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Hitzaurrea

2007ko  urriaren  1ean  defendatu  nuen  doktorego-tesi  hau,  ingelesez  eta 
euskaraz,  Euskal  Herriko  Unibertsitateko  Filosofia  eta  Hezkuntza  Zientzien 
fakultatean.  Han  bertan  eginak  nituen  filosofiako  lizentziaturako  hiru  urte; 
laugarrena,  berriz,  Genovako unibertsitatean egin nuen.  Lizentziatura amaitu 
nuenean  Gasteiza  joan  nintzen,  itzulpengintza  masterra  egitera.  Handik 
Donostiara  itzuli  nintzen,  ILCLI  ikerketa-institutura.  Eta  huraxe  izan  da  nire 
lanerako txokoa orduz geroztik.

Askotariko ateak ireki zitzaizkidan ILCLIra iritsi orduko: Hizkuntza, Informazioa 
eta Komunikazioari buruzko masterra egiten hasi nintzen, eta baita filosofiako 
doktorego-kurtsoak ere. Bien bitartean, euskararen semantika eta pragmatikari 
buruzko  proiektu  batean  hasi  nintzen  lanean  aurrena,  eta  Euskaldunon 
Egunkariarekin  lankidetzan sorturiko beste proiektu  batean gero.  Handik  eta 
hemendik  edan  nuen  hasierako  urte  haietan,  baina  hizkuntza  eta  filosofia 
uztartuta beti.  Horixe izan da gerora jorratu dudan bidea, eta horretantxe ari  
naiz oraindik ere.

Filosofiaren  barruan  hizkuntzari  loturiko  gaiak  nituen  gogokoen,  eta  horien 
artean  Pragmatikak  piztu  zidan  interesa,  hizkuntzaren  erabilerari  modurik 
osoenean  begiratzeko  aukera  eskaintzen  zidan-eta.  Ildo  horri  heldu  nion 
doktorego-tesiari ekiteko, Kepa Korta irakaslea zuzendari nuela. Ironia aztertu 
nahi nuen Pragmatikatik, horixe zen erronka.

Ondorengo urteak lan horretan eman nituen, Eusko Jaurlaritzaren doktorego 
aurreko  beka  baten  laguntzarekin.  ILCLIn  ezarria  nuen  lantokia,  baina  izan 
nuen  beste  ikerketa-zentro  batzuetan  aritzeko  aukera  ere:  Oxforden  aritu 
nintzen  hilabete  batzuetan,  Amsterdamgo  unibertsitateko  erretorikazaleekin 
gero, eta Kaliforniako Stanford unibertsitateko CSLI ikerketa-zentroan azkeneko 
urtean. 

Nire lana bi hizkuntzatan egin nuen hasiera-hasieratik: euskaraz aritzen ginen 
ILCLIko  taldean,  eta  ingelesez  moldatu  beharra  zegoen  atzerritarrekin 
aritzekotan.  Ez  nion  ez  bati  ez  besteari  uko  egin  nahi,  biei  neritzen-eta 
garrantzizko.  Ingelesez  aritzeak  urrutirako  bideak  irekitzen  zizkidan,  eta 
euskaraz lan eginez euskarari berari zenbait ate ireki nahi genion.

Eta halaxe, bost urteren buruan, osatua nuen honako lan hau. Astelehen batez 
defendatu nuen, bertako eta atzerriko adituz osaturiko epaimahaiaren aurrean. 
Ironia  azaltzeko  Ebb-Teoria  aurkeztu  nien,  Korta  eta  Perryren  Critical  
Pragmatics ildo ireki berrian oinarritzen zena. Bikain Cum Laudez egin ninduten 
filosofian doktore.

Tesia  amaitu  nuenetik,  nire  bideak  lehengo  ildotik  jarraitu  du.  Eusko 
Jaurlaritzaren doktorego ondoko beka bat  lortu  nuen,  eta  Stanfordeko CSLI 
ikerketa-zentrora itzuli nintzen, John Perry irakaslearen begiradapean ikerketan 
jarraitzeko. Hantxe eman nituen bi urte, ILCLIko taldearekin harremanik galdu 
gabe, eta nazioarteko zentro batean egoteak eskaintzen zizkidan aukerei ahalik 



eta zukurik handiena atereaz. 

Stanforden  emandako  urte  haietan  pragmatikan  jarraitu  nuen  lanean,  buru-
belarri. Ironiari buruz esateko nituenak findu, areago landu eta plazaratzea izan 
nuen lehen helburua. Lan horretatik sortuak dira zenbait argitalpen: “Ironiaren 
kritika” (Gogoa), “Irony is critical” (Pragmatics and Cognition), “She is (not) a 
fine friend: saying and criticism in irony” (Intercultural  Pragmatics),  eta beste 
batzuk. Baina bide berriak jorratzeko aukera ere izan nuen han: fikzioaren edo 
gezurren  azterketaz  esateko  zer  dagoen  hausnartzen  hasi  nintzen  garai 
haietan.

Stanfordekoak  bukatu,  eta  Donostiara  itzuli  nintzen.  ILCLIn  ari  naiz  berriro 
lanean orduz geroz,  Juan de la Cierva Ikertzaile. Pragmatika egiten jarraitzen 
dut, han eta hemen nire proposamenak ezagutaraziz, eta besteenetatik ikasiz. 
ILCLIn  argitaratzen  dugun  Gogoa aldizkariko  idazkari  tekniko  gisara  ere  ari 
naiz, euskaraz gai hauei buruz egiten den lanari bide emanaz. Doktorego-tesian 
defendaturiko iritzi batzuk aldatuak zaizkit dagoeneko, beste batzuk garatu egin 
ditut, findu. Baina hasierako urte haietan sortutako haria ez zait oraino eten: 
filosofia  eta  hizkuntza,  pragmatika,  ironia  eta  fikzioa,  horiexek  dira  nire 
eguneroko lanak

Joana Garmendia
2011
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0.0. |  SARRERA 

 
(…) a conversation is like having a catch with someone.  

A good partner tosses the ball directly into your glove,  
making it almost impossible for you to miss it;  

when he is on the receiving end, he catches everything sent his way,  
even the most errant and incompetent throws. 

 
(Paul Auster, Moon Palace) 

___________ 

 

 
Gure egunerokoan nonahi agertzen zaigu ironia. Bai, behintzat, “ironia”, hitza 

bera alegia, sarri horrekin izendatu nahi den kontzeptuak errazegi ihes egiten baitigu 
esku artetik: Sarrionaindia oso ironikoa da, edo Lagun izoztua oso idatzi ironikoa da 
behintzat, edo bertan pasarte ironiko pila bat dago gutxienez, edo esaldi ironikoak maiz ageri 
dira, edo… zenbat eta gehiago erabili, orduan eta lausoago ageri zaigu “ironia” 
terminoaz izendatu nahi dugun kontzeptua, kasu horiek guztiak, desberdinak denak, 
barruan hartu ahalko dizkiguna. Bizitzaren ironiak. 

 
Terminoa badaukagu: “ironia”. Horri dagokion kontzeptua da lan honetan 

bilatu nahi duguna, pixkanaka josiko duguna, handik kendu eta hemendik luzatu, 
bukatutakoan bere barrenean har ditzan ironia kasu guztiak, eta haiek bakarrik. Baina 
hemen datorkigu lehenengo bereizketa: azaldu nahi ditugun kasuak ez dira goian 
aipatu ditugun guztiak; ez ditugu zaku bakarrean sartuko diskurtso ironikoa, pertsona 
ironikoa, pasartea, esaldia… are gutxiago bizitza. Guk gaur aztertu nahi duguna, eta 
egoki azaldu, hitzezko ironia da; alde batera utziko ditugu, beraz, situazio-ironia eta 
patuaren ironia. Halaber, perpaus baten esaldi baten bidez aditzera emandako ironiaz 
ariko gara; ez ditugu kontuan hartuko, alegia, ironiko deritzaten diskurtso osoak. 
Goian aipaturiko “ironiko” hitzaren erabileretatik, beraz, bakarra da guk aztertu nahi 
ditugun kasuak izenda ditzakeena: “norbaitek gauza ironiko bat esan du” (edo, 
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zuzenago agian, “norbaitek esaldi ironiko bat egin du”). Honela, kasu guztietan izango 
ditugu esaldi zehatz bat, hiztun (idazle) bat eta esaldi horren entzuleak (irakurleak). 

 
Hasi gara gure ikergaia zehazten: esaldi batekin egindako ironiak aztertzea da 

gure helburua lan honetan. Helburu horretara iristeko, ordea, oso bide desberdinak 
egin ditzakegu, nondik abiatzen garen eta zein noranzko hartzen dugun. Ez da ironiari 
darion ezaugarri arraroa hori, fenomeno orori berdin dagokie: kimikari batentzat 
atomo multzoa dena, ugaztun bihankakoa da biologoarentzat, gizaki adimenduna 
psikologiatik datorrenarentzat eta gizarte bateko indibiduoa soziologoarentzat. 
Horrela, nondik gatozen, era batera edo bestera begiratuko diogu fenomeno berari, eta 
fenomenoa bera desberdin agertuko zaigu: kontzeptu desberdinak erabiliko baititugu 
hari begiratzeko. Nondik gatozen, halako tresnak ekarriko baititugu gurekin; eta, 
nolako tresnak azterketari ekiteko, fenomenoaren halako eta halako ezaugarrik 
erakarriko digu arreta. Ironiara, hara iritsi nahi baitugu, gertura gintezke erretorikatik, 
Aristotelesen triangelua eskuan hartuta, ethos, pathos eta logos buruan, eta esaldi 
ironikoa diskurtso barruko pertsuasio-arma gisa agertuko zaigu. Abia gintezke, 
bestela, ironiarantz, estilistikaren bidetik, figura erretorikoen zerrenda besapean 
dugula, eta testua edertzen duen begi-keinua izango da ironia, idazleak gauza bat esan 
eta bestea adierazteko erabili duena. Abia gintezke, bada, leku batetik baino 
gehiagotik, baina oraingoan pragmatika izango da gure abiapuntua. Esaldi baten bidez 
egindako hitzezko ironia azaltzea da gure helburua, eta horretarako pragmatikaren 
esparrutik abiatuko gara: horri deritzagu azterketa eremurik joriena dagokigun 
egitekoari ekiteko. Abiatzerakoan zakuan sartu ditugun tresnak kontzeptu ondo 
ezagunak ditugu: hiztunaren uste eta asmoak, plan komunikatiboak, esaldien edukiak, 
proposizio sailkatzaileak, inplikaturak… eta tresneria horrekin gerturatu ahala ironia 
honela azalduko zaigu: hiztun batek zerbait komunikatzeko darabilen molde gisa. 
Gera bedi behin betiko argi, gure helburua komunikazio prozesuaren errekonstrukzio 
razionala osatzea dela: hiztunez eta entzuleez hitz egingo dugu, baina ez dugu, 
inondik inora, horien prozesu psikologikoen deskribapen errealista egiteko asmorik. 

 
Ironia aztertzera gatoz, bada, pragmatikaren bidetik etorri ere. Ez gara lan honi 

ekiten dioten lehenengoak, inondik inora; asko izan dira pragmatikaren ildotik ironiara 
iritsi nahi izan dutenak gu baino lehenago ere. Interes horrek badu azalpenik: 
pragmatikaren xedea hizketa kasuak aztertzea da, eta eginkizun horretan, ezinbestean, 
interesa pizten dute hizkuntzaren erabilerarik berezienek. Eta, jakina, ironiak badu 
interes hori pizteko adina berezitasunik. Hizketa ironikoa zerbait aparteko da, badu 
zerbait kasu arruntetatik bereizten duena. Esaldi bat ironikoki egiten duen hiztunak 
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zerbait berezi egiten du esaldi horrekin: ez du, izan ere, kasu arrunt batean 
komunikatuko lukeena komunikatzeko asmorik. Berezitasun horrek interesa piztu du 
pragmatikari gehienen artean, eta interes horri tiraka azalpen asko eman zaio ironiari: 
hasiera batean sinple izan nahi duten azalpenak, ironiaren berezitasun nabaria 
harrapatu nahi dutenak, teoria orokor zehatzetan ahokatu nahi diren azalpen finak. 
Hor agertzen zaigu, baina, ironiaren bigarren berezitasuna: horri emandako azalpenak 
ere aparteko bihurtzen dira, azalpena azalpenari josiz aldrebestu egiten dira, ironia 
argitu nahian eratutako esplikazioak nekez dira teoria ongi finkatu zabaletan 
txertatzen. Ironia, hasiera batean bereizgarri argidun dirudien arren, zail da 
harrapatzen. 

 
Zailtasun hori izango da gure abiapuntua. Badakigu gu baino lehenago 

abiatuak direla autore asko bide horretatik, badakigu, halaber, haiek egindako bideez 
bestelakoa dela guk ibili nahi duguna. Batzuek bidezidor estuegiak marraztu dizkiote 
ironiari, bide nagusitik gehiegi urruntzen direnak, okerrak, nahasiegiak. Beste batzuei 
astunegi egin zaie ironiaren zama, eta erdibidean arindu egin dute fenomeno horren 
pisua: amaierara iritsi direnerako ironia ez beste zerbait dute esku artean. Arrisku 
horiei erreparatu nahi diegu ondo, horiez salbu den bideari ekiteko. Geure bideari. 
Berehala aurkeztuko dugu labur eta zehatz bide hori nola egingo dugun, zein urrats 
egingo ditugun gure helburura iristeko. Baina, hori egin baino lehen, gure aztergaia 
ekarriko dugu hona, horixe baita hemendik aurrera esku artean izango duguna; horri 
sendo helduta iritsi nahi dugu bukaerara. 
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0.1. |  AZTERGAIA: IRONIA ZER DEN ETA ZER EZ DEN 

 

 

 

 

 
 

Hasiera-hasieratik zehaztu ditugu gure aztergaiaren mugak: esaldi baten bidez 
ematen diren hitzezko ironia kasuak argitu nahi ditugu. Oinarrizko muga horiek 
kontuan hartuz, beraz, gisa honetakoak dira aztertu nahi ditugun adibideak: 

 
 

Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek 
Aitorren sekretu bat saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite 
bai Aitorrek eta bai haren entzuleek ere. Aitorrek: 
 

_________________________________________________ (1) Xabier lagun fina da. 
 
 

Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta 
euria hasi die gogotik. Maryk (sarkastikoki):  
 

____________________ (2) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina. 
 

 
Bilera batean, Danny eztabaidan jaun eta jabe izan zen. Nabari zen gaia 
ezagun zitzaiola, baina amorragarria zen bere jakituria zein harro 
erakusten zuen ikustea. Jessek, Dannyren ikaskide batek, zera esan zion:  
 

_______________________________________________ (3) Asko dakizu, alajaina. 
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Fran, 20 urteko gaztea, ergelarena egiten ari da egun osoan. Ainarak:  
 

____________________________________________ (6) Zuk zenbat urte dituzu? 
 

 
Junek azterketa bat egin berri du. Oso gaizki egin duela esan dio Enekori, 
behin eta berriz. Notak jasotzeko egunean June eta Eneko elkarrekin daude, 
eta biek ikusten dute Junek hamar atera duela. Enekok: 
 

____________________________ (18) Oso gaizki egin zenuen azterketa, alajaina. 
 

 
______________________________ (31) Lagunak. Beti hortxe, behar zaituztenean. 

 
 

Adibide horiek erakusten dutena da hemen aztertuko dugun fenomenoa. 
Horiek guztiak aztertuko ditugu (kapituluetan barrena izango duten ordenan ekarri 
ditugu, eta bertan izango dituzten zenbakiei eutsi diegu, nahasketak ekiditearren), eta 
baita beste batzuk ere. Adibide guztiak erraz ahokatzen dira gure aztergaiari jarri 
dizkiogun mugetan. Den-denak dira hitzezko ironia-adibideak. Testuinguruaren 
deskripzio bat dute hasieran gehienek, gehiago edo gutxiago azaldua. Denetan 
daukagu hiztun bat, esaldi ironiko bat egiten duena (letra lodiz emana eta 
zenbakiduna). Denetan izango dugu audientzia bat, dena delakoa dela ere. Horraino 
denek komun dutena. Halaber, adibide horietatik batzuk pragmatikan luze 
eztabaidatu dira. Horientzat azalpena ematea da lan honen helburua. Adibide 
tradizional bihurtu diren horientzat, eta gainerakoentzat.  

 
Horixe, beraz, lan honetan aztertu nahi dugun fenomenoa. Zerbait argitu nahi 

dut halaber tesi honetan aztertuko ez dudanari buruz. Hizketa arruntean, eguneroko 
erabileran, teorizazioak eskatzen duen zorroztasunik gabe, darabilgun kontzeptu oro 
zehazteak sortuko dizkigun zalantza eta duda-kasuez aparte, bada ironiak bere-berea 
duen beste arazo bat ere: ironiak baditu kontzeptu gertukoak, batzuentzat ironiari estu 
lotutako kontzeptu parekide direnak, beste batzuentzat, aldiz, ironiaren barnean 
kokatzen direnak. Sarkasmoaz, parodiaz, eta antzeko beste zenbait kontzeptuz ari 
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gara. Horiek guztiak, denak dira ironiaren ingurukoak, gehiago edo gutxiago. Orain, 
inguruko izanda ere, ez da erraza esaten haren aldamenean, barruan, goian ala azpian 
kokatu behar ote ditugun. 

 
Ironiari ahaide zaizkion kontzeptu horien artean, sarkasmoari begiratuko diogu 

gertutik lan honetan. Gainerakoak ere interesgarri izan daitezkeen arren, sarkasmoari 
deritzagu nahasgarrien. Parodia, horixe aipatu baitugu, ñabardura bereziagodun 
kontzeptutzat har dezakegulakoan gaude: “Literatura lan batean, idazkera baten edo 
literatura genero baten isekazko imitazioa. Isekaz egiten den edozein antzeratze” 

(Sarasola, 2003: 642 or.). Sarkasmoa zer den esatea zailagoa dirudi. Eta zailtasun horren 
arrazoietako bat sarkasmoa eta ironia ezin bereizi izatetik datorrelakoan gaude. 
Nahasmen hori txukuntzen saiatuko gara lan honetan aurrera egin ahala; hasteko, 
ordea, ez ditut ironia eta sarkasmoa bereiziko. Sarkasmoari bere horretan heltzeko 
unea iristen zaigun arte, beraz, denari deituko diot “ironia”, baita besteek “sarkasmo” 
deritzatenari ere. Aurrerago etorriko zaigu bereizketa horrek benetakotik zer duen 
argitzeko unea. 
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0.2.  |  TESIAREN EGITURA 

 
 
 
 
 
 

Zehaztu ditugu bidea eta jomuga: ironia azaltzea da gure helburua, eta 
pragmatikan bilatu nahi dugu azalpen hori. Lan horretan, lau urrats egingo ditugu: 
hasteko, lehenengo kapituluan, ironiari buruz orain arte esan direnei jarriko diegu 
arreta. Gure aurretik aritu diren autoreek ironia nola aztertu duten ikusteak lagunduko 
digu geure azterketa propioari zentzuz ekiten: nondik abiatu asmatzen, eta arriskuak 
non aurkituko ditugun aurreikusten. Ironiaren azalpen pragmatikoen egoera zein den 
ikusita, eremu horretan lurreratzea izango da hurrengo urratsa: gure azterketarako 
beharko ditugun tresnak hartuta, arazoaren muinean lurreratuko gara. Bigarren urrats 
horretan hasiko gara lehenengo bereizketak egiten: ironiaren zutabeak argitzen. Ironia 
ezaugarritzeko funtsezko diren elementuak plazaratuko ditugu, horiek azaldu eta 
ironiaren lehenengo definizio bat lortzeko. Oinarriak argituta ditugunean, ironiaren 
ezaugarri bereizleak aztertuko ditugu: hori izango da gure hirugarren urratsa. 
Bigarrenak ironia adibideen oinarrizko ezaugarrietara eramango gaitu; hirugarrenak, 
aldiz, bereizgarri finagoak planteatzen lagunduko digu. Bukatzeko, laugarren urratsa 
egingo dugu: ironiaren definizio zehatza esku artean dugunean, ironiak beste zenbait 
fenomenorekin duen harremana argitzea izango da gure helburua. Azal ditzagun lau 
urrats horiek xehekiago. 

 
Ez da berria ironia pragmatikatik azaltzeko nahia. Fenomeno horren 

berezitasunak direla medio, pragmatikan jardun duten autore gehienek jarri diote 
arreta horren azterketari. Ezinbestekoa deritzagu, beraz, gure bideari ekin aurretik 
besteek egindakoei begiratzeari. Lan honen lehenengo kapituluan egingo dugu hori. 
Hasteko, ironiaz egin diren teorien sailkapen laburra emango dugu, esparru hori 
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zertan den argitzeko. Horrek lagunduko digu ironiaren azterketa pragmatikoen 
eremura tentuz sartzen. Ikuspegi orokor horren ondoren, ironiaz zer esanik izan duten 
zenbait autore aukeratuko ditugu, eta horien azalpenei zehatz eta luze begiratuko 
diegu. Grice, Sperber eta Wilson eta Clark eta Gerrig aukeratu ditugu, pragmatikako 
izenik esanguratsuenak direlako, eta, beste gai askotan bezalaxe, haiek ironiaz 
esandakoek teoria-ildo funtsezkoak ireki zituztelako. Autore horiez gainera, Hizketa-
ekintzen Teoriatik ironiaz esan direnei ere begiratuko diegu, horrek ahalbidetuko 
baitigu Griceren azalpenak hobeto ulertzea. Lehendabizi, beraz, Grice aztertuko dugu, 
eta, horren segidan, hizketa-ekintzetatik datozkigun autoreak. Ondoren, Sperber eta 
Wilsonek ironia azaltzeko proposaturiko teoriari erreparatuko diogu: ironia 
oihartzunezko aipamentzat aurkezten digun hari. Jarraian, Clark eta Gerrigen 
Antzezpenaren Teoria analizatuko dugu eta, bukatzeko, Oihartzunezko Aipamenaren 
Teoriaren eta Antzezpenaren Teoriaren arteko alderaketa zehatza egingo dugu. 
Horrekin bukatuko dugu lehenengo kapituluaren aurreneko zatia: autore horiei 
gertutik eta zehazki begiratzen diegun heinean, planteamendu bakoitzaren nahi eta 
ezinak azaleratzea izango da gure egitekoa. Horretarako, ironia-adibide konkretuei 
ematen dizkieten azalpenak aztertuko ditugu. Hori guztia egindakoan, aztertutako 
teorien arteko puntu komunak zein diren zehazten saiatuko gara. Desberdinak badira 
ere, aurkituko ditugu zenbait alderdi partekatu horien guztien proposamenetan. 
Aztertu ditugun teoriek komun dituzten puntuen artean bi nabarmenduko ditugu: 
batetik, denek baieztatzen dute hiztun ironikoak ez duela zerbait esaten; bestetik, 
garrantzi bizia ematen diote hiztun ironikoaren jarrera oro har negatiboari. Bi puntu 
horiek teoria bakoitzean nola planteatzen zaizkigun ikusi, eta horien azpian zer 
gordetzen den aterako dugu argitara. Horrekin bukatuko dugu gure egiteko lehena, 
eta lan honen aurreneko kapitulua. 

 
Lehenengo kapitulua amaitzerako, beraz, bi alderdi izango ditugu esku artean, 

kontuan izan beharrekoak biak: ironian ez da ezer esaten, eta negatiboa izan ohi da 
hiztun ironikoaren jarrera. Horiek biak izango dira gure hurrengo bi pausoen 
abiapuntuak. Lehenik eta behin, bigarren kapituluaren hasieran, esandakoak ironian 
sortzen duen auzia planteatuko dugu, alegia autore guztiak ironiaren azterketatik 
esandakoa kentzen zergatik saiatu diren ikusiko dugu. Auzia argitu ahala, horri nola 
erantzun behar diogun ere ikusiko dugu; horixe da bigarren kapituluaren luze-zabal 
osoan egingo duguna. Lanari gogotik ekiteko, aurrena gure lan-esparrua garbituko 
dugu: lehenengo kapituluan izango dugu aukera aztertu nahi dugun fenomenoa 
zertan den ulertzeko, bigarrenean fenomeno hori geurera ekarriko dugu, horren 
azterketan txukun aritzeko. Esparrua argitu eta erabiliko ditugun tresnak aurkeztuko 
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ditugu, hasieratik beretik ñabardura guztiak ondo finkaturik gera daitezen. Dena ongi 
zehaztu eta finkatutakoan, azterketa xeheari ekingo diogu, horrek esplikazio zehatzak 
ekarriko dizkigulakoan. Adibide konkretuak hartu eta aztertuko ditugu: kasu ez-
ironikoak aurrena, eta ironikoak gero. Adibideak aztertu ahala, gure hurbilpena 
osatzen duten kontzeptuak fintzen joango gara, pausoz pauso azalpen osoa eta irmoa 
lortu arte. Ironia ebb-fenomenotzat planteatuko dugu eta, horrenbestean, gure teoriari 
ebb-teoria esango diogu. Horren alderdi guztiak ondo argitu ondoren, gure 
hurbilpenari egiten ahal zaizkion bi objekzio plazaratuko ditugu: horiek zer duten 
balekotik ikusi, eta gure oinarrietatik abiatuta nola erantzun diezaiekegun argituko 
dugu. Horra bigarren kapituluak emango diguna. 

 
Hirugarren kapituluan ironiaren bereizgarriak zein diren zehaztuko dugu. 

Gure hurbilpenak, ebb-teoriak, ironia egoki azal badezake ere, ironia ez baita teoria 
horrek azal dezakeen fenomeno bakarra. Bada, izan ere, beste fenomenorik, ironiak 
bezalaxe ebb-teoriaren oinarriekin bat egiten duenik. Ironia besteetatik osoki bereiztea 
izango da gure egitekoa, beraz. Horretarako, hiru alderdi, hirurak desberdinak, 
proposatuko ditugu. Hasteko, ironia beti dela kritikoa baieztatuko dugu. Hor helduko 
diogu lehenengo kapituluaren amaieran zehaztu ditugun puntuetatik bigarrenari: 
hiztun ironikoaren jarrera oro har negatiboak fenomeno hori definitzerakoan duen 
garrantziari alegia. Jarrera negatibo hori zertan den argituko dugu, eta ikusiko dugu 
nola egin dezakeen bat, batere arazorik gabe, ironiaren ezaugarri horrek horraino 
ironiaz eman ditugun azalpenekin. Kritika zeri deritzagun xeheki azaldu ondoren, 
kontzeptu hori ironia adibideetan nola ageri den erakutsiko dugu: adibiderik 
arruntenetan hasteko, arazotsuenak diruditenetan gero. Azterketa horrekin ikusiko 
dugu kritikarik gabeko ironiarik ez dela. Besterik ere badu ironiak, halere: ironia-
adibideak kritikoak dira beti, eta, gainera, umoretsuak izan ohi dira. Umoreak, 
kritikaren beharrezkotasunik ez badu ere, badu bere lekua ironia azaltzen ari garen 
honetan. Leku hori zein den argituko dugu hirugarren kapituluaren bigarren zatian. 
Ironiaren bereizgarriekin amaitzeko, kontraesanari eta oihartzunari helduko diegu. 
Ordurako ezagun izango zaizkigu bi kontzeptu horiek, horietan bietan oinarrituta 
azaltzen dute, izan ere, ironia Gricek eta Sperber eta Wilsonek. Lehenengo kapituluan, 
autore horiek esandakoei arreta jarri diegunean, kontraesanak eta oihartzunak 
ironiaren muin bereizlean lekurik ez zutela baieztatu dugu; orain izango da bi horiei 
zor zaien papera eskaintzeko ordua. Hasteko, kontzeptu horiek ironia-adibideetan nola 
eta noiz agertzen diren ikusiko dugu. Segidan, bi horiek ironian zein funtzio duten 
argituko dugu: ironiaren muinean ez badaude, non ote dauden. Hirugarren horrekin 
bukatuko dugu ironiaren bereizgarrien zerrenda, ez alabaina hirugarren kapitulua. 



18         Joana Garmendia             |    Ironiaren teoria pragmatiko kritikoa 

Eranskin bat badu, izan ere, kapitulu horrek: sarkasmoari buruzko azalpenak bilduko 
ditugu bertan. Sarrera honetan esanik dugu ez diogula jaramonik egingo adibideen eta 
teorien azterketan sarkasmoaz esango zaigunari. Ez diogu jaramonik egingo, harik eta 
eranskin honetara iritsi arte. Ironia osoki argituta dugula, gai izango gara sarkasmoari 
argi berriz begiratzeko: fenomeno horrek ironiari zer ematen edo zer kentzen dion 
argituko dugu. Horretarako, ironiarekin egin dugun bezala, beste autoreek sarkasmoaz 
esandakoak ikusiko ditugu aurrena, eta gero plazaratuko dugu geure planteamendua. 
Hortxe, hortxe amaituko dira bai eranskina eta bai hirugarren kapitulua ere. 

 
Ironiaz esan beharreko guztiak esanda daudela dirudienean hasiko dugu 

laugarren kapitulua. Horixe da, hain zuzen ere, azkeneko kapitulu horren helburua: 
ironiaz harago dagoenari buruz zer dugun esateko ikusi. Hasteko, metaforari helduko 
diogu, laugarren horretara iristerako maiz aipatua izango dugun fenomenoari. 
Ordurako metaforaz esan ditugunak bildu eta horiek osatuko ditugu, metaforak ebb-
teorian zein azalpen lukeen ikusteko. Azalpen horrek beste zenbait hurbilpenekin 
dituen antzekotasunak erakutsiko ditugu gero, eta antzekotasun horiek aitzakia gisa 
hartuta beste teoria horiei jarri ohi zaizkien zenbait objekzio aztertuko dugu, gureari 
ere arazorik sor ote diezaioketen ikusteko. Ez dugu metaforaz teoria osorik eta itxirik 
emango; ez dezagun ahaztu, izan ere, ironia argitzea dela gure egiteko lehena. Ironiari 
argia ematean horren aldamenean metafora nola agertu zaigun ikustea izango da gure 
egitekoa laugarren kapitulu horretan, ez besterik. Gauza bera esan behar dugu 
azkeneko kapituluaren bigarren erdian landuko dugun fenomenoaz ere: antzezpenaz 
ariko gara han, baina metaforari jarri dizkiogun muga eta tentu guztiekin. Lehenengo 
kapituluan azaldu zaizkigun hiru kontzeptu nagusietatik antzezpenak itxaronarazi 
digu gehien: kontraesana eta oihartzuna argituta izango ditugu ordurako. Hiruren 
artean, gure ustez, antzezpenak bereziki eskatuko digu patxada, horren eskutik 
fikzioaren eremura sartuko baikara. Horregatik itxarongo dugu amaierara arte 
antzezpenaz zerbait esateko, eta horregatik hitz egingo dugu zuhur unea iritsitakoan.  
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ESKER ONA 

 
 
 

Lan hau egiteak urteak eman dizkit. Kendu ere bai. Asko izan dira denbora 
horretan lagundu didatenak, maila batean edo bestean. Askori eman behar dizkiot 
horrenbestean eskerrak… 
 

Kepari. Zuzendari batek nolakoa behar duen erakutsi duzulako.  
Ez dizut zertan ezer eskaini: lan honen erdia zurea da izatez. 

 
Amari eta aitari. Dena eman didazuelako. Hau zuentzat. 

 
Ekaini. Gorkari. Nire bi mutilei. 

 
 

Larraitzi, Jesus Mariri, Ixiarri… ILCLIko lantalde oso-osoari, urte hauetan behar 
izan dudan txokoa eman didazuelako. Stanfordeko CSLIko ikertzaile taldeari, horren 
ondo hartu ninduelako; John Perryri, tesiari gogor heltzeko behar nuen giroan sartzen 
lagundu zenidalako. Amsterdamgo Unibertsitateko Speech Communication, 
Argumentation Theory and Rhetoric sailari, mintegi eta eztabaidetan besoak zabalik hartu 
ninduelako; eta, bereziki, Frans van Eemereni. Oxfordeko Bodleian Libraryri; han galdu 
nintzen liburu artean, eta ondorengo urteetan atera ezinda ibili naiz. Edurneri eta Eddiri, 
ingelesarekin lagundu didazuelako. 
 

Ekairi eta Iñakiri. Salvatore Attardori. Genoveva Martiri. Ibon Sarasolari. 
 

Mujikaeneako familiari. Iloba ingeniari edo abokatuez ohi den bezain harro hitz 
egiten duzuelako filosofian galdu garen anai-arrebez. Maialeni eta Ainarari. Zein 
esaldiri lotu ere ez nekielako! Arrieti, Oihaneri, Gurruri… Anoetako lagun-talde osoari; 
Zertan ari nintzen erabat asmatu ezinda ere nire poz eta tristurak ondo asko ulertu 
dituzuelako. Ainarari eta Maitaneri. Iboneri eta Leireri. A las chicas del café.  
 

Eusko Jaurlaritzari. Lau urtez lan honi buru-belarri ekiteko aukera eman 
didalako, doktorego aurreko ikerketa-beka baten bidez. 
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1.0. |  SARRERA 

 
 
 
 
 
 

Bada ironiari buruzko ikuspuntu tradizional bat, zabalki gizarteratua. 
Ikuspuntu horretan, pragmatikak azaldu nahi izan dituen punturik garrantzitsuenak 
biltzen dira gutxi-asko: 

 
Ironia. Iz. (1955). [nart.]. Zerbaitez edo norbaitez iseka egiteko era, adierazi nahi denaren 

kontrakoa esatean datzana; zerbait esatean erabiltzen den isekazko moldea. Ironia apur batekin 

esana. Ironia darion esaldia. Ironia mingarria. Voltaire-ren ironia. Ironiazko irriñoa. (Sarasola, 

2003) 

 
Pragmatikak ironiaren fenomenoa teorizatu nahi izan du. Hizketa arruntean 

bada “ironia” deritzan fenomeno bat, eta fenomeno hori pragmatikaren argitara ekarri 
nahi da: “ironia” deritzan fenomenoa mugarritu, horren ezaugarri zehatzak bistara 
ekarri, eta inguruko beste zenbait fenomenotatik bereizi (intuizio soilez ongi bereizi 
ezin daitekeen zenbait fenomenotatik).   

 
Goiko definizio horretan esaten zaigunez, ironia era edo molde bat da; zerbaiti 

edo norbaiti zuzendua dago (pragmatikatik ironiaz diharduten teorietan jomuga horri 
“biktima” deritza); iseka egiteko erabiltzen da (norbait edo zerbait barregarri uzteko, 
alegia) eta, beraz, izan dezake umorearekin loturarik; ironia bidez esaten dena eta 
adierazten dena kontrakoak dira; eta, azkenik, adibideetan ikusten dugunez, gauza 
askori egozten zaio ironia: esaldi bati, pertsona bati, keinu bati.  

  
Kontzeptu tradizional eta arrunt hori oso era desberdinetan teorizatu da, alor 

askotatik (erretorikatik, literaturatik, estilistikatik, semantikatik, …). Batzuek edo 
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besteek puntu desberdinetan izan dute interesa, tresna desberdinekin aztertu dute. 
Gureari dagokionez, pragmatikaren arloan diharduten autore gehienek argitu nahi 
izan dituzte ironiaren nondik norakoak. Interes bizi horrek badu azalpenik: ikuspuntu 
tradizionalari erreparatuz gero, agerikoa da ironiak oso ezaugarri bereziak izango 
dituela pragmatikarentzat. Ikuspuntu tradizionala esanahien trukean oinarritzen dela 
esan daiteke: “ironiaren bidez esaten denaren aurkakoa adierazten da”. Esanahien 
aurkakotasun horrek fenomeno berezi eta, aldi berean, arriskutsu bilakatzen du ironia. 
Nola litekeen hiztun batek gauza bat esan eta juxtu horren aurkakoa adieraztea, eta are 
gehiago, nola den posible entzule batek gauza bat entzun eta haren aurkakoa ulertzea; 
horixe da ironiaren balizko misterioa, pragmatikak argitu nahi diguna. 

  
Asko dira, beraz, ironiaren azalpen pragmatikoak. Asko izateaz gainera, lehen 

begiratuan oso desberdinak dira azalpen horiek guztiak: teoria bakoitzak kontzeptu 
edo ideia bat dauka muinean, ironia azaltzerakoan estu erabiliko duena. Lehenengo 
atalean, pragmatikatik ironiaz esan direnen ikuspegi zabala emango dugu, eta 
datozenetan aztertuko ditugun teoriak ikuspegi horretan kokatuko ditugu. Ironiaz, 
izan ere, askok hitz egin badute ere, guk horietako lauri jarriko diegu arreta: hurbilpen 
guztien artean garrantzitsuen deritzegunei, besteen aldean orijinalak horiek direlako. 
Hasteko, 1.2. atalean, Gricek bere lanetan ironiaz argitu zituenak ekarriko ditugu 
gogora. Griceri ikusi ahal zaion zenbait mugari erantzun ahal izateko, 1.3. atalean 
Hizketa-ekintzen Teoriatik diharduten zenbait autoreren azalpenei begiratuko diegu.  

 
1.4. atalean, Sperber eta Wilsonek ironia azaltzeko jositako teoria aztertuko 

dugu; 1.5. atalean, berriz, Clark eta Gerrigek esandakoak. Gero, 1.6. atalean, azken bi 
azalpen horiek alderatuko ditugu: Oihartzunezko Aipamenaren Teoriak (Sperber eta 
Wilsonenak) eta Antzezpenaren Teoriak (Clark eta Gerrigenak) zer duten komun eta 
zer desberdin ikusiko dugu. 

 
Kapitulu honekin bukatzeko, 1.7. atalean, esku artean darabiltzagun teoriek zer 

partekatzen duten argituko dugu. Izan ere, desberdinak badira ere, teoria guztietan 
atzemango ditugu zenbait puntu oso antzekoak. Gabeziak azaleratzeak bezainbeste 
lagunduko digu teorien arteko berdintasunei begiratzeak. Teorien gabeziek, gure 
azalpenean zein zailtasun izan ditzakegun erakutsiko digute, zein arazo eta ezintasun 
ekidin beharko dituen gure hurbilpenak; teorien arteko berdintasunek, ironia azaltzeko 
egingo dugun bidean zein puntutatik pasatu beharko dugun nahitaez.  
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1.1. |  OINARRI BILA: IKUSPEGI OROKORRA 

 
 
 
 
 
 
Asko dira pragmatikaren esparrutik ironia azaltzen saiatu diren autoreak. Atal 

honetan horien ikuspegi zabala emango dugu, teoriarik aipagarrienak kokatzeko. 
Datozen ataletan, teoria horietatik batzuk aukeratu eta horiei arreta biziagoa jarriz, 
gure azterketan sakonago sartuko gara. Oraingo gerturatze hau labur eta azkarra 
izango da, ez baita lurreratze bat besterik: datozen kapituluetan poliki eta sakon 
aztertuko dugun esparrua kanpotik begiratuta nola ageri zaigun argitu nahi dugu 
orain, ez besterik. Panoramika honetan azaletik ikusiko ditugun puntuak dira gero, 
banan-banan, gure analisian kontuan hartuko ditugunak. 

 
Ironiaren azalpenen begiratu zabal eta azkarra egiteko, Attardo (2000)ri 

jarraituko diogu, horri baiteritzagu ikuspegirik argiena1. Attardo, ironiaren ikuspegi 
tradizionaletik abiatzen da, horri teoria-ildo bakoitzak zer gehitu dion ikusteko. 
Honela zehazten du ironiaren definizio tradizionala:  

 

 

                                                 
1 Ironiaren azalpen pragmatikoen beste sailkapen batzuk: Giora, 1998; Barbe, 1995. 
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“Zerbait esatea eta, bidenabar, beste zerbait esan nahi izatea” edo, formalago esanda, Sk esaldi 

bat egiten badu, eta horren esanahi (literala) M bada, ez-M komunikatzeko asmoa dauka, alegia 

esanahi osagarria.2 

 
Definizio tradizional eta hasierako horretatik abiatuz, ironiaz pragmatikatik 

esan direnek zein ibilbide egin duten zehazten digu Attardok. 
 
 
 

1.1.1. Ironia ukaziotzat 
 
 
Ikuspegi tradizionala fintzeko lehenengo saiakera honetan datza: “ironiak ez du 

beste edozein esanahi adierazten, esanahi “aurkako” zehatzago bat baizik”3. Levin 
(1982) eta Haverkate (1990) saiakera horretan kokatzen ditu Attardok. Pauso hori 
emateak dakarren arazo nagusia honako hau da, Kaufer (1981)en arabera: ukazioa, 
esanahien aurkakotasuna, ezin da aurkitu egia-baldintzarik ez daukagunean (arazo 
hori itxurazko muga erraz gaindituzkoa besterik ez dela defendatuko dugu Gricez 
jardungo dugunean; ikus 1.2. atalaren bukaera eta 1.3. atala). 

 
Haiek baino lehen, pragmatikan aitzindari den Grice (1967a/1989)k ukazioaren 

ideia hartu, eta bere teorian ahokatu zuen: ironia inplikatura kasu bat da, kualitatearen 
lehenengo maxima urratzean sortzen dena. Horrekin, Gricek ironiaren kontzepzio 
tradizionala biltzen du, eta pragmatikaren oinarrietatik azaltzen (ikus 1.2. atala, oso 
osorik Griceri eskainia).  

 
Attardok Rachel Gioraren teoria (ikus Giora, 1999) eskaintzen digu oinarri 

gricearretatik egindako ekarpen garrantzitsutzat. Gioraren hurbilpenak bi zutabe ditu: 
batetik, ironian zeharkako ukazioa ematen da, 

 

 

                                                 
2 “’Saying something while meaning something else’ or more formally, if S utters a sentence whose (literal) meaning is M, he/she 

intends to communicate non-M, i.e. the complementary meaning”. (Attardo, 2000: 797 or.) 

3 “Irony does not express any other meaning but a more specific ‘opposite’ meaning”. (ib.) 
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Zeharkako ukazioaren ikuspuntuaren kontzeptu oinarrizkoa honako hau da: ironian presente 

daude bai esanahi literala eta bai inplikatutakoa ere, eta bi horien arteko harremana zeharkako 

(hau da, esplizitua ez den) ukaziozkoa da.4 

 
Bestetik, “Giorak ez du onartzen esanahi literalaren lehentasuna, eta, horren 

ordez, esanahi gailenen lehentasunaren alde egiten du”5. 
 
  
 

1.1.2. Ironia hizketa-ekintza ez-zintzotzat 
 
 
Hizketa-ekintzen alorretik egindako ekarpen nagusia, baieztapenetatik 

haragoko ironia kasuak azaltzeko bidea irekitzea izan da. Horrela, Brown (1980)ek dio 
“ironia ez dela baiespenetara mugatzen, edo, bestela esanda, beste hizketa-ekintza 
batzuk ere izan daitezkeela ironikoak” 6.  

 
Amante (1981)ek hizketa-ekintza ironikoak ez direla performatiboak dio, eta 

nahitaez zeharkako eta ez-zintzo izan behar dutela. Haverkate (1990)ek, berriz, ironia 
zintzotasun gabezia gardenaren adierazpen intentzionala dela. Autore horiek 
pragmatika gricearrarekiko lotura estuak dituztela nabarmentzen du Attardok. 

 
Ildo bertsutik, Glucksberg (1995)ek zintzotasun-gabezia pragmatikoaren 

kontzeptua sartzen du. Horren arabera, “hiztunak urratu egin du ondo eratutako 
hizketa-ekintzen zoriontasun baldintza bat gutxienez, zintzotasun baldintza 
normalki”7. Ironiaren “beste baldintza beharrezkoa ‘aurretiazko itxaropen, arau edo 

 

                                                 
4 “The basic concept of the indirect negation view is that irony involves the presence of both the literal and the implied meanings 

and that the relationship between the two is that of indirect (i.e. non-explicit) negation”. (ib.) 

5 “Giora rejects the priority of literal meaning and instead postulates the priority of salient meanings”. (Attardo, 2000: 800 or.) 

6 “That irony is not limited to assertions, or in other words, that other speech acts can be ironical too”. (ib.: 802 or.). 

7 “The speaker has violated at least one of the felicity conditions of well-formed speech acts, usually the sincerity condition”. (ib.: 

803 or.) 
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konbentzioren bat modu batera edo bestera urratu egin dela’ (1995: 53) alusioz 
aipatzea8”9 da.  

 
Hizketa-ekintzen Teoriatik datozen hurbilpenei begiratuko diegu poliki 1.3. 

atalean. 
 
 
 

1.1.3. Ironia aipamentzat 
 

 
Hizketa-ekintzen Teoriatik datozen azalpenek oinarri gricearrei eusten dietela 

dirudi; “Aipamenaren Teoria” deritzanak, aldiz, oinarri horiek sakon aldatzen dituela 
aldarrikatzen du. Teoria horren sortzaile eta gidariak Dan Sperber eta Deirdre Wilson 
dira, halaber Errelebantziaren Teoriaren sortzaile direnak; ironia oihartzunezko 
aipamentzat definitzen dute (ikus Sperber & Wilson, 1981 eta 1998, eta Wilson & 
Sperber, 1992). Hiztun ironikoak, halaber, gaitzespenezko jarrera izan behar du 
oihartzundutako esaldiarekiko (ikus 1.4. atala). 

 
Sperber eta Wilsonen teoriak Errelebantziaren Teoriaren barruan eta kanpoan 

aurkitu ditu jarraitzaileak. Aitzitik, “erakuts daiteke aipamena ez dela baldintza 
nahikoa eta ezta beharrezkoa ere testu bat ironiko izateko”10. 

  
Pragmatikan ezaguna den Herbert Clark psikologo amerikarrak eta 

psikolinguistikan diharduen Richard Gerrigek “Antzezpenaren Teoria” deritzatena 
proposatzen dute ironia azaltzeko (guk 1.5. atalean aztertuko duguna). Sperber eta 

 

                                                 
8 Ingelesezko “mention” eta “allude” bereizteko, euskaraz lehenengoari “aipatu” eta bigarrenari “alusio egin” edo “alusioz aipatu” 

esango diet. 

9 “The other necessary condition is the allusion to ‘some prior expectation, norm or convention that has been violated in one way or 

another’ (1995: 53)”. (ib.) 

10 “In fact, it can be shown that mentioning is neither a necessary nor sufficient condition of the ironical status of the text”. (ib.: 805 

or.) 
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Wilsonek eta Clark eta Gerrigek nork bere teoria bestearenaz oso desberdina dela 
defendatzen duten arren11,  

 
Esan izan da, helburu praktikoetarako ez direla bata bestearen aldaera notazionalak besterik 

(Williams, 1984; Winner, 1988; Chen, 1990: 39-42; Barbe, 1995: 48-50). Biak “ordezkapen” 

teoriak direla ohartarazi du Winnerrek (1988). Gainera, Williamsek (1984: 129) esan duen 

moduan, azken batean biak eratortzen dira hurbilpen tradizional beretik; biek kritikatu nahi duten 

hurbilpen horrexetatik [Gricerenetik, alegia].12 

 
Hiztun ironikoak beste hiztun baten papera jokatzen duela esatean datza Clark 

eta Gerrigen teoriaren muina. Autore horiek beren teoriaren alde egiten dute, 
aipamenaren kontzeptua antzezpena baino hertsiagoa dela argudiatuz, eta ezin dituela 
zenbait ironia adibide azaldu esanaz. Attardoren iritziz, bi aldeek dute arrazoizkorik 
zerbait: egia da aipamena eta antzezpena oso kontzeptu antzekoak direla, baina era 
berean da egia aipamenak badituela antzezpenak ez dituen muga batzuk (Attardo, 
2000: 808 or.). Bi teoria horien arteko borrokari jarriko diogu arreta 1.6. atalean. 

 
Aipamenaren Teoriaren berrikuspena da, zalantzarik gabe, Kreuz eta 

Glucksbergen “Oihartzunezko Gogorarazlearen Teoria”. Ironiarekin ez da beti 
oihartzunezko aipamena egiten; “aitzitik, horiek diotenez, esaldi ironiko batek 
‘aurreko gertaera bati’ (1989: 375) egin behar dio soilik alusioa; ‘gertaera’ horiek izan 
daitezke itxaropenak eta arau inplizituak”13. Aipamenaren Teoriari alternatiba bat 
eman nahi horretan ez dute arrakastarik izan, ordea, Attardoren esanetan14. 

 

 

                                                 
11 Ikus Sperber (1984) eta Clark & Gerrig (1984). 

12 “It has been claimed that they are for all practical purposes notational variants of each other (Williams, 1984; Winner, 1988; 

Chen, 1990: 39-42; Barbe, 1995: 48-50). Winner (1988) has noted that they are both “substitution” theories. Furthermore, as 

Williams (1984: 129) notes, they both ultimately derive from the same traditional account of irony they seek to criticize”. (Attardo, 

2000: 808 or.). 

13 “They claim instead that an ironical utterance need only allude ‘to an antecedent event’ (1989: 375), such ‘events’ may include 

expectations and implicit norms”. (ib.) 

14 Bere hurbilpen propioa eskainiz amaitzen du Attardok ironiaren azalpenei egindako gainbegiratua. Oinarri gricearretatik abiatuta, 

ironia “etenik txikienaren printzipioan” oinarrituta azaltzen duen hurbilpena proposatzen du. Ez gara hurbilpen horren 

zehaztasunetan sartuko, funtsezko puntu batean urruntzen baikara hartatik: ironia fenomeno ez-kooperatiboa da Attardoren 

esanetan. Gure iritzian, ironian hiztuna kooperatiboa denez, oinarri-oinarritik aldentzen gatzaizkio Attardoren hurbilpenari. 
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******* 
 

 
 
Pragmatikaren esparrutik ironiaz esan direnen ikuspegi orokor horretan kokatu 

ditugun autoreetatik batzuk hartu, eta horiek sakon aztertuko ditugu datozen ataletan. 
Ironia azaltzeko modu nahiko desberdinak, alabaina denak sofistikatuak, eskaintzen 
dizkigutela ikusi dugu. Azken batean, ironia azaltzerakoan, oinarriei buruzkoa ez eta 
ñabardura azalekoegiei buruzkoa da hurbilpenen arteko eztabaida. Gure aldetik, 
ironiari oinarri-oinarritik begiratu nahi baitiogu, eztabaida honen funtsari helduko 
diogu. Eztabaida horien azpian dauden funtsak aztertuko ditugu aurrena, horiek 
argitu ondoren ñabardurei pixkanaka arreta jartzeko. Horretarako, hasteko, hurbilpen 
horietatik biri jarriko diegu guk arreta: esanahien aurkakotasunean, eta aipamenean 
edo antzezpenean oinarritzen diren ildoei hain zuzen. Bi ildo horietan, ironiaz eman 
diren azalpenen joera nagusiak biltzen direla deritzagu. 

 
Aukeratu ditugun bi ildoetan autore nagusi deritzegunen azalpenak aztertuko 

ditugu. Hasteko, Gricek ironiaz esandakoak hartuko ditugu aintzat. Pragmatikan oro 
har duen garrantziaz gainera, ironia azaltzeko bide nagusi izan denari hasierarik 
zehatzena eman zion Gricek, eta horrexegatik oinarrituko dugu gure azterketa hark 
esandakoak argitzean. Griceren azalpenetan aurki ditzakegun abantaila eta 
ezintasunak dira, gutxi asko, ironia esanahien aurkakotasunean edo maximen 
urraketan oinarrituta definitu duten gainerako autoreek herentzian jasoko dituzten 
abantaila eta gabezia berak. Hurbilpen gricearraren azterketa 1.2. atalean egingo dugu. 

 
Griceri atzeman dakizkiokeen zenbait muga Hizketa-ekintzen Teoriatik argi 

daitezkeelakoan gaude. Horregatik, 1.3. atalean, teoria horretatik ironiaz esan direnei 
begiratuko diegu, Griceri buruz esan ditugunak osatzeko. Hizketa-ekintzetako 
teorizatzaileen artean Searleri, Amanteri eta Haverkateri begiratuko diegu gertutik. 

 
Ironia definitzeko bigarren ildoa aipamenaren eta antzezpenaren kontzeptuek 

dakartena da. Bi horien arteko aldeak zenbaterainokoak diren, 1.6. atalean 
eztabaidatuko dugu. Hori baino lehen, bereizita begiratuko diegu bi teoria horiei: 1.4. 
atalean Sperber eta Wilsonen teoria aztertuko dugu, aipamenean oinarrituta ironia 
aztertzen lehenengoak izan baitziren, eta, gainera, pragmatikan gaur egun indar 
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handienetarikoa duen ildoaren gidari baititugu. Jarraian, 1.5. atalean, Clark eta 
Gerrigen hurbilpenari begiratuko diogu sakon, ironia antzezpentzat definitzen 
aitzindari izan zirelako.  

 
Lau atal horietan barrena, honako eskema honi jarraituko diogu teorien 

azterketa eta kritika egiterakoan: aurrena, teoria bakoitzak bere-bereak dituen 
adibideetatik lagin bat hartuko dugu; gero, teoria horrek adibide jakin horri ematen 
dion azalpena ikusiko dugu, teoriaren muinean kokatu dugun kontzeptua nola 
erabiltzen den ikusteko; funtzionamendua ikusi ondoren, kasuan kasuko teoriak 
emandako azalpenak dituen gabeziak azaleratuko ditugu, teoria bakoitzak izan 
ditzakeen arazo eta hutsuneak agerian uzteko. 

  
Ironiaren azalpena eman duten teoria pragmatikoak banan-banan hartu eta 

horien hezurdurak agerian utziz, teoria horien arteko alderaketa erraztu nahi dugu. 
Izan ere, horixe izango da gure hurrengo pausoa, 1.7. atalean egingo duguna. Baina, 
hasteko, ekin diezaiogun teoria bakoitza, bata bestearen atzetik, aztertzeari. 
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1.2. |  GRICE 

 
 
 
 
 
 
Gricek emaniko ironia-adibidea dugu (1)15:  
 

 
Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek 
Aitorren sekretu bat saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite 
bai Aitorrek eta bai haren entzuleek ere. Aitorrek: 
 

____________________________________________ (1) Xabier lagun fina da. 16 
 

 
 Gricek adibide horri emandako azalpena sinplea da oinarrian: hiztunak gauza 

bat esan edo esango balu bezala egiten du eta horren aurkakoa (edo aurkakoa inplikazio 
logikotzat duena) inplikatzen17; alegia Aitorrek “Xabier lagun fina da” esango balu 
bezala egiten du, eta “Xabier ez da lagun fina” edo inplikazio logikotzat hori duen 

 

                                                 
15Esana dugu, lan honetan esaldi batean emandako ironia kasuak aztertuko ditugula; adibide bakoitzeko esaldi ironikoa 

testuingurutik argi bereizteko, letra lodiz emango dugu esaldi hori.  

16 “A says X is a fine friend”. Gricek “X” dioen lekuan “Xabier” darabilt nik; “A” dioenean “Aitor”. Adibideaz errazago hitz egin 

ahal izateko egin dut hori. Jatorrizkoa hemen aurki daiteke: Grice, 1967a/1989: 34 or. (Hemendik aurrerakoan Griceren lanen 

orrialde-erreferentziak 1989ko lanekoak izango dira). 

