helburuak direnei buruzko bideoa prestatu dugu 
/ eta gero / honen bueltan jarraituko dugu gai honekin / beraz / aurrera irudiak 
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[bideoa] 
412. JF bai jauna / bideoan ikusi ahal izan duzuenez / ba / gaztetxo hauek / ba beren 

adinekoei / beren lagunen iritziei / kuadrillakoei eta oso lotuta egoten dira / eta hortxe 
gertatzen da gertatu beharrekoa // alegia zer da garrantzitsuagoa? / ze beraien artean 
ba / imitatzea sortzen da / batek egiten duena besteak egitea / erretzea / modak / 
moda jarraittu beharra // eta askotan gurasoek /jakina / kontrolatu egin nahi izaten 
zaittuzte // zertan zabiltzaten norekin / etab.ar // kontrolatzen hori zer iruitzen 
zaizue? gurasoek jakin nahi izaten / zertan norekin (zurrumurrua) banan banan 
mesedez // mikel hasi da hantxe ertzean 

413. MB ba niretzat ondo / ze / ba / gurasoek ba / guri ba / zeozertan kontrolatu egin behar 
digute  

(asko batera) 
414. JF aber / xabier hasi da hor atzean 
415. XB jakitea ondo dator / baina gero / jakin ostean guri kritikatzea / ba / hori ez dago ondo 

// badakite / ba / konprenitzea hor gabiltzezela / ta guri uztea hor 
416. AE eske niri egiten didatena da / ba etortzen naiz zapatu batean eta esaten didate / 

norekin egon zara / non egon zara / ze ordutan egon zara  
417. ?? ez erantzun 
(asko batera) 
418. JF bueno lagunok / gaia jarri dugu mahai gainean / gaia jarri dugu mahai gainean (3”) 

ikusten duzue hau bero bero datorrela / baina berriz ere pixka bat telebistaren legea 
iragarkiak dira eta ya / azken txanpan sartuko gara hori da arrazoian / ez alde egin 

[iragarkiak] 
419. JF hori da arrazoia / hori da arrazoia du izena saio honek eta ea hemen arrazoi garbirik 

ateratzen dugun gure gaztetxoengandik // badakizue / beraien erreferentziez ari ginen 
/ kuadrilak asko mugatzen dituen / kuadrilan gurasoek nahi ez dituzten gauzak egin 
behar ote dittuen / eta gero gurasoek asko kontrolatzen dituzte // axola kabeak diren 
/ notez bakarrik arduratzen diren ala bestela zer egiten duten / nondik / nora / 
zergatik horren bueltan // zer iruditzen zaizue? / aber / paula? asko kontrolatzen al 
dute gurasoek? 

420. PU jo (barrez) 
421. JF aber / xabier 
422. XB bai / larregi kontrolatzen dizute / kontrolatzen dizute janzkera // norekin ari zaren / 

zer egiten duzun kalean / ikasketak eta dena eta apur bat libertate guztiz ez digute itxi 
behar / baina litertate pixkat itxi behar digute relajatzeko gu apur bat 

423. JF baina hori zergatik egiten dute / ba / zuek lagun artean gauza asko egiten dituzuelako 
// adibidez / ba / zuen kuadrilan demagun / bat erretzen hasten dela / edo / batek 
erosten dituela martinsak / eta denok martinsak erosi nahi dituzue // eta orduan / 
bide hori jorratzen duzuelako / horregatik nahi dute jakin / zergatik / zenekin 
zabiltzaten etab.ar / etab.ar 

424. ?? hori gertatzen da / baina eske / ni uste dut / ez dakit / eske / ni uste dut / zure lagun 
bat erretzen badu // zu ez duzula erre behar 

425. ?? kotilla batzuk dire 
426. ?? egie 
427. ??  konfiantza eduki behar duzu zurekin / ezta? 
428. PU ta hori konfiantza falta bat da / ta zuri sinesten badizute / ba zuri sinestu behar dizute 

guztia 
429. JF m aber / yera 
430. YI gainera / ez badizute kontrolatzen / ba / zuk egiten duzu nahi duzuna / ta azkenean / 

ez bizitzan ez duzu aurrera ateratzen // baina larregi kontrolatzen badizute ahogatu 
itten zara 

[gurasoen bideoa] 
431. JF ana 
432. AM hori da konfiantza ez edukitzeasentitzea / ze ez badizute kontrolatzen hori konfiantza 

edukitzea da / zure gurasoekin 
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433. JF baina zuek lagun artean askotan egiten al dituzue // printzipioz zuek nahi ez 
dituzuenak / baina ondorengoek eramaten zaituztenak / ba / guazen taberna honetara 
/ edo guazen musika hau entzutera edo guazen erropa hau (zurrumurrua) aber / 
manex! 

434. MA ez ba ze / gure grupoan bateri gustatzen zaio bakalaue / ta beste batzuri ez 
435. JF ez? 
(denak batera hitz egiten ari dira) 
436. JF aber / mikel / bota! 
437. MB bateri gustatzen bajako / eztako gustau behar danari hori 
438. ?? baina errespeta in ber da hori (zurrumurrua) 
439. JF bueno / baina / hemen zer ari zarete / adarra jotzen? // zer beti esaten duzue / 

zergatik erretzen duzu / eta lagunek erretzen dutelako // aitzakia askotan entzuten da 
// orduan? / (asko batera) saioa / aber / saioa 

440. ST zer aitzakia jarriko duzu ba bestela? // eztakizu ze aitzakia jarri 
441. JF ez baina nik hala diot // orduan gurasoek / horregatik jakin nahiko dute / ezta? / zuen 

erreferentzi horiek ezagutu egin nahi izango dute 
442. ST ezagutu bai / baina hainbeste kotilleatu ez (zurrumurrua) 
443. JF aber / ainize 
444. AA eske zure aitak dira eta kotilleatu bere ez dute egiten 
445. ST jo eske gauza bat da kotilleatu / eta beste gauza bat da // zu lagunekaz 
446. ?? XXX 
447. AA eske beraiek jakin nahi dute / zuk zer egiten dozun kalean 
448. ST baietz / baina ainize gauza bat da zu launekin egotea trankil kalean // eta derrepente 

ematen duzu bista atzerantz eta han daude zure gurasoak (zurrumurrua) 
449. JF aber / aritz // aritz / mesedez 
450. AU eta zergaittik ez dira egongo zure aittak kalean? / kalea ere eurena da 
451. ST ni ez naiz egoten eurek ikusten 
(asko batera) 
452. JF aber pablo! (zurrumurrua) 
453. PI ze zutaz interesatzen dira // baina (zurrumurrua) 
454. AA eske nitzako / ya / gaur egun kontrolatu egin behar dizute / ze pilla bat jente dago 

gaur egun mozkortuta ta drogata / ta zuk ze nahi dozu / horrela ibiltea? (zurrumurrua) 
455. AE ba hori konfiantza falta da // ze zuri esaten badizute ia erretzen baduzun ala ez eta zuk 

ezetz esaten baduzu eta ez badizute sinesten / horrek esan nahi duena da ez dizutela 
sinesten  

456. AA hori da ez dozulako berba gehiegi egiten aitagaz // ze zuk egiten badozu 
(zurrumurrua) 

457. AU zuk konfiantza eukiko zenuke / zuk seme bat eukiko bazendu eta oingo gizartia baino 
txarrago egongo bazan? 

458. AE ba berak niri esango balit gauza bat / nik berari sinistuko nion // ez nintzen egongo 
berari 

(asko batera) 
459. JF aber mantxo mantxo (3”) xabier mesedez / xabier 
460. XB ba / ez dala konfiantza falta daukatela // konfiantza al dute euki / baina / daukate 

beldurra zuk zer egingo duzun / ta bildur horrekin 
(zurrumurruan JF eta haurrak batera ari dira hizketan) 
461. JF zein dira zuretzako guraso idealak? kontrolatzaileak ala nahi duzun guztia egiten uzten 

dizutenak? (zarata handia) aber / estiri esan diot // aber / mesedez / estiri galdetu diot 
/ ta gero gaiñontzekoak (zarata) 

462. EA den dena / ez / baina / apur bat kontrolatu behar dizute / baina den dena ez 
463. JF pablo / aber / pablo (zarata) urtzi / bota urtzi // 
464. UO nire ustez / baina ez gehiegi / ba gero pasota batzuk gara eta 
465. JF aber han mikelek zer dio? aber / zer? 
466. MB ba / bakoitzak bere bizitza du eta / bakoitzak nahi duena egingo du ezta? 



  Transkripzioak 
   
   

  547 

467. AE mikel / bakoitzak bere bizitza du / baina zuri ez zitzaizun gustatuko zure semea 
drogata bat izatea / ezta? (zarata) 

468. JF garikoitz guzti honi buruz zuk 
469. GB ba kontrolatzea ondo dagoela / baina pasatu barik (zarata) 
470. JF zuri zer iruditzen zaizu / onartu egin behar direla gauzak? (zarata) ea utziozue 

garikoitzi 
471. GB igual e // esan dutena lehen / ba ikusten dutena denak mozkorrak hor lurrean / ze ta 

/ nahiz eta konfiantza eduki / ba / bildurra dute / ezta? ta porseakaso / ba / apur bat 
kontrolatzea / ba / nire ustez ez dago txarto 

472. JF zuek ba al duzue erabakitzeko ahalmenik horretan? (zurrumurua) aber / mikel 
473. MB ze igual ba / zeozetan / ba / eurek ba kontrolatu egin behar digute / ta / beste 

batzutan / ba / libertate gehiago utzi behar digute (zarata) 
[gurasoen bideoa] 
474. JF aber / kaiet 
475. KM gero igual ikusten / ai / drogata / eta / zer? 
476. ?? (zurrumurruak) ez / baiña / kontrolatu behar dizute / baina / medida batean 
477. JF aritz 
478. AU zuri zure gurasoak etxan segidu dizute noizbait? 
479. ST zelan segidu? 
480. AU atzea segidu? 
481. ST segidu berez / baina jaietakoa pasada bat da (zurrumurrua) jai batetan egon nire 

lagunekin / eta eman bue han ikusi gurasoak bai // (zarata) kontrolatu nahi dizute / 
baina ez dizute kontrolatu behar hainbeste 

482. JF aber / utziozue 
483. GB gauza bat da kasualitatez gurasoak ikustea / hori neri askotan pasaten jaste / eta beste 

gauza bat da / ya / erdi atzetik joatea // hori ya / niri etzait gustatzen 
(asko batera hitz egiten) 
484. JF ana 
485. AM zuri beti kontrolatzen badizute / kaletik eta hori // konfiantza edukitzea ez da / osea / 

ez daukazula konfiantzarik 
486. JF bueno kontrolatu eta garrantzia eman // baina / kontrolatu / beti kontrolatzen 

zaituztete / zuek beti nahi duzuen gauzetan ala zenbait gauzetan etzaie importa eta 
beste batzuetan bai // aber / nola? 

487. AM hori gertatzen da 
488. PU baina eske ni kontra nago kaietegaz / ba / beldurra daukatela / ba gero zu drogata edo 

pintxetan egotea // baina / zu ez nahi baduzu hori egin zu ez duzu egin behar  
(asko batera hitz egiten) 
489. JF aber utziozue berari 
490. PU zuen lagun guztiak drogatak dira ezta / eta zuk daukazu / ba / jo / ba / nik probatu 

egin nahi dut / ezta? baina gero / osea / zuk badakizu droga probatu eta engatxatzen 
baldin bazara hil egingo zarela // osea /  

(zarata) 
491. JF aber / aber / aber / mantxo mantxo // aber / mesedez / aitziber 
492. AE ez dauka zerikusirik / zeren eta lagun guztiak badira / eta probatzen baduzu eta 

engatxatzen bazara // zuk ya / zure lagun guztiek badakite hil egingo zarela edo al 
duzula / edo edozer gauza al zaizula gertatu // baina eurek engantxatuta daude 

493. KM ba horregaittik kontrolatzen euskue 
494. AE bai / baina nik ez dutela pasatu behar  
(zarata) 
495. JF aber / manex / bota 
496. MA zuk hemerzortzi urtegaz gure dozuna eingozu (zarata) 
497. JF aber / paula (zarata) mesedez / banan bana / bestela ez dugu bat ere entzuten da / e 
498. PU nire ahizpa nagusiena hamazortzi urte dekoz / yolanda / eta // orain uste dot 

zapatuetan / orain uste dot / hamabietan doala etxera // ta hori injustoa da / zeren 
eta hamazortzi urte dekoz / ya nagusia da eta ya / ba // or (zarata) 
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499. JF aber / mikel / mikel zer diozu? 
500. MB ba ez joatea hamabietan! (zarata) hamazortzi urtekin / bueno / nik gaupasa egiten dut 

/ bueno 
501. PU ba zuk! / baina nire ahizpa ez // nire ahizpa ez! nire ahizpa bildurra dauka // ze esaten 

die / eske nire aita da / zu hamabitan hemen zauz eta minutu bat beranduau etortzen 
bazara zigortuta zaude / ta horregatik ez da heltzen (zarata) 

[txaloak] 
502. JF hemen / eritziak eritzi // mesedez / eritziak eritzi / hemen kontu guzti hauek zikloan 

joaten dira / noski / eta seguraski / zuek zuen gurasoen adina daukazutenean beste 
gauza batzuk egingo dituzue / nahiz eta orain beste gauza batzuk pentsatu garaiak 
aldatu egiten dira / noski eta orain ba ya / garai honetarako konponbideak behar 
ditugu eta horretarako / ya / zuen iritziak ikusi beharko ditugu // baina 
konponbiderik ikusten al duzue? inondikan ere? / ze guraso mota behar den esan dugu 
// ba / erdi bideko bat // aber / iritziak! ana / han goian / bota 

503. AM ba / denboragaz ere bai / gu aldatuko gara eta gure seme alaben aurrean jarrera 
desberdina izango dogu 

504. JF jarrera desberdina izango duzue / eta ea hala izaten den // konponbideekin jarraituko 
dugu / baina lehenik eta behin irudi politt batzuk ditugu / eritzi argi batzuk / horiek 
entzundakoan azken txanpan sartuko gara // aurrera / beraz / konponbide hoiek / 
baldin badaude 

[bideoa]  
505. JF antikuatuak // konponbideak ez direla errexak // eta esan dugu zikloak izaten direla 

// gero hauei tokatuko zaie seme alabak izatea // eta askotan / txintxoaren plantak 
egin behar direla / gurasoekin ondo eramateko eta gero batek / ahal duena edo nahi 
duena egiteko // baina zuk / ze egingo zenukete // zuek zuen 

506. MB niretzat ez dago konponbiderik 
507. ?? niretzat ezta 
508. JF aber / itxoin itxoin itxoin // konponbidea / bueno / diot / nik diot / zuek gurasoekin 

ondo egoteko / beraiek zer egin beharko lukete / zuen lekuan ipiñi ta zuek zer egin 
behar duzue gurasoen harreman hori hobetzeko / mikel 

509. MB ba bien artean hitz egin / akordio batetara heldu 
510. JF ez al dago konponbiderik / e? aber / aber / aber / ordun / zer diozue / aber? ez duzu 

sinisten? 
511. MB hitz egin / baina / hitz eginez / bere (zurrumurrua) 
512. JF aber / utziozu berari 
513. MB hitz eginez bere / batzutan ez duzu konpontzen 
[gurasoen bideoa] 
514. JF aber / banaka banaka / manex 
515. MA hitz egitea sermoia aguantatzea da / ta ez dozu eingo ezer 
516. ?? nik sermoia ez dot 
517. ?? elkarrizketa dau zure aita eta zure artean / ala bronka bat dau 
518. JF bueno / aritz baina / zer egin beharko lukete gurasoek gaur egun egiten ez dutenik / 

zuen arteko harremana hobetzeko? / zer ikusten duzue? aber / kaiet 
519. KM ba lagun moduen hitz egin gurekin 
520. JF eta zuek beraiekin? (asko batera) aber / pablo? 
521. PI denen postuen jarri 
522. JF aber / xabier 
523. XB ba / gure artean hitz egin / eta eurek guk esaten doguna konprenitzea / baina geuk ere 

aldi berean / e / ba / beraiek esaten dutena konprenitzea 
524. JF baina ez al duzue esaten / normalean egiten duzuela // pelota egin / bai / bai / bai / 

amenamen esan eta gero atzetik? (zurrumurrua) egin beharko zenukete? (zurrumurrua) 
urtzi 

525. UO nere ustez berba egin bai / hitz egin / baina / gehiago entzun / osea / osea / zuk 
egiten duzu berba / eta askotan eurek ba pasota egiten dute / paso / eta ez dute 
entzuten / ezta? 
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526. JF eta baita zuek ere bai beharbada / ezta? beraien sermoia entzun / eta hala / txipa 
kendu / eta hala (3”) paula! 

527. PU ni kontra nago xabierrekin / ba ze eske / ba ni uste dut / zu / zu zure pentsamenduak 
dituzu / eta zure pentsamenduak defendatu egin behar dituzu // zu / gauza bat / osea 
/ ez duzu egin eta zigortu egin dizute / adibidez / ezta? / ba ni hori ez dut egin eta ni 
ez naiz egongo zigortuta / zeren eta ni hori ez dut egin (zurrumurrua) 

528. JF aber / mesedez / banan bana / bestela ez dugu ez konponbiderik eta ez ezer ere 
aterako 

529. PU eske / batzutan / batzutan zu beraieaiti errespetatu behar diozue / osea / jilipoias 
esaten badiozu / ba osea / bronka bat daukazu // bueno / fenomeno / eta beraiek 
(asko batera hitz egiten) 

530. JF aber / guazen bestekaldea 
[txaloak] 
531. JF mesedez / ia / mesedez // azken minutu hauek oso preziatuak dira / ia denbora 

korrittu egiten da eta // garikoitz zer diozu guzti honi buruz? 
532. GB ba nik uste dut / osea / bakoitza bestearen lekuan ipini behar dala / osea / gurasoak 

semeri ulertu apur bat eta semeak gurasoeri ulertu 
533. ?? ba ezpadio egiten kasurik  
534. ?? baina egingo dizute kasu  
535. ?? zuk serio hitz egin beraiekin eta egingo dizute kasu 
536. ?? ba hori guraso mota batzuk izango direz 
537. JF bueno eta zuek / zuek / zuen seme alabekin zer egingo duzue? / (zarata) aber pablo 
538. PI ondo / beraiei ondo hezitu eta holan 
539. ?? lagun bezala tratatu 
540. JF mesedez ixildu edo utziozue hizketan berari 
541. PI eta apurtxu bet libre izen / eta holan 
542. JF eta kontra egiteko esti ari zen hor / aber 
543. EA ba nik uste dut / ba / ba / beraiekin berba / berba egin eta holan / ta libertate gehiago 

eman // niri ematen didatena baino gehiago 
544. ?? libertatea puntu bateraino 
545. JF saioa (zarata) zer esan duzu? anari utzi mesedez  
546. AM libertatea utzi bai / baina puntu bateraino // ze berak / berak nahi duen gustia ez dau 

egingo 
[gurasoen bideoa] 
547. XB onena da / mikelek esan duena / ez? ez eduki seme alabarik ta ya / ez // holan ez 

daukazu ardurarik  
548. JF hori ez da oso zentzuzkoa izango / ezta? (asko batera) bueno eta diozue // errexena 

hori izango litzatekela / ze gaur egun / zuen ustez errexa al da? // bai / zuen postua 
ez da oso errexa izango / ze ikasketa asko dituzue eta burua lehertzeko zorian 
daukazue / etab.ar tabar // baina zuen ustez errexa al da zuen gurasoen postuan 
egotea / lana egin behar / eta aber / ze iruitzen zaizue? aber urtzi 

549. UO nire ustez ez da oso errexa // osea / hauek lana egiten dute eta aparte / zutaz / osea / 
arduratzen dala / hori oso gatxa da 

550. YI beraientzat karga bat da gu beti lepoan eramatea / gutaz arduratu / biarra / etxeko lana 
/ ya agobiatu egiten dira / gu bezala (zarata) 

551. JF paula 
552. PU eske beraiek / niri pilla bat fastidiatzen doste / eske / zu heltzen zara etxera // 

amaitzen dozu partikularrak eta etxera heltzen zara zortzi t’erdietan eta beraiek / etxera 
heldu / osea lan egin ondoren / etxera heldu eta etxean lan egin / jo / eske estoy hasta 
el moño! eta horrela hasten dira / eta beraiek ez dute konprenitzen zu nola zaude / 
osea / klasean ze egin behar duzun / ikasi behar duzun / etxeko lanak eta ez baduzu 
egiten / ba / penkoak eta gero zuri bronka // hori ez dute ulertzen / e (zarata) 

553. JF kaiet / aber 
554. KM bai / hori konprenditzen dute (zarata) 
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555. PU zuk esaten dozu / jo / super kantsauta nao // eta esaten dizute // jo / ba / ni bere // 
eta egin hori eta egin hori / ze / ni bere egin behar dut (asko batera) 

556. JF aber pablo / utziozue pablori / pablori (zarata) paula / errespetatu // utziozu pablori 
orain 

557. PI zu ikasten baduzu / e / bakar lan baterako eta beraiek ikusten badute ikasi egin duzula 
// nire kasuan behintzat / esaten didate / suspenditu egiten badut ez dela ezer 
pasatzen 

558. ST ba nire kasuan ez da pasatzen hori // nire kasuan ikusten didate (zarata) 
559. PI baina ikusten badaure hori egiten duzula / pelotak ikutu / ba // ba orduan bai dau / 

bronka eta zigorra 
560. ST nire kasuan ikusten badaure ikasten dodala / eta oraindik ere ni baino gehiago den 

batekin konparatzen didate  
561. PI hori niri bebai 
(beste batzuk atzean) 
562. JF lagunok / ia bukatzeko ordua iritsi zaigu / aber / aritz / bukatzeko / bota 
563. AU baina / zu baino txarraogaz konparatzen badotsue / hori askoz txarrau da 
564. ST ez baina ikusten badozue ikasten zaozela // zergaitik konparatu behar dotzu beste 

batekin? 
(asko batera) 
565. JF bueno ba / konparaketak / aber / aitziber / mikel da konpañia / mesedez // kitto 

egin beharko dut / gurasoak bezela / amen jesus // eta hemen / ordua da lege / 
badakizue telebistan eta konponbidea ez da errexa baina / garbi dago bai / arazo asko 
konpontzeko / inundikan ere / hauek zuekin eta zuek hauekin hitz egin beharra 
dagoela eta konponbide batera iritxi // bestela / ba / zeharkako gezurrak eta abar / 
beti egongo dira / zikloak ziklo dira // baina ia konpontzen dugun ba / hitz egitearen 
bitartez nolabaiteko irtenbide bat 
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7. GAZTETXOAK (4): HDA IKASKETAK 

7.1. DATU OROKORRAK 

Ekoizpen lekua ETB. Hori da arrazoia! saioa 

Data 1997 

Iraupena 1:04:00 

Gaia Zertarako ikasi? 

Moderatzailea Joxe Felipe Auzmendi 

13-14 urteko hamasei gazte: Partaideak 

Olatz Goñi (OG) 

Unai Bujanda (UB) 

Izaskun Fernandez (IF)  

Amaia Benito (AB) 

Oier Elgezabal (OE) 

Maite Asensio (MA) 

Goiuru Barandika (GB) 

Hostaizka Torres (OT) 

Aritz Gaztamintza (AG) 

Oihane Etxabe (OEt) 

Itxasne Mendia (IM) 
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7.3. TRASKRIPZIOA 

1. JF gabon / gabon jaun andreok // eta ongi etorri / hori da arrazoiaren hirugarren 
emanaldi honetara // esan beharrik ez dago / ba / gizartearen eta denboraren 
poderioz / denborak aurrera egin ahala / ba geroz eta hobetogo bizi garela // ba / 
geroz eta informazio gehiago daukagu / geroz eta erosogo bizi gara gure gizarte 
honetan / baina // formazioaz eta heziketaz / gauza bera esan al daiteke? // horixe 
eztabaidatuko dugu gaurkoan // ze hain zuzen ere / ba / jendeak zer ikasten du? / 
zergatik ikasten du? / gure arbasoen esaera zahar batek / ondo dio // zer ikusi / 
huraxe ikasi / eta askotan hori // heziketa askotan mugatzen dela bakar bakarrik / ba 
inguruan hainbat faktorek / bai gurasoek / bai / bai hezitzaileek eta telebistak eta / 
zertara bultzatzen gaituen // ba guzti horren bueltan ibiliko gara // ze / zer ikasi? / 
zertarako ikasten den / oso galdera garrantzitsua baita / ze gainera azken finean // ba 
gaur egun / gaztetxo hauek etorkizunean langabeziaren ezpata gogor hori hortxe dute 
/ eta nora jo / zer egin // horren bueltan ibiliko gara / eta horretarako / badakizue / 
lehenik eta behin / ika mikan / solasean ibiliko garela / baina ondoren / gai honetaz 
inork / baldin badaki / ba / jakina / eusko jaurlaritzako hezkuntza sailburua dugu eta 
/ elkarrizketarako bera izango dugu / inaxio oliveri gure artean // baina / gaiaren / 
mahai // mamiari / barkatu / lehenik eta behin gaztetxo zenbaitek guzti honi buruz / 
ze iritzi duten ikusi ahal izango duzue ondorengo irudiotan // bideo honetantxe // 
aurrera beraz  

[bideoa] 
2. JF irriparrak bai / bai hor irudietan eta baita ere gure platoan / baina hemen jokoan 

dagoena / oso gauza garrantzitsua da // gaztetxoen / euskal gizarteko gaztetxo hauen 
/ ba / etorkizuna // lana / guzti hori jokuan dago / eta beraz nahiko al da / eta 
egokia al da / jasotzen duten / informazioa hori / beraz // eta honi erantzuteko / 
lehenik eta behin / gai esan bezela / zentratzeko pitxin bat / ba / lagun pare bat 
badittugu ia listo // lehenik eta behin nere ezkerretara dagoen / olatz / eta berak 
nonbait medikuntza ikasi nahi omen du / ezta? (olatzek buruaz baietz) / bera izango 
da / eta bere ondoan / berriz ere / nire eskubitara / e / puff / aritz gaztamintza // 
zuk berriz telekomunikazioa ikasi nahi omen duzu / ezta? 

3. AG bai 
4. JF bueno ba / beraientzako jungo da / gaurko lelengo galdera hau // adibidez / zuk / 

olatz // zertarako ikasten duzu ikasten duzuna zuk? 
5. OG ba nik / lehenengo eta behin / ba / jendea laguntzeko // eta bigarren termino baten / 

dirua irabazteko // ba / beharrezkoa dela guztiok dakigu / baina ez nuke lehenengo 
postuan jarriko // gustatzen zaidalako ikasten dut / ez bakarrik / behar dudalako 
dirua / diru gehiago nahi dudalako / eta kitto // ez / lehenengo eta behin besteak 
lagundu eta zuk kultura hartu / eta // eta gero / ba dirua irabazi  

6. JF m:: / eta aritz / hik zertarako ikasten duk?  
7. AG ba / gero handitan / e / lan bat eukitzeko eta dirua irabaz / irabazteko / eta beste 

parte batetik / kultura izateko 
8. JF bai / baina dirua aipatzen duk arrazoi / ezta? 
9. AG bai  
10. JF lehenik eta behin 
11. AG m::  
12. JF hori al da nagusi? 
13. AG nire ustez bai // eta ez da jendeari lagundu / ze eske / zure bizitzaz pentsatu behar 

duzu / ez besteetan 
14. OG ba niri / hori pixka bat zakarra iruditzen zait / e // besteengan ere pentsatzea askoz 

hobeto sentiarazten zaitu / eta ez bakarrik / (ahotsa aldatuz) dirua / dirua / dirua / 
eta dirua // bizitzeko / behar duzu / hori ez dut esaten ezetz / baina / niretzat 
inportanteagoa da beste hori  
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15. JF bueno / barkatu’iazue / ikusten duzue berehalaxe hasi dela / hemen giroa pixka bat 
berotzen / dirua / ez dirua / kultura / lagundu ez lagundu // horrexen bueltan / 
hasiko gara / baina / iragarkien bueltan // ba badakizue / telebistaren lege horixe dela 
/ beraz / aholku labur batzuk / eta berehalaxe gatoz // hori da / arrazoian / ez 
alde’gin 

[iragarkiak] 
16. JF hementxe gaituzue ia / hori da arrazoian hitz eta pitz / solasean / eztabaidan hasteko 

intentzioarekin // gaia pixka bat zentratu dugu / gaiaren lorratzak jarri ditugu / olatz 
eta unai izan dira / baina / beste gonbidatu batzuk baditugu / eta labur labur aurkeztu 
egingo ditugu // olatzen ondoan / hortxe daukagu / unai bujanda / hamabi urte eta 
elekrizista edo elektrikari izan nahi duen laguna // hurrena / izaskun fernandez / de 
agirre / hamahiru urte eta secretariado egin nahi duena // hurrena amaia benito / oier 
elgezabal / informatikoa izango omen dena // han gainkaldean berriz / maite asensio 
/ goiuri barandika / eta ostaizka torres / hirurek ere hamabiña urte // eta goiurik 
gainera zinea ikasi nahi omen du // gero hurrena jarraituz / e / junkal hamairu urte / 
eta medikuntza honek ere ikasi nahi duena / maria rio / hamahiru urte dituen / 
bidaurreta / honek ere mediku izan nahi omen du / honek ere hamahiru urte dittu // 
jarraituz hemen behekaldean ia gure ondorago // ibon diaz / hamahiru urte eta 
inginari izan nahi duena // bere alboan ainhoa gomez / albaitari izango omen dena / 
hamabi urteko neskatila // eta ia azken hirurak / itxasne mendia / berak ere hamahiru 
urte ditu // oihane etxabe / hamahiru urte / eta honek ez omen daki / zer ikasi nahi 
duen // eta lehen aurkeztu dugun aritz gaztamintza // eta olatz eta aritz / zuek hasi 
zarete / eta berriz ere bueltatu zuen kriterioetara / zertarako ikasi / olatz / zuk esaten 
zenuen oker ez banago  

17. OG ba nik ikasten dut / gustokoa zaidalako / eta beraz / ba ikasten dudanarekin ba jendea 
lagundu nahi dut / ba / gero lana / lana aurkitzen dudanean // ez dut jartzen / ba 
beti lehenago / dirua / eta niri iruditzen zait hori zakarkeria eta berekoitasuna dela / 
gehien bat / ezta?  

18. JF eta aritzek zioen? 
19. AG ba / e / lan bat eukitzeko / gero ere dirua eukitzeko / eta ba beste parte batez / e / 

kultura izateko 
20. JF m:: / beraz / diruari nagusitasuna / pittin bat emanez / norberaren irtenbidea 

gizartearena baino / gehiago // hein batean behinik behin // eta unai / zuk zer diozu 
honi buruz?  

21. UB ba / dirua ere hobeto // e:: / ze / hainbat eta / berdin da kultura eukitzea // honbre 
/ beharrezkoa da / baina // badaukazu kultura /eta ez / ez badaukazu dirurik // osea 
/ berdin zaizu kultura  

22. JF m:: // eta gainontzekook / zer diozue honi buruz? 
23. ID e / ba ni uste dut / olatz esan duenak / e / ez / ez duela horrela izan behar / e // ze 

ez zara izan behar monjita de karidad bat / ta besteei lagundu // eta pixka bat / e / 
izan behar da pixka bat / izan behar berekoia bizitzan / ez izan hain / e / e / guztia 
eman eta gero zu ezer ez zara geratuko  

24. ?? hori ikusiko dogu haunditan / bebai 
25. GB XX pentsatzen zutaz / badaukazu dirua lehenengo postuan / zaude denbora guztia 

pentsatzen zutaz / eta berdin zaizu besteona  
26. ID ez / nik ez dut esan dirua lehenengo postuan / ni esan dut / ez dela izan behar dena 

guztientzako / ni / e / lan egin guztientzako / eta gero niretzat ezer  
27. OG ni ez dut esan / e // ni ez dut esan / nire dirutik guztia emango dudala / ezta? // ni 

esan dut besteak ere lagundu behar direla // bizitzeko dirua euki / ona da // baina 
gero besteak ere laguntzeko ideia batzuk / eduki / eduki behar dituzu / eta ez zara 
izan behar / oso berekoia eta / berekoia ni ere naz / ez zara zu bakarrik / edo bera // 
baina / lehen postuan ez dut dirua jartzen 

28. ID baina / ez da berekoia izatea / zure lana egin duzula eta / dirua eman badizute / ez da 
berekoia izatea // zu egin duzu lana / eta dirua eman dizute // hori ez da berekoia 
izatea 
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29. GB baina / ez duzu hartu behar garrantzizkoena dirua  
30. ?? gero bebai kultura izateko / ez 
31. ID baina / ez da berekoia izatea dela // bera esan du berekoia izatea dela zu guztia 

geratzea / baina / zu lan egin baduzu / eta hori landu duzu / eta / eman dizute dirua 
/ ez da berekoia izatea 

32. GB bale / ba pentsatu diruan // baina ez ipini lehenengoa dirua // zergatik ez duzu 
ipintzen hirugarren postuan? 

33. OG gainera / munduan ez zara zu bakarrik bizi / e? (3”) besteak ere bizi dira 
34. JF beharbada beste eztabaida batean sartzen ariko gara / alegia / bizitzan zer egin behar 

den / zer ezten / eta hemen ikasketa kontuetaz ari garenez / ba bueno / dirua eta 
kultura aipatu dittugu hainbatean / nahiz eta biak uztarturik joan daitezken // nik 
beste galdera bat botako dizuet / ia gaia gure hezkuntzaren kontu honetatik sartzeko 
// zeinek ematen du diru / gehiago / eta zeinek kultura gehiago // hori eztabaidatuko 
dugu // e / unibertsitateak ala lan hezkietaren sistemak // bide hoietatik zeinek 
ematen du gehiago / batek ematen al du gehiago / ala besteak / ala zerk? / aber / 
bota 

35. OEt depende zer ikasten dezun  
36. JF m:: 
37. OEt klaro zuk / e / ahal duzu egin bigarren mailako karrera bat unibertsitatean / edo egin 

dezakezu efepean // eta berdin zaude egiten karrera // unibertsitatean ala efepean // 
eta bietatik euki ahal dezakezu e / irtenbidea // hori ya bakoitzaren arabera da / eta 
bakoitzaren iritzia 

38. ?? gehi 
39. JF baina karrera jakin batzuek / kultura gehiago ematen al dute / ala diru gehiago / ala 

ez? // aber bota / maria 
40. MR ba / gehienbat kultura unibertsitatean ez lortzen dela / baina / gero diruaren arabera / 

hori ya / segun zer egiten duzun efepean / eta segun zer egiten duzun unibertsitatean 
/ ez  

41. ?? baina / unibertsitatea ematen du kultura gehiago // efepe baino  
42. ID orokorrean / diru gehiago ematen du unibertsitatea / efepe baino  
43. AG efepean gehiago praktika / ez?  
44. AS bai 
45. OEt nire ustez irtetzen zara kultura gehiagorekin unibertsitatetik  
46. OG baina / nahiz jakin ze karrera egin / eta zelan // eta ze ofizio bilatu ditzakezun / 

batan edo bestean / eta nahiz eta jakin batek oso ondo ordainduta dagoela / eta 
bestetik oso ondo ikasi dezakezula / ez baduzu ikusi zelan den efepe / eta zelan 
unibertsitatea / ezin dezakezu esan bata edo bestea  

47. JF m:: 
48. OG ondiño ez zaude ba / horretarako prest / ez dakizulako zer ematen duzun / zelakoa 

den / eta horrelako gauzak  
49. ID ni uste dut nota / nota / nota onak ez badituzu ateratzen / e / e / karrera bat ikastea 

da oso zaila / eta hobeto sartzea efepe // baina / nota onak badituzu / ni uste dot 
hobeto karrera egitea / ze / mai / mai sozial hobeto eukiko duzu // eta kultura 
gehiago eukiko duzu  

50. GB baina guztia da // efepera sartzen direnak ez dira bakarrik nota txarrak ateratzen 
dituztenak // ze daude karrera batzuk errezago atera / ikasten dituzula efepen  

51. AG orduan beraientzat ez da egokia / ez? 
52. MR ahal duzu egin / ez da // bueno efepe normalean egiten dute nota txarrak ateratzen 

dutenak / ez  
53. AS ez / ez 
54. MR bueno / normalean esan dut 
55. ?? zaude esaten efepekoak direla tentelak 
56. JF baina / orduan / zer gertatzen da? // bi mailako ikasketak daude? // batetik daude 

lanbide heziketatik doazenak / gaizkixeago konsideratuta dago // eta bestetik / 
unibersitarioak // hori ala da? / gaur egun zuen artean?  
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57. AS ez / ez 
58. JF gaizkiago konsideratuta dago / ala ez? 
59. AS ez  
60. OG bueno / beharbada bai 
61. JF mesedez / olatz / bota 
62. OG beharbada bai / baina / lanak ez ziren horrela klasifikatu behar / efepe / edo 

unibertsitatea / edo diru gehiago edo diru gutxiago // ba lehenengo eta behin zure 
gustokoak diren ala ez ikusita / egon beharko lirateke / klasifikatuta 

63. JF baina / prestigio aldetik / gure gizartean gaizkiago ikusita dago / ala hobeto // 
gaizkiago ez / hobeto ikusita dago unibertsitatera joan 

64. AS bai 
65. JF zuk esan duzu / oihane / lehen esan duzu / e / unibersitatean kultura gehiago lortzen 

dela / ez // eskuratzen dela 
66. OEt nire ustez bai 
67. JF hori / zergatik diozu zuk? 
68. OEt ez dakit / hori ya bere / bakoitzaren iritzia // baina / zu juten bazara unibertsitatera / 

edo efepera // efepen beharbada egingo dituzu urte gitxiago / eta praktika gehiago // 
ta unibertsitatean egingo duzu teoria eta kultura gehiago / eta igual urte gehiago 
eramango dituzu / baina praktika gitxiago // ta igual / bestetik igual hobeto prestatuta 
irtengo zara // hori ya / eztakit // ze ondiño ez naiz heldu / baina // hori ya / 
bakoitzak pentsatzen dabena  

69. AG gero // unibertsitatea egiten duzun gero / ahal duzu egin / praktikazko kurtsillo bat 
edo  

70. AS bai 
71. ?? egia da 
72. OG baina / diru gehiago eramaten dizkizu // ez dut esaten ba / ikastea / urte ta // edo 

urte bat / edo urte bi edo / hobeto edo txarrago ikusita dagoenik // baina / ya ez da 
pasada bat / heltzen zara ba zaharrera ia lan bat billatzera zoazenean // hainbeste 
praktika / eta hainbeste urte ikasten / ezta 

73. JF ze neurtzen da kultura / ikasturtetan? 
74. AS ez  
75. JF zuen ustez? 
76. ID agian bai / ze // karreran igual kultura gehiago eukiko duzu / efepen baino / ze 

egongo zara / e / praktika / osea / teoria gehiago ikasten / eta denbora gehiago / eta 
ikasiko duzu gehiago efepen baino  

77. JF m:: 
78. UB efepen praktika gehiago eukiko duzu  
79. AG unibertsitatean kultura gehiago 
80. UB bale // baina / zertarako nahi duzu kultura? 
81. AG (atzean ahotsak) eske lanbide bat eukitzeko ere / ni uste dut / kultura beharrezkoa 

dela 
82. UB kultura erabiliko duzu / baina / e / e / hobeto izango da hobeto bizitzea // osea / zu 

lanpostu ona badaukazu / eta ez badaukazu kulturarik / ba / ondo biziko zara  
83. ?? (atzean ahotsak) aizu / diruak ez dizu ematen XX 
84. JF banan banan / aber mesedez 
85. AG hasten zara lagunekin hitz egiten / ez / eta ez dakizu kultura / eta / ba arteari buruz 

daude hitz egiten / ez / eta zuk / (ahotsa aldatuz) bai / eske ez dakit / ez dakit  
86. UB ba esaten duzu / ez dakit 
87. AG orduan zure lagunek XX 
88. ?? baina egiten duzu erridikulua 
89. OG ez zara lotsatu behar / ez jakiteagatik ez zara lotsatu behar / beharbada ere da oso 

inportantea / kultura izatea / baina / ez jakiteagatik ez zara lotsatu behar // besteak 
saiatu behar dira / zu / e / zu / kultura gehiago hartzen saiatzen // ez zu ba / oso / 
asko dakizu / eta besteen aurrean horrela ta // eta bestea ez dakienez / ba / horrela 
begiratzen diozu gainetik / eta kitto // ez / lagundu behar duzu / ezta? 
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90. ID adibidez taberna batean zu zaude / beste // daude hiru pertsona / bi daude hitz 
egiten / e / kulturaz eta hori / bat da mekanikaria / eta esaten du / (ahotsa aldatuz) 
bai e / tuerkak eta hori // esaten du horrela / eske ez daki gehiago // eta horregatik 
daukazu kultura gehiago 

91. OEt zuk ez duzu ikusten ezberdin // gauza bat / zuk ez duzu ikusten desberdintasuna / e 
/ nagusiak zaretela / e / zure lagunekin zaude talde batean / ta batek esaten du / 
(ahotsa aldatuz) jo ba nik ingeniaria naiz // eta besteak esaten du / ba nik andereñoa 
// eta zuk / eta nik mekanikoa / eta egunero pasatzen dut tuerkak / tuerkak kentzen 
// ta besteak / jo ba nik ez / ni pozik nago nire lanarekin // pozik egon zaitezke / 
baina / seguro besteak ikusiko zaituztela / jo / nik ingeniaria eta berak mekanikoa // 
ezberdin bat / ezberdintasun bat dago ez // bata unibertsitatekoa da eta bestea 
efepekoa da / eta hor ikusten da ezberdintasuna 

92. JF bai / baina adibidez fisiko nuklear batek / fisiko nuklear batek / ba / fisika nuklearraz 
ikaragarri jakingo du / eta hainbat urte pasako zittuen / eta oso karrera zaila izango da 
// baina zuek uste duzue horregatik / ba beste lanbide bat egin duen beste pertsona 
batek baino / kultura gehiago izan behar duela // horregatik bakarrik?  

93. AS ez 
94. JF (atzean hitz egiten) kultura ze ikasten da liburuetan? 
95. ID ikasi du gehiago 
96. AG XXX kultura fisiko nuklearrean // hor ikasten da matematika / zientziak eta / edozer 

gehiago  
97. JF eta ordun / hori karrera bat izango da / ezta? 
98. ID baina berak ikasi du gehiago / eta orduan eukiko du kultura gehiago 
99. ?? ez / zeren 
100. ID beste bat baino 
101. OG esan duena aritz egia da / bera egoten da ba / matematika / fisika eta horrelako 

gauzak ematen // eta orduan ez du jakingo hainbeste kulturari buruz / nahiz eta 
karrera bat izan // eta hainbeste urte eman ikasten / hori egia da  

102. OE jakingo du bere arloaren barruan 
103. ?? bai  
104. OEt klaro / ikasten badu norbaitek artez edo hori ba // beharbada jakingo du kultura / eta 

eramaten dizute museo batera eta jakingo duzu // baina / zientzilari bat igual ezta // 
eramaten diote arte ikasi duen batekin / museo batera eta / nork jakingo du gehiago? 

105. OG artea ikasi duena 
106. OEt artea ikasi duena / zergatik? / ba / zientzian ez dalako ikasten kultura askorik  
107. OG horregatik 
108. IM baina / kultura ez da ikasten lortzen // bizitzak berak ematen dizu esperientzia bat / 

eta horrekin kultura bat lor dezakezu  
109. OEt eta etxeko jiro / giroa / eta guzti hori kultura ematen dizu / ez? / bestela 
110. JF askotan ikasketek baino gehiago / bai jauna // bueno ba / horri buruz / e / pff / 

lanbide heziketa ala unibersitatea eta abar // beste iritzi batzuk badittugu / hortxe 
gure bideoan / ikus ditzagun // ba / aurrera bideoa 

[bideoa] 
111. JF ezin bada / tontoena // zenbait gauza aipatu dira hortxe // eta datuak datu / iaz 

behinik behin ba / euskal herrian behintzat / e / lan heziketan / ikasten ari ziren 
gazteak hamabi mila ziren // eta bebebe / edo behintzat unibertsitate bidera 
zijoazenak / berrogeita hamabi mila ziren // beraz / ia bostetik bat izango da / eta 
horrek arrazoi bat izango du eta hor entzun dira zenbait gauza // aber / zueik 
esaidazue // ala iruditzen al zaizue? // ba dela / eztakitenen bidea / suspenditzen 
dutenen bidea / ala makalagoak direnen bidea iruditzen al’tzaizue // lan heziketa edo 
efepe hori // aber 

112. IF nik ez / nik uste dut efepe dela bakoitzak nahi duena // unibertsitatea da / e / 
medikuntza / da abokatua nahi duela izan // baina bestela / zergatik ez sartu efepera 
unibertsitatera baino?  

113. JF m:: 
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114. IF eske jendeak jarri dio efepe / e / e / oso txarto // e / uste duelako gutxi ikasten 
dutenentzat / dela // eta hori ez da egia  

115. AGo eta jendea dauka / mania oso txar bat // esaten dute efepeak unibertsitatera 
doaztenak baino tentelagoak dira / eta hori / ezin dezake inor / e / edonork esan // 
bakarrik efepen egon dena / bere burua tentel bezala sailkatzen badu / hori bera 
bakarrik esan dezake / ba nik efepe / egon naiz eta ikusten dut hor doaztenak / ba 
tentela naiz / tentela dela // baina beste puntutik / unibertsitatera joan denetik / ezin 
du / efepe juan den batera esan // (ahotsa aldatuz) aiba / ni zu baino askoz be 
nagusiagoa naiz / eta zu tentela zara // hori ezin dezakezu esan 

116. OE eta askotan  
117. JF aber oier 
118. OE eta askotan efepera joaten dira / ez dutenak nahi ikasi / urte asko ta asko // efepe da 

labur / labur bide bat / lana aurkitzeko  
119. ID baina ni / ainhoa esan duena / ba adibidez esan du / zu karrera bat ikasi baduzu eta 

beste bat / efepe // zu esaten diozu (ahotsa aldatuz) ni daukat zu baino maila 
hobeagoa / eta horrela begiratzen duzu behera // baina ez da hori / daukazu maila 
hobeagoa / baina ez diozu esaten / aurpegira / edo // osea ez zara // daukazu 
kultura gehiago / izan da / izan ahal da pertsona normal bat  

120. JF maila hobeagoa duzula / zuk / zalantzarik gabe diozu ezta? 
121. ?? normalean unibertsitate ikasketak doan 
122. ?? ahal dute ikasi berdina uni 
123. JF aber / bota bai zuk 
124. GB biek ahal dute ikasi berdina / bat unibertsitatean eta bestea efepen // eta efepekoak 

ahal du lortu gehiago  
125. JF m:: 
126. GB ze bestea / ez badu ikasi ezer 
127. JF zu maria  
128. MR normalean unibertsitatean ikasten duenean / ba esaten dute / nota hobeagoak dutela 

// baina hori ez da egia // ze ahal dute euki / nota onak / baina nahiago dute ofizio 
bat euki ez // edo / ba gutxiago ikasi / ta ya lanean hasi // baina / ba / egia dena ba 
askotan igual kultura gehiago eukitzen dela / ba unibertsitatean 

129. OEt ni hontan oierrekin ados nago ze / ez du / ez duena nahi egon bost urte 
unibertsitatean / eta / igual hirugatik lortzen du efepen / ba / nora jungo da? / ba 
efepera // ta nahi duena praktika gehiago / eta ez hor sartu ez dakit zenbat ordu / eta 
teoria ikasten / ba / jungo da / efepera // eta izaskunek esan duena / arrazoia dauka 
/ efepe / efeperi zer gertatzen ari zaio? / jendea begi txarrez hartzen ari zaiola // eta 
hortxe bakarrik ez doazte nota txarrak ateratzen duena / hori da bakoitzak nahi duena 
// ni efepe / edo ni unibertsitatea // eta ez zaio begiratu behar begi txarrez  

130. JF itxasne 
131. IM gero horrek / esan dituzunak // datu hoiek esan dituzunak // ba nik uste dut / 

gizartean ematen zaionez garrantzia gehiago / e / e / unibertsitatera joan denari / ba 
orduan jarri zaio ospe txarra / ospe txar bat / ele hatxe / o / bueno / ele hatxeko 
ikasketei / ta orduan 

132. JF bai / ta gero gertatzen da / bai / ospea / eta kultura / eta bai // unibertsitatera doan 
jendeak / eta gero azken finean / titulodun jendea / langabezian // horren aurrean 
zer?  