17 “Inplikatu” esango dut ingelesezko “to implicate” esateko. Ez dut uste horrek nahasmenik sor dezakeenik. Kasuren batean 

inplikazio logikoaz ari banaiz, “logikoki inplikatu” esango dut. 
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zerbait inplikatzen du. Azalpen horrekin planteamendu tradizionalaren punturik 
garrantzitsuenak biltzen ditu Gricek bere teoriara: batetik, bi esanahi dauzkagu, 
esanahi literala eta esanahi ironikoa, eta, bestetik, bi esanahi horiek kontraesankorrak 
dira bata bestearekiko.  

 
Gricek ironiaren ikuspegi tradizionala jasotzen du bere teorian, baina ikuspegi 

nolabait intuitibo hori findu egiten du, bere teoria pragmatiko orokorrean txertatuz: 
elkarrizketa-inplikatura mota jakin baten adibidetzat jartzen du ironia. Ironiaren bidez, 
esango balitz bezala egindakoaren mailan maxima bat urratzen da, baina entzulea 
ohartuko da inplikatutakoaren mailan maxima hori (edo gutxienez Kooperazio 
Printzipioa) bete dela. Zehatzago, lehenengo Kualitate maxima agerian urratzen 
denean sortzen da ironia; honela dio maxima horrek: “Ez esan faltsua dela uste 
duzuna”18. Halere, maxima hori urratuz19 beste hainbat fenomeno ere sorraraz dezake 
hiztunak (metafora, meiosia eta hiperbolea esaterako). Hiztun ironikoak esango balitz 
bezala egindakoaren kontraesankorra inplikatzen du, horretan bereizten da ironia 
beste kasu horietatik.  

 
Griceren arabera, beraz, ironia kasuetan esango balitz bezala egindakoaren 

mailan lehenengo kualitate maxima urratzen du hiztunak, baina urraketa hori agerikoa 
bezain itxurazkoa da: hiztunak, inplikatura bidez, esango balu bezala egin duenaren 
kontraesankorra komunikatu baitu.  

 
Azalpen xeheago horri jarraiki, honela ulertuko genuke (1) adibidea:  
 
Begi-bistakoa da erabat bai A-rentzat eta bai horren audientziarentzat ere A-k esan duena edo 

esango balu bezala egin duena berak uste ez duen zerbait dela, eta audientziak badaki A-k 

badakiela hori begi-bistakoa dela audientziarentzat. Beraz, A-ren esaldia erabat absurdoa ez bada 

behintzat, aditzera ematen ari dela erakusten duena ez beste proposizioren bat ulertarazten 

saiatzen ari behar du A-k. Begi-bistako loturaren bat duen proposizioren bat izan behar du 

 

                                                 
18“Do not say what you believe to be false”. (Grice, 1967a/1989: 27 or.) 

19 Griceren teoria koherentea izango bada, badirudi ironiarentzat maxima horrek honela behar lukeela: “Ez esan edo egin esango 

bazenu bezala, faltsua dela uste duzuna”. 
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horrek; loturarik begi-bistakoena duen proposizioa, aditzera ematen ari dela erakusten duen 

horren kontraesankorra da.20 

 
Hau da: Aitorrek XABIER LAGUN FINA DA21 esango balu bezala egin du, baina 

erabat begi-bistakoa da bai Aitorrentzat eta bai haren audientziarentzat ere Aitorrek ez 
duela uste Xabier lagun fina denik; are gehiago, audientziak badaki Aitorrek badakiela 
audientziarentzat begi-bistakoa dela Aitorrek ez duela uste Xabier lagun fina denik. 
Beraz, Aitorren esaldiak zentzurik izango badu, Aitor beste zerbait komunikatzen 
saiatzen ari da. Aitorrek komunikatu nahi duen horrek Aitorrek esango balu bezala 
egin duen proposizioarekin nabarmenki erlazionatutako proposizioren bat izan behar 
du, eta erlaziorik nabarmenena duen proposizioa esango balitz bezala egin den 
proposizioaren kontraesankorra da: XABIER EZ DA LAGUN FINA. 

 
Orain artekoan, Gricek ironiari buruz esandakoak argi eta garbi ikus ditzakegu 

(1) adibidean. Baina ez zuen hor amaitu bere ekarria Gricek: esanahien 
kontraesankortasunaz gain, hiztunaren jarrerari ere lekua egin nahi izan zion ironiari 
buruzko teorian. Izan ere, aurrerago (Grice, 1967b/1989: 54 or.), ironiari buruzko 
azalpen laburra osatzen saiatu zen: ironiaren definizioan sentimendu, jarrera edo 
ebaluazioren bat adierazteak duen garrantziaz ohartu zela dirudi. Horrela, haren ustez 
zerbait ironikoki esateko iritzi etsaitu edo erdeinuzko bat edo sumindura edo 
arbuioaren gisako sentimendu bat islatzea beharrezkoa da. Horiek gabe ez dago 
ironiarik. (1) adibidean, bada, Griceren azalpenei jarraiki, Aitorrek Xabierrenganako 
iritzi edo sentimendu negatiboren bat adierazi duela esango dugu. 

 
Hiztun ironikoaren jarrerari lotuta, beste zenbait ezaugarri ere hartu zituen 

kontuan Gricek, ironiari egotzi ohi zaizkionak: tonu ironikoa eta antzezpena. Kontuan 
hartzen duen arren, tonu ironikoaren proposamena alde batera utziko du; Griceren 
ustez, ez dago ironiak berezko duen tonurik; aipatu berri dituen iritzi eta sentimendu 
horiek adierazterakoan erabili ohi den tonua erabiltzen du hiztunak ironiko denean. 
 

                                                 
20“It is perfectly obvious to A and his audience that what A has said or has made as if to say is something he does not believe, and 

the audience knows that A knows that this is obvious to the audience. So, unless A’s utterance is entirely pointless, A must be trying 

to get across some other proposition than the one he purports to be putting forward. This must be some obviously related 

proposition; the most obviously related proposition is the contradictory of the one he purports to be putting forward.” (Grice, 

1967a/1989: 34 or.) 

21 Proposizioak maiuskula txikiz idatziko ditut, esaldietatik edo perpausen eta bestelakoen aipamenetatik erraz bereiz daitezen. 
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Tonu ironikoa baztertu egiten du, baina bada bere definizioari gehitzen dion puntu 
bat, puntu hori landu gabe uzten digun arren: ironiko izatea antzeztea22 da: 

 
Ironiko izatea, beste gauza batzuen artean, antzeztea da (etimologiak iradokitzen duen gisan), eta 

batek antzezpena antzezpen dela jabetzea nahi badu ere, hori antzezpen dela aldarrikatzeak 

efektua zapuztuko luke.23 

 
Esku artean darabilgun adibideari berriro eutsiz, Aitor, (1) esaldia egin 

duenean, antzezten ari zela esango dugu.  
 
Laburbilduz: Gricek ironiaz eskaintzen digun azalpenak, definizio 

tradizionalaren oinarri den esanahien trukea du funtsa. Oinarri horren gainean, beste 
zenbait ezaugarri ere aipatzen ditu: hiztunaren jarrera eta antzezpenaren kontzeptua 
dira bere teoriara ekarri nahi dituenak. Bi horiek, halere, aipamen huts geratzen 
zaizkio Griceri. 

 
Honaino, badirudi (1) adibidea azaltzeko arazorik ez duela Gricek, baina har 

dezagun kontuan adibide horixe dela bere teoria azaltzeko darabilena. Ikus dezagun, 
beraz, zer gertatzen den Gricek ironiari buruz esandakoak hark kontuan hartu ez zuen 
adibide bati aplikatzen dizkiogunean: 
 

Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta 
euria hasi die gogotik. Maryk (sarkastikoki):  
 

________________ (2) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina. 24 
 

Sperber eta Wilsonen teoriak azaltzen duen adibide tipikoa dugu hori. Halere, 
ez dirudi Griceren teoriak arazo handirik duenik (2) adibidea argitzeko, (1) azaldu 
duen modu berean, hiztunak esango balu bezala egin duenaren kontraesankorra 

 

                                                 
22 Ingelesezko “to pretend” euskaraz “antzeztea” itzuliko dut. Itzulpen horrek sor ditzakeen nahasteei buruz argituko dut zerbait 

Antzezpenaren Teoriari begiratzeko ordua iritsitakoan, 1.5. atalean. 

23“To be ironical is, among other things, to pretend (as the etymology suggests), and while one wants the pretense to be recognized 

as such, to announce it as a pretense would spoil the effect.” (Grice, 1967b/1989: 54 or.) 

24 “It’s a lovely day for a picnic, indeed”. (Sperber & Wilson, 1986/95: 239 or.) 
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inplikatzen duela baieztatuz alegia: Maryk EGURALDI EDERRA EGITEN DU EGUN-PASA 

JOATEKO esango balu bezala egin du, baina Peterrek badaki Maryk ez duela uste 
eguraldi ederra egiten duenik egun-pasa joateko, are gehiago, Peterrek badaki Maryk 
badakiela Peterrentzat begien bistakoa dela Maryk ez duela uste egun-pasa joateko 
eguraldi ederra egiten duenik. Horrenbestean, Maryk kualitatearen lehenengo maxima 
ageriki urratu du, eta horrekin EGURALDI KAXKARRA EGITEN DU EGUN-PASA JOATEKO 
edo gisa bereko zerbait inplikatu du konbertsazionalki. Halaber, Maryk jarrera 
negatiboa erakutsi du (2) esaldia egitean. Bukatzeko, Mary antzezten ari dela esango 
luke Gricek. 

 
Honaino azaldutakoarekin, Gricek eman dezake (1) eta (2) adibideen azalpenik, 

arestian ikusi dugunez. Hala eta guztiz ere, gertuagotik begiratzen badiegu, ikusiko 
dugu azalpen horiek badutela zailtasunik. Oinarrizkoena, Gricek ironiaz eman digun 
definizioaren muina bera: hiztun ironikoak esango balu bezala egiten duela dio behin eta 
berriz Gricek. Hori baieztatzeko arrazoia sinplea eta agerikoa da: hiztunak esanahi 
literala esan egin duela onartuko balu, eta, bidenabar, esanahi horren kontraesankorra 
inplikatu duela, Griceren teoriaren arabera hiztun ironiko orok kontraesan bat 
komunikatuko luke, izan ere, komunikatutakoa (edo “esaldiaren esanahi osoa”) 
esandakoaren eta inplikatutakoaren batura da pragmatika gricearrean: 

 
Batetik, bereiz ditzakegu, esanahi osoaren barruan, esandakoa (zentzu bereziz hartuta), eta 

inplikatutakoa.25 

 
 Arazo hori ekiditeko, hiztun ironikoak, bere esaldiaren esanahi literala esan ez 

eta esango balu bezala egiten duela baieztatzen du Gricek. Horrekin ekiditen du hiztun 
ironikoa kontraesan ezinbestekoari lotzea, baina arazo hori saihesteaz gain ez dakarkio 
onura handirik kontzeptu horrek Griceren teoriari. Batetik, esango balitz bezala egitea 
behin ere definitzen ez digulako, eta, beraz, kontzeptu horretaz dakigun bakarra 
esateaz desberdina dela da. Bestetik, Griceren inplikaturen teoria, neurri handian, 
esandakoan oinarritzen delako: esandakoa (edo esandakoa esatea, edo esandakoa 
esateko modua26) da, pragmatika gricearrean, inplikaturen inputa27. Hiztun ironikoak ez 

 

                                                 
25“First, one may distinguish, within the total signification, between what is said (in a favored sense), and what is implicated.” 

(Grice 1967b/1989: 41 or.) 

26“Inplikatura ez dakar esandakoak, baizik soilik esandakoa esateak, edo ‘hori horrela jartzeak’.” 
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badu ezer esaten, beraz, Griceren eskemaren barruan ez dugu aurkituko 
inplikaturetarako biderik. Bukatzeko, ez dago argi nola urra dezakeen hiztun batek 
kualitatearen lehenengo maxima, “Ez esan faltsua dela uste duzuna” alegia, ironiko 
denean hiztunak esan ez eta esango balu bezala egiten badu. 

 
Beraz, Gricek ironiaren gainean hitz egiterakoan buruan zituen adibideak (1) 

eta (2)ren motakoak diratekeen arren, badu zailtasunik horiek osoki argitzen: hari 
mutur asko geratzen zaigu aske. Badakigu Aitor eta Mary zerbait esango balute bezala 
egiten ari direla, baina horrekin soilik ezin jakin dezakegu zer egiten ari diren zehazki. 
Bestalde, Aitor eta Maryk zerbait inplikatu dutela azaldu digu Gricek, baina, ezer esan 
ez dutenez, ez dago argi nola lortu duten zerbait inplikatzea. Azkenik, Aitorrek eta 
Maryk kualitatearen lehenengo maxima urratu dutela dio Gricek, baina ez dakigu nola 
urratu ahal izan duten maxima hori ezer esan ez badute. 

 
Zailtasun horiek argitara ekarri ditugunean, ironiaren azalpen gricearra 

hankamotz dakusagu. Baina herren egiteaz gain, Griceren azalpenak ironia adibideak 
zentzugabe bihurtzen dizkigu. Hori ikusteko, begira diezaiogun (1) adibidearen 
azalpenari xehe-xehe, audientziaren ikuspegia kontuan hartuz: 

 
- Aitorrek “Xabier lagun fina da” esaldia egin du 
- Aitorrek ez du uste Xabier lagun fina denik (eta hori agerikoa eta nabarmena 

da) 
- beraz, Aitorrek XABIER LAGUN FINA DA esango balu bezala egin du (alegia, ez 

du hori esan) 
- Aitorrek esango balu bezala egin duenaren kontraesankorra inplikatu du, hau 

da: XABIER EZ DA LAGUN FINA 
 

                                                                                                                                               
[“The implicature is not carried by what is said, but only by the saying of what is said, or by ‘putting it that way’”. (Grice 

1967a/1989: 39 or.)] 

27 Une batzuetan Gricek ohartarazten du esango balitz bezala egindakotik ere irits daitekeela inplikaturetara: “Gizon batek, p 

esatearekin (esatean, esandakoan) (edo esango balitz bezala egitearekin (egitean, egindakoan)) q inplikatu du (…)” [“A man who, 

by (in, when) saying (or making as if to say) that p has implicated that q (…)” (Grice, 1967a/1989: 30 or.)]. Ironiaren inplikaturetara 

kualitatearen lehenengo maximaren bidez iristen da, ordea, eta maxima horretan ez da esango balitz bezala egindakoa aipatzen, 

esandakoa bera propioki baizik. Horrenbestean, Griceren arabera inplikaturetara esandakorik gabe irits gaitezkeela onartuko bagenu 

ere, ironiaren kasuan horra nola iritsi ez dakigula geratuko ginateke oraindik ere, ez baitaukagu maxima horren urraketarik 

esandakorik gabe. 
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Eskema horren hirugarren pausora iristeko, entzuleak jakin behar du Aitorrek 
ez duela uste Xabier lagun fina denik. Hori horrela izan ezean, entzuleak ezingo luke 
atzeman Aitorrek kualitatearen lehenengo maxima urratu duela, eta, beraz, urraketa 
hori agerikoa denez, Aitor esango balu bezala egiten ari dela. Aitorren audientziako 
kideek, horrenbestean, (1) esaldia entzuterako jakin behar dute Aitorrek ez duela uste 
Xabier lagun fina denik. Begira dezagun, ordea, non amaitzen duen entzuleak 
laugarren pausora iristean: XABIER EZ DA LAGUN FINA, inplikatura horixe inferitu dute 
audientziako kideek Aitorren esalditik. Baina esaldia entzuterako ere bazekiten hori, 
jakin beharra zeukaten (testuinguruan asumitzen den moduan).  

 
Gauza bera gertatzen da (2) adibidean ere: Mary kualitatearen maxima urratzen 

ari dela ulertzeko, Peterrek jakin behar du Maryk ez duela uste eguraldi ederra egiten 
duenik egun-pasa joateko. Aitzitik, horixe bera da, Griceren esanetan, ironiaren bidez 
Maryk Peterri komunikatu nahi diona: EGURALDI KAXKARRA EGITEN DU EGUN-PASA 

JOATEKO.28  
 
Griceren azalpenaren arabera, beraz, esaldi ironiko bat entzuterako audientziak 

ezagutu behar duen proposizio bat da esaldi ironiko hori ulertuta audientziak 
atzemango duen bakarra. Horrela, Griceren hurbilpenak adibidea zentzugabe, 
absurdo, bihurtzen du: gehienera ere, ironia kasuak gauza ondo ezagunei buruzko 
ohar hutsak izango dira. 

 
Horiek, beraz, Griceren ironiari buruzko azalpenak dituen zailtasun eta 

herrenak. Ez dira hor amaitzen alabaina hurbilpen horren arazoak: mugak ere baditu, 
 

                                                 
28 Sperber eta Wilsonek ere atzematen dute arazo hori Griceren azalpenean:  

 

Bestela esanda, hiztunak eguraldiaz dituen usteak ezagutzea, haren esaldia ironikoa zela atzemateko aurrebaldintza da, 

eta ez horren ondorioa. Ironiarekiko hurbilpen estandarrak, esaldi ironiko baten muina esandakoaren aurkakoa 

komunikatzea dela aldarrikatzen duenez, esaldi ironiko oro informaziorik gabe bihurtuko luke, bai esandakoaren eta 

bai inplikatutakoaren mailan.  

 

 [“In other words, knowing the speaker’s beliefs about the weather is a precondition for, rather than a consequence of, recognizing 

that his utterance was ironical. The standard approach to irony, which claims that the main point of an ironical utterance is to convey 

the opposite of what is said, would thus make every ironical utterance uninformative, both on the level of what is said and on the 

level of what is implicated”. (Sperber & Wilson, 1981: 553 or.)] 
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eta ez txikiak. (1) eta (2) adibideez aritu garenean, ez dugu arazorik izan Gricek 
proposaturiko pausoak atzematen: maximen urraketatik esango balitz bezala 
egindakora, eta handik inplikatura kontraesankorrera. Bada beste zenbait adibide, 
ordea, Griceren teoriak nekezago azalduko duena. Adibide arazotsu horien artean, 
esanahien kontraesankortasunik ageri ez duten adibideak dira begi-bistakoenak. 

 
Har dezagun kontuan honako adibide hau: 
 

 
Bilera batean, Danny eztabaidan jaun eta jabe izan zen. Nabari zen gaia 
ezagun zitzaiola, baina amorragarria zen bere jakituria zein harro 
erakusten zuen ikustea. Jessek, Dannyren ikaskide batek, zera esan zion:  
 

_________________________________________ (3) Asko dakizu, alajaina. 29 
 

 
Ez da erraza adibide hori Griceren hurbilpenari eutsiz azaltzea. Izan ere, teoria 

gricearraren bi puntu funtsezkok huts egiten dute kasu hori azaltzerakoan. Alde 
batetik, (3) adibidean hiztunak ez du kualitatearen lehenengo maxima urratzen: 
Dannyk asko dakiela uste du Jessek, eta, beraz, ez du maxima hori urratu “Asko 
dakizu, alajaina” esaldia eginez. Hori horrela, Jesseren entzuleak ezingo dira ohartu 
hark ironiko izateko duen asmoaz, kualitatearen lehenengo maximaren urraketa 
agerikoa baita horretaz ohartzeko entzuleek duten arrastoa. Hori gutxi balitz, Griceren 
azalpenei jarraitu nahiko bagenie, Jessek esango balu bezala egin duenaren 
kontraesankorra inplikatu nahi zuela defendatu beharko genuke: Dannyk ez dakiela 
asko komunikatu nahi izan duela Jessek. Baina, testuinguruan erakusten zaigunez, 
Jessek, ironiko izanez, ez zuen Dannyk ez dakiela asko adierazi nahi, baizik eta 
amorragarria dela hari entzutea, edo gisa bereko zerbait. Adibide horretan, hiztunak ez 
du gauza bat esango balu bezala egin eta haren kontraesankorra inplikatu nahi izan; 
are gehiago, adibide horretan entzuleak ezin du atzeman hiztuna esango balu bezala 
egiten ari dela, eta ez esaten. Horrenbestean, Griceren teoriak, kontraesana eta 
kualitatearen lehenengo maximaren urraketa baititu muinean, ezin azal dezake adibide 
hori egoki. 
 

                                                 
29 “You sure know a lot”. (Kumon-Namakura, Glucksberg & Brown, 1995: 7 or.) 
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Hasiera batean egoki eta sinple zirudien teoria honi, zenbat eta polikiago 

begiratu, orduan eta arazo gehiago dario. Adibide batzuk txukun ahokatzen dira 
teoriaren oinarrietan, baina horien azalpena ahul eta arazotsua da. Beste adibide 
batzuekin larriagoa da hutsa: Gricek emandako kontzepturik oinarrizkoenak ere ez 
zaizkigu agertzen horietan. Kontraesanik ez duten adibideak ditugu azken horien 
artean nagusiak, hurbilpen honen mugak agerien jartzen dituztenak. Baina ez dira 
arazoak sor ditzaketen bakarrak. 30 

 
Bada Griceren teoriak topatu ohi duen beste zailtasun mota bat ere, baierako 

kasuez aparteko ironia-adibideak azaltzerakoan atera ohi dena begi-bistara. Griceren 
teoria, izan ere, mugatua da alde horretatik. Har dezagun kontuan (4) adibidea: 

 
 

Aita batek, mailua trakets erabiltzeagatik min hartu duen semeari:  
 

_________________________(4) Oso ondo, jarraitu zeure buruari min egiten! 31 
 
 

Griceren teoria, bere horretan, hertsiegia da (4)ren gisako adibideei erantzun 
azkarra emateko. Hurbilpen gricearra esanahien kontraesankortasunean oinarritzen 
da, eta ez da erraza agindu baten (edo galdera baten, agur baten, eta abarren) esanahi 
kontraesankorra zein den esatea. Griceren teoriak, bere horretan, ezin azal ditzake 
baierako kasuak ez diren hizketa-ekintzen bidez adierazten diren ironia-adibideak. 
Baina badira baierakoak ez diren ironia-kasuak, eta ez dira gutxi, ezta arraroak ere: 

 
 
_______________________________________(5) Zorionak ideia ergel horregatik. 32 

 

                                                 
30 Griceri buruz esandakoek balio dute ikuspegi tradizionalarentzat ere. Halaber, bada ironia bide bertsutik azaldu nahi izan duen 

beste autorerik ere: Giora da, Attardoren arabera, horien artean esanguratsuena. Ñabardurak ñabardura, Griceren planteamenduan 

atzemandako hutsuneak hutsune dira Giorarenean ere (ikus Giora, 1999 eta Giora & Fein, 1999). 

31 “Very well, keep doing yourself harm!” (Haverkate, 1990: 94 or.) 

32 “I congratulate you on this stupid remark”. (ib.: 99 or.) 
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Fran, 20 urteko gaztea, ergelarena egiten ari da egun osoan. Ainarak:  
 

____________________________________________ (6) Zuk zenbat urte dituzu? 
 

 
Iruntza karga-karga eginda iritsi da ezkaratzera, liburuz beterik eskuak. 
Badu nahiko lan atea irekitzen. Ander orduantxe atera da ezkaratzetik 
kalera, baina ez dio ateari eutsi, eta kanpoan utzi du Iruntza, liburu eta 
guzti. Iruntzak Anderri:  

 
____________________________________________________(7) Eskerrik asko! 

 
 

Griceren kontzeptuak buruan, ez dirudi oso erraza adibide horiei azalpena 
emateak; ez, behintzat, “eskerrik asko!” edo “zenbat urte dituzu?” esaldien 
esanahiaren kontraesankorra zein den argitzen ez badugu. Beraz, badirudi Griceren 
teoriaren ezintasunak agerian geratzen direla puntu honetan ere. Hala eta guztiz ere, 
ez deritzagu adibide horiek Griceren azalpenaren benetako muga bat azaleratzen 
dutenik, edo behintzat, mugarik erakustekotan, nolabait gaindi daitekeen muga da 
adibide horiek Griceren azalpenetatik kanpora uzten dizkiguna. Gricek baierako 
kasuak hartu zituen kontuan ironiari buruzko azalpenak ematen hasi zenean, eta 
haientzat soilik eman zituen argibideak. Gainerako kasuentzat erantzunik bila liteke, 
oinarri gricearrak moldatu eta taxutuz gero. Bide horretatik datoz Hizketa-ekintzen 
Teoriako autoreek ironiaz emandako azalpenak.  
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1.3. |  HIZKETA-EKINTZAK 

 
 
 
 
 

 
Gricek ironiari buruz esandakoak aztertzerakoan, badirudi baierako ironia 

kasuetatik harago ezin joan gaitezkeela haren azalpenekin. Muga hori, muga bada, 
ironia kasuetatik haraindi zabaltzen den muga du Gricek, halere: haren inplikaturen 
teoria osoa oinarritzen da baierako kasuak azaltzean. Horrek ez du esan nahi, baina, 
aurrerago ezin egin dezakegunik Griceren oinarriak alboratu gabe: Hizketa-ekintzen 
Teoriaren ekarpen orokorra, hain zuzen, horretan datza, egia-baldintzetatik asetze-
baldintzetara zabalduz, baierako kasuen azalpenetik aurrera egitean. Ironiaren kasuan 
ere gauza bera gertatzen da, eta ez besterik: Gricek emandako azalpenek ironia kasu 
batzuk argitzen dituzte; Hizketa-ekintzen Teoriatik esandakoek hortik aurrera egitea 
dute helburua.  

 
Ikus dezagun, bada, zer esaten zaigun ironiari buruz Hizketa-ekintzen 

Teoriatik, eta zein ekarpen egiten dioten azalpen horiek Griceren hurbilpenari. 
Hasteko, John Searlek berak ironiaz esan zituen apurrak ekarriko ditugu gogora; 
berrikuntza handirik ez dakarten arren, Searle bera Hizketa-ekintzen Teorian 
erreferentea denez, garrantzitsu deritzagu haren esanak gogoratzeari. Jarraian, 
Hizketa-ekintzen Teorian oinarrituta ironiaz sakonago jardun duten bi autoreren 
azalpenak aztertuko ditugu: David Amante eta Henk Haverkaterenak. Bukatzeko, 
autore horiek ironiaz esandakoak Gricek egindako bidea nola zabaltzen duen 
erakutsiko dugu. 
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1.3.1. Searle 
 
 
Searlek berak esan zuen zerbait ironiari buruz, nahiz eta ez zituen oinarrizko 

bereizkuntza batzuk besterik egin. Hasteko, hizketa kasurik arruntenak 
liratekeenetatik bereizten ditu ironia eta beste zenbait fenomeno: 

 
Esanahien kasurik sinpleenak, hiztunak esaldi bat egin eta zehazki eta literalki esandakoa esan 

nahi duen kasuak dira. (…) Baina, argi dago, esanahien kasu guztiak ez dira horren sinpleak: 

hitzerdietan, iradokizunetan, ironian eta metaforan –adibide gutxi batzuk aipatzearren— 

hiztunaren esaldiaren esanahia eta perpausaren esanahia bereizirik datoz modu batean baino 

gehiagotan.33 

 
Fenomeno horien artean, batez ere metafora aztertzen du Searlek, eta 

zeharkako hizketa-ekintzak eta ironia metaforarekin alderatuta azaltzen dizkigu. Hiru 
horietan, hiztunaren esaldiaren esanahia eta perpausaren esanahi literala (Searleren 
arabera beti ere) ez datoz bat. Halere, bat ez badatoz ere, hiztunak “(…) esan nahi 
duena, modu batean edo bestean, perpausaren esanahiaren mende dago”34. Ironian, 
beraz, bi esanahi daude: hiztunaren esaldiaren esanahia eta perpausaren esanahi 
literala, eta lehenengoa bigarrenaren mende dago era batean edo bestean. 

 
Ironia metaforatik eta zeharkako hizketa-ekintzetatik nola bereizten den 

argitzeko, entzulearen ikuspuntutik ironiak nola funtzionatzen duen azaltzen digu 
Searlek: 

 
Gordin esanda, ironiak honela funtzionatzen du: esaldia, literalki hartuz gero, nabarmenki 

desegokia da egoera horretan. Oso desegokia denez, entzulea hori berrinterpretatzera behartuta 

 

                                                 
33 “The simplest cases of meaning are those in which the speaker utters a sentence and means exactly and literally what he says. (…) 

But, notoriously, not all cases of meaning are this simple: In hints, insinuations, irony, and metaphor –to mention a few examples— 

the speaker’s utterance meaning and the sentence meaning come apart in various ways” (Searle, 1975/1979-a: 30 or.) (Hemendik 

aurrerakoan Searle 1975, 1979-b eta 1979-c lanen orrialde-erreferentziak 1979-a-ko argitalpenekoak izango dira). 

34“(…) what he means is in various ways dependent on what the sentence means”. (Searle, 1979-b/1979-a: 77 or.)  
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dago, egoki bihurtzearren, eta hori interpretatzeko modurik naturalena forma literalaren 

aurkakoa esan nahi izanda da.35 

 
Horraino, bada, Searlek ironiari buruz oro har azaldutakoa. Horren arabera, 

beraz, hiztun batek, ironikoki ari denean, perpausaren esanahi literalaz desberdina den 
esanahi bat adierazten du, eta bi esanahi horiek aurkakoak dira. Begi-bistakoa da 
planteamendu horrek Griceren hurbilpenarekin duen antzekotasuna: bi esanahi 
aurkako ditugu bi kasuetan. Hori dela eta, Searleren planteamenduak Gricerenak zuen 
arazoetatik bat izango du behintzat: ezingo ditu azaldu aurkakotasunik gabeko 
adibideak, Gricez aritu garenean aztertu dugun (3) adibidea, esaterako. Gricerekin 
partekatzen duen arazo horretaz gain, besterik ere badauka Searlek: azaldu dugu 
Griceren “esango balitz bezala egitea”, paradoxa bati aurre egiteko bidetzat 
dakusagula, Gricek, izan ere, ezin du baieztatu hiztun ironikoak zerbait esaten duenik, 
hori baieztatuko balu onartu egin beharko bailuke hiztun ironiko oro kontraesan bat 
komunikatzen ari dela. Searlek, ordea, ez dakusa arrisku hori, ez digu, behintzat, 
arrisku horri aurre egiteko biderik ematen. Searleren hitzetan, ironian “(…) hiztunak 
gauza bat esaten du, baina esan duenaren aurkakoa esan nahi du”36. Hori horrela bada, 
eta Searlek beste irtenbiderik ematen ez badigu behintzat, hiztun ironiko orok 
kontraesan bat komunikatzen duela onartu beharko dugu: gauza bat esaten baitu, eta 
aurkakoa adierazten. 

 
Bi hitzetan esateko, Searlek eskema sinplea eskaintzen digu ironia aztertzeko. 

Sinpletasun horretan, esanahien arteko aurkakotasuna da bere azalpenen muina; hori 
dela eta, aurkakotasunak Griceri sortu dizkion arazoak berdin sortuko dizkio Searleri 
ere. Are gehiago: ironiaz emandako azalpenean, Gricek kontuan izan zuen hiztun 
ironikoa kontraesanera begira jartzeak sor ziezazkiokeen arazoak, eta arazo horiek 
saihesteko bide bat eman zigun (nahiz eta, ikusi dugunez, bide horrek ez garamatzan 
inora). Searlek, beste horrenbeste egiten ez duenez gero, hiztun ironikoa kontraesanari 
lotu dio halabeharrez. Hala eta guztiz ere, hasieratik onartu dugu Searlek ironiaz 
esandakoak ohar bakan batzuk baino ez direla. Hizketa-ekintzen oinarrietatik 

 

                                                 
35“Stated very crudely, the mechanism by which irony works is that the utterance, if taken literally, is obviously inappropriate to the 

situation. Since it is grossly inappropriate, the hearer is compelled to reinterpret it in such a way as to render it appropriate, and the 

most natural way to interpret it is as meaning the opposite of its literal form.” (ib.: 113 or.) 

36 “(…) the speaker says one thing but means the opposite of what he says” (Searle, 1979-c/1979-a: 143 or.)  
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etorritako teoria orokorrago baten bila abiatu nahi bada, beste iturri batzuetara jo 
beharko dugu. 

 
 
 

1.3.2. Amante eta Haverkate 
 
 
Searlek ohar labur batzuk besterik ez dizkigu ematen ironiari buruz. Halere, 

izan da Hizketa-ekintzen Teoria abiapuntutzat hartuta ironiaz azalpen zabalagorik 
eman digun autorerik. Horien artean aipagarriak dira David J. Amante (1981) eta Henk 
Haverkateren (1990) planteamenduak. Teoria horiek (4)-(7)ren gisako adibideak 
azaltze aldera zabaldu dituzte beren oinarriak, alegia baierako kasuez bestelakoak 
diren hizketa-ekintzen bidez egiten diren ironia kasuak azaldu ahal izateko. Zabaltze 
hori da hizketa-ekintzen teorizatzaileen ekarpen nagusia; izan ere, “Ikertzaile gehien-
gehienek beren buruak mugatu egiten dituzte –gehienetan arrazoi espliziturik gabe— 
baiespenezko ironiaren analisira”37.  

 
Hasteko, ikus dezagun nola aplikatzen zaizkion Hizketa-ekintzen Teoriaren 

ideiak baierako adibide bati: 
 

Festa batean dago Don, eta bere nagusiaren gainera edari bat erori zaio. 
Billek: 

 
_________________________________________(8) Mugimendu dotorea. 38 
 

Amantek azaltzen digunez, adibide horretan Billek urratu egiten ditu baierako 
hizketa-ekintzen prestatze baldintzak (alegia: “1. Sk badu pren egiarekiko 

 

                                                 
37“The vast majority of researchers limit themselves –usually without explicit motivation— to the analysis of assertive irony”. 

(Haverkate, 1990: 89 or.) 

38 “Smooth move”. (Amante, 1981: 78 or.) 
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ebidentziarik (arrazoirik, etab.). 2. Ez da Srentzat eta Hrentzat agerikoa Hk p dakienik 
(eta ez zaionik gogorarazi behar, etab.)”39.), eta hortik sortzen da ironia: 

 
Billen baiezpena gardenki kontrafaktikoa da, hein batean, ageriki ez dituelako betetzen 

baiezpenen prestatze baldintzak. Eta Searlek dioen bezala: “edozelako ekintza ilokutibo bat 

egitean, hiztunak inplikatu egiten du ekintzaren prestatze baldintzak betetzen direla”. Baldintza 

horiek ez direla betetzen erakutsiz, ironiko izaten ari dela ikusarazten digu Billek.40 

 
Ez dira horiek Billek urratu dituen baldintza bakarrak; izan ere, hizketa-

ekintzen oinarrian dauden baldintza bat baino gehiago urratu ohi da ironian: 
 
Bistan dago: baiezpenen zintzotasun araua ere hausten du Billek, “h(iztunak) p uste du” dioena, 

esajerazio bidez erakutsi egiten baitigu p ez-uste duela.41 

 
Billek baiezpenen prestatze eta zintzotasun baldintzak urratu ditu, beraz. Baina 

ez horiek bakarrik: baldintza esentzialak ere urratu ditu Billek: 
 
Searleren arau esentziala urratzen du Billen esaldi sarkastikoak42. Baiezpenentzat, honela dio 

arau esentzialak: “p-k gauza-egoera benetako bat errepresentatzen duenarekiko konpromisotzat 

jotzen da” baiespena. Billek ez du benetan esan nahi izan Donen mugimendua, inondik ere, 

dotorea izan denik.43 

 

 

                                                 
39 “1. S has evidence (reasons, etc.) for the truth of p. 2. It is not obvious to both S and H that H knows (does not need to be 

reminded of, etc.) p”. (Searle, 1969: 66 or.) 

40 “Bill’s statement is transparently counterfactual partly because it blatantly does not fulfill the preparatory conditions for 

statements. And as Searle notes: “in the performance of any illocutionary act, the speaker implies that the preparatory conditions of 

the act are satisfied.” By showing us these conditions are not satisfied, Bill leads us to see he is being ironic.” (Amante, 1981: 79 

or.) 

41 “Obviously, Bill also negates the sincerity rule for statements, which states the “s(peaker) believes p,” since he shows through 

exaggeration that he disbelieves p.” (ib.)  

42 Gogoratu ez dudala sarkasmoaren eta ironiaren artean bereiziko; oraingoz, dena izango da ironia guretzat. 

43 “Searle’s essential rule is violated by Bill’s sarcastic utterance. For statements the essential rule is that the assertion “counts as an 

undertaking to the effect that p represents an actual state of affairs.” Bill does not purport to really mean that Don’s move was at all 

smooth.” (ib.) 
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Azken batean, “baiezpenen oinarrian dauden hizketa-ekintzen arau guztiak 
urratzen ditu Billek”44. Urraketa erabateko horren bidez, Billek agerian uzten du 
ironiko izaten ari dela, eta ez, esaterako, gezurretan: “gezurretan ari izan balitz, ez 
zukeen bere asmo kontrafaktikoen inongo arrastorik emango”45.  

 
Baierako hizketa kasu ironikoak, ikusi dugunez, erraz azal daitezke Hizketa-

ekintzen Teoriaren oinarrietatik. Baina aurrerago ere egin daiteke oinarri horietatik 
abiatuta. Izan ere, Amanteren esanetan, “hizketa-ekintza ez-ironiko gehienen azpian 
dauden baldintza eta arauen bat edo gehiago ezkutuan hautsiz funtzionatzen du 
ironiak”46. Amantek, gainera, hizketa-ekintza ironikoen zintzotasun baldintza honela 
planteatzen du: “hiztunak uste du P proposizioa ageri den ilokuzioaren zintzotasun 
araua ez dela betetzen”47. Hiztun ironikoak, hortaz, hizketa-ekintzen zintzotasun araua 
hausten du; ez da zintzo ari hizketan, alegia. Hiztunak ez du uste esaten ari dena 
egiazkoa denik edo, Amantek esaten duen moduan: “ironista zintzoa da bere ezetz-
usteekiko”48.  

 
 Ikus dezagun nola aplikatzen zaien zabaltze teoriko hori zenbait ironia kasuri. 

Ekar dezagun gogora agindu ironiko hau: 
 

 
Aita batek, mailua trakets erabiltzeagatik min hartu duen semeari:  
 

___________________________(4) Oso ondo, jarraitu zeure buruari min egiten! 
 
 
 Adibide horretan, eta gisa bereko aginduzko ironia kasuetan, eskema honi 

jarraitzen zaio, Haverkatek azaltzen digunez: 
 

 

                                                 
44 “Bill violates all the underlying speech act rules for statements”. (ib.) 

45 “If he lied, he would give no clues to his counterfactual intentions”. (ib.: 78 or.) 

46 “irony operates by covertly negating one or more of the conditions and rules underlying most non-ironic speech acts.” (Amante, 

1981: 77 or.) 

47 “The Speaker believes that the sincerity rule for the illocution in which P occurs does not obtain”. (ib.: 86 or.) 

48 “The ironist is sincere about his disbeliefs”. (ib.) 
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Hiztun batek entzule bati “egizu (p)” agintzen badio ironikoki, espero da esaldiaren testuinguru 

edo egoeratik entzuleak inferituko duela hiztunaren asmoa dela “egizu ∼  (p)” agintzea, eta 

alderantziz.49 

 
 Horrela, (4) adibidean, semeak, aita ironikoki ari dela ulertzean (alegia, 

ulertzen duenean aitak urratu egin duela aginduen hizketa-ekintzen arauren bat 
(gutxienez)), ulertuko du aitak honako hau komunikatu nahi diola: 

 
(4b) Utziozu zeure buruari min egiteari!50 
 
 Izan ere, gisa horretako adibideen bitartez, “hiztunak inplikatzen du baiezko 

inpositiboa, literalki formulatu dena, dagokion ezezko inpositiboaren bidez 
interpretatu behar dela”51.  

 
 Hizketa-ekintzen Teoriatik datorren zabaltze honekin azal daitezke, erraz 

azaldu ere, aginduen bidez egindako ironia kasuak, arestian ikusi dugunez. Baina baita 
beste hizketa-ekintzen bidez egindakoak ere. Hona hemen zoriontze baten bidez 
egindako ironia adibidea: 

 
 
_____________________________________(5) Zorionak ideia ergel horregatik. 52 

 
 Zoriontze ironikoekin, dagokion egoerarekiko emozio negatibo bat sentitzen 

duela komunikatzen du hiztunak (Haverkate, 1990: 106 or.). Horra iristeko, hiztun 
ironikoak hautsi behar duen baldintza honela formulatzen du Haverkatek: 

 

 

                                                 
49 “If a speaker ironically orders the hearer: “do (p)”, the latter is supposed to infer from the context or situation of utterance that the 

speaker intends to order him: “do ∼ (p)”, and vice versa”. (Haverkate, 1990: 95 or.) 

50 “Stop doing yourself harm!” (ib.) 

51 “the speaker implicates that the affirmative impositive, which is formulated literally, has to be interpreted in terms of the 

corresponding negative impositive.” (ib.: 94 or.) 

52 “I congratulate you on this stupid remark”. (ib.: 99 or.) 
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Entzulea zintzoki zoriontzen duen hiztuna, entzuleari on egiten dion gauza-egoera benetako bati 

dagokiola emozio positibo bat sentitzen ari deneko egoera intentzional batean dago.53 

 
 Baldintza hori nabarmen urratu duenez, gure adibideko hiztunak entzuleari 

komunikatu diona zera da: bere ideia ergelak gaitzespena (edo gisa bereko emozio 
negatiboren bat) merezi duela, ez besterik.  

 
 Aginduekin eta zoriontzeekin erakutsi dugun modu berean zabaltzen dituzte 

Hizketa-ekintzen Teoriako autoreek adibide ironikoen azalpenen mugak baierako 
kasuez harago. Zabaltze horretan mugarik egotekotan, “erruki sentimenduak 
adierazteko balio duten ekintzekin bateraezina da ironia, hori da bere muga”54. Horren 
erakusgarri, honako adibide ironiko hau egiteko ezintasuna: 

 
 

___________________(9) Nire doluminik bizienak zure semearen jaiotzagatik. 55 

  
 Ezinezko kasu bakan horiez aparte, beraz, hizketa-ekintzen hurbilpenetik 

ironia kasu guztiak azal daitezke, dela baierako dela bestelako. Oinarri horietatik azal 
daitezke, halaber, orain arte ikusi ditugun adibideak (denak baierakoak) ere: baierako 
kasuetan, hizketa-ekintza zintzoa izan dadin bete behar den baldintza honako hau da: 
“Hiztunak uste du p”56. Entzulea ohartuko da baldintza hori ez dela betetzen, eta 
zintzotasun gabezia hori agerikoa dela, eta hortik iritsiko da hiztunak ironikoki 
komunikatu nahi izan dionera. Honela, (1) adibidean badirudi Aitorrek Xabierri 
buruzko baieztapen bat egiten duela, baina entzuleek badakite hizketa-ekintza horren 
zintzotasun baldintza ez dela betetzen, eta horren aurrean bi aukera dituzte: Aitor 
gezurretan ari da edo ironiko izaten saiatzen ari da. Haverkatek azaltzen duenez, izan 
ere, ironia hizketa-ekintza ez-zintzoa da, baina ez da bakarra. Hizketa-ekintza ez-

 

                                                 
53 “The speaker who sincerely congratulates the hearer is in an intentional state of feeling a positive emotion with respect to a factual 

state of affairs that benefits the hearer”. (ib.: 106 or.) 

54 “the constraint that irony is incompatible with those acts that serve to convey feelings of sympathy.” (ib.: 100 or.) 

55 “I condole with you on the birth of your son”. (ib.) 

56 “S believes p”. (Searle, 1969: 67 or.)  
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zintzoen barruan, zintzotasun baldintzaren urraketa gardena eta ez-gardena egiten 
dutenak bereizten dizkigu: 

 
Nire abiapuntua urraketa gardenen eta ez-gardenen arteko bereizketa da. Hitzak berak 

iradokitzen duenez, urraketa ez-gardenak entzulea engainatzea du helburu. Horren manifestazio 

prototipikoa gezurra da.57 

 
 Gure adibidean, baina, Aitorrek agerian erakusten duenez bere zintzotasun 

falta, entzuleek aise ondorioztatuko dute ironikoki ari dela hitz egiten. Haverkatek 
dioenez, izan ere, 

 
(…) zintzotasun-gabezia gardena esplizitua da, eta komunikatua izateko balio du. Hori baino 

gehiago: zintzotasun gabezia ageriki manifestatzen duten hiztunek beren entzuleengan efektu 

erretoriko jakin batzuk sorraraztea dute helburu.58  

 
Ironia, beraz, zintzotasun gabeziaren manifestazio intentzionala da; horixe da 

Haverkateren ondorioa. 
 
 (2) azaltzeko ez dugu (1) azaltzeko izan duguna baino zailtasun handiagoa 

izango. Maryk baierako hizketa-ekintza bat egiten du, baina Peterrek igartzen dio ez 
duela zintzotasun baldintza asetzen, eta ageriki erakusten duela urratze hori; ironikoki 
hitz egiten ari dela ondorioztatuko du, beraz. Eta beste horrenbeste gainerako 
adibideekin ere. 

 
 Hizketa-ekintzen Teoriatik datozen azalpenak ikusi ditugu; Gricek ironiari 

buruz emandako argibideekin alderatuko ditugu horiek orain, Gricerenak nola 
aberasten dituzten ikusteko. 

 
 
  

 

                                                 
57 “My point of departure is the difference between transparent and non-transparent forms of violation. As suggested by the term, 

non-transparent violation of the maxim serves the purpose of deceiving the hearer. Its prototypical manifestation is the lie.” 

(Haverkate, 1990: 101 or.) 

58 “(…) transparent insincerity is explicit and is intended to be conveyed. But there is more to it; speakers overtly manifesting their 

insincerity aim to produce certain rhetorical effects on their interlocutors.” (ib.: 102 or.) 
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1.3.3. Kualitate maximatik zintzotasun baldintzara 
 
 
Aldera ditzagun Gricek ematen digun ironiari buruzko azalpena, eta Hizketa-

ekintzen Teoriatik eskaini zaiguna: Griceren arabera, ironia kasuetan hiztunak 
lehenengo kualitate maxima agerian urratzen du. Haverkaterentzat, aldiz, ironia 
zintzotasun gabeziaren manifestazio intentzionala da. Griceren azalpenean, beraz, bi 
puntu bereiz ditzakegu: maxima baten urraketa, eta agerikotasuna.  

 
Batetik, agerikotasuna erraz pareka dezakegu Haverkateren manifestazio 

intentzionalarekin; bai maximaren urraketaz, bai zintzotasun gabeziaz, esan dezakegu 
agerikoak izan behar dutela, edo horien manifestazio intentzionala egin behar dela: 
gauza beraz ari gara bata edo bestea baieztatzean.  

 
Beste puntuari dagokionez, Gricek maxima jakin baten urraketa eskatzen du; 

Haverkatek (eta gainerako hizketa-ekintzen teorikoek) hizketa-ekintza ez zintzoa 
izatea. Baina honela dio Griceren lehenengo kualitate maximak: “Ez esan faltsua dela 
uste duzuna” (Grice, 1967a/1989: 27 or.). Maxima horren urraketa erraz pareka daiteke 
baierako hizketa-ekintzen zintzotasun gabeziarekin, honela baitio baldintza horrek: 
“Hiztunak uste du p”. Gauzak horrela, Griceren azalpena jaso egiten du hizketa-
ekintzen azalpenak, arazo handiegirik gabe. Baina hori baino zabalagoa ere bada 
hizketa-ekintzen azalpena, hartzen baitu besterik bere baitan. Baierako hizketa-
ekintzez aparte, izan ere, teoria honen bidez bestelako hizketa-ekintzen bidez 
emandako ironia adibideak ere azal daitezkeela ikusi dugu; (4) adibidea, esaterako. 
Horregatik deritzagu hizketa-ekintzen planteamendua Griceren azalpenen zabaltze 
edo aberastea dela. 

 
Griceren planteamenduan, maxima bat urratuz gero sortzen da ironia. Hizketa-

ekintzen Teoriaren arabera, hizketa-ekintza ez-zintzoa eginez sortzen da ironia. 
Kontua da, baierako hizketa-ekintzak ez-zintzoak izango direla Griceren maxima 
urratuz gero. Horraino elkarri lotuta doaz bi teoriak. Orain, Hizketa-ekintzen 
Teoriaren azalpenak aurrerago egiten du; izan ere, bestelako hizketa-ekintzetan 
bestelakoa izango da urratutako “maxima”. Hau da, esaterako, eskaeren zintzotasun 
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baldintza: “H-k A egitea nahi du S-k”59; eta hau eskerrena: “S esker oneko da A dela-
eta, edo S-k estimatzen du A”60. Gauzak honela, baierakoak ez diren hizketa-ekintzen 
kasuetan, Griceren kualitate maximak bildu ezin duen baldintza bat urratuko da, 
ironia sortzeko. Hizketa-ekintzen Teoriak emandako azalpenean hizketa-ekintza mota 
orotan emaniko ironia kasuak azal daitezke, beraz. Horrexegatik genioen Griceren 
planteamenduaren zabaltze gisa uler genezakeela. 

 
Hasiera batean hizketa-ekintzen planteamendua Gricerena baino pauso bat 

aurrerago dagoela dirudi, ironia azaltzeko bide honetan. Halere, hizketa-ekintzen 
hurbilpenak Gricerenak zituen gainerako arazoak bere gain ditu. Griceren hurbilpenak 
zuen muga bakarra, izan ere, ez zen baierako kasuez aparteko ironia adibideak ezin 
azaltzea; beste bat ere bazuen: zenbait ironia kasutan ez da kualitatearen lehenengo 
maxima urratzen. Gricek ezin zien adibide horiei erantzun, eta Hizketa-ekintzen 
Teoriek, baierako kasuetan Gricerenaren azalpen berdin-berdina ematen baitute, 
ezingo dituzte kasu horiek azaldu. Griceren teoriari muga bat gainditzen lagundu 
diote, baina Gricek bazituen beste ezintasun batzuk ere, eta horiek herentzian jaso 
dituzte hizketa-ekintzetako teorizatzaileek.  

 

                                                 
59 “S wants H to do A”. (Searle, 1969: 67 or.) 

60 “S feels grateful or appreciative for A”. (ib.) 
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1.4. |  SPERBER & WILSON 

 

 
 
 
 
 
Lehen esan da (2) Errelebantziaren Teoriaren adibide tipikoa dela; gogora 

dezagun adibide hori, eta ikus Sperber eta Wilsonek ematen dioten azalpena:  
 

 
Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta 
euria hasi die gogotik. Maryk (sarkastikoki):  
 

____________________ (2) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina. 
 
 
Testuinguruak erakusten digunez, gaur goizean, mendira joatea proposatu 

dionean, hitz horiek esan dizkio Peterrek Maryri, “eguraldi ederra egiten du egun-pasa 
joateko” alegia. Horrela, Maryk, esaldi ironikoa egitean, Peterren hitzak errepikatzen 
ditu; horienganako jarrera negatiboa adierazten du, gainera. Horretantxe oinarritzen 
da, izan ere, Sperber eta Wilsonek ironiaz ematen duten azalpena: esaldi ironikoak 
oihartzunezko aipamenak dira, ezaugarri berezia dutenak: hiztunak proposizio bat 
aipatzen du (eta ez erabiltzen), eta hori aipatzean argi erakusten du hori gaitzesten 
duela, barregarriki faltsua, desegokia edo hutsala delakoan: 
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Gure ustez, hitzezko ironian nahitaez adierazten da gaitzespeneko jarrera bat (…). Hiztunak, 

beste norbaiti egozten dion pentsamendu bati oihartzun egiten dio, eta hori egitean bere burua 

bereizi egiten du pentsamendu horretatik, iseka arinez, destaina krudelez, edo bi horien artean 

dagokeen edozerez.61 

 
Halaber, kontrako noranzkoan, Sperber eta Wilsonen iritziz, esaldi ironiko bat 

interpretatzeko nahitaezkoa da entzulea jabetzea hori aipamen kasu bat dela (Sperber 
& Wilson, 1981: 557 or.). Entzulea horretaz jabetzen denean, eta aipaturiko 
proposizioarekiko hiztunak duen jarreraz ohartzen denean, hortik aurrerako 
inplikaturek ohiko arrazoiketa prozesuei jarraitzen diete: elkarrizketa-inplikaturen 
kasu tipikoak dira.  

 
Horiek horrela, oihartzunezko aipamenaren kasu tipikoa dugu (2): Maryk 

“eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina” esaldia egin du, nahiz eta euria 
ari duen. Peter konturatzen da Maryk ez darabiltzala hitz horiek betiko zentzuan. Are 
gehiago: Maryk ez darabiltza hitz horiek, aipatu egiten ditu soilik. Maryk hitz horiekiko 
adierazten duen jarrera da garrantzia duena: Peter ohartu da berak goizean esandako 
hitzak errepikatzen ari dela Mary, eta horrekin arbuiatu egin nahi duela goizean sortu 
dion itxaropen faltsua, esaterako. Aipatzen ari denaz aparteko beste esanahirik 
inplikatzen ez da ari Mary, esanahi bat eta bakarra daukagu, baina aipatzen ari den 
horrekiko adierazten duen jarrerak dauka garrantzia ironiko izaterakoan: 

 
Azalpen klasikoetatik erabat bereiziz, aipamenaren teoriak eta antzezpenaren teoriak honako hau 

baieztatzen dute: hitzezko ironian esanahi bakarra dago, esanahi literala, hain justu. Alabaina, 

esanahi hori ez da baieztu: Aipamenaren teoriaren arabera, hiztunak arbuiozko jarrera adierazten 

du soilik aipatu egin duen esanahiarekiko.62 

 
Sperber eta Wilsonek adibide horrentzat ematen diguten azalpena, muinez 

Gricerenaz oso bestelakoa da. Ironia azaltzeko hartzen duten kontzeptu giltzarria eta 

 

                                                 
61“Verbal irony, we argue, invariably involves the expression of an attitude of disapproval (…). The speaker echoes a thought she 

attributes to someone else, while dissociating herself from it with anything from mild ridicule to savage scorn”. (Wilson & Sperber, 

1992: 60 or.) 

62 “In a radical departure from classical accounts, both mention theory and pretense theory claim that verbal irony involves only one 

meaning, the literal one. That meaning, though, is not stated: According to mention theory, the speaker expresses a derogatory 

attitude to a meaning he or she merely mentions.” (Sperber, 1984: 130 or.) 
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Gricek hartzen zuena oso desberdinak dira: kontraesanari zegokion hura, 
oihartzunezko aipamenaz ari zaizkigu hauek. Eta, halere, badirudi bi teoria horietan, 
oso desberdinak badira ere, ahoka daitekeela Peter eta Maryren adibidea; kontraesana 
eta oihartzunezko aipamena, biak aurki ditzakegula Maryk egin duen esaldian.  