133. ID egongo dira langabezian / baina beste batzuk eukiko dute lana / eta eukiko dute askoz 
ere diru gehiago  

134. JF zu seguru zaude / soldata hobea irabazten duela unibertsitatetik irtetzen den lagun 
batek // eta profesio bat daukanak baino? // hortaz seguru zaude? 

135. ?? nire ustez ez 
136. ?? segun 
137. OG eztauka zergatik / elektrizista edo fontanero bat / pillo bat irabazten du egiten dituen 

konponketagatik // eta zer? / doa efepera 
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138. ID bai / baina / e da / baina segun ze lana // zu ikasi duzun lanan / lan egiten baduzu 
// diru gehiago eukiko duzu  

139. OG ba / pentsatu pixka bat // imajinatu zu zoazela ba mediku / albaitari / edo eztakit 
zertara // eta hartzen duzula kazetaria // ba / nor irabaziko du gehiago / fonta / 
fontaneru bat edo kazetaria // zu karrera daukazu / eta horrelako // eta tilutoloa / 
unibersidadetik irten zara / eta kultura asko daukazu // nork irabaziko du gehia / diru 
gehiago / biak lanean jarraieran hasten bazarete // lehenengo zuk praktikak / praktika 
klaseak hartu beharko dituzu / eta gero lanean hasten zarenean / nork irabaziko du 
diru gehiago // hori / esaidazu orain 

140. ID ba / nik uste dut kazetariak lan gehiago ikasiko duela // depende ze kazetaria  
141. OG lan / orain ez gara lanetaz hitz egiten / orain dirutaz hitz egiten duzu // zu esan duzu 
142. ID osea bai / diru gehiago eukiko duela / kazetari batek / e / beste batek 
143. OG ziur zaude? 
144. ID bai / nik uste dut baietz 
145. AGo irtetzen zarenean unibertsitatetik / oso / karrera ona badaukazu / irabaziko duzu diru 

gehiago // ze / ikusi hor teresa de calcuta / edo / medicos sin frontera // hoiek / 
itzelezko karrerak dituzte / eta ez // dohainik egiten dute lan // osea / beti ez da 
irtetzea unibertsitatetik / eta aiba / (ahotsa aldatuz) ni / diru pilla irabaziko dut / eta 
ni medikuan sartuko naiz / berehala // ez  

146. OE segun nolakoa zaren // zu sartzen bazara medikuan eta zara txarra // ba ez duzu ka / 
irabaziko / ia dirurik // eta / adibidez / bazoaz efepetik / eta egiten duzu edozein ka 
/ edozein ikasketa / eta zara ona / ba / bai // medikuntzan joan dena baino / diru 
gehiago irabaziko duzu  

147. ID bai / segun // baina ni esan dut / e / al cien por cien / e/ e / ehuneko ehunean 
posibilitatea 

148. JF bai / baina gertatzen dena askotan da / ba // zenbait karreratan behinik behin / jende 
asko dagoela / ta / orduan askotan / hasi behar duzu aprendis moduan / bat eta 
bestea // eta nahiz eta tituloa eduki / askotan / oso soldata eskaxarekin / hasten da / 
jende asko eta asko behinik behin // baina / bueno / gai hau pittin bat alderatuz / 
beste enfoke bat emango diogu // zuek ikasketa bat edo / aukeratzerakoan // zeri 
egiten diozue kasu normalean / zuen gogoari / zuek nahi duzuena berez // ala 
gurasoek agintzen dizuenari / edo dirua irabazteari / edo zer? // bota 

149. ID ni uste dut / e / e / zure gurasoei e / zure gurasoen kontseilua / entzun behar duzula 
// eta gero zu nahi / nahi dezuna / zure gurasoekin ados badago // pues perfekto / 
baina / bestela / ba / ba / pentsatu pixka bat 

150. ??  eta hortan badaude gurasoak 
151. MA baina gurasoek ez daukate zertan derrigortu behar / inor 
152. JF bai 
153. MA zuk nahi baduzu gauza bat egin 
154. JF maite 
155. ID nik ez dut esan derrigortu // nik esan dut kontseilua 
156. MA baina zuk nahi baduzu 
157. AG baina batzutan gurasoek ere sartzen dizute buruan / zer egin behar duzun  
158. MA bai / baina nahi baduzu 
159. AG ba niri adibidez / gertatu zait // ni medikua izan nahi nintzela / eta / orain esan 

didate / ez / nire gurasoak / (ahotsa aldatuz) ez / e / telekomunikazioak egin behar 
duzu / ez / e / zeren oso ondo  

160. MA baina / nork / egin behar du? 
161. AG baina niri sartu didate buruan / eta orain gustatzen zait telekomu / telekomunikazioak  
162. MA baina / nork lan egin behar du // zu ala zure gurasoak? // zu / ezta? // orduen / zu 

nahi dozuna / ikasi beharko duzu / ezta? 
163. AG baina eske zure gurasoek / dekate esperientzia 
164. OE (asko batera) baina eske segun nolako XXX 
165. MA baina zuk lan egingo duzu / aritz 
166. AG baina azkenean gustatzen bazaizu / zer 
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167. ABi aritz / eta ez bazaizu gustatzen lanbide hori 
168. JF ainhoa ari da 
169. ABi ze egongo zara egunero altxatzen zortziretan 
170. ?? hori da 
171. ABi lan bat egiteko / zure gustokoa ez dena // jolin zelako lana daukat / nire gurasoei 

kasu XX // pentsatu behar duzu zer XX 
172. ?? egon behar zara bizi guztia lan horri XX 
173. JF oihane / mesedez 
174. AG modu onean buruan / ez modu txarrean XX 
175. JF baina horrela ez dugu 
176. ID baina ainhoa esan duena / e / zu ze // nor / norbaitek / bere lana gustatzen zaio? // 

norbait? 
177. AS ba bai 
178. AG gehiengoa / gehiengoa ez 
179. ?? ba nik uste dut baietz 
180. ?? askori / askori 
181. JF aber 
182. OEt XXaz ados nago / baina lehendik eta bizi / begiratu behar dezuna da // zuri gusta / 

zure gustokoa da / ze // ainhoarekin ere ados nago / beste alde batetik // ez zara 
altxatuko / egun guztietan / zazpiretan edo zortziretan / ta hala / (ahotsa aldatuz) 
entzun dut aitaren kontseilua / berak esan zidan abogatua izateko / baina bueno nik:: 
// bueno / abogatua / abogatua naiz eta // zazpiretan edo joaten zure lanera eta // 
(ahotsa aldatuz) joe / ke ganas // hori horrela ezta:: 

(denak batera) 
183. JF aber oierrek / kontestatu nahi zuen 
184. ABi baina / berdin da // hamaiketan altxatu eta etxera joan gaueko / e / bietan 
185. OE hor kontutan hartu behar da  
186. JF oier  
187. OE gurasoak nolakoak diren // badaude guraso batzuk / esaten dizutena / hau egin nik 

esaten dizudalako // eta beste batzuk / zuk egin nahi duzuna // hori gurasoak 
188. MA kasu egin behar zaie / baina baita ere / zure / zuk nahi duzuna ere kontutan hartu 

behar duzu  
189. ?? eske hori da 
190. ?? nik esan dudana  
191. ?? ba hori 
192. OEt lehenengo gauza / zuk nahi duzuna // ze hori da / jun ta // ba nire asmoak direlako 

/ baina / entzuten dezu zure gurasoak ta / esaten dizute / ba hau izan // ta ez zara 
jungo lanera hori ez baduzu nahi izan / ez? // lehenengo eta bizi zer begiratu behar 
duzu? / zure gustoena // eta gero kontseiluak / ba beno / hartuko ditut batzuk / 
baina / joe // lehenengoa 

193. ID bai / ze zure gurasoek eukiko dute zuk baino esperientzia / gehiago 
194. OG bai ibon / baina 
195. JF bai / olatz 
196. OG baina ez bazaizu gustatzen / zure gurasoak egin dutena // egingo duzu ere? 
197. ID ez / baina eukiko dut esperientzia gehiago 
198. OG bakarrik beraien aurrean ondo geratzeko  
199. AG (atzean beste ahots batzuk) baina / beraiek eman dizute bakarrik ideia bat // ez duzu 

egin behar derrigorrez 
200. AGo zu imaginatu zaitez / zure gurasoek 
201. AG nik orain pentsatu dut eta  
202. JF aber ainhoa 
203. AGo eske imaginatu zaitez zure gurasoei bere gurasoak esaten dietela / zuek ikasten / ez 

baduzue ikasten hau ez di / zaizkizuet / ikasketak ordaintzen // hori / beraiei ez 
zitzaien gustatuko // orduan beraiek ez dezatela beraien umeei egin // ideiak eman 
dezakete // aiba / ba niri umea 
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204. AG orduan  
205. ID ni / nik ez dut esan / zure aitak esaten dizutela zuri / egin hau / eta bestela ez dizut 

ordaintzen // zu entzun behar duzula zure aitei kotsejua 
206. ?? bai baina 
207. JF bai / olatz // olatzek kontestatu nahi dizu 
208. OG ibon / zu esaten duzu beraiek esperientzia gehiago eukiko dutela / eta orduan ideia 

hobeagoak emango dizkizutela // eta zer / zuri esaten badizute / ba medikua / o / e 
/ ba medikua izatea oso ona da / guri asko gustatzen zaigu // eta iruditzen zaigu zuri 
/ zuretzat hobeagoa dela / ba bellas artesera / bellas artesera joatea baino // zu zer 
egingo duzu? / beraiek esan dizutena? // lehenengo eta behin / zuri kasu egin behar 
diozu 

209. ID lehenengo eta behin pentsatu // lehenengo eta behin rememorizatu ta gero zu ahal / 
osea / nahi duzuna 

210. AG baina eske orain egia da / beraiek ikasi zutenetik / orain gu gaudeneara oso aldatu dela  
211. OG ikusi behar duzu / lehenengo eta behin zer gustatzen zaizun zuri // aber / imaginatu 

/ esan dizutena / ez zaizula batere gustatzen // ez duzu egingo / hori ziur nago ni // 
zeren / nahiz eta kontutan euki / beraiek esperientzia gehiago dutela // beraiek / 
beraiei ere ez litzaieke gustatuko / beraiei behartzea / edo horrelako kontseiluak 
ematea // ba / behartzeko moduan  

212. AG baina 
213. JF hemen / kontseilua nik eman behar dizuet orain / barkatu aritz // ze zuek kontseilua 

esan duzue / gurasoena // baina hemen iragarkiak datoz / eta hori / horrek ez dauka 
bueltarik // baina / bitartean gogoeta hau / honi buelta ema’iozue // ze / zuek 
esaten duzue gurasoek esperientzia badutela // eta gai honetan jarraitu ein diozue // 
baina / beste gai guztietan / kasu egiten al diezue / (kamara seinalatuz) hor begira 
dauden / gurasoei // ala honetan bakarrik egiten diozue kaso / esperientziari // 
pentsatu / eta iragarkien bueltan jarraituko dugu / hori da arrazoian 

[iragarkiak] 
214. JF hemen jarraitzen dugu / jaun andreok // badakizue / zer ikasi / nola ikasi // zer 

hobe / non diru gehiago // eta horri buruz / hemengoez aparte beste iritzi batzuk 
baditugu / bai / eta gero jarraituko dugu ia / ika mikarekin // beraz / aurrera irudi 
hoiek  

[bideoa] 
215. JF gurasoen / zeuon iritziak / ba / hauengan ze eragin duen / hori aztertzen ari ginen // 

hori esan diet pixka bat pentsatzeko / horren bueltan // eta hemen batzuk badakit / 
badakizue / argi asko / zer // zer ikasi behar duzuen / zer ez duzuen // gero 
ikasketak egin ala ez // ze badaude beste hainbat lanbide hor // hor futbolistak eta 
abar aipatu dira / artistak ere hor daude // bakoitzak bere bidea aukeratzen du // 
noiz / aurretik / geroago / ikasketak egin ondoren // eta adibidez / platoan 
badaukagu oraindik ere txintik atera ez duen / ostaizka / eta berak ile apaintzailea izan 
nahi duela / ezta? 

216. HT bai  
217. JF eta / zuk erabakita daukazu / eta gustora / edo zer // ikasten jarraitu behar duzu / ala 

zuzenean horretara jo behar duzu / edo zer  
218. HT e / ni / joan nahi dut efepera / jarraieran // eta / zuk esan duzuna:: / pentsatzeko // 

nik uste dut / honbre / e / e / egin behar diezula kaso zure gurasoei // baina / nik 
adibidez beste egunean / entzun nuen / neska bat nahi zuela izan albai / albaitaria // 
e / ama / esan zion ezetz // abokatua izateko / ze albaitari izateko pulgak ikutu behar 
zituela // berari nazka ematen ziolako // hori ez zait ondo iruditzen // zuk egiten 
duzu nahi duzuna  

219. JF zuek zer pentsatzen duzue beste hainbat lanbide guzti horiei buruz? // adibidez / ba 
gerrero batek / ez du askorik ikasi / ezta? // eta dirua ibon / irabaziko du  

220. ID julen gerrero irabaziko du dirua / baina / ez du eukiko kultura bat / besteok bezala // 
osea / e / ikasi duen bat bezala 

221. JF bueno / kasu horretan gainera uste dut kazetari dela / edo bukatzen ari dela 
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222. ID bai ari da bukatzen 
223. AG hasten 
224. JF baina / bueno / esan nahi dut / askotan ez dala / dirua lortzeko ere behar / edo 

zenbait artistak / edo margolarik edo / irabazi dezakete dirua // ezta?  
225. ID ni / niri nire aitak esan didate adibidez // e / ba / ni futbolaria izan behar / izan nahi 

badut / e / izateko // baina lehenengo / karrera eta futbolaria // baina ez inoiz 
bakarrik futbo / futbolaria  

226. JF oker ez banago / itxasneren neba da / ezta futbolaria 
227. IM bueno / jolasten du futbolean 
228. JF eta? 
229. IM eta beharbada noizpait planteatzen du / ez dakit / aitonak edo planteatzen du etxean 

// hori izango dela futbolaria // eta hor hasten dira ama eta aita / aurka // eta berak 
ere ez du nahi izan horrela / nahiago du beste zerbait // eta hori / ibonek esan duena 
/ berdin  

230. OEt eske / gerreroren kasuan / baina / badaude futbolari batzuk direla futbolariak / eta ez 
dutela karrera bat ere // eta zer? // ez dakit / hogeita zortzi urterekin apurtu hanka 
// ezin duzu gehiago futbolera jolastu // eta zer? / ez daukazu karrera bat // ba / 
hobeto da // honbre / futbola / badaukazu jobi bat bezala / baina karrera bat ere 
eukitzea // eta hortxe ere / barruan kultura  

231. AG bai 
232. MA oihane / baina / zuk esan duzuna / hanka bat apurtzen baduzu / zer? // ba orduan 

hasten zara / ba kastin batzuk egiten / edo ikasketak // baina laburrak // ta yasta  
233. MR (atzean beste bat hitz egiten) ta orduan ba / ez baduzu egiten ikasketa hori / ba / 

ezduzu izango kulturarik / ez // eta ez zara haziko pertsona moduan edo / eta orduan 
denak ez dira XX moduan edo / ez dira onak // orduan ba gainera / urte gutxirekin 
ya / retiratu behar dira / ez / ze // ba / nagusiegi ezin dire::lako jarraitu futbolean 
jokatu / ez / eta / karrera bat izanda / ba igual gero e / eta urte gehiago / praktika 
gehiago eukiko duzu edo / hobetzen hasiko zara / ez  

234. JF ez al dago hemen platoan / artista / pintore / margolari edo / dantzari edo / izan 
nahi duen / inor? // edo musika / rock talde bat egin nahi duenik 

235. OE ni dantza egiten dut / baina ez litzaidake gustatuko / bueno / gustatu gustatzen zait 
baina / ez dut uste nagusia naizenean dantzaria jarraituko dudala / izaten  

236. JF afizio bezela / ezta? 
237. OE bai / bai  
238. JF eta gero / zuek / bueno // hemen nahiko argi geratu da / hemen platoan / ba zuen 

bokazioa / edo zuek nahi duzuena / nahiz eta pixka bat bideratuta egon / ba gurasoen 
eritziagatik // baina zuek / zuen bokazioa jarraitu nahi / jarraituko duzuela // baina 
demagun / azken batean ikasketak bukatu dituzuela // eta / beste era bateko / 
lanpostu fijoa ateratzen zaizuela // zuen bokazio hori utzi / eta ikasten jarraitu / edo 
/ edo / zuen bokazio hori utzi eta lanean hasiko al zinateke  

239. ?? ez 
240. AG bueno / osea / hartuko zenuke lan hori / eta gero haber // agian deitzen dizute / zuk 

egindako karrerari buruz / lanbide bat // nik itxiko nuke lanbide hori / eta joango 
nintzen / nik egindako karrerari buruzko lanbidea / hartzera 

241. OG hori / ideia ona da / eta // baina / bitartez / ba horretan / ba / lanbide / lan 
horrekin // unibertsitatean edo / galdutako dirua irabazten duzu / eta gainera / egon 
ahal zara egiten masterrak edo horrelakoak / ba / gehiago espezializatzeko lan 
horretan // horrela gero / deitzen zaizu / zaituztenean / ba esperientzia gehiago 
daukazulako 

242. AG bai 
243. ?? klaro 
244. ?? bai 
245. OG horrela / askoz hobeto da / ezta? 
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246. ID ba ni uste dut / karrera amaitu baduzu / eta / ba / ahal duzu euki lan / lan / lanpostu 
bat eta / e / eta jarraitu / osea / egin lanpostu hori ezbada zure karrerakoa // baina / 
ya daukazu kultura hori 

247. GB zergatik ikasten duzu / zure karrera / gero hartuko duzu beste lan bat?  
248. ID baina / gero / gero ahal duzu / gero ahal duzu lan egin 
249. JF goazen pittin bat / e / ordena mantentzera // ze / lehenik eta behin karrera / edo / 

bat edo bestea / e / lanbide heziketa aukeratu nahi genuen // gero ya zer ikasi / 
zergatik ikasten da bat eta bestea // eta orain / unibersitatea bukatu baino lehen / 
guazen / unibersitatera sartu aurretik dauden / trabetan // trabetara / edo filtro 
horietara // ze iruditzen zaizue zuei selektibidadea / eta tankera horretako azterketak 
egin behar izatea / hor sartu ahal izateko 

(denak batera) 
250. AG nik / niri iruditzen zait txarto // ze / azterketa batean / zuk egindako lau urtetan / 

ipintzen badizute / ta egun txarra baduzu // ba / eske hori ez / ez du zentzurik  
251. OEt nik uste dut / ez dutela ipintzen 
252. AGo selektibitatea ez da / ulertzen dut unibertsitatean ez daudela mila plaza / eta mila 

pertsona aurkez / aurkezten direla // baina / e / e / kontrol batetan / hori da / 
kontrol bategaitik zure bizitza dependitu / edo zure karrera  

253. OEt gauza bat / horrekin / horrekin ados nago / baina / e // nik pentsatzen det / 
selektibitatea dela beste pausu bat / jakiteko zuk daukazula / e / kapazitatea edo / 
pasatzeko unibertsitatera / ze / ez badizu egiten 

254. AG (asko batera hitz egiten) baina hori / jakin duzu ya / lau edo bost urtetan / egin duzun 
lanak eta / eta azterketak 

255. GB oihane / baina normalean egiten dute jendea eliminatzeko // eta horrela / ba / 
gutxiago sartuko dira unibertsitatean // fallo txiki bategatik ere / ahal zara geratu 
kanpoan  

256. OEt baina / baina igual presentatzen dira mila / pertsona // eta ez daude hainbat plaza / 
eta  

257. GB (asko batera) orduan egiten dute eliminatzeko / eta ez jakiteko aber hau daki hainbeste 
edo ez / egiten dute eliminatzeko  

258. ID eta zu ze nahi duzu egite / besteo / pito pito gorgorito / eta tokatzen zaionari 
259. JF ibon  
260. ?? ez / hori ez 
261. ?? baina da txorrada bat 
262. JF aber olatz 
263. MA egon zara bizitza osoan ikasten / eta gero heltzen zara / eta zer // ez duzu aprobatzen 

/ eta zer egiten dozu? / kalera joaten zara  
264. ?? eta ez badago lekurik 
265. ?? ibon  
266. ?? zergatik ez dute / plaza gehiago egiten? 
267. JF aber / maria / bota eta gero olatz atzetik 
268. MR ba / ze junkalek esaten zuen / duen moduan / ez // ze selektibitatea egongo da / 

egongo zen / baina ez eliminatzeko moduan // ez / bakarrik / zuk presentatzen zara 
/ eta / jakiteko zein aukera izango duzun / ba gero unibertsitatera joateko // ze 
adibidez / numerus klausus / ez / gero / ez baduzu ateratzen selektibitatean ez / 
zenbaki bat / ezin zara sartu // eta hori ere bestea / ez da / ez deko / ez dut ondo 
ikusten  

269. ?? ze danak daukate eskubidea unibertsitatean sartzeko 
270. JF eskubidea bai  
271. AGo  selektibitatea ez da / jakiteko bakoitzak ze ahalmen duen ikasteko // selektibitatea 

izango bazten horretarako / ba bueno / bakoitzak nahi du aztertu ze ahalmenak 
dituen // baina / selektibitatea ez da horretarako // selektibitatea da jendea 

272. OE eliminatzeko 
273. AGo eliminatzeko / ez bakoitzak ze ahalmena dituen / ze  
274. OEt nik ez dut esan egon behar dela selektibitatea 
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275. AGo zeren selektibitatea ez dauka zerikusia / zuk ikasi behar duzunarekin 
276. OEt nik ez dute esaten egon behar dela selektibitatea 
(denak batera) 
277. JF aber / banan bana / olatz sai zegoen aspaldi // aber bota 
278. OG bai / baina niri iruditzen zait / esan du / esan dutena / ba hortik lehen // ba esaten 

dute / guztiak gaitasuna eduki beharko lukete / eta gainera / ba nahiz eta ez izan ba 
zu edo / imaginatu beste baten / buru argi eta zuhur adina / ba ere / ba lana egingo 
dute // karrera hori gustatzen bazaie / ba lana egingo dute / ba aprobatzeko eta 
saiatzeko ulertzen / ezta? // ez da / ba tontoa zara eta zu efepera joan behar zara / 
ezta? // berak nahi badu / ba / e / unibertsitateko karrera bat egin / eta gero fallo 
bategatik selektibitatean eliminatzen diote / eta / ba ni horren alde ez nago // guztiak 
esku / eskubidea dute / eta gainera selektibitatea da eliminatzeko jendea 

279. ID bai / baina selektibitatea da / e / badau / presentatzen badira mila selektibi / 
selektibitaterako / eta zazpirehun plaza bakarrik badaude // ba da / e / hoberenak 
hartzeko / eta hoberenak  