 
Itzul gaitezen Xabier eta Aitorren adibidera, eta ikus dezagun hark ere arazorik 

gabe aurkitzen ote duen bere lekua Oihartzunezko Aipamenaren Teorian. Aitorrek 
“Xabier lagun fina da” esaldia egin du, baina hitz horiek ez ditu erabili, aipatu egin 
ditu. Aipamen horrekin, aurretiaz egindako esaldiren bati oihartzun egin dio Aitorrek. 
Orain, (2) adibidean ez bezala, adibide honetan ez dugu oihartzunik aurkituko eman 
zaigun testuinguruan.  

 
(1) adibidean, argibide gehiagorik ezean, oihartzun bila nora jo ez dakigula 

geratuko gara. Hori horrela izanda, pentsa dezakegu ironia kasu batzuk erraz esplika 
daitezkeela Oihartzunezko Aipamenaren Teoriaren bidez ((2) esaterako) eta beste 
batzuk, ordea, azalpen gricearretik gertuago daudela ((1) adibidez). Alabaina, Sperber 
eta Wilsonek diote ironia kasu oro azal daitekeela beren teoriaren bidez, nahiz eta 
oihartzunezko aipamenetan maila eta mota desberdinak dauden: 

 
Zehatzago dirudi esatea ironia adibide oro oihartzunezko aipamen gisa interpretatzen direla, 

baina maila eta mota desberdin askotako oihartzunezko aipamenak daudela. Batzuk berehalako 

oihartzunak dira, eta beste batzuk atzeratuak;63 

 
Honela, aipamen ironiko baten oihartzunaren jatorriak ez du zertan testuinguru 

hurbilean egon, ez du zertan “berehalako oihartzuna” izan. (1) adibideari gagozkiola, 
esaterako, pentsa dezakegu Xabierrek iruzur egin dion artean sarri erabili duen 
proposizioa errepikatzen duela Aitorrek orain, baina jarrera etsaitu bat adieraziz. Kasu 
horretan Aitor bere buruaren oihartzuna egiten ari da. Horra hor oihartzuna, aipamena 
eta jarrera negatiboa: horra Sperber eta Wilsonek ironia azaltzeko eskaintzen digutena. 

 
Lagun finaren adibidea Oihartzunezko Aipamenaren Teoriaren arabera 

azaltzeko, beraz, testuinguru zabala hartu dugu kontuan, eta bertan Aitorrek 

 

                                                 
63“It seems more accurate to say that all examples of irony are interpreted as echoic mentions, but that there are echoic mentions of 

many different degrees and types. Some are immediate echoes, and others delayed;” (Sperber & Wilson, 1981: 558 or.) 
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oihartzundu duen zerbait badagoela segurutzat jo dugu, alegia Aitorrek egin duela 
noizbait “Xabier lagun fina da” esaldia, hitz horiek erabiliz, esaldi horren zentzu 
literala adieraziz. Horrela gainditu ditugu teoria horrek adibide horretan erakusten 
zizkigun ezintasunak. Ezintasun horiek gainditzeko onartu behar izan duguna ez da 
gauza gutxi, halere: ez dirudi (1) adibidea, ironia adibide izan dadin, beharrezkoa 
denik hiztunak aurretiaz “Xabier lagun fina da” esan izana. Oihartzuna aurkitu ahal 
izateko gehitu diogu datu hori gure testuinguruari, ez adibidea ironiko egiteko. Erabat 
litekeena da, beraz, adibide hori ironiko izan bai, baina testuinguru hurbilekoan eta 
zabalagoan ez edukitzea oihartzundu daitekeen esaldirik. Baina, orduan, berriro ere 
puntu berean egongo gara: oihartzunik ez ironia azaltzeko. 

 
Sperber eta Wilsonek badute erantzunik orain ere. Hiztun ironikoak egin 

diezaioke oihartzuna testuinguru hurbilean edo zabalean ez dagoen esaldi bati, alegia 
hiztunak sekula egin ez duen esaldi bati. Honela jarraitzen du gogora ekarri berri 
dugun aipuak: 

 
batzuek benetako esaldietan dute iturburua, beste batzuek pentsamendu edo iritzietan;64 

 
Alegia, pentsa dezakegu Aitorrek ez duela inoiz “Xabier lagun fina da” esan, 

baina, gaurdaino lagun izan direnez, Aitorrek hori pentsatu izan duela behin baino 
gehiagotan, iritzi horretakoa izan dela. Horrela, (1) adibidean “Xabier lagun fina da” 
esaldia egiten duenean, aurretiaz pentsatu izan duen zerbaiti, edo izan duen iritzi bati 
egiten dio oihartzuna Aitorrek. Jo dezakegu urrutiago ere: Aitorrek oihartzundu 
dezake beste norbaitek, ez berak, egin izan duen edo egin izan zezakeen esaldi bat ere: 

 
batzuek benetako iturburua dute, beste batzuek irudikatutakoa; batzuen jatorria erraz atzeman 

daiteke indibiduo jakin batean, eta beste batzuek, aldiz, jatorri ilunagoa dute.65 

 
Esate baterako, demagun Aitzol duela (1) adibidean Aitorrek entzule, eta 

azkenaldian Xabierren inozentziaz konbentzitu nahi izan duela Aitzolek Aitor. 
Xabierren inozentziarik eza agerian geratu denean, “Xabier lagun fina da” esaldia egin 

 

                                                 
64“some have their source in actual utterances, others in thoughts or opinions;” (ib.)  

65“some have a real source, others an imagined one; some are traceable back to a particular individual, whereas others have a vaguer 

origin.” (ib.)  
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dio Aitorrek Aitzoli, ironikoki, eta horrekin oihartzundu egin du Aitzolek azkeneko 
egunetan, Aitor konbentzitzen saiatzen ari zenean, egin duen edo egin zezakeen esaldi 
bat. Izan ere, Sperber eta Wilsonen iritziz,  

 
Esaldiaren oihartzunezko izaera agerikoa eta argia ez den kasuetan ere, izaera hori nolabait 

iradokitzen da.66 

 
Errelebantziaren Teoriatik hitz egiten diguten autore horien iritziz, oihartzuna, 

zentzu zabalean ulertu behar dugu, normalki dituen muga zehatzak gabe: 
 
Ironia azaltzeko darabilgun oihartzun nozioa, nozio teknikoa da; berariaz da zabala, eta 

hizkuntza arrunteko “oihartzun” hitzaz oro har uler daitekeenaz harago doa. Ez ditu oihartzun 

zuzen eta gertukoak bakarrik biltzen, (…) egotzitako (benetako edo alegiazko) pentsamenduen 

oihartzunak ere biltzen ditu.67 

 
Oihartzunaren ideia, pixkaka-pixkaka, asko zabaldu zaigu. Oihartzunaren 

jatorria aurkitu ezinean gabiltzan bakoitzean, kontzeptua zabalduz ematen digute 
erantzuna Sperber eta Wilsonek. Autore horiek, izan ere, onartzen dute kasu guztietan 
ez dela erraza oihartzuna aurkitzea: 

 
Oihartzun ironiko guztiak ez dira erraz atzemateko modukoak. Oihartzundutako pentsamenduak 

ez du zertan esaldi baten bidez adierazitakoa izan; agian ezingo zaio pertsona zehatz bati egotzi, 

baizik eta pertsona mota bati soilik, edo are jendeari oro har; baliteke desio edo arau kultural bat 

besterik ez izatea.68 

 
Pausoz pauso, oihartzunaren ideia gero eta zabalago agertzen zaigu. Puntu 

honetan, edozein pertsonak, benetakoak bezala irudikatutakoak, gogoan erabil 
lezakeen pentsamendu bat oihartzun ironiko baten jatorritzat onartzeko prest dira 

 

                                                 
66“When the echoic character of the utterance is not immediately obvious, it is nevertheless suggested.” (ib.) 

67“The notion of echo we used in analysing irony is a technical one; it is deliberately broad, and goes beyond what would generally 

be understood by the ordinary-language word “echo”. It covers not only cases of direct and immediate echoes, (…) but also echoes 

of (real or imaginary) attributed thoughts.” (Sperber & Wilson, 1998: 284 or.) 

68“Not all ironical echoes are as easily recognisable. The thought being echoed may not have been expressed in an utterance; it may 

not be attributable to any specific person, but merely to a type of person, or people in general; it may be merely a cultural aspiration 

or norm.” (Wilson & Sperber, 1992: 60 or.) 
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Sperber eta Wilson. Adibide arazotsuak beren teoriara ekartzeko modua izan daiteke 
hori, baina irtenbide horrekin beren teoriari mesede baino gehiago kalte egiten diotela 
deritzagu. Oihartzunaren kontzeptua zabalduaz, horrek hasiera batean izan zezakeen 
funtsa galtzen duelakoan gaude. Ikus dezagun, bestela, zer gertatzen den (6) adibidean 
oihartzun bila hasten garenean: 

 
 

Fran, 20 urteko gaztea, ergelarena egiten ari da egun osoan. Ainarak:  
 

____________________________________________ (6) Zuk zenbat urte dituzu? 
 
 

 Ezin pentsa daiteke oihartzun esplizitu bat denik hori, ez entzuleak eta ez 
hiztunak hitz horiek aurretiaz esan dituenik. Hori argiago uzteko, demagun Ainarak 
gaur bertan ezagutu duela Fran. Are gehiago, pentsa dezakegu Ainarak eta Franek ez 
dutela elkar ezagutzen: festa batean daude biak, eta Fran nola jokatzen ari den ikusita 
Ainarak “zuk zenbat urte dituzu?” esaldia egin dio. Beraz, Ainarak, edo beste 
norbaitek, noizbait, Frani zenbat urte dituen galdetu ziezaiokeela pentsatu beharko 
dugu, oihartzuna nonbait aurkitzekotan. Erraza da hori pentsatzea. Hain da erraza, 
ezen edozein esaldirekin egin bailiteke horrelakorik. Horrela, “zuk zenbat urte 
dituzu?” esaldia egiterakoan oihartzun bat egiten ari bagara, era berean ari gara 
oihartzun egiten “zer eguraldi egiten du?” galdetzean, edo “gose naiz” esatean. Esaldi 
horiek, noizbait, norbaitek, esan izan baitzitzakeen, edo gogoan erabili, testuingurua 
dena delakoa dugula ere. 

 
Puntu hori argiago ikusteko, begira diezaiogun Sperberrek ironiari jartzen dion 

baldintzari: 
 
Bestela esanda, arrakastaz ironiko izateko, aipaturiko esanahiak oihartzun egin behar dio, 

antzemateko moduan, pentsamendu bati, zeina norbaitek gogoan erabili duen, darabilen edo 

erabil zezakeen, edo zeina norbaitek adierazi duen, adierazten ari den, edo adieraz zezakeen. 
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Hemen oihartzuna horren ohiko zentzua baino zabalagoa den zentzu teknikoan darabilt (baina ez 

horren zentzu metaforiko konbentzionala dena baino zabalagoan).69 

 
Oihartzunak, horrela definituta, edozer har dezake barruan: zalantzagarri izan 

liteke ba ote dagoen esanahirik inork sekula gogoan erabili edo adierazi ez duenik; 
baina, zalantza izpirik gabe, ez dago esanahirik inork sekula gogoan erabil edo adieraz 
ez zezakeenik70. Sperberren hitzetan aurkitu dugu, halere, oihartzunaren kontzeptua 
mugarritu nahi dukeen esapide bat, aipaturiko esanahiak “antzemateko moduan” egin 
behar baitio oihartzun zerbaiti. Alegia, badirudi entzuleak izan behar duela oihartzun 
baten aurrean dagoela ohartzeko modurik. Baina, horretaz ohartzeko, entzuleak jakin 
behar du aipamen kasu baten aurrean dagoela, alegia esanahi horri oihartzuna bila 
diezaiokeela. Eta, horrela definituta, oihartzuna eta aipamena biak bat agertzen 
zaizkigu: azken batean, entzuleak ohartu behar du esaldia ez duela bere ohiko 
zentzuan hartu behar, ez dituela hiztunak hitz horiek erabili. Horretaz ohartzeko 
modua izan behar du entzuleak, baina ez dakigu nola egin behar duen hori, ikusi 
dugunez oihartzunak, bere zabalean, ez baitio horretan asko lagunduko.71 

 
Sperber eta Wilsonen teoriaren giltzarri den kontzeptua, oihartzuna, zabaldu 

den heinean lausotu egin zaigu. Horren ahultasunean, edozein esaldi izan daiteke 

 

                                                 
69“In other words, in order to be successfully ironic, the meaning mentioned must recognizably echo a thought that has been, is 

being, or might be entertained or expressed by someone. Here echo is used in a technical sense that is wider than its ordinary sense 

(but not really wider than its conventional metaphorical sense)”. (Sperber, 1984: 131 or.) 

70 Definizio horrek nahiko kontraesankorra dirudi bere horretan (“gogoan erabili” edo “entertain” aditzaren zentzu literalari jaramon 

egiten badiogu, behinik behin): nola esan ideia batez inork sekula ezingo lukeela gogoan erabili, ideia hori gogoan erabili gabe? 

Robyn Carstonek berak, Errelebantziaren Teoriako autore ezagunak, antzeko kritika zuzentzen dio Sperber eta Wilsonek 

oihartzunaz emandako kontzepzio zabalari: “(…) jakina, nik pentsa dezakedan edozein proposizio da norbaitek izan dezakeen iritzi 

bat (…)”. (Errelebantziaren Teoriatik ironiaz esan direnez Carstonek egindako laburpenerako, ikus, bidenabar, Carston, 2002). 

[ “(…) surely any proposition I can think of is a view that someone might hold (…)” (Carston, 1981: 29 or.)] 

71 Oihartzuna, bere zabalean, aipamenarekin parekagarria dela ohartarazten digu Carstonek berak:  

 

Oihartzun nozioaren erabilgarritasuna oso zalantzazkoa da, bai baitirudi proposizio bat aipatzea horri “oihartzun egitea” 

dela, haiek [Sperber eta Wilsonek] hitzari ematen dioten erabileran. 

 

[“The utility of the notion echo is very doubtful, since it seems that to mention a proposition is to “echo” in their use of the word.” 

(ib.)] 
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zerbaiten oihartzun. Horra hor teoria honek daukan muga ezin gaindituzkoa: edozer 
gauza izan badaiteke zerbaiten oihartzun, oihartzuna ezin izango da ironia kasuak 
kasu ez-ironikoetatik bereizten dizkiguna. 

 
Oihartzunak, bere horretan, ironia bereizi ezin badezake, Sperber eta Wilsonen 

teorian eskaintzen zaizkigun beste kontzeptuetan dagoke giltza: ironia, oihartzunaz 
gain, aipamena da, eta jarrera negatiboa ere badauka. Beraz, baliteke aipamena edo 
jarrera negatiboa izatea ironia bereizten diguna. 

 
Aipamenak ez du ironia beste kasuetatik bereizteko indarrik, berehala ikusiko 

denez. Aipamenaren eta erabiltzearen arteko bereizketa tradizio luzekoa da 
hizkuntzaren filosofian: 

 
hitzen aipamena eta erabilera. “Gott” hitz (alemanak) lau letra dituela komentatzen badut, 

orduan hitz hori aipatzen ari naiz, eta ez erabiltzen. Beraz, ez naiz Jainkoari buruz hizketan ari, 

baizik, zehazki, lau letrako hitz bati buruz. Hitz bat aipatzen denean, hizkuntza jakin bateko hitza 

aipatzen da; aipamen hori daraman esaldia itzultzen bada, hitz hori bere horretan uzten da. Baina 

hitz bat erabiltzean, horri ezartzen zaion betebeharrak berdina izan behar du horren sinonimo 

guztientzat, bai hizkuntza berekoentzat eta bai gainerako hizkuntzetakoentzat.72 

 
Sperber eta Wilsonek aipamenaren eta erabilpenaren bereizketaz ematen 

diguten definizioa, oro har, onartuta dagoen definizio tradizional horren oso antzekoa 
da: adierazpen bat erabiltzen dugunean adierazpenak erreferentzia egiten dionari 
egiten diogu erreferentzia (10a); adierazpen bat aipatzean, hasteko, adierazpenari 
berari egiten diogu erreferentzia (10b):  

 
 
(10a) Katua mahai gainean dago. 
(10b)  “Katua” bost letrako hitza da. 

  
 

 

                                                 
72 “mention and use of words. If I remark that the (German) word ‘Gott’ has four letters, then I am mentioning that word, not using 

it. So what is being talked about is not God but, strictly, a four-letter word. Where a word is mentioned it is a word in a particular 

language; if the sentence in which such a mention occurs is translated, that word is left as it was. But the use of a word, the task to 

which it is put must be the same for all its synonyms, both in the same and other languages.” (Speake, 1979: 228 or.) 
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Aipatutako adierazpena perpaus oso bat denean, horrek ez du izango perpaus 
bera erabili den (eta ez aipatu) testuinguru batean izango lukeen indar ilokutibo bera: 

 
(11a)  Zer da ironia? 
(11b)“Zer da ironia?” galdera okerra da. 

 
Halaber, aipamen mota desberdinak ere bereiz ditzakegu: esplizitua eta 

inplizitua, batetik; espresio linguistikoak aipatzen dituztenak eta proposizioak 
aipatzen dituztenak, bestetik. Esaldi ironikoak oihartzunezko aipamenak dira, 
ezaugarri berezidunak: hiztunak proposizio bat aipatzen du, eta hori aipatzean argi 
erakusten du hori gaitzesten duela, barregarriki faltsua, desegokia edo hutsala 
delakoan. Aitzitik, oihartzunaren eta aipamenaren konbinazioa ere ez da ironiaren 
bereizgarria; Sperber eta Wilsonek beraiek ematen digute ironikoa ez den 
oihartzunezko aipamen kasu baten adibidea: 

 
 

  Peter: Jonestarrak ez datoz festara. 
  Mary: (12) Ez datoz, uhm. Hori horrela bada, Smithtarrak gonbida genitzake. 73 

 
Adibide horretan, Maryk oihartzunez aipatzen ditu Peterrek arestian erabili 

dituen hitzak. Maryk egin duen esaldian bada oihartzunik eta aipamenik, baina 
ironiarik ez. Horrenbestean, ironia ezin da bereizi kasu ez-ironikoetatik oihartzunaren 
eta aipamenaren konbinazio hutsaz. 

 
Ez oihartzuna ez aipamena dira nahikoa ironia bereizteko. Jarrera negatiboa 

adierazteak bereiz dezake, azken kasuan, ironia. Baina, Sperber eta Wilsonen 
hurbilpenari jarraiki, aukera hori ere alde batera utzi beharrean gaude. Izan ere, 
hasiera batean Sperber eta Wilsonek argi erakusten dute hiztun ironikoak oihartzunez 
aipatzen dituen hitzekiko jarrera ezbairik gabe negatiboa adierazi behar duela: 

 
Esaldi ironiko batekin adierazitako jarrera beti da arbuiozkoa edo gaitzespenduna. Hiztunak bere 

burua aldendu egiten du oihartzundutako iritzitik, berak ez diola iritzi horri eusten erakutsiz.74 

 

                                                 
73 “Peter: The Joneses aren’t coming to the party. Mary: They aren’t coming, hum. If that’s true, we might invite the Smiths.” 

(Sperber & Wilson, 1986/95: 238 or.) 
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Aurrerago (ikus Sperber & Wilson, 1981), ordea, zuzendu egiten dute 

baieztapen hori. Ironiaren teoria pragmatikoetan, ironian jarreren asimetria ematen 
dela baieztatu ohi da: ironian oso ohikoa da zerbait positibo “esanaz” zerbait negatibo 
inplikatzea, eta kontrakoa, berriz, askozaz ere kasu bakanagoetan egiten da75. Sperber 
eta Wilsonek baieztapen hori onartzen dute, horrekin ironiak beti jarrera negatiboa 
izan behar duelako ideia nolabait salduz: 

 
Askozaz ere ohikoagoa da norbaitek Zein azkarra esatea “Zein inozoa” inplikatzeko, edo Zein 

dotorea “Zein baldarra” inplikatzeko, alderantziz baino”.76 

 
 Ironia bidez jarrera negatibo bat erakutsiz jarrera positiboa adieraztea arraroa 

da, beraz, baina ez ezinezkoa. Hori onartzen dute Sperber eta Wilsonek, eta horien 
teorian baieztapen horri azalpena ematen saiatzen dira. Azalpena ona edo txarra izan, 
guri orain inporta diguna da jarrera positiboko ironia kasuak onartzen dituztela. 
Horrela, azken batean ironia gainerako kasuetatik bereiz zezakeen ezaugarriak ere kale 
egin digu: ironian ez baitaukagu jarrera berezirik, negatiboa izan beharra duelako 
beste jarreretatik bereiz daitekeenik alegia.  

 
Pentsa liteke ironia-kasuen bidez adierazitako jarrerak negatiboa izan behar 

duela defendatuz konpon daitekeela puntu hori, alegia jarrera horren bidez bereiz 
daitezkeela, agian, oihartzunezko aipamen ironikoak ironiko ez direnetatik. Hertsitze 
horrek ere ez luke teoria horren ezintasuna konponduko baina. Horrela erakusten digu 
Robyn Carstonek emandako adibide honek: 

 
 

___________________(13) Joe jenio bat da pentsatzen duena erotuta dago. 77 

 

                                                                                                                                               
74“The attitude expressed by an ironical utterance is invariably of the rejecting or disapproving kind. The speaker dissociates herself 

from the opinion echoed and indicates that she does not hold it herself.” (ib.: 239 or.) 

75 Asimetriaren auziaz hitz egingo dugu 1.7.2 atalean. 

76 “One is much more likely to say How clever to imply “How stupid”, or How graceful to imply “How clumsy”, than the other way 

around”. (Sperber & Wilson, 1981: 559 or.). 

77 “Anyone who thinks Joe’s a genius is crazy.” (Carston, 1981: 30 or.) 
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Carstonek azaltzen duenez,  
 
Esaldi horietan azpimarratuta dauden zatiek proposizioak aipatzen dituzte eta Sperber eta 

Wilsonek eskatzen dutena bezain “oihartzunezkoak” dira. Ageriki adierazten dute adierazpen 

ironikoei egozten diegun jarrera mota, baina ez dira esaldi ironikoak.78 

 
Oihartzun, aipamen eta jarrera negatiboaren konbinazioak ere ez du lortzen 

ironia adibideak gainerakoetatik diskriminatzea, beraz. 
 
Laburbilduz, Sperber eta Wilsonek ironiari ematen dioten azalpenak hiru 

oinarri ditu: aipamena, oihartzuna eta hiztunaren jarrera (negatiboa). Aipamena 
ironiari bezalaxe aplika dakioke beste zenbait kasuri; oihartzuna, nola definitzen 
dugun, hertsiegia edo lausoegia izango da; eta hiztunaren jarrera, negatibo izateagatik 
bereizi ezin denez, ez da ironiaren bereizle. Horrenbestean, Oihartzunezko 
Aipamenaren Teoriak ezin ditu ironia adibideak kasu ez ironikoetatik bereizi. 

 

                                                 
78 “The underlying parts of these utterances mention propositions and are as “echoic” as S-W require them to be. They express 

overtly the kind of attitude we associate with ironical expression, but they are not ironical utterances.” (ib.) 
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1.5. | CLARK & GERRIG 

 
 

 
 
 
 
Oihartzunaren Teoriari erantzunaz, Clark eta Gerrigek Antzezpenaren Teoria 

eskaintzen digute. Gricek ironiaz esandakoei Errelebantziaren Teoriatik egin zaizkien 
kritikei erantzuna emateko bide bat proposatzen digute bi autore horiek: Gricek 
aipamen hutsean utzi zuen kontzeptu bati tira eginaz lortuko dugu ironiaren azalpen 
osoagoa (Clark & Gerrig, 1984: 121 or.). Antzezpenaren kontzeptuaz ari gara, Gricek 
aipatu eta Clark eta Gerrigek beren teoriaren muintzat hartu duten kontzeptu 
horrexez.  

 
 Clark eta Gerrigek, horrenbestean, “Antzezpenaren Teoria”79 proposatzen 

dute ironia azaltzeko80. Ikus dezagun zertan den teoria hori, adibide honi ematen 
dioten azalpenari jarraituz: 

 

                                                 
79 “Antzezpenaren Teoria” esango diogu Clark eta Gerrigek ingelesez “Pretense Theory” deritzatenari. Aitzitik, “pretense” hitzak 

izan dezake euskarazko “antzeztea” hitzaz bestelako esanahirik: itxurak egitea, zerbaitena egitea, antzeratzea, horiek denak eman 

daitezke kasuren batean “to pretend” aditzaren ordaintzat. Erabaki terminologiko bat hartu beharrez, “antzezpen” esango diogu 

ingelesezko “pretense”-i. Izan dezagun kontuan, ordea, hemendik aurrera antzezpenaz ari garenean nahiko kontzeptu zabalaz ari 

garela, euskaraz antzezpenari eman diezaiokegun zentzua baino ahulagoaz alegia. 

80 Antzezpenaren Teoriaren bide bertsutik sortu da beste zenbait teoria ere: Kreuz eta Glucksbergen “Oihartzunezko 

Gogorarazlearen Teoria” eta Kumon-Nakamura, Glucksberg eta Brownen “Antzezpen Alusiboaren Teoria” dira ezagunenak. 

Antzezpenaren eta oihartzunezko aipamenaren ordezkotzat beste bi kontzeptu eskaintzen dizkigute: oihartzunezko gogorarazlea 

lehenengoek eta antzezpen alusiboa bigarrenek. Ironiaren azterketara berrikuntza mesedegarri nabarmenik ekarri ez dutela 

deritzagunez, ez ditugu hemen banan-banan aztertuko. Horien planteamenduak gertutik ezagutzeko, ikus Kreuz & Glucksberg, 1989 

eta Kumon-Nakamura, Glucksberg & Brown, 1995.  
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______________(14) Sinetsi eguraldi agentziari! Ikusi zein eguraldi ederra egiten 
duen: euria, euria, euria. 81 

 
 

Hiztuna, “Ikusi zein eguraldi ederra egiten duen” esaldia egiten duenean, 
antzezten ari da: audientzia ezjakin bati eguraldia zein ederra den esaten ari zaion 
pertsona ezjakin bat dela (eguraldia iragartzen duen pertsona bat, akaso) antzezten. 
Halaber, hiztunak nahi du entzuleak antzezpenetik harago ikustea, euria gogotik ari 
duenez, ezinezko baita hiztunak bere kabuz horrelakorik esatea. Bidenabar, hiztunak 
nahi du entzulea konturatzea hiztunak barregarri utzi nahi dituela bai halakorik 
esango lukeen pertsona (eguraldiaren berri-emailea, esaterako), bai esaldi hori 
onartuko lukeen entzulea, baita esaldia bera ere. Horrela, entzuleak goza dezake 
hiztunarekin partekatzen duen sekretuzko intimitate horrekin. Hori da Clark eta 
Gerrigek adibide horri emandako azalpena (Clark & Gerrig, 1984: 122 or.). 

 
Clark eta Gerrigek, ikusi berri dugunez, antzezpenean oinarritzen dute ironiari 

emandako azalpena. Hiztun ironikoa antzezten ari da, eta ideia horretatik abiatuta 
harilkatzen dituzte ironiaren gainerako ezaugarriak. Baina, zertan datza antzezpena? 
Ez dugu berehalako definizio zehatzik aurkitzen Clark eta Gerrigen azalpenetan82. 
Hori baino gehiago, beste zenbait autorek esandakoetara biltzen dira, eta horrela josten 
dute beren Antzezpenaren Teoria, ñabardurak ñabardurei gehituz. Aitzindari lanak 
Griceri egotzi dizkiotela esana dugunez, has gaitezen hark antzezpenari buruz zer 
aipatu zuen ikusten: 

 
Ironiko izatea, beste gauza batzuen artean, antzeztea da (etimologiak iradokitzen duen gisan), eta 

batek antzezpena antzezpen dela jabetzea nahi badu ere, hori antzezpen dela aldarrikatzeak 

efektua zapuztuko luke. (Grice, 1967b/1989: 54 or.) 

 

 

                                                 
81 “Trust the Weather Bureau! See what lovely weather it is: rain, rain, rain” (Clark & Gerrig, 1984: 122 or.) [Autoreek hona 

zuzentzen gaituzte jatorrizko adibidera jotzeko: Jorgensen et al., 1984: 114 or.] 

82 Clark (1996)an, autoreak ematen ditu azalpen batzuk Antzezpenaren Teoriaz. Azalpen horiek ez dituzte baina, Clark & Gerrig 

(1984)an esandakoak asko aberasten, ez orain egiten ari garen azterketaren mailan. 4.2. atalean, antzezpenari gertuago 

begiratutakoan, jarriko diegu arreta ñabardura horiei.  
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Ironiaren etimologiari begiratuz gero, antzezpenarekin egingo dugula topo, 
horixe dio Gricek, eta hori bera diote Clark eta Gerrigek ere. Sustraiei begiratze 
horretan antzezpenaren beste ñabardura bat aurkituko dugu: 

 
Ironia hitza grezierazko eironeia hitzetik dator, eta horren esanahia “disimulatzea, berariazko 

ezjakintasun itxuratia” da (Oxford English Dictionary).83 

 
Hor azaldu zaiguna, “disimulatzea”, ironia azaltzerakoan antzezpenarekin sarri 

nahasten zaigun kontzeptuetako bat da. Bada beste bat ere, Clark eta Gerrigek 
antzezpenaren ordezkotzat darabiltena batzuetan: “make-believe”, alegia itxurak 
egitea. Azken horren, edo antzezpenaren beraren, karakterizaziorako, Clark eta 
Gerrigek Kendall Waltonen lanetara zuzentzen gaituzte. Waltonek berak onartzen du 
bi kontzeptu horien arteko nahasketa: “Antzeztea, orain dagokigun zentzuan, itxurak 
egitea delako jokoan hitzez parte-hartzea da”84.  

 
Itxurak egitea, disimulatzea eta, azkenik, antzeztea, antzezleek taula gainean 

egiten dutenaren parekotzat hartuta: hirugarren horixe da Clark eta Gerrigek aurrera 
eta atzera darabilten kontzeptu horretaz dihardutenean nahasten diguten hirugarren 
nozioa: 

 
Ryle (1950)ek antzezpenaz esan zuen gisara, “Antzezleak, audientziaren aurrean beren papera 

jokatuz hitz egiten dutenean, ez dira, zorrozki, beren hitzak erabiltzen ari. Ez dira lotsagabeak, 

damutuak, maitekorrak edo etsiak izaten ari, halakoak direla antzezten besterik ez dira ari. Haien 

esaldiak ezin dira ez ‘erabilpen’tzat ez ‘aipamen’tzat hartu” (339 or.).85 

 
Antzezpenaz, beraz, badakigu ez dela hitzak erabiltzea; badu antzezleek taula 

gainean egiten dutenaren antzik; itxurak egitea da, disimulatzea, ezjakinarena 
jokatzea. Antzezpen kontzeptuak ironian izan ditzakeen erabilera eta paperez 
 

                                                 
83 “The word irony comes from Greek eironeia, meaning “dissembling, ignorance purposely affected” (Oxford English 

Dictionary).” (Clark & Gerrig, 1984: 121 or.) 

84 “To pretend, in the sense in question, is to participate verbally in a game of make-believe”. (Walton, 1990: 220 or.) Ikus, halaber, 

Walton, 1978. 

85“As Ryle (1950) said about pretense, “Actors in speaking their parts before the audience are not, strictly, using their words. They 

are not being defiant, remorseful, loving or desperate, but only pretending to be so. Their utterances cannot be classified as either 

‘use’ or ‘mention’.” (p. 339)” (Clark & Gerrig, 1984: 123 or.)  
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aurrerago jardungo dugu (ikus 4.2.). Orain dagokiguna, Clark eta Gerrigek beren 
teoriaren muinera termino horrekin bildu nahi dutena zehatz atzematea da. Beste 
autoreen hitzak bilduz lortutako karakterizazio horrekin, antzezpenak beren teorian 
duen papera zehatz azaltzen digute: 

 
Demagun S Ari eta A’ri ari zaiela hizketan; A entzule nagusia dugu, eta A’ bertan egon daiteke 

edo ez, eta benetakoa edo irudikatutakoa izan daiteke. Ironikoki hizketan ari denean S antzezten 

ari da: S’ dela-eta A’ri hizketan ari zaiola antzezten. S’ esaten ari dena, modu batean edo 

bestean, ageriki zentzugabe edo oinarri gabea da, eta merezi du “iritzi etsaitu edo erdeinuzko bat 

edo sumindura edo arbuioaren gisako sentimendu bat” (Grice, 1978, 124. or) [Grice, 

1967b/1989: 54 or.]. A’, bere ezjakintasunean, antzezpenaz ez dela jabetuko espero da, S 

zintzotasunez hitz egiten ari dela pentsatuko duela. A, ordea, “barne-zirkulu”aren parte denez 

(Fowleren esapidea erabiltzearren), guztiaz jabetuko dela espero da –antzezpenaz, S’ren 

arduragabekeriaz, A’ren ezjakintasunaz eta, beraz, baita Sk S’rekiko, A’rekiko eta S’k 

esandakoarekiko daukan jarreraz ere—. S’ eta A’ ezagut daitezkeen indibiduoak izan daitezke 

(telebistan eguraldiaz hitz egiten duena, esaterako), edo ezagut daitekeen motako jendea 

(politikari grinatsua, esaterako).86 

 
 Antzezpenaren ideia horrela mugarrituta, beren teoriak Sperber eta 

Wilsonenaren aldean dituen abantailak erakustean oinarritzen dute Clark eta Gerrigek 
Antzezpenaren Teoriaren borroka. Laster jardungo dugu borroka horretaz luze (1.6. 
atalean), baina, aurrena, Antzezpenaren Teoriak ironia azaltzeko eskaintzen dizkigun 
bideei erreparatuko diegu. Alabaina, Clark eta Gerrigen teorian atzematen ditugun 
mugek bat egiten dute, gutxi-asko, Oihartzunezko Aipamenaren Teoriaren mugekin. 
Hasteko, antzezpenaren kontzeptuak, definizio zehatzik ezean, oihartzunezko 
aipamenak adina arazo ekarriko digu: (14) adibideko hiztuna antzezten ari den 
bezalaxe esan dezakegu ari dela Aitor antzezten (1)en; ez dirudi zaila denik adibide 
ironiko horretan hiztuna antzezten ari dela onartzea, kontzeptu horretaz eman 
zaizkigun ezaugarriak gogoan hartuta. Aitor, “Xabier lagun fina da” esaldia egin 
 

                                                 
86 “Suppose S is speaking to A, the primary addressee, and to A’, who may be present or absent, real or imaginary. In speaking 

ironically, S is pretending to be S’ speaking to A’. What S’ is saying is, in one way or another, patently uniformed or injudicious, 

worthy of a “hostile or derogatory judgment or a feeling such as indignation or contempt” (Grice, 1978, p.124) A’ in ignorance, is 

intended to miss this pretense, to take S as speaking sincerely. But A, as part of the “inner circle” (to use Fowler’s phrase), is 

intended to see everything –the pretense, S’’s injudiciousness, A’’s ignorance, and hence S’s attitude toward S’, A’, and what S’ 

said. S’ and A’ may be recognizable individuals (like the Tv weather forecaster) or people of recognizable types (like opportunistic 

politicians).” (ib.: 122 or.) 
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duenean, itxurak egiten ari da, disimulatzen, inozo plantak egiten, entzule ezjakin bati 
hizketan ari zaiola antzezten. Zentzugabea da Aitorrek hori esatea (bai berak bai 
entzuleek bai baitakite ez duela uste Xabier lagun fina denik), eta esandakoak merezi 
du iritzi etsaitu bat. Aitorren entzuleak, baina, ohartuko dira zentzugabetasun 
horretaz, eta Aitorrek esan duenarekiko duen jarreraz. Peter eta Maryri buruzko 
adibidean ere, Aitorrez esan ditugunak esan ditzakegu Maryz.  

 
 Badirudi, beraz, bai (1) eta bai (2) adibideak erraz ahokatzen direla Clark eta 

Gerrigen teorian. Aitzitik, horiek guztiak antzezpentzat onartzen baditugu, onartu egin 
beharko dugu (15) adibideko hiztuna ere antzezten ari dela: 

 
 
Ekai zarauztarra da, eta bertako euskalkian hitz egiten du, ese-ak han eta hemen 
ahoskatuz. Tolosaldeko lagun talde batekin ari da hizketan, eta honela entzun 
dute Ekaik egindako esaldia entzuleek, horien artean Alainek: 
 

  Ekai: Se esan desu? 
  Alaine: (15) Se esan desu?  
 
 
 Clark eta Gerrigek emandako azalpenen arabera, Alaine Ekai dela antzezten 

ari dela onartuko dugu. Are gehiago, autore horiek ironiari ezarri dioten beste 
baldintza ere betetzen du Alainek: Ekai dela antzeztean, hura barregarri uzten ari da. 
(15) adibidea alabaina imitazio kasu bat da, ez ironia kasu bat. Adibide horrek baditu 
ironiari oso ohiko zaizkion bi ezaugarri: oihartzuna eta umorea; bi horiek ironian oso 
ohiko izanda ere, ez dira baldintza nahikoa ironiarentzat (ikus 3. kapitulua bi horiei 
gure teorian ematen diegun lekua argitzeko). Alaine, (15) esaldia egiten duenean, Ekai 
dela antzezten ari da, baina ez da ironiko izaten ari. Clark eta Gerrigen hurbilpena ez 
da alabaina imitazio kasu horiek diskriminatzeko gai87. 

 
 Alaine eta Ekairen kasua ironikotzat hartzeko tentaldian erortzea gauza erraza 

dela badirudi ere, adibide oinarrizkoagorik ere bila daiteke: 

 

                                                 
87 Kritika bera egiten die Sperberrek Clark eta Gerrigi: Sperber, 1984: 133 or. 
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Eneida eta Oier jostatzen ari dira; Eneida bere lurrak zaintzen ari den indioa 
da, eta Oier Eneidari eraso egin dion unaia. Oierrek: 

 
____________________(16) Behi guztiak akabatu eta lurrak kiskaliko dizkizut! 

 
  

Bai Eneidak bai Oierrek badakite horren hitzak ez direla ohiko zentzuan hartu 
behar. Hori erakusten du Eneidaren erantzunak: ez du korrika alde egin laguntza bila, 
edo ez dio Oierri esan “Nola akabatuko dizkidazu behiak, ez badakarzu eskopetarik, 
eta nik ez badaukat behirik”. Eneidak ulertzen du Oier itxurak egiten ari dela, unai 
plantak egiten, azken batean Oier antzezten ari dela badaki. Oier, bere aldetik, entzule 
ezjakin bati hizketan ari zaiola ari da antzezten, alegia eskopetarik ez daramala ikusten 
ez duen entzule bati. Zentzugabea da Oierrek hori esatea (bai berak eta bai Eneidak ere 
baitakite-eta Oierrek ez duela uste behiak akaba ditzakeenik), eta merezi du iritzi 
etsaitu bat, indio gizagaixoari behiak akabatu nahi dizkion unai maltzurrak merezi 
duena adina. Bi haurren jokabidea erraz ahokatzen da, horrenbestean, antzezpenaz 
eman zaigun kontzepzioan. Baina bi haurrak ez dira ironikoki ari. Jolasean ari dira, 
antzezten, itxura egiten.88 

 
 Antzezpena, horrenbestean, kontzeptu zabalegia dugu, ironia jaso eta 

gainerako kasuak kanpoan utzi ahal izateko. Litekeena baita hiztun batek zerbait 
antzeztea, eta antzeztutako hura barregarri uztea, eta hala eta guztiz ere ironiko ez 
izatea. 

 

                                                 
88 Ez dugu esan nahi antzezpenaren karakterizazio desberdinik bereiz ezin daitekeenik: antzezle batek egiten duena, haur baten 

jolasean ikusten duguna, edo itxurak egitearekin lotuagoa dagoena. Hain zuzen, horien arteko bereizketa finagoa egiten saiatuko 

gara 4.2. atalean. Esan nahi duguna da, Clark eta Gerrigek antzezpenaz ematen diguten karakterizazio ñabardura askodunarekin ezin 

bereiz ditzakegula bata eta besteak. 
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1.6. | ANTZEZPENAREN TEORIA VS. OIHARTZUNEZKO 

AIPAMENAREN TEORIA 

 

 

 
 
 
Antzezpena eta oihartzunezko aipamena bi kontzeptu berezi gisa agertu 

ditugun arren, ukaezinak dira horien bien arteko antzekotasunak. Bai Clark eta 
Gerrigek, bai Sperberrek argi utzi nahi izan dituzte alabaina beren teorien arteko 
desberdintasunak eta aldeak, bestearen azalpenaren okerrak agerian jarriz eta nork 
bere irtenbidea eskainiz. Horien arteko borrokari begiratzeak, ordea, bien arteko 
aldeak eta parekotasunak argitara aterako dituelakoan gaude gu.  

 
Bi teoria horien arteko parekotasunik nabarmenena hitzezko ironian esanahi 

bakarra ematen dela baieztatzean datza: 
 
Azalpen klasikoetatik erabat bereiziz, aipamenaren teoriak eta antzezpenaren teoriak honako hau 

baieztatzen dute: hitzezko ironian esanahi bakarra dago, esanahi literala hain justu. Alabaina, 

esanahi hori ez da baieztu: aipamenaren teoriaren arabera, hiztunak arbuiozko jarrera adierazten 

du soilik aipatu egin duen esanahiarekiko; antzezpenaren teoriaren arabera, esanahi bat baiezten 

duela antzeztu egiten du soilik hiztunak, eta bere antzezpena antzezpen dela ohartzea nahi du, 

horren azpian datzan arbuiozko jarrerarekin batera.89 

 

 

                                                 
89 “In a radical departure from classical accounts, both mention theory and pretense theory claim that verbal irony involves only one 

meaning, the literal one. That meaning, though, is not stated: According to mention theory, the speaker expresses a derogatory 

attitude to a meaning he or she merely mentions; according to pretense theory, the speaker merely pretends to state a meaning and 

intends his or her pretense to be recognized as such, together with the derogatory attitude that underlies it”. (Sperber, 1984: 130 or.) 
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Gainera, ironiaren jardunean jarrera baten adierazpenak duen garrantzia 
azpimarratzen dute bien ala biek: 

 
Bai aipamenaren teorian, bai antzezpenaren teorian, bestalde, ironiaren mekanismoan giltzarri da 

jarrera baten adierazpena. 90 

 
Hortik aurrerakoan, ordea, planteamendu desberdintzat jo ohi dira, eta 

bereizita aztertu ditugu guk ere. 
  
Clark eta Gerrigek, beren teoria planteatzerakoan, Oihartzunezko Aipamenaren 

Teoriaren zenbait punturen ordezkotzat aurkezten dituzte beren teoriaren ñabardura 
batzuk. Ironiaren biktimei buruzkoa dugu horietako bat. Ironiaren biktima, ironiaren 
jarrera negatiboa91 jasaten duen hari deritza. Antzezpenaren Teoriaren abantaila 
nagusietariko bat (eta prozesua azaltzerakoan oinarri-oinarrian hartzen duten 
bereizkuntza) biktimen artean bereizi ahal izatean datza: hiztun ironikoak biktimatzat 
har ditzake antzeztutako hiztuna edota antzezpena atzematen ez duen audientzia. 
Aipamenaren Teoriak, aldiz, “ezin ditu bi biktima mota horiek bereizi”92. Sperberren 
iritziz, Clark eta Gerrigen biktimen sailkapena ez da guztiz argia; badu, gainera, arazo 
larriago bat: ez da gai biktimarik gabeko ironiak azaltzeko. Aipamenaren 
Teoriarentzat, ordea, hori ez da arazoa: “aipamenaren teoriaren arabera, 
oihartzundutako pentsamenduak orok onartutako ideia, arau, itxaropen edo 
esperantzak direnean, ez dago biktima partikularrik”93. Clark eta Gerrigen kritika 
zuzenari erantzunez, Sperberrek dio Aipamenaren Teoriak ez dituela zertan 
Antzezpenaren Teoriak aipatzen dituen bi biktima mota horiek (eta justu horiek) 
bereizi; Oihartzunezko Aipamenaren Teoriak nahi adina biktima eta nahi adina 
motatakoak bereiz ditzake94.  

 

                                                 
90 “For both mention theory and pretense theory, on the other hand, the mechanism of irony involves the expression of an attitude as 

a key component.” (ib.) 

91 “Jarrera negatibo” diot, autore bakoitzak termino desberdinez aipatzen duen kontzeptua gogora ekartzeko; sakon arituko gara 

horretaz 1.7.2. eta 3.1. ataletan. 

92 “The mention theory cannot distinguish these two types of victims”. (Clark & Gerrig, 1984: 122 or.) 

93 “According to mention theory, there are no particular victims when the thoughts echoed are universally shared ideas, norms, 

hopes or expectations”. (Sperber, 1984: 134 or.) 

94 Eztabaida hori honako lan hauetan plazaratzen dute: Sperber (1984); Clark & Gerrig (1984). 
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Ironiaren ahots-tonuaren azalpena da Clark eta Gerrigek beren teoriaren 

abantailatzat aurkezten diguten beste bat. Alabaina, Sperberrek dioenez, Clark eta 
Gerrigek nahastu egin dituzte imitazioak eragindako tonu aldaketa eta ironiaren tonu 
propioa. Antzezpenaren Teoriak eskaintzen duena parodiaren tonu propioaren 
azalpena da Sperberren ustez. Hori da, hain zuzen, Sperberrek Antzezpenaren Teoriari 
egiten dion kritikarik zorrotzena:  

 
Parodia eta ironia oso gertu daude bata bestetik, eta horrexegatik da garrantzitsua bi horiek 

bereiztea. Clark eta Gerrigek ez dute hori egin. Ironiaren teoriatzat eskaintzen digutena, 

parodiaren teoria bat besterik ez da.95 

 
Aipamenaren Teoriak, bestalde, ironiaren eta parodiaren arteko bereizketa 

argia egiteko oinarriak eskaintzen dizkigu: parodistak hitzak berak erreproduzitzen 
ditu, ironistak, berriz, bere hitzetan eta bere tonu propioan erreproduzitzen du 
biktimari atxiki dizkion hitz edo pentsamenduen edukia. 

 
Horiei guztiei garrantzirik kendu gabe, alabaina, batak besteari zuzentzen dion 

kritika nagusia ironia kasu batzuentzat azalpenik ezin emana da. Horixe dute armatzat 
bi teoria hauek elkarrekin daukaten borrokan. Clark eta Gerrigen esanetan, 
Oihartzunezko Aipamenaren Teoriak azal ditzakeen ironia kasu guztiak azal ditzake 
Antzezpenaren Teoriak; aitzitik, Sperber eta Wilsonen teoriak ezin azal ditzake Clark 
eta Gerrigenak erraz azaltzen dituen zenbait kasu. Ironiaren gaineko teorietan ohiko 
bihurtu den adibide bat jartzen dute ezintasun horren lekuko: Jonathan Swiften A 
Modest Proposal idazlana96. Idazlan hori osoki jo da ironikotzat: bertan, Irlandako 
pobrezia konpontzeko, familia irlandar pobreek beren haurrak sal ditzatela 
proposatzen du Swiftek, familia aberatsek haur horiek erosi eta haurren haragi fina jan 
dezaten. Gosea eta pobrezia, biak konponduko lirateke horrela. Oihartzunezko 
Aipamenaren Teoriak arazoak lituzke ironia kasu hori azaltzeko, ez baitu zentzurik 
inork idazlan horretan esaten dena esan dezakeela pentsatzeak, eta, beraz, ezin da 
beste zerbaiten aipamena izan:  

 

                                                 
95 “It is precisely because of their closeness that parody and irony are important to distinguish. This, Clark and Gerrig have failed to 

do. What they offer as a theory of irony is a straightforward theory of parody.” (Sperber, 1984: 135 or.) 

96 Hemen aurki daiteke lan hori: http://xahlee.org/p/a_modest_proposal.html 
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Ideia bera hain absurdoa denez, inork ezingo zukeen sekula hori benetan gogoan erabili, eta 

horrexegatik, hain justu, funtzionatzen du horren ondo Swiften ironiak. 97 

 
Antzezpenaren Teoriaren oinarriak hartuz, ordea, hiztuna (edo idazlea, kasu 

honetan) idazlanean esaten dena pentsa dezakeen norbait dela antzezten ari dela esan 
daiteke: “Audientzia ingelesari hizketan ari zitzaion klase gobernatzaile ingeleseko 
kide bat zela antzezten ari zen Swift”98, esaterako. 

 
Sperberrek badu horrentzat erantzunik: Clark eta Gerrigek arrazoi dute zenbait 

antzezpen kasu oihartzunezko aipamen gisa ezin uler daitezkeela esatean; baina kasu 
horiek ez dira figura ironikoaren kasuak izango. Izan ere, Sperberren iritziz beti, 
“Antzezpenaren Teoria ez da hitzezko ironia mespretxuzko jarreraren beste hitzezko 
adierazpen batzuetatik bereizteko gai, parodiatik esaterako, nahiz eta bereizketa hori 
nabarmena den”99. Sperberrek oihartzunezko aipamenarekin azal ezin ditzakeen 
adibide horiek, beraz, parodiaren adibideak dira, eta ez ironiarenak100. 

 
Bide beretik, Oihartzunezko Aipamenaren Teoriak azaltzen dituen zenbait 

ironia kasu ezin dituela Antzezpenaren Teoriak azaldu dio Sperberrek. Bi modutan 
gertatzen omen da hori: batetik, “pentsamendu bat oihartzundu daiteke, nahiz eta 
pentsamendu hori gogoan darabilen pertsonak ez lukeen sekula hori adieraziko edo 
baieztatuko”101. Bestalde, “esaldi ironiko bat nabarmen auto-kontraesankorra izan 
daiteke”102; ironia horiek aipamen gisa uler daitezke, baina ezin zaizkio inori egotzi 
haren antzezpen-kasu direla esan ahal izateko. (17) litzateke gisa horretako adibidea: 

 

                                                 
97 “Surely Swift’s irony works just because the idea is so absurd that no one could ever have entertained it seriously”. (Clark & 

Gerrig, 1984: 123 or.) 

98 “Swift was pretending to speak as a member of the English ruling class to an English audience”. (ib.) 

99 “In fact, pretense theory fails to distinguish verbal ironies proper from other verbal manifestations of a derogatory attitude, 

parody, for instance even though the distinction is conspicuous.” (Sperber, 1984: 133 or.) 

100 Aitzitik, gure iritziz, Swiften adibidea ere sartzen da Sperberrek oihartzunari jarritako mugen barruan. Izan dezagun presente, 

inork gogoan erabil zezakeen oro izan daitekeela oihartzunaren jatorria. Eta, A modest proposal idazlaneko esaldiak, Swiftek 

behintzat erabili ditu gogoan. Sperberrek berak ironia ez baizik parodia dela dio adibide honi buruz; ironiaz eman digun 

ezaugarritzeak alabaina ez du adibide hori (ez bestelakorik) diskriminatzeko gaitasunik. 

101 “First, it is possible to echo a thought that the person who entertains it would never express or assent to”. (ib.) 

102 “Second, an ironic utterance may be blatantly self-contradictory”. (ib.) 
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____(17) Kanpoan zero azpiko tenperatura daukagu berriro: benetako bero-bolada! 103 

 
Bi gudu-zelaietan sortu dituzte adibideak eta kontradibideak, Antzezpenaren 

Teoriaren eta Oihartzunezko Aipamenaren Teoriaren arteko borroka pribatu horretan 
nork bereari eusteko. Parekoaren teoriak bete ezinezko zuloak dituela erakutsi nahi 
dute batak zein besteak. Horrela, nork bere teoriaren zuloak bete eta bestearenean zulo 
gehiago aurkitzean oinarritu dute borroka teoriko hori. Tirabira horri, ñabarduretatik 
harago, hutsala dela deritzagu guk, ordea. Izan ere, ñabardurak ñabardura, esaldi 
ironiko baten oihartzunaren jatorria norbaitek noizbait gogoan erabil zezakeen 
pentsamendu bat bada, pentsamendu hori gogoan erabil zezakeen norbait hori 
antzezteko moduko pertsonaiatzat har daiteke. Eta, alderantziz, esaldi ironiko bat 
egitean hiztuna balizko pertsonaia bat antzezten ari dela esan badezakegu, berdin esan 
dezakegu balizko pertsona horrek gogoan erabil zezakeen pentsamendu baten 
oihartzuna egiten ari dela hiztun ironikoa. Ikusi ditugun kontradibide horiei oso 
muturreko deritzegu: esaldi bat norbaitek noizbait esan ote zezakeen, baina norbait 
hori antzezgarri izan ez (esaldi kontraesankorren kasua, adibidez), ñabardura txiki eta 
ia garrantzirik gabea da. Eta, alderantziz, baten batek antzez ote dezakeen pertsonaia 
bat, baina hori antzeztean egindako esaldiak ez ote diren inork inoiz gogoan 
erabiltzeko modukoak (Swiften adibidea kasu), berdin da hutsala eztabaida handi 
honetan. Ñabardura horiek azalekoak dira, eta horiez eztabaidatzeak ezkutatu egiten 
du bi teoria horiek duten arazo oinarrizkoa: batak besteari egotzitako zuloak bete 
nahian teoriaren muina den kontzeptua aldatzen dute pixkanaka. Eskaintzen zaizkien 
kontradibideei azalpena eman nahian, oihartzunezko aipamenaren eta antzezpenaren 
kontzeptuak aldatu egin dituzte. Aldaketa hori erraz ikus daiteke oihartzunezko 
aipamena eta antzezpena muturreko bi adibidetan atzematen saiatzen bagara: 

 
 

Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta 
euria hasi die gogotik. Maryk (sarkastikoki):  

 

                                                 
103 “Outside temperature is again below freezing point: a true heat wave!” (ib.) 
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____________________ (2) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina. 

 
Adibide horretan, Peterrek goizean ez-ironikoki egindako esaldia errepikatzen 

ari da Mary, hitz berak hartu ditu, baina aipatu egin ditu soilik. Erraz aurkituko dugu 
oihartzuna: horren jatorria esplizitua, gertukoa, eta Peterri aise egozteko modukoa 
baita. Aipamenari ere ikusiko diogu zentzua: Maryk ez du uste egin duen esaldia, ez 
luke esaldi hori ez-ironikoki erabiliko une horretan. Adibide horretan Mary 
oihartzunezko aipamen bat egiten ari dela esateak ez du nahasmenik sortzen. 

 
Peter eta Maryren adibidean antzezpenaren bila hasiz gero ere ez dugu 

aparteko arazorik izango: Mary antzezten ari da, Peter dela antzezten. Maryk ez luke 
egin duen esaldia egingo ez balitz ironikoki ari, Peterren pertsonaia jokatzen ari dela 
esateak egokia dirudi.  