280. AG eske jendeak hartzen dute hoberenak / ez txarrenak 
(denak batera) 
281. OE ahal zaio gertatu pertsona bati / oso nota onak ateratzen ditu // egun horretan urduri 

jarri / eta egin azterketa guztiak txarto // orduan ez dute hartzen onena 
282. ?? eta / hori ez da horrela 
283. AGo zuk ateratzen dituzun notak kontuan hartuta / hartzen dizute // eta adibidez / zoaz 

selektibitatera eta ez dizute nota // nik uste dut / joan behar dela / gobernuko edo 
pertsona bat / ba e / eskoletara / ba esatera / cou eta bupein / ia / hau / hauek ze 
nota atara duten // ba / notarengatik / ba unibertsitatera sartu edo ez sartu // zeren 
adibidez / badago bat / e / e / cou / horrela / patxadaz ibiltzen / ez dago adi / ez da 
enteratzen ezertaz / nota txarrak ataratzen ditu / eta bapatean / doa bat / dagoela adi 
adi / bere ahalegin guztiak ipintzen hor / eta bapatean / doa selektibitatera / urduri 
jartzen da / eta ez diote admititzen // hori ez da / hori / ez da bidezkoa / egitea  

284. OEt eta / eske / nik ez dute esaten selektibitatea / egon ahal / egon behar dela // ze ni / 
zer uste duzu / (paparra helduz) gustatzen zaidala / e / e / hori / urduri jartzea eta 
penkatzea // orain badakizu zer gertatzen ari den? // beldurra / e / e / beldurra 
hartzen ari garela / ba / ai / mundu / (ahotsa aldatuz) selektibitatea / selektibitatea // 
ba / galdetu pasatu duen jendeari // esango dizute / ba gehienak aprobatzen dute // 
baina ointxe badakizu zer zauden egiten? // beldurra / beldurra sartzen ari dira 

285. ??  baina kanpoan geratzen direnak 
286. AGo  gehienak aprobatzen dute? / bai / baina aprobatu eta gero ere / zuk // adibidez 

medikua izateko / zazpi bat eskatzen dizute / nota / minimoa // eta adibidez 
badaude / mila plaza / hiru mila aurkeztu dira / eta mila aprobatu badute / bi mila 
aprobatu badute / barkatu // e / bakarrik daude mila // eta gero / zer / zer egiten 
dute? / beste selektibitate bat // ez // egiten / hor kontutan hartzen dute / hor / e / 
pues kontutan hartzen dute beste gauza batzuk eta ere / hor / selektibitatea askotan ez 
du balio ezertarako / zeren // zuk esan duzuna / askok aprobatzen dute // eta 
orduan / igual / mila presentatu dira eta bik penkatu badute / kanpora // ez daude 
hainbeste plaza / orduan selektibitatea beste modu batera egin beharko zen 

287. JF unai // edo / maite / maite zegoen // barkatu / barkatu / bai 
288. MA baina / eske / gainera / gero // kanpoan gelditzen direnak / berriro gainditu arte 

selektibitatea ezin dira unibertsitatean sartu // eta hori da / osea / hori da lio bat / 
gainera 

289. ID baina / eske / selektibitatean eman behar dizkiozu postuak / hoberenak direnei // eta 
horregatik egiten da selektibitatea 

290. GB baina zergatik  
291. MA baina hori ez da horrela 
292. ?? hoberenak direnei bale 
293. AG XX baina egun horretan txarto ateratzen baduzu / zer 
294. ID zuk badakizkizu gaiak / oso ondo /(denak batera) ez duzu zertan txarto egin 
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295. MA egun txar bat 
296. AG hori da gezurra / unai 
297. UB zuk badakizu kilin / kolon / ba txarto aterako zaizu / edo beldurra edukiko baduzu 

// baina gaia oso ondo badakizu / ez duzu zertan beldurrik izan 
298. AG unai / zuk agian dakizu guztia / eta zuri geratzen zara / eta ez dakizu ezer // hori 

gertatzen zaizu 
299. UB ez / bale / baina zu ikasten baduzu / e / eta ondo badakizu / ez duzu zergatik 

beldurrik izan 
300. AG baina zu ikasten baduzu / zuri geratu ahal zara / ez? 
301. JF bueno / barkatu’idazuae / barkatu’idazue / zazpi lagun batera ari gara hizketan // eta 

hemen garbi dagoena da / eta historia beteta dago / bai batek diozuenaz / eta bai 
besteak diozuenaz // zenbat jendek / ba / bup eta cou / edo ebebe eta ubi / egin 
zittuen nahiko pattal / eta / gero ia beste era batera hartu eta karrera ondo egin du // 
eta alderantziz ere bai // eta jende askok / selektibidadeko gaiak bazekizkien / baina 
hortxe geratu da kili kolo / ezin aterarik / ba urduritasuna / edo bat edo bestea dela 
medio // e / eztakit / jarraitu egin behar dugu / ze / azterketa / hori / bat bada // 
ez / selektibidadea // eta beldurra diozuela ia dagoeneko / ze / nota mediak direla eta 
ez direla // baina / zuek bestela / zuen eguneroko klaseetan / eta bizitzan // bat ari 
baldin bada tronpeta ikasten / edo bestea ikasten / edo dantzan / edo zuen 
ikasketetan esan bezala // e / azterketa sistema hori / zer / gustatzen al’tzaizue? // 
onena al da? // e / zer iruditzen zaizue? 

(denak batera) 
302. JF aber / olatz 
303. MA nik uste dut dela ona / baina 
304. JF edo maite hasi da / aber 
305. MA baina bereziki / ez daukagu denbora deskantsatzeko eta / ez dago eskubiderik // 

heltzen gara etxera / eta / joe // jesertzeko denbora bez / eta etxerako lana / eta 
etxerako lanak eta 

306. OG kontutan ere hartu behar da 
307. JF utzi hizketan bukatzen / faborez / ari zenari 
308. MA eta ba etxerako lanak / eta gero hurrengo egunean azterketa / eta hurrengoan bi // 

eta gero bat / eta gero beste bi // eta horrela ezin da / ezin da 
309. AG eske horrela da bizitza 
(denak batera) 
310. JF aber / aber / aber / aber / goiuri 
311. GB noiz daukazu denbora deskantsatzeko? 
312. MA noiz daukazu denbora deskantsatzeko? / inoiz // zure bizitza guztian bizi behar zara 
313. AG eske / inoiz ez duzu eukiko denbora deskantsatzeko / e 
314. AGo aritz / ba / XXX 
315. AG beti da lana ta lana 
316. AGo konpontzen / betirako geratuko da horrela / e // osea / ezin daiteke esan / bizitza 

horrela dago / mundua horrela dago / eta ezin dugu egin konpontzeko // ba 
bakoitzak gure ahaleginak / gure ahalegin guztiak ipintzen badugu / noizbehinka / 
edo noizbait // mundua aldatuko da // eta ez da egongo / gaur egungo dagoen / 
langabezia / dagoen injustizia / eta horrelako gauza  

317. JF oso ondo ainhoa / oso ondo [txaloak] bai jauna (4”) baina / azterketekin ari ginen / 
kontrolekin / eta / olatz 

318. OG eta gainera ere / kontutan hartu behar da / gehienetan / ba // e / klasean egiten 
dituzula ahaleginak // ba beharbada kontrolak balio dute / nota igo edo jeisteko / ba 
/ adibidez bat patxadaz ibili da guztian / ez du kasurik egitten / eta orduan ateratzen 
du / oso nota txarrak / konportamenduan araberaz eta lanen araberaz / ta gero 
kontrolean / ba / asko ikasten badeu / ba igual dio pixkat notak // baina lehen / 
gehienbat konturan hartu behar du / klasean egindakoa // eta beste bat adibidez / ba 
/ asko / asko / ikasi du / klaseen tartean / asko ba / oso atentziño handia hartu du 
ba andereñoarekin / ondo ikasi deu eta / baina kontroleko egunean ez du ondo egiten 
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/ ba / pixkat jeitsiko dio / baina askoz be gutxiago ba ondo / azterketa ondo egin 
duenari baino 

319. ?? egia da 
320. ID nik uste dut / azterketak ondo daudela / neurtzeko zure ahalmenak eta / ze / gai 

batean egin dituzun merezimenduak / bikain bat eukitzeko / oso ongi bat eukitzeko 
// ze zu adibidez / e / bazaude klasean / (burua aurrera botaz) horrela begiratzen 
andereñoari / denbora guztian / horrela / horrela / eta ikusten duzu adi zaudela / eta 
jartzen dizu bikain bat / ba hori ez duzu merezitu // si bakarrik egon zara begiratzen 
berari  

(denak batera) 
321. JF ainhoa / han goian 
322. ABi agian egon zara pentsatzen / ze izozki erosi klasetik irten ondoren // nire ustez 

kontrolak beharrezkoak dira // zeren / esaten badizute ba / (ahotsa aldatuz) gaur ez 
dugu egingo kontrolik / ez ezer // a la jauja / ez duzu ikasten ezer ez / ezin duzu 
neurtu / jakinduria  

323. JF ainhoa / andereñoak edo irakasleak 
(denak batera) 
324. JF banan banan mesedez / unai / mesedez // aber / banan banan mesedez / unai ari 

zen 
325. UB ba bestela / nola neurtuko du zure jakinduria / edo ikasi duzun ala ez // (ahotsa 

aldatuz) ikasi duzu? / bai // bale / ez duzu ikasi ezer / zu esaten duzu baietz // 
benetan? // bale / bai 

(asko batera) 
326. AGo aritz / ni ez dut esan mundua aldatuko dudanik // ni esan dut mundua aldatuko da / 

bakoitza bere / bere ahaleginak ipintzen baditu 
327. AG baina ez du ipintzen / eta orduan // deitzeko 
(asko batera) 
328. ?? eske / lehenengo eta behin zuk egin behar dituzu ahaleginak 
329. JF oihana / mesedez 
330. OEt eske nik uste dut azterketak / edo bestela galdetu / e / hemen platoan dauden jende 

gehienari // esango dizutela / jo azterketa / azterketarik gabe / ze ondo biziko 
ginatekeen denok / ez / azterketa gabe denok kontent eta dena / baina // beste gauza 
bat // edo bestela / nire gelako / edo zortzigarren mailako / edo zazpi / edo berdin 
zait / andereñoak esango bazuten / (ahotsa aldatuz) ai / ez dut egingo azterketa // 
gehienok / gai hori / ez genuke ikasiko // eta esaten badute / azterketa dago // 
azkenengo egunean igual ikasten degu / baina / arinago ez / baina ikasten degu // 
zergaitik? / azterketa hori ez aprobatzea beldurra ematen / igual ematen digulako // 
esango baligute / ez dute egingo azterketa / ez dut egingo azterketa // nork ikasiko 
zuen? / (beste batzuk hitz egiten) nork bukatuko zuen zortzigarren maila / nork 
bukatuko zuen zortzigarren maila ikasi gabe? 

331. JF aber / maria 
332. MR ze gai batzutan / al da kendu azterketa // ze adibidez / matematikan edo / gai 

batzutan adibidez / zu / klasean adi egoten bazara eta / eta ez / dakit / natura edo// 
bueno / ez dakit / segun / ze gaiak 

333. ?? eta andereñoak nola daki / zuk dakizula? 
334. ?? hori 
335. MR ze / ahal direnak klaseko 
336. JF ze / baina / adi egoteko kontu horretan / barkatu ibon / adi egoteko kontu horretan 

ez da / horrela (gorputza aurreratuz) mozoloa bezala egotea / galderak egitea / buruz 
/ interesatzea / (asko batera hitz egiten) eta kontutan izan / zenbait kasotan / grezian 
/ oker ez banako / beti esan izan dutela / eztela / eztela benetan zaila galdera bat 
erantzutea // baizik eta galdera on bat / egiten jakitea // ze horrek esan nahi du / 
aurrez badakizula / beste hainbat gauza / ez / galdera hori egin ahal izateko 

337. OEt baina / horretarako pertsona konstantea izan behar da / e // horretarako pertsona 
egon behar da / adi gelan / edo galdetu / ze // nik / eta nire gelako batzuk / eta ba 
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batzutan gaude / horrela matematikako orduan / ze / bueno / rollo bat alucinante // 
baina / beste batzuk ba igual badaude adi / eta ba / interesatzen zaie // baina / beste 
batzuk / pasatzen dute 

(asko batera) 
338. JF aber / ibon // ibon 
339. ID nik klasean bizi dut / e / bostgarren mailan uste dut / geunden naturako / natura / 

egiten // eta zen ekaina ya / eta / e / emango ziguten notak eta / zen azkenetariko 
gaia // ta esan zuen andereñoak // (ahotsa aldatuz) gai honetakoa ez dugu egingo / 
kontrola / eta justo / gai hori eman genuen egunetan / jendea ikutzen sudurra / eta 
begiratzen harantza eta honantza / eta ezer egin gabe 

340. ?? desmadre bat  
341. JF aber / maite 
342. MA hori da desmadre bat / ez bada azterketa egiten / inork ez du ikasten / guztiok hor 

sudurra ikutzen  
343. JF (asko batera) bueno baina orduan / zuek ari zarete justifikatzen / pixka bat / 

azterketak jartzea // ze bestela ez duzue ikasten // beno / baina / azterketa ondoren 
zer dator? // notak // ta notaren ondoren / askotan zigorrak eta bat eta bestea // 
horri buruz zer? // parre egiten dute hemen  

(asko batera) 
344. ?? zigorrak ez dute ezer egiten 
345. ?? ba ni uste dut 
346. JF aber junkal / junkal ari da 
347. OEt junkal arrazoia du 
348. JF mesedez utzi / junkali  
349. MJ zigorrak ez dute ezer egiten / bakarrik da zu fastidiatzeko / eta ezer egiten dute // 

zeren / zuk / ba hori / hiru / hiru penko ekartzen dituzu etxera / eta zer? // (ahotsa 
aldatuz) ba orain / e / ez zara irtengo kalera / ez duzu telebista ikusiko / eta horrela 
ba ikasiko dozu // eta horrela uste dute aitak / ikasiko duzula // eta egiten duzu 
gutxiago  

350. (denak batera) 
351. JF aber / aber / aber // batzuek (12”) horrela / alperrik gabiltza / e / aber / batzuk 

diote egia dela / eta beste batzuk gezurra dela // ibonek dio / zer? 
352. ID eta zuk pentsatzen duzu / zigorra jartzen dizutela / zure logelan / irten gabe / e / 

astebete bat / bakarrik joaten ikastolara / e / e / kalera irten gabe // eta zuk 
pentsatzen duzu  

353. ?? XX 
354. JF utziozu / utziozu bukatzen 
355. ID ba / ni ez dut ikasiko / ze nire aitak dira burro batzuk eta ni / gehiago // eta ni ez dut 

ikasiko  
356. ?? klaro 
357. ID eta beraiek sermon bat botatzen badizute / zuri sartuko zaizu // ze zigorra // ba 

horretarako ni naiz beraiek baino burroagoa / jartzen naiz 
(asko batera) 
358. JF aber oier / oier hasi da / utziozue  
359. MR XX esaten badizute // edo bronka botatzen badizute / edo ez // esaten badizute / 

goaz konpontzera // zer geratatu da? // zergatik egin duzu hori? // ba orduan / 
konpontzen baduzu bai // baina adibidez / jartzen badizute zigor bat / zu jartzen 
zara borde / eta / beno / zigorra jartzen didate / ba ni zigorrarekin ez dut ezer egingo 
/ nik orain / gutxiago ikasiko dut // eta zigorrarekin ez  

360. ?? zure aitek ere 
361. JF aber aritz / aritz  
362. ABi baina daude jende batzuk sermoiekin  
363. JF ainhoa 
364. ABi hemendik sartzen zaie eta hemendik ateratzen zaio / esaten du / bale bale oso ondo  
(denak batera) 
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365. JF horrela jai daukagu (desesperazio keinuak eginez) aber / mesedez / mesedez / horrela 
jai daukagu / hau tamalez telebista da // tamalez telebista da / eta banan bana hitz 
egin behar dugu / bestela ez dugu tutik ere ulertuko // hemen / ainhoa hasi zu / 
mesedez 

366. AGo zigorrekin askotan gertatzen da // gurasoak mintzen dizute / zigorrak eta // ibon 
esan duena // zu esaten duzu / ba orain / beraiek fastidiatu naute / ba nik gehiago 
fastidiatu dizute // eta horrela askotan / txarrago / eta txarrago zoazte // orduan / 
nik uste dut / hobeto dela gurasoak / adibidez / ba penko bat atera duzu / ba ai / ze 
gertatu zaizu / ba / ikusi / ba / saiatuko gara ba konpontzen / ba ikusi // gainera / 
uste dut / zigorrak ez dutela ezertarako balio / askotan ere / gauzak txarrago ipintzen 
dutelako 

367. JF aritz / aritz (denak batera) mesedez aritz [txaloak] beno / galdera moduko bi botako 
dizkizuet / nik / batetik / gurasoak justuak izate’al dira / zintzoak izate’al dira epaiak 
ematerako orduan // eta zuen ustez / ez al zaizu iruditzen / ba bai / notan ondoren 
arduratu bai / baina aurretik ere arduratu beharko luketela / eta ikusi / galdetu zuei 
nola zabiltzaten / irakasleei eta abar // aber aritz / aritz mesedez 

368. AG osea / gurasoak izan al dira pasota batzuk / edo / zuri beti / aber aritz / zer egin duzu 
gaur? / edo zer ez duzu ulertzen? // niri gertatzen zait hori / laguntzen didatela  

369. JF m:: / (denak batera) aber / han goian 
370. GB nik uste dut / gurasoak / notetan zeregin // ba / zeregin / zerikusi handia daukatela 

// ze laguntzen badizute / nik uste dut / hobeto joango zarela // eta ez badizute 
laguntzen / eta ekartzen dituzu hiru penko // pues 

371. JF eta azkenean / amaiak ere / hitz egin du // zerbait esan nahi zigun // amaia / bota 
372. AB baina / adibidez / nire kasuan bezala / nire gurasoak ez dakite euskaraz // orduan / 

nire kasuan / ezin didate lagundu  
373. AG eta beste arloetan? / beste arloetan? 
(asko batera) 
374. JF mesedez / mesedez / maria ari da han goian // maria / bota 
375. MR ba / ze / bera / bere aitak ez dakite euskara / baina ahal dute / ba ikusten dute notak 

/ ba badakite:: / zenbakiak zer diren / ze adierazten duten // orduan / ba ikusten 
badute esaten diote // ba amaia / zer egiten ari zara / edo goaz profesora bat jartzera 
ez / andereño bat / edo / ba ez dakit // beste modu batean / ba esan / nola antolatu 
bere ikasketako orduan edo 

376. ?? joxepe  
377. JF ibon ari zat hitz eske / aber 
378. ID irakasleak / osea / zure aitek egin behar dutena / da // esaminatu ia zergatik euki 

duzun penkoa // eta joan irakasle / joan irakasleengan // eta esan // (ahotsa aldatuz) 
zergatik euki du penko hau? / eta zelan doa? / eta zer egin / zer egin / zer egin du 
txarto hau izateko // eta gero halan / horren arabera // jarri / edo profesore 
partikular bat / edo edozer  

379. MJ ibon / baina zuk iguol ez dekozu arazo hori / euskerarena // baina nik ere dekot // 
eta zer egingo duzu? / a ba orduan nola lagundu dizue? // ikasketak beste leku batera 
egiten?  

380. ID ez / irakasle // irakasleekin hitz egiten  
381. MJ eta irakasleak zer egingo dizu? / ez dizu egiten ezer 
382. ID ba esan zertan doan txarto / eta / zer esan behar diozun zure semeari // e / egitea  
(asko batera) 
383. JF oier mesedez / oier / gero zu oihane / barkatu / oier hasi da eta  
384. ?? XX beharko da / ez? 
385. MJ suspenditzen baduzu / da ez duzulako ulertzen / andereñoari 
386. ?? edo ez duzulako ikasi 
387. ID edo zarelako pasota bat 
388. JF aber / ostaizka ere zain daukagu // ostaizka / bota zuk 
389. HT baina hori / junkal esaten duena / ez da bakarrik ez diozulako ulertzen andereñoari // 

zuk ez / osea / zuk esaten duzu / ez dut ikasiko / ez dut ikasiko / edo ez duzulako 
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ikasten / ez duzu gainditzen / (asko batera hitz egiten) baina hori berdin da ebaluaketa 
/ edo azterketa bat 

390. JF aber / goiuri ari da 
391. GB XX duzu 
392. AGo eta galdera bat // zuei penko bat // imajinatu momentu batez / nota txarrak 

ateratzen dituzuela / eta etxera eramaten dituzuela // ze gustatuko litzaizueke / 
gurasoak itzelezko bronka botatzea / edo gurasoak / konpren / konprensiboak izatea 
/ eta esatea // zer gertatuko zaizue // aber / nori gustatuko litzaioke / bronka edo 
zigorra botatzea  

393. ?? ainhoa 
394. ?? merezi badut 
395. ?? gauza bat da ez gustatzea XXX 
396. ?? erratu banaiz / edo ez dudalako ulertzen ez  
397. AGo zigorraren alde zaude / baina ez zaizkizu gustatzen zuri ipintzea 
398. ABi honbre / klaro 
399. OEt gauza bat / gauzak lortzen dira hitz egiten 
400. ID hori 
401. OEt ze gauzak ez dira lortzen / ez zigorra botatzen / ez bronkarik botatzen // eta horreaz 

zer egiten da? / moskeatu gehiago // eta beste gauza bat / junkal eta amaiarentzat 
zen// klaro // zuen gurasoek euskaraz ez dakite / eta beste / hemengo jendeen 
gurasoek / segur aski ezetz / batzuenak // baina / zuen gurasoek / zuei laguntzea bai 
// baina / zuek beraiei laguntzea ere / euskara ulertzea / edo konprenditzea 

402. ?? oso zaila da / joder  
403. ?? guk ez gara joaten klasera ikasteko / ba beraiek joateko ikasteko euskera  
404. MJ aiba 
405. OEt zuk esan duzu / ez baduzu ulertzen matematika ahal duzula suspenditu // ba 

matematikan bai ahal dutela lagundu  
406. ID horregatik joan behar zara / zure aita joan behar dira / irakaslearengana / esateko / ea 

baden ume pasota bat / pasatzen du andereñoataz eta guztiataz // edo / da nobia bat 
bota delako // eta dago a la / al cielo / a la nobia begiratzen  

407. JF hala ere / nik uste dut (denak batera) barkatu’idazue [txaloak] barkatu’idazue / baina 
etxekoek / gauzak argi xamar atara beharko dituztela eta // amaia / aipatu duzu / 
gurasoek ez dakitela euskeraz / eta estimatzeko / estimatzekoa da noski / zu euskeraz 
ikasten aritzea // baina / ez dut uste / zuk beraiekin hitz egin ahal izango duzu noski 
// eta beraiek baita ere irakasleekin / erdera ere jakingo baitute zure irakasleek / eta 
zergatik // suspensoak badittuzu zergatik dittuzun // edo ondo bazoaz / zergatik 
zoazen // etzait iruditzen // uste dut egin ahal izango dutela hori // bueno / 
inundikan ere azkenengo minututan sartzen ari gara / beti ere denboraren menpe / 
hortxe / uztarria ipinita // eta azken azkenik / beste bideo bat / badugu // beste 
iritzi batzuk badittugu // zertarako ikasi / galderaren erantzun // aurrera bideo hori 

[bideoa] 
408. JF langabezia / paroa / beti / beti aipatzen dela // ze orain ia esan bezela unibertsitatera 

sartu gara eta ondorengo kontuak // unibertsitatera edo lan heziketara // ikasketak 
bukatu dira // eta orain zer? // zer egin behar duzue? // beti ikasten jarraitu? / 
lanbide bat bilatu? / ala zuen bokazioa ez den edozein lanekin hasi? // maite / aber / 
zuk zer diozu adibidez 

409. MA nik uste dut ba zu / ba ikasi / ikastea beharrezkoa ez den lan bat bilatu / eta ba bueno 
// hor lan bat / lan egiten egon / zure gustokoa den lan bat aurkitu arte // bueno / 
zuk tituloa daukazun lan bat eduki arte / bestea 

410. MR bueno lelengo ere / unibertsitateak ba praktikak // bueno / unibertsitatetik ikasten 
baduzu // ba praktika gutxi daude ez // ba apurtxu bat / ikasi ba praktika moduan / 
edo aprendiz moduan / horrelako bat / eta gero ba ya / ez baduzu aurkitzen / ba 
beste mota batetako lan bat aurkitu / baina jarraitu saiatzen (atzean beste batzuk 
hizketan) zuk ikasi duzun lanetarako  