 
(2) adibidean, beraz, erraz eta nahasmenik gabe atzemango ditugu 

oihartzunezko aipamena eta antzezpena. Baina ez da gauza bera gertatzen beste 
zenbait adibide aztertzerakoan: 

 
 

Fran, 20 urteko gaztea, ergelarena egiten ari da egun osoan. Ainarak:  
 

____________________________________________ (6) Zuk zenbat urte dituzu? 
 

Ainara, “zuk zenbat urte dituzu?” galdetzean, oihartzun bat egiten ari dela 
defendatzeko, oihartzunaren kontzeptu askoz zabalagoa hartu behar dugu, Maryren 
esaldian atzeman dugun oihartzuna baino lausoagoa nolanahi. Ainararen 
oihartzunaren jatorria ez da esplizitua, ez da gertukoa, ezin zaio inori egotzi. Edo, 
agian, alderantziz: Ainararen oihartzunaren jatorria edonori egotz dakioke. Eta, 
zabaltasun horrekin, oihartzunaren kontzeptua lausotu ahala desegin egiten zaigu: 
“Zuk zenbat urte dituzu?” galdetzean oihartzun egiten ari bada Ainara, edozer dateke 
oihartzun; eta, dena izan badaiteke oihartzun, nola bereiz lezake kontzeptu horrek 
ironia kasu ez-ironikoetatik? 

 
Antzezpenak ez digu asko lagunduko adibide hori aztertzen. Ainara, 

izatekotan, Franen adina jakin nahi duen norbaiten papera jokatzen ariko da, Franen 
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adinak garrantzia duela antzezten. Baina besteren adina jakin nahi duen pertsona 
antzezteko moduko norbait bada, edozein dateke antzezteko moduko. Eta, hori horrela 
izanda, nola lagunduko digu antzezpenak kasu ironikoak ez ironikoetatik bereizten? 

 
Laburbilduz, antzezpenaren eta aipamenaren kontzeptuak, zenbat eta zabalago, 

orduan eta lausoago dira. Adibide talde handia harrapatu nahian, zabaldu egiten dira 
kontzeptu horien definizioak, eta zabaltzearekin lausotu. Azkenean, kontzeptu huts 
bihurtzen dira, edozeri aplika dakizkiokeela baitirudi (edozer izan daiteke 
oihartzunezko aipamen edo antzezpen). Adibide batzuetan aplikagarri diruditen 
kontzeptuak hutsal bihurtzen zaizkigu beste adibide batzuetan aurkitu nahi 
ditugunean. Arazoa honako hau da: kontradibideen borrokari ekitean, bestearen 
ezinak agerian jartzean norberaren hutsuneak ere begi-bistan geratzen dira. Eta, 
arestian ikusi dugunez, adibide antzekoen aurrean azaltzen zaizkie ezintasunak bi 
teoriei: (2) erraz azal dezakete bien ala biek; (6) azaltzeko batak bezainbeste zailtasun 
du besteak. Gure iritziz, izan ere, bi teoria horiek arazo bera dute oinarrian: adibide 
jakin batzuetatik abiatutako azalpenak dira, eta adibide multzo jakin horretatik kanpo 
jokatzeko ezintasun larriak dituzte. Oihartzuna erraz aurki dezakegun kasuetan, erraz 
aurkituko dugu antzezpena, eta berdin alderantziz. Simetria hori ematen ez den 
kasuak aurkitu nahiak adibide oso muturrekoetara eta ñabardura oso txikietara 
gerturatzea dakar. Oinarrizko ezintasun horren aldean, bi teoria horiek eztabaidan 
darabiltzaten ñabardurak garrantzirik gabeak dira. 
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1.7. | TEORIEN ARTEKO ADOSTASUNAK 

 
 

 
 
 
Hitzezko ironia azaltzen duten zenbait teoria azaldu ditugu aurreko ataletan. 

Azalpenei banan-banan begiratzean, badirudi teoriak oso desberdinak direla muinean. 
Teorien sortzaileek berezitasun hori nabarmenarazi nahi izan dute askotan; hortxe 
dugu, esaterako, antzezpena eta aipamena kontzeptu desberdin eta nahastezintzat 
agertzeko grina, bai Oihartzunezko Aipamenaren Teoriaren eta bai Antzezpenaren 
Teoriaren eskutik. 

 
Ikusi ditugun azalpenek, fenomeno berarentzat egindakoak izanda ere, oso 

desberdin dirudite bata bestearekiko. Are gehiago, fenomeno bakar horrek, hitzezko 
ironiak alegia, desberdina dirudi, gai horretaz hitz egiten teoria bat ala bestea zein ari 
den. Darabiltzaten adibideak, behintzat, desberdinak dira puntu zentral batzuetan. 
Edo, hobeto esanda, azaltzen dizkiguten moduan desberdinak dirudite batzuen eta 
besteen adibideek. Guztiak, ordea, ironia adibideak direla diogu, eta ez diogu 
oinarrizko puntu horri uko egin nahi. Gure ustez, izan ere, desberdin azaltzen 
dizkigutelako dirudite adibide horiek horren desberdin. Bestela esanda, adibideen 
artean dauden desberdintasunetan oinarrituta sortu direlako azalpen horiek, eta 
horrexetan desberdintzen direlako teoriak berak. Ironiak komun duen hartan oinarritu 
eta azalpena hortik abiatzeko ordez, ironia kasu batzuek bereizgarri dutenetik abiatzen 
dira azalpenik gehienak, eta bereizgarriak bereizgarri, puntu desberdinetatik 
abiatutako teoriak dauzkagu ezinbestean. Abiapuntutik aurrerako garapena antzekoa 
izan arren, bidean puntu berdin asko ukitu arren, emaitzak ere desberdinak izango 
dira, halabeharrez. Hau da, ironia adibide batzuk soilik azaltzeko gaitasuna ez da 
azalpen teoriko horien ondorioa; arazoa abiapuntuan bertan dago. Abiatu ere adibide 
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talde jakin batetik abiatzen dira. Ez da harrigarri, beraz, teoria garatu ondoren horren 
bidez azal ditzakegun adibideak ere molde jakin batekoak soilik izatea.104 

 
Ironiari zerbait berezi antzematen zaio puntu honetan. Esaterako, Gricek 

ironiaren azalpena esanahi kontraesankorretan oinarritzen duenean, eta jarraian (1) 
adibidea aurkezten digunean, badirudi azalpena ezin hobea dela, bete-betean 
harrapatzen duela adibidearen muina. Berdin gertatuko zaigu, ordea, Sperber eta 
Wilsonek beren ideiak planteatu eta (2) adibidea horien arabera azaltzen dutenean. Eta 
gainerakoekin ere, gauza bera; ez gutxiago, ez gehiago. Aurreraxeago eginda, ordea, 
ikusi dugu teoria horiek ez dutela emaitza onik ematen bestelako adibideei aplikatzen 
bazaizkie. Zergatik, ordea? Zergatik bereiz ditzakegu horren erraz ironian, kasu batzuk 
eta “bestelakoak”? Zergatik egiten zaigu horren erraz bereiztea zein diren Griceren 
adibideak eta zein Sperber eta Wilsonenak, zein kontraesanaren bidez azal 
daitezkeenak eta zein oihartzunaren bidez azaltzekoak?  

 
Adibide batzuk gauza batean eta besteak bestean oinarritzen direla esatea 

litzateke erantzunik errazena. Erraza bezain okerra. Oihartzuna, aipamena, 
kontraesana, hiru horiek ez dira ironiaren baldintza beharrezkoak, ez nahikoak, gure 
hurbilpen propioa josten dugunean ikusiko dugun gisan. Horrek ez du esan nahi 
kontzeptu horiei guztiei bereizgarritasunik, indarrik, kendu nahi diegunik. Gure ustez, 
bai kontraesanak, bai antzezpenak eta bai oihartzunezko aipamenak, hirurek dituzte 
ironiari hertsiki loturik dauden zenbait ezaugarri; oso ohikoak dira ironia adibideetan, 
eta, batzuetan, giltzarri ere badira komunikazio ironikoan. Baina ez dira ironiaren 
baldintza beharrezkoak, eta, beraz, ez dugu ironiaren definizioa horietan oinarritu 

 

                                                 
104 Carstonek Oihartzunezko Aipamenaren Teoriari ikusi dio arazo hori, adibide talde jakin batetik abiatu eta horrenbestean ironia 

kasu guztiak azaltzeko ezintasuna alegia: 

 

Esaldi ironiko askok egiaz oihartzunezko izaera zutela ohartzeak sorrarazi zuen Sperber eta Wilsonen analisia, (…) halaber 

horrexegatik heldu diote tinko nozio horri, seguru asko. Aitzitik, ironia mota guztietara zabaltzean, badirudi nozio horrek 

ez duela funtzionatzen. 

 

[“It was the noticing of the truly echoic nature of many ironic utterances which gave rise to S-W’s analysis (…), and which 

probably accounts for their holding on to the notion. It seems, however, in its extension to all cases of irony to be a notion that does 

not work.” (Carston, 1981: 29 or.)] 
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behar. Puntu horri buruz luze jardungo dugu 3.3. eta 4.2. ataletan: bertan emango 
diegu oihartzunari, antzezpenari, eta esanahien aurkakotasunari merezi duten lekua. 

 
Aztertu dugun teoria bakoitzak leku desberdinetik begiratzen dio ironiari, 

beraz. Hala eta guztiz ere, teoria bakoitzak bere kontzepzio propioa erakusten badigu 
ere, ez da horren argia desberdintasun hori zenbateraino den esanguratsua, kontuan 
hartzekoa, eta zenbateraino azalekoa. Izan ere, nahiz eta oinarrian planteamendu oso 
desberdinak dituztela dirudien, badira zenbait kontzeptu giltzarri, teoria askotan 
errepikatzen direnak. Horiek izen desberdinez aipatzen zaizkigu, leku desberdina 
hartzen dute teoria batean zein bestean, eta askotan zail gertatzen da bata bestearekin 
lotzea. Baina lotura horiek izan badira, eta horien azterketak asko argituko digu 
hitzezko ironiaren azalpen pragmatiko desberdinen azpian dagoen oinarri komuna. 
Eta, horrekin, hitzezko ironiari berari estu dagozkion zenbait asuntzio argitara aterako 
zaizkigulakoan gaude. 

 
Ironiaren gaineko teoria pragmatikoek alderdi asko partekatuko dituzte seguru 

asko. Orain, hemen, biri helduko diegu guk, garrantzitsu direlakoan, teorien arteko 
loturak argi erakusten dituztelakoan, eta, bereziki, ironiaren azalpen propioaren bila 
abiatzen garenean kontuan izan beharko ditugun bi puntu oinarrizko izango 
direlakoan.  

 
1. Ironikoki hitz egiterakoan ez da zerbait esaten, hitz horrek hizkuntzaren 

filosofian hartu ohi duen zentzu hertsian. Badirudi hiztun ironikoak ez dituela 
hitzak bestelako hizketetan darabiltzan modu berean erabiltzen. Azterturiko 
teoria guztietan aurkitu dugu ñabardura hori, nahiz eta autore bakoitzak 
modu desberdinean planteatu duen. Gricek dioenez, hiztun ironikoak esaldi 
bat “esango balu bezala egiten du”. Sperber eta Wilsonen iritziz, hiztun 
ironikoak adierazpen bat (edo pentsamendu bat) aipatzen du, eta ez 
erabiltzen. Modu batean edo bestean, ironiari buruzko teoria batek bildu 
beharreko auzia delakoan gaude. 

 
2. Hiztun ironikoak jarrera (negatibo) bat adierazten du. Puntu hori ere teoria 

guztietan errepikatzen da. Jarrera hori esan ez den proposizioarekikoa edo 
ironiaren biktimarekikoa den auzia bere horretan dago halere. Zenbait 
autorek jarrera horrek negatiboa izan behar duela dio (Gricek arbuio edo 
erdeinuaren pareko sentimenduaz hitz egiten digu), baina gehienek jarrera 
positiboa adierazteko aukera onartzen dute, nahiz eta kasurik ohikoenetan 
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jarrera negatiboa adierazten den (asimetriaren auzia sortzen da hortik): hala 
diote Sperber eta Wilsonek eta Clark eta Gerrigek. 

 
Bi puntu horiei banan-banan begiratuko diegu, azaleko lotura horiek azpian 

zein kontzeptu gordetzen dizkiguten ikusteko. 
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1.7.1. Ironikoki hitz egiterakoan ez da zerbait esaten 
 
 
Esana dugu ironiaren azalpenak estuasunik sortu diela pragmatikaren alorreko 

autoreei. Ironiaren fenomenoak, izan ere, badu zenbait berezitasun teoria pragmatiko 
orokor batean kokatzeko zail dena. Berezitasunik nabariena, esaldi ironikoen 
proposizio bati lotua dator: kasu ez-ironikoetan, esan egin dela onartuko genukeen 
proposizioari, hain justu. Argi dezagun puntu hori. 

 
Peter eta Maryren adibidean, goizean “eguraldi ederra egiten du egun-pasa 

joateko” esaldia egin duenean, Peterrek EGURALDI EDERRA EGITEN DU EGUN-PASA 

JOATEKO proposizioa esan egin duela onartuko dugu, arazorik edo zalantzarik gabe. 
Orain, arratsaldean, Maryk esaldi berdina egin duenean, EGURALDI EDERRA EGITEN DU 

EGUN-PASA JOATEKO proposizioa esango balu bezala egin duela esango luke Gricek; 
Sperber eta Wilsonek, Maryk esaldia aipatu egin duela (eta ez erabili, goizean Peterrek 
egin duen legez); Clark eta Gerrigek, Maryk esaldi hori esan duela antzeztu duela. Hiru 
azalpenek kontzeptu desberdina lotzen diote proposizio horri, baina, bistan denez, 
hirurek bat egiten dute gauza batean: Maryk ez du proposizio hori esan. Horra orain 
arte aztertu ditugun autoreek partekatzen duten puntu garrantzizko bat. 

 
Ironiaren azterketatik esandakoa kendu egiten dute autore horiek. Horren 

arrazoia, lehenik eta behin, ironiak berea duen zailtasun batek argituko digu105. 
Zailtasun hori oso nabarmena da Griceren teorian: haren teoriak dioen moduan, ironia 
kasuetan gauza bat esan eta horren kontraesankorra inplikatuko balitz, bistan denez, 
kontraesan bat komunikatuko luke hiztun ironikoak, komunikatutakoa esandakoaren 
eta inplikatutakoaren batura baita. (1) adibidean, esaterako, Aitorrek XABIER LAGUN 

FINA DA esan duela onartuko bagenu, eta ironiaren bidez XABIER EZ DA LAGUN FINA 
inplikatu duela, Aitorrek kontraesan bat komunikatu duela onartu beharko genuke: 
XABIER LAGUN FINA DA ETA XABIER EZ DA LAGUN FINA, alegia. Arazo hori saihesteko 
esaten du Gricek hiztun ironikoak “esango balu bezala egiten duela”106 (Grice, 
1967a/1989: 34 or.). Beraz, Griceren iritziz, ironiaren bidez esango balitz bezala egiten 
 

                                                 
105 Puntu horixe da honako artikulu honetan landu dena: Garmendia, 2006. Ikus, bidenabar: Garmendia, forthcoming. 

106 Edo “aditzera ematen ari dela erakusten duena” (“the one he purports to be putting forward” (Grice, 1967a/1989: 34 or.)); 

esamolde batekin edo bestearekin, “esan” aditza ekiditen ari da Grice behin eta berriro. 
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denaren kontraesankorra inplikatzen da. Horrekin lortu du nolabait estuasunetik 
ateratzea: hiztunak ez du esan XABIER LAGUN FINA DA, eta, beraz, ez du kontraesanik 
komunikatu. 

 
Esango balitz bezala egitea delako kontzeptuak Grice estuasun batetik ateratzen 

du, baina ez dio hortik aurrerako bidea errazten. Izan ere, esango balitz bezala egitea 
Griceren teorian definitu gabeko kontzeptua da: horretaz dakigun bakarra da esateaz 
desberdina dela, bai neurri batean behintzat (gainerakoan, esateaz ezerk desberdinduko 
ez balu, esango balitz bezala eginda hiztun ironikoak kontraesan bat komunikatzen 
jarraituko bailuke).  

 
Sperber eta Wilsonek ere modu argian egiten dute bereizketa hori, nahiz eta 

beste termino batzuetan izan (Sperber & Wilson, 1981: 554 or.). Hiztun ironikoak ez 
ditu hitzak erabiltzen, aipatu baizik, horiekiko jarreraren bat erakutsiz, gainera. 
Aipamenaren nozioak berebiziko garrantzia du Sperber eta Wilsonen teorian. 
Hiztunak aipamenaren bidez sortzen du ironia, eta entzuleak aipamenaz jabetzean 
ulertzen du zentzu ironikoa. (2) adibidean ikus dezakegu hori, autore horien adibide 
tipiko dugunean: goizean Peterrek Maryri “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa 
joateko” esaldia egin dio telefonoz, eta hitz horiek erabili egin ditu. Aitzitik, mendian 
zirenean, Maryk “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina” esaldia egin 
duenean, hitz horiexek aipatu ditu. Alde horretaz jabetzeak, oihartzunaz konturatzeak 
eta Maryk aipaturiko proposizioarekiko duen jarrera negatiboaz ohartzeak 
ahalbidetuko dio Peterri Mary ironikoki ari zaiola hitz egiten ikustea. 

 
Gainerako teorietan ere aurki dezakegu ideia horren zantzurik, nahiz eta ez 

horren garbi. Antzezpenaren Teoriaren arabera, hiztun ironikoa antzezten ari da. Ez 
digute zehazten hiztun hori zerbait esaten ari den, aipatzen edo “esango balu bezala 
egiten”, baina hiztun horren jardunak badu zerbait berezi: antzezle batek bere 
hizketaldian “esaten” dituen hitzak benetan esaten dituen neurri berean esango ditu 
hitzak hiztun ironikoak. Eta garbi dago antzezle batek ez dituela hitzak jardun 
normalean diharduen hiztunaren gisa edo maila berean esaten.  

 
Ez dago, bada, oso argi zertan bereizten den “zerbait esatea antzeztea” zerbait 

esatetik. “Esango balitz bezala egitea” ere zehatz definitu gabeko kontzeptua dugu. 
Badakigu horiek “zerbait esatetik” desberdinak direla, baina ez dakigu ondo zertan 
diren desberdin. Alabaina, bada puntu bat autore guztien azalpenetan agertzen 
zaiguna, esan ez den proposizio horri lotua, eta “esango balitz bezala egitea”, 
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“antzeztea” eta “aipatzea” esatetik bereizten duena: hiztunaren zintzotasun gabezia 
agerikoaz ari gara. 

 
Griceren arabera (Grice, 1967a/1989: 34 or.), hiztun ironikoak kualitatearen 

lehenengo maxima urratzen du (agerian eta itxuraz soilik), eta ageriko urraketa 
horretaz jabetzen delako ulertu ahal izango du ironikoki inplikatutakoa entzuleak. 
Honela dio kualitatearen lehenengo maximak: “Ez esan faltsua dela uste duzuna”107 
(Grice, 1967a/1989: 27 or.). Hiztun ironikoak maxima hori urratzen du: faltsua dela 
uste duena esaten du (esango balu bezala egiten du), alegia. Hortik haren 
zintzotasunik eza. Adibide baterako, (1) kasuan Aitorrek ez du uste Xabier lagun fina 
denik, baina halere “Xabier lagun fina da” esaldia egiten du. Ez da zintzo izaten ari. 
Zintzotasunik eza hori agerian erakusten du, eta horrela ohartuko dira entzuleak 
Aitorrek kualitatearen lehenengo maxima urratu duela. Halaber, jabetuko dira maxima 
hori urratuz Aitor ironikoa izaten ari dela. Horretaz jabetzean ulertu ahal izango dute 
Aitorren esaldiaren zentzu ironikoa. 

 
Sperber eta Wilsonen iritziz (Wilson & Sperber, 1992: 60 or.), hiztun batek esaldi 

ironiko bat egiten duenean, proposizio bat aipatzen du, eta argiro erakusten du 
aipatzen ari den proposizioa gaitzesten duela, barregarriki faltsua, desegokia edo 
hutsala delakoan; horrela, hiztunak bere burua bereizten du proposizio horretatik. 
Beraz, hiztun ironikoak aipatzen duen proposizioa ez luke une horretan propioki 
erabiliko. Autore horiek zintzotasuna esplizituki aipatzen ez badute ere, badirudi 
kontzeptu horixe dagoela ideia honen oinarrian: hiztunak uste baitu proposizio hori 
(barregarriki) faltsua dela. (2) kontuan hartuz gero, argi ikus dezakegu Maryk 
testuinguru horretan ez lukeela EGURALDI EDERRA EGITEN DU EGUN-PASA JOATEKO, 
ALAJAINA proposizioa erabiliko; proposizio hori aipatzean argiro erakusten dio Peterri 
proposizioa gaitzesten duela, faltsua delakoan, eta, beraz, proposizioa aipatzean 
zintzotasunik gabe ari dela esan genezake. 

 
Clark eta Gerrigek ironiaz ematen diguten azalpenean ere aurkitu dugu 

zintzotasunik ezaren aipamenik: “A’, bere ezjakintasunean, antzezpenaz ez dela 
jabetuko espero da, S zintzotasunez hitz egiten ari dela pentsatuko duela” (Clark & 

 

                                                 
107 Nahiz eta, koherentziari eusteko, “ez esan edo egin esango bazenu bezala, faltsua dela uste duzuna” behar lukeen, lehen ere 

aipatu dugunez. 
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Gerrig, 1984: 122 or.). Hiztuna, antzezten ari denean, ez da zintzotasunez hitz egiten 
ari, alegia.  

 
Ironiaren gaia pragmatikaren bidetik landu duten autore guztiek egin diote 

lekua ideia honi beren teorietan, esplizituki batzuek, ilunago beste batzuek. Badirudi, 
beraz, gutxi-asko denek onartutako puntua dela. Gauzak honela, definizio bateratu 
batek kontuan hartzeko puntua dela dirudi. Ironikoki ari den heinean, Aitorrek ez du 
“Xabier lagun fina da” esan, ez Maryk “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”, 
ez Ainarak “Zuk zenbat urte dituzu?” galdetu. 
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1.7.2. Hiztun ironikoak jarrera (negatibo) bat adierazten du 
 
 
Gricek ez dio hiztunaren jarrerari garrantzirik ematen ironiaz ematen digun 

lehenengo definizioan (Grice 1967a/1989: 34 or.). Gerora, ostera, ironian sentimendu, 
jarrera edo ebaluazioren bat adierazteak duen garrantziaz ohartu zela dirudi. Puntu 
hori gehituko dio, izan ere, bere definizioari:  

 
Ezin dut zerbait ironikoki esan, baldin esan dudanarekin ez badut erakutsi nahi iritzi etsaitu edo 

erdeinuzko bat edo sumindura edo arbuioaren gisako sentimendu bat.108 

 
(1) adibidean, esaterako, Aitorrek Xabierrekiko edo Xabierrek egindakoarekiko 

sumindura adierazten du, eta hori hala ez balitz Aitor ez litzateke ironiko izaten ariko. 
Gricek, argi eta garbi zehazten du hiztun ironikoaren jarrerak negatiboa izan behar 
duela, ez dagoela jarrera positibodun ironiarik: 

 
Adibidez, esan dezaket Alproja galanta zara zu! zutaz iritzi ona daukadanean, baina hori esatea 

txantxetan aritzea litzateke, ez ironiko izatea.109 

 
Antzeko azalpena aurki dezakegu Sperber eta Wilsonengan. Esaldi bat 

ironikoki egitean hiztunak proposizio bat aipatzen du, eta hori aipatzean argi 
erakusten du hori gaitzesten duela, izan ere, “esaldi ironiko batekin adierazitako 
jarrera beti da arbuiozkoa edo gaitzespenduna.”110 (2) adibideari erreparatzen badiogu, 
argiro ikusiko dugu autore horiek esan nahi zutena: Maryk gaitzetsi egiten du 
aipatutako proposizioa, desegokia baita, eta hori horrela ez balitz ezin esango genuke 
Mary ironikoki hizketan ari denik. Esaterako, euria ari duen arren Mary gustura egon 

 

                                                 
108 “I cannot say something ironically unless what I say is intended to reflect a hostile or derogatory judgment or a feeling such as 

indignation or contempt”. (Grice, 1967b/1989: 54 or.) [Aipu honetan, badirudi Gricek “zerbait ironikoki esan” deritzala normalki 

“esango balitz bezala egin” deritzanari.] 

109 “I can for example say What a scoundrel you are! when I am well disposed toward you, but to say that will be playful, not 

ironical.” (ib.) 

110“The attitude expressed by an ironical utterance is invariably of the rejecting or disapproving kind.” (Sperber & Wilson, 1986/95: 

239 or.) 
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daiteke eguraldiarekin, pentsa bailezake ederra dela mendian egon eta euriak bustita 
amaitzea. Kasu horretan, Maryk “eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, 
alajaina” esaldia egingo balu, ez genuke ironia zantzurik atzemango hark esandakoan. 
Oihartzunezko Aipamenaren Teoriaren planteamendu orokorra hori bada ere, beste 
lan batean autore horiek onartua dute ironiaren bidez ez dagoela zertan jarrera 
negatiboak soilik adierazi, nahiz eta horrela gertatzen den kasurik gehienetan (Sperber 
& Wilson, 1981: 559 or.). 

 
Clark eta Gerrigen Antzezpenaren Teorian ere aipatzen da hiztunaren 

jarreraren garrantzia. Lehen aipatu dugu autore horiek jardun ironikoaz ematen duten 
azalpena, eta horretantxe aurki ditzakegu hiztunaren jarrerarekiko bi aipamen garbi. 
Batetik, Gricek esandakoak errepikatzen dituzte bere horretan: “S’ esaten ari dena, 
modu batean edo bestean, ageriki zentzugabea edo oinarri-gabea da, eta merezi du 
“iritzi etsaitu edo erdeinuzko bat edo sumindura edo arbuioaren gisako sentimendu 
bat”” (Clark & Gerrig, 1984: 122 or.). Bestetik, beren teorian hiztunaren jarrerak duen 
garrantzia azpimarratzen dute beheraxeago: “A, ordea, “barne-zirkulu”aren parte 
denez (Fowleren esapidea erabiltzearren), guztiaz jabetuko dela espero da –
antzezpenaz, S’ren arduragabekeriaz, A’ren ezjakintasunaz eta, beraz, baita Sk 
S’rekiko, A’rekiko eta S’k esandakoarekiko daukan jarreraz ere” (Clark & Gerrig, 1984: 
122 or.).  

 
Autore horien definizioan ñabardura berria gehitzen zaio hiztunaren jarreraren 

nondik norakoari: jarrera hori “esandakoarekikoa” (aipatutakoarekikoa edo esango 
balitz bezala egin denarekikoa, nahi bada) zela onartu dugu orain arte (nahiz eta 
Sperber eta Wilsonengan puntu hori ez dagoen horren argi. Badirudi aipatu diren 
hitzak erabili dituenarekiko ere izan daitekeela hiztunaren jarrera oro har negatiboa). 
Antzezpenaren Teoriatik eskaintzen zaigun azalpenean, ostera, hiztun ironikoaren 
jarrera “S’rekiko, A’rekiko eta S’k esandakoarekiko”a da. Ñabardurak ñabardura, 
jarreraren ezinbestekotasuna da orain guri ardura diguna.  

 
Ez dira lan honetan aztertzen ari garen autoreak ironian jarrera bat adierazteari 

garrantzia ematen dioten bakarrak. Honako aipu honetan garbi ikusten da Kumon-
Nakamura, Glucksberg eta Brownek ezaugarri horren garrantziaren alde egiten duten 
apustu argia: 

 
(…) ironia komunikatzeko, beste zenbait baldintza ere ase behar da. (…) Hasteko, hiztunak 

ironiaren objektuarekiko jarreraren bat komunikatu behar du. Orain arte kontuan hartu ditugun 
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kasu guztietan bazirudien hiztunari, era batean edo bestean, axola ziola bere itxaropena bete ez 

izanak. Hiztunari ez badio axola, eta antzematen bada ez diola axola, ez da ironiarik 

komunikatuko. Esaterako, norbaitek lurretik harri hits bat jaso eta “hau da hau harri koskor 

distiratsua” esan dezake, entzulearekin izan berri duen elkarrizketan hondartza horretan harri 

koskor distiratsu ugari dagoela aipatu ondoren. Bietarik inori ez badio axola beren itxaropenak 

bete diren ala ez, edo hondartzako harriak distiratsuak diren ala ez, komentario hori ez da 

ironikotzat atzemango.111 

 
Are gehiago: ironiaren gaineko teoria gehienek onartzen dute ironiak izaera 

kritikoa, negatiboa, izan ohi duela gehienetan; hain zuzen, autore gehienek hartzen 
dute kritikotasun hori kontuan ironia definitzerakoan bertan112. Halere, gehienek 
onartzen dute ironia positiboa ere izan daitekeela, laudoriozko diruditen ironia adibide 
batzuk azaldu ezinezkoak bailirateke bestela. Adibide horiek ez dira oso ohikoak; 
ironia negatiboen eta positiboen arteko desoreka nabarmen horri “asimetriaren auzi” 
deritza. 

 
Ironia kasurik gehienetan hiztunak jarrera positibo bat erakusten du, jarrera 

negatiboa aditzera emateko. Baina bada bestelako kasurik ere: 
 

 
Junek azterketa bat egin berri du. Oso gaizki egin duela esan dio Enekori, 
behin eta berriz. Notak jasotzeko egunean June eta Eneko elkarrekin daude, 
eta biek ikusten dute Junek hamar atera duela. Enekok: 
 

_______________________ (18) Oso gaizki egin zenuen azterketa, alajaina. 
 

 

 

                                                 
111 “(…) a number of other conditions must be satisfied if irony is to be communicated. (…) The first is the communication of the 

speaker’s attitude toward the object of the ironic remark. In every case that we have considered so far, the speaker seemd to care one 

way or another about the failed expectation. If the speaker in fact doesn’t care, and is perceived as not caring, then irony should not 

be communicated. For example, someone might comment “That’s a real shiny pebble” upon picking up a dull stone on the beach, 

after a conversation in which both the speaker and listener has mentioned that there were many shiny pebbles on that particular 

beach. Unless anyone cared about whether or not they had correctly anticipated shiny pebbles, or wether the pebbles on the beach 

were shiny or not, the remark would not be perceived as ironic.” (Kumon-Nakamura, Glucksberg & Brown, 1995: 20 or.) 

112 Grice (1989), Wilson & Sperber (1992), Clark & Gerrig (1984), Kumon-Nakamura, Glucksberg & Brown (1995). 
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Gisa horretako adibideak ironia kasuak dira, baina ez dira orain arte aipatutako 
kasuak bezain arruntak. Izan ere, azaleko adeitasunaren bidez aditzera ematen den 
jarrera negatibora ohituak gaude. Gricek, esaterako, ez ditu aintzat hartzen adibide 
horiek, ez du aipatzen ironiaren bidez negatiboa ez den jarrerarik aditzera eman 
daitekeenik. Gainerako autoreek, ordea, azalpena bilatu nahi izan diote jarreren 
asimetria horri. 

 
Sperber eta Wilsonek ironiaz emandako azalpenetan hiztunaren jarrera arbuio 

edo gaitzespenaren ildokoa dela baieztatzen dute oro har (Sperber & Wilson 1986/95: 
240 or.; Wilson & Sperber, 1992: 75 or.). Jarrera horretaz zehatzago diharduten lan 
batzuetan (Sperber & Wilson, 1981; Sperber, 1984)113, ordea, onartzen dute badela 
gaitzespena erakutsiz kontrakoa komunikatzen duen ironia adibiderik ere: 
asimetriaren auzia benetakoa da beraz. Auzi horri dagokiola, Sperberren arabera 
(Sperber, 1984: 133 or.), kulturalki definitutako erregela eta arau ohikoek izaera 
positiboa izan ohi dute; erregela horiek denok ezagutzen ditugu, eta maiz erabili ohi 
ditugu. Horrenbestean, erregela positibo horiek guztiak eskuragarri daude uneoro 
horien oihartzunezko aipamena egiteko. Izaera negatibodun erregelekin gauza bera 
gertatzen ez denez, ulergarri da ideia positibodun erregelak maizago aipatzea 
oihartzunez, negatibodunak baino. Horrekintxe azal genezake asimetriaren auzia. 

 
Clark eta Gerrigek ere antzeko bidetik erantzuten diote auzi honi: jendeak 

bizitzari arrakasta eta ontasunaren arauetan oinarrituta begiratzen omen dio (tesi hau 
“Pollyannas”en istorioarekin lotu ohi da, bizitza arrosa koloreko betaurrekoekin 
ikusten zuen neskatoarekin114), eta horixe da ironikoak antzezgaitzat aukeratzen duen 
jendea (Clark & Gerrig, 1984: 122 or.)115. 

 

 

                                                 
113 Asimetriaz ari diren lan horiek lehenagokoak dira; horrenbestean, zalantza egin dezakegu puntu hori alde batera utzi dutenetz. 

114 Ideia horren azalpenerako, ikus Boucher & Osgood, 1969. 

115 Antzezpen Alusiboaren Teoriaren oinarrian ere antzeko erantzuna aurki genezake: arau sozialak positiboak izan ohi dira, eta 

horrexegatik erraztasun eta maiztasun handiagoz egingo dio alusioa horiei hiztun ironikoak (Kumon-Nakamura, Glucksberg & 

Brown, 1995: 21 or.).  

Kreuz eta Glucksbergek ere badute erantzunik asimetriaren auziarentzat: ustekari inplizituak arrakastari lotuak egon ohi dira, edo 

arau positiboei bestela. Hiztun ironikoak zailtasun handiegirik gabe gogoraraziko dizkigu horiek. Alderantzizko kasuetan, aldiz, 

testuinguruak berezia beharko du izan (Kreuz & Glucksberg, 1989: 376 or.) 
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Ironiaren gaineko teoria pragmatikoei egindako errepaso horretan ikusi 
dugunez, beraz, ironia positibo gutxi horiek kanpoan ez uzteko, ironiaren teoria askok 
beren definizioen muineko puntuetariko bat alde batera utzi dute (ironiaren 
kritikotasun izaera, alegia). Badirudi galera hori nahitaezkoa dela, gainerakoan ezingo 
bailirateke azaldu ironia positiboaren adibideak. Bestela, ez genuke kasu horiek ez 
direla ironikoak esan beste aukerarik izango.  
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1.8. | ONDORIOAK 

 

 
 
 

 
Kapitulu honetan, hitzezko ironiari pragmatikatik eman zaizkion azalpenei jarri 

diegu arreta. Hasteko, ironiari buruz pragmatikatik esan direnez ikuspegi zabala eman 
dugu. Horretarako, ironia azaltzerakoan hurbilpen bakoitzak zein kontzeptu hartzen 
duen oinarrian ikusi dugu, nondik abiatzen diren ironia azaltzeko. Ikuspegi hori 
osatuta, ironiaz pragmatikatik hitz egin duten autoreen artean batzuk aukeratu ditugu: 
hurbilpen mota bakoitzean garrantzitsuen deritzegunak. 

 
Denen artean aukeratu ditugun autore horiei gertutik begiratu diegu. Hasteko, 

Gricek emandako azalpenei. Gricek ironiaz esandakoak, ikuspegi tradizionalak 
iradokitako zenbait puntu egoki biltzen dituen arren, zailtasun oinarrizko batzuk 
dituela ikusi dugu: bereziki, kontrakotasunik ageri ez duten adibideak azaltzeko 
ezintasuna. Horretaz gain, Griceren hurbilpena baierako hizketa kasuen azterketara 
mugatzen dela ikusi dugu. Griceren ideiak kasu horietatik harago zabaltzeko, Hizketa-
ekintzen Teoriatik diharduten autoreek egindako ekarpenak aztertu ditugu.  

 
Hurrengo ataletan, Oihartzunezko Aipamenaren Teoriari eta Antzezpenaren 

Teoriari begiratu diegu. Aurrena, Sperber eta Wilsonenari. Horien hurbilpenak zenbait 
adibide egoki azaltzen dituen arren, beste zenbaiti aurre egiterakoan bere funtsa 
galtzen duela ikusi dugu: bai oihartzuna eta bai aipamena ere, biak geratzen zaizkigu 
lausoan galduta. Clark eta Gerrigen teoria aztertzean ere antzeko ondorioa atera dugu: 
antzezpenaren kontzeptua zorrotz definitzen ez dutenez, horren kontzepzio estua 
hartuz gero adibide batzuk azaldu ezinean geratzen gara, eta kontzepzio lausoago bat 
hartuta, aldiz, antzezpenaren nozioa bera ahul eta ezin erabilizko egiten zaigu. Bi 
hurbilpen horiei, bakoitzari bere aldetik, begiratu ondoren, bien arteko alderaketa egin 
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dugu: Antzezpenaren Teoria eta Oihartzunezko Aipamenarena, etsaitzat aurkeztu izan 
bazaizkigu ere, antzekoak dira gauza askotan. Bereziki, ahultasunak dituzte berdinak. 

 
Lehenengo ataletan zenbait teoriaren ahultasunak bistara ekarri ditugu; 

alderantzizkoa egin dugu azkenekoan: aztertutako teoriek komun dituzten zenbait 
puntu analizatu ditugu. Bi dira hemen landu ditugunak, garrantzitsuenak direlakoan: 
batetik, autore guztiei nabari zaie ironiaren azterketatik esandakoa kentzeko ahalegina. 
Ahalegin horren arrazoiak ulertu eta autore bakoitzak hartutako saihesbidea aztertu 
dugu. Lehenengo puntu hori da, gure bide propioari ekitean, kontuan izango dugun 
aurrenekoa: datorren kapituluan, bigarrenean, ironian esandakoak sortzen duen arazoari 
irtenbide egoki bat emango dion planteamendua jostea izango dugu helburua. 

 
Esandakoaren arazoari irtenbidea eman nahia da, beraz, aztertu ditugun 

teorietan aurkitu dugun lehenengo puntu komuna. Bigarrena, hiztun ironikoaren 
jarrerarena da. Autore guztiek izan dute zer esana hiztun batek ironiko izatean hartzen 
edo erakusten duen jarreraz. Berriro ere, era desberdinez heldu diote puntu horri 
batzuek eta besteek. Alabaina, gure teoria eraikitzerakoan erabiliko dugun puntua 
horixe da: hirugarren kapituluan egingo dugu hori.  
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Lo peor es cuando has terminado un capítulo y la máquina de escribir no aplaude. 
 (Orson Welles) 
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2.0. |  SARRERA 

 
 

 
 
 
Bukatu berri dugun kapituluan, ironiari buruz zenbait teoriatatik zer esan den 

ikusi dugu. Hurbilpen desberdinak aztertu ditugu, eta bakoitzaren muga eta 
ezintasunak bistara ekarri ditugu. Teorien arteko desberdintasunak ukitu ondoren, 
autore horiek ironia lantzerakoan komun dituzten zenbait puntu aztertu ditugu: 
hurbilpen guztietan asumitzen da (batzuetan esplizituki, beste batzuetan ilunago) 
ironian ez dagoela “esandakorik”; halaber, autore guztiek egin diote lekua hiztun 
ironikoaren jarrera gehienetan negatiboari beren hurbilpenetan.  

 
Hemendik aurrerakoetan, ironia azaltzeko gure proposamen propioa 

aurkeztuko dugu. Horretarako, lehenengo kapituluan aztertu ditugun teoriek komun 
dituzten bi asuntzio horiek hartuko ditugu abiapuntutzat. Hasteko, kapitulu honetan, 
ironia pragmatikatik azaltzeko bide bat irekiko dugu: ironian esandakoak sortzen dituen 
arazoak buruan izanda, horiek konpontzen dituen proposamena aurkeztuko dugu. 
Hurrengo kapituluaren helburua izango da hiztun ironikoaren jarrerari, beste zenbait 
ezaugarriri bezalaxe, lekua egitea gure proposamenean. 

 
Kapitulu honetan, beraz, ironiaren azalpen baterako oinarriak emango ditugu. 

Horretarako, ironia azaltzerakoan esandakoak sortzen duen arazoa xeheki aztertuko 
dugu aurrena: aurretik aztertu ditugun teoriek arazo horri emandako erantzunak 
baztertu ditugunez, geure burua arazo horren aurrean nola kokatuko dugun ikustea 
ezinbestekoa da. Jarraian, ironia azaltzen zein ikuspegitik ariko garen azalduko dugu: 
zein den gure planteamendu orokorra, zein tresna eta kontzeptu erabiliko ditugun 
gure azalpenean, eta nondik edaten duten horiek guztiek. Teoria mailako 
planteamendu horrek kasu arrunten adibideen gainean nola funtzionatzen duen 
ikusiko dugu gero, eta, adibidez adibide, planteamendu horren zenbait ezaugarri eta 
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puntu garrantzitsu argituko dugu. Kapitulu honetako lehen hiru ataletan egingo dugu 
hori guztia. 

 
Orain arte aztertu ditugun teorietan honako joera hau atzeman dugu: ironia 

fenomeno erabat bereizitzat hartzen dute, uharte bat bailitzan, eta horrenbestean 
tresneria osoki bereziz gerturatzen zaizkio fenomeno horri autore gehienak. Ondorioz, 
ironia azaltzeko teoriatxoak osatzen dituzte, gero, askotan, hurbilpen orokorretan 
txertatzen zail diren teoriatxoak. Guk ironiaz dugun ikuspegian alabaina, honako hau 
da abiapuntu garrantzitsu bat: ironia ez da hizketa kasu marjinal bat, kasurik 
sinpleenetatik erabat bereizia. Baditu zenbait ezaugarri kasu arruntenetatik 
desberdintzen dutenak, baina horrek ez du aparteko egiten. Horrenbestean, gainerako 
hizketa motak azaltzeko darabilgun planteamendu berarekin helduko diogu ironiaren 
azalpenari. Horretarako, 2.4. atalean gure eskema teorikoa adibide ironikoei aplikatzen 
hasiko gara. Adibiderik arruntenak azaldu ditugun bezala azalduko ditugu adibide 
ironikoak, edo, gutxienez, abiapuntu beretik hurbilduko gatzaizkie ironia adibideei. 
Ironiaren bereizgarriak direla medio, kasurik arruntenetan ageri ez zitzaizkigun 
zenbait kontzeptu gehitu beharko dizkiogu gure hurbilpenari: esango balitz bezala 
(hemendik aurrera, “ebb”) egitea izango da kontzeptu nagusia puntu honetan. Ironia 
azaltzeko gehitu behar izango dugunak, halere, arazorik gabe egingo du bat gure 
eskema orokorrarekin; ez hori bakarrik: ironia azaltzeko gehituko ditugun puntuek 
beste zenbait fenomeno azaltzen ere lagunduko digute. Izan ere, kasu arruntetatik 
bereizten denean ere ironia ez da bakarrik aldentzen: badira ironia bezalaxe bereizten 
diren beste zenbait fenomeno ere. 

 
Aurretik egin dugun bezala, adibide ironikoak aztertzen ari garen heinean 

zenbait puntu argituko ditugu teoria mailan. 2.5. atalean, “eduki ironiko” 
deritzagunari begiratuko diogu zehatz-mehatz.  

 
Gure azalpenari jartzen zaizkiokeen hainbat kontradibide edo traba ere 

argituko ditugu: 2.6. atalean egingo dugu hori. Kontradibide horiei erantzunez 
amaituko dugu kapitulu hau. 

 
Gure azalpenean, ebb-kasutzat definituko dugu ironia. Halere, ironia ez da ebb-

kasu bakarra. Hurrengo kapituluko lana izango da ironia beste ebb-kasuez bereiziko 
diguten ezaugarriak azaltzea. 
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2.1. | ARAZOA: ZER ESATEN DA IRONIAN? 

 
 

 
 
 
 
Lehenengo kapituluan, ironiari buruz zenbait autorek zer esan duen ikusi 

dugu. Desberdintasunak ez dira falta batzuen zein besteen azalpenen artean, baina 
adostasunik ere bada. Bi puntutan egiten dute bat, nagusiki, teoriek: hasteko, ironian 
esaten ez den proposizio bat badela116 defendatzean egiten dute bat. Puntu horri 
helduko diogu orain, ironia azaltzeko gure bide propioa eraiki nahi dugun honetan. 
Bigarren adostasun puntuari, hiztunaren jarrerari dagokionari, datorren kapituluan 
helduko diogu. 
 

Ekar dezagun gogora esandakoaren arazoa, dagoeneko ezaguna zaigun adibide 
bati helduz: Xabier, Aitor eta lagun finaren adibideari. Honela zioen adibide horrek: 

 
 

Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek 
Aitorren sekretu bat saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite 
bai Aitorrek eta bai haren entzuleek ere. Aitorrek: 
 

_________________________________________________ (1) Xabier lagun fina da. 

 

                                                 
116 Edo baiezten ez dena, izan dezagun gogoan Sperberren aipu hau: “Azalpen klasikoetatik erabat bereiziz, aipamenaren teoriak eta 

antzezpenaren teoriak honako hau baieztatzen dute: hitzezko ironian esanahi bakarra dago, esanahi literala hain juxtu. Alabaina, 

esanahi hori ez da baieztu: Aipamenaren teoriaren arabera, hiztunak arbuiozko jarrera adierazten du soilik aipatu egin duen 

esanahiarekiko”. (Sperber, 1984: 130 or.) 
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Ikusi dugu, orain arte aztertu ditugun hurbilpenen arabera, adibide horretan 

Aitorrek ez duela XABIER LAGUN FINA DA esan; proposizio hori, esango balitz bezala, 
aipatu edo antzeztu egiten dela defendatzen dute autore batzuek eta besteek. Irtenbide 
horiek baztertu egin ditugu aurreko kapituluan, ezintasunak eta mugak ez baitzaizkie 
falta. Aitzitik, “esandakoaren arazo” deritzagun horri erantzunen bat eman beharko 
diogu guk ere: irtenbide egokiak eman ez badizkiote ere, arazoa bistaratzerakoan ez 
zitzaien arrazoirik falta aztertu ditugun teoriei. Horrenbestean, gure hurbilpen propioa 
abiarazteko, auzi horren aurrean kokatu behar dugu geure burua lehenik.  

 
Teoria mailan esan ditugunak alde batera uzten saiatzen bagara, badirudi ez 

datorrela gure intuizioekin bat ironian ez dela ezer esaten baieztatzea. Are gehiago: 
badirudi intuitiboki argi dagoela ironian zerbait esaten dela. Adibide baterako: 
demagun, gure (1) adibidearekin jarraituz, Aitorren entzuleetako batek, Gorkak, 
hurrengo egunean, Aitorrek esandakoaren berri ematen diola Iñakiri, Iñaki ez baitzen 
bertan Aitorrek hitz egin zuenean.  

 
Gorka: Atzo Xabierrez hitz egin zigun Aitorrek. 
Iñaki: Eta, zer esan zuen? 
 
Ez dago ezer arrarorik Iñakiren galderan. Ez da zaila ulertzeko, badirudi 

erantzunak ere erraza behar lukeela. Baina, nola erantzun beharko lioke Gorkak? 
Erantzun liezaioke: “Aitorrek esan zuen Xabier lagun fina dela”, baina, hori eginez 
gero, argitu beharko lioke hori, esatekotan, ironikoki esan zuela Aitorrek, bestela 
Iñakik ez baitu ulertuko Aitorrek benetan komunikatu nahi izan duena.  

 
Gorkak badu beste aukerarik ere: “Aitorrek esan zuen Xabier ez dela lagun fina, 

eta bera inozo hutsa izan dela orain arte harengan konfiantza izan duelako”. Aitorrek 
komunikatutakoari leialago zaio erantzun hori, baina arretaz begiratuz gero, ikusiko 
dugu Gorkak zera baieztatu duela: Aitorrek, egin zuen esaldiaren inplikaturak esan 
zituela. Alegia, Aitorrek XABIER LAGUN FINA DA ez den zerbait (are gehiago, horren 
kontraesankorra den zerbait) esan zuela.  

 
Ez dirudi bi horiek gure intuizioei erantzutearren har genitzakeen biderik 

onenak direnik, ez bata ez bestea. Badirudi ez dagoela modu sinplerik, errazik, esaldi 
ironiko baten berri emateko “esan”, “baieztatu”, eta antzeko aditz arruntak erabiliz. 
Ironian zer esan denari buruzko intuizio garbiak ditugula dirudien arren, intuizio 
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horiei gertuagotik begiratuz gero, eta arretaz aztertu, ikusiko dugu intuizio horiek ez 
digutela azaltzen argi eta garbi ironian zerbait esaten denik edo, ez, behintzat, zer 
esaten den ironian.  

 
Esaldi ironiko baten berri egoki emateko, nahitaezko dirudi argitzea hiztunak 

zerbait “ironikoki esan” duela. Datozen ataletako lana horixe izango dugu: “ironikoki 
esatea” zer den argitzea.  

 
Bide honetan tentuz eta poliki abiatu beharko dugu. Izan ere, “esandakoa” oso 

kontzeptu nahasia da, eguneroko intuizioz eta gehigarri teorikoz josia. Horrexegatik 
utziko dugu albo batera gure azalpenean, eta esaldi bat aztertzerakoan beste maila 
batzuk eskaintzen dizkigun abiapuntu batetik abiatuko gara. Abiapuntu horrek, John 
Perryren teoria erreflexibo-erreferentzialean izango du iturria. Perryren teoriak esaldia 
dauka aztergai nagusitzat; esaldiaren baitan eduki desberdinak atzeman daitezkeela 
baieztatzen du Perryk. Planteamendu horrekin, hizkuntzaren filosofiak (batzuek 
“semantika filosofiko” esaten dioten horrek) urte luzetan izan zituen zenbait arazo 
konpontzen ditu Perryk: ko-erreferentziaren eta erreferentziarik ezaren arazoak, 
bereziki. Tradizio erreferentzialistaren arazo nagusiak izan dira horiek. Perryk, 
oinarrian erreferentzialista den planteamendu bat eskaintzen digu-eta, edukiaren 
baitan dimentsio desberdinak onartzen dituenez, arazo horiei aurre egiteko hurbilpen 
egokia eskaintzen digu (ikus Perry, 2001).  

 
Berriki, Korta eta Perryk teoria erreflexibo-erreferentziala zenbait arazo 

pragmatikori aplikatzeko saioa egin dute (ikus Korta & Perry, 2006a, 2006b, 
forthcoming-a eta forthcoming-b). Gure lana pragmatikaren esparru horretan kokatzen 
da: oinarrian Perryren teoria hartuta, Korta eta Perryren aplikazioaren bidetik dator, 
autoreek “Critical Pragmatics” (ikus Korta & Perry, forthcoming-c) deritzaten bide 
horretan: ironia oinarri horietatik abiatuta azaltzea da kapitulu honen helburua. 
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2.2. |    PRAGMATIKA KRITIKOA: KONTZEPTUAK ETA 

TERMINOAK 

 
 

 
 
 

 
Gure azterketa pragmatikan zehatz kokatzeko, defini ditzagun hemendik 

aurrera erabiliko ditugun tresna eta kontzeptuak, pragmatikari zein ikuspuntutatik 
heltzen diogun argi gera dadin. Gure helburu azkena ironia azaltzea bada ere, 
oinarriak finkatzerakoan hizketa kasurik arruntenak izango ditugu buruan, gero hor 
ironia kasuak nola txertatzen diren ikusteko. “Kasu arrunt” deritzagu, oro har, hiztuna 
zintzoa denean, literalki hizketan ari denean, eta haren plan komunikatiboan asmatzen 
duenean. Planteamenduari ahalik eta modurik garbienean heltzeko, baierako kasuez 
ariko gara soilik, hasteko behintzat. 

 
Azaldu dugu gure aztergaia esaldi batekin egindako ironia izango dela. Esaldi 

bat, hizkuntza erabiltzeko ekintza bat da, hiztun batek egiten duena: “gertaera 
zehatzak, hiztunen ekintza intentzionalak, noizbait eta nonbait gertatzen direnak, eta 
normalki hizkuntza darabiltenak”117. Esaldiek edukiak dituzte (gera bedi argi, edukiak 
ez direla, beraz, perpausenak, esaldi eta usteenak, eta, oro har, gogo-egoera 
intentzionalenak, baizik). Hizkuntzaren filosofian, eduki hori bat dela kontsideratu 
izan da (alegia esaldi bakoitzak eduki bat eta bakarra duela, nahiz eta bi esaldik eduki 
bera izan dezaketen), eta eduki bakar hori identifikatu izan da (besteak beste Kaplan 
(1989)ren eraginez), oro har, esandakoarekin (“what is said”), adierazitako proposizioarekin 

 

                                                 
117 “Specific events, the intentional acts of speakers at times and places, typically involving language”. (Korta & Perry, 2006c) 
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(“THE proposition expressed”) eta esaldi baten egia-baldintzekin (“THE truth-conditions 
of an utterance”); alegia, hiru horiek (denak singularrean, gera bedi argi) eta esaldiaren 
edukia trukagarritzat hartu izan dira. Perry (2001) tradizio hori haustera datorkigu: 
esaldiaren edukia ez da bat, esaldi bakoitzak eduki batzuk baititu. Beraz, edukia ezin 
da gehiago beste hiru horiekin parekatu eta trukatu. Esaldi batek eduki batzuk ditu; 
eduki bakoitzak bere egia-baldintzak (nahiz eta eduki baten eta bestearen egia-
baldintzek harremanik izango duten, jakina), eta egia-baldintza (multzo) bakoitza (edo, 
eduki bakoitza) proposizioen bidez errepresentatzen da. 

 
Gure proposamenaren giltza honetan datza: hiztun batek esaldi bat egiten 

duenean, esaldi horrek eduki desberdinak dauzka. Eduki horiek (besteren artean) 
klasifikatzeko darabilgun tresna teorikoa proposizioa da. Eduki horien artean, bereizi 
egingo ditugu eduki semantiko minimoa, eduki erreflexiboak eta eduki lokutiboa. 

 
o Eduki erreflexiboak: Esaldi baten eduki erreflexiboak (Perry, 2001) esaldiari 
buruzko edukiak dira, esaldiari berari buruzko egia-baldintzadunak. Eduki 
erreflexiboekin soilik, ezin dugu hiztun batek esaldi baten bidez esaten duena 
adierazi, esaldi horren karakterizazio erreflexiboa eman dezakegu soilik, esaldiari 
lotutako deskribapena alegia. Esaldi batek eduki erreflexibo bat baino gehiago 
izan dezake, eta horiek “inkrementalitate” mailan (ikus Perry, 2001) aldatuko dira, 
alegia bi eduki erreflexibo ditugunean bata izan daiteke bestea baino 
inkrementalagoa, bata egon daiteke esaldiarekiko bestea baino askeago, 
testuinguruko faktoreak kargatzen ditugun heinean. Esaldiaren eduki 
erreflexiboen artean, eduki semantiko minimoa daukagu. 
 
o Eduki semantiko minimoa118: Batetik, esaldi bat egin dela, eta, bestetik, esaldi 
horren eduki konbentzionala, bi horiek kontuan hartuz lortzen den edukia, 
bestelako prozesu pragmatikoak kontuan hartu aurretik (anbiguotasuna, 
nanbiguotasuna, lausotasuna, eta abar). Semantika ikuspegi minimalistatik 
definitua dakargu: hizkuntza bateko hitzen esanahiak, eta adierazpen 
konplexuetan agertzen diren konbinazio moduak interpretatzeko erregelak 
sartzen dira hor, ez besterik. Gauzak horrela, eduki semantiko minimoa da 

 

                                                 
118 Korta eta Perryk “KP-2” deritzatena (Korta & Perry, 2006b: 9 or.) 
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testuinguruaren ezaugarri adierazgarriak ezagutzen ez dituen norbaitek 
atzematen duen edukia.  
 
o Eduki lokutiboa: Tradizio pragmatikoan “esaldiaren edukiA” (“esandakoA”, 
“adierazitako proposizioA”, “esaldiaren egia-baldintzA (multzoA)”) esan izan 
zaiona da, Perry (2001)ek “eduki erreferentzial”, “edukiC” edo “eduki ofizial” 
deritzana; oinarrian, desanbiguazioaren eta erreferentziak finkatzearen ondoren 
sortzen den edukia. Eduki lokutiboa, gehienetan, tradizioz esandakoa deritzana 
izango da. Baina ez beti (eta, esku artean dugun gairako garrantzitsuena denez, ez 
ironian). Esandakoak alderdi forense gogorra du, kontzeptu horren eguneroko 
erabileratik datorkiona: esandakoa ez dagokio soilik esaldiak deskribatzeari, baita 
horien ondorioen gaineko ardurari ere. Eduki lokutiboa kontzeptu teorikoa da, eta 
ez ditu alderdi forense horiek. Askotan, halere, biak parekagarriak izango dira. 

 
Esaldi bat ulertzerakoan, entzuleak eskuragai ditu eduki horiek guztiak. 

Hizkuntzalari eta filosofoen artean ohikoa denaren aurka, beraz, ezin hitz egin 
dezakegu esaldiaren edukiaz, eduki bakarraz alegia, edo esaldi baten egia-baldintza 
bakarrez. Halere, esaldi batek eduki asko izan ditzakeen arren, horrek ez du esan nahi 
hiztunak proposizio asko esaten dituenik. Esandakoa, zenbait kasutan kontzeptu 
korapilatsua den arren, erabilgarria da beste askotan, eta erraza atzematen. “Gauza 
bera esatea” posible den mementotik batez ere (Korta & Perry, forthcoming-a: 15 or.). 

 
Eduki lokutiboa izango da, gehienetan, beraz, hiztunak esan duena. Baina ez 

beti. Izan ere, esandakoak baditu eduki lokutiboak ez dituen gehigarri batzuk119, 
hiztunaren erantzukizun eta atxikimenduari dagozkienak: 

 
o Erantzukizuna edo ardura, nozio sozial eta moraltzat daukagu. Erantzukizun 
batzuk emanak datozkigu, beste batzuk geure gain har ditzakegu une jakin batean. 
Erantzukizun bat hartzearen ekintzari atxikitzea edo konprometitzea deritzagu120. 
Konprometitzea ekintza soziala da: zerbaitekiko erantzukizuna hartzen da, eta 

 

                                                 
119 Eduki lokutiboaren eta esandakoaren arteko bereizkuntzaz sakonago jardungo dugu 2.3.3 azpi-atalean. 

120 Kontzeptuak nahasgarri gerta daitezkeen honetan, terminologia zorrotz erabiltzeak garrantzi bizia du. Hemendik aurrerakoan, 

ingelesezko “responsibility” hitzari “ardura” edo “erantzukizun” esango diogu; “to commit”-en ordezkoak “konprometitu” edo 

“atxiki” izango dira eta, beraz, “atxikimendu” edo “konpromiso” diogunean “commitment”-az ari gara. 
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norbaiten aurrean; halaber, konprometitzen denaren (gure kasuan, hiztunaren) 
asmoa eskatzen du. 
 
Kasurik arruntenetan, erantzukizuna eta konpromisoa biak bat ageri zaizkigu. 
Konprometitzea, izan ere, erantzukizuna hartzea da. Lehenengoak dakar 
bigarrena. Ez da horrela gertatzen, ordea, alderantzizko noranzkoan: 
konpromisorik hartu gabeko erantzukizunak baditugu. Zerbaitekiko 
konprometitzea ekintza bat da, erantzukizunak izatea horren ondorioa. 
 
Guri dagozkigunak, esan gabe doa, hizkuntzaren bidez hartutako konpromisoak 
dira, eta horiekin etorritako erantzukizunak. Horrela, hiztunak, esaldi batekin, 
eduki bati atxikitzen dio bere burua (edo, nahi bada, eduki horrekiko 
konprometitzen du bere burua), eta, horrekin, eduki horren egiarekiko 
erantzukizuna hartzen du, esaldiaren entzule(ar)en aurrean normalki. Esaldiak 
ekintzak direnez, horiei loturiko elementuak izango ditugu: agente bat, asmo bat, 
mugimendu fisiko bat, testuinguru bat, ekintzaren ondorioak, eta abar. Esaldiak, 
halaber, ekintza sozialak direnez, beste pertsona batzuk, konpromisoak, 
erantzukizunak, eta abar ere izango ditugu. 
 
Eduki batekiko konpromisoa hartzea zerbait konstitutiboa da hizketa-ekintzetan; 
puntu hori Searleren bidetik planteatua dakargu:  

 
Baiespen bat ekintza ilokutibo mota bat da, arau semantiko eta pragmatiko nahiko zehatz jakin 

batzuen arabera jokatzen duena. Hona hemen arauok: (…) 4. Zintzotasun araua: hiztunak bere 

burua atxikitzen dio adierazitako proposizioaren egiaren uste bati.121 

 

(…) hizketa-ekintza orok dakar era bateko edo besteko atxikimendua. Adibide ezagunenak 

promes egitearen hizketa-ekintzak dira, (…) baina baiesteak hiztuna atxiki egiten dio baietsitako 

proposizioaren egiari.122 

 
 

                                                 
121 “An assertion is a type of illocutionary act that conforms to certain quite specific semantic and pragmatic rules. These are: (…) 4. 

The sincerity rule: the speaker commits himself to a belief in the truth of the expressed proposition.” (Searle, 1974-5/1979-a: 62 or.) 

(Hemendik aurrerakoan artikulu horren orrialde-erreferentziak 1979-a-ko lanekoak izango dira). 

122 “(…) just about every speech act involves a commitment of some kind or other. The famous examples are speech acts like 

promising, (…) but asserting commits the speaker to the truth of the proposition asserted.” (Searle, 2001: 147 or.)  
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Baina egia aldarrikatzean geure buruari ere jartzen diogu atxikimendurik. Baiespen bat egitean 

erantzukizuna hartzen dugu egiarekiko, zintzotasunarekiko, eta ebidentziarekiko.123 

 

Hiztun batek esaldi bat egiten duenean, beraz, esaldi horren eduki bati atxiki 
zaiola deritzagu, eduki horrekiko erantzukizuna hartzen badu esaldi hori 
egitearekin. 
 
o Hiztun batek esaldi baten eduki bat esan duela defendatuko dut, baldin eta 
esaldi hori egitearekin intentzionalki eta modu agerian atxikitzen badio bere burua 
eduki horri; hau da, asmoa baldin badauka entzulea ohar dadila esaldia asmo 
horrekin egin duela.124 

 
Hiztunak esaldiak egin egiten ditu, eta adierazi, berriz, usteak, asmoak, 

nahiak,… Horiek osatzen dute hiztunaren plan komunikatiboa. Hiztun batek esaldi bat 
egitean uste asko izan ditzake, baina bada bat berezia dena: 

 
o Hiztunaren plan komunikatiboan bada uste bat gainerakoetatik bereizten dena. 
Uste horri uste motibante deritzagu, eta esaldi bat egitean garrantzi berezia du: 
esaldia motibatu duen ustea baita.  
 
Hiztun batek ideiak eta nozioak ditu buruan; esaldi baten edukien osagaiak, aldiz, 
propietate eta objektuak dira (Perry, 2001: 123 or.). Horrela, hiztunaren uste 
motibantea ideia eta nozioz osatua dago, eta egindako esaldiaren edukiak 
propietate eta objektuz: bi maila desberdin direnez, bi eduki desberdin dira. Baina, 
desberdin izanda ere, kasu arruntetan, esaldiaren eduki lokutiboa klasifikatzeko 
erabiltzen dugun proposizioa eta uste motibantearen eduki erreferentziala 
klasifikatzeko erabiliko dugun proposizioa berdinak dira egia-baldintzetan125. 

 

                                                 
123 “But in making the truth claim we are also imposing commitments on ourselves. In making an assertion we take responsibility 

for truth, sincerity, and evidence.” (ib.: 176 or.) 

124 “Esatea” da, izan dezagun gogoan, hasiera-hasieratik argitu nahi dugun kontzeptua. Hori horrela izanda, helduko diogu kontzeptu 

horri sakonago, baina garrantzitsu deritzagu aurrena beste zenbait bereizkuntza eta argibide egiteari. 2.4.2. atalean zehaztuko dugu 

polikiago zeri deritzagun “esatea”, hori “esango balitz bezala egitea”z bereizten dugun neurrian. 

125 Perryren (2001) hurbilpenaren arabera, proposizioak objektu abstraktuak dira, egoera kognitiboak klasifikatzeko erabiltzen 

ditugunak, errepresentazioei dagozkien egoerak bereziki. 
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Hemendik aurrera, beraz, kasu arruntetan hiztunaren uste motibantearen eduki 
erreferentziala eta hiztunak egin duen esaldiaren eduki erreferentziala (lokutiboa) 
bat datozela esango dugu.  
 
o Kasu arruntetan hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialarekin eta 
esaldiaren eduki lokutiboarekin bat egiten duen proposizioari “adierazitako 
proposizio” deritzagu (izan dezagun gogoan baierako kasuez soilik ari garela). 
 

Honaino ikusitakoarekin, zera esan dezakegu: hiztun batek, esaldi bat egitean, 
eduki asko adierazten ditu. Horietako batek maila pribilegiatua izan ohi du, “eduki 
lokutibo” deritzagunak normalean. Eduki horrekin bat datorren ustearen edukia da 
hiztunak esaldiaren bidez adierazitako proposizioa. Halaber, kasu arruntetan behinik 
behin, adierazitako proposizio horrekin bat egiten duen edukia duen ustea izango da 
hiztunaren uste motibantea. Gainera, hiztun batek esaldi bat egiten duenean, esaldi 
horren edukiren batekiko konpromisoa hartzen badu esaldi hori egitearekin, eduki 
hori esan egin duela esango dugu.  

 
Horretaz guztiaz gain, hiztunak, esaldia egitearekin, inplikaturak 

komunikatzen ditu. 
 

o Esan dugu esaldi batek eduki asko dituela. Eduki batzuk esaldiaren 
esanahiaren, hiztunaren asmoen eta testuinguruko gertaeren emaitza dira (hasi 
eduki minimotik eta, erreflexiboetatik barrena, eduki lokutiboraino); horiez gain, 
“inplikatura” deritzenak dauzkagu126. Inplikaturek indeterminaziorako joera dute, 
eta gogorragoak edo ahulagoak izan daitezke, indeterminazio mailaren arabera. 
Bukatzeko, inplikatura oro ezabagarria, kalkulagarria eta askaezina da. 
Inplikaturetarako hurbilpen orokortuak Griceren teoriatik edaten du (Grice, 
1967a/1989: 39 or.) 
 
o Inplikatura guztiak ez dira berdinak. Hiztun batek, esaldi bat egitearekin, 
komunikatu nahi dituen inplikaturak atzemateko, entzuleak, esaldiaren edukiez 

 

                                                 
126 Ia aho batez onartua dagoen bereizkuntza batean oinarrituko naiz hemen, inplikaturak eta eduki lokutiboa (“esplizitura”, 

“esandakoa gehi inpliziturak”, eta abar) bereizteko. Eztabaida honen xehetasunek ez dute eraginik nire argumentu orokorrean. 

Argibide gehiagorako, ikus Korta & Perry, 2006c. 
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gain, informazio gehiago erabili behar izaten du, beste proposizio batzuk alegia. 
Inplikaturak inferitzerakoan testuinguruko zein proposizio erabili behar diren 
seinalatu egiten digu hiztunak, esaldia egitearekin. Hiztunak inplikaturak erabil 
ditzake hori egiteko. Proposizio horiei “zubi-eduki” esango diegu127. Zubi-
edukiko inplikaturak, entzuleari inplikatura gehiago atzematen laguntzen dioten 
inplikaturak dira. 

 
 Honekin guztiarekin, gure planteamendu teorikoaren ikuspegi orokor bat 

daukagu dagoeneko, hiztun batek esaldi bat egiten duen kasu sinplea, ohikoa, azaltzea 
ahalbidetuko diguna: hiztun batek, esaldi bat egin du. Esaldi horrek eduki desberdinak 
ditu: hasi eduki semantiko minimotik, eta eduki lokutiboraino, tartean egon daitezkeen 
eduki erreflexibo guztiekin. Hiztunak, esaldi hori egitean, badu uste motibante bat; 
uste horren eduki erreferentziala eta esaldiaren eduki erreferentziala (lokutiboa) bat 
eta bera dira: adierazitako proposizioa. Hiztuna, esaldi hori egitean, normalki eduki 
lokutiboarekiko konprometitu da: eduki horrekiko erantzukizuna hartu du. Hiztunak, 
beraz, esaldi hori egitean, esaldi horren eduki lokutiboa esan du. Horrez gainera, 
hiztunak zenbait inplikatura komunikatu ditu; horien artean, badira batzuk, beste 
inplikatura batzuk atzematen laguntzeko seinalatu dizkionak hiztunak entzuleari. 
Inplikatura horiek osatzen dute zubi-edukia.  

 
Eskema horretan, maila guztietan egiten dute lan hiztunaren asmoek. Esaldiak 

ulertzerakoan, hiztunaren asmoak atzemateak pauso guztietan du bere papera.  
 
Honaino, gure eskemak kasu arruntetan egiten duen bidea. Halere, erakutsiko 

dugun gisan, gure planteamenduak argi ditzake arrunt diren kasu horietatik aldentzen 
direnak ere. Baina, hasteko, oinarrizko adibideei helduko diegu, erabiliko ditugun 
kontzeptuak argiago ikus baititzakegu horrela.  

 

                                                 
127 Guk “zubi-eduki” deritzagun horrek antzekotasun nabariak ditu Sperber eta Wilsonek “premisa inplikatu” deritzenarekin. 

(Sperber & Wilson, 1986/95: 195 or.). 



2.        | EBB-TEORIA IRONIA AZALTZEKO    107 
 

 
 
 

 

 

2.3. |    KASURIK ARRUNTENAK ARGITZEN 

 
 

 
 
 
 

 

2.3.1. Edukien ugaritasuna 
 
 
Ikus dezagun nola funtzionatzen duen gure eskema teorikoak kasu arrunt 

deritzegunen adibide baten gainean:  
 

 
JPk ohar bat aurkitzen du, Mark Twainek idatzitakoa, bere txabolako 
liburu zahar batean gordeta. Honela dio oharrak: 

 
__________(19) Kokoteraino nago jendea bidali eta bidali ari zaidan igelei buruzko 
ipuin horiez guztiez. 128 

 
 

JPk ez daki oharra nork idatzi zuen, ezta noiz idatzia den ere. Halere, 
testuinguruaz ezertxo ere ez badaki ere, JPk, euskaraz badakienez, esan dezake honako 
hau:  

 
 

                                                 
128 “I am sick of all these frog stories people are sending me”. (Korta & Perry, 2006a: 14 or.) Adibidearen azalpenerako ere artikulu 

horri jarraituko diot. 
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(PMIN19) (19) IDATZI ZUENA, KOKOTERAINO ZEGOEN JENDEA BIDALI ETA BIDALI ARI 

ZITZAION IGELEI BURUZKO IPUINEZ, (19) IDATZI ZUEN GARAIAN. 129 
 
 
Hori esatean, JPk ez daki oharrak zer esaten duen, zein proposizio adierazten 

duen. Ez oharraren eduki minimotik harago, behinik behin. Baina horrek erakusten 
digu batzuetan ez dela beharrezkoa hiztun batek esaldi batekin esan duena atzematea, 
esaldi horri buruzko deskribapen bat egiteko, edo esaldi horri nolabait erantzuteko 
(Korta & Perry, forthcoming-a: 15 or.).  

 
Maila honetan, beraz, oharraren testuinguruaz ezer ez dakienean, edo, bestela, 

oharraz dakien bakarra euskaraz idatzia dagoela denean, JPk esaldiari lotutako 
deskribapen erreflexibo minimoa egin du oharreko esaldiak adierazitako proposizioaz. 
Horrela, esaldiaren egia-baldintza batzuk identifika ditzake JPk, baina esaldiari lotuta 
soilik.  

 
Hiztuna euskaraz ari dela kontuan izanda, euskarazko hitzen esanahia eta hitz 

horiek adierazpen konplexuetan osatzeko arauak behar izan ditu JPk bere deskribapen 
erreflexibora iristeko. Gauzak horrela, eduki semantiko minimoaren mailan geundeke. 

 
Entzule batek era asko dauzka hiztun batek esan duena deskribatzeko. 

Deskribapen horiek guztiak dimentsio garrantzitsu batean aldatzen dira: 
inkrementalitate mailan, edo testuinguruarekiko duten dependentzian alegia. 
Graduazio horretan, deskribapen erreflexiboek lagun diezagukete maila batetik bestera 
pasatzen: gure adibidean, JPk, oharra irakurri duenean, ikusi dugun mailan soilik 
deskriba dezake oharrak esaten duena. Baina maila hori deskribatu ahal izateak lagun 
diezaioke oharra idatzi zuenaz gehiago jakiten, horrela, esandakoa deskribatzeko era 
ez horren erreflexiboetara iristeko: esaldiari berari horrenbeste lotzen ez zaizkion 
deskribapenetara iristeko, alegia. 

 

 

                                                 
129 Perry (2001)i jarraiki, beltzez emango ditugu esaldiaren hizketagaiari (subject matter) eta proposizio singularren osagaiei 

dagozkien hitzak. Letra etzanez adieraziko dugu identifikatze baldintzak direla proposizioaren osagaiak, eta ez horiek betetzen 

dituzten objektuak. 
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Korta eta Perryren adibide horrekin jarraituz, demagun JPk lortu duela oharra 
zein urtetan idatzi zen asmatzea, historialari baten laguntzaz, esaterako: oharra 1878an 
idatzi zuen norbaitek, eta orduz geroztik txabola horretan egon da, mugitzekorik egin 
gabe. Oharra, beraz, garai hartan txabola horretan bizi zen norbaitek idatzi zuen. 

 
Informazio hori eskuratuta, JPk egin dezake orain testuinguruari gutxiago 

lotzen zaion deskripzio bat:  
 

(PX19) 1878AN (19) IDATZI ZEN TXABOLAN BIZI ZENA KOKOTERAINO ZEGOEN, 
1878AN, JENDEA BIDALI ETA BIDALI ARI ZITZAION IGELEI BURUZKO IPUIN 

GUZTIEZ. 
 
Deskribapen hori egiteko, testuinguruko informazioa erabili du JPk, lehendik 

ere erabiliak dituen tresna semantikoez gain (hitzen esanahia eta hitzak adierazpen 
konplexuetan moldatzeko arauak). Gauzak horrela, iritsiak gara esaldiaren eduki 
minimotik harago. Halere, JPk oraindik ezin du esaldiari lotzen ez zaion deskribapenik 
egin. Esaldiaren eduki erreflexiboetako batean gaude, beraz.  

 
Eduki erreflexibo batek beste batera eraman gaitzakeela esan dugu. 

Adibidearekin jarraituz, pentsa dezakegu JPk ikertu egiten duela 1878an bere txabolan 
zein bizi izan zen, eta jakiten duela Mark Twain bizi izan zela bertan. Gauzak horrela, 
JPk esan dezake: 

 

(PR19) MARK TWAIN KOKOTERAINO ZEGOEN 1878AN JENDEA BIDALI ETA BIDALI 

ARI ZITZAION IGELEI BURUZKO IPUIN GUZTIEZ. 
 
Twainek adierazitako proposizioaz JPk egin duen deskripzio hori ez zaio 

esaldiari batere lotzen; ez autorea ez urtea daude oharrari lotuta identifikatuak. 
Erreflexibitatea atzean utzi dugun une honetan, beraz, esan dezakegu esaldiaren eduki 
lokutiboa atzeman dugula. Puntu honetan, hortaz, JPk esan dezake badakiela oharrak 
zer esaten duen, oharraren autoreak zer esan zuen alegia.  

 
 Mark Twain zintzoa zenez, ez-literalki hizketan ari ez zenez, eta bere plan 
komunikatiboan asmatu zuenez (ez zen nahastu, “zapo” esan nahi izan eta “igel” 
esanez, esaterako), egin zuen esaldiaren eduki lokutiboari eta Mark Twainen uste 
motibanteari dagokien proposizioa bat eta bera dira: adierazitako proposizioa, MARK 
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TWAIN KOKOTERAINO DAGO 1878AN JENDEA BIDALI ETA BIDALI ARI ZAION IGELEI 

BURUZKO IPUINEZ. 
 
JPk inferi ditzake Mark Twainek idatzitako oharrarekin komunikatu nahi 

zituen inplikaturak ere. Zenbait inplikatura inferitzeko, testuinguruko informazio 
gehiago beharko du JPk seguru asko. Halere, daukan informazioarekin, inplikatura 
ageriren bat inferi dezakeela pentsa dezakegu: Mark Twainek ez zuela igelei buruzko 
ipuin gehiago jaso nahi, adibidez.  

 
 
 

2.3.2. Mark Twain eta postaria: inplikaturak 
 
 
Aurreko azpiatalean ikusi dugu entzule batek eduki bat baino gehiago izan 

dezakeela eskuragai esaldi bat entzutean; halaber, eduki horiek erreflexibotasunean 
bereizten direla ere esan dugu. Pentsa liteke, edukien mailaketan oinarritutako eskema 
honetan, inplikaturetarako pausoa argia dela: zenbat eta ahulagoa izan entzule baten 
deskripzioak testuinguruarekiko duen lotura, orduan eta errazago egingo zaio 
hiztunak komunikatu nahi dituen inplikaturak determinatzea. Are gehiago, tradizio 
gricearrak esaten digu esaldi batek esandakora iristen ez bagara ez dugula 
inplikaturetarako biderik aurkituko; alegia, esaldiaz erabat aske den deskribapen batek 
soilik ahalbidetuko digula inplikaturak inferitzen hastea. Hori ez da horrela. Hori 
ikusteko, goiko adibide berari eutsiko diogu, baina irakurleari beste testuinguru bat 
jarriko diogu eskuragai, inplikaturak ageriago gera daitezen. 

 
 Demagun, lehen bezala, 1878an, “kokoteraino nago jendea bidali eta bidali ari 
zaidan igelei buruzko ipuin horiez guztiez” idazten duela Mark Twainek, baina ohar 
hori bere gutunontzian itsatsita uzten duela, txabola eta bide nagusia lotzen dituen 
bidexkaren hasieran. Dei diezaiogun (19b) esaldi horri. Iritsi da postaria gutunontzira, 
igelei buruzko ipuinak dituzten gutunez beteta zorroa. Adibidea errazteko, demagun 
postariak ez dakiela gutunontziaren jabearen izenik, eta gutunek ere helbidea dutela 
soilik azalean, ez Mark Twainen izenik edo goitizenik. 
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Oharra irakurtzen duenean, adibidearen aurreko aldaeran JPk eman dituen 
urratsak egin ditzake postariak130. Euskaraz badakienez, oharra euskaraz dagoela 
atzeman dezake, eta informazio horrexekin bakarrik, honako eduki honetara irits 
daiteke erraz asko: 

 

(PMIN19B) (19B) IDATZI ZUENA, KOKOTERAINO ZEGOEN JENDEA BIDALI ETA BIDALI 

ARI ZITZAION IGELEI BURUZKO IPUINEZ, (19B) IDATZI ZUEN GARAIAN. 
 
JPren kasuan ez bezala, pentsatzekoa da postariak ez duela zailtasun 

handiegirik oharra noiz idatzi den asmatzeko, gutunontzian itsatsia dagoenez berak 
irakurri baino pixka bat lehenago idatzia dagoela pentsa baitezake (edo ez, behintzat, 
esaldiaren edukiekiko hiztunak duen atxikimendua alda dezakeen denbora tarte 
nahiko handiaren aldearekin). Bestalde, postariak asma dezake oharra itsatsita daukan 
postontziaren jabeak idatzi duela ohar hori. Horrela, postaria zailtasunik gabe iritsiko 
da honako eduki (oraindik ere erreflexibo) honetara: 

 

(PX19B) (19B) ITSATSITA DAUKAN POSTONTZIAREN JABEA, KOKOTERAINO DAGO 

JENDEA BIDALI ETA BIDALI ARI ZAION IGELEI BURUZKO IPUINEZ, GAUR 

EGUN. 
 
Aurreko adibidearekin egin dugun legez, postariari testuinguruko informazio 

gehiago eskaintzen badiogu, oharra Mark Twainek idatzi duela, adibidez, postaria gai 
izango da esaldiaren deskribapen askea egiteko, esaldiaren eduki lokutibora iristeko: 

 

(PR19B) MARK TWAIN KOKOTERAINO DAGO JENDEA BIDALI ETA BIDALI ARI ZAION 

IGELEI BURUZKO IPUIN GUZTIEZ, GAUR EGUN. 
 
Iritsi gara eduki lokutibora. Baina begira diezaiegun inplikaturei: oharreko 

esaldiaren inplikatura bat, seguru asko, idatzi duenak ez duela ipuin gehiago jaso nahi 
izango da, edo ipuinik dakarren gutunik, oharra gutunontzian dagoela kontuan 
hartzen badugu. Inplikatura horretara iristeko, nahitaezkoa al da postariarentzat gure 

 

                                                 
130 Gogoan izan ez naizela, inondik inora, postariak psikologikoki egin behar duen bideaz ari. Aipatzen ari naizen bideak entzulearen 

buruan pausoz pauso nolakoa behar duen argitzea ez da nire egitekoa lan honetan.  
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azkeneko deskribapen horretara iristea, eduki lokutibora, alegia? Edo, are gehiago, 
komenigarria al da horraino iristea, inplikatura hori inferitu ahal izateko? 

 

 Aurreko eduki erreflexiboari, (PX19b)ri, begiratzen badiogu, ikusiko dugu 
postariak nahikoa duela horrekin inplikaturara iristeko, nahikoa baitu jakitearekin 
txabolan bizi dena, gutunontziaren jabea alegia, kokoteraino dagoela igelei buruzko 
ipuinez. Eta, beraz, ez dituela ipuinez beteta datozen gutun horiek guztiak jaso nahi. 
Postariak, horrenbestean, ez du zertan jakin oharra Mark Twainek idatzi duela, ez du 
zertan informazio hori askatu esaldiaren edukitik. Inplikaturetara iristeko, ez da 
beharrezkoa eduki lokutiboa atzematea aurrena. Lehenengo galderari ezetz 
erantzungo diogu, beraz: ez da beharrezkoa postariarentzat esaldiaren eduki 
lokutibora iristea, gutunak ez dituela gutunontzian utzi behar inferitzeko. 

 
Postariak ez daki nor bizi den txabolan, norena den txabola atariko 

gutunontzia. Oharra Mark Twainek idatzi duela jakin du, baina ez oharra idatzi duena 
eta txabolan bizi dena lotu dituelako, beste nolabait baizik: oharra izenpetuta 
dagoelako, adibidez. Postariak, beraz, badaki oharra Mark Twainek idatzi duela, baina 
ez daki Mark Twain dela gutunontziaren jabea. Beraz, zertan laguntzen dio postariari 
esaldiaren eduki lokutiboa atzemateak? Zertan laguntzen dio Mark Twain igelei 
buruzko ipuinak jasotzeaz kokoteraino dagoela jakiteak, ez baldin badaki Mark Twain 
dela gutunontziaren jabea, postariak gutunez beteko duen gutunontzi horretxen jabea? 
Eduki horrek ez dio laguntzen esaldiak inplikatzen duena inferitzen: Mark Twain 
igelei buruzko ipuinez kokoteraino dagoela jakiteak ez du inplikatzen gutunontzian ez 
dela igelei buruzko ipuinak dakartzan gutunik utzi behar, baldin eta horri ez badiogu 
gehitzen honako informazio hau: Mark Twain dela gutunontziaren jabea131. Hori jakin 
ezean, postariak ezin du inferitu inplikatura esaldiaren eduki lokutiboan oinarrituta. 
Eduki lokutibora iristea, kasu honetan, kaltegarri izango zaio. Bigarren galderari ere 
ezetz erantzun diogu. 

 
Mark Twainen adibideak erakusten duenez, beraz, entzule batek ez du zertan 

esaldi baten eduki lokutiboa atzeman, horren inplikaturak inferitu ahal izateko: 

 

                                                 
131 Arraro eman dezake postariak, Mark Twainek izenpetutako ohar bat ikusi, eta, halere, hortik ez ondorioztatzea hura dela 

postontziaren jabea. Aitzitik, kasu horixe suposatuko dugu, gure argumentuaren mesedetan. Pentsa dezakegu, adibidez, postariak, 

oharra ikusi, eta postontzia edertzeko jarritako aiputzat hartu duela.  



2.        | EBB-TEORIA IRONIA AZALTZEKO    113 
 

 
Ohar baten inplikaturak ulertzeko, hiztunak zer gehiago komunikatzeko asmoa duen ulertzea 

ahalbidetuko dion esandakoaren deskripzio batera iritsi behar du entzuleak, hiztunak oharra 

konbertsazionalki egokia dela pentsatu izateko.132 

 
 
 

2.3.3. Eduki lokutiboa vs. esandakoa 
 
 
Orain arte azaldutakoarekin, gure planteamendu teorikoan garrantzitsu diren 

bi puntu argitu ditugu: batetik, esaldi batek eduki bat baino gehiago duela eta, 
bestetik, inplikaturetarako bidean ez dela zertan esandakotik (ezta eduki lokutibotik 
ere) pasatu. Horrez gain, badago teorikoki zentrala den beste puntu bat ere: eduki 
lokutiboaren eta esandakoaren arteko bereizkuntza. Bereizkuntza horrek hutsala 
dirudi zenbait kasutan, baina garrantzi handia du beste zenbaitetan.  

 
Esaldi batek esandakoak, eduki lokutiboarekin alderatuta, dituen alderdi 

gehigarriez dihardute Korta eta Perryk133. Horien iritziz, semantikaren eta 
pragmatikaren arteko ikuspegi tradizionalak honako eskema hau eskaintzen digu: 
semantikak esaldi batek esandakoa ematen digu; horixe da pragmatikak inputtzat 
hartuko duena, hortik abiatuta inferituko baititu entzuleak esaldiaren inplikaturak. 
Korta eta Perryren iritziz,  

 
Bai hizketa-ekintzen teorian eta bai pragmatika gricearrean, hasiera batean garatu zen ildotik, 

hizkuntzarekin esateaz haraindi egiten denari begiratzen dio pragmatikak.134 

 

 

                                                 
132 “In order to figure out the implicatures of a remark, the hearer needs to arrive at a description of what is said that allows him to 

figure out what else the speaker must intend to convey, for the speaker to suppose that the remark is conversationally appropriate.” 

(Korta & Perry, 2006a: 178 or.) 

133 Korta & Perry (forthcoming-b): Hemendik aurrerakoan artikulu horri jarraituko diogu gertutik. 

134“In both speech acts theory and Gricean pragmatics, as originally developed, pragmatics is focused on what is done with language 

beyond saying.” (Korta & Perry, forthcoming-b: 2 or.) 
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Esana dugu gure hurbilpenak, Korta eta Perryrenagandik edaten baitu, ez 
duela onartzen inplikaturetarako bidean esandakotik pasatu beharra. Baina bada 
eskema tradizionalari bi autore horiek ikusten dioten beste gabezia bat ere, puntu 
honetan gure intereseko dena: beharrezkoa da esatearen ekintza eta ekintza lokutiboa 
bereiztea, eta hori, ez du egiten eskema tradizionalak. Bereizkuntza hori beharrezkoa 
da, izan ere, esatearen kontzeptu arruntak eguneroko erabilerak ekarritako gehigarri 
asko eta asko dauka, eta hortik dator kontzeptu horren iluntasuna, hori teoria mailan 
erabiltzeko zailtasuna. Zailtasun horiek hirutan banatzen dizkigute Korta eta Perryk. 

 
Batetik, esatea, bere horretan, ekintza ilokutibotzat hartu ohi da, baieztatzea 

litzatekeen gisa berean (nahiz eta ñabardura ahulagoak dituzkeen esateak). Horrekin 
lotuta, hiztuna esaten duenaren egiarekiko atxikita ikusi ohi da, 

 
Baina baldintzen aurrekarietan eta ondorioetan, disjunkto gisa eta beste kasu askotan adierazten 

dira proposizioak, nahiz eta ez diren baiesten.135  

 
Horrenbestean, beharrezkoa da esatea eta ekintza lokutiboa bereiztea 

ahalbidetuko digun eskema batera hurbiltzea. 
 
Bestetik, esatea kontzeptu forensea da, nolabait esan: hiztunak badu ardurarik 

entzule konpetenteak hiztunak esandakoarekiko duen hurbilpenarekin. Entzuleen 
ulermenari lotuta ez dagoen kontzeptutzat eskaintzen digute Korta eta Perryk eduki 
lokutiboaren kontzeptua: 

 
Audientziaren egoera mental benetako edo hipotetikoek ez diote, baina, eduki lokutiboari 

eragiten.136 

 
Hirugarren zailtasuna honako adibide honen bidez azaltzen digute: 
 

 

                                                 
135 “But propositions are expressed in the antecedents and consequents of conditionals, as disjuncts, and in many other cases without 

being asserted”. (ib.: 3 or.)  

136 “But locutionary content is not sensitive to actual and hypothetical mental states of the audience”. (ib.) 
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_____________________(20a) Ni Joana naiz 
                   _________________________(20b) Joana Joana da 
                                        ___________________________(20c) Ni ni naiz137 

 
 
Autore horiek diotenez, intuitiboki ez genuke onartuko Joanak gauza bera esan 

duenik hiru esaldi horiek egitean. Izan ere, Korta eta Perryren ustez esandakoak izan 
behar du loturarik hiztunak adierazi nahi duen informazioarekin. Berriro ere, eduki 
lokutiboa bereizi egiten da esandakotik, izan ere, hiztunak komunikatu nahi duenak ez 
dio eragiten eduki lokutiboari. 

 
Zailtasun horien aurrean, eduki lokutiboaren eta esandakoaren artean bereiztea 

eskaini digute irtenbidetzat. Honela, esaldi baten eduki lokutiboa determinatzerakoan, 
hiztunak dituen zenbait asmo erabakigarriak dira (hiztunak hizkuntza bati dagozkion 
esaldi gramatikalak egin behar ditu batetik, eta, bestetik, hizkuntzaren zenbait alderdi 
egoki argituko dituzten asmoak izan behar ditu, hala nola, hitzak, esanahiak, sintaxia, 
nanbiguotasuna, erakusleak, erlazio anaforikoak… ebatzi behar ditu hiztunak), baina 
beste batzuk ez: indexikoek sor dezaketen nahasmena ebazteko asmo egokiak, 
esaterako.  

 
“Esandakoa” kontuz erabiltzeko kontzeptua da, beraz. Kasu guztietan, baina 

are gehiago ironian, ikusia baitugu esandakoa zehazteak ohi baino arazo gehiago 
ekartzen duela adibide ironikoez ari garenean. Ironiatik “esandakoa” kentzeko eskaini 
zaizkigun alternatibak baztertu egin ditugu: Griceren “esango balitz bezala egitea”, 
Sperber eta Wilsonen “oihartzunezko aipamena” eta Clark eta Gerrigen “antzezpena” 
ez ditugu irtenbide egokitzat onartu. Irtenbide propio baten bila abiatuta, eduki 
lokutiboarekin egindako hurbilpen honen bidetik jotzea erabaki dugu: esandakoak 
dakartzan arazoen aurrean, eduki lokutiboa erabilerrazago egingo zaigu ironia 
aztertzeko, kontzeptu finagotzat baitaukagu.  

 

 

                                                 
137 “I am Joana”; “Joana is Joana”; “I am I”. (ib.) 
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2.4. |    IRONIA AZALTZEN 

 
 

 
 

 
 

Orain artekoa laburbilduz: gure eskema teorikoan giltzarri diren kontzeptuak 
azaldu ditugu aurrena. Eskema hori kasu arrunten adibide bati aplikatu diogu, horren 
funtzionamendua ikusteko. Zehaztasuna merezi duten zenbait puntu garatu egin 
ditugu: edukien ugaritasuna, inplikaturak esandakora iristeko beharrik gabe inferitzeko 
aukera, eta eduki lokutiboaren argitasuna esandakoaren aldean.  

 
Eskema horrek ironia adibideetan nola jokatzen duen ikusteko garaia da, zein 

gehigarri edo xehetasun eskatzen dizkigun ulertzekoa. Kasu ironikoak kasu arrunt 
deritzegunetatik zertan aldentzen diren ikustean datza gakoa, eta aldentze hori nola 
azal daitekeen gure eskema erabilita. Hasteko, orain arte erabili dugun sistema 
berarekin aztertuko dugu adibide ironiko bat. Bidean sortzen zaizkigun oztopoak 
konpontzeko teoria mailan beharrezko diren argibideak emango ditugu. Horrekin, 
kasu arruntetatik ironia aldentzen den neurrian aldentzen diren kasu guztiak 
azaltzeko bidea irekiko dugu. Hurrengo kapituluko lana izango da ironia gainerako 
kasu horietatik ere bereiztea. 

 
 
 

2.4.1. Lagun fina: ironiaren bereizgarriak 
 
 
Har dezagun pragmatikan aztertu den ironia adibiderik ezagunenetako bat, 

Griceren adibide tipikoa: 
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Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek 
Aitorren sekretu bat saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite 
bai Aitorrek eta bai haren entzuleek ere. Aitorrek: 
 

_________________________________________________ (1) Xabier lagun fina da. 
 
 

Aitorrek egin duen esaldia entzuten duenak, testuinguruaz ezer gehiago jakin 
gabe ere, euskaraz baldin badaki, egin dezake esaldiaren honako deskribapen 
erreflexibo hau: 

 

(PMIN1) (1)EN ESALEAK “XABIER” IZENAZ DESIGNATZEN DUENA138 LAGUN FINA DA. 
 
Horraino, eduki semantiko minimoak ematen diguna. Orain, gure adibidean, 

entzuleak badaki testuinguruaz zerbait: badaki hiztuna Aitor dela. Horrela, eduki 
erreflexibo desberdinak osa ditzake: 

 

(PX1) AITORREK (1)EN “XABIER” IZENAZ DESIGNATZEN DUENA LAGUN FINA DA. 
 
Halaber, entzuleak testuinguruan oinarrituta asma dezake gehiago ere, 

esaldiaren edukiak esalditik askatuz. Esaterako, entzulearentzat eta Aitorrentzat 
gailena den Xabier beraien lankide Xabier dela kontuan hartuz, honako eduki honetara 
iritsiko da entzulea: 

 

(PR1) XABIER LAGUN FINA DA. 
 
Puntu honetan, entzuleak egindako deskribapena ez zaio esaldiari batere 

lotzen. Horixe, beraz, Aitorrek egin duen esaldiaren eduki lokutiboa. Entzuleak ez du 

 

                                                 
138 Izen propioen erabilera ahalik eta sinpleena egingo dugu lan honetan. Har bedi Perryren nanbiguotasunaren azalpena oinarri 

teorikotzat (Perry, 2001: 108 or.). Bestalde, ironia kasuak aztertzerakoan ez dugu denbora kontuan hartuko, ez baiteritzagu 

esanguratsu denik esku artean dugun azterketarako. Alde batera utziko ditugu, adibide honi hertsiki gagozkiola, “lagun” eta “fin” 

hitzen zehaztapen prozesuak, adibide horren ahalik eta trataerarik sinpleena egitearren. Hemendik aurrerakoan, gisa berean jokatuko 

dugu adibide guztiekin. 
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zailtasun handiegirik izan horra iristeko, euskararen ezagutza eta testuinguruaz 
dakiena kontuan izanda. Orain, hori al da entzuleak ulertu duen guztia, gure 
adibidearen testuinguruan, Aitorrek esaldi hori egin duenean? Ez, ez da hori.  

 
Desberdina litzateke testuingurutik datu bat kenduko bagenu: Xabierrek saldu 

egin duela Aitor, eta hori badakitela bai entzuleek eta bai Aitorrek ere (alegia ez balego 
testuinguruan XABIER LAGUN FINA DA proposizioari kontra egiten dion daturik). Kasu 
horretan, ez genuke arazorik Aitorrek esaldia egitean adierazitako proposizioa 
Aitorren uste motibanteari dagokion proposizioa dela onartzeko. Horrela, Aitorrek 
eduki horrekiko erantzukizuna hartu duela onartuko genuke, eduki horri atxiki zaiola 
esaldia egitearekin. Alegia, Aitorrek egin duen esaldiaren eduki lokutiboa esan egin 
duela onartuko genuke. Are gehiago, entzulearen inplikaturak ere eduki lokutibo 
horretatik abiatuta inferituko lirateke: Aitorrek konfiantza duela Xabierrengan, 
esaterako; edo, muturrera eramanez, gure adibidearekin dagoen aldea ikusteko, 
entzuleak inferi dezake Aitorrek ez duela Xabierrek salduko duen beldurrik. 

 
Orain, gure adibidera itzuliaz, entzuleak ez ditu inplikatura horiek inferituko. 

Testuinguruan baduelako hori egitea eragozten dion informazio bat: Xabierrek Aitor 
saldu du, eta Aitorrek badaki hori. Informazio horixe kontuan hartzeak beste bide 
batera darama entzulea: 

 

Aitorren esaldiaren eduki lokutiboa (PR1) da. Baina Xabierrek saldu egin 
du Aitor, eta Aitorrek badaki hori (eta badaki audientziak badakiela, eta 
abar). Beraz, Aitorrek ez du uste Xabier lagun fina denik. Gauzak horrela, 
ezin da hori izan Aitorren uste motibantea (ez baita Aitorren usteren bat 
ere). Ondorioz, Aitorrek beste uste motibante bat izan behar du, eta haren 
eduki erreferentzialak ez du bat egiten esaldiaren eduki lokutiboarekin.  
 
Iritsi gara ironia adibideak kasu arruntetatik bereizten diren puntura: Aitorrek 

egin duen esaldiaren eduki lokutiboa ez dator bat Aitorren uste motibantearen eduki 
erreferentzialarekin. Are gehiago, adibide honetan Aitorrek ez du uste egin duen 
esaldiaren eduki lokutiboarekin bat egiten duen proposizioa.  

 
Gera gaitezen puntu honetan, ironiaren ezaugarri bereizgarri hau argitzeko. 

Ikus dezagun nola bereizten duen puntu horrek ironia kasu arruntetatik, eta, aldi 
berean, nola hurbiltzen duen desberdintasun horrek beste zenbait kasu ez-arruntetara. 
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Geroago itzuliko gara Griceren adibidera, zenbait tresna eta kontzeptu berri azaldu 
ostean. 
 
 
 

2.4.2. Zenbait kontzeptu berri: esango balitz bezala egitea 
 
 
Griceren adibidean ikusi dugunez, ironian, hiztunaren uste motibantearen 

eduki erreferentziala eta hiztunak egin duen esaldiaren eduki lokutiboa ez datoz bat. 
Gauza bera gertatzen da beste zenbait kasu ez-ironikotan ere: 

 

- Hiztunaren plan komunikatiboan zerbaitek huts egiten duenean: “jertse gorriduna 
euskal idazlerik onena da” esaldia egin du Ekainek, jertse gorriz jantzita dagoena 
Bernardo Atxaga dela uste baitu; baina jertse gorriduna Abraham Olano da. 

 

- Hiztunak esanahiari buruzko uste faltsuren bat duenean: Erik euskaldun berriak 
“igelak min ematen dit” esaldia egiten du sarri, “igel” hitzak “Digestio-hodiari 
lotutako guruina, behazuna jariatzen duena eta elikagaien metabolismoan eta 
metaketan garrantzizkoa dena” esan nahi duela uste baitu Erikek. 

 

- Hiztuna gezurretan ari denean: “Nik ez dut loreontzia hautsi” esaldia egiten dio 
Unax haurrak amari, loreontzia berak puskatu duela ondotxo badakien arren. 

 

- Metaforetan: Juanmak esaldi hau egin dio Maialeni: “zu zara nire bihotzeko 
azukre koxkorra”, baina Juanmak ez du uste Maialen azukre puska bat denik. 

 

- Ironian: Aitorrek “Xabier lagun fina da” esaldia egin du, baina ez du uste Xabier 
lagun fina denik.  

 
Kasu arrunt esan diegu zintzo, literal eta okerrik gabeak ziren kasuei. Orain 

aipatu ditugunek hiru baldintza horietakoren bat urratzen dute: lehenengo bietan oker 
bat egon da hiztunaren plan komunikatiboan, hirugarrenean hiztuna ez da zintzoa, eta 
azkeneko biak ez-literalitate kasuak dira.  
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Bada beste desberdintasunik ere bosten artean. Aztertzen ari garen ironia 
adibidean, hiztunak badaki egin duen esaldiaren eduki lokutiboa ez datorrela bat bere 
uste motibantearen eduki erreferentzialarekin. Horrek bereizten ditu ironia, metafora 
eta gezurraren adibideak beste bi adibideetatik: lehenengo bi kasuetan, hiztuna ez da 
ohartzen edukien arteko aldeaz. Hau da: metaforan, ironian eta gezurrean, edukien 
arteko desberdintasuna intentzionala da hiztunaren aldetik; beste bi kasuetan hiztunak 
ez zuen desberdintasun hori sortzeko asmorik: (nahigabe egindako) okerrak dira. 

 
Atxikimenduak bereiziko dizkigu ironia eta metafora gezurretik: hiztun batek 

gezur bat esaten duenean, egin duen esaldiaren eduki lokutiboari atxikitzen dio bere 
burua eta, beraz, eduki horrekiko erantzukizuna hartzen du esaldi hori egitearekin. 
Alegia, gezurretan ari den hiztunak ezin du esan ez duela erantzukizunik egindako 
esaldiaren eduki lokutiboarekiko, zergatik-eta gezurretan ari zelako. Gezurrak ez du 
aukera hori ematen: atxikimendua daukalako, eta, beraz, gezurrak esan egiten direlako. 

 
Beste bi kasuetan desberdina da. Bai ironian, bai metaforan, hiztunaren asmoa 

da entzulea jabetzea 
 
i) esaldiaren eduki lokutiboaren eta hiztunaren uste motibantearen eduki 

erreferentzialaren arteko diskordantziaz; eta 
 
ii) hiztunak entzulea i)-ez jabetzea nahi duela.  
 
Bi baldintza horiek bereiziko dizkigute metafora eta ironia gezurretik. 

Gezurretan ari denak, ez du entzulea bere gezurraz ohartzea nahi. 
 
Entzulea ohartzen denean i) eta ii) betetzen direla, ulertzen du hiztunak ez 

duela konpromisorik hartzen esaldiaren eduki lokutiboarekiko; alegia, ez zaiola 
esaldiaren eduki lokutiboari atxiki. Ondorioz, entzuleak ulertzen du hiztunak ez duela 
eduki hori esan, “esango balitz bezala” egin duela: 

 
o Hiztun batek esaldi baten eduki bat esango balitz bezala egin duela deritzagu, 

bere burua eduki horri atxikitzen ez badio, eta asmoa baldin badauka 
atxikimendu gabezia hori entzulearentzat ageriko izateko. 
 
“Esango balitz bezala egitea” Gricerengandik hartu dugu, terminoa behintzat 

(Grice, 1967b/1989: 41 or.). Gricek ez zigun alabaina kontzeptu horren argibide 
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zorrotzik eman (ikus 1.2. atala). Horrenbestean, terminoa hari zor diogun arren, hemen 
zehatz mugatzen ari garen definizioz erabiliko dugu guk139.  

 
Begira diezaiegun azkeneko urrats horiei polikiago. Gure teoriako kontzeptu 

nagusiak azaltzen aritu garenean, hiztun batek eduki bat esaten duenean eduki 
horrekiko atxikimendua hartzen duela esan dugu. Eta hiztun bat eduki bati atxiki 
zaiolako, eduki horrekiko erantzukizuna hartzen duela esaldi hori egitearekin. Hiztun 
ironikoak ez du baldintza hori betetzen. Hiztun batek esaldi bat ironikoki egiten 
duenean, ez du horren edukiekiko konpromisorik, atxikimendurik, hartzen.  

 
Esku artean darabilgun adibidean, Aitorrek ez du “Xabier lagun fina da” 

esaldiaren eduki lokutiboaren egiarekiko konpromisorik hartzen. Entzulea, horretaz 
jabetzeko, bi gauzaz ohartzen da: batetik, Aitorren uste motibantearen eduki 
erreferentzialak eta esaldiaren eduki lokutiboak ez dutela bat egiten. Horrekin, gure i) 
baldintza betetzen du hiztunak. Baina, horretaz gain, entzuleak ohartu behar du 
Aitorrek nahi duela entzulea ohartzea adierazitako proposizioa ez dela uste 
motibantearen parekoa. Alegia, ii) betetzen dela ohartu behar du.  

 
ii) baldintzaren beharrezkotasuna erakusteko, pentsa dezagun zer gertatuko 

litzatekeen entzulea ez balitz ohartuko baldintza hori betetzen dela. Horrela, Aitorren 
esaldia entzun duena ohartu da esaldi horren eduki lokutiboa ez dela Aitorren uste 
motibantearen eduki erreferentzialarekin bateragarria. Hor daukagu i) baldintza. 
Baina, ez da jabetu Aitorrek proposizioen alde hori ageriko egin nahi izan diola, alde 
horretaz ohar dadila nahi duela. Kasu horretan, entzuleak zalantza izango du zergatik 
egin duen Aitorrek esaldi bat, esaldi horren eduki lokutiboa bere uste motibantearen 
eduki erreferentzialarekin bat ez badator:  

 

- Aitor gezurretan ari zaiola pentsa dezake, Aitorrek ez duela nahi edukien aldeaz 
ohartzea. Aitorrek, agian, ez dakiela berak (entzuleak) badakiela zer gertatu den 
Xabierrekin, eta, beraz, Aitorrek pentsatzen duela entzulea ez dela gai izango 
edukien arteko aldeaz ohartzeko. 

 

 

                                                 
139 Gricek proposatutako termino hori beste zenbait autorek ere erabili du, nork bere hurbilpena eginez (ikus, esaterako: Attardo, 

forthcoming).  
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- Edo, bestela, pentsa dezake Aitorrek okerren bat egin duela bere plan 
komunikatiboan: “Axier” esan nahi zuen lekuan esan duela “Xabier”; edo 
“zikina” esan nahi zuen arren “fina” esan duela. 

 
Alegia, entzuleak pentsa dezake aipatu ditugun bost aukeretatik bigarrena edo 

hirugarrena gertatu dela, baina ez hiztuna ironikoki ari dela. ii) baldintza betetzen dela 
jabetzen bada soilik izango da gai entzulea hiztuna ironikoki ari zela ohartzeko. Beraz, 
hiztuna ironikoki ari bada140, beharrezkoa da hiztunak nahi izatea entzulea i) baldintza 
betetzen dela ohartzea; alegia, beharrezkoa da ii) baldintza betetzea. 

 
Horrenbestean, beharrezkoa da entzulearentzat i)ez eta ii)z jabetzea hiztunak ez 

duela bere esaldiaren edukiekiko konpromisorik hartzen ulertzeko. Entzuleak, i)ez eta 
ii)z jabetzean, ulertzen du hiztuna ez zaiola atxiki bere esaldiaren eduki lokutiboari: 
gure adibidean, Aitorrek ez dio bere burua atxiki XABIER LAGUN FINA DA edukiari.  

 
Aitorrek ez duenez bere esaldiaren eduki lokutiboarekiko atxikimendurik 

hartu, Aitorrek ez du eduki hori esan. Gainera, eduki horrekiko atxikimendu gabezia 
agerikoa erakutsi duenez, Aitorrek eduki hori esango balu bezala egin du. Kontzeptu 
horrekin, hiztun batek eduki batekin egin dezakeen beste ekintza bat bildu nahi dugu: 
ez da esatea, ez baitu atxikimendurik. Baina bada zerbait: esango balitz bezala egitea 
da. 

  
Hori, beraz, esango balitz bezala egiteaz. Ironian, entzulea ohartzen da hiztuna 

esango balu bezala egiten ari dela, eta ulertzen du hiztunaren atxikimendua ez dela 
eduki lokutiboarekikoa, horrekin harremanen bat daukan beste edukiren batekikoa 
baizik. Beste eduki horri Eduki Ironiko deritzagu. Eduki ironikoaz, horren 
nolakotasunez, jardungo dugu sakon 2.5. atalean.  

 
Esaldi ironiko baten prozesu komunikatiboaren irudi argia dirudi horrek. 

Hiztun batek, ironikoki ari denean, esaldiaren eduki lokutiboa esango balu bezala 
egiten du, beste eduki bat komunikatzeko (oraingoz, “eduki ironiko” deritzagun hura). 

 

                                                 
140 Alde batera utziko ditugu, oraingoz behintzat, hiztunak ironia entzuleari ezkutatzen dion kasuak (ironia hori beste norbaitekin 

partekatzeko, adibidez). 
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Baina irudi hori esaldiaren edukietara mugatzen da soilik. Ez da erabatekoa izango 
hiztunaren usteek irudian lekurik ez duten artean. 

 
Orain artekoan, behin bakarrik jo dut hiztunaren usteetara esaldi ironikoak 

azaltzeko: esan dut entzulea ohartzen dela hiztunaren uste motibantearen eduki 
erreferentziala ez datorrela bat esaldiaren eduki lokutiboarekin. Baina zein da, orduan, 
hiztunaren uste motibantea esaldi ironikoetan? 

 
Puntu hori argitzeko, ekar dezagun gogora hiztunaren uste motibanteaz eman 

dudan definizioa. Hiztunaren uste motibantea hiztunaren usteetatik bat da, egiteko 
berezi bat duena: kasu arruntetan, uste horren eduki erreferentzialak bat egiten du 
esaldiaren eduki lokutiboarekin. Halaber, eduki erreferentzial horixe da esaldia 
egitearekin adierazitako proposizioa. Baina uste motibantearen egiteko bereizgarri hori 
desagertu egiten da esaldi ironikoez ari garen bezain pronto. Esaldi ironikoetan, 
hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialak eta esaldiaren eduki lokutiboak 
ez dute bat egiten. Ezin liteke hori izan, beraz, hiztun ironikoaren uste motibantea 
hiztunaren gainerako usteetatik bereizten duena.  