411. JF aber / oihane 
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412. OEt nik uste dot / e / azkenengo / e / adibidez ikasten zaude medikuntza / eta azkenengo 
urte hortan / sartu praktika batzuk egiten // ez / bost urte / eta gero beste urte bat 
praktikan // ez // pixka bat organizatu eta azkeneko urte hortan 

413. ?? egia da 
414. OEt sartu praktikak / ze klaro / egun guztian ez zaude unibertsitatean ba  
415. JF mesedez / olatz orain / aspaldi ixilik dago eta 
416. OG horrekin ados nago / baina gero irtetzen zarenean / eta ya praktikak e / egin badituzu 

// ba ona da ba gustoko lan bat / ba hartzea momentuz / ba dirua irabazteko / ba 
unibertsitatearekin galdu duzuna errekuperatzeko // eta gero zure lana / zure lanan 
espezializatzea masterrak egiten // lehen ere esan dut / eta berdina / berdina 
iruditzen zait / ez da horrela ixtea / ba zu ya / urte askotan landutako karrera // 
gehiago espezializatu behar zara horretan  

417. AGo baina hori esan duena / praktika batzuk egin / edo ikasketa batzuk egin // baina orain 
/ gaur egun / lan / edozein lan egiteko / tituloa eskatzen dizute // kamareroa izateko 
ere tituloa eskatzen dizute / e / edozein gauzatarako tituloa eskatzen dizute // orduan 
/ ezin duzu nahi izan / da / ba zu joan / eta praktikak erakutsi / edo praktika batzuk 
ikasi // praktikak azkenerako / ikasketak azkenerako / tituloa hartu / eta orduan ad 
// eta askotan admititzen zaituzte titulo batenerako 

418. ?? ainhoa  
419. MA baina / askotan ere esperientzia oso garrantzitsua da / e 
420. AGo esperientzia / nik ez diñot 
421. MA tituloa noski / tituloa / bai tituloa bua / behar beharrezkoa / baina esperientzia 
422. AGo nik ez diot esperientzia ez dela garrantzizkoa 
423. JF (asko batera) aber ibon / ibon aspaldi zegoen 
424. AG baina segun ze lanerako 
425. MA bai / segun ze lana 
426. MR XX guztia hartzea ez // nahi dute ere esperientzia izatea 
427. ?? tituloa behar beharrezkoa da / e  
428. JF ibon 
429. ID zuk karrera bat amaitu baduzu // eta ni ez daukat ezer barranderoen aurka / baina / 

eta ba / langabezian bazaude // ba barrandero / edo / e / lan gutxi / lan ti / zu / lan 
/ lan despreziatuena egitea // eta gero / e / zure txanda heltzen denean / ba egitea 

(denak batera) 
430. JF denentzako hitz egingo dugu / aber // aritz / bota mesedez 
431. AG baina / segun ze lanerako behar duzu / praktika edo teoria 
432. ?? bai  
433. AG ze barrandero izateko ez duzu behar / teoria 
434. JF (asko batera) ez / baino / pittin bat ari gara haserako harira bueltan // barkatu’idazue 

// jaun andreok / mesedez / mesedez / lagunok / denbora bukatu zaigu // ikusten 
duzue / gai honek askorako ematen duela // ikasi / ez ikasi / jarraitu / gero berriz ere 
gurasoei dirua eskatu / ala ez eskatu // hor zuek askotan gurasoak aspertuta egongo 
zarete ordaindu eta ordaindu eta ordaindu / zer egin / ba batzuek bat diote eta 
besteek bestea // gaia hementxe geratu da / inundik ere / gauzak garbi / zerbait 
aterako zenuten noski // eta hemen iritziak garbi asko bota dituzte / gure gaztetxoek 
/ bai alde batekoek / baita bestekoek ere // orain ia beste maila bateko jarraipena 
izango du gure hori da arrazoia honek 
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8. GAZTETXOAK (5): HDA HIESA 

8.1. DATU OROKORRAK 

Ekoizpen lekua ETB. Hori da arrazoia! saioa 

Data 1997 

Iraupena 1:28:00 

Gaia Hiesa 

Moderatzailea Joxe Felipe Auzmendi (JF) 

13-14 urteko hamasei gazte: Partaideak 

Arkaitz Olazabal (AO) 

Andion Iturbide (AI) 

Oscar Encinas (OE) 

Axier Ormazabal (AR) 

Haizea Etxebeste (HE) 

Alazne Fernandez (AF) 

Iraitz Garai (IG) 

Usua Madina (UM) 

Alain Ibarra (AB) 

Mikel Gomez (MG) 

Axier Gonzalez (AG) 

Axier Madariaga (AM) 

Ekain Rojo (ER) 

Pati Grau (PG) 

Arantza Altuna (AA) 

Joseba Gandariaz (JG) 

Saioaren nolakotasuna ETBko saioa, atal ezberdinak ditu: pertsona ezagun bati elkarrizketa, gaztetxoen 

debatea eta helduen iritzi-txokoa. Gaztetxoen debatean helduen iritziak eskaintzen 

zaizkie ikus-entzuleei 

Bestelako oharrak Moderatzailearen esanak jarraituz pentsa genezake saioa helduei zuzendua 

dagoela 

Transkripzioaren egilea Eneritz Garro 

Transkripzio data 2004ko urria 

 

8.2. ESPAZIOAREN ANTOLAKETA 
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8.3. TRASKRIPZIOA 

1. JF gabon jaun andreok / eta ongi etorri / hori da arrazoia izeneko saio honetara // ongi 
etorri bero bero bat / lehenik eta behin / zuei / pantaillaz bestalde zaudeten / guzti 
guztioi // eta ongi etorri noski / gaur hemen platoan bildu dittugun gazte / jator hauei 
/ beraiek gabe hori da arrazoirik / ez baitlitzake egongo noski // beraiek egin beharko 
dute hemen / ika mika /saltsa / eta porrusalda ba zuek ondo pasatzeko / eta gauzak 
garbi ateratzeko // eta ongi etorria luzatu egin behar dugu gainera / ze badakizue / 
aurreko saioan hasi ginela / nagusien / txoko bat eginez / nagusien arrazoia / 
deituriko txoko bat eginez / eta hortxe izango dira / gela batean / aparte // beste / 
nagusi batzuk / eta saioaren bukaeran esan bezala / nagusiaren arrazoian / euren 
iritzia botako / botako dute / guztiok entzun dezagun hemen entzun eta ikusi duten 
guztiari buruz // hori esan bezela bukaeran izango da / nagusien arrazoia // hau / 
hori da arrazoia da / eta badakizue // gaia beti bezala / gure lan taldeak antolatutako 
bideo baten bitartez / ezagutuko dugula // beraz aurrera irudiak / eta aurrera gaurko 
gaia zeintzu den  

[bideoa] 
2. JF jm:: / egia esan neronen eztarria ez dago gaur oso katoliko baina / beste gaztetxo 

hauena noski garden eta fresko daude / eta beraiek izango dute gai hori eztabaidagai / 
sida edo hiesa ren gaitza / ez da ez txantxetakoa noski // eusko jaurlaritzak plazaratu 
berri dituen datu batzuen arabera // gazte jendearen artean / riotzik gehien eragiten 
duen faktorea omen da // trafiko istripuak baino gehiago gainera / beraz // azo latza 
eta gordina aipatu dugun bezalaxe // zoritxarrez momentuz / hiesaren aurka dagoen / 
egiterik dagoen gauza bakar bakarra / ebentzioa eta informazioa dira / ez baitago 
oraindik txerto edo gauza jakinik / behinik behin garbi garbirik / eta orduan ba / 
gauza garbi dago / gazte hauek informazioa egokia izatea / ezinbestekoa / 
garrantzitsua / zenbaitetan / dramatiko izan gabe esango / esan genezake hil ala biziko 
kontua izan daitekeela // eta lehenengo galdera ba ildo horretatik etorriko zaizki / 
etorriko zaigu // nahiko al da gure gaztetxo hauek / hiesari buruz duten informazioa 
// eta hasteko / hementxe nire ezkerretara arkaitz daukat // eta zuk ze uste duzu 
arkaitz / nahiko al dakizu zuk /iesaren / hies gaitzaren inguruan // ba nola kutsatzen 
den eta abar / zuk nahikoa al dakizu? / zure ustez 

3. AO bai / ba nik ba / ikusten dot / e / bizitzan / eta gero etxean ba komentatzen dogu / 
eta hori 

4. JF eta nola kutsatzen den eta abar nahikoa badakizula iruditzen zaizu? 
5. AO ba / sexu harremanetan kutsatzen da gehiegi 
6. JF bai / bueno / eta hori arkaitzen iritzia izan da / eta beste aldean / hemen eskubitara / 

gure joseba daukagu urduri samar e? 
7. JG bai bai 
8. JF zuk zer diozu honi buruz? 
9. JG ba / nik uste dot nehiko dakigula / ez? / baina nire ustez be / ba medikuak badakite 

informazio guzti hori baina nire ustez be / frogak egiterakoan hiesa duzun ala ez / ba 
/ ba nik ezagutu dut kasu bat / e / ba jendea jueten zela frogak egi / eittera / eta 
adibidez / ba esaten zioten ba ez zeukala / ba bai zeukala / eta gero ba konturatu ziran 
/ ze froga hor/ froga horreik txarto eginda zeuden ez? / eta orduan ba jendeak uste 
zuen ez zeukala hiesa eta juen da hortik kontajiatzen // eta nire ustez mendikuak / ba 
/ kontu gehiago egin behar zuen  

10. JF bai / baina askotan ez da erraza izango noski / hori / bai / hori egunkarietan azaldu da 
/ hutsegite batzuk izan direla makinaren batean / baina ez hemen bakarrik / mundu 
guztian zegoen makina hori / batzuetan erretiratuta // ikusi duzue / gaztetxo hauen 
prestatuta etorri dira / gaiari buruz badakite / pixka bat finkatu dugu / eta ia ika mikan 
/ sesioan // sesioan ez / solasean hasi aurretik / badakizue tartetxo bat lasaitzeko // 
motorrak martxan ipintzeko / mingainak arintzeko / iragarkiak // ez aldegin mesedez 
/ instant batean gatoz / hori da arrazoian  
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[iragarkiak] 
11. JF eta iragarkien ondoren / hori da arrazoian / arrazoirik izango baldin bada / noski / 

gure laguntxo hauek hizketan hasi behar dute / baina lehenik eta behin labur labur / 
zeintzuk diren / aurkeztu egingo dizkizuet // hementxe nere ezkerretik hasita lehen 
hitz egin duen arkaitz olazabal / bere ondoan / andion iturbide / ondoren oskar 
encinas / hurrena axier ormazabal / haizea etxebeste / han gainkaldean berriz hiru 
neskatila / alazne fernandez / iraitz garai / usua madina / eta ia beste alderdi honetan 
/ goitik hasita / alain ibarra / mikel gomez / axier gonzalez / axier madariaga / hiru 
axier dauzkagu gaur // ekain rojo / hurrena patricia grau / pati deitu behar omen 
diogu // arantza altuna / eta azkenik / lehen hitz egin duen / joseba gandariaz // 
zuek daukazue hitza eta / beno / puff / gaia badakizue zein den / ezta? / hiesaren 
inguruan gabiltza / lehen oinarria jarri dugu // eta beno lehen / arkaitz zuk esan duzu 
/ ba nahikoa dakizula dagoeneko/ hiesaren inguruan / eta ez duzula beste inolako 
informaziorik behar / iruditzen zaizula / nahikoa hitz egiten duzula / bai etxean bai 
eskolan eta abar // baina / hasteko / oinarritik hasteko badakizu ze esanahi duten hies 
sigla horiek? 

12. AO (buruarekin ezetz) ez 
13. JF ez da azterketa, e! / zuk joseba badakizu zer diren? 
14. JG uve hatxe i / uve i hatxe 
15. JF  ez / hiesa da sida / euskaraz hartutako inmunoezkasiaren sindromea da // hau ez da 

azterketa bat / e / baina ikastea komeni da // bueno eta hiesa zer den ba al dakizue? 
// andion / edo oskar / edo 

16. OE ba / bai / e / hiesa da gaixotasun bat / eta normalean nahiko arriskutsua da // eta 
gainera informazioa lortu daikezu / ba adibidez / etxean normalean batzutan irteten da 
gaia eta horrelako gauzetan / eta gainera ba eztuzuna ateratzen / ba holan eztuzuna 
ikusi // ba logikaz ataratzen dozu / ez? 

17. JF m /m logikaz? / norberak pentsatu eta asmatu // zuek ze uste dozue honi buruz / 
arantza 

18. AA ba nire ustez ez daukagu informazio gehiegi ez / zeren / bai / anuntzioak daude eta 
guzti / baina medikuak / ez daukate sendabide / sendabiderik // eta guk zelan / 
jakingo dugu sendabiderik? / bakarrik daukagu prebentzioak / ez daukagu beste 
gauzarik 

19. JG ba ordun / ba / informazioa zeri deitzen diogu / ze informazioa daukagu justu / eta ia 
ia ezer / badakigu bueno e bai e / preserbatiboak erabili / eta muxukatzen ez dela ezer 
gertatzen baina / ez daukagu sendagairik ez ezer 

20. ER ni josebagaz ados nago / ze egia da / ba / zelan ezin gara kutsatu ba / badakigu / ta 
prebentzioak zeintzu dira ba badakigu // baina ez dakigu zelan ahal dan sendatu / edo 
zelan ahal gara salbatu 

21. JF hori / helduek ere / arazo hori berori daukate / ezta? / beste iritzirik honen bueltan? / 
nola kutsatzen den ba al dakizue? 

22. ?? bai 
23. JF ba / botaiguzue / zuen ustez nola kutsatzen den 
24. PG ba nire ustez kutsatzen da / sexu harremana eitten bazara preserbatibo barik / ere / e 

odolaren bitartez / ni adibidez zauri bat badaukat eta / hiesa daukat / ba beste norbait 
zauri bat badauka eta ba odola pasatzen badogu / ba / beste pertsona hori hiesa hartu 
ahal dau / e / eta baita ere adibidez / drogatzen direnak / e / jeringilla berberagaz 
drogatzen badira ere / kutsatzen ahal dira 

25. JF baina / nork kutsatzen dio nori?  
26. PG hiesa daukana besteari 
27. JF hori garbi daukazue? 
28. AR ni patriciarena osatu nahi nuke / ere odol bankuetan ba beharbada batek e: / odola 

eskaintzen badu / eta hiesa badauka / ba beste batek jartzerakoan bera ere kutsatzen 
da 

29. JF bai / eta orduan bat zero positibo bihurtzen da / kutsatu egiten da / baina zero 
positibo guztiek al dute hiesa? 
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30. AS ez / ez 
31. ER zero positiboa daukatenak ba / ba birusa daukate / bai baina / gehienak kutsatzen dira 

/ baina daude batzuk ba birus horretatik libratzen direnak / guztiak ez gehienak  
32. JF zer da burruka bat / ez da garatzen / edo zer gertatzen da?  
33. ER ba / antigorputzak / ba desagertzen hasten dira / eta holan ba gure gorputzak ez 

dauka defentsarik // ta ezin dogu birus horren / birus horren kontra / borrokatu 
34. JF um:: / bueno / eta badakizue nola ez den kutsatzen? / aber  
35. AI txistuarekin / ez da ez da kutsatzen / ze muxuka eta holan / ba ezer / eta gero / bez 

ez da kutsatzen adibidez eztakit norbaitek ba ikutzen edo / e / bai / elkarren artean 
ikutzen edo / bez eta / norbaitek e:: / eztakitt / e / komunean jesartzen bada / gero 
bestea bebai jesartzen da / ta beztira kutsatzen 

36. JF hori oso garbi daukazu ezta? 
37. AI bai 
38. JF bueno / eta nork dauka / hiesaz kutsatzeko aukera gehien?  
39. AR gazteak 
40. JF aber axier/ gazteak? 
41. AR gazteak / ze gazteak dira harreman sexualetan gehien ibiltzen direnak / eta arrisku 

gehiago dute / kutsatzea 
42. JF  um:: / eta gazteak harreman sexualengatik / bakarrik? 
43. ?? jeringak 
44. ?? drogak 
45. AR ez / drogegatik ere 
46. OE ez dute zergatik izan gazteak ba drogekin ibiltzeko / ez / adibidez jende heldua 

oraindik / ba / adibidez igual gaztetik hartu zuen / droga probatu zuen / eta gero / 
haundia heldu danean ba jarraitzen du ba drogekin / eta ba nahiko txarto dago eta bera 
ez daki zer egiten dagoan orduan holan ere hartu daiteke 

47. ?? baina gazti zanean hartu zuen lehenbizi droga  
48. OE baina ez da zergatik gazte izan / ere ahal da / adibidez nik ikusten dodazanak 

normalean kaletik doaz norbait / ba jakiten dozu / ikusten dozu ia aurpegian eta holan 
ia hiesa badaukan ala ez / ez? / XX eta holan / baina adibidez / jendea / jende 
gehiena hiesa daukana helduak dira 

49. JF m:: 
50. AR baina normalenean / zuk kaletik ikusten dozun drogadikto bat zer da / gaztea ala 

zaharra? 
51. OE bueno / eske segun zer / gaztea edo zaharra izan daiteke / ba adibidez según ze 

hartzen duzu gaztea eta ze hartzen duzu zaharra / adibidez gaztea bada hogeita hamabi 
urtekoa / pues bale / gaztea da / baina // niretzat hogeita hamazortzi urtetik eta gora 
ba ya apurtxo bat zahartxoak dira / e: orduan ya ba horrek ahal dute hartu / hartu 
daiteke / ez? 

52. AR ba nik / drogadikto gehien ikusten ditudanak dira gazteak  
53. OE bueno / eske nik normalean kaletik ez dodaz ikusten drogadikto asko ez // baina 

ikusten dodazenak / joe eztira bez holan gazte gazteak / gazteak adibidez hamazazpi 
urte / hogeita piku urte // baina ere daude adibidez jendea hiesa daukanak edo 
drogadiktoak edo gehiago nahi dute / eta dirua lortzeko edozer egiten dute / eta 
orduan lapur gehienak hiesa daukanak ez dira / ez dira gazteak / igual daukate 
berrogeita piku urte edo […] 

[helduen irudiak] 
54. JF baina drogazaleez ari zarete / eta ez da hori bakarra / ez / beste moduak ere badaude 
55. ?? bai 
56. ?? bai 
57. JF aber / hitz egin ez duen bat 
58. PG nire ustez / gazteak edo helduak bakarrik ezin dute hartu / e / adibidez zazpi urteko 

ume bat / zauri bat egiten bada / eta beste bat hurbiltzen bada eta / zauria ikutzen dau 
beste zauri bat eukinaz / ez / ere hartu daiteke / osea / ez da bakarrik droga edo 
gazteak edo / ere ume txikiak hartu daiteke konturatu gabe  
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59. JF eta gertatu da istripuz 
60. AA sexu harremanak ere handiak eta txikiak daukiez / bai gazteak eta bai nagusiak ez / eta 

ez bakarrik gazteak  
61. AI baita ere ama e ama / haurdun badago eta hiesa badauka / bere semea baita ere 

hartzen dau / eta txikitandik ere hartu daiteke / ez bakarrik gazteak  
62. AR baina normalean nortzuk daude haurdun / gazteak edo zaharrak? 
63. AI gazteak 
64. AR ba hori  
65. JF bueno badirudi 
66. AA baina nagusiak XXtik ya / goitik ezin dute ume askorik euki / e // horregatik / 

gazteak euki behar dute alaba edo semea  
67. AR ba hori  
68. AA baina orduan / hori eztauka esplikaziñorik  
69. JF bueno ba / hiesaren / nola kutsatzen den / horren bueltan gabiltza / eta beste 

aurrerapausu bat emanez e:: / zuek nondik edo norengandik jaso duzue hiesaren 
inguruko informazio guzti hau? 

70. ER ba ni apurtxo bat ikusi dot telebista / ba / bai / e ba / ikusi dot ba telebistetan eta ere 
nire / nire aitak ba noizbaiten alkarrizketa bat euki dogu eurekaz eta esan da / esan 
deuste zelan ahal / ahal prebentsitu eta ez kutsatu  

71. ?? ba ni gehien 
72. ?? ba ni 
73. JF axier / (atzamarrarekin seinalatuz) bueno hasi bai haizea 
74. HE ba ni gehienbat / telebistan ematen duten kanpainetan eta horrela / eta gero ere 

gurasoekin alkarrizketak euki dodaz ere  
75. JF m:: / hor goikaldean? 
76. AG ba / hemen ekain eta haizeakin / e ba / ados nago / e telebistan ikusiz / eta gero 

familiaz edo zure gurasoekaz / hitz eginez / edo / e igual ibilaldi batera bazoaz ba 
kanpainak ikusten dituzu / ta ba hor bebai informazio garrantzitsu bat hartzen dozu  

77. JF ze informazio / ze kanpaina / aber azalduiguzu pixka bat gehixeago hori 
78. AG ba adibidez e / ni / bilboko ibilaldian / peñan izan zanean // ba / jarri zuten hor 

kanpaña bat / e / sidadun jendea edo / e / lau edo bost pertsona zeuden e / hiesa 
zutela // eta ba bueno / jendea juaten zan hara / eta muxu bat ematen zion eta 
ikusteko jendea ez dela ezer gertatzen / beste pertsona bat bezalakoa da / eta hori / 
informazio bat lortzen dozu / zer muxu bat emonez edo ez da ezer gertatzen / beste 
pertsona bat bezalakoa dela […] 

[helduen irudiak] 
79. JF bueno ba gaia ia hortxe jorratzen hasi gara eta aurrera egin aurretik / lantaldeak lan 

handia egiten du noski / beste bideotxo bat badaukagu // eta berriz ere ia hasiko gara 
pixka bat berotzen / ze ikusten duzue / informazio asko dute // eta gaur lana asko 
erraztu behar didate / gaurko hemengo gazte jator hauek // bideoa ikusi eta segituan 
jarraituko dugu  

[bideoa] 
80. JF nik ez dakit tranpa txikiren bat egin ez ote diguten hauek / ze ikusten duzue hor 

bideoan gauza batzuk entzuten dira / bai muxuak / txistuarekin / nor kutsatzea 
badagoela // gero drogazaleengan gehiegi zentratzen zineten garai horretan behintzat 
/ eta eztakit etxekolanak ondo egin dituzuen / baina gaur hemen denok informazio 
asko daukazue / ez al da holan / oskar 

81. OE bai / bueno eske / e gero gainera / kanpaina asko atera dira ez / eta eztuzuna 
ateratzen / eztuzuna ikusi kanpainan / ba hiesa ez da edonolako gaixotasuna / ez / 
orduan ba / apurtxo bat adibidez egun baten irakurtzen duzu egunkarian / eta zerbait 
jartzen dau / beste egun baten // begiratzen dozu beste leku baten / gero beste leku 
baten / eta ya ahal zara ateratzen / eta ba ya azkenean informazio asko batzen dozu  

82. JF jakina / ezjakintasuna dago eta beldur apur bat dago / eta horrek ba eragiten du 
informazioa / (eskuekin zirkulu bat marraztuz) mugimendu asko / jakina / hildako 
jendea dago eta horregatik ba saltsa asko egoten da / honen bueltan / noski / eta eta 
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orain arte hiesaren inguruan egin daitekeen gauza bakarra / prebentzioa eta 
informazioa dira // baina hartu beharreko neurri guztiak hartuta / eta jakin beharreko 
guztiak jakinda ere / zer nolako jarrera duzue zuek / zuek gaztetxook / hiesaren 
aurrean / alegia // esate baterako / zuen klasean zeropositibo bat balego ze moduzko 
harremanak izango zenituzte zuek beraiekin / beraren laguna izango zinatekete / lasai 
asko // edo berarengandik ahalik eta urrutien ibiliko zinatekete kutsatu / kutsatzeko 
arriskua dagoela eta // aber 

83. ER ba ni / ni uste dot 
84. JF ekain 
85. ER ba bere laguna izango neuke / eta batzutan ba lagunduko neuke ba / birusa daukatela 

ez gogoratzeko / eta pertsona normal baten bezela tratatuko neuke // baina eren 
batzutan ba / ba odol jariotzen badau // ba ni ere kontu handia euki behar dot ba ez 
kutsatzeko / ni ere 