 
Has gaitezen oinarri-oinarritik. Hiztunaren uste motibanteak bi aingura 

kontzeptual ditu: alde batetik, uste hori hiztunarena da; bestetik, hiztunaren esaldia 
motibatu duen ustea da. Honela, kasu arruntetan, bi aingura horiek bide zuzena 
eskaintzen digute: hiztunaren uste motibanteak motibatu du esaldia, eta uste horrexen 
eduki erreferentzialak bat egiten du esaldi horrexen eduki lokutiboarekin. Ironia 
kasuetan bideak ez dirudi horren zuzena, baina aingurek beren horretan segitzen dute. 
Hiztun ironikoaren uste motibanteak hiztun horrexen usteetarik bat izan behar du, 
baina ez uste horietarik edozein: esaldia motibatu duen ustea da. Eta uste motibante 
horren eduki erreferentzialak bat egiten du eduki lokutiboa esango balitz bezala 
egitearekin komunikatu diren proposizioetarik batekin. Oraingoz, proposizio horiek 
eduki ironikoa osatzen dutela besterik ez dugu esango. 

 
Gure irudia gero eta zehatzagoa da. Baina, oraindik ere, bada ageri ez zaigun 

pieza bat: non da adierazitako proposizioa? Kasu arruntetan, hiztunaren uste 
motibantearen eduki erreferentziala zen adierazitako proposizioa –esaldiaren eduki 
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lokutiboarekin bat egiten zuen hura. Ironian, gauzak desberdin dira141. Esaldiaren 
eduki lokutiboak ez du bat egiten hiztunaren uste motibantearen eduki 
erreferentzialarekin; baina, hala ere, eduki lokutibo horrek “gogorarazten” (alegia, 
gogo-ra ekartzen) digu proposizio bat. Gure azalpenean giltzarri dugun 
kontzeptuarekin parekotasuna eginez, esan genezake esaldi ironikoetan hiztunak 
proposizio bat adieraziko balu bezala egiten duela. Proposizio hori ez da hiztunaren uste 
motibantearen eduki erreferentziala; gure terminologia estutuz, esan genezake 
proposizio horrekin bat egiten duen uste motibante bat edukiko balu bezala egin duela 
hiztunak.  

 
Ironia esaldien bidea, kasu arruntena bezain zuzena ez bada ere, sendoa da 

bere horretan. Honako hau litzateke komunikazio ironiko baten hezurdura: hiztunak, 
uste motibante bat duenak, esaldi bat egiten du. Esaldi horrek badu (besteak beste) 
eduki lokutibo bat. Hiztunak ageriko egin du eduki horrekiko atxikimendurik eza, eta, 
beraz, eduki lokutibo hori esango balu bezala egin du. Eduki lokutiboak, esango balitz 
bezala egin denez, ez du hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialarekin bat 
egiten. Eduki lokutiboa esango balu bezala eginez, hiztunak beste eduki bat 
komunikatzeko asmoa du: eduki ironikoa. Hiztunaren uste motibantearen eduki 
erreferentzialak bat egiten du eduki ironiko horren edukietako batekin. 

 
Tresna horiek guztiak gehituta, eta eskema orokorra hezurmamituta, itzul 

gaitezen aztertzen ari ginen adibidera. Honako hau da esku artean darabilgun 
adibidean entzuleak eduki ironikora iristeko egin duen bidea: 

 

Aitorren esaldiaren eduki lokutiboa (PR1) da: XABIER LAGUN FINA DA. Baina 
Aitorrek ez du hori uste, eta badaki nik hori badakidala. Beraz, eduki horrek 
ez du bat egiten Aitorren uste motibantearen eduki erreferentzialarekin, eta 
Aitorrek nahi du ni ohartzea ez duela uste bere esaldiaren eduki lokutiboa; 
hortaz, Aitor ez da eduki horrekiko konpromisorik hartzen ari. Ondorioz, 

Aitorrek (PR1) esango balu bezala egin du. Hori egitearekin, Aitorrek beste 
eduki bat komunikatu nahi izan dit. 

 

                                                 
141 Ironia ez da, alabaina, kasu arruntez puntu horretan desberdintzen den fenomeno bakarra. Izan gogoan gezurretan ari den 

hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialak ere ez duela bat egiten esaldiaren eduki lokutiboarekin. Metaforan ere gauza 

bera gertatzen dela dirudi (metaforari gertutik helduko diogu 4.1. atalean).  
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 Adibide horri begiratuz, ikusi dugu, bada, gure eskema orokorrak arazo 

handiegirik gabe azaltzen dituela ironia kasuak. Kontzeptu berri batzuk gehitu 
dizkiogu horretarako gure eskemari: esango balitz bezala egitea, eta esaldiaren eduki 
ironikoa. Kontzeptu horiek, alabaina, arazorik gabe egiten dute gure eskemarekin bat. 
Esaldiaren edukien artean beste bat da eduki ironikoa, eta esango balitz bezala egitea, 
esaldi baten eduki batekin hiztunak egin dezakeen beste ekintza bat da, esatea bera 
den bezalaxe. Halere, honaino egin dugun bidea ezin izan daiteke istorio horren 
amaiera. Bide horrek norantz jarraitzen duen ikusiko dugu 2.5. atalean. Baina, 
aurretiaz, zenbait argibide eman nahi dut hiztunak esango balu bezala egiten duen 
edukiaz. 

 
 
 
 

2.4.3. Errege etsaiak: eduki erreflexiboetatik ironiara 
 
 
 Aitor eta Xabierren adibideari begiratuz gero, badirudi entzuleak eduki 

ironikora iristeko duen bidea nahiko sinplea dela, galbiderik gabekoa: esaldiaren eduki 
lokutiboa hartu, eta hortik, testuinguruko informazioa erabiliz, eduki ironikora iritsiko 
da entzulea. Prozesu hori ez da beti pausoz pauso horrela izango, ordea. Begira 
diezaiogun ironiaren azalpen pragmatikoetan jada ezaguna den beste adibide bati: 

 
 
_________________(21) Dena amaitu zenean, eta errege etsaiak beren garaipena 
ospatzen ari zirenean, Te Deum-ka, nor bere kanpamentuan…142 

 
 

 

                                                 
142 “When all was over and the rival kings were celebrating their victory with Te Deums in their respective camps…” [Voltaireren 

Candide obrako pasarte bat da. Sperber & Wilson, 1986/95: 241 orrialdean aipatzen da adibide hori, eta bertan azaltzen da ironia 

kasu hori Candide idazlanaren ingeleseko itzulpenean sortua dela, jatorrizko bertsioan pareko ideia esaldi ahulago baten bidez 

ematen dela, alegia (Sperber & Wilson, 1986/95: 294 or., 4-c oharra).] 
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Esaldi hori entzuten duenak, beste testuingururik gabe, honako eduki hau 
behintzat atzemango du: 

 

(PMIN21) HIZTUNAK “DENA” DERITZANA AMAITU ZENEAN, HIZTUNA HITZ EGITEN 

ARI DENA BAINO LEHENAGOKO GARAI BATEAN, HIZTUNAK GAILENTZAT 

DITUEN ERREGEEK, BATA BESTEAREN ETSAI DIRENEK, BEREN GARAIPENA 

OSPATU ZUTEN, TE-DEUM-KA, BAKOITZAK BERE KANPAMENTUAN. 
 
 Horraino eduki semantiko minimoa. Hortik aurrera, entzuleak eduki 

erreflexibo asko izan ditzake eskura, testuinguruaz duen ezagutzaren arabera: koka 
dezake esaldiaren urtea, hiztuna zein erregez ari den asma dezake, edo “dena” esatean 
zeri buruz ari den ere atzeman dezake. Baina ez du zertan. Demagun esaldi hori 
entzun duenak ez daukala datu horietatik bat ere. Aitzitik, badirudi entzulea gai dela 
puntu honetan hiztuna ironikoki ari dela ohartzeko, testuinguruan duen 
informazioarekin: 

 

Hau da hiztunak egin duen esaldiaren eduki bat: (PMIN21) HIZTUNAK 

“DENA” DERITZANA AMAITU ZENEAN, HIZTUNA HITZ EGITEN ARI DENA 

BAINO LEHENAGOKO GARAI BATEAN, HIZTUNAK GAILENTZAT DITUEN 

ERREGEEK, BATA BESTEAREN ETSAI DIRENEK, BEREN GARAIPENA OSPATU 

ZUTEN, TE-DEUM-KA, BAKOITZAK BERE KANPAMENTUAN. Baina hiztunak ez 
du uste bi errege etsaik garaipen bat ospa dezaketenik, beraz, hori ezin da 
izan hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentziala. Hiztunak nahi 
du ni alde horretaz ohartzea, beraz hiztunak ez du konpromisorik hartu 
eduki horrekiko. Halaber, hiztunak ageriko egin du atxikimendu gabezia 
hori (erregeak “etsaiak” direla aipatzen baitigu). Beraz, hiztuna eduki hori 
esango balu bezala egiten ari da. Horrekin, beste zerbait komunikatu nahi 
digu hiztunak.  
 
 Horra hor bada, eduki ironikora iristeko entzuleak ez duela zertan eduki 

lokutiboa osatu erakusten digun adibidea. Batzuetan, eduki erreflexibo batetik iritsiko 
gara eduki ironikora. Beste batzuetan, beharrezkoa izango da eduki askeago bat. 
Batzuetan, eduki lokutiboraino iritsi beharko du entzuleak, hortik eduki ironikora 
iristeko. Hori gertatzen zen Xabierren eta Aitorren adibidean: entzuleak ezin du igarri 
Aitor ironiko izaten ari dela, baldin ez badu atzematen Aitor Xabier lankideaz ari dela, 
iruzur egin berri dion hartaz alegia.  
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2.5. |    LAGUN FINA BERRIRO: EDUKI IRONIKOA 

 
 

 
 

 
 

 Orain arte ikusitakoarekin, ironia adibideetan bi eduki garrantzizko bereizi 
ditugu: batetik, hiztunak esango balitz bezala egin duen eduki bat daukagu; bestetik, 
esaldi hori egitearekin komunikatzen den edukia daukagu, eduki ironikoa. Aurreko 
ataletan, lehenengo edukia aztertu dugu, eta, beraz, entzulea eduki ironikora nola 
iristen den azaldu dugu: ohartzen da hiztunak esaldiaren edukiren batekiko duen 
atxikimendu gabezia agerikoaz, eta, beraz, jabetzen da hiztuna ebb-egiten ari dela. 
Horretaz ohartutakoan, eta testuinguruko informazioarekin, hiztunak komunikatu 
nahi duen edukira iristen da entzulea. Atal honetan, bigarren eduki horretaz ariko 
gara, eduki ironikoaz. 

 
 Hau da orain arte eduki ironikoaz dakiguna: horixe da hiztunak komunikatu 

nahi duena, eta horri atxiki zaio hiztuna; hiztunaren uste motibantearen eduki 
erreferentzialak bat egiten du eduki ironikoko proposizioren batekin; eta ebb-edukia 
esango balitz bezala eginda komunikatzen da. Abiapuntua, beraz, ebb-edukia izango 
da, hori ebb-eginez komunikatzen baitu hiztunak eduki ironikoa, eta, halaber, hori 
ebb-egin dela jabetzean iristen baita entzulea eduki ironikora.  

 
Ikus dezagun zein den ebb-edukia, eta zein eduki ironikoa, orain arte 

aztertutako adibideetan. Has gaitezen lehenengoarekin, lagun finaren adibidearekin. 
Honako hau genuen adibide horretako ebb-edukia: 

 

>EBB-EDUKIA1: (PR1) XABIER LAGUN FINA DA. 
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Esana dugu, eduki hori ebb-eginez hiztunak beste eduki bat komunikatu nahi 
izan duela: eduki ironikoa. Aurretiaz eman dugun definizioaren arabera, eduki 
ironikoan sartuko dugu hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialarekin bat 
egiten duen proposizioa: 

 
>EDUKI IRONIKOA1: XABIER EZ DA LAGUN FINA.143  
 
Proposizio hori, esaldiaren eduki lokutiboa ebb-eginez komunikatu du 

hiztunak. Halaber, proposizio hori ez da esplizituki komunikatu: esaldiaren 
inplikatura bat da. 

 
Gure eskema orokorrak badirudi Gricerenari jarraitzen diola puntu honetan: 

eduki bat ebb-eginez eduki ironikoa inplikatu egiten da. Halere, alde nabaria dago 
Gricek adibide honi eman zion azalpenaren eta gurearen artean. Ekar dezagun gogora 
nola azaltzen zuen Gricek adibide hori: 

 
Begi-bistakoa da erabat bai A-rentzat eta bai horren audientziarentzat ere A-k esan duena edo 

esango balu bezala egin duena berak uste ez duen zerbait dela, eta audientziak badaki A-k 

badakiela hori begi-bistakoa dela audientziarentzat. Beraz, A-ren esaldia erabat absurdoa ez bada 

behintzat, aditzera ematen ari dela erakusten duena ez beste proposizioren bat ulertarazten 

saiatzen ari behar du A-k. Begi-bistako loturaren bat duen proposizioren bat izan behar du 

horrek; loturarik begi-bistakoena duen proposizioa, aditzera ematen ari dela erakusten duen 

horren kontraesankorra da. (Grice, 1967a/1989: 34 or.) 

 
Griceren arabera, beraz, hiztunak komunikatu nahi izan duen proposizioa ebb-

egin duenaren kontraesankorra da: XABIER EZ DA LAGUN FINA. Baina, gure iritzian, hori 
ezin liteke izan istorioaren amaiera, datozenetan erakutsiko dugun gisan. Bat gatoz 
Gricerekin proposizio hori –kasu honetan, ebb-edukiaren kontraesankorra dena, baina, 
garrantzi handiagoz, hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentziala dena— 
esaldiaren eduki ironikoaren parte dela baieztatzean. Baina, esana dugunez, hori ezin 
izan daiteke dena eduki ironikoari dagokionez: hel diezaiogun puntu horri. 

 

                                                 
143 Eduki ironikoez ari naizenean, alde batera utziko dut orain arte erabilitako notazioa (beharrezko edo komenigarri deritzedan 

kasuetan salbu), letra beltzaren eta etzanaren bidez proposizioen osagaiak zein diren bereizten lagundu diguna, bereizkuntza horrek 

ez baitu garrantzirik izango, oro har, hemendik aurrerakoetan. 
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Hori argitzeko, begira diezaiogun entzuleak eduki ironikora iristeko erabili 

behar izan duen informazioari: entzuleak Aitorren esaldia entzun, eta horren eduki 
lokutiboa ulertu du. Entzulea jabetzen da Aitor ebb-egiten ari dela, izan ere, Aitorrek 
agerian erakusten du eduki horrekiko atxikimendu gabezia. Horretaz jabetzean iristen 
da entzulea eduki ironikora. Azter dezagun prozesu hori edukiz eduki: 

 

- Aitorrek honako esaldi hau egin du: 
 

(1) Xabier lagun fina da 
 

- Aitorren esaldiaren eduki lokutiboa honako hau da: 
 

(PR1) XABIER LAGUN FINA DA 
 

- Aitorren uste motibantearen eduki erreferentziala ez da XABIER LAGUN FINA DA, 
baizik XABIER EZ DA LAGUN FINA: 

 

UM1: XABIER EZ DA LAGUN FINA 
 

- Aitorren uste motibantearen eduki erreferentzialaren eta esaldiaren eduki 
lokutiboaren arteko aldea agerikoa eta intentzionala da; beraz, Aitorrek ez dio 

bere burua (PR1)i atxiki; beraz, Aitorrek (PR1) esango balu bezala egin du. 
 

>EBB-EDUKIA1: (PR1) XABIER LAGUN FINA DA. 
 

- (PR1) ebb-eginez, Aitorren beste eduki bat komunikatzeko asmoa du. 
 

>EDUKI IRONIKOA1: XABIER EZ DA LAGUN FINA. 
 
Azalpen horretako puntu batean, entzulea ohartzen da Aitorren uste 

motibantearen eduki erreferentziala XABIER EZ DA LAGUN FINA dela. Proposizio hori, 
horrenbestean, ezin da izan hiztunak komunikatu nahi duen proposizio bakarra: 
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entzuleak informazio hori izan behar baitu hiztuna ebb-egiten ari dela ohartuko bada. 
Horregatik, proposizio hori soilik komunikatu nahi izatea zentzugabekeria litzateke144. 
Zergatik saiatu beharko luke hiztunak entzuleak dagoeneko badakien zerbait 
komunikatzen? Entzulearen usteetarik bat indartzen saiatzen ari ote da, ez besterik? Ez 
dirudi hala denik. 

 
Aitorren uste motibantearen eduki erreferentziala, kasu honetan, “aditzera 

ematen ari dela erakusten duen horren kontraesankorra” da, Gricek deskribatzen duen 
gisan; baina bestelako eginkizuna dauka gure hurbilpenean: “zubi-eduki” 
deritzagunaren parte da. Ezin izan daiteke bidearen amaiera, esaldiaren eduki 
ironikoaren lehen harria baizik. Aitorrek, “Xabier lagun fina da” esaldia egitean, 
ageriko egin du esaldi horren eduki lokutiboak ez duela bat egiten bere uste 
motibantearen eduki erreferentzialarekin. Horrekin, beste proposizio hori seinalatu dio 
Aitorrek entzuleari –inplikatu egin du, egindako esaldiaren bidez komunikatu nahi 
izan baitu, baina ez esplizituki. Entzuleak proposizio hori erabiliko du inplikatura 
gehiago inferitzeko; eta, horiekin guztiekin, eduki ironikoa eraikitzeko gai izango da, 
Aitorrek komunikatu nahi izan duen huraxe. 

 
Griceren adibidean, eskura dugun testuingurua kontuan hartuz, eta hiztunak, 

inplikatura baten bidez, seinalatu digun proposiziotik hasiz, hiztunak inplikatu nahi 
izan dituen inplikatura gehiago inferi ditzakegu: AITOR INOZOA IZAN DA 

XABIERRENGAN SINESTEAGATIK, ETA EZ ZUKEEN HARENGAN KONFIANTZARIK IZAN 

BEHAR, esate baterako. Horrela, honako hau litzateke (1)en eduki ironiko osoa: 
 
>EDUKI IRONIKOA1: XABIER EZ DA LAGUN FINA, eta AITOR INOZOA IZAN DA 

HARENGAN SINESTEAN, eta EZ ZUKEEN HARENGAN KONFIANTZARIK IZAN BEHAR. 
 
Hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentziala, hiztunak komunikatu 

nahi izan duen eduki ironikoaren proposizioetarik bat da. Ez da bakarra, inplikaturen 
prozesuaren hasiera izateagatik soilik bereizten da: esaldiaren zubi-edukia da.  

 
Lagun finarena ez da ez-ohiko kasu bat. Ironia adibide askotan atzemango 

dugu ebb-edukiak seinalatzen duen inplikatura bat, hiztunaren uste motibantearen 
 

                                                 
144 Horixe kritikatu diogu Griceri, 1.2. atalean. 
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eduki erreferentzialarekin bat egiten duena, eta eduki ironikoko inplikatura 
gehiagotara iristeko zubi-eduki gisa erabiltzen dena. Horixe da, gure ustez, Sperber eta 
Wilsonen adibide ezagunean gertatzen dena: 

 
 

Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta 
euria hasi die gogotik. Maryk (sarkastikoki):  
 

____________________ (2) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina. 
 

Sperber eta Wilsonek honela azaltzen dute adibide hori: Maryk Peterren 
esaldiari oihartzun egin dio, eta, bien bitartean, erakutsi du ez datorrela bat 
oihartzundutako iritziarekin. Hori egitearekin, Maryk inplikatu egiten du  

 
bere laguna oker ari zela egun-pasa joateko eguraldi ederra egiten zuela esatean, haren iritzia 

ahula izan dela, ez zutela abiatu behar, haren errua zela eguna alferrik galdu izana, eta abar145.  

 
Bat nator Sperber eta Wilsonekin, Maryk komunikatu nahi dituen proposizio 

horiek esaldiaren inplikaturak direla esatean (nik eduki ironiko deritzadana). Kasu 
honetan, zentzuzko dirudi esateak eduki lokutiboa oihartzun bat dela, baina azaldu 
dut 1.4. atalean ironia ezin dela oihartzun soiltzat hartuta azaldu (3.3. atalean helduko 
diogu berriro puntu horri, gure teoriaren oinarrietatik helduko ere). Honako hau da 
gure hurbilpenak adibide honi ematen dion azalpena: Maryk esango balu bezala egin 
du bere esaldiaren eduki lokutiboa, atxikimendurik eza agerikoa erakutsi baitu eduki 
horrekiko. Hori egitearekin, Maryk seinalatu egin du, inplikatura bidez, bere uste 
motibantearen eduki erreferentziala: EZ DU EGUN-PASA JOATEKO EGURALDI EDERRA 

EGITEN. Honela bil dezakegu gure teoriak adibide honi emandako azalpena: 
 

>EBB-EDUKIA2: (PR2): EGUN-PASA JOATEKO EGURALDI ONA EGITEN DU. 
 
>EDUKI IRONIKOA2: 

 

                                                 
145 “That it was wrong of her companion to say that it was a lovely day for a picnic, that his judgment has been unsound, that they 

should never have set out, that it was his fault that their day has been ruined, and so on”. (Sperber & Wilson, 1986/95: 239-240 or.). 

Sperber eta Wilsonek adibide honetaz esaten dutena finago aztertu dut 1.4. atalean. 
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>>Zubi-edukia2: EZ DU EGUN-PASA JOATEKO EGURALDI ONA EGITEN.  
 
>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak: PETERREN ERRUA DA MENDIAN 

BLAI EGITEN ARITZEA, INOZOKERIA IZAN DA EGURALDI ONA EGINGO ZUELA 

ESATEA. 
 
Zubi-edukia ezin izan daiteke Maryk komunikatu nahi zuen proposizio 

bakarra, Peterrek, Mary ebb-egiten ari dela ohartuko bada, ohartu behar baitu horixe 
dela Maryren uste motibantearen eduki erreferentziala. Gauzak horrela, Maryk 
inplikatu du uste duela gaurkoa ez dela egun-pasa joateko eguraldi ona. Baina 
Peterrek, hori orduko bazekienez, eduki hori inplikatura gehiago inferitzeko erabiliko 
du. Zubitzat erabiliko du, eta horrela, Maryk komunikatu nahi izan duen eduki osoa 
eraikiko du: eduki ironikoa. 

 
 
 

2.5.1. Eduki ironikoaren indeterminazioaz  
 
 
 Orain artekoarekin, beraz, zera argitu dugu eduki ironikoaren inguruan: 

hiztunak ebb-edukia ebb-eginez komunikatzen ditu eduki ironikoko proposizioak, 
horiei atxiki zaie, eta eduki ironikoko proposizioak inplikaturak dira. Inplikaturak 
diren heinean, horien ezaugarriak dituzte, horien artean: batetik, ezabagarriak dira eta, 
bestetik, indeterminatuak, zentzu honetan: 

 
Elkarrizketa-inplikatura bat kalkulatzea, Kooperazio Printzipioari eusten zaiola suposatzen 

jarraitzeko zer jo behar den emantzat kalkulatzea denez, eta azalpen zehatz posible bat baino 

gehiago egon daitekeenez, eta horien zerrenda irekia izan daiteke, kasu horietan elkarrizketa-

inplikatuma azalpen zehatz horien disjunkzioa izango da; eta horien zerrenda irekia bada, 

inplikata benetako askok badutela dirudien indeterminazio mota da inplikatum horrek izango 

duena.146 
 

                                                 
146 “Since, to calculate a conversational implicature is to calculate what has to be supposed in order to preserve the supposition that 

the Cooperative Principle is being observed, and since there may be various possible specific explanations, a list of which may be 

open, the conversational implicatum in such cases will be disjunction of such specific explanations; and if the list of these is open, 
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 Esaldi batekin komunikatutako inplikaturen multzoa indeterminatua izan ohi 

da, beraz: hiztunak komunikatu nahi izan duenaren aproximazio bat, proposizio 
multzo ireki bat. Aproximazio izate horretan, inplikatura bat zehatzagoa edo 
zehaztugabeagoa izan daiteke, inplikatura multzo bat irekiagoa edo mugatuagoa, 
indeterminazio mailaren arabera. Begira dezagun nola eragiten dieten inplikaturen 
ezaugarri horiek ironia kasuei; ez dezagun ahatz, izan ere, ironian inplikaturak direla 
hiztunak komunikatu nahi izan duena dakartenak. 

 
 Entzule batek esaldi ironiko bat entzuten duenean, hiztunak komunikatu nahi 

izan dion eduki ironikorainoko aproximazio bat egiten du; aproximazio horretan, 
eduki ironikoko inplikatura zehatzagoak edo zehaztugabeagoak atzeman ditzake. 
Alde hori, entzuleak inplikatura horiek inferitzeko erabiltzen duen informazioarekin 
lotuta dago. Honela, zenbat eta informazio gehiago erabili, orduan eta zehatzagoa 
inplikatura ironikoa. Zenbat eta informazio erabilgarri gutxiago eskuragarri 
testuinguruan, orduan eta zehaztugabeagoa inplikatura ironikoa. Desagertzera ere irits 
daiteke eduki ironikoa, inplikaturen ahultasuna muturreraino eramanez gero. Har 
ditzagun adibide baten aldaera desberdinak, hori ikusteko:  

 
 
2007ko maiatzaren 28an honela dio egunkari bateko izenburuak: 
 

_________________(22) Atzo arratsaldean AAk eta FFk hauteskundeak irabazi izana 
ospatu zuten, harrotasunez gainezka, nork bere egoitzan. 

 
 

Demagun honako hau dela irakurleak esaldi hori irakurtzean eskuragai duen 
informazioa (eta, beraz, esaldiaren inplikaturak inferitzerakoan erabili ahal izango 
duena): 

 
TESTUINGURUA1: AA eta FF taldeak aurkariak dira Anoetako udaletxeko 

hauteskundeetan. Atzo egin ziren Anoetako udaletxeko hauteskundeak. 

 

                                                                                                                                               
the implicatum will have just the kind of indeterminacy that many actual implicata do in fact seem to possess”. (Grice, 1967a/1989: 

40 or.) 
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Eskura daukan informazioarekin, eta esaldiaren ebb-edukian oinarrituta, 
irakurleak inferi ditzake zenbait inplikatura ironiko, hurbil daiteke hiztunak 
komunikatu nahi duen eduki ironikora. Eduki horretan gisa honetako proposizioak 
izango ditugu: 

 
>EDUKI IRONIKOA22-1: HAUTESKUNDEEN BIHARAMUNEKO OSPAKIZUNAK 

ZENTZUGABEAK DIRA, EDOZEIN SENTI BAITAITEKE IRABAZLE; TALDEAK 

IRUZURTIAK DIRA, DENEK IRABAZI EZIN ETA HALERE DENEK SALTZEN BAITUTE 

IRABAZLETZAT BEREN BURUA. 
 
Orain, testuingurua aberastuz gero, entzuleari informazio gehiago emango 

diogu inplikaturak inferitu ahal izateko. Eta, horrenbestean, inplikatura horiek 
zehatzagoak izango dira, determinatuagoak: 

 
 
TESTUINGURUA2: AA eta FF taldeak aurkariak dira Anoetako udaletxeko 

hauteskundeetan. Atzo egin ziren hauteskundeak; AA taldeak irabazi 
ditu, eta FFk galdu. 
 
Adibidearen aldaera horretan, testuingurua aberastu dugunez gero, irakurleak 

inferi dezakeen inplikatura multzoa aberatsagoa izango da, zehatzagoa: 
 
>EDUKI IRONIKOA22-2: HAUTESKUNDEEN BIHARAMUNEKO OSPAKIZUNAK 

ZENTZUGABEAK DIRA, EDOZEIN SENTI BAITAITEKE IRABAZLE; ETA FF TALDEKOAK 

IRUZURTI HUTSAK DIRA, IRABAZI EZ ETA HALERE IRABAZLETZAT SALDU BAITUTE 

BEREN BURUA. 
 
Aurrerago ere jo dezakegu: eskura duen informazioa aberastu ahala inplikatura 

zehatzagoak atzeman ahalko ditu irakurleak: 
 

 
TESTUINGURUA3: AA eta FF taldeak aurkariak dira Anoetako udaletxeko 

hauteskundeetan. Atzo egin ziren hauteskundeak; AA taldeak irabazi 
ditu, eta FFk galdu. FF taldekoak ezagunak dira ez dutelako sekula 
onartzen galtzaile direnik; aurten promes egin dute irabazi ezean ez 
dutela egoitzan festarik batere egingo. 
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>EDUKI IRONIKOA22-3: HAUTESKUNDEEN BIHARAMUNEKO OSPAKIZUNAK 

ZENTZUGABEAK DIRA, EDOZEIN SENTI BAITAITEKE IRABAZLE; ETA FF TALDEKOAK 

IRUZURTI HUTSAK DIRA, IRABAZI EZ ETA HALERE IRABAZLETZAT SALDU BAITUTE 

BEREN BURUA. ETA GEZURTIAK ERE BADIRA, ESANA BAITZUTEN AURTEN EZ 

ZUTELA HORI EGINGO. 
 
Zenbat eta aberatsagoa izan entzuleak eduki ironikoko inplikaturak inferitzeko 

duen testuingurua, bada orduan eta zehatzagoak inferi ditzakeen inplikatura horiek. 
Orain, kontrako bidea ere egin daiteke, (22)tik abiatu eta testuingurua murriztuz gero: 

 
 
TESTUINGURUA4: Atzo egin ziren Anoetako udaletxeko hauteskundeak. 

 
Aldaera honetan, irakurleak ez daki AA eta FF bi talde aurkari direnik. Gauzak 

horrela, ez du informaziorik (22)n inferi zitzakeen inplikaturak atzemateko. Ez dugu, 
izan ere, informazio nahikorik hiztuna ebb-egiten ari dela ohartzeko ere: entzuleak 
pentsa dezake AA eta FF elkarrekin aurkeztu direla hauteskundeetara, biek irabazi 
dutela, eta horrexegatik ari direla bi taldeak garaipen bakarra ospatzen. Egunkariko 
albistea idatzi duenak, beraz, konpromisoa har dezake egin duen esaldiaren 
edukiekiko, ez baitaukagu arrastorik pentsaraziko digunik kazetariak ez duela hori 
uste, edo, behinik behin, ez duela uste horrekiko atxikimendurik erakutsi nahi. Finean, 
ez daukagu aski informaziorik kazetaria ironiko izaten ari dela ohartzeko. Inplikatura 
ironikoak, ahuldu ez ezik desagertu ere egin zaizkio irakurleari: ez da gai kazetariak 
komunikatu nahi izan dituen inplikaturak atzemateko. 

 
Laburbilduz: hauxe argitu dut esaldi baten eduki ironikoari buruz: esaldiaren 

eduki lokutiboa ebb-eginez komunikatzen ditu hiztunak eduki ironikoko 
proposizioak; hiztunak atxiki egiten die bere burua proposizio horiei; eta esaldiaren 
inplikaturak dira. Inplikatura horietako baten edukiak bat egiten du hiztunaren uste 
motibantearen eduki erreferentzialarekin, eta huraxe izango da zubi-edukitzat 
erabiliko dena, gainerako inplikaturetara iritsi ahal izateko. Inplikaturak direnez, 
inplikatura orok dituen ezaugarriak dituzte: hiztunak esaldia egitearekin 
komunikatzen ditu, baina ez esplizituki; indeterminaziorako joera dute; eta 
ezabagarriak dira. Azken puntu horri helduko diogu orain. 
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2.5.2. Atxikimenduaren ezabagarritasunaz 
 
 
Aurrera egin baino lehen, argi dezagun zerbait hiztun ironikoaren 

atxikimenduaz. Hiztun ironikoaren atxikimenduak, izan ere, ez dirudi hiztun ez 
ironikoaren atxikimendua bezain argia denik. Hori ikusteko, ez da zaila ondoko egoera 
hau irudikatzea, (1) adibidearen jarraipena datekeena: Xabier Aitorri gerturatzen zaio, 
eta zera esaten dio: “Ez naizela lagun fina esan duzula entzun dut”; egoera horretan, 
Aitorrek erraz erantzun liezaioke “Ez, ez, esan dudan gauza bakarra lagun fina zarela 
da”.147 Gauzak horrela, eman dezake hiztun ironikoa ez dagoela hain gogor lotua 
ironiaren bidez komunikatutako hari. Ironian atxikimendua ez dela benetakoa, ez dela 
kasu ez-ironikoetan bezain tinkoa, alegia. Azken buruan, pentsa daiteke hiztun 
ironikoa ez zaiola ezeri atxiki. 

 
Hori guztia gaitz-ulertu bat baino ez dela deritzagu. Egia da hiztun ironikoaren 

abantailetariko bat horretantxe datzala: hiztunak ihes egin dezake proposizio 
ironikoarekiko atxikimenduaz. Baina horren azalpena bestelakoa da gure iritziz: 
hiztunaren atxikimendua, ironian, inplikaturei lotua datorkigu, eta ez esaldiak 
adierazitako proposizioari, izan ere, izan dezagun gogoan: hiztunak oro atxiki zaizkie 
beren inplikaturei, esandakoari atxiki zaizkion bezala. Horrenbestez, hiztun ironikoa 
esandakoari lotzen ez bazaio ere (edo, bestela esan, hiztun ironikoak ez badauka 
esandakorik hari atxiki ahal izateko), hortik ez da ondorioztatzen hiztun ironikoa ez 
zaienik bere inplikaturei atxikitzen. 

 
Hiztun ironikoa, beraz, bere esaldiaren inplikaturei atxiki zaie. Hori dela eta, 

hiztunak uka dezake bere burua inplikatura horri atxiki dionik, goian aipatu dugun 
kasuan Aitorrek egin duen gisan. Baina, hori eginez, ez dela ironikoa izan onartzen ari 
da, alegia inplikatura ironikoa ez dela sekula existitu. Gure adibidean, Aitor ez zaio 
Xabierri esaten ari “bai, ez zarela lagun fina inplikatu dut ironiko izanez, baina ez 

 

                                                 
147 Ezaugarri hori errotik lotuta datorkio ironiaren funtzioetarik bati: hiztun ironikoa gorde egin daiteke esaldiaren atzean, ironia 

hiztunaren gordeleku izan daiteke; ingelesez face-saving deritzatena dugu hori (Dews, Kaplan & Winner, 1995: 364 or.; Myers, 

1981: 421 or.) 
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natzaio eduki horri atxiki, inplikatu dudan arren”, baizik “nik ez dut inplikatu lagun 
fina ez zarenik; nik lagun fina zarela esan dut, ez besterik”. 

 
Izan ere, ironia kasuetan atxikimenduari ihes egitea errazagoa da, ez ironiak 

ezaugarri bereziren bat duelako, baizik inplikatura oro ezabagarria delako hiztunaren 
aldetik148. Hiztuna inplikaturei soilik atxiki zaienez, eta ez esandakoari, egindako 
inplikaturak ezabatuaz hiztunak bere atxikimendua ezaba dezake. 

 
Laburbilduz: ironian, hiztunak inplikaturei atxikitzen die bere burua. 

Inplikaturak, egia-baldintzadun edukia duten proposizioak dira, eta horiei atxikitzen 
die hiztunak bere burua esaldiarekin. Inplikaturak ezabagarriak direnez, 
inplikaturekiko atxikimendua ahulagoa dela pentsa daiteke (edo zailagoa baieztatzeko, 
errazagoa alde egiteko), baina, azken batean, atxikimendua da. Hiztun ironikoaren 
atxikimenduak duen gauza arraro bakarra, beraz, atxikimendu bikoitza ez izatea da: ez 
da esandakoarekiko eta inplikaturekiko atxikimendua.  

 
 

 

                                                 
148 Bai esplizituki, ikusi dugunez, eta baita inplizituki ere. 
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2.6. |    ZENBAIT OBJEKZIO POSIBLE 

 
 

 
 

Orain artekoan, ironiarako nire hurbilpen pragmatikoa aurkeztu dut. 
Hurbilpen hori, pragmatikaz dudan kontzepzio orokorrean oinarrituta zegoen: esaldi 
batek eduki asko dituela dioena, inplikaturetara iristeko eduki lokutibotik pasarazten 
ez gaituena, eta pragmatikan erabili ohi den esandakoaren ordez eduki lokutiboa 
darabilena. Ideia orokor horiez gainera, ironia esaldiei estuago lotzen zaizkien beste 
zenbait puntu zehatzago ere aurkeztu ditut: esango balitz bezala egitea, eta esaldiaren 
eduki ironikoa. Horiek biak azaldu ditut aurreko ataletan. 

 
Hurbilpen hori kolokan jar dezaketen bi objekzio aurkeztuko ditut jarraian. 

Lehenengo arazoa hiztun ironikoaren atxikimenduari lotua dago. Bigarrena, aldiz, 
muga da objekzio baino gehiago: Griceri egotzi diogun ezintasun bera egotz dakioke 
gure hurbilpenari. 

 
 
 

2.6.1. Danny: hiztun ironikoaren atxikimenduaz149 
 
 
Gure azalpenaren puntu zentraletako bat hiztunak egindako esaldiaren 

edukiren batekiko duen atxikimendurik eza agerikoa da. Atxikimendu gabezia hori 
estu lotua dago hiztunaren usteen eta esaldiaren edukien arteko aldeari.  
 

                                                 
149 Eskerrak eman behar dizkiot Genoveva Martíri, nire hurbilpenak izan dezakeen arazo honetaz ohartarazteagatik, hark eskaini 

baitzidan atal honetan aztertuko dudan adibide mota.  
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Aitzitik, badirudi badirela ironia kasu batzuk hiztunak, ironikoki hitz egin 

arren, egin duen esaldiaren eduki lokutiboarekin bat egiten duen edukia duen uste bat 
daukana. Horrela, pentsa daiteke hiztunak bere burua atxiki diola eduki horri. Kasu 
horiek nire azalpenari arazoak sortzen dizkiotela aldarrika daiteke. Har dezagun 
kontuan balizko kontradibide horietako bat, zertaz ari garen ikusteko: 

 
 

Bilera batean, Danny eztabaidan jaun eta jabe izan zen. Nabari zen gaia 
ezagun zitzaiola, baina amorragarria zen bere jakituria zein harro 
erakusten zuen ikustea. Jessek, Dannyren ikaskide batek, zera esan zion:  
 

_______________________________________________ (3) Asko dakizu, alajaina. 
 

 
Gure azalpenei jarraiki, honako hau da Jessek egindako esaldiaren eduki 

lokutiboa: 
 

(PR3) DANNYK ASKO DAKI. 
 
Arazoa hasiera-hasieratik sortzen zaigula dirudi. Jessek, izan ere, uste du 

Dannyk asko dakiela. Horrenbestean, badirudi, nire azalpenen aurka, adibide horretan 
ez dela i) baldintza betetzen. Ezta ii) baldintza ere, ondorioz150. Eta bi baldintza horiek 
betetzen ez badira, hiztuna ezin ari liteke esango balu bezala egiten. Nire hurbilpenak 
gainbehera egin du. 

 
Koka dezagun arazoa. Badirudi zenbait adibidetan hiztunak atxiki egiten diola 

bere burua egin duen esaldiaren edukietarik bati, bai baitauka uste bat zeinaren eduki 
erreferentzialak bat egiten duen esaldiaren eduki lokutiboarekin. Beraz, norbaitek esan 
lezake, atxikimendurik badagoenez, ezin esan dezakegula Jesse esango balu bezala 

 

                                                 
150 Ekar ditzagun gogora bi baldintza horiek: ironian, hiztunaren asmoa da entzulea jabetzea 

i) esaldiaren eduki lokutiboaren eta hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialaren arteko diskordantziaz; eta 

ii) hiztunak entzulea i)-ez jabetzea nahi duela.  
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egiten ari denik. Eta, hori horrela balitz, nire teoria ez litzateke egokia kasu horiek 
azaltzeko. Onartu egin beharko ote genuke, ironia kasu batzuetan, hiztunak esan egiten 
duela esaldiaren edukiren bat? 

 
Hiztunaren atxikimenduari hurbilago begiratzen diogun bezain agudo argituko 

zaigu auzi hori. Egia da aurreko adibide horretan Jessek uste duela Dannyk asko 
dakiela. Beraz, honako hau kasu arrunt bat balitz, kasu ez ironiko bat alegia, entzuleak 
uste hori hartu beharko luke hiztunaren uste motibantetzat. Kasu horretan, Jesseren 
uste motibantearen eduki erreferentziala eta esaldiaren eduki lokutiboa bat etorriko 
lirateke. Bide beretik, adierazitako proposizioa DANNYK ASKO DAKI izango litzateke. 
Horrenbestean, Dannyri proposizio horixe komunikatzeko asmoa izango luke Jessek. 

 
Hemen datza, ordea, gakoa: testuinguruko informazioa hartuz gero, Jessek ezin 

nahi izan du (PR3) proposizioa komunikatu, Dannyk bere jakituria harrokeriaz 
erakutsi duela uste baitu Jessek; beraz, hori ezin izan liteke Jessek Dannyri komunikatu 
nahi zion proposizioa, ez Jesse zintzotasunez ari balitz behintzat. Horregatik hartzen 
da (3) ohar ironikotzat. Gauzak honela, Jessek, egiaz Dannyk asko dakiela uste duen 

arren, (PR3)z desberdin den zerbait komunikatu nahi zuen (3) esaldia egitean. 
Testuinguruan eman zaigun informazioan oinarrituta, proposizio hauekin bil daiteke 
Jessek komunikatu nahi izan duena –nik “eduki ironiko” deritzadan horixe: 

 
>EDUKI IRONIKOA3: DANNYK IKASI BEHARKO LUKE ISILIK EGOTEN, GAUZA 

ASPERGARRIA BAITA HARI ENTZUTEA, ASKO JAKIN ARREN EZ DU ZERTAN BETI 

ERAKUTSI, GOGAIKARRI HUTSA DA.  
 
Laburbilduz: Jessek (3) esaldia egin du eta, ironiko izanaz, bere esaldiaren 

eduki lokutiboarekin (PR3rekin) bat egiten ez duen eduki bat komunikatu du. Honaino 
behintzat, ez dirudi adibide horrek arazorik sortzen dionik gure teoriari. Halere, 
Jesseren usteei erreparatuz gero, ikusiko dugu erraz azal ezin daitekeen zerbait gertatu 
dela: Jessek, izan ere, uste du Dannyk asko dakiela, eta beraz, Jesseren uste 

motibantearen eduki erreferentzialak bat egiten du (PR3)rekin, Jesse ironiko izan bada 
ere. Eta puntu horri ezin euts diezaioke ironiaz eman dudan azalpenak. 

 
Jesseren usteei buruzko auzia berehala argituko da, orain arte eman dugun 

azalpenak hutsune nabari bat duela ohartzen garen bezain pronto: nola izan da gai 
entzulea Jessek (3) esaldia egitean komunikatu nahi zuen edukia (eduki bakarra) ez 
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zela (PR3) ohartzeko? 
 
Azaldu dugu, testuingurua kontuan hartuta, entzulea ohartu dela Jessek ez 

zuela (PR3) komunikatu nahi, beste zerbait baizik. Beste modu batez esanda: 
testuingurua kontuan hartzean entzulea ohartu da Jesseren uste motibantearen eduki 
erreferentziala ez zela DANNYK ASKO DAKI, baizik DANNY HARROKERIAZ ERAKUSTEN 

ARI DA BERE JAKITURIA (edo antzeko zerbait). Alegia, Jessek Dannyk asko dakiela uste 
duen arren, ez da hori bere esaldia motibatu duen ustea. 

 

Entzulea ohartu da (PR3)k ez duela bat egiten Jesseren uste motibantearen 
eduki erreferentzialarekin, eta entzulea horretaz ohartzea nahi duela Jessek. (3) esaldia 
egitean, DANNY BERE JAKITURIA HARROKERIAZ ERAKUSTEN ARI DA zen Jesseren uste 
motibantearen eduki erreferentziala, eta Dannyk atzeman dezake eduki hori. Beraz, 
Danny ohartzen da hori dela Jessek komunikatu nahi zizkion inplikaturetatik bat: 

 
>EDUKI IRONIKOA3:  
 

>>Zubi-edukia3: DANNY BERE JAKITURIA HARROKERIAZ ERAKUSTEN ARI DA. 
 
>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak3: DANNYK IKASI BEHARKO LUKE 

ISILIK EGOTEN, GAUZA ASPERGARRIA BAITA HARI ENTZUTEA, ASKO JAKIN 

ARREN EZ DU ZERTAN BETI ERAKUTSI, GOGAIKARRI HUTSA DA.  
 

   Hau da, (3) esaldia egitearekin, Jessek eduki ironiko bat komunikatu du, eta 
bere burua eduki horri atxiki dio. Eta azalpen oso horrek bete-betean egiten du bat 
ironiaren nire hurbilpen orokorrarekin. 

 
Honetan datza gisa honetako adibideen itxurazko berezitasuna: Jesseren 

esaldiaren eduki lokutiboa eta Jesseren usteetarik baten eduki erreferentziala bat eta 
bera dira. Alegia, Jessek uste du Dannyk asko dakiela. Baina gogoan izan behar dugu 
nire hurbilpenean baieztatzen dudana ez dela hiztun ironiko baten esaldiaren eduki 
lokutiboa ezin etor daitekeela bat hiztunaren inongo usteren eduki 
erreferentzialarekin; baieztatu dudana da, hiztun ironiko baten esaldiaren eduki 
lokutiboa eta hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentziala ez datozela bat. 

 
Aurreko paragrafoan erakutsi dudana da, Jesseren uste motibantearen eduki 
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erreferentziala ez dela DANNYK ASKO DAKI; eta hori nahikoa da baieztatzeko Jessek ez 
duela konpromisorik hartu bere esaldiaren eduki lokutiboarekiko, alegia ez diola bere 
burua atxiki eduki horri151, eta, horrenbestean, jarrai dezaket baieztatzen kasu honetan 
ere Jessek ez duela bere esaldiaren eduki lokutiboa esan. 

 
Hots, Jessek uste du Dannyk asko dakiela, baina uste horrek ez du paper 

berezirik jokatzen (3) esaldia egitean: ez da bere uste motibantearen eduki 
erreferentziala, ezta (3)ren inplikaturetako baten edukia ere. Izan, hamaika uste izan 
ditzake Jessek (3) esaldia egin duen unean. Uste dezake San Francisco Kalifornian 
dagoela, bere amaren izena Loli dela, eta Dannyk 20 urte dituela. Baina ez dira horiek 
Jessek bere esaldiaren bidez komunikatu nahi zituen usteak, ezta (3)ren eduki 
lokutiboarekin bat datorren eduki erreferentziala daukan ustea ere. Berezitasun 
bakarra da, Jesseren esaldiaren eduki lokutiboak haren uste askoetarik batekin bat 
egiten duela. Baina, berriro diot, uste hori ez da Jesseren uste motibantea, uste horrek 
ez dauka tokirik Jesseren komunikazio-planean. 

 
Adibide horiek ez dira, bada, nire hurbilpenarentzat arazo. Hiztun ironikoak 

uste dezake esango balu bezala egiten ari den edukia, uste hori bere uste motibantea ez 
baldin bada. Oso garrantzitsua da hori argi eta garbi erakustea, bestela, hiztunak nahi 
ez duen zerbait ulertzen amai baitezake entzuleak (zergatik, eta esaldian ironia 
ikusteko gai izan ez delako). 

 
 
 

2.6.2. Ebb-tik Bb-ra152 
 
 
 Lehenengo kapituluan, Gricez aritu garenean, aipatu dugu hark esandakoetan 

badela itxurazko muga bat: baierako kasuez bestelakoak ezin azaldu dituela. Gricek, 

 

                                                 
151 Izan dezagun gogoan: konprometitzea edo atxikitzea, esaldi bat egitearekin eduki batetiko erantzukizuna hartzea da. Horrela, 

Jessek izan dezake uste horrekiko erantzukizunik, baina nork bere usteekiko erantzukizuna duen neurrian soilik, ez (3) esaldia 

egitearekin erantzukizun hori hartu duelako (ez baitu hartu). 

152 Eskerrak eman nahi dizkiet John Perryk Stanford unibertsitatean 2006-2007 ikasturtean metaforari eta ironiari buruz izan duen 

mintegiko kideei, bereziki John Perryri berari, puntu honi buruzko zenbait adibide eta soluziobide eskaini dizkidatelako. 
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ironiaz hitz egitean, baierako kasuak soilik hartu zituen kontuan, horraino mugaren 
balekotasuna. Orain, Griceren azalpenetatik abiatuta, ez dirudi zaila haren teoria 
zabaltzeak, baierakoak ez diren ironia kasuak azaldu ahal izateko. Zabaltze hori, 
Hizketa-ekintzen Teorian oinarrituta erraz egin daitekeela ere ikusi dugu 1.3. atalean. 

 
 Azkeneko ataletan, ironia azaltzeko gure proposamena ekarri dugu mahai 

gainera. Horren abantailei begiratu diegu zehatz, eta gureari egin ahal zaion objekzio 
bati erantzun diogu. Oraingo honetan, Griceri ikusten ahal zaion muga bera gureari 
ere ikusten ahal zaiola onartuko dugu, baina, bidenabar, muga hori erraz gaindi 
dezakegula erakutsiko dugu. 

 
 Honako hau zen Griceren azalpenei zerien ezintasuna: hiztunak kualitatearen 

lehenengo maxima urratzean sortzen da ironia, eta maxima hori baierako kasuei soilik 
dagokienez, maxima urratzearekin baierako ironia kasuak soilik sortuko dira. 
Ezintasun horrek ez du irmotik asko halere: Griceren kualitatearen lehenengo maxima 
erraz orokortu daiteke hizketa-ekintzen zintzotasun baldintzetara, horrela baierakoak 
ez diren kasuak hartzeko. Ironian ere zabaltze bera egin diezaiokegu Griceren 
azalpenari: hiztunak zintzotasun gabezia agerikoa erakusten duenean sortzen da 
ironia. Akabo mugak. 

 
 Gure teoriara itzulita, Griceren azalpenei datxekien muga bera aurkituko 

dugu gureetan: esango balitz bezala egitearekin ezin azal ditzakegu baierakoak ez 
diren ironia kasuak. Ikus ditzagun kasu horien adibide batzuk, zertaz ari garen argi 
gera dadin: 

 
 
Kepa eta Joana ate baten aurrera iritsi dira, eta Kepak ez dio hura ireki 
Joanari. Joana, tradizioen zale baita, haserretu egin zaio Kepari, eta esaldi 
hau egin dio: 
 

___________________________________(23) Eskerrik asko atea irekitzeagatik. 
 

 Adibide horretan arraro egiten da Joana esango balu bezala egiten ari dela 
baieztatzea, baina esaldia kasu ez-ironiko batean egin izan balu horren eduki lokutiboa 
esan egin duela arraro den neurri berean. Kasu ez-ironikoa balitz (Kepak Joanari atea 
ireki izan balio, esaterako), Joanak Kepari eskerrak eman dizkiola esateak naturalagoa 
dirudi. Honela zehazten du Searlek eskerren zintzotasun baldintza: “S esker oneko da 
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A dela-eta, edo S-k estimatzen du A” (Searle, 1969: 67 or.) (S hiztuna da, eta A 
entzuleak iraganean egindako ekintza bat). Kepak benetan atea ireki izan balio Joanari, 
zintzotasun-baldintza arazorik gabe beteko litzateke. Baina, bistan denez, esaldi hori 
ironikoki egin duenean, Joana ez zaio Kepari esker oneko, ez du estimuan hark egin 
(ez) duena. Joanak, beraz, ez du asetzen eskerren zintzotasun baldintza. Are gehiago: 
testuingurua ikusita, agerikoa da Keparentzat Joanak ez duela eskerren zintzotasun 
baldintza asetzen, eta zintzotasun gabezia hori agerian erakutsi nahi izan diola Joanak. 
Gauzak horrela, Joana eskertuko balu bezala egiten ari dela baieztatuko dugu. Eduki bat 
eskertuko balu bezala eginez, beste eduki bat komunikatuko dio Kepari: HARA ZER 

GIZONA, ATEAK ERE IREKI EZIN DITUENA, eduki ironikoa alegia. Eduki horretara iristeko, 
Kepak atzeman behar izan du Joana ez zaiola esker oneko, ez duela estimuan berak 
atea ireki ez izana. Horixe da, beraz, (23) esaldiaren zubi-edukia. Honako hau litzateke 
adibide horrek ebb-teorian hartzen digun itxura: 

 
>BB-EDUKIA23: JOANAK KEPARI ESKERRAK EMAN NAHI DIZKIO. 
 
>EDUKI IRONIKOA23: 
 
 >>Zubi-edukia23: JOANA EZ ZAIO ESKER ONEKO KEPARI. 
 >>Gainerako inplikaturak23: HARA ZER GIZONA, EMAKUME BATI ATEAK 

IREKI EZIN DIZKIONA. 
 
 Azalpen horrek bete-betean egiten du bat gure teoria orokorrarekin: esatea 

eskerrak ematearekin ordezkatu behar dugu, eta hiztunaren uste motibanteari 
begiratzeko ordez hiztunak egin duen hizketa-ekintzaren zintzotasun baldintzari jarri 
behar diogu arreta. Baina, gainerakoan, berdina da prozesua: orain arteko azalpenetan, 
entzulea ohartzen zen hiztunak agerian erakusten zuela bere uste motibantearen eduki 
erreferentziala eta egindako esaldiaren eduki lokutibo edo erreflexiboa ez zetozela bat; 
agerikotasun horretatik ondorioztatzen zuen entzuleak hiztuna ez zitzaiola eduki horri 
atxiki, eta atxikimendu gabezia horrekin ulertzen zuen hiztunak eduki hori esango 
balu bezala egin duela; hortik eduki ironikoa inferitzen du entzuleak: hiztunaren uste 
motibantearen eduki erreferentziala, zeina esaldia ironikoa dela ulertzeko aurretiaz 
atzemana behar zuen, izango da eduki ironikoa osatzen lagunduko dion zubi-edukia. 
Prozesu hori ñabarduretan soilik aldatu zaigu (23) adibidean: Kepa ohartzen da Joanak 
agerian erakutsi diola egindako esaldiarekiko zintzotasun gabezia; agerikotasun 
horretatik ondorioztatu du Kepak Joana ez zaiola hizketa-ekintza horren eduki 
proposizionalari atxiki, eta atxikimendu gabezia horrekin ulertzen du Joanak 
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eskertuko balu bezala egin duela; hortik, eduki ironikoa inferitzen du Kepak: hiztunak 
betetzen ez duen zintzotasun-baldintza, zeina esaldia ironikoa dela ulertzeko aurretiaz 
atzeman behar izan duen, izango da Kepari eduki ironikoa osatzen lagundu dion zubi-
edukia. 

 
 Ironia adibide oro azal dezakegu bide beretik: izan baierakoa ala izan 

bestelakoa. Honela, orain arte azaldutako zenbait adibideri azterketa xeheagoa egin 
diezaiokegu orain, Dannyren adibideari esaterako: 

 
 

Bilera batean, Danny eztabaidan jaun eta jabe izan zen. Nabari zen gaia 
ezagun zitzaiola, baina amorragarria zen bere jakituria zein harro 
erakusten zuen ikustea. Jessek, Dannyren ikaskide batek, zera esan zion:  
 

_______________________________________________ (3) Asko dakizu, alajaina. 
 
Adibide horretan, badirudi Jesse Dannyri zorionak ematen ari zaiola (zeharka 

bada ere). Orain, agerian dago Dannyk ez duela zoriontzeko hizketa-ekintzen 
zintzotasun baldintza betetzen: “S pozik dago E dela-eta”153 (S hiztuna da, eta E 
entzulearekin harremanen bat duen gertaera, ekintza edo gisakoren bat): 

 
>BB-EDUKIA3: DANNYK ASKO DAKI. 
 
>EDUKI IRONIKOA3: 
 

 >>Zubi-edukia3: JESSE EZ DAGO POZIK DANNYREN JOKAERAREKIN. 
>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak3: DANNYK IKASI BEHARKO 

LUKE ISILIK EGOTEN, GAUZA ASPERGARRIA BAITA HARI ENTZUTEA, 
ASKO JAKIN ARREN EZ DU ZERTAN BETI ERAKUTSI, GOGAIKARRI HUTSA 

DA. 
 
Danny, Jesseren esaldia entzutean, ohartuko da Jessek ez duela zoriontzeen 

zintzotasun baldintza betetzen, eta zintzotasun gabezia hori agerikoa eta intentzionala 
 

                                                 
153 “S is pleased at E”. (Searle, 1969: 67 or.) 



146         Joana Garmendia             |    Ironiaren teoria pragmatiko kritikoa 
 

dela. Zintzotasun gabezia horrek zubi lanak egingo dizkio, gainerako inplikaturetara 
iristeko, eta horrela eduki ironiko osoa atzemateko. 

 
 Horrela, bada, Griceri atzemandako muga harentzat ahul zen neurri berean 

dela guretzat ere ahul. Gure teoriaren muinari bere horretan eutsiz, hiztun batek, 
esaldi bat egitean, zerbait esateaz gain zerbait galdetu, eskatu, eskertu, baieztatu eta 
abar egin dezakeela onartzetik gure teoria zabal dezakegu erraz, eta, bidenabar, 
aberastu.  
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2.7. |    ONDORIOAK 

 
 
 
 
 

Orain amaituko dugun kapitulu honetan, ironian esandakoak sortzen duen 
arazoari erantzuna eman diogu: hiztun ironikoak zer esaten duen, edo zer ez duen 
esaten, azaldu dugu sei ataletan barrena. 

 
Hasteko, gure hurbilpena Korta eta Perryren bidean kokatu dugu, eta gero gure 

azterketan erabili ditugun tresnak zehazki finkatu ditugu. Aurrena, kasu ez-ironikoen 
aurrean gure tresnek nola jokatzen duten erakutsi dugu. Pausoz pauso, gure 
hurbilpenaren punturik garrantzitsuenak bistaratu ditugu. 

 
Kapitulu honen laugarren atalean adibide ironikoak aztertzeari ekin diogu. 

Horretarako, planteamendu orokorraren baitan zenbait puntu argitu eta beste zenbait 
gehitu behar izan ditugu: esango balitz bezala egitea, eduki ironikoa, hiztunaren 
atxikimendua, eta beste batzuk. Gure teoria orokorra aberastu dugu horrela, eta ironia 
azaltzeko tresna zehatzagoak ekarri ditugu esku artera. 

 
Adibide ironikoen ezaugarri batzuk aztertu eta argitu ditugu azpiatalez 

azpiatal. Ironiari berezko zaizkion puntu horiei erantzuteko ditugun baliabideak argitu 
ditugu bide horretan. Bukatzeko, gure teoriari jar dakiokeen zenbait objekziori 
erantzun diogu: horrekin itxi dugu kapitulu hau, ironiaz orain arte esan beharrekoak 
argituta. 

 
Orain arte esandakoekin, ironia hizketa kasu arruntetatik bereizi dugu. Aitzitik, 

bada beste zenbait fenomeno ere, kasu arruntetatik ironia bezalaxe bereizten dena. 
Datorren kapituluan helduko diegu horiei: ironia beste fenomeno horietatik bereizita 
lortuko dugu bila gabiltzan karakterizazio egokia. 
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(3)_________________ 

             IRONIAREN BEREIZGARRIAK 
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3.0. |    SARRERA 

 
 
 
 
 
 

Lehenengo kapituluan, aztertu ditugun teoriek puntu komun batzuk zituztela 
nabarmendu dugu. Horietatik lehenengoa da, autore guztiek ironiaren azalpenean 
esandakoa erabiltzea ekiditen dutela. Bigarrena, hiztun ironikoak jarrera oro har 
negatiboa adierazten duela. 

 
Bigarren kapituluan, puntu horietatik lehenengoa jorratu dugu; horrela, ironian 

esandakoak sortzen dituen nahasketak argitzeko planteamendu orokor bat aurkeztu 
dugu. Lehenik eta behin, hurbilpen horrekin, hizketa kasu arrunt deritzegunak aztertu 
ditugu. Jarraian, eskema horrek ironia kasuetan nola funtzionatzen duen argitu dugu. 
Eskema orokorra argitu egin behar izan da ironia kasuak egoki aztertzeko; horrek 
erakutsi digu zertan aldentzen den kasu arruntetatik ironia: ironian, hiztunak, egin 
duen esaldiaren edukiren bat esango balitz bezala egiten du, beste eduki bat (eduki 
ironikoa) komunikatzeko. 

 
Ironia ez da, alabaina, hiztunak esango balu bezala egiten duen kasu bakarra; 

badira beste zenbait kasu, kasu arruntetatik ironia bezalaxe aldentzen direnak: 
metaforak dira beste kasu tipiko bat. Hiztun batek esaldi bat metaforikoki egiten 
duenean ere, esaldiaren edukiren bat esango balu bezala egiten du, horrekin beste 
edukiren bat komunikatzeko (metaforaz arituko gara poliki 4.1. atalean). Egon behar 
du, beraz, ironia gainerako ebb-kasuetatik bereiziko digun ezaugarriren batek, gai 
izango bagara bereizteko noiz den hiztun bat ironikoa eta noiz metaforikoa, edo dena 
delakoa. Bereizgarri hori zein den argitzea da datorren kapitulu honen helburua, eta, 
lan horretan, gurera ekarriko dugu lehenengo kapituluan puntu komuntzat jo 
ditugunetatik bigarrena: hiztun ironikoaren jarrera oro har negatiboa. 



152         Joana Garmendia             |    Ironiaren teoria pragmatiko kritikoa 
 

 
Ironiaren ezaugarri bereizgarriak bi mailatakoak direla defendatuko dugu: 

batetik, ironiak badu kritikarik eta umorerik; bi puntu horien alde egingo dugu 3.1. eta 
3.2. ataletan. Bestetik, 3.3. atalean, hiztunak eduki ironikoa komunikatzeko bide tipiko 
batzuk badituela argudiatuko dugu. 
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3.1. |    KRITIKA 

 
 
 
 
 
 

Lehenengo kapituluan, ironiari buruzko zenbait teoria pragmatiko aztertu 
ditugunean, teoria horiek partekatzen dituzten puntu batzuk badirela ikusi dugu. 
Horietako bat, hiztun ironikoak duen jarrera negatiboarena da (ikus 1.7.2. atala.). Bai 
luze landu ditugun autoreetan, bai lan honetan zeharka azaldu zaizkigunetan, bada 
hiztunaren jarrera oro har negatiboari egindako leku bat. Orain, guk puntu 
partekatutzat hartu dugun hori ez da termino beretan emana azaltzen teoria batzuetan 
edo besteetan. Horrela, Gricek, zabalegi aukeran, sentimendu, jarrera, ebaluazio, iritzi 
edo judizio batez hitz egiten digu: 

 
(…) ironia estu lotzen zaio sentimendu, jarrera edo ebaluazio bat adierazteari. Ezin dut zerbait 

ironikoki esan, baldin esaten dudanarekin ez badut erakutsi nahi iritzi etsaitu edo erdeinuzko bat, 

edo sumindura edo arbuioaren gisako sentimendu bat.154 

 
Sperber eta Wilsonek, Gricek baino zehatzago, hiztun ironikoaren jarreraz soilik 

dihardute: 
 

 

                                                 
154“(…) irony is intimately connected with the expression of a feeling, attitude or evaluation. I cannot say something ironically 

unless what I say is intended to reflect a hostile or derogatory judgment or a feeling such as indignation or contempt.” (Grice, 

1967b/1989: 54 or.) 
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Esaldi ironiko batekin adierazitako jarrera beti da arbuiozkoa edo gaitzespenduna. Hiztunak bere 

burua aldendu egiten du oihartzundutako iritzitik, berak ez diola iritzi horri eusten erakutsiz. 

(Sperber & Wilson, 1986/95: 239 or.) 

 
Clark eta Gerrigek Gricek esandakoetara jotzen dute zuzenean, haren hitzak 

errepikatzen baitituzte hiztun ironikoaren jarreraz-edo hitz egiterakoan. Haverkatek, 
aldiz, judizio kualifikatzaile bat aipatzen digu: 

 
Gure helburuetarako, garrantzitsua da nabarmentzea baiespen-ekintza dena delakoa dela ere, 

hiztun ironikoaren asmoa judizio kualifikatzaileak adieraztea dela. Askotan azpimarratu izan da 

kualifikazio ironikoak mespretxuzkoak direla, horien helburu zehatza elkarrizketakidearen edo 

beste pertsonaren baten jokaera kritikatzea baita.155 

 
Guk puntu komuntzat daukagun horri, beraz, esan izan zaio sentimendu, 

jarrera edo judizio; negatiboa, ezkorra, gaitzespenekoa, zer den ere ez da argi geratzen, 
ñabardurak garrantzitsuak izan daitezkeela dirudien honetan. Formulazioan 
adostasunik izan gabe ere, autore guztiak gauza beraz ari direla deritzagu guk, ordea. 
Eta ironiaren ezaugarri bereizle horretaz jarduteko, kritikotasunaz ariko gara hemendik 
aurrera. Horrekin bildu nahi dugu autore batzuek eta besteek termino batekin edo 
bestearekin eman nahi izan duten puntu hori. 

 
Ironia kritikoa dela esatean zer esan nahi dugun zehaztuko dugu jarraian. Beste 

asko bezala, hizketa arruntean esanahi nahiko zabalez erabiltzen den hitza dugunez, 
terminotzat hartzen dugun unetik kritikaren esanahi zehatza finkatzeari derrigorrezko 
deritzagu. Zehaztasunetan hasteko, gogo-egoerei buruz besteak beste Searlek jasotako 
bereizkuntza batetik abiatuko gara. Searleren arabera, bada gogo-egoerarik “kanpoan”, 
“munduan”, objekturik ez daukanik: horren adibide izan daitezke antsietatea edo 
euforia: 

 

 

                                                 
155“For present purposes, it is important to emphasize that whatever the type of assertive act may be, the intention of the ironic 

speaker is to express a qualifying judgment. It has often been pointed out that ironic qualifications are depreciatory, since they serve 

the particular purpose of criticizing the behavior of the interlocutor or other persons.” (Haverkate, 1990: 90 or.) 
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Horrela, esaterako, antsietate edo euforiaren sentimendu kontzienteek ez dute erantzunik honako 

galdera honentzat: “Zertaz zaude ansioso, edo zertaz zaude euforiko?”. Kontzientziaren forma 

ez-intentzionalak dira horiek.156 

 
 Horiez bereizita, gogo-egoera intentzionalak dauzkagu, munduko 

zerbaitekikoak157 diren gogo-egoerak: 
 
Berriro diot, munduko objektu edo gauza-egoerei gogoa nola zuzentzen ahal zaien, edo gogoa 

nola izan daitekeen horiei buruzkoa, era horiek guztiak biltzen ditu “intentzionalitatea” termino 

orokorrak.158 

 
 Bigarren mota horretakoa da, alde batetik, gure “kritikotasuna”: norbait eduki 

batekiko kritiko izan daiteke. Hein horretan, kritika jarrera proposizionaltzat hartzen 
dugu: 

 
“Jarrera proposizionala” Bertrand Russellen terminoa da, eta horrekin zera designatzen zuen: 

eduki proposizionala duten egoera mentalak, agente baten eta proposizio baten arteko erlaziotzat 

ulertuak. Jarrera proposizionalen aditzak dira “uste du”, “nahi du”, “desio du”, “asmoa du”, edo 

“badaki”, eta baita beste asko ere –funtsean, gogoa eta hizkuntza deskribatzeko darabilgun 

hiztegiaren muina.159 

 
Alegia, hiztun bat zerbaitekiko kritikoa da, proposizio batekin bil daitekeen 

zerbaitekikoa; “kritikoa izan”, beraz, jarrera proposizionalen aditz izango da. Jarrera 
proposizionala den neurrian, kritiko izateak baditu loturak hiztunaren gainerako 
asmo, uste, helburu eta abarrekin. 

 

                                                 
156 “Thus, for example, there are conscious feelings of anxiety or elation for which there is no answer to the question, “What are you 

anxious about or what are you elated about?” These are non-intentional forms of consciousness”. (Searle, 1999: 65 or.) 

157 Nahiz eta, Perryk ohartarazten digunez, “Pentsamendu edo esaldi intentzional bat egon daiteke zuzenduta existitzen ez den 

objektu bati”. Alegia, gogo-egoera intentzionalak munduko zerbaiti zuzentzen zaizkio, “zerbait” hori existitu ala ez. 

[“An intentional thought or utterance can be directed at an object that does not exist”. (Perry, 2001: 153 or.] 

158 “’Intentionality’, to repeat, is the general term for all the various forms by wich the mind can be directed at, or be about, or of, 

objects and states of affairs in the world.” (Searle, 1999: 85 or.) 

159 “‘Propositional attitude’ is Bertrand Russell's term for designating mental states with propositional content, conceived as 

relations between an agent and a proposition. Propositional attitude verbs include ‘believes,’ ‘wants,’ ‘desires,’ ‘intends’ or ‘knows’ 

and many others — basically, the core of our vocabulary for describing minds and language.” (Korta & Perry, 2006-c) 
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Hiztun bat, beraz, zerbaitekiko kritikoa izan daiteke, eta zerbaitekiko kritiko 

izatea jarrera proposizional bat edukitzea da. Kritikaren kasuan, jarrera hori 
baloratiboa da proposizio batekiko: hiztunak eduki batekiko balorazio, ebaluazio edo 
iritzi bat dauka. Iritzi hori, halaber, negatiboa da beti kritikaren kasuan160. Kritiko 
izatea, proposizio batekiko jarrera baloratibo negatibo bat izatea da.  

 
Negatibotasunaz gauza bat argitu nahi dut hemen: negatiboa ez da kritikaren 

objektu den proposizioa edo horrek biltzen duen gertaera, hiztunak horrekiko duen 
jarrera edo iritzia baizik. Alegia, gertaera bat edozein delarik ere, horrekiko jarrera beti 
izan daiteke positiboa edo negatiboa. Zentzu horretan, zerbait gaitzestea, zerbaitekiko 
destainez izatea, zerbait arbuiatzea eta gisakoak negatibo diren neurri berean izango 
da “kritiko izatea” balorazio negatibo bat. 

 
Orain artekoa bilduz: kritikotasunaz ari garenean, hiztun bat zerbaitekiko 

kritiko dela esan dezakegu batetik. Horrek, zehatz esanda, zera esan nahi du: hiztunak 
badu jarrera proposizional bat, proposizio batekiko baloratiboa dena, eta negatiboki 
baloratiboa gainera. Horri deritzagu, alde batetik, hiztunaren kritikotasuna.  

 
Horrekin guztiarekin biltzen dugu kritikotasunaren alderdi bat: hiztuna 

zerbaitekiko kritiko izan daiteke. Orain, bada besterik ere kritikari dagokionez: 
hiztunak, kritiko izatearen gogo-egoera hori adieraz dezake. Alegia, hiztunak, 
zerbaitekiko kritiko izateaz gain, zerbait kritika dezake. Kritikotasunaren bigarren 
alderdi horrek kritikatzearen ekintza biltzen digu: hiztunak, zerbaitekiko kritiko dela 
adierazten du (izan ala ez), alegia zerbaitekiko kritika egiten du, alegia zerbait 
kritikatzen du. Formulazio horiek guztiek alderdi bera biltzen digute: hiztun batek 
jarrera kritikoa adierazten du. 

 
Bigarren alderdi hori argiago gera dadin, azal dezakegu, hizketa-ekintzen 

oinarriak erabiliz, hiztunaren kritikotasunaz, ekintza den neurrian, ari garenean, 
ekintza ilokutibo batez ari garela. Alegia, hiztunak zerbait kritikatzeko asmoa izan 
behar du, zerbaitekiko jarrera kritikoa adierazteko asmoa alegia, eta asmo hori 

 

                                                 
160 Gera bedi argi, horrela, hizketa arruntean kritika positiboaz hitz egitea balekoa izanda ere, ez dugula adiera hori jasoko gure 

terminoan. 
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betetzeko egiten du esaldia. Kritikatzea, beraz, ez da esaldiaren ondorioa, efektu 
perlokutiboen kasuan den moduan.  
 

Kritikotasunean, beraz, bi maila bereizi ditugu: batetik, hiztun bat kritiko izan 
daiteke; bestetik, hiztun batek kritikatu egin dezake. Bigarren maila horrek, zerbait 
kritikatzeak alegia, aurrekoa suposatzen duela eman dezake: alegia zerbait kritikatzen 
duena zerbaitekiko kritiko dela. Hori hala izango da batzuetan, ez beti ordea: hiztuna 
zintzoa denetan soilik. Hiztun batek kritika dezake, jarrera kritikorik izan gabe; kasu 
horietan hiztuna ez da zintzoa izango, baina kritikatu, kritikatuko du. 

 
Argibide horiek emanda, itzul gaitezen ironiaren kasura. Hiztun ironikoa 

kritikoa dela baieztatu dugu, eta horrekin zera esan nahi dugu zehazki: hiztunak, 
ironia bidez, kritikatu egiten duela, alegia hiztunak, ironia bidez, jarrera kritiko bat 
adierazten duela. Halaber, hiztunak jarrera kritiko bat izango du (adierazi duen jarrera 
horixe) baldin eta zintzoa izan bada kritika hori egitean. 
 

Kritikatzearen ekintzari buruz ere eman behar dut beste argibiderik. Izan ere, 
ironiak bereizgarririk badu, kritika zuzenean ez eta sugerituta, iradokita egitea du 
bereizgarri, inplikatura bidez azken finean. Gera bedi ohar horrekin nolabait finduta, 
beraz, kritikatzea ekintzatzat definitzeko egin dugun saiakera. 

 
Izan dezagun argi, beraz, hemendik aurrera ironiaren kritikotasunaz hitz egiten 

dugunean bi modutan ari ahalko garela: batetik, ironiko izanez, hiztunak zerbait 
kritikatzen du (alegia jarrera proposizional negatiboki baloratibo bat adierazten du); 
bestetik, hiztun ironikoak, zintzoa izan bada, adierazi duen jarrera hori izango du. 
Azalpen horiekin guztiekin, alde batera utzi nahi izan ditugu ironiaren alde 
negatiboaren formulazio desberdinek sor ditzaketen nahasketak. 

 
Argibide horiekin findu egin nahi dugu kritikaren kontzepzioa, hemendik 

aurrera zertaz jardun nahi dugun argi gera dadin. Horrela, kritikaren kontzeptua 
nahasgarri bihur dezaketen alderdi desberdinak itxi nahi izan ditugu.  

 
Kritika zeri deritzagun argitu ondoren, gure tesiaren alde egingo dugu orain: 

ironia adibide oro da kritiko gure ustez, edo, bestela esanda, hiztun ironiko orok dauka 
kritikatzeko asmoa. Horren alde egiteko, orain arte landu ditugun ironia adibideetan 
kritikarik atzeman daitekeen ikusiko dugu aurrena. Gero, adibide zehatzagoei helduko 
diegu, ironia positiboaren adibidetzat aurkeztu izan direnei. 
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Orain arte landu ditugun adibideei begiratuz gero, erraz ikusiko dugu adibide 

guztietan adierazten dela eduki ironikoko proposizioren batekiko jarrera kritikoa. 
Hiztun ironikoak kritikatzen duenarekiko erantzule denari esango diogu guk 
“biktima”, eta biktima horren arabera, ironia adibideak hainbat taldetan bil daitezkeela 
ikusiko dugu: 

 
o Batzuetan, esaldiaren entzulea bera da biktima. Har dezagun adibidetzat Mary eta 
Peterren kasua, gure (2) adibidea. Maryk bere esaldiaren eduki lokutiboa esango 
balu bezala egiten du: 

 

  >EBB-EDUKIA2: (PR2) EGUN-PASA JOATEKO EGURALDI ONA EGITEN DU. 
 
eta, zubi-edukiaren laguntzaz, eduki ironikoko inplikaturak komunikatzen dizkio 
Peterri: 
 
  >EDUKI IRONIKOA2: 
 
   >>Zubi-edukia2: EZ DU EGUN-PASA JOATEKO EGURALDI ONA EGITEN.  

 
>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak2: PETERREN ERRUA DA 

MENDIAN BLAI EGITEN ARITZEA, INOZOA IZAN DA EGURALDI ONA 

EGINGO ZUELA ESATEA. 
 
Adibide horretan, Maryk kritikatu egiten du Peterrek goizean egindako iragarpen 
inozoa, alegia Maryk adierazi egiten du Peterrek egin duen iragarpen inozoarekiko 
kritiko dela. 
 
Dagoeneko landuak ditugun (3), (4), (5), (6), (7), (8), (18) eta (23) adibideetan ere 
esaldiaren entzulea da biktima. 

 
o Beste batzuetan, biktima, norbait zehatza bada ere, ez da esaldiaren entzulea. (1) 
adibidean, esaterako, Aitorrek bere esaldiaren eduki lokutiboa esango balu bezala 
egiten du: 
 

 >EBB-EDUKIA1: (PR1) XABIER LAGUN FINA DA. 
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eta eduki ironikoa komunikatzen du: 
 
  >EDUKI IRONIKOA1: 
 
   >>Zubi-edukia1: XABIER EZ DA LAGUN FINA. 
 

>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak1: XABIER EZ DA LAGUN FINA, 
AITOR INOZOA IZAN DA HARENGAN SINESTEAN, EZ ZUKEEN HARENGAN 

KONFIANTZARIK IZAN BEHAR. 
 
Alegia, ironiko izanez, Xabierren jokaerarekiko kritiko dela adierazi du Aitorrek. (1) 
adibidearen pareko ditugu puntu horretan (14), (21) eta (22) adibideak. 

 
o Azkenik, zenbait adibidetan, zalantzazkoa da biktimarik ba ote daukagun, edo 
biktima, izatekotan, norbait oso orokorra izango da. Ekar dezagun gogora (17) 
adibidea: 
 

 
___(17) Kanpoan zero azpiko tenperatura daukagu berriro: benetako bero-bolada! 

 
Adibide horretan, beste testuingururik ezean, zaila da esaten zein den hiztunak 
kritikatu duenaren erantzulea. Pentsa daiteke gisa horretako adibideetan ez dagoela 
biktimarik, edo bestela, biktima oso orokorra dela (eguraldi-berriemaileak, 
esaterako).  

 
Jarrera kritikoak, beraz, ez du beti biktima bera, baina orain arte aztertu 

ditugun adibide guztietan ageri da, arazo handirik gabe. 
 
Lehenengo kapituluan ikusi dugunez, ironia lantzen duten pragmatikari 

gehienek onartzen dute ironiak izaera kritikoa, negatiboa, izan ohi duela gehienetan. 
Are gehiago: autore gehienek hartzen dute kritikotasun hori kontuan ironia 
definitzerakoan (ikus 1.7.2. atala). Halere, askok onartzen dute ironia positibo kasuak 
ere badirela, laudoriozko diruditen ironia adibide batzuk ezingo bailirateke esplikatu 
bestela. Ironia positibo kasu horiek ez dira ohikoak, eta ironia negatiboen eta 
positiboen arteko desoreka nabarmen horri “asimetriaren auzi” deritza.  
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 Ironia positibo gutxi horiek kanpoan ez uzteko, bada, ironiaren teoria batzuek 
beren definizioen muineko puntuetariko bat alde batera utzi dute (ironiaren 
kritikotasun izaera, alegia). Badirudi galera hori nahitaezkoa dela, gainerakoan ezingo 
bailirateke azaldu ironia positiboaren adibideak. Bestela, kasu horiek ez direla 
ironikoak esan beste aukerarik ez genuke.  
 

Gure aldetik, ironia kritikoa dela baieztatuko dugu. Horretarako, ironia 
positibotzat aurkezten diren adibideei hiru erantzun desberdin emango dizkiegu, hiru 
motakoak baitira, gure ustez, “ironia positibo” deritzenak: lehenengo motakoak, ironia 
adibide kritikoak direla argudiatuko dugu; bigarren motakoei dagokienez, onartzen 
dugu ez direla kritikoak, baina ezta ironikoak ere; azkenik, bada beste adibide mota 
bat, ez kritiko, ez ironiko dena.  

 
 
 

3.1.1. Positibo faltsuak 
 
 
Lehenengo adibide motarekin hasteko, positibotzat hartzen diren ironia adibide 

asko funtsean kritiko direla argudiatuko dugu. Horretarako, har dezagun ironia 
positibo deritzanaren adibide arrunt bat, lehen ere landu duguna: 

 
 
Junek azterketa bat egin berri du. Oso gaizki egin duela esan dio Enekori, 
behin eta berriz. Notak jasotzeko egunean June eta Eneko elkarrekin daude, 
eta biek ikusten dute Junek hamar atera duela. Enekok: 
 
_______________________ (18) Oso gaizki egin zenuen azterketa, alajaina. 

 
Ohiko azalpenaren arabera, adibide horretan, Enekoren esaldiaren esanahi 

literala161 kritikoa da erabat. Testuinguruari begiratuz gero, ordea, uler dezakegu 
Eneko ironiko izaten ari dela: esanahi literalaren bidez esanahi ironiko bat komunikatu 
du. Esanahi ironiko horrek ez dauka esanahi literalaren kritikotasunik, positiboa baita 
 

                                                 
161 “Esanahi literal” eta “esanahi ironiko” esango dut, ahalik eta formularik neutroena erabiltzearren. 
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erabat: AZTERKETA OSO GAIZKI EGIN ZENUEN esanez Enekok AZTERKETA OSO ONDO EGIN 

ZENUEN adierazi dio Juneri. Alegia: azaleko kritikaren bidez June goraipatu nahi du 
Enekok. Ironia negatiboan laudorio bidez kritikatzen da; ironia positiboan, aldiz, 
kritika bidez goraipatzen da. 

 
Azter dezagun adibidea orain arte darabilgun teoria berarekin. 18. adibide 

horren edukiak honako hauek dira: Enekok (18) esaldia egin du, baina gauza nabaria 
da haren uste motibantearen eduki erreferentzialak ez duela bat egiten esaldiaren 
eduki lokutiboarekin, eta Enekok nahi duela June alde horretaz ohartzea. Beraz, Eneko 
ez zaio eduki lokutibo horri atxiki, eduki hori esango balu bezala egin baitu: 
 

 >EBB-EDUKIA18: (PR18) JUNEK AZTERKETA GAIZKI EGIN ZUEN.  
 
Hori ebb-eginez, Enekok beste zerbait komunikatu nahi izan dio Juneri. Zubi-edukitzat 
Enekoren uste motibantearen eduki erreferentziala erabiliz, Junek inferitu ahal izango 
ditu hark komunikatu nahi izan dizkion inplikaturak: 
 

 >EDUKI IRONIKOA18: 
 

 >>Zubi-edukia18: JUNEK EZ ZUEN AZTERKETA GAIZKI EGIN. 
 

>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak18: ENEKO ASPERTUA DAGO 

JUNEREN KEXAK ENTZUTEAZ, EZ DIO GEHIAGO SINETSIKO, JUNE 

KONTUTAN IBILI DA. 
 
Zubi-edukiak, batetik, eta horren bidez inferitutako gainerako inplikaturek, bestetik, 
horiek guztiek osatzen dute Enekok komunikatu nahi izan duen eduki ironikoa. 
 

Eduki horiei begiratuta, ikusten dugu badela proposizio bat, positiboa 
dirudiena: JUNEK EZ ZUEN AZTERKETA GAIZKI EGIN. Horri begiratzen diotelako esaten 
dute autore gehienek, hain justu, ironia adibide horiek positiboak direla. Baina 
gabiltzan kontuz: positiboa dirudien proposizio bat daukagula esan dugu, baina, 
kritikaz jardun dugunean, argitu dugu, eta zehatz esan, negatiboa (edo positiboa, kasu 
honetan) ez duela proposizioak edo horrek biltzen duen gertaerak izan behar, baizik 
eta hiztunak horiekiko duen jarrerak. June eta Enekoren adibidean, ordea, azterketa 
bat ondo egitea gertaera positibotzat daukagulako hartzen dugu proposizio hori 
positibotzat. Baina gertaera ororekiko jarrera izan daiteke positiboa edo negatiboa, 
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gertaera dena delako ere (horretaz ere aritu gara atal honen hasiera aldera). Demagun, 
esaterako: 

 
 
Junek hamar urte daramatza unibertsitatean, gurasoen kontura bizitzen. Badaki, 
ordea, azkeneko azterketa gainditzen duen egunean amaituko zaiola errege-
bizitza. Enekok ere ondotxo daki hori. Azterketa horren emaitzak jarri dituzte, 
eta Junek hamar atera du, nahiz eta galdera guztiei gaizki erantzuten saiatu zen. 
Enekok, beraz, triste eta kupituta esaten dio: “Ez zenuen azterketa gaizki egin”.  
 
 
 
Azterketa bat ondo egitea ona ala txarra den, egoerak esango digu hortaz. 

Jarrera, behintzat, berdin eduki liteke positiboa nahiz negatiboa gertaera hori biltzen 
digun proposizio horrekiko. Eta, gure adibide jatorrizkoan, Enekok ez du jarrera 
positiborik Junek azterketa ondo egin duela ikusi duen arren. Horixe erakusten digute 
eduki ironikoko inplikaturek: ENEKO ASPERTUA DAGO JUNEREN KEXAK ENTZUTEAZ, EZ 

DIO GEHIAGO SINETSIKO, JUNE KONTUTAN IBILI DA. Enekok June kritikatzen du eduki 
ironikoarekin: horra hor gure jarrera kritikoa.  

 
Eneko eta Junerenaren antzeko adibideak erraz aurki daitezke. Horietako 

batzuk, orain arte aztertutako zenbait adibideren berdinak direla dirudi, baina aurkako 
noranzkoan. Hurrengo hau, (2) adibidearen aldaera positibotzat har daiteke: 

 
 
Nancy eta Jane hondartzara egun-pasa joateko planak egiten ari dira. Janek, 
beti zer eguraldi egingo duen asmatu nahi, eta ezin: “Bihar euria egingo du 
seguru asko”. Hurrengo egunean, epel dago eta eguzkia egiten du. Leihotik 
begira, Nancyk:  
 

____________________________________________(24) Eguraldi txarra benetan.162 
 

 
 

                                                 
162 “This certainly is awful weather”. (Kreuz & Glucksberg, 1989: 377 or.) 
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Azter dezagun adibide hori ebb-teoriaren arabera: 
 

>EBB-EDUKIA24: (PR24)EGURALDI TXARRA EGITEN DU GAUR. 
 
>EDUKI IRONIKOA24: 
 

>>Zubi-edukia24: EGURALDI ONA EGITEN DU GAUR. 
 
>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak24: ISILIK EGON BAZINA, 

HONDARTZAN EGONGO GINATEKE ORAIN, EZ NIZUN KASURIK EGIN BEHAR. 
 

Juneren adibidean bezalaxe, zubi-edukia positibotzat hartzeko tentaldian egon 
gaitezke hemen, eguraldi ona egitea, bere horretan, ontzat hartzeko joera dugulako. 
Eguraldi ona egitea, alabaina, izan daiteke jarrera txarren sortzaile (eguna etxean 
pasatu behar duenarentzat, azterketetarako ikasten, eguraldi ona ikustea amorragarri 
izan ohi da). Eguraldia alde batera utzi eta Nancyren jarreraren bila jotzen badugu, 
ikusiko dugu haserrearekin eta damuarekin egingo dugula topo: Nancyk jarrera 
negatiboki baloratiboa adierazi du (24) esaldia egitean.  

 
Eguraldi ona egiten duela, edo azterketa bat ondo egin dela baieztatzea ez da 

bere horretan jarrera positiboa agertzea. Izan dezagun gogoan, gure ustez 
negatibotasuna jarreran edo iritzian atzemango dugula, eta ez iritzi horrena den 
proposizioan. 

 
Gisa horretako adibideei positibo baderitze ere, funtsean gainerako adibideak 

bezain kritikoak dira, beraz. Baina badira beste adibide mota batzuk, kritikarik gabeko 
ironiatzat aurkeztu ohi direnak. Beste bi mota horiei begiratuko diegu jarraian. 

 
 
 

3.1.2. Ironia faltsuak 
 
 

Bigarren adibide motan, zerbait negatibo esan eta horrekin zerbait positibo 
komunikatzen da, eta ez, inondik inora, kritikarik. Hurrengo bi adibide hauek lirateke 
gisa horretakoak: 
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Heldu batek aspaldi ikusi ez duen ilobari (zeina asko hazi den):  
 

___________________________________________(25) Ene, ez zara batere hazi! 163 
 

 
Bi maitaleren arteko elkarrizketan, batak besteari:  
 

_____________________________________________(26) Ez zaitut batere maite. 164 
 

 
Haverkate (1990)ek adibide horiez ematen digun azalpenaren arabera, literalki 

zerbait negatibo esaten du hiztunak, jarrera positibo bat adierazteko. Bi hiztun horiek 
ironikoak dira, baina judizio positiboak adierazteko asmoa dute. Horraino haren 
azalpena. 

 
Adibide horien inguruan, zera utzi nahi dugu guk argi: daukagun 

testuinguruarekin, hiztunak egin duen esaldiaren bidez horren edukien aurkakoa 
komunikatu nahi izan badu, besterik gabe, horrekiko kritikarik izan gabe, edo eduki 
hori erabiliz eduki berririk inplikatu gabe, orduan, bi adibide horiek ez dira ironia 
kasuak. Ironiarekin duten antzekotasun bakarra honako hau da: esaldiaren eduki 
lokutiboaren aurkakoa komunikatzen da. Hori ez da ironiaren baldintza beharrezkoa, 
ez nahikoa. Kontrakotasunak badu paper bat ironian165, baina ez du adibide bat ironiko 
egiten. 

 
Jar dezakegu gure argudioa aproban, adibide horiek kritiko izateko moldatuko 

bagenitu zer gertatuko litzatekeen ikusteko. Har dezagun (26) esaldia eta alda 
diezaiogun testuingurua: 

 

                                                 
163 “Oh, how small you have grown!” (Haverkate, 1990: 90 or.) 

164 “I don’t like you at all!” (ib.) 

165 Ikus kapitulu honen 3.3. atala. 
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Alazne Iñigoren bikotea da. Gaur beraien urtemuga dela-eta, Iñigok 
espero zuen oparirik, baina ez dirudi Alaznek egun hau gogoan duenik. 
Etxera iristear direla, Iñigok izugarrizko erretolika bota dio Alazneri: 
urtemuga ahaztu duela, ez diola batere oparirik egin, eta horrek 
erakusten duela ez duela Iñigo batere maite. Etxean sartu direnean 
egongela lorez josia dago, Alaznek Iñigorentzat ekarritako lorez. Alaznek: 
 

______________________________________________(26b) Ez zaitut batere maite. 
 

 
Testuinguru horretan bai, Alaznek esaldia ironikoki egin duela onartuko dugu 

zalantzarik gabe. Baina, ohar gaitezen, orain jada esaldi horrek erabat bat egiten duela 
gure azalpenekin: Iñigorentzat erabat nabaria da Alazneren uste motibantearen eduki 
erreferentzialak ez duela bat egiten (26b)ren eduki lokutiboarekin, eta Alaznek alde 
hori agerian utzi nahi izan duela. Beraz, Alaznek bere esaldiaren eduki lokutiboa 
esango balu bezala egin du, alegia ez zaio eduki horri atxiki: 
 

 >EBB-EDUKIA26B: (PR26B)ALAZNEK EZ DU IÑIGO BATERE MAITE. 
 

Eduki hori ebb-eginez, Alaznek beste zerbait komunikatu nahi izan dio Iñigori, eduki 
ironikoa alegia. Eduki ironiko horretan daukagu, batetik, Alazneren uste 
motibantearen eduki erreferentzialarekin bat egiten duen zubi-edukia, eta, bestetik, 
zubi-eduki horretatik abiatuta Iñigok inferitu ahal izango dituen gainerako 
inplikaturak: 
 

>EDUKI IRONIKOA26B: 
 

>>Zubi-edukia26B: ALAZNEK IÑIGO MAITE DU. 
 
>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak26B: IÑIGOK IKASI BEHARKO LUKE 

ALAZNERENGAN KONFIANTZA IZATEN, ZIURTASUN GEHIAGO BEHAR LUKE 

BERAIEN HARREMANEAN. 
 
 Ikus dezakegunez, agerikoa da Alaznek azken inplikatura horiekiko egindako 
kritika, alegia Alaznek adierazi du proposizio horiekiko duen jarrera kritikoa. 
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Bigarren talde honetako kontradibideak, gauza bat esan (edo, zuzenago, ebb-
egin) eta horren aurkakoa komunikatzen badute soil-soilik, ez dira ironia adibideak: 
hitz-jokoak izan daitezke, edo beste zerbait. Baina ez ironia. Ironiko izateko falta 
zaiena, batetik, eduki lokutiboa ebb-eginez komunikatutako zenbait inplikatura dira 
eta, bestetik, hiztunak egindako kritika. 
 

Lehenengo kontradibideekin, onartu dugu ironikoak zirela, baina kritikoak 
zirela erakutsi dugu. Bigarren talde horrekin, onartzen dugu, beren horretan, ez direla 
kritikoak, baina ezta ironikoak ere. Baina bada oraindik beste kontradibide mota bat, 
ironiaren kritikotasunari aurka egin nahi diona.  

 
 
 

3.1.3. Osatugabeko absurdoak  
 
 

Hona hemen aurrekoak baino korapilatsuagoa den adibide bat:  
 

 
S eta G autoan doaz, S gidatzen eta G aldamenean. Aparkalekura iritsi dira, eta 
huts-hutsa dago, leku librez betea. G-k:  
 

________________________(27) Ez da erraza izango aparkatzeko lekua aurkitzea. 
 

Kritikarik gabeko ironia adibidetzat proposatu zaigu166 27. hori. Azalpen 
tradizionalaren arabera, G-k jarrera negatibo bat adierazi du “literalki”, eta inondik 
inora negatiboa ez den zerbait komunikatu ironikoki. Hori onartzeak arazoak ekarriko 
lizkioke gure planteamenduari. 

 
Azter dezagun adibide hori gure tresnekin: G-k EZ DA ERRAZA IZANGO 

APARKATZEKO LEKUA AURKITZEA esango balu bezala egin du, ez baitzaio eduki horri 
atxiki, eta agerian uzten du atxikimendu gabezia hori. Horraino ironiaren bidean ondo 
goazela dirudi. Baina badakigu zein den adibide ironikoek ematen duten pausoa 
 

                                                 
166 Balizko kontradibide hau Salvatore Attardok proposatu dit. 



3.        | IRONIAREN BEREIZGARRIAK    167 
 

puntu honetan: eduki bat ebb-eginez beste eduki bat komunikatzen dute. Orain, zein 
da G-k 27. adibidean komunikatu nahi duen edukia? Daukagun testuinguruarekin, ez 
da erraza esaten. Badaukagu eduki bat, ebb-egindakoaren aurkakoa: ERRAZA IZANGO 

DA APARKATZEKO LEKUA AURKITZEA. Baina, lehen ere esana dugun gisan (ikus 2.5. 
atala), tribiala litzateke G-k hori komunikatu nahi izatea; izan ere, G ebb-egiten ari dela 
jabetzeko, S-k jakin behar du G-k uste duela erraza izango dela aparkatzeko lekua 
aurkitzea. Alegia, ironiko izaten hasterako nabaria izan behar du bai G-rentzat eta bai 
S-rentzat erraza izango dela aparkatzea, eta biek (edo, behintzat, G-k) hori uste dutela. 
Proposizio hori ezin da izan, beraz, G-k komunikatu nahi duen guztia. 

 
Hori bakarrik ez bada, orduan zer da? Ematen zaigun testuinguruan 

oinarrituta, ezin atzeman dezakegu G-k zer komunikatu nahi izan duen. Informazio 
gehiagorik gabe, badirudi G-k egindako esaldia zentzugabekeria hutsa dela.  

 
Puntu hori argiago egiteko, begira diezaiogun une batez Griceren adibide bati: 
 

 
A eta B kalean behera doaz oinez, eta leihoa txikituta daukan auto bat ikusten 
dute. B:  

__________________________(28) Begira, auto horrek osorik ditu leiho guztiak. 167 
 

Gricek ondo esaten duen bezala, absurdoa litzateke B-k esaldi hori egin eta, 
ironiaren bidez, aurkakoa komunikatu nahi izatea. Ironiak ez du horrela 
funtzionatzen: ironiaren bidez jarrera kritiko bat komunikatzen da, nahitaez. Begira, 
bestela, Wilson eta Sperberrek ematen diguten adibide horren aldaerari: 

 
 
Paseo bat ematera atera garenean, kexuka hasi natzaizu, nire kalea 
hondatutako autoen zabortegi bihurtu dutela-eta. Gauzak asmatzen ari 
naizela esan didazu: autoek itxura ona dutela uste duzula. Orduantxe, 
leihoa txikituta daukan auto baten aldamenetik pasatu gara, eta zera esan 
dizut:  

 

                                                 
167 “Look, that car has all its windows intact.” (Grice, 1967b/1989: 53 or.) 
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_________________________(28b) Begira, auto horrek osorik ditu leiho guztiak. 168 

 
 Aldaera hori bai, hori ironikoa dugu dudarik gabe. Wilson eta Sperberrek 
esaten digutenez, (28) “ironiko bihurtzeko behar den guztia, oihartzunezko elementu 
bat eta horri lotutako jarrera isekazkoa edo mespretxuzkoa da”169. Gure 
planteamenduan oihartzunari ez diogu beharrezkotasunik onartzen ironian, nahiz eta 
baduen garrantzirik (ikus hurrengo ataleko azalpenak): eduki bat ebb-eginda 
komunikaturiko edukiari zuzendutako kritika gehitzean sortu da ironia.  

 
Itzul gaitezen aurreko adibidera: G-ri beste zerbait komunikatzeko asmorik 

egotzi ezean esaldi horrek zentzurik ez duela esan dugu. Txikitutako leihodun 
autoaren adibidean bezala, G-ren esaldiari inplikatura kritikoak nola gehitu, hala 
bihurtuko litzateke ironiko. Ikus dezagun, bestela, zer gertatzen den adibideari 
testuingurua aldatuz gero: 

 
  

S eta G autoan doaz, S gidatzen eta G aldamenean. Aparkalekura iritsi 
aurretik, S esan eta esan aritu da ez dela erraza izango aparkatzeko 
lekurik aurkitzea. Aparkalekura iritsi dira, eta huts-hutsa dago, leku 
librez betea. G-k:  

 
______________________(27b) Ez da erraza izango aparkatzeko lekua aurkitzea. 

 
  

 Itxura hau hartzen du (27) adibidearen aldera horrek gure teoriaren arabera 
aztertuta: 
 

>EBB-EDUKIA27B: (PR27B) EZ DA ERRAZA IZANGO APARKATZEKO LEKUA AURKITZEA. 
 

                                                                                                                                               
168 “As we set off for a stroll, I complain to you that my street is being used as a dumping ground for broken-down cars. You tell me 

I’m imagining things: the cars all look in perfect condition to you. Just then, we pass a car with a broken window, and I turn to you 

and say: ‘Look, that car has all its windows intact’.” (Wilson & Sperber, 1992: 61 or.) 

169 “Thus, all that is needed to make (7) ironical is an echoic element and an associated attitude of mockery or disapproval”. (ib.) 
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>EDUKI IRONIKOA27B: 
 

>>Zubi-edukia27b: ERRAZA IZANGO DA APARKATZEKO LEKUA AURKITZEA. 
 
>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak27b: S ASPERGARRIA DA, BETI 

KEXU BAITA; GAURKOAN ERE EZ DU AMORE EMAN APARKALEKURA IRITSI 

ARTE, ETA ARRAZOIRIK GABE GAINERA, AGERIAN GERATU DENEZ. 
 

 (27b) bai, ironia adibide argia da. G-k ebb-egin duen edukia (27) 
adibidekoarenaren berdina da. Balorazio positibodun proposiziotzat eskaini digutena 
ere erabili du: ERRAZA IZANGO DA APARKATZEKO LEKUA AURKITZEA. Baina proposizio 
hori ez da G-k komunikatu duen bakarra, hori zubi-edukitzat erabili baitu, eduki 
ironiko osoa komunikatzeko. Eta eduki ironikoa kritikoa da. 
 
 Bada beste adibide bat, aparkalekuaren adibidearen oso antzekoa dena, eta 
gure sailkapen honetan parekotzat duguna: 
 

 
Ibonen brokerrak hirugarren aldiz deitu dio gaur goizean, espero ez 
zituen irabaziak jaso dituela esateko: 
 

___________________________________(29) Sentitzen dut berriro molestatzea. 170 
 
 Adibide hori ere ironia positibo kasutzat eskaintzen zaigu. Hiztunak, (29) 
esaldia eginez, Iboni zerbait positiboa komunikatu nahi dio: pozik dagoela berriro 
deitu behar izan diolako, albiste onak baititu. Kontradibide horrek aurrekoaren 
mehatxu bera egiten dio gure teoriari: horra kritikarik gabeko ironia, gure teoriaren 
azalpenen kontra. Baina, gure erantzuna ere aurrekoaren berdina izango da: (29) 
esaldia, bere horretan, testuinguru soil horrekin, ez da ironia adibide bat.  
 
 Ironiatzat planteatzen dutenen argudio nagusia intuitiboa da: (29), diote, 
ironikoa da intuitiboki. Horren aurrean, gure erantzuna argia da: (29), bere horretan, 
bromatzat har dezakegu, zerbait barregarritzat, esaldi graziaduntzat. Ironikotzat ez, 
 

                                                 
170 “Sorry to keep bothering you like this”. (Attardo, 2000: 796 or.) 
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ordea. (29) adibidea ironiarekin nahasteko arrazoia harekin dituen antzekotasun 
nabariak dira: batetik, begi-bistakoa da brokerrak ez duela esaldiaren eduki lokutiboa 
komunikatzeko asmorik; bestetik, adibideak grazia duela ezin uka daiteke.  
 
 Antzekotasunak horrenbeste izanda, aldaketa txiki batzuekin erraza da ikusten 
nola egin daitekeen adibide hori ironiko, (27)rekin egin dugun gisa berean: 
 

 
Ibonen brokerrak hirugarren aldiz deitu dio gaur goizean, espero ez 
zituen irabaziak jaso dituela esateko. Ibonek oso lehor hartu dio telefonoa: 
“zein demontre da orain?!”. Brokerrak: 
 

____________________________________(29b) Sentitzen dut berriro molestatzea. 
 
 Aldaera oso gutxi urrutiratzen da jatorrizkotik, baina alde txiki hori nahikoa da 
azkeneko hori, aurrekoa ez bezala, ironikotzat hartzeko. Bi kasuetan, berdinak dira 
eduki lokutiboak: 
 

(PR29/29B) BROKERRAK SENTITZEN DU IBON BERRIRO MOLESTATZEA. 
 
Zer da, bada, aldaera honetan desberdin dena? Batetik, brokerrak, 29bn, eduki 
lokutiboa ebb-eginez beste zerbait komunikatu dio Iboni, horretarako bere uste 
motibantearen eduki erreferentziala zubi-edukitzat baliatuz: 

 
>EDUKI IRONIKOA29B: 
 

>>Zubi-edukia29b: BROKERRAREN DEIAK EZ LUKE MOLESTIA BEHAR 

IBONENTZAT. 
 
>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak29b: IBON ATSEGINAGOA IZAN 

ZITEKEEN; IBONEN JARRERA MINGARRIA DA, BROKERRAK BERRI ONAK 

EMATEKO HOTS EGIN ETA ZAKAR HARTU BAITIO OSO. 
 
   Bestetik, nabari denez, brokerrak zerbait kritikatu dio Iboni: Ibonen 
jokaerarekiko duen jarrera kritikoa adierazi dio ironia bidez. 
 
   (29) beraz, ez da ironia kasua, (27) ez zen bezalaxe. Adibide horri inplikaturak 
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eta kritika gehitu ahala, ordea, berehala erakusten digu ironikotasuna. 
 
 Gisa horretako adibideetan kritika aurkitzea ezinezkoa da, beraz, adibide 
horietan hiztunak zer komunikatu nahi duen ez badakigu. Izan ere, kritikak, 
egotekotan, komunikatutako horretan behar du. Komunikatutakoa kritikoa bada 
adibideak ironikoak direla erakutsi dugu. Zer komunikatzen den ez badakigu, 
zentzugabekeriak dira, zentzugabekeria bailitzateke gauza bat esan (edo ebb-egin) eta 
horren aurkakoa komunikatzea, aurkako hori erabat begi-bistakoa denean bai 
hiztunarentzat eta bai entzulearentzat ere. 
 
 
 

******* 
 
 
 Honaino, beraz, kritikari buruz esateko daukaguna. Laburbilduz, zera 
defendatu dugu: kritika dela ironia gainerako ebb-kasuetatik bereizten duen ezaugarri 
nagusia. Kritikatzeari oso esanahi zehatza eman diogu hemen: zerbaitekiko jarrera 
proposizional negatiboki baloratiboa erakustea da kritikatzea. Orain arte landu 
ditugun adibideetan arazorik gabe aurkitzen dugu kritikotasuna. Bestalde, gure 
teoriarentzat kontradibide izan daitezkeen ironia positibo deritzenak aztertu ditugu: 
erakutsi dugu, adibide horiek hirutan banatzen direla, batzuk ironiko eta kritiko direla, 
beste batzuk positibo eta ez-ironiko, eta azkenekoak, kritiko ez badira, zentzugabeak 
direla. 
 
 Ez dago, bada, kritikarik gabeko ironiarik. Horrekin bukatutzat ematen dugu 
“asimetriaren auzi” deritzana: ironia positiboak negatiboen aldean urriak direla 
adierazteko erabiltzen da izen hori; ironia positiborik ez dagoela defendatu dugunez, 
ez dauzkagu bi talde, bata bestea baino murritzagoa. Akabo, bada, asimetria. 
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3.2. |    UMOREA 

 
 
 
 
 
 
   Atal honetan, ironiaren beste ezaugarri garrantzitsu bat umorea dela erakutsiko 
dugu. Halere, bada desberdintasun bat kritikotasunaren eta umorearen artean, 
ironiaren definizioan duten garrantziari dagokionez: kritikotasuna ironiaren ezaugarri 
bereizlea dela defendatu dugu, ez dagoela kritikarik gabeko ironiarik. Umorea, aitzitik, 
ironiak dituen beste ezaugarri batzuen ondorioa dela argudiatuko dugu.  
 
   Orain arte ironiaz eman dugun azalpenean, honako puntu hauek dauzkagu: 
hiztunak esaldiaren eduki bat ebb-egin du, eta eduki ironiko bat komunikatu du. 
Batekiko atxikimendu gabezia agerian utzi du, eta bestearekiko atxikimendua dauka. 
Gainera, eduki ironikoaren bidez komunikatutako proposizioren batekiko jarrera 
kritikoa du hiztunak. Orain, zera baieztatuko dugu atal honetan: bi eduki desberdin 
izateak, ebb-egindako edukiarekiko atxikimendu gabezia agerikoak, eta inplikatura 
bidez soilik komunikaturiko atxikimenduak, horrek guztiorrek, umorea sor dezake. 
Gera gaitezen gure azalpenaren puntu horretan, une batez umoreari begiratzeko.  
 
   Ez da gauza erraza umorea zer den, edo adibide bat umoretsua den ala ez, 
baieztatzea. “Umore” hitza, izan ere, oso era desberdinetan, esanahi desberdinekin 
alegia, erabili ohi da, bai hizketa arruntean eta baita ikergai teorikotzat hartzen denean 
ere. Umorearen teorien joera orokorra umore terminoa umbrella term gisa (alegia bere 
azpian familia bereko fenomeno asko biltzen dituen termino gisa) erabiltzea izan da 
(ikus Attardo, 2001: 166 or.). 
 
   Umoreari buruz teoria asko egin izan da, eta teoria horiek sailkatzeko moduak 
ere ez dira gutxi. Bergerrek lau multzo bereizten ditu umoreari buruzko teorietan: 
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nagusitasunaren teoriak, inkongruentziaren teoriak, teoria psikoanalitikoak eta teoria 
kognitiboak (Berger, 1987). Horien artean, eta pragmatikatik zein hizkuntzalaritzatik 
abiatzen diren teoriei dagokienez bereziki, “inkongruentziaren teoria” deritzenak dira 
nagusi.  
 

Umorea inkongruentzian oinarrituta azaltzen duen teoria asko da. 
Inkongruentzia hori maila desberdinetan kokatzen dute batzuek eta besteek: esanahi 
literalaren eta figuratiboaren arteko kontrastean (Colston & O’Brien, 2000), espero 
denaren eta lortzen denaren arteko desberdintasunean (Berger, 1987), edo bi scripten 
arteko aldean171, esaterako. Izen batekin edo bestearekin, maila batean edo bestean, 
autore horiek guztiak inkongruentzia moduren batez ari dira; teoria guztiek 
partekatzen duten baieztapena honako hau da: inkongruentzia hori konpontzen edo 
argitzen denean sortzen da umorea (Alden, Mukherjee & Hoyer, 1993: 30 or.). 

 
Gure baieztapena ez da umore kasu guztiak inkongruentzian oinarritzen direla 

esatea. Ezta inkongruentzia guztiek umorea sortzen dutela esatea ere. Guri orain 
dagokiguna beste gauza bat da: ironia adibideak, intuitiboki, barregarritzat hartu ohi 
dira askotan. Kontsiderazio intuitibo horrek azalpena izan dezake batzen baditugu, 
batetik, ironiaz eman dugun azalpen pragmatikoa, eta, bestetik, umorea azaltzeko 
ohiko den inkongruentziaren ildoa: ironian, hiztunak eduki bat ebb-egin eta beste 
eduki bat komunikatzen du; beste eduki horrekikoa, eduki ironikoarekikoa alegia, da 
hiztunaren atxikimendua. Bi eduki horiek atzemateak, eta hiztunaren atxikimendua 
nora zuzenduta dagoen ulertzeak, umorea sortu ohi du entzulearengan. Umorearen 
teorietan kasu horrek azalpena erraz aurki dezake: inkongruentzia ageriko bat ebaztea 
litzateke entzuleak egin berri duena. 

 
Gure teorian, beraz, ironian byproduct gisa sortuko litzateke (askotan) umorea. 