86. JF ez / baina egoera normaletan ari gara / aber axier zuk zer diozu 
87. AR nik ez / nik baztertuko nauke pixkat  
88. JF baztertu  
89. AR bai 
90. JF pixkat / ala hori nola neurtzen da / pixkat ala asko 
91. AR bueno ba neurri batean / ez / berarekin egon baina muga bat jarri / (nazka aurpegia 

jarriz) ze pixkat nazka eman / ematen dit 
92. JF nazka? 
93. AR bai  
94. UM nik ez nago berarekin 
95. JF aber / aber jarraittu 
96. UM berarekin ados / zegatik / ez / e ez dizu kutsatuko berarekin egoteagaitik / ez baduzu 

sexu harremanak eukitzen berari / eta klasean ezin da euki / da:: (urduritasun barrea) 
pertsona normal bat / baten bezala hartu behar duzu 

97. ER ni zurekin ados nago ze / beragaz kontu handia / kontua euki behar zara ez kutsatzeko 
/ baina / ez dozu hola baztertu behar 

98. UM ez dizu inola bez kutsatuko // nahiz eta bera odoletan hasi:: 
99. JF bueno ez diogu bukatzen utzi / axier / zertan ari zinen 
100. AR baina / ni / ez nago ados beraiekin / ez? // bueno / nire pentsaera // ze beraiek igual 

beharbada ez zuten pasatuko / ba nik bai / ze eztakit / ba konpasa bat hartzen duzu / 
zuk pintxatzen zara / gero beraiei uzten diozu / pintxatzen da / eta gero zu berriro 
pintxatu / eta hiesa sartu leikezu 

101. PG bai / baine / jolin konturatu zaitez hori da kasualitate asko / ez? 
102. AR baina zu ez zara konturatzen / zuk berari uzten badiozu / zer? // bera konturatuko da 
103. AA baina bera pertsona erresponsablea izan behar dau / zuri esateko / pitxatu naz ez hartu 
104. AR klaro / baina / ez badu esaten / zer? 
105. AA ez dut uste 
106. PG ez / ez du esango / zure laguna bada ez du esango / ze uste dozu bera nahi duela zu 

kutsatzea 
107. AR ta zergatik ez? 
108. AI ta laguna ez bada / bakarrik klaseko pertsona normal bat? / ba igual ez dau esaten 
109.  PG baina bera gaixotasuna badauka / daki ez dala komodoa gaixotasun hori eukitea eta ez 

du nahi besteoi gaixotasun hori eroan 
110. ?? baina zuk ez dakizu nola pentsatzen duen 
111. AI baina igual nazkatuta dago gaixotasun hori daukalako eta besteei kutsatzen dotze 
112. JF aber / axier 
113. AR baina nahiz eta laguna izaten bada bera pintxatzen bada / pintxatu egiten da / ez da 

lagun edo lagun ez izatea / pintxatzea / hori:: 
114. PG baina pintxatzen bada konturatzen da / eta orduan gordetzen du konpasa eta ez dio / 

ez du esango / (ironiaz) tori tori konpasa / ni pintxatu naz eta zu hiesa hartuko duzu 
115. AI ba hori / zu zagoz esaten ez daualako esaten / ba orduan zergatik zagoz esaten esango 

dauala […] 
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[helduen irudiak] 
116. JF hemendik / pixka bat buztitzeko agindu dizuet e // hemen prebentzio eta kontu 

horietaz aritu gara / eta nola kutsatzen dana bata bestea / hemen nik esan dizuet lagun 
badago zer // hor baztertze muga horiek zer / horiek nun daude // adibidez / 
axierrek esan du pixka bat / baztertu / zer da pixka bat hori? 

117. AR joe ba / muga batean / ez / ba beraiekin hitz egin eta hori bai / baina horitik / ba:: / 
ezer gehiago // hori hitz egin eta laguna izan / baina ezer gehiago  

118. AG ni asierreaz konforme nago / ba / e adibidez taldeko lan baten konpasaren adibidea / 
ni ez nioke utziko badaezpada // baina beste lagun bati bezala tratatu ta / e e eskubide 
berdinak ditu eta / adibidez / e / sida ez duen pertsona / e bat daukazu gelan eta 
sidadun bat / ba nik berdin tratatuko nituzke 

119. JF buo / momentu honetan ari gara zeropositiboekin  
120. AG bueno ba / berdin / berdin tratatuko nituzke  
121. JF e pertsona ez dago gaixo 
122. UM berdina da zero positiboa / edo / e birus / sida / hiesa eukitea / zegatik 
123. AS ez da berdin 
124. UM bueno ba  
125. JF pertsona hori / horrek gaitza barruan dauka baina nik ere griperen birusa barnean izan 

nezake / baina ez gaixorik egon 
126. UM baina gero birus hori ahal / ahal zaio esnatu / ezin dau kendu / birus hori odoletik  
127. MG zero positiboa bada ez deko gaixotasuna 
128. UM bai baina 
129. ER gero hartzen badau eta ez da joaten / bera txarto dabil eta holan ez da joaten frogak 

egitera aber hiesa badauko ala ez / ba igual egia da // ni lagun bat egongo bazen holan 
klasean // ba / berarekin / ba kanpotik nire laguna izango zan / ez / baina gero 
barrutik // ba apurtxo bat holan / bildurra emungo nitzen / ba egongo nintzen bera 
// jo / ez zan izango berdina niretzat / e:: hiesa euki ala ez euki hiesa  

130. JF etzan berdina izango? 
131. ER ez 
132. AA zuri beldurra emoten dotzu zure alboan egotea? / hiesdun bat 
133. ER ez / alboan egotea ez / baina zaude pentsatzen pertsona hau hiesa daukat / eta 

apurtxu bat / ba aldendu behar naz hemendik eta  
134. AA euki daiteke birusa / uve i hatxea / edo sida eukitea / e / ezberdina da  
135. AR zu adibidez / demagun // zu / zure ondoan sindrome de down duen bat dago / zuk 

ez zenuke tratatuko berdin horri patricia izanda 
136. AA bai / baina / pertsona hori / tratatu behar ditut / ba esplikatu / gauzak hobeto / eta 

apurtxu bet tratatu / baina pertsona / e:: osea // ba esplikatu gauzak / holan tratatu 
baina pertsona bat bezala baina apurtxu bet umeago tratatu behar da / apurtxu bet 

137. AR baina / ez zenuke tratatuko berdin / orduan era batera edo bestera baztertzen diozu / 
era batera edo bestera 

138. AA baina ez da berdin  
139. PG baina / zu / zure adibidea ez dago ondo jarrita 
140. AO zergatik? 
141. PG ba hiesdun bat ez delako / ba 
142. ?? baina biak gaixotasunak dira  
143. PG baina gaixotasun ezberdinak dira 
144. JF egia esan / beharbada gaizki dago konparaketa egitea / gelatan gertatzen da / baita 

beste zenbait lekutan ere bai beharbada / baina eskolatan / asko gertatzen da / 
potzoloa dena potzoloa delako / betaurrekoak dituena betaurrekoak dituelako / eta 
hiesa daukana hiesa daukalako beharbada // edo bestea tontoagoa dalako / edo ez 
dakit zergatik marginatu egiten da jendea / ezta? 

145. ER baina bera ere / zu konturatzen zara daukala birus handi hori barruan / eta / ba 
apurtxu bet ba pena ematen dizu eta ba lagundu nahi dotzazu eta edozer gauza egiten 
dozu beragaz egoteko  

146. PG ni ekainekin ados nago / ze 
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147. ER apurtxu bet / XX euki behar dozu ba ez kutsatzeko / baina lagun normala  
148. PG nire ustez berak badaki gaixotasun bat daukala / zuk ezin dozuna egin da baztertu / 

berak pentsatzeko gehiago gaixotasun hori daukala // orduan / ni ez nago ados asier 
esan duenarekin / ba baztertu / baztertzen badozu bale ba / zuk prekauzio batzuk 
hartzen dituzuz ez / baina ez baztertu pertsona hori bestela / jolin […] 

[helduen irudiak] 
149. AI beste lagun batek normal badau ta eztauko gaixotasunik / baina hiesa daukana ta 

badeko / ezin dozu berdin tratatu berarekin bazagoz gehiago / eztakit / ba taldearen 
laguna bada / ezin / ezin zaitez egon bestearekin moduan / ze gainera e / e / hiesa 
badauka / ba kontu haundiz izan egon behar zara eta / nik axierrekin ados nago / ze 
gainera / normal tratatzen badozu // eztakit / nik bildurra dekot / hiesa hartzen / eta 
eztakit / ez dekogu informazioa askorik / eta ez dakit zelan hartzen den  

150. JF bueno / baina demagun zuen laguna dela / ezta / eta zuen lagun hori kutsatuta dago / 
edo behar bada ia / gaixo dago / ezta // zuen bildur hori zer da / zuek kutsatzearena 
/ ala bera sufritzen ikustearena 

151. AS biak 
152. AI joe / ba eztakit 
153. JF bueno / pentsatuta / hau badakit beste telebista baten erabiltzen dela / baina legeak 

lege / iragarkiak dator // eta honekin ekingo diogu iragarkien bueltan // aitaren 
batean gatoz 

[iragarkiak] 
154. JF hementxe gara berriz hori da arrazoian/ ikusi duzue gaia esan dugu bai / ez dela 

txantxetakoa / mantxo mantxo / apal apal hasi dira / baina / giroa hasi da pixka bat 
berotzen / eta publizidadera joan aurretik galdera bat hortxe zintzilik utzi dugu / alegia 
/ zuek eskolan lagun bat izango bazenute / bai zeropositiboa edo / zergatik ez / gaixo 
dagoena / e / baztertu egingo zenukete / bai / ez / hortxe zeuden eritziak / zuen 
jarrera berarekiko zein den / baina / beldurra diozue ezta? / eta beldur hori zergatik 
// (bere burua seinalatuz) zuek kutsatzearena ala (lurrera seinalatuz) bera sufritzen 
ikustearena // geurekoiak gara ala zer // aber arkaitz 

155. AO (urduri) ba nik e / ba nik e  
156. JF zer? / lasai 
157. AO ba / pena emango deustan hola ikustea / ba birusa daukan jendea / eta nik / ere 

kutsatzea nik ere bai / gero eukitzeko hori / birus hori / eta biek eukiko neuke 
158. ER ni 
159. JF ekain  
160. ER ni ados nago arkaitzekin / ba egia daukala / ba / pena ematen dizu / ba birus / birusa 

daukalako // baina / zu ere apurtxo bat beldurra daukazu ez kutsatzeko / eta zuk 
birus hori zure gorputza / zure gorputzaren barruan sartzeko // ere bildurra bi / bi 
alderdietakoa 

161. JF eta joseba hasarretu eingo zat ez badiot / hitz egin ba 
162. JG bai / ba ni be ulertzen dot ba jendea ba bildurra eukitzea / ez ba birusa hartzeko / 

baina adibidez / nik esan behar diot asierreri / berak esaten dau mugak hartu behar 
dira / eta ni horrekin konforme nau / ez / baina zuk adibidez uste dozu / oskar da 
zure lagun onena / ta orain hiesa hartzen dau / eta adibidez bera e ba / konpas 
batekin pintxatzen bazen / eta bere odola hor geldituko bazan // berak / zure lagun 
onena bada esango dizu / ez? / edo ez […] 

[helduen irudiak] 
163. AG bera esan duena da / laguna izango zela baina muga batzuekin / ez patricia esan duena 

/ e / a bakarrik utziko ebala / bera esan dau laguna izango zela / baina bebai muga 
batzuekin  

164. JF baina ze muga dira horiek / hori da nik ez dutena hain ondo ulertzen  
165. OE  ba kontuz han han / kontua euki / ba zuk ez kutsatzeko / nik uste dut horrek dirala 

mugak  
166. AI baina ez bakarrik ez daukan pertsona kontu ibili behar da daukanarekin / baizik 

daukana ez daukanarekin  
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167. IG baina / adibidez / zuk asier esan dozu muga batzuk jarri behar dirala / ez / ba 
berarekin hitz egin bai / baina adibidez / borroketan // gehienetan zauriak egiten 
direla / zuk berarekin normal jolastu ta borra / borratu / borrokatuko zinateke? 

168. AI ez / nire laguna bada / zelan borrokatuko naiz? 
169. IG baina / adibidez jolasten / askotan borroka / borrokatzen gara / edota jolasten / 

adibidez futbolean jolasten zabiltz eta bat lurrera jausten bada // eta zauri bat egiten 
dau / eta zu adibidez zauri bat badekozu edo / ba bere zauritik pasatzean edo / odolak 
nahastu ahal daitezke 

170. AI ba / hori izango zan adibidez mugaren bat // zauri bat egiterakoan ba zu ba aldentzea 
edo / ez lagun / ez bakarrik uztea // laguntzea baina zu bebai kontzientzia bat 
edukitzea / ta / ba ez bakarrik uztea // ta kontu eukitzea 

171. JF ez dakit ba ni pixka bat toreatzen ez ote zareten ari e // ze prebentzioa beti euki behar 
da // ze edozein pertsonak e konpas batekin odola hartzen badu / ba kontuz beti ibili 
behar da / ze auskalo izan dezakeen edo ez // normalean ez du izango baina beti beti 
euki behar da prebentzioa ba hori ez ukitzeko edo dena delakoa ezta / baina gero 
hemen marjinazioa aipatu dizuet nik / eta bueno ba / guzti horrekiko / harreman 
hoiekiko / zuen jarrera ba bideo batean esan diguzue eta gero ea pixka bat buztitzen 
zareten / eta muga horiek nun dauden / eta marjinaziorik ba dagoen ala ez dagoen // 
ze prebentzioa eduki behar dugu egunero / uneoro / beti // baina / marjinazioa / 
aber badagoen ez dagoen / zer pentsatzen duzuen // aurrena irudiak / eta ea ba 
berotzen garen pittin bat 

[bideoa] 
172. JF beraz / batetik informazioa / informazioa eduki badute (barreak) // hemen 

bideoarekin jolasean gure lagunak / informazioa eduki badaukazue / ta gero 
prebentzioa izan behar dala bai bat eta bestea // baina marjinazioaz ari gara esan 
bezela // eta marjinazioa da ba / adibidez / hiesaren birusa duen zuen ikaskide 
horrekin / zuek berdin berdin joango al zinatekete komunera / dutxatzera / edo / 
jantokian bere plater beretik jango zenukete / lasai lasai // edo / bere edalontzitik 
edan // jakinda horrela ez dela birusik kontajiatzen / berdin berdin egingo al zenukete 
gauza guzti hauek / hori da marjinazioa 

173. ?? ba ez 
174. ?? nire ustez bai / zergatik ez? 
175. JF hemendik arantza 
176. AA nire ustez ez dauko // txua / osea txuarekin / ez da kontajiatzen ezer eta ba berdin 

berdin edalontzi beretik e: / edango nuen ura / muxuak emango neunke beragaz // 
berdin da / ze ez zait kontajiatzen  

177. JG jendea dauka e // nahiz eta jakin txuarekin ez dela kontajiatzen jendea / nahiz eta hori 
jakin bildurra dauka / adibidez andion esan dau ez zuela emongo / etzuela plater 
beretik jango eta nire ustez / jendeak bildurra dauko // nahiz eta jakin / beldurra 
dauka […] 

[helduen irudiak] 
178. AI baina bildur osoa deko / ze hiesa dekon batek plater horretatik jan badau / ezin dozu 

berdin berdin jan / ze / nik behintzat bildurra eukiko neuke / badakit holan 
179. JF zergatik / zergatik jakinda ez dela kutsatzen? / galdera bat da / e 
180. AI ba eztakit / ba bildurra / ez dakit / da e / ez kontajia / ez dala kontajiatzen badakigu / 

baina // baina e / joe / ezberdina da / hiesa deko / eta eztakit 
181. AG e / ni 
182. JF aber axier 
183. AG nik plater beretik eta hori edan eta jan egingo nuke / baina / orain mediku batzuk test 

batzuk eginda / ba frogatu dabe ba gauza batzuk ez dagozela e / oso ondo finkaturik 
edo frogaturik / orduan apur bat e e / erne ibiliko nintzen ba e / jaterakoan edo / ze / 
esaten dabenez ba txistuaz ez da / ez da transmititzen hiesa / baina:: e / medikuak test 
hori egin zuten eta esan zuten lez / ba hori ez zegoan guztiz frogaturik // orduan 

184. AI ba ni ziur nago hiesa daukan batekin /e e / edan badauela edalontzi batetik / edo 
adibidez komunera joan badau eta ez dakit / joe ba jezarri da / jo ba nik berdin berdin 



Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa 
 

  580 

ez nintzan / ez nintzateke jezarriko ze gainera / hiesa euki / hiesa daukate eta badakite 
e / holan ez dala kutsatzen baina / e / eztakitt / nik gauza dena / dene / denerekin / 
denarekin beldurra eukiko neuke / bai / ikutzen ez / ikutzen / joe ikutzen normala da 
baina // ez dakitt berarekin muxuak emoten eta holan ba bai / eztakit 

185. JF berriz ere marjinazioa / prebentzioa nahasten ari gara / eta marjinazio gordin gordina 
/ aipatuko dizuet // zuek lagun bat daukazue / esan bezela zero positiboa eskolan // 
eta ez al lizueke benetan lotsarik emango zuen beste lagun batzuek berarekin ikustea? 

186. AS ez / ez / lotsa ez 
187. JF galdera bat da / aber oskar 
188. OE baina lehen esan dogu adibidez / patriciarekin ni ez nago ados batenbe / ze ez dago 

esaten ba / ez dirala mugarik hartu behar / eta ba mugak ez badozuz hartzen / ba ere 
zu kontajiatu daikezu / ta bildurra ez badaukazu // ba / beti esaten dabe ba / bildurra 
daukana ez du hartuko / hartuko dau bildurra ez / bildurra ez daukana 

189. PG gauza bat 
190. JF aber Patricia 
191. PG ni / eske beitu / ni ez dut esan / e / momentu bat bez / ez direla mugarik hartu behar 

// osea / ez dakitt zer zagozan esaten / edo ez duzu entzuten edo 
192. OE ba horrelako gauza bat suposatu dozu 
193. PG entzun dot suposatu // ni esan dot / ni esan dot 
194. JF patriciak zer esan duen berak argitzen digu  
195. PG ni esan dot egongo nitzela berarekin eta ez nuela marjinatuko / baina osea / bera 

jausten bada ni andereñoari deituko nion / ez osea […] 
[helduen irudiak] 
196. AG baina asier esan duenean mugak jarriko zituela / zu esan dozu beragaz ados ez 

zengozela 
197. PG esan dot  
198. AI esan dozu normala e / esan dozu normal egongo zinakela berarekin 
199. AG eta hori esan nahi dau zuk mugak ez zenituzkela jarriko  
200. PG eske / normal egongo nintzan berarekin / lagun bat izango bazan moduan / ez // 

baina mugak beti hartuko / dituguz / eta  
201. AG orduan asierregaz ados bazaude 
202. JF neurriak hartuko zenituzkete / ezta? 
203. AG baina prebentzio  
204. ?? baina orduan Patricia / mugak / asierregaz orduan ados zaude // ze asierrek esan dau 

lagun / laguna izango zela / eta mugak hartuko zituela 
205. JF eske mugak jartzen badituzue pixka bat marjinatu egiten dezu / eta / eta bestalde // ez 
206. ?? mugak / baina txikiak / e 
207. JF prebentzioari / neurriak hartzen dira  
208. ?? baina mugak / normala da nire ustez 
209. JF aber / haizea 
210. HE bai / neurri batzuk bai hartu behar dira / ze zu kontajiatu ahal zara / eta gero ba sida 

ezinezkoa da kentzea 
211. JF jakina  
212. HE gainera / ba bizitza laburragoa egiten jatzu eta horrela // baina gero ba ni normal 

tratatuko ni / ni / nioke / ze eztakit // lagun bat bada / lagundu behar deutsat eta 
horrela / baina eztakit  

213. ?? baina 
214. HE muga bai / batzutan baina neurriak ere 
215. JF aber / aber / hemen alazne orain arte ixilik egon da / zuk zer egingo zenuke / aber 
216. AF bueno / ba / berarekin normal egongo nintzan / baina ere mugak jarriko nebazan / ze 

/ e / adibidez / esan duzu zuk ba e ba e / bere plater / bere platerratik jan // ba nik 
ez neban jango / nahiz eta jakin ba ez dela kontajiatzen / ba zuk / beldur gehiago 
daukazu berari pena baino  

217. JF mm 
218. ?? pena bai / baina joe 
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219. PG nire ustez 
220. JF aber / arkaitz 
221. AO ba nik arrazoia emoten deutset alazneri ez / beti euki behar da prebisio / prebisio bat 

ez / eta / nahiz eta jakin / ez daukala / e hiesarik / ba beti egon behar zara adi ez  
222. JF baina adi egon behar da beti  
223. AO bai 
224. JF ez harrekin duela eta ez duela / ez  
225. AG ba adibidez zuk lehen joxefe esan duzu ia zelako mugak jartzen ditugun / edo ze 

mugak / muga hitza esaterakoan / ba zertaz gagozen hitz egiten / ba adibidez hori / e 
plater beretik jaterakoan / medikuak / lehen esan dodanez test hori ez zeben / ez 
zegoan oso frogaturik // ba orduan / horrelako mugak / ez  

226. JF izan daiteke prebentzioa / baina ni ari naiz pixka bat marjinatzera / esan duzu / 
baztertzea // eta zenbait gauza ez egitea / eta abar / aber axier 

227. AG ez ez hori //hori / lagun bati ez / ezin zitzaion egin 
228. AR ba / nire ustez normala da / lehendabizi esaten zuten txistuaren bidez kontajiatzen zela 

/ gero ez // eta zu ez zaude / ez zara gelditzen ziur  
229. JF m:: 
230. AR orduan / ba beti / baztertzen / baztertzen dituzu 
231. ?? XXX 
232. JG ba zu pentsau / zure anaia hiesa hartzen dauala  
233. AR zer? 
234. JG zure anaia hiesa hartzen dauala / zuk baztertuko zenuke 
235. AR baina zure anaia ez da berdina / zure anaia / konfiantza duzu / zure anaiangan  
236. AA baina hiesa dauka / berdin berdina 
237. JG eta zer? 
238. AR ez da berdina 
239. JG prebentzio neurriak hartu behar dozuz 
240. AR anaia da ziurrena 
241. AA ez dozu jango zure anaiaren platotik? 
242. ?? e ba igual / ez  
243. AR e? 
244. PG zure anaiaren plateratik 
245. AA zure anaiaren plateratik ez zenuke jango? 
246. ?? garbitu ezkero / zergatik ez? 
247. AR garbituz gero / bai 
248. ?? garbitu ezkero zergatik ez 
249. AA bai baina (aurpegiaz jateko keinuak eginez) 
250. AR ni ez nuke jango 
251. ER ya / ba niri adibidez esaten badeust / nahi duzu apurtxu bet? / eta bera hiesa badauka 

/ eta nahi duzu apurtxu bet / ba eztakit / eskusa bat esaten diot ba / ba ez dut nahi 
gehiago / asko jan dot edo eztakit zer / baina / ez nioke aurpegira esango / ez dakit 

252. JF ekain / baina zuk ez al duzu lehen esan ez zenuela marjinatuko? 
253. ER bai:: / bain ez dakit / igual bai jango nuen baina eztakit / pentsatu behar nuen / ze 

apurtxu bet be bildurra daukazu 
254. JF m:: 
255. ?? ze hori ezta 
256. JF aber pati / bai pati 
257. PG ni ez nago esan duenarekin / asier esan duelako erdi marjinatuko zuela ez // baina / 

nire ustez bakarrik da bildurragatik / konpasarena eta hori // baina gainera hiesdun 
pertsonak euran material berezia daukate // osea // e / e andereñoak eta medikuak 
esango diete / ez utzi jendeari zure materiala eta eztakit zer / eta nire ustez marjinatzea 
ez dago ondo pertsona bateri 

258. ?? baina 
(atzean ahotsak)  
259. AR XXX 
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260. PG baina imajinatu zaitez adibidez zuk hiesa daukazula / gustatuko jatzun / jende guztia / 
ala! beitu hori hiesa dauka 

261. AR joe / baina eske eingo zidaten 
262. PG baina zuk ez dakizu egingo bazenu / zuk pertsona bateri egiten badiozu igual pertsona 

hori zuri ere / baina zuk ondo tratatzen badozu persona 
263. ?? baina asierrek ez dau esan marjinatuta utziko ebala 
264. PG esan dau / e 
(asko batera hitz egiten) 
265. JF aber / axierrek zer esan du? 
266. AR itxaron / adibidez / filadelfia / pelikula baten // bat zeukan hiesa eta horrexegatik 

bota zioten lan postutik / zer? / eta horreri zer? 
267. ?? ba hori ez dago ondo 
268. ?? marjinatu diote / eta ez dago ondo eginda 
269. JF guzti hori / barkatu eidazue / aber harremanetaz ari gara / eta lanpostuen kontu hori 

eta geroxeago aztertuko dugu / eta orain / beste aurrerapauso bat emango dugu 
harremanetan // ze bueno / imajina dezagun / zuek oraindik gaztetxoak zarete baina 
aurki beharbada ba maitemintzen zaretela / bikotea daukazuela / eta abar // eta 
momentu jakin batean / esaten dizue / berak / zero positiboa dela / zuek maite 
duzuen pertsonak // zein izango litzateke zuen reakzioa? / harremanak eten / lagunak 
bezala jarraitu? // aber / andion 

270. AI nik ba / berarekin berba egin / ze zeropositibo / igual bi as / bueno bi hile / hilebete 
daroaz berarekin urtetzen // ba gutxi da / ba / ez dakit / segitzeko eta / honbre pena 
bai ematen dau bainan / nik kortatuko neuke / eta / baina gero ba eztakit // urte bat 
edo irteten bazoaz edo gehiago  

271. JF maiteminduta zaude / hori da / galdera 
272. AI  jo ba / berarekin hitz egin / ta gero ba berarekin / berarekin / ba eztakit / lagun / 

lagun onak izaten jarraitu / baina berarekin jarraitu izaten nobioak ez 
273. ??  ba ni ez nago ados […] 
[helduen irudiak] 
274. AM eske / ni ez nago ados andionek esan dauanagaz / ze / ba nik ez nuke kortatuko / 

berarekin jarraituko nuen / gainera muxuak emoten / ze adibidez eta sexu harremanak 
badau / badaukadaz berarekin / ba preserbatiboa eta holan erabiliko neuke / eta osea 
normal jarraituko neuke  

275. AI XX da kondoiarekin egitea / berdin da / joe 
276. IG zu nagusia / zu adibidez berarekin zaudenean zu ez daukazu bildar / bildurra // hiesa 

daukan pertsona bat da  
277. PG (atzean ahotsak) baina zu maiteminduta bazagoz / baina zu maiteminduta bazagoz 
278. JF aber  
279. IG baina lagun moduan 
280. PG zergatik lagun moduan? / zuk ezagutu baduzu hiesa euki baino lehen / osea nobio bat 

moduan / eta e maite egiten zendun / ez / (atzean ahotsak) eta orain esaten deutsu 
hiesa daukala / eta ya / eta ya ez  

281. ?? ba behintzat jarraitu / baina lagun bat moduan  
282. PG eta zergatik lagun bat moduan / eta lehen  
283. AI nobioak bagara muxuak eta holan emango deus / dozalako  
284. JF baina ez al didazu / lehen / zuk esan muxuekin ez dala kutsatzen  
(atzean ahotsak) 
285. AI joe / bai baina bildurra dekot // bai eske / XXk esan dau / txistuakin / lehen 

txistuakin kontajiatzen zela esan da / esaten ebela / ta orain ezetz / eta orduan ez 
zagoz ziur  

286. JF idatzi / idatzien arabera nahiko garbi omen dago ez dela kutsatzen  
287. ?? niri bebai 
288. AI jo baina / nik uste dot zure laguna XXX 
(asko batera hitz egiten) 
289. JF aber arantza 
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290. AA baina nire ustez / gero zuk kortatzen dozu eta bere laguna izango zara? / ba nire ustez 
bera ez da izango zure laguna / ze / zu baztertzen dozu / 

291. AI nik esan dot berakin hitz egin 
292. AA (ahotsa jasoz) hiesa daukalako / eta bera hiesa / zu esaten dozu / hiesa daukazu ebakiko 

dot / eta bera / apurtzen diozu bihotza  
293. AI baina nik holan ez noa / e / nik holan ez noa beregana / hiesa dekozu / ba agur // ba 

hitz egin berarekin 
294. AA ba nik ez dot uste lagun / gero zure lagunik izango denik  
295. AI zergatik ez // hitz egiten dogu / bera ulertu behar dau / hiesa dauka eta / jendea igual 

marjinatuko dutzo  
296. AA baina marjinatzen deutsazu / gero lagun berdina izango zara / baina marjinatzen 

deutsazu / eta hori nire ustez / bera ez dau onartuko e 
297. ?? zu / baina ulertu behar du  
298. ??  bai / argi dago 
299. AA baina marjinatzea da  
300. ?? gustatuko litzaidake zu ikustea zu maite duzun pertsona bat 
301. ?? XXXX segitu behar dotzazu maitatzen hiesa daukanean 
302. ?? zergatik?  
303. ?? ba ez / ze gero kontajiatzen badit 
304. JF aber oskar / zuk ze teoria duzu honi buruz? 
(atzean ahotsak) 
305. OE ba nik lelengo jakingo neuke 
306. JF utziozu mese / faborez 
307. OE ba intentatuko neban ba zergaitik hartu du hiesa  
308. JF nola kutsatu den / ez da hartzen  
309. OE igual / ba izen da gure barik / eta berarekin jarraituko nintzan baina / ez ya lehen 

bezala ez / eta gainera igual joango / apurtxo bat joango nintzan ba ebagitzera / ez // 
adibidez / jarraitzen badot lehenengo da ba lagun ona / gero da lagun hobeagoa eta 
azkenean ba gero ba txarto / zure lagun oso ona da ta azkenean txarto amaitu daikezu 
zeuk ere 

310. JF baina oskar / parkatu eidazu e / ni saiatuko naiz gutxigo hitz egiten baino / e berak 
nahita / e berak gura duela hartzea / nik uste du ez duela / ez zuela inork hiesa 
hartzen / edo ez dela inor kutsatzen nahita  

311. OE ez / baina 
312. JF zer esan nahi duzu horrekin? 
313. OE baina adibidez drogakin ibili bada / ba ni ez naiz ibiliko neska bategaz / ba drogekin 

ibili dana / ez  
314. JG bueno bale / ni zurekin konforme nau baina / zuek esan dozue ba ba / nobia gisa / 

nobia bazarete igual apurtuko zenuke / ez // baina ezkonduta egongo bazinakete  
315. OE ba ni jarraituko nintzen / ez baina ez nintzen egongo ba berarekin // eske / horrekin 

ba / hori asko pentsatu behar da eta / ezin esan / ezin duzu esan orain ni nagoen 
lekuan / adibidez e orain muxu emotean pentsatzen ez // baina gero hori pen / asko 
pentsatu behar da / ta asko maite behar diozu ba / hiesa badauka / ba zergatik dauka 
hiesa eta / adibidez lelengo ba / zure laguna bada / ba gero / lagun hobeagoa izan 
daiteke  

316. JG laguna:: / ez / emaztea / emaztea bada  
317. OE ba / nire emaztea bada  
318. AR baina / nola kutsatuta? / sexu harremanetan? edo asidente baten? 
319. JG ez  
320. ?? hori / galdetu behar deutsazu / zure  
321. JF zer daude / mailak ala? // mailak al daude (asko batera hitz egiten eta ez da ulertzen) 

aber / aber / ze daude baita ere zeropositiboak daude/ lehenengo mailakoak / 
bigarrenekoak / eta hirugarrenekoak 

322. AR ez / ez / ez dut esan hori // ni / igual / zu / e:: / ezkonduta zaude batekin / ez / eta 
esaten du hau (aurrekoa seinalatuz) / moztu ala ez moztu / baina ba beste neska batekin 
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zoaz / eta e ba sexu harremanetan bazabiltza / eta gero zuk baduzu hiesa // ba 
orduan / e da zure errua // zuk / e exponitu zara horretara 

323. JF m:: 
324. ER ba nik adibidez / ba / ba galdetzen diot / zelan kutsatu zara? / edo eta esaten badeust 

harreman sexual // baina / nire nobia bada 
325. AI baina / zelan esango deutsu zure emaztea bada / harreman sexualekin / joe txabal  
326. ER ba / ez badeutsu esaten / ikusiko neuke ez? 
327. JF aber / aber / zer esan diozu? 
328. AI ba / eske / nire senarrak badeko / eta esaten deusta e // osea / ezin deust esan e / nik 

uste dot // ez dauala esango / beste neska batekin ein daualako / eta neska hori euki 
daualako / osea / joe 

329. JF (beste asko batera hitz egiten) gerta daiteke horregatik / izan daiteke // edo gerta 
daiteke odol transfusio bategatik / gerta daiteke 

330. AI ba horregatik bale / baino 
331. JF desberdina al da? / azken finean / hiesa duen gaixo bat da  
332. AI ezberdina da zelan hartu daban 
333. JF alegia / guk // nere galdera zen hiesagatik / ez gero horren atzetik dauen 

arrazoiengatik / ala horiek dira garrantzitsuak 
334. AG nik / lehen oskarrek esan duenarekin / ba ados nago / maitatuko zenuela // baina / 

gero ta ba / no / zure senargaia izango balitz / edo / e / maitako bazenu / ba / 
azkenean lagun bezala maitako zenuke / baina / adibidez badakizu / e / ba bost edo 
sei urte barru / edo eztakizu zenbat urte barru / pertsona hori / e / hiesa baldin badu 
/ ba hil egingo dela  

335. JF eske zuek / e aipatzen / aipatu duzuen puntu bat / neretako garrantzitsua dena da / 
errudunak // errudunak / hiesa hrrapatzea / kutsatzearen errudunak / errudunak // 
hori / errudunak al dira / biktimak dira / ze / zer esan nahi duzue horrekin? 

(asko batera hitz egiten) 
336. JF aber / hasi pati 
337. PG nire ustez / e / batzuk igual / e / errudunak dira / ez // baina / osea / inork ez du 

nahi hiesa hartu / osea hori gaixotasuna larria da eta / guztiok dakigu ba / ni ez dot 
nahi hiesa euki // baina / eske nire ustez / e / inork ez da errudun / ez // oye / 
esaten badozu ba / sexu harremanetan egon naz / baina igual zuk ez dakizu mutil edo 
neska hori / e hiesa daukala / bera ez badeutzu esan / ez da zure errua / eta  

338. A? (asko hasten dira hitz egiten) ba nik uste dot / pertsona bategaz 
339. JF uxue aspaldi // barkatuidazu axier baina / aspaldin ez du hitz egin ta 
340. UM nik uste dut / errua / batzuk daukie errua / baina beste batzuk ez // ba adibidez / 

batek hartu dau hiesa egon dalako drogatzen / eta beste pertsona batena / jeringillia 
edo erabili dau / eta kutsatu dio / baina / adibidez / konturatzen da e / ba egon da 
neska batekin / e / denbora baten irtetzen // eta gero egiten da zure nobioa / eta 
orduan konturatzen da zure nobioa danean / ba hartu dauela beste neskagaitik // ba 
orduan ez da bere errua izango  

341. JF m:: / eta haizea / zuk ze uste duzu honi buruz 
342. HE ba adibidez drogekin ibiltzen direnak / edo / harreman sexualak / ba askotan eukitzen 

dabezenak / ba adibidez bai / hoiek adibidez bai / e errua bai daukie / edo ez dakit 
zigor antzeko bat edo […] 

[helduen irudiak] 
343. HE bai / adibidez drogak ez dira onak / eta ba jeringillekin ibiltzen direnak eta horrela / ba 

/ errudunak bai dira / eta ez dakit / apurtxo bat bai merezi dute / nire ustez  
344. JF (asko batera hitz egiten) aber / mesedez / mantxo mantxo / arantxa / zuk zeuk  
345. AA nire ustez / hiesa / inor ez dau merezi // ze / inork ez dau merezi hiltzea / inor 
346. HE ez / baina adibidez droga / drogekin ibili bada eta / drogata bat da edo horrela 
347. AA drogekin ibili zara  
348. HE ez ni ez 
349. AA eta / merezi duzu hiltzea? / adibidez // ez / inoiz ez dozu merezi hiltzea 
350. JF aber oskar 
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351. OE  (atzen asko hitz egiten) baina zu drogekin ibili bazara / drogekin ibili bazara / eta 
bazaude 

352. AG baina zuk baldin badakizu droge / droga / drogetaz // eta drogekaz ibiltzen bazara 
353. JF aber / oskar eta hurrena zu / bai axier 
354. OE ba drogekin ibili bazara / ba hori // ba notatzen da / ba ya dakizu / ba lelengo dago 

apurtxo bat txarto / eta esaten diozu / ba zer egiten zagoz / edo zerbait // baina zuk 
adibidez / zure emaztea hiesa badauka / ba zer / hori oso gatxa da e / eta pertsona 
bat / hiesa daukan pertsona batekin bizitzea // hori oso gatxa izango litzateke / ke 
lehen esan dugu hainbat modu dagozala kontajiatzeko hiesa / eta adibidez / nire 
emazteak dauka hortzak garbitzeko dauka sepilloa morea / baina nik ez daukat morea 
/ egun baten konfunditzen naz eta berarekin sepillatzen naz ez// baina igual al final / 
azkenean nahastu egiten naz ni / nire / nik ez daukat errua eta azkenean kargatu behar 
dot nik 

355. AA baina nik sepilloarekin ez dot hartzen hiesa / e:: 
356. JF axierri esan diot lehen 
357. OE zaude garbitzen aginak / eta entziak eta apurtxo bat odol / odoletan dago / gero zuk  
358. AA baina / ez naz hain leloa izango // baina bi sepillo berdin erosiko dot / bera // ni / ni 

kontajiatzeko / ez naz hain leloa izango / e 
359. ?? (asko batera hitz egiten) baina / kontajiatu dizu ez duzulako kontu handia euki  
360. JF aber / axier goikoa / eta axier behekoa gero 
361. AG adibidez / arantza esan duena lehen / e / inor ez dela errudun // e / e hiesa hartzeko 

/ edo inor ez duela merezi hiesa hartzea // hori / arrazoia duzu / bai / eta zu baldin 
badakizu / drogekaz edo / holan ibiltzen baldin bazara / mundu horretatik ibiltzen 
baldin bazara / zu badakizu / e / ba / e:: / ba / e joder / e aukera gehiago dituzula ba 
hiesa hartzeko / eta orduan ba zuk kontzientzia bat baduzu / eta pentsatzen baduzu / 
ba ez / ni mundu honetan ezin naz sartuko / nik badakit hau txarra dela / eta hiesa 
hartuko dot / ba hori ez // zu erruduna zara sartzen bazara mundu horretan / zu 
kontziente izan behar zara jakiteko / e / mundu horretan ez zarela sartu behar  

362. AA baina nik / nire jeringilla igual erabiltzen dot / eta ez beste batena / e 
363. AG ba hori  
364. JF erruduna / biktima / bi gauza oso garrantzitsu dira // lehen / haizea esan duzu / zure 

ustez pittin bat merezi dutela / hain batean // ze esan nahi duzu horrekin / zergatik  
365. HE eske / drogekin ibiltzea ba / ez dakit // nire ustez / oso txarto dago / ez / eta orduan 

ba / nire ustez horrela ba errudun apurtxu bat direla / esan nahi dot bakarrik  
366. JF drogazaleak bakarrik 
367. HE bai // baina / harreman sexualak / askotan egoten direnak edo horrela// ba / hori ez 

/ baina apurtxo bat igual bai / nire ustez apurtxo bat errudun bai 
368. ER ere / sexu harremanak eukitzen badozuz 
369. JF nola? 
370. HE drogekin egoten direzenak ba / nire ustez bai dekela apurtxo bat errudun  
371. JG honbre / eske drogekin ibiltzen bazara bai zara errudun / baina adibidez / niretzako 

biktima da ba / pertsona bat ezkonduta dago / ta urte asko egon da ezkonduta / ta 
maitatzen dau bere / ba bere pareja ez / eta bera ez dauka ez / ta bera transfusio bat 
egiten dau / eta bera ba hartzen dau hiesa / ba bera da biktima ze gero adibidez // 
oskar esango zuen / ba berarekin bukatuko zuela ba lagun bezela // ta bera ze pentsa 
/ zer pentsatuko dau / gainera hiesa dauka / eta gainera e:: / bere pareja uzten dio 

372. ?? eske 
373. AR baina / kasu hori ez da // beste kasua / hori ez du ein nahita / baina beste kasu bat 

izan daiteke / drogarena // drogarena / bera izan da konszientea / sartu duela beste 
baten jeringilla / edo sexu harremanetan […] 

[helduen irudiak] 
374. AG arantxa / zu esan dozu lehen / zure jeringilla erabiltzen dozula / ezta? // eta gero zu / 

zu erruduna izan zaitezke / beste bat hiesa e hartzen badau // zergatik zu izan behar 
zara konziente / zure jeringilla inori ez uztea? // edo hortik kaletik botatzea 
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375. AA (beste batzuk ere hitz egiten dute) bueno / lelengo / ni ez naz drogatzen // lelengoz 
hori / eta bigarrenez  

376. AG bueno / suposatu 
377. JF utziozu arantxari buelta ematen 
378. AA ba ni konzientea naiz // e:: / adibidez / (pintxatzeko keinua eginez) ni pintxatzen naz / 

ez // eta ba gero / ba jeringilla hori / osea ez dot utziko hor lurrean / ze beste batek 
hartu / ala (pintxatzeko keinua eginez) benga berriz sartu / ez? / ez dot uste  

379. ?? holan / holan / holan gertatzen da 
380. AG hori da zuk diozuna / baina drogatzaile pillo batek  
381. AA hartu daikezu / adibidez / periodiko horri bat // (zerbait batzeko keinua eginez) holan 

enbolbidu eta / ala zaramara 
382. ?? baina / hori ez dute egiten  
383. ?? hala / hala 
384. ?? baina hori ez dute egiten askotan 
385. AI XX drogazale bat ez dana enteratzen zer egiten dauan / hartzen dau periodiko bat / 

eta gero bota 
386. AA baina / errudun / errudun uste dot / inor / inor ez dala / ze ez dute merezi hiltzea  
387. OE eske / lelengotaz konziente zara egiten zagozena / baina gero / ez zara konziente 

ezertaz / zu gero nahi dozu drogatzea eta hori  
388. ?? eske drogatzen dana ez da konziente ezetaz 
389. JF pati 
390. PG nire ustez / jeringillak // errudunak dira / baina drogatzen direnentzat / baina ez / 

igual / norbait hiesa daukana / hartzen du jeringilla bat / pintxatzen da / drogatzen da 
/ eta botatzen du lurrera // eta doa ume bat / jausten da / eta bera jeringilla beragaz 
pintxatzen bada / ume hori ez da drogatzen / baina jolin hartu dau […] 

[helduen irudiak] 
391. JF zergatik marjinatzen dugu orduan hiesduna? / gaixoa delako / beldurra ematen 

digulako / ala drogadiktoa delako / sexu harreman asko izaten dituelako / homosexual 
harremanak izan dituelako // horregatik / marjinatzen dugu? 

392. ?? ez 
(askok batera hitz egiten dute) 
393. JF hemen batekoak eta bestekoak erantzungo didazue / hemen / berriz ere horixe egingo 

dugu / galdera zintzilik utzi / iragarki labur batzuk eta ia azken txanpan / ia ikusi 
duzue giroa dagoela / hori da arrazoian / segituan gatoz bueltan / ez aldegin mesedez  

[iragarkiak] 
394. JF beraz / badirudi / gizarteak hiesdunak baztertu egiten dituela // bueno / hala uste 

dugu behinik behin / eta hala baldin bada / galdera hortxe utzi dugu zintzilik // e:: / 
zuen ustez zergatik da? / gaixotasunagatik / horrekiko beldurragatik / ala / aurrez 
gaixotasun hori erakarri duten praktikengatik // adibidez / Mikel 

395. MG nire ustez / e:: // ba gizarteak beldur handia dauka eta horregatik / hies / hies / hies 
dun guztiei / marjinatzen deutsie / eren lanetik edo ikastolatik botatzen / edo 
baztertzen deutsie // eta::: (burua mugituz) hori 

396. JF eta kitto  
397. AI nik / nik berdina  
398. JF aber / alain 
399. AI nik berdina pentsatzen dot / baina e:: / ez dakit gizarteak zergatik baztertzen dituen / 

ze eurak pertsona normalak dira eta beharbada eurak ez daukate // e / errurik e / 
gaixoa hartzeagatik // eta:: / e / eurak ez daukate horren errurik [txaloak publikoan] 

400. JF aber / axier 
401. AM ni ados nago mikel eta alainek esan dauenagaz // baina beste alde batetik ez // uste 

dot gizarteak ez asko mar / hainbeste marjinatzen // ze / ere bai dagoz dirua biltzen / 
eta kanpainak egiten ba eurei laguntzeko eta holan // eta beste alde batetik ados nago 
/ eta uste dot / ba gaixotasuna / osea / gaixoak diralako marjinatzen dabez 

402. ?? baina  
403. JF a bai / gaixoak direlako / aber arkaitz / utziozue arkaitzei faborez 
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404. AO nik uste dot e / ba gizartea ez dutela marjinatzen // eurak marjinatzen dirala / eurak / 
e / gizona ez dutena hiesa / ba multzo bat egiten dute / ta ba / eta daukazenak ba 
kanporatzen dituzte […] 

[helduen irudiak] 
405. PG ni uste dot / eske / eurak ez dira marjinatzen // imajinatu ume txiki bat edo gure 

adineko ume bat / sartzen dela ikastola baten ez // ba gurasoak / beste gurasoak / 
osea / beste umeen gurasoak / pentsatzen dabe / ni ez dot nahi nire semea edo nire 
alaba egotea ume horregaz / edo botatzen dozue ume hori ikastolatik / edo ni 
ateratzen dot umea // orduan / zer gertatzen da? / ba egiten dutela / ba marjinazio 
bat / ba pertsona hoiei // eta ate / eta ateratzen dituzte hiesdun pertsonatik ikastolatik 
/ eta nire ustez hori ez dago batere ondo 

406. ?? XXX 
407. ?? eske / hori / ondo 
408. JF utziozu oskarri eta gero ekain 
409. OE eske / hori ondo ala txarto egotea / aparte utzi behar dugu // baina / zuk / pentsatu / 

zure // zuk seme bat daukazu / eta daukazu ba / seme / zure semearen klasean dago 
ba pertsona bat ba / adibidez / daude / ba daude seigarren mailan / ba daude ba ya 
bupean eta hortik // eta zure semearen klasean badago pertsona bat / e / hiesa 
daukala / ba drogata bat izan dalako / edo dalako oraindik // zuk zer pentsatuko 
zenuke? 

410. PG ez / baina / eske nik konfiantza daukat nire semearengan // osea / ni azaltzen badiot 
ze prekauzio eduki behar dituen / dakit praktikan jarriko dituela 

411. JF oskar / baina bueno // eta ez da iritzia sartzeagatik // drogazalea dalako eta abar // 
hiesa dauka / demagun transfuzio baten hartu duela / ahaztu atzeko beste kontu 
horiek / ala horregatik marjinatzen da? / praktikengatik 

412. OE ba / eske / adibidez / ba ibili bada / ba / drogekin eta hori / ba bai // hori 
marjinatzea eta ume bat / problematiko bat bada / eta beti dago ba besteon kontra eta 
hola / ba bai // hori egia da // baina adibidez transfuzio baten edo txikia zinenean 
hartu zuen / ba jeringilla bat zegoelako lurrean edo / beste / beste kasuetan // ba 
horregaitik ba ezdira // eske / pertsona hori hiesa eukiten jarraitzen du ez / baina zuk 
inoiz / ezin / ezin leikezu jakin zergaitik euki dau hiesa // adibidez / pertsona bat / e 
/ drogekin ibili dala / joaten zara eta esaten diozu / hiesa dauka ez // esaten diozu / 
zergatik hartu dozu hiesa? / eta bera / inoiz ez dizu esango / ba ni drogekin ibili naz 
// esango dizu / ba / transfuzio baten edo kaletik joan naz eta jeringilla batekin edo / 
hainbeste gauza esango dizu 

413. ?? jo / ba ni  
414. JF aber / ekain 
415. ER ba nik uste dot // ba / ba / eurak bai errua daukate / ez badute eukin prekauzioak / 

edo ez dute hartu prekauzioak / ba errua daukate baina // ezin dozu / ezin dogu esan 
/ ba zu errua euki dozu eta orain / hil zaitez hor / lagundu behar dotzegu / ez 
dotzagu marjinatu behar […] 

[helduen irudiak] 
416. JF alainek bukatu dezala / zain zegoen / eta aurrera jarraituko dugu  
417. AI ni ekainekin bat nator / ze eurak bakarrik sentitzen dira / eta beharbada marjinatuta 

sentitzen dira // beharbada guk gehiago marjinatzen badugu / ba orduan eurak 
txarrago sentituko dira eta / nik uste dut / lagundu behar deu / e / e / behar doguzala 
/ ez hain txarto sentitzeko 

418. ?? baina / hori da  
419. JF labur / labur / erantzun // barkatuidazu / baina denboran noski aurrera goaz / gai 

asko ari zaizkigu geratzen bidean / eta erantzuidazue labur labur / nahi duzuenok // e 
/ e / demagun / zuek daukazuela hiesa / zuek esango al zenukete zuen eskolan / zuen 
ingurunean / zuen gelan / zuen auzoan daukazuela 

(asko hasten dira batera hitz egiten ) 
420. ?? ni adibidez 
421. JF banan bana / hasi ekain / zu zeu 
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422. AO nik uste dot / ba lehenengo / ba igual / ba nere lagun hobeei / ba / ba // ba ez nuen 
/ holan esango jende guztiari / ba hiesa daukat // ez dakit / holan ez nuen joango / 
baina konfiantza handia neukan jendeari ba / bai esango neuke / ba eurak laguntzeko 
eta / edo jakiteko / prekauzioak hartzeko 

423. PG ni / adibidez 
424. JF aber / pati  
425. PG nik komentatuko nuen jendearekin / bueno ezagunekin batez be / e / e // alde batetik 

jakitelako / beste alde batetik prebentzioak eukiteko nigan / osea / ez egoteko beti 
bezala // ni nahi izango nuke lagun / lehengo mo / lagun bat moduan tratatzea ez / 
baina ere prebentzioak hartu dezaketela jakin behar dabe 

426. JF jakinda marjinatua izango zerala seguruenik / uxue aber 
427. UM nik bakarrik esango nion konfiantza bat daukadan jendeari / ze orduan badakit / nire 

lagun handiak badira / eta konfiantza badaukat eurengan / ez didatela hor marjinatuta 
itxiko // baina / adibidez / ba pentsatzen badut dala pertsona bat / ez dauela 
besteengan pentsatzen hor / edo e / marjinatzen duela jendea / ba ez nion esango / 
baina kontu handiagoa izango nuen  

428. AB nik adibidez ikastolan ez neuke esango ze / zure lagun one / onenari esan arren / nahi 
ta nahiez gero ahotsa / ba ikastola osotik pasatzen da / eta gero / norbaitekin 
hasarratzen bazara / ba ya esaten deutzue / hiesduna / noseke / ta  

429. ?? baina lagun haundia bada? 
430. ?? ni ez nago zurekin  
431.  ?? ni ez nago horrekin ados 
432. AB baina beti hasarratzen zara lagunekin 
433. JF aber / labur labur  
434. ER ni ez nago alainegaz / alainegaz ados / ze ba / ez dozu nahi jendeak jakitea / baina / 

konfiantza handia badaukazu / ba laguntza behar dozu eta / ba zure lagun hori oso 
laguna bada / ba / lagunduko deutsu // ez du hortik esango / zu ez badozu / esatea / 
ez du hortik jende guztiari esango 

435. JF (asko batera hitz egiten) arkaitz / hemendik aspalditik hitz egin gabe 
436. AO ba nik esango nuke / nire kla / nire klasekoei // ba birus hori daukadala / ba eurak 

prekauzio bat eukitzeko  
437. JF m:: / eta oskar zuek? 
438. OE ba / nik adibidez / eske orain inor ez dauka hemendik hiesa / bueno / uste dot ez // 

baina / adibidez / e norbait / hies // bueno / nik adibidez hiesa badaukat / bueno 
orain ez daukat ez / eta uste dot ez dodala eukiko / bueno hori espero dot // baina 
adibidez / zu zaude pentsatzen / e / ba gero marjinatuko didate / eta hau egingo 
didate eta / hori orain oso erreza da erabakitea / baina gero zuk daukazunean adibidez 
/ e / o / gatxagoa da / eta gainera ba igual ba nik ez nuen esango / baina / gero ba 
nik nire kontuz ibili behar naz / ibiliko nintzan / ba jendearekin / ba aber ez // ba nik 
/ nire odolarekin ba kontuz / eta ba ez kontajiatzeko inori / ez 

439. ?? ni adibidez 
440. AA baina / konturatu zaitez  
441. AI XX lagun batek zuri sartzea 
442. OE bai / eske / norbait badaki / e / orain / klaro / ni ez daukat hiesa / inor ez dauka 

hiesa / ez // baina esaten dozularik / ba / klaro / eztakit marjinatuko didaten ala ez / 
baina / gero / ba zaude holan / ba zuk pasatu dozuna / ez bajatzu gustatzen / hori 
pasatzea gustatu / ba besteoi be ez jake / ezer ez / gustatuko // ba orduan / zuk 
kontuz ibili beharko zinan ba besteei ez kontajiatzeko / ez / 

(asko batera hitz egiten) 
443. ?? baina / hobeto da besteei esatea 
444. PG baina pentsatu zazu gauza bat / gauza bat // zuk esaten ari zara / nik hiesa eukiko ba 

/ bagendun / ez ginun bestioi esango // baina imajinatu zu bestea zarela / zu / zuri 
gustatuko jatzun jakitea nire / zure lagun bat hiesa badaukan ala ez / zuk ere nahi 
dozulako prebentzioak hartu […] 

[helduen irudiak] 
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445.  JF prekauzioak denok hartu behar ditugu / eta denok hartu behar ditugu // hori gogoan 
izan behar da // eta esan ala ez esan / prebentzioaren legedi edo araudi unibertsalak 
dioenez / ez dago zertan esan beharrik egia esan // inork ez zaitu behartzen / esatera 
// baina /adibidez euskal herrian / eusko jaurlaritzak / osakidetzak uste dut / zerbitzu 
bat baduela eta telefonoz deitu eta hor jende bat arduratzen da nahi izanez gero / ba 
haurraren / pertsonaren / ingurunean / ba behar direnak / irakasleak edo ez direnak 
abisatzeaz 

446. JG beharrezkoa/ eske beharrezkoa ez da esatea / ez // baina ez duzu esan behar beharrez 
/ baina / alain esan du / ze / bera adibidez / ba beldurra eukiko zuen / ba / esatean 
ez / baina zu / zure lagun onena ba ezagutzen badozu // zu daukazu lagun on bat / 
ez / baina e zuk / zure laguna bada izango da beragan konfiantza daukazulako / eta 
osea / konfiantza badaukazu be / berari esango diozu  

447. JF honbre / garbi dagoena da / oskar / inork ez badu esaten / inork ez du jakingo nork 
duen eta ez duen (asko batera hitz egiten) / bueno / honi buelta bat emaiozue / baina 
bitartean bideo bat jarriko dugu / esan ala ez esan eta gero jarraittuko dugu / bero / 
bero / bale? // benga / goazen irudiekin 

[bideoa] 
448. JF hemen jende asko zegoen hitz egiteko gogoarekin / zer // esan eta esan / zer iruditzen 

zaizue / adibidez / alain 
449. AB ni adibidez / ekaini lehengoagatik erantzunez / ba // lagun onari zuk esaten dozu 

esango zeniokela / baina / lagun onarekin ere / hasarratzen zara ez / ta gero 
450. ER zergatik hasarratzen zara? 
451. AB ni / nik lagun onak daukadaz / eta berarekin / eurakin ere hasarratzen zara eta / gero 

adibidez / hasarratzen zara eta e / beste insulto bat dagozan bezala ba al dotzue esan / 
hiesa daukatzula eta eztakit zer / eta lagun guztien aurrean gelditzen zara txarto 

(askok hitz egiten dute batera) 
452. JF axier aspaldi ez duzu / arantxa bota zuk 
453. AA baina / nire ustez esaten duzu / hiesa daukazu // ba nire ustez hori / hiesa ez da 

gaixotasun bat / osea / gaixotasun bat / barkatu / erratu naiz  
454. JF lasai 
455. AA hiesa / osea / ez da insulto bat / ez // ba bera / osea / pertsona hori esaten badau / 

osea / zu bere lagun ona zara / baina bera esaten badau hortik hiesa dauka / hiesa 
dauka / zure / zugan hasarratua dagoalako // ba nire ustez hori ez da lagunik / hori 
ez da lagunik / hori ez da laguna 

456. ?? bai baina 
457. ?? bai baina 
458. AI jo / baina lagun batekin hasarratu daiteke 
459. ?? nik uste dot / nik uste dot  
460. JF aber / iraitz aspaldi hitz egin gabe dago han goian eta 
461. IG bai / baina zure lagun mina bada / hasarratzeaz lelokeri bat esaten deutzu / baina / ez 

deutsu esaten hau hiesduna da / ez zaitezte berarekin ibili // zure lagun mina bada / 
eta zure laguna bada / ba ez deutsue hori esango 

462. ?? bai / baina 
463. AA (atzean beste batzuk hitz egiten) hori ez da laguna // hori ez da / hori ez da laguna 

izatea 
464. ?? hori zure arazoa da 
465. JF ekain 
466. ER ba ikusi behar dozu / zure laguna ba / kontatuko / edo ba kontatuko balu // zuk 

pentsatzen badozu bera / berarengan ez baduzu konfiantza ba ez dotzazu esaten / 
baina konfiantza badaukazu eta badakizu ez du / ez duela hortik esango apurtxu bet 
zintzoa delako / ba esaten deutsazu  

467. JF uxue 
468. ?? ba adibidez 
469. JF uxueri utziozu 
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470. UM orduan zure lagun ona bada / bueno nahiz eta hasarratu lagun on batekin / lagun ona 
bada / ez da / ez da hortik joaten esaten // hasarratzen zarete gauza bategaitik / eta 
egoten zarete egun bat hasarratuta eta // baina egun bat hasarratuta egoteagatik edo / 
gauza bategaitik / ez dot uste joango dala hortik esaten  

471. ?? baina nik ez dot esaten  
472. JF lagun on / lagun txar // barkatuidazue / baina buelta ematen ari gara eta lagun 

kontuetan // garbi xamar dago / e hori onartzea diskriminazioa dakarrela / hori 
onartzeak // eta orduan beldurra dagoela hori jende aurrean esateko / ezta? // bueno 
/ eta horren aurrean / hori jakiteko froga batzuk egiten dira / froga horiek 
beharrezkoak izan beharko lirateke 

473. AS bai::: 
474. ?? ez 
475. JF axier / aspaldi 
476. AR nire ustez / lehenbizi ez / ez? / oraindik e jende guztia ez dauka hiesa / baina 

deskontrolatu arte / nire ustez bai // igual deskontrolatzen denean / eta medikuek 
ikusten dutenean / beraien esku ez dagoela / ba bai // egin beharko zuten proba / ze 
bakoitzaren intimitatea ezin dute […] 

[helduen irudiak] 
477. AB norbaitek igual dauka eta ez dau jakin nahi / ze bere bizitza apurtzen dotzazu / baina 

nik uste dut boluntario izan beharko litzatekela  
478. ?? baina adibidez 
479. ?? baina nik uste dot / XX / jende asko kontajiatu ditzakezula 
480. JF axier han goian / aspaldi ez du hitz egin eta  
481. AG adibidez / ni / nik ondo deritzot hori / frogak egitea eta:: / horrekin ados nago / ba 

zergatik zu ikastolan bazaude lagun batzuekaz / eta zuk pentsatzen badozu egun baten 
kaletik nindoan eta jeringilla bategaz ba / pintxatu egin nintzen edo holako gauzaren 
bat // eta pentsatzen bozu hiesa duzula / ba / ondo legoke egitea / eta lagun horrek 
jakitea // karo / zuk baldin badakizu lagun hori / zure lagun ona dela eta ez deutsula 
marjinatuko 

482. JF frogak bai ala frogak ez / arkaitz 
483. AO bai / frogak bai // jakiteko e ba / nortzuk daukaten eta nortzuk ez / ba gero ez 

daukatenak ba prekauzio bat eukitzeko daukatenekin  
484. JF baina / nork jakiteko? 
485. AO ba / ez daukatenak 
486. JF ez daukatenak 
487. AO (zalantzan) bai 
488. ?? ez daukatenak edo bakoitzak berea jakiteko  
489. ER nik uste dot boluntarioa izan behar dela ze / kutsatu ahal direnak dira zure ondoan 

dagozenak / eta zure ondoan bizitzen direnak / eurak jakin behar dabe // ba hori 
boluntarioa izan behar da eta zu esan behar dotzazu eurei  

490. ?? bai 
491. ER ez dut uste 
492. JF aber oskar 
493. OE hori boluntarioa izan behar da nire ustez / eta gainera // ba euki ala ez euki ba / e / 

kontuz ibili behar zara / eta horretarako jendea konsiensiatu / kontzientziatu behar da 
/ ba katrainak ataraz / eta zergatik hartzen da hau // eta ze ekarri / ekartzen dizu / 
eta hainbat gauza // eta jendea gero eta gehiago jakin ba gehiago kontzientziatuko da / 
eta jende gehiagok frogak egingo ditu / ez 

494. ?? ni ekainei 
495. JF andion / utziozue 
496. AI nik uste dot danok e frogak egin behar doguzala / ta nik ahal dodanean egingo dodaz 

eta / ez da // igual kaletik doan emakume bat / ba igual pentsatzen ba nik ez dekot 
hiesa // ta igual deko ta eztaki / ze nik uste dot frogak / ze gero gainera ez dakigu zer 

497. JF hiesaren XXrra 
498. AI bai /  
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499. PG (asko hitz egiten) ni ez nago / ni ez nago guztiz ados horrekin 
500. JF aber / pati 
501. PG ni ez nago guztiz ados horrekin / nire ustez hori zure intimitatea da / osea / hori 

gauza libre bat da // ni nahi / ni gura badot froga egin / egiten dot // baina ez badot 
gura // inor ez dit bultzatu behar 

502. ?? eta badekozu / zer? 
503. ?? eta badekozu ta 
504. ?? eta badaukazu 
505. PG eta badaukat 
506. AG hori gauza librea da / edo pertsonala da / baina baldin badakizu / ta zure lagunak ez 

dakite / eta adibidez konpasarena / pintxatu egiten bazara // ta ze uste dozu / ez / ni 
ez daukat hiesik // eta bestea hartzen dau konpasa / zu esanez ez daukazula hiesik / 
eta ez dituzu egin frogak? 

507. AI eske hori da 
508. JF aber uxue / uxue mesedez 
509. UM niri / niri etzait normala iruditzen bakoitzak nahi badau egitea edo ez egitea / ze 

adibidez / daukazu nobio bat e:: / edo gizon bat / adibidez / ezkondu zara euki dozu 
gizon bat / eta dauka / e:: / e:: hiesa / eta / adibidez bera ez du nahi egitea / baina 
gero dauka hiesa / eta nahi duzue ume bat euki / eta umea eukiterakoan edo / ahal 
deutzezue baita hiesa kutsatu ta 

510. ?? ya baina  
511. AG zuk dakizu hiesa daukazula / ez dituzu egiten frogarik ez / (ahotsa jasoz) ez dituzu 

egiten frogarik / eta gero seme hori edukitzen dozu / eta seme horrek / seme horren 
bizitza / ba eztakit / zapuzten dozu 

512. UM baina ez badau / ez badau egiten froga ez daki hiesa daukan ala ez  
513. ?? horregatik 
514. AG ba horregatik / komenigarria da egitea 
515. ?? baina hori / gauza librea da  
516. ?? nahi badozu egin / besteok ez badogu nahi ez dogu egiten  
517. AG baina bestela seme bat daukazu / komenigarria al da egitea? / zergatik / seme bat 

baldin badaukazu / zer / zuk pentsatzen dozu ez daukazula / ez / ez ditut egingo 
frogak / baina baldin / baldin baduzu eta seme horren bizitza zapuzten badozu zer 
gertatzen da? 

518. UM ba horregatik 
519. AB komenigarria dela esaten dut / baina derrigorrezkoa zergatik egin behar da? 
520. UM ba  
521. JF aber / uxue bukatu 
522. UM niri txarra iruditzen zait hori / alainek esaten duena / bakoitzak nahi badu // nik ez 

dut nahi / adibidez / e nire nobioak edo ez du nahi e / e / edo nire gizonak ez du nahi 
egin / eta badauka hiesa eta gero niri kutsatzen badit / derrigorrez egin behar du […] 

[helduen irudiak] 
523. UM baina horregaitik esaten dut / alainek esaten dau ez dala derrigorrezkoa egitea // baina 

nik uste dut derrigorrez egin behar dela  
524. ?? ba hori 
525. ??  ba hori  
526. ER nik uste dut ezetz 
527. JF arkaitz / bukatzen hasteko 
528. AO ba ni / nik uste dot froga sakonak egin behar direla / nahiz eta jakin e / ez daukazula 

hiesik  
529. ER ni uste dot ezetz / zu adibidez ezpazara / ez ba / ba harremana sexualak euki dozuz 

eta prekauzioak hartu dozuz / edo jeringillagaz topo ez / jeringilla bategaz ez dozu 
egin topo // ba ez daukazu / ezer / ezergatik ba probak egin behar 

530. JF ez dakit nik zenbat jeringilla / zenbat xiringa eta zenbat konpas buzti dittugun gaur 
odolez / nagusiak ere zain daude etortzeko / eta azken azkenik / froga egin dugu / 
froga egin duzue / eta zeropositib / zeropositiboak zarete / zer egingo zenukete zuen 
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bizimoduarekin? (asko hasten dira hitz egiten) bizi / bete betean / ala tristuraz 
baztertu zuen burua / zer? // mantxo mantxo mesedez / azken minutu gutxitan gaude 
/ hasi axier / hasi zu 

531. AR ba ni dena batera ez // ba muga bat jarri beharko nuke / ba igual etxean egon / e 
gizartean sartu / bueno/ ez / ez sartu baina / ez dakit / e / joe / ez nintzen sartuko / 
baina saiatuko nintzen egoten nire lagunekin eta // baina ez nioke behartuko 

532. ?? ni adibidez  
533. ?? nire ustez 
534. JF aber / alain mesedez 
535. AB ni adibidez triste biziko nintzateke hiesa daukadala jakiten / jakiten dodalako / eta 

bizitza gitxi gelditzen jatalako / baina / topean ez neuke biziko / baina bizitza bizi bai 
ze / e / ezara etxean geldituko XXX 

(asko batera hitz egiten) 
536. JF axier / axier han goian 
537. AG adibidez esaten dozu triste biziko zinatekela / bai / horrekin ados nago / triste zagoz / 

ez dakizu / e ez dakit zenbat urtera hil egingo zarela / bale baina bizitza topera bizi 
behar dozu // e:: geratzen jatzun denbora apurra / ez? 

538. JF andion 
539. AI nik uste dot / badakizu hiesa daukazula / ez dakizu zenbat denbora iraungo dozun 

bizirik / orduan / ez dakit ba / bi urte / bost urte / eztakit / orduan / nik orain 
gaztetan hartzen badot hiesa / nik eingo nebana da ikasketak utzi ze hilko naiz / ziur 
// hilko naizela ziur nago / ba ikasketak utzi eta ba eztakit 

540. JF arantza / mesedez 
541. AA nire ustez topean bizi ez / e / nire bizitzako azken urteak dira eta topean bizi behar da 

/ ze ikasketak itxi ta / ba ondo pasatzera 
542. ?? (asko hitz egiten) egia da ze 
543. JF batek 
544. PG ni alde batetik horrekin esan dau / arantza esan duenarekin ados nago / baina beste 

alde batetik esan dutenea / e / e / ez dakit nor esan dau 
545. ?? alain 
546. PG alain esan dau / ba / triste egongo zela / bale ba / denbora batzuetan egongo zinateke 

zu pentsatzen / jo / hil egingo naz / ez / baina nire ustez bizitza normala egin behar 
da // saiatu behar zara ez gogoratzen eta ez zara etxean geratu behar hor baztertuta / 
pentsatzen hiesa daukat / hiesa daukat 

547. ER (asko batera hitz egiten) arantza / arantza 
548. JF aber / aber / aber / oskar mesedez / banan bana / bestela ez dut tutik ere ulertzen eta  
549. OE ba / ni bizitza normala jarraituk neban // baina normal normala bez e / hartuko 

neban ba nire gaixotasuna ba neurri baten / adibidez neurririk ez badozu hartzen / ba 
niri / ez / e / gaixotasun hori hartzea ez zait gustatu / orduan / jartzen banaiz besteen 
lekuetan ez jatan besteek ba ni pasatu dodana ere pasatzea / ez / orduan beste neurri 
baten egongo nintzan  

550. ?? bai nik 
551. JF joseba 
552. JG bai / nik e bizitza topera biziko neuke / ba noski neurriekin / eske jakinda azken 

urteak dirala / bizitzea topera / gertatzen dena gertatzea / ze ya berdin / hilko bazara 
/ ya badakizu ze urtean hilko zaren / ya / bizitza topera 

553. JF eta han / goiko bazterrean alazne ixil ixilik daukagu / aber 
554. AF ba nik / e / ba bizitza askoz be aprobetxauko neban / ez // ze ya zu pentsatzen / zuk 

buruan daukazu / pentsatzen zagoz ya momentu batetik bestera hilko zarela / eta 
bizitza normala egiten badozu / eta zure bizitza normala ba / ikastolara joan / etxera / 
ikastolara joan etxera // ba ez duzu ya hiltzen zara eta igual ez duzu ia ezer ezer 
ezagutu eta ezer bizi […] 

[helduen irudiak] 
555.  HE ba ni aprobetxatuko nuen asko ze pentsatu behar dot / nire bizitzako azken urteak 

direla / ez / aprobetxatu asko / ta / ba hori / egingo nuke 
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556. JF bueno lagunok / ba guk bai azkenengo uneak dittugula / eta guk aldegin beharra 
daukagula // baina aldegin ez / nagusien arrazoia / oraintxe izango da gurekin / 
hantxe daude / guztiak entzun dittuzte / gauza asko geratu zaizkigu bidean zehar / 
hasera motela izan da bai / baina gero berotu gara // seme alabak izan behar dituzten 
ala ez / zenbat gauza geratu zaizkigu bidean // baina orain nagusien txanda da esan 
bezala / hemen konklusio batzutara iritxi gara esan bezala / bazterketa dagoela ez 
dagoela // nik uste dut egon badagoela / eta hain zuzen kanpainak eta horregatik 
direla / informazio gehio behar dugula / ze gaixotasun hau benetan lazgarria da // eta 
amigo / kontuz ibili behar dela / ba sendabideren bat topatu bitartean // gero / zer 
egin sen / gaixotasun honekin / ba / lugoko mutil horrek zer egin duen denok dakigu 
/ berak bere erabakia hartu du / hemen beste batzuk irten dira noski / ta bakoitzak 
berea izango du // hauxe izan da gaurkoz hori da arrazoia / bueno / hori da arrazoia 
oraindik ez da bukatzen / ze bere txoko txiki hori da / nagusien arrazoia / oraintxe 
zuen ikusgai / nagusien arrazoia 

 