Alegia, ironiak bere-bereak dituen ezaugarriek umorea izan dezakete ondoriotzat, 
umoretsu egin ohi dituzte ironia adibideak. Kritikotasuna eta umorea bereizten dituen 
lehenengo ezaugarria da hori, baina ez da bakarra: kritika zehazten aritu garenean, 
esan dugu hiztunaren ekintza intentzionaltzat genuela hori. Hiztun ironikoak zerbait 
kritikatzen du, proposizioren batekiko jarrera kritikoa agertzeko asmoa du. Kritika 
ekintza ilokutibo bat dela defendatu dugun gisara, umorea, grazia, zerbait barregarri 
 

                                                 
171 Horretan oinarritzen da Raskin eta Attardoren General Theory of Verbal Humor (GTVH). Ikus Attardo & Raskin, 1991.  
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egitea, ondorio perlokutibotzat daukagu. Horrela, gauza bat umoretsu/barregarri 
izatea, esaldi batek entzuleengan lorturiko efektu bat da. Jakina, hiztun batek bila 
lezake efektu hori, saia liteke efektu hori sortzen. Baina ez du zertan.  

 
Orain artekoak bilduz, beraz, umorea ironiaren bidez lortu ohi den efektu bat 

dela esango dugu, hiztunak sortzeko asmoa izan dezakeen ondorio datekeena, esaldi 
ironiko bat egitearen ondorio perlokutiboetarik bat; ironiari berezko zaizkion ezaugarri 
batzuen konbinazioak efektu hori sor dezake, horregatik da umorea ironian oso 
ohikoa; zehazki, ironian agertzen diren bi edukien arteko konbinazioak sor dezake 
umore hori: esaldiaren edukiren batekiko atxikimendu gabezia agerikotik esaldiarekin 
inplikaturiko proposizioekiko atxikimendura igarotzeak hain zuzen. Esate baterako, 
(1) adibidean, Aitorrek, esaldi ironikoa egitean, XABIER LAGUN FINA DA esango balitz 
bezala egin du. Aitorren atxikimendu gabeziaren agerikotasunaz, eta testuinguruaren 
ezagutzaren laguntzarekin, entzuleak beste eduki honetara iristen dira: XABIER EZ DA 

LAGUN FINA, AITOR JABETZEN DA INOZOA IZAN DELA HARENGAN SINESTEAN. Lehenengo 
edukiarekiko atxikimendu gabeziatik, bigarren edukiarekiko atxikimendura iritsi da 
entzulea. Esaldiaren eduki lokutiboa ebb-egin duela ulertzean, konpondu da 
inkronguentzia. Hortik letorke umorea. 
 
  Gisa berean azal daitezke adibide guztiak. Hiztunak, atxikimendurik agertu nahi 
ez dion eduki bat esatea inkongruentea da, atxikimendu gabezia hori ezkutatu ez 
baizik agerian erakusten duenean bereziki. Hiztunak eduki hori esan ez, baizik eta 
esango balu bezala egin duela ulertzean, eta eduki ironikoa atzematean (eta, horrekin, 
hiztunaren benetako atxikimendua) konpontzen da inkongruentzia. Inkongruentzia 
ebazteak sor dezake umorea efektu gisa entzuleagan: alegia entzuleak jo dezake 
barregarritzat hiztunaren esaldia. 

 
  Umorea, beraz, ironiaren berezko ezaugarri batzuen konbinaziotik sor daiteke. 
Tentuz egin nahi dugu baieztapen hori halere, izan ere, ez dugu urrutiegi joan nahi, ez 
dugu ironia adibide orok nahitaez umorea dakarrenik baieztatuko. Gure abiapuntua 
intuitiboa da: ironia adibide asko umoretsutzat hartu ohi da eta, ondorioz, ironia bera 
umorearekin lotuta ulertu ohi da. Atal honetan egin nahi dugun gauza bakarra, ironia 
umoreari lotzeko joera horrek gure teorian azalpen erosoa izan dezakeela erakustea da, 
ez besterik. Horrenbestean, ez dugu ukatuko umorerik gabeko ironia adibiderik 
badenik. Bada izan ere zenbait ironia kasu umoretsu den ala ez zalantzan jar 
daitekeena. Har dezagun kontuan adibide hau: 
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58 urteko ingeles irakaslea “Biografiak Idazten” deritzana irakasten ari da. 
Ikasle bati galdera bat egin, eta oker erantzun dio hark. Irakasleak:  
 

__________________________________________________(30) Bikaina erantzuna.  
 

Ikasleak: “Saiatu naiz sikiera…” (Ikaslea defentsiban jartzen da, haren 
ikaskideak barre txikiak eginez lehertzen diren bitartean). 172 

 
 

  Adibide horretan, irakaslea ironikoa izan da: eduki bat ebb-eginez, beste bat 
komunikatu du, beste bati atxiki dio bere burua. Eduki ironikoaren izaera kritikoa 
erraz atzematen da: ERANTZUN OKERRA ETA INOZOA EMAN DUELA kritikatzen dio 
irakasleak ikasleari. Baina umoretsua izan al da? Defenda daiteke irakaslearen ironia, 
ikasle erratuarentzat behinik behin, ez dela barregarria izan inondik inora: 
 

Ekar dezagun harira sarkasmo173 oso gogorraren kasu bat; badirudi jomugak ez lukeela 

barregarri kontsideratuko, ez baitu alaitasunik batere. Izan gogoan ez dudala esan ezin denik 

barregarri izan, soilik esan dut ez lukeela barregarri kontsideratuko.174 

 
   Gu ez gara umoretsu izatearen eta umoretsu kontsideratzearen bereizketa 
horretan sartuko. Entzulearekiko erlatiboa baino gehiago, umorea graduala dela onar 
dezakegu. Horrela, adibide horretaz eta antzekoez esateko daukaguna sinplea da: 
ironiak berezko dituen zenbait ezaugarriren konbinaziotik umorea sor daiteke, eta 
sortu ohi da. Orain, kontuan izan dezagun kritika ere badela ironiaren ezaugarri, eta 
sartuko dela konbinazio horretan. Eta kritikak eta umoreak ez dute noranzko berean 
egiten indar: kritikatzea balorazio negatibodun jarrera bat adieraztea da, eta umorea 
efektu atsegin bat; batak besteari itzal egiten dio, beraz. Ironia adibide batean kritika 

 

                                                 
172 “Now that was brilliant”.  (Attardo, 2001: 166 or.) 

173 Sarkasmoaren eta ironiaren arteko mugez hitz egingo dugu datorren kapituluaren eranskinean. 

174“Consider a case of very aggressive sarcasm; it seems unlikely that it would be perceived as funny, by the target, as it lacks 

playfulness. Note that I am merely claiming that it would not be perceived as funny, not that it would not necessarily be funny.” 

(ib.) 
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oso gogorra denean (sarkasmoan izan ohi den moduan, ikus eranskina), umoreari itzal 
egiten dio; aitzitik, umorea bikaina denean, badirudi kritika bigarren maila batera 
pasatzen dela. Kritika mingotsa eta umorea ez dira, inondik inora, bateraezinak; baina 
bat indartzean bestea ahuldu egiten zaigu. 
 
  Ohar horiekin guztiekin zera argudiatu nahi izan dut: ironia adibideak 
barregarri, grazioso edo umoretsutzat hartzeko joerak azalpen nahiko erraza izan 
dezakeela gure teoriaren mugak alde batera uzteko beharrik izan gabe. Umorea nola 
sortzen den aztertzeko asmorik ez dugu izan lan honetan; soilik marraztu nahi izan 
dugu edukien bikoiztasunak eta hiztunaren benetako atxikimendua iragartzeak bat 
egin dezaketela, oro har, umorearen gaineko teoria nagusiek umoreari antzeman 
dioten bidearekin. Ikusi dugu halaber umorea eta ironia lotuta ikusi ohi badira ere, 
ironia adibide guztiak ez direla berdin kontsideratzen umoretsu; horren azalpenean 
kritikotasunak lekurik izan dezakeela aipatu dugu. 
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3.3. |    IRONIAREN ADIERAZPIDEAK 

 
 
 
 
 
 
   Lehenengo kapituluan ikusi dugunez, ironiari buruz pragmatikatik esan 
direnetan ironia kontzeptu bereizle baten gainean definitzeko saiakera da nagusi. 
Horrela, Gricek ironia-kasu guztietan kontraesana dagoela baieztatzen du; Sperber eta 
Wilsonek, aldiz, ironian beti oihartzunezko aipamena aurkituko dugula; azkenik, 
Clark eta Gerrigen iritziz, antzezpenak ironian leku garrantzitsua dauka. Teoria horiek 
aztertu ditugunean esan dugu ironia ezin dela hiru kontzeptu horietako batean 
oinarrituta azaldu; jarraian, bigarren kapituluan, ironia azaltzeko gure proposamena 
eskaini dugu. Datorren kapituluan antzezpenari helduko diogu gertutik, eta orduan 
ikusiko dugu zein den kontzeptu horren funtzioa ironian. Orain, kontraesanaz eta 
oihartzunezko aipamenaz jardungo dugun honetan, bi kontzeptu horiek, ironia 
definitzeko baldintza beharrezkoa ez badira ere, hainbat ironia adibidetan leku 
garrantzitsua dutela erakutsiko dugu. Leku hori zertan datzan argitzea da atal honen 
helburua. 
 
 
 

3.3.1. Kontraesanaren eta oihartzunaren maiztasunaz 
 
 
   Bigarren kapituluan, ironia azaltzen aritu garenean, landu ditugun adibideetan 
hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialak zubi-edukiaren lana egin ohi 
duela ikusi dugu. Proposizio horrek ez du bat egiten esaldiaren eduki lokutiboarekin 
(edo erreflexiboren batekin, zenbait kasutan), baina bai, ordea, esaldiaren inplikatura 
batekin. Inplikatura horretatik abiatuz, entzulea gai izango da gainerako 
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inplikaturetarako bidean abiatzeko. 
 
   Itzul gaitezen gure analisirako erabili ditugun bi adibide nagusietara: lagun 
finaren eta egun-pasaren adibideetara. Bi adibide horiek aztertu ditugunean, ezaugarri 
horixe ikusi dugu: alegia hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialak bat 
egiten duela entzuleak zubi-edukitzat erabiliko duen inplikaturarekin. Baina, bi 
adibide horietan, proposizio horrek badu beste ezaugarri bereizle bat ere; hori 
ikusteko, ekar ditzagun gogora adibide horien azalpenak: 

 

>EBB-EDUKIA1: (PR1) XABIER LAGUN FINA DA. 
             >>Zubi-edukia1: XABIER EZ DA LAGUN FINA 
 

   >EBB-EDUKIA2: (PR2) EGUN-PASA JOATEKO EGURALDI ONA EGITEN DU. 
    >>Zubi-edukia2: EZ DU EGUN-PASA JOATEKO EGURALDI ONA EGITEN.  
 
   Bai (1) adibidean eta bai (2)n, ebb-edukia eta zubi-edukitzat erabilitako 
inplikatura kontraesankorrak dira. Ez hori bakarrik: izan dezagun gogoan, egun-
pasaren adibidean esaldiaren ebb-edukiak oihartzun egiten diola entzuleak lehenago 
egin duen esaldi baten eduki lokutiboari.  
 
   Bi horiek, bada, Griceren eta Sperber eta Wilsonen teorien adibide tipikoen 
eredu dira, kontraesana eta oihartzunezko aipamena agerian baitituzte nabarmen. 
Baina ez du zertan beti horrela gertatu: kontraesana eta oihartzuna ez ditugu ironia 
adibide guztietan zertan aurkitu, ez baitira beharrezkoak ironian. Hori erakutsiko 
dugu datozen bi azpiataletan, kontraesana eta oihartzunezko aipamena bereizita 
hartuta. 
 
 

 3.3.1.a.   Kontraesana 
 
 
 Hiztun batek eduki ironiko bat komunikatzeko kontraesana darabilela esango 
dugu, egin duen esaldiaren ebb-edukia eta eduki ironikoa (edo eduki ironikoko 
inplikaturetako bat) kontraesankorrak badira, edo kontraesankorrak diren edukiak 
inplikatzen badituzte. Baina bada kontraesanik gabeko ironia adibiderik. Begira 
diezaiogun honako honi: 
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____________________________ (31) Lagunak. Beti hortxe, behar zaituztenean. 175 

 
 

>EBB-EDUKIA31: (PX31) (31)REN ESALEAK LAGUN DERITZANAK GURE ALDAMENEAN 

EGONGO DIRA GURE LAGUNTZA BEHAR DUTENEAN.  
 
>EDUKI IRONIKOA31: LAGUNTASUNA EZ DA ESAN OHI DEN BEZAIN EDERRA, ETA 

INOZOAK GARA LAGUNENGAN KONFIANTZA IZATEAGATIK. 
 
 Adibide horretan, entzuleak proposiziorik erabili behar badu zubi-edukitzat, 
proposizio hori ez da izango ebb-edukiaren kontraesankorra: LAGUNAK EZ DIRA GURE 

ALDAMENEAN EGONGO GURE LAGUNTZA BEHAR DUTENEAN. Baina bada, halere, 
hiztunak entzuleari seinalatzen dion proposizio bat, zubi-eduki gisa erabil dezan: 

 
>>Zubi-edukia31: LAGUNAK GURE ALDAMENEAN EGONGO DIRA HAIEN 

LAGUNTZA BEHAR DUGUNEAN. 
 

 Hiztunak, esaldi ezagun bati oihartzun eginez, erakutsi dio entzuleari 
inplikaturetara iristeko bidea. “Lagunak. Beti hortxe, behar ditugunean” litzateke 
esaldi ezagun hori, eta horren eduki lokutiboa entzuleak inplikaturetara iristeko 
erabiliko duen zubi-edukia. Zubi-eduki hori eta esaldiaren ebb-edukia ez dira 
kontraesankorrak. 
 

Bada, beraz, kontraesanik gabeko ironia adibiderik. Ikus dezagun orain arte 
aztertutako adibideetatik zeinetan aurki daitekeen kontraesana, eta non ez.  
 
  Kasu batzuetan oso nabaria da ebb-edukiaren eta eduki ironikoaren (normalki, 
zubi-edukiaren) arteko kontraesana: 
 

 

                                                 
175 Honen oso antzekoa den adibidea aurkitu dugu Kaufer, 1981: 501 orrialdean: “Amerikaren aliatuak – beti hor, behar 

zaituztenean”. [“America’s allies –always there when they need you”]. 
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- 1. adibidean Aitorrek XABIER LAGUN FINA DA ebb-egiten du XABIER EZ DA 

LAGUN FINA komunikatzeko (beste gauza batzuen artean). 
 
- 2.ean Maryk EGURALDI EDERRA EGITEN DU ebb-egiten du, baina EGURALDI 

KAXKARRA EGITEN DU komunikatzen du. 
 

- 18.ean Enekok JUNEK AZTERKETA GAIZKI EGIN ZUEN ebb-egiten dio Juneri, 
horrekin JUNEK AZTERKETA ONDO EGIN ZUEN komunikatzeko. 

 
  Horiek bezain ageriko kontraesanak aurki ditzakegu 14, 24, 26b, 27b, 28b, 29 eta 
30 adibideetan ere. Horietan guztietan, esaldiaren ebb-edukia eta hiztunaren uste 
motibantearen eduki erreferentziala kontraesankorrak dira, eta hiztunaren uste 
motibantearekin bat egiten duen inplikaturak zubi-eduki lana egiten du. 
 
  Beste zenbait adibidetan ez da erraza kontraesanik aurkitzea ebb-edukiaren eta 
eduki ironikoaren artean: 
 

- 21. adibidean, ez dirudi eduki ironikoan aurki dezakegunik hiztunak ebb-egin 
duen eduki erreflexiboaren kontraesankorrik (ERREGEEK EZ ZUTEN GARAIPENIK 

OSPATU, edo antzeko zerbait). 
 
- 22.ean, aurrekoan gertatzen dena bera gertatzen da: AAK ETA FFK EZ ZUTEN 

HAUTESKUNDEAK IRABAZI IZANA OSPATU proposizioak ez du lekurik eduki 
ironikoan. 

 
 Ohar gaitezen: ironia adibideek ez dute zertan kontraesanik izan, esaten ari 
gara; baina gehiago ere esango dugu, bada ironia adibide mota bat kontraesanik eduki 
ezin duena. 2.6.1. atalean landu ditugun adibideez ari gara: adibide haietan, hiztunak 
uste du egindako esaldiaren eduki lokutiboa. Horrela, Danny eta Jesseren adibidean, 
hiztunak esaldi hau egin du: 
 
_______________________________________________ (3) Asko dakizu, alajaina. 

 
Beraz, honako hau da Jessek egindako esaldiaren eduki lokutiboa: 
 

(PR3)DANNYK ASKO DAKI. 
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Eduki horrek, (3) esaldiaren eduki lokutiboak, bat egiten du Jesseren usteetarik baten 
eduki erreferentzialarekin (nahiz eta ez haren uste motibantearenarekin): alegia Jessek 
uste du Dannyk asko dakiela. Jessek, beraz, ezin du horren kontraesankorra 
komunikatzeko asmorik izan, ezta inplikatura bidez ere. 
 

Gauza bera gertatzen da goraxeago aztertu dugun (31) adibidean ere: hiztunak 
uste du lagunak behar gaituztenean hurbiltzen zaizkigula. Adibide horietan, beraz, 
eduki horren kontraesankorrak ezin eduki dezake lekurik kasuaren garapenean. Beraz, 
badira zenbait kasu non ezinezkoa den ebb-edukiaren kontraesankorrik aurkitzea 
eduki ironikoan. (3) eta (31) adibideetan, hiztunak ezin du komunikatu ebb-edukiaren 
aurkakorik, edo, bestela esanda, ezin zaio atxiki adierazitako proposizioaren 
kontraesankor bati, hiztunaren uste bat baita adierazitako proposizio horri dagokion 
ustea bera. 
 
 

 3.3.1.b.   Oihartzuna 
 
 
 Hiztun bat esaldi bat oihartzunez aipatzen ari dela deritzagu, hiztunak egiten 
duen esaldia gailena den beste esaldi baten errepikapena denean, baina gure hiztunak 
esaldi horren edukiren bat ebb-egiten duenean, eta gailena den beste kasuan, aldiz, 
eduki hori esan egin denean (hiztun berak, entzuleak, edo beste norbaitek). 
Kontraesanik gabeko ironia adibideak bezalaxe aurki ditzakegu oihartzunik gabekoak: 
 

 
Aimar eta Hodei autobusean doaz. Gizonezko bat esertzen zaie aurreko 
eserlekuan, eta purua erretzen hasten da, debekatua dagoen arren. Kea 
haiengana iristen da, eta Aimar eztulka hasten da. Aimar:  
 

______(32) Izugarri gustatzen zait autobusetan puruak erretzen dituen jendea. 176 

 

                                                 
176 Adibide hori Myersi hartu diogu, baina itzuli, moldatu, eta testuingurua gehitu diogu, argiago gera dadin. Honela dio 

jatorrizkoak: “I love people who smoke cigars on the bus”. (Myers, 1977: 175 or.) 
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>EBB-EDUKIA32: (PR32) AUTOBUSEAN PURUAK ERRE OHI DITUEN JENDEA ATSEGIN DU 

AIMARREK.  
 
>EDUKI IRONIKOA32: 
 

      >>Zubi-edukia32: AIMARREK EZ DU ATSEGIN AUTOBUSETAN PURUAK 

ERRETZEN DITUEN JENDEA. 
 
      >>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak32: ZER PENTSATZEN DU GIZON 

HONEK AUTOBUSEAN ERRETZEN JARRITA; ERRESPETU FALTA IZUGARRIA DA 

HORI EGITEA. 
 

 
 

Aimar eta Hodeiren adibide horretan, kontraesana aise aurkituko dugu, baina 
ez oihartzuna: ezin pentsa dezakegu Aimarren esaldia beste esaldi bati oihartzun 
egiten ari zaionik, oihartzunaren kontzepzio zentzuzko bati eutsi nahi badiogu, 
behintzat (ikus 1.4. atala). 

 
Kontraesanarekin ikusi dugun bezalaxe, oihartzuna ere ez da, beraz, 

beharrezkoa ironian. Begira diezaiegun esku artean erabili ditugun adibideei, eta ikus 
dezagun horietatik non ageri zaigun oihartzuna: 
 
  Zenbait ironia kasuk argi eta garbi erakusten digu oihartzunezko aipamena: 

 
- (2) adibidean, Peterrek goizean egin duen esaldia errepikatzen du Maryk, 
baina Peterrek bere esaldiaren eduki lokutiboa esan egin du, eta Maryk, aldiz, 
esango balu bezala egin du. 
 
- (24) adibidea ere horrela azal daiteke: Nancyk atzo Janek egindako esaldia 
errepikatzen du. 

 
Zenbait kasutan, hiztunak egindako esaldia ez da beste esaldi baten 

errepikapen erabatekoa, baina bai oso antzekoa, eta justu antzekotasun horretan datza 
adibidearen ironikotasuna:  
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- (31) adibidean egiten den esaldia esaldi tipiko baten oso antzekoa da 
(“Lagunak. Beti hortxe, behar dituzunean”), eta antzekotasun horrexek 
uzten du agerian hiztuna ebb-egiten ari dela. Kasu horiek ere oihartzun gisa 
hartzea balekoa izan daiteke. 

 
Beste zenbait kasutan, errepikapenik egotekotan, egin zitekeen esaldiren baten 

errepikapena egongo da. (1)en, pentsa liteke Aitorrek sarri egin duela orain egiten ari 
den esaldia, baina horren edukiarekiko atxikimenduz. Baina ez du zertan, adibidea 
ironiko izateko. Adibide hori berdin-berdin da ironiko errepikapenik ez badago ere. (3) 
adibidean berdin: Jessek egindako esaldia, Dannyri buruz askotan egindakoa izan 
daiteke. Baina, berriro diot, nahiz eta ez izan zaila esaldi horiek beste esaldiren baten 
errepikapentzat irudikatzea, hori horrela izatea ez da beharrezkoa adibide horiek 
ironiko izateko. 
 

Muturrerago oraindik, adibide batzuetan errepikapenik aurkitu nahi badugu, 
hiztun ironikoa balizko hiztun batek kasu horretan esan zezakeen balizko zerbait 
errepikatzen ari dela esan beharko genuke. (32)n, jendeak autobusean erretzea atsegin 
duen hiztun batek esan zezakeena errepikatzen ariko da Aimar; (30)en, aldiz, 
ikaslearen erantzunari egoki zeritzan pertsona batek egin zezakeen esaldiaren 
errepikapena genuke. Maila honetan errepikapenak zentzu guztia galdu duela begi-
bistakoa dela iruditzen zaigu. 

 
Azkenik, ezinezko errepikapenak dauzkagu: jatorrizkorik ezin izan duten 

kasuak alegia, zer errepikaturik ezin izan dezaketenak. Voltaireren pasarteko (21) 
adibideko ebb-edukia esan zitekeen kasurik ezin da aurkitu testuinguru ironikoetatik 
kanpo. Gauza bera gertatzen da beste zenbait kasutan ere: 

 
 

_______(33) Munduko armadarik onena zuten pinguinoek, baita mazopek ere. 177 

 

 

                                                 
177 “Both the Penguins and the Porpoises had the most powerful army in the world”. (Zalecki, 1990: 128 or.) Anatole Franceri 

egozten dio adibide hori autoreak. 
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Ironia adibideetan, beraz, ez du zertan beti kontraesanak eta oihartzunak egon. 
Are gehiago, ez du zertan beti kontraesanik edo oihartzunik egon. Honako adibide 
honetan, ez dugu aurkituko ez bata ez bestea: 

 
 
Ainhoak Arantxari: “Zer moduz pasatu zenuen atzoko zita itsua?”. Arantxak: 
 

_____________________________________________(34) Zapata politak zituen. 178 
 

>EBB-EDUKIA34: (PR34) ARANTXAREN ATZOKO ZITAK ZAPATA POLITAK ZERAMATZAN.  
 
>EDUKI IRONIKOA34: ATZOKO ZITA EZ ZEN ESPERO BEZALAKOA IZAN, EZ DU MEREZI 

HORRETAZ HITZ EGITEA. 
 

 
 
 Adibide horretan, bistan denez, ez du garrantzi berezirik ez oihartzunak, ez 
kontraesanak. Ebb-edukiaren kontrakoak (ARANTXAREN ATZOKO ZITAK EZ 

ZERAMATZAN ZAPATA POLITAK) ez du lekurik esaldi hori ulertzerakoan. Halaber, ebb-
edukia ez da beste esaldiren baten oihartzun agerikoa. Horra, bada, oihartzunik eta 
kontraesanik gabeko ironia kasu bat. 
 
 Denetariko kasuak aurkituko ditugu ironia adibideen artean. Batzuetan, 
oihartzuna edo kontraesana (edo biak) agertuko zaizkigu, eta beste batzuetan ez. Bi 
kontzeptu horiek, horrenbestean, ez zaizkio ironiari beharrezkoak. Baina, beharrezko 
ez izanagatik, badute beren lekua ironiaren azalpenean: kontzeptu horiek ironian zer 
funtzio betetzen duten ikusiko dugu jarraian. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
178 “He had nice shoes”. (Winner, 1988: 6 or.) 
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3.3.2. Oihartzunaren eta kontraesanaren funtzioaz 
 
 

Ironian, hiztun batek, esaldi bat eginez, eduki bat esango balu bezala egiten du. 
Hiztunaren eta entzulearen arteko komunikazioa ondo doanean, entzulea ohartzen da 
eduki horrekiko hiztunaren atxikimendu gabezia agerikoaz, ulertzen du hiztunak 
eduki hori ebb-egin duela, eta hortik hiztuna benetan atxikitzen zaion edukia 
atzematen du, eduki ironikoa, zeinarekiko jarrera kritikoa adierazi duen hiztunak. 
Orain, hizketa guztiek dute okerren bat gertatzeko arriskua: entzuleak gaizki uler 
dezake hiztunak komunikatu nahi izan duena. Ironian, arrisku horrek indar berezia 
du: entzulea ez bada ohartzen hiztunak eduki hori ebb-egin duela, ebb-edukia esan 
egin duela pentsatuko du, alegia hiztuna eduki horri atxiki zaiola esaldia egitearekin. 
Oker horiek ekiditeko, hiztun ironikoak zenbait arrasto utz ditzake. 

 
Ironiaren arrastoak sarri aztertu izan ohi dira (ikus, esaterako, Grice, 

1967b/1989: 54 or.; Haiman, 1998; Muecke, 1973; Gibbs & Colston, 2001). Arrastorik 
aztertuenak tonu ironikoa, hitzen ordena, aurpegierak eta beste zenbait dirateke. 
Hiztun ironikoak, egiten duen esaldia egiterakoan, hitzei ordena jakin bat eman 
diezaieke, tonuren bat edo beste erabili, aurpegiera esanguratsu bat jarri: horiek 
guztiak ironiko izaten ari dela agerian uzteko erabiltzen ditu179. Gure teorian, arrasto 
horiek esaldiaren eduki bat ebb-egiten ari dela nabarmenarazteko erabiltzen dituela 
esango dugu. Baina, oraingo honetan, arrasto horiez aparte, hiztun ironikoak ironiko 
izaten ari dela nabarmentzeko erabiltzen dituen beste estrategia batzuez jardungo 
dugu: eduki ironikoaren adierazpideez. 

 
Badaude ironia adibideetan oso ohikoak diren modu edo molde batzuk: 

komunikatu nahi denaren aurkakoa ebb-egitea edo ebb-edukia audientziak errekonozi 

 

                                                 
179 Agerian uzteko bai, baina ez esplizituki, Haverkatek nabarmentzen duen gisan: “Ironia bateraezina da adierazpen 

metaerreferentzialekin; hori enpirikoki inferi daiteke hemendik: ez da existitzen ‘ironizatu’ aditz performatiboa. Are gehiago, 

‘Honen bitartez ironikoki adierazten dizut…’ gisako esaldi bat pragmatikoki desegokia litzateke.” 

[“Verbal irony is incompatible with metareferential expressions, which may be empirically inferred from the fact that there does not 

exist a performative verb ‘to ironize’. Note further that a performative utterance such as: ‘I hereby ironically inform you that …’, 

would be pragmatically unwellformed.” (Haverkate, 1990: 79 or.)] 
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dezakeen esaldiren baten oihartzuna izatea. Begi-bistakoa da, bi horiek ironiaren 
gaineko teoria pragmatiko ezagunenen oinarrian daudela. Griceren azalpenak eta 
Sperber eta Wilsonenak kontraesana eta oihartzunezko aipamena jartzen dituzte, 
hurrenez hurren, ironiaren oinarrian. Lehendik ere defendatu dugu, bi puntu horiek ez 
direla ironian beharrezkoak. Baina, arrasto horiek ironian maiz azaltzen direla erakutsi 
dugu, eta ironian paper berezia dutela defendatu dugu. Gure azalpenaren puntu 
honetan kokapen berria emango diegu bi horiei: kontraesana eta oihartzunezko 
aipamena ironiaren adierazpidetzat dauzkagu guk.  

 
Hiztun ironikoak, helburu desberdinak lortzeko erabiltzen ditu kontrakotasuna 

eta aipamena. Lehenik eta behin, ironiko izaten ari dela nabarmenarazteko. Maila 
honetan, ironiaren arrastoekin parekatu ditugu kontzeptu horiek. Hiztunak, ebb-egiten 
ari dela ikusarazteko, entzuleak erraz errekonozituko duen esaldi bat errepika dezake. 
Oihartzun horretaz jabetzean, entzuleari ireki egiten zaio interpretazio ironikorako 
bidea: ohartzen da hiztunak zerbait berezi egin duela esaldia egitean. Bestela, bere uste 
motibantearen eduki erreferentzialaren aurkakoa ebb-egin dezake hiztunak; alde 
horren handiaz, entzulea ohartuko da badela zerbait “berezi” esaldi horretan.  

 
Bi molde horien lehenengo funtzioa, beraz, ironiaren arrasto konbentzionalen 

berdin-berdina da: entzuleari erraztu egiten dio hiztuna ironikoki ari dela ohartzea. 
Hiru adibide hauetan, esaterako, hiru eratara lortzen du hiztunak bere ironia 
nabarmenaraztea: 

 
 

Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta 
euria hasi die gogotik. Maryk (sarkastikoki):  
 

____________________ (2) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina. 
 

 
Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta 
euria hasi die gogotik. Maryk (sarkastikoki):  
 

_____________(2b) Hau da hau eguraldi ederra: ez dut sekula horren egun bero, 
eguzkitsu eta lehorrik ezagutu! 
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Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta 
euria hasi die gogotik. Maryk (sarkastikoki):  
 

________________(2c) Ez nago erabat seguru, baina esango nuke, badirudiela, ez ote 
duen ba, agian, euri tanta txikiren bat hasi. 

 
 
 (2) adibidean, Maryk Peterren hitzei egiten die oihartzuna, eta oihartzun 
horretaz jabetzeak lagunduko dio Peterri Maryren hitzak ez dituela ohiko zentzuan 
hartu behar ulertzen. Beste adibideetan, ordea, ez daukagu oihartzunik, Maryk beste 
bide batzuk darabiltza bere esaldia seinalatzeko: (2b)n esajerazioaz nabarmenarazten 
digu esaldia eta (2c)n alderantziz, litotearen180 gisako moduren bat darabil Maryk. 
Ahots-tonua ere berezia jartzen duela pentsa dezakegu: (2b)n tonu alaia, esaldiaren 
eduki lokutiboa sinesten duenaren papera jokatzen ari baita. Horrela, nahasi egiten 
zaizkigu ironiaren arrasto tradizionalak, eta atal honetan arrastotzat gehitu ditugun 
biak, denak funtzio berarekin ordea: ebb-edukia ez dela modu arruntean ulertu behar 
erakusteko.  
 
  Oihartzunak eta kontraesanak, beraz, hiztuna ebb-egiten ari dela seinalatzeko 
balio dute. Baina ez horretarako bakarrik. Begira diezaiegun berriro ere (2) adibideari 
eta horren beste aldaera bati: 
 
 

Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta 
euria hasi die gogotik. Maryk (sarkastikoki):  
 

____________________ (2) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina. 
 

 

                                                 
180 “LITOTE: izena Adierazpen ironiko murritzegia, baiezko bat horren aurkakoaren ezezkoaren bidez adieraztean datzana. (adibidez 

Ez naiz damutuko, Harro egongo naiz-en ordez). JATORRIA Grezierako litos ‘soil, xume’.” 

[“LITOTES: noun ironical understatement in which an affirmative is expressed by the negative of its contrary (e.g. I shan’t be sorry 

for I shall be glad). ORIGIN Greek, from litos ‘plain, meagre’.” (http://www.askoxford.com/concise_oed/litotes?view=uk)] 
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Peter eta Mary mendira joan dira, eta berehala euria hasi du goitik behera. 
Maryk (sarkastikoki):  
 

____________________(2’) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina!  
 
 

(2) eta (2’), biak dira ironikoak. Ebb-edukia eta zubi-edukia ere berdinak dira 
bietan:  

 

>EBB-EDUKIA2/2’: (PR2/2’): EGUN-PASA JOATEKO EGURALDI ONA EGITEN DU. 
 

  >>Zubi-edukia2/2’: EZ DU EGUN-PASA JOATEKO EGURALDI ONA EGITEN.  
 

Alabaina, eduki ironikoko gainerako inplikaturak ez dira berdinak (2)n eta 
(2’)n, ez guztiak behinik behin:  

 
>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak2: PETERREN ERRUA DA MENDIAN 

BLAI EGITEN ARITZEA, INOZOA IZAN DA EGURALDI ONA EGINGO ZUELA 

PENTSATZEA, EZ GENUEN ETORRI BEHAR. 
 
>>Eduki ironikoko gainerako inplikaturak2’: INOZOA IZAN DA EGURALDI ONA 

EGINGO ZUELA PENTSATZEA, EZ GENUEN ETORRI BEHAR. 
 

  Bi eduki horiek inplikatura komun batzuk dituzte: egun-pasa joan izanaren 
inozotasunari buruzkoak. Baina bada inplikatura mota bat, (2)n erraz atzematen dena, 
eta (2’)n ez daukaguna: Peter salatzen duen inplikatura, errua hari botatzen diona. 
Oihartzunaren bidez, izan ere, ironiaren kritikaren jomuga seinala dezake hiztunak, 
“biktima” esan dioguna, ironian kritikatzen denaren erantzulea. Hori argi erakusten 
digu 2. adibideak: Peterren hitzak errepikatuz, hari zuzentzen dio kritika Maryk. 
Esaldi baten oihartzuna egitean, esaldia bakarrik ez, esaldia aurretiaz egin duena ere 
nabarmenarazten du hiztun ironikoak. Hori da oihartzunaren bigarren funtzioa.  
 
  Adierazpide horiekin, beraz, hiztunak bere intentzio ironikoa agerian uzten du 
batetik, eta ironiari berezko zaion kritikaren jomuga seinalatzen du bestetik. Baina 
bada hiztun ironikoak bi estrategia horien bidez bete ohi duen beste helbururik ere: 
komunikatu nahi duen edukirako bidea erakusten dio entzuleari. Ironian, oihartzunez 



3.        | IRONIAREN BEREIZGARRIAK    189 
 

aipatu den proposizioa, edo kontrakotasunaren bidez inferitu dena, izan ere, zubi-
edukiaren parte izan ohi da, aurreko azpiatalean ikusi dugunez. Zubi-edukia 
seinalatuz, hiztunak erakutsi egiten dio entzuleari eduki ironikorako bidea, alegia 
lagundu egiten dio esaldia behar bezala ulertzen. 
 

Aurreko azpiatalean ikusi denez, bietako ironia adibideak aurkituko ditugu 
erraz: adibide batzuetan hiztunak proposizio bat seinalatuko dio entzuleari ironiari 
ohiko zaion trikimailuren baten bidez. Beste batzuetan, ordea, ezin izango dugu 
seinalizazio-era hori atzeman. Hiztunak, esaldia ironikoki egitean, hartu duen 
arriskuaren araberakoa izan daiteke hori: uste ez den eduki bat esango balitz bezala 
egitean hartu ohi baita arriskurik181. Edo, bestela, entzuleak eduki ironikora iristeko 
izan ditzakeen zailtasunen araberakoa: ezagutza partekatua nahikoa izan baitaiteke 
batzuetan, hiztunak inplikatu nahi duenera arazorik gabe iristeko. 
 

Honekin guztiarekin, bi gauza ondorioztatzen ditugu: batetik, 
kontraesankortasuna eta oihartzunezko aipamena ez dira ironia adibide guztietan 
ageri. Bestetik, zenbait adibide ironikotan oso nabaria da kontraesankortasunak edo 
aipamenak duten funtzioa: ironiko izaten ari dela argi erakusteko darabiltza hiztunak. 
Horregatik, ironiaren adierazpide kontsideratzen ditugu guk. Bide horien erabilera 
ironiari estu lotzen zaionez, adibide bat ironiko kontsideratzeko ezaugarri bihurtu nahi 
izan dituzte. Kontraesanera eta oihartzunezko aipamenera egindako hurbilpen 
honekin, azal dezaket, batetik, bi fenomeno horiek adibide ironikoetan duten 
maiztasuna eta garrantzia; eta, bestetik, oraindik ere aldarrika dezaket bi molde horiek 
ez direla beharrezkoak ironian.  

 
 

 

                                                 
181 Arrisku hori ez da beti berdina. Mutur batean, ebb-edukiaren kontraesankorra komunikatzeko asmoa duten hiztunak dauzkagu; 

horiek ebb-egiten duten edukia ez da soilik hiztunek uste ez duten eduki bat, ez-uste dutena baizik. Beste muturrean, (3) adibidearen 

gisakoak leudeke: hiztunak uste du ebb-egiten ari den edukia, nahiz eta ez den esaldia egitearekin komunikatu nahi duena. Bi mutur 

horien artean, arrisku maila eta modu asko dago. 
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3.4. |    ONDORIOAK 

 
 
 
 
 
 

Kapitulu honen helburu funtsezkoa, ironia gainerako ebb-kasuez bereiztea zen. 
Aurreko kapituluak, izan ere, gure bidean puntu horretaraino eraman gaitu: ironia, 
ebb-kasu den heinean, hizketa kasu arruntenetatik bereizteko modua eman digu 
bigarren kapituluak. Hirugarren honetan, hurrengo bereizketari ekin diogu, ironiaren 
bereizgarri finagoen bila. 

 
Ironiaren bereizgarriak bitan banatu ditugu. Hasteko, ironia kritikoa dela eta 

umoretsu izan ohi dela defendatu dugu. Kritika ironiaren ezaugarri berezkoa, 
beharrezkoa, dela baieztatu dugu: hori erakusteko, orain arte erabilitako adibideetan 
kritika erraz atzeman daitekeela ikusi dugu aurrena. Gero, kritikarik gabeko ironiatzat 
proposatu izan diren adibideei jarri diegu arreta: adibide horiek xeheki aztertu, hirutan 
banatu eta erantzun bana eman diegu, batzuk ironiko eta kritiko direla erakusteko, 
beste batzuk, aldiz, ez kritiko eta ez ironiko, eta azkenekoak kritiko ez badira 
zentzugabeak direla adierazteko. Horrekin, ironia kritikari nahitaez lotua dagoela ikusi 
dugu. 

 
Umorea ironian byproduct-a dela azaldu dugu jarraian, alegia ironiak berezko 

dituen zenbait ezaugarriren konbinazioak ekar dezakeen ondorioa dela umorea. Ikusi 
dugu halaber umorea inkongruentzia baten ebazpentzat hartuz gero, ironiari buruzko 
gure azalpenak marko horretan aurki dezakeela bere lekua.  

 
Bestetik, “ironiaren adierazpide” deritzegunak dauzkagu: kontraesana eta 

oihartzuna. Antzezpenak osatzen du bikote hori; horri alabaina datorren kapituluan 
helduko diogu, zehazkiago eta polikiago aztertu nahi baitugu. Hiru kontzeptu horiek 
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lehenengo kapituluan azaldu zaizkigu, pragmatikatik ironiara hurbildu diren hiru ildo 
nagusiren oinarrian baitaude. Oraingoan, kontraesana eta oihartzuna hartu eta bi 
molde horiek ironian beharrezkoak ez direla erakutsi dugu, baina bai ohikoak. Horren 
ondotik, maiztasun horri azalpena eman diogu: kontraesanak eta oihartzunak funtzio 
bat baino gehiago dute ironian. Funtzio horien garrantziak egiten ditu bi adierazpide 
horiek ironian ohikoak. 

 
Datorren kapituluan, laugarrenean, ironiaz harago dauden bi fenomeno aztertu 

eta azalduko ditugu: metafora eta antzezpena. Horra iritsi aurretik, ordea, parentesi 
bat egingo dugu, sarkasmoari arretaz begiratzeko.  
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ERANSKINA |    SARKASMOA 

 
 
 
 
 
  

Hurrengo kapituluarekin hasi baino lehen, sarkasmoari begiratuko diogu, 
hastera goazen eranskin honetan begiratu ere. Orain arte egindako bide luzean behin 
baino gehiagotan egin dugu topo sarkasmoarekin, beste autoreen lanak eta adibideak 
aztertzerakoan, baina ez diogu fenomeno horri oraino merezi duen arretarik jarri. 
Eranskin honetan fenomeno horri erreparatuko diogun bezain pronto ohartuko gara 
hor izan dela denbora guztian, bide-bazterrean, ironiari ondo-ondotik lotuta. Ironiaz 
azaldu ditugun guztiek lagunduko digute sarkasmoari begi zuhurrez begiratzen; 
halaber, sarkasmoa zehatz aztertuz gauza berriak ikasiko ditugu ironiaz. 

 
Orain artekoan, “ironia” terminoari dagokion kontzeptua finkatu dugu: horren 

ezaugarriak zehaztu eta pixkana findu egin ditugu, gure definizioak ironia adibideak 
adibide ez ironikoetatik bereiztea ahalbidetu digun arte. Terminoa, kontzeptua eta 
adibide taldea, hirukote hori sinple eta nahasmenik gabeko egitea izan da gure 
helburua. Egina dugun ibilbideari orain begiratzen badiogu, ikusiko dugu, aitzitik, 
badela hirukote hori ilunarazi nahi izan digun termino bat: “sarkasmoa”. Termino hori 
azaldu zaigu behin baino gehiagotan, bai ironiaz jardutean beste autore batzuengan 
aurkitu dugun definizioan, bai guk ironikotzat jo dugun adibideren bat 
aurkezterakoan. Alegia: guk ironiaren kontzeptutzat hartu duguna hartu du baten 
batek sarkasmoaren ezaugarritzetzat; halaber, guk ironiko kontsideratu dugun 
adibideren bat, sarkastikotzat. 

 
Nahasmen horrek benetakotik zer duen argitzea da gure oraingo egitekoa. 

Argitu egin nahi dugu sarkasmoak ba ote duen hirukote bere-bererik: termino izan 
bada, baina aztertu egingo dugu ba ote den “sarkasmo” terminoari dagokion 
kontzepturik, eta kontzeptu horri propio dagokion adibide talderik. Bereziki, 
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sarkasmoaren kontzeptua eta adibide sarkastikoak ironiarenetatik bereiziak diren 
argitzea da gure helburua, ala, bestela, “sarkasmo” terminoa “ironia”ren sinonimo 
huts ote den: biei ote dagozkien kontzeptu eta adibide talde berak. Izan ere, hirukote 
hori ironiaren hirukotearekin nahasita agertu zaigu behin eta berriro. 
 

Lehenengo pausoa da, “sarkasmo” hitzari arrunki ematen zaion esanahia 
ikustea, hots, teorian murgildu gabe dagoenak sarkasmoaz izan dezakeen 
kontzepziora gerturatzea. Esan gabe doa, sarkasmoaz ari garenean, ironiari ezarri 
dizkiogun muga berak ditugula buruan: hitzezko sarkasmoaren (bestelakorik balego) 
kasuez ari gara, eta, bereziki, esaldi batean emandako hitzezko sarkasmo kasuez (ez 
diskurtso, pertsona, jarrera, gertaera… sarkastikoez, beraz). Honako honen gisakoa da 
hiztegi edo entziklopedia sarrerek sarkasmoaz esango digutena: 
 

Sarkasmoa: iz. Ironia latz eta mingarria, norbait iraindu edota umilarazteko erabilia. (Harluxet, 

1998: 1502 or.) 

 
 Sarkasmoa, beraz, ironiaren arabera definituta. Iturri berak, honela definitzen 
digu ironia: 
 

Ironia: iz. Zerbaitez edo norbaitez iseka egiteko era, adierazi nahi denaren kontrakoa esatean 

datzana; zerbait esatean erabiltzen den isekazko moldea. (Harluxet, 1998: 872 or.)  

 
 Ironia kasuak, horrenbestean, iseka egiteko molde jakin bati dagozkionak dira; 
sarkastikoak, kasu horien artean norbait iraindu edo umilarazteko erabiltzen 
direnak182. Sarkasmo kasuak, horrenbestean, kasu ironikoen azpi-klase bat dirateke, 
ironia arruntekoak baino “gogorragoak” jarreraz, nolabait esan. 

 

                                                 
182 Beste zenbait hizkuntzatako hiztegiek ere pareko definizioak ematen dizkigute: 

sarcasm: noun the use of irony to mock or convey contempt. 

(http://www.askoxford.com/concise_oed/sarcasm?view=uk) 

Hiztegi berean, ironiaz: 

irony: noun (pl. ironies) 1 the expression of meaning through the use of language which normally signifies the opposite, 

typically for humorous effect. 2 a state of affairs that appears perversely contrary to what one expects. 

(http://www.askoxford.com/concise_oed/irony?view=uk) 

Gaztelaniazko hiztegi batean hau aurki daiteke sarkasmoaz: 
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 Honaino sarkasmoaz dugun kontzepzio zabaldua, arrunta, egunerokoa, 
teoriarik gabekoa. Orain, ironiaz egin den bezalaxe, sarkasmoaz ere asko jardun da 
teoria mailan, alor askotatik jardun ere. Lehen egin dugun gisan, pragmatikatik esan 
direnei begiratuko diegu oraingoan ere.  
 
 Pragmatikariek asko idatzi dute sarkasmoaz, eta, ironiarekin egin duten bezala, 
oso era desberdinean heldu diote kontzeptu horri. Definizio molde horiei erreparatuko 
diegu orain, betiere, sarkasmoa ironiarekiko non kokatzen duten jakin nahi dugula 
ahaztu gabe, horri emanez garrantzia alegia. 
 
 
 

E.1. Ironia eta sarkasmoa zerk lotzen dituen 
 
 

Sarkasmoari begiratzen hasteko erarik zuhurrena ironiaren bidetik gerturatzea 
dateke, hura baita orain arte jorratu dugun alorra, ondoen ezagutzen duguna. Halaber, 
goiko definizioan ikusi dugunez, sarkasmoa ironiarekiko harremanetan ulertu ohi da 
oro har. Eguneroko kontzepzioaz harago, teoriaren mailan sartuz gero, antzeko jarrera 
atzemango dugu berehala. Sarkasmoa ironiarekin parekatuz definitu ohi da, hartaz 
erabat desberdina dela esateko, haren parte besterik ez dela baieztatzeko, edo horien 
harremanari mugak jartzeko, baina ironia buruan izanda beti.  

 

                                                                                                                                               
sarcasmo. (Del lat. sarcasmus, y este del gr.). 1. m. Burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata 

a alguien o algo. 2. m. Ret. Figura que consiste en emplear esta especie de ironía o burla. (http://www.rae.es/) 

Hiztegi berean, hau diote ironiari buruz: 

ironía. (Del lat. ironīa, y este del gr.). 1. f. Burla fina y disimulada. 2. f. Tono burlón con que se dice. 3. f. Figura retórica 

que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. (http://www.rae.es/) 

Frantsesez, honela: 

sarcasme.  n. m. Raillerie acerbe, insultante; trait mordant d’ironie. (Hachette, 2001: 1697 or.) 

Ironiari buruz hau: 

ironie. n. f. 1. Forme de raillerie consistant à dire le contraire de ce qu’on veut faire entendre. Manier finement l’ironie. 

Ironie mordante, cruelle. (ib.: 983 or.)  
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Hiru dira joera nagusiak, ironia eta sarkasmoa mugarritzerakoan: batzuek 
sinonimotzat darabiltzate bi termino horiek; beste batzuek ironiaren azpi-klasetzat 
dute sarkasmoa (definizio orokorrean ikusi dugun gisan), eta besteek ironia eta 
sarkasmoa, bata eta bestea, klase desberdinei dagozkiela defendatzen dute. Ez dio ez 
aukera batak ez besteak aurkariari irabazi, eta nahasmen horretan zalantza gailendu 
zaie biei. Horretan bai, horretan ados daude autore gehienak. Ikus dezagun zein diren 
jarrerarik nabarmenenak auzi horren inguruan183.  

 
 

 E.1.a.   Sarkasmoa eta ironia biak bat dira 
 
 

Pragmatikan diharduten autore gehienak oso zuhur gerturatzen zaizkio 
ironiaren eta sarkasmoaren arteko bereizkuntzari; askok onartzen digute ez dutela bata 
besteagandik bereizteko saiakerarik egingo nahasmenak hartutako auzi horretan. Argi 
eta esplizituki onartzen dute hori zenbaitek: 
 

Lan honetan, “ironia” eta “sarkasmoa” terminoak trukagarritzat hartuko ditugu, batetik, 

badirudielako ez dagoela bi fenomeno horiek modu fidagarrian bereizteko modurik, eta bestetik 

badirudielako ironia hitzaren esanahia aldatzen ari dela184, “ironia”ri bere eremu semantikoa 

zena kentzen ari baitzaio “sarkasmoa”. 185 

 
Beste zenbaitek, erabaki kontzientetzat aurkezten digute ironia eta sarkasmoa 

ia-ia bat eta bera bailiran erabiltzea. Alegia, bi kontzeptuok parekotzat hartzen dituzte, 
ez bereiztea zaila delako, baizik eta bai sarkasmoa bai ironia, oro har, kontzeptu berari 
dagozkiola uste dutelako: 

 

 

                                                 
183 Gricek eta Clark eta Gerrigek, nik dakidala, ez dute sarkasmoaz hitzik esaten.   

184 Ingelesez, ironiaren eta sarkasmoaren esparruek izan omen duten bilakaeraz ari zaizkigu hemen autore horiek. Tradizioz “ironia” 

esan zaionari “sarkasmo” esaten omen zaio orain ingelesez hiztunen artean (argibide gehiagorako ikus Nunberg, 2001: 91-93 or). 

185 “We will use the two terms ‘irony’ and ‘sarcasm’ interchangeably in this paper, in part, because there seems to be no way of 

differentiating reliably between the two phenomena, and in part because a shift in meaning for the word irony seems to be taking 

place with ‘sarcasm’ occupying what was previously the semantic space of ‘irony’.” (Attardo, Eisterhold, Hay and Poggi, 2003: 243 

or.) 
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Sarkasmoa eta ironia berez gauza bera ote diren, azaleko desberdintasundunak, edo eta horien 

arteko desberdintasuna esanguratsua ote den, ez dago adostasunik horren inguruan. Autore 

batzuek (…), neroni barne, lehenengoa dela uste dugu.186 

 
Walton erabat zorrotza da ironiaren eta sarkasmoaren identitateaz hitz 

egiterakoan, ironia sarkasmoa da haren esanetan: 
 

Ironikoki hitz egitea, batekin ados ez daudenei burla egitea edo horiek imitatzea da, haiek 

baiesten dutena edo baiets dezaketena fikzionalki baiestea da. Ironia sarkasmoa da.187 

 

Horientzat denentzat, beraz, “sarkasmoa” eta “ironia” fenomeno berari 
dagozkion termino sinonimoak dira. 
 
 

 E.1.b.   Sarkasmoa ironia da 
 
 

Beste zenbait autorek, ironia eta sarkasmoa parekotzat ez, baizik bata bestearen 
azpi-klasetzat dituzte. Sarkasmoa ironia mota bat da Rockwell (2000)ren, Camp 
(2006)en eta Kumon-Nakamura, Glucksberg eta Brown (1995)en iritziz. Barbe (1995)ek 
ere ironiaren azpi-klasetzat jotzen du sarkasmoa: “(…) Ironia izenburuaren azpian 
sarkasmoarentzat lekua badagoela ondorioztatzen dut.”188 
 

Gibbs eta Colstonek ironiaren barruan mota desberdinak daudela diote: 
 

Ironia ez da hizkuntza figuratiboaren kategoria bakun bat, mota bat baino gehiago hartzen du, 

izan ere, bere barnean; mota horietako bakoitza faktore kognitibo, linguistiko eta sozial pittin bat 

 

                                                 
186 “There is no consensus on whether sarcasm and irony are essentially the same thing, with superficial differences, or if they differ 

significantly. Some authors (…), including the present one, believe the former”. (Attardo, 2000: 795 or.) 

187 “To speak ironically is to mimic or mock those one disagrees with, fictionally to assert what they do or might assert. Irony is 

sarcasm.” (Walton, 1990: 222 or.). 

188 “(…) I conclude that sarcasm has a place under the heading irony”. (Barbe, 1995: 29 or.) 
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desberdinek eragiten dute, eta mota bakoitzak esanahi pragmatiko nahiko desberdina 

komunikatzen du.189 

 
Mota horien arteko bat sarkasmoa da: 

 
Pertsona bakoitzak hizkuntza ironikoaren forma desberdinak erabiltzen ditu (adibidez, 

sarkasmoa, ateraldi barregarriak, galdera erretorikoak, hiperboleak) (…).190 

 
Kasu gutxitan aurkituko dugu sarkasmoa ironiari erreferentziarik egin gabe 

definitua. McDonaldek hala egin du, baina sarkasmoaz ematen digun definizioari 
erreparatuz gero, ikusiko dugu hura eta ironiaz eman ohi den definizioa berdin-
berdinak direla: 
 

Hiztun batek komentario sarkastiko bat egiten duenean, horrek gauzen egoera egiazkoa 

kontraesaten duen baiespen baten forma izan ohi du. Halaber, komentario sarkastikoei lotu ohi 

zaie komentarioaren hartzailearekiko isekazko edo mespretxuzko jarrera bat.191 

  
 Laburbilduz: sarkasmoaz diharduten autore ia guztiek ironiarekin alderatuz 
definitzen digute sarkasmoa. Horietatik batzuek, orain arte aipatu ditugun guztiek, 
ironia eta sarkasmoa oso pareko fenomenotzat dituzte. Bi kontzeptu horien arteko 
loturak nabarmenarazten dituzten horien artean, batzuek erabat trukagarritzat 
darabiltzate “ironia” eta “sarkasmoa” (lehenengo taldean sartu ditugunek); beste 
batzuek, ordea, ironiaren azpi-taldetzat darabilte sarkasmoa: sarkasmoa ironia mota 
bat da azken horientzat. 
 
 
 
 
 

                                                 
189 “Irony is not a single category of figurative language, but includes a variety of types, each of which is motivated by slightly 

different cognitive, linguistic, and social factors, and conveys somewhat different pragmatic meaning”. (Gibbs & Colston, 2001: 190 

or.) 

190 “Each person employs different forms of ironic language (e.g., sarcasm, jocularity, rhetorical questions, hyperbole) (…)”. (ib.) 

191 “When a speaker makes a sarcastic comment, this is frequently in the form of an assertion that contradicts the true state of affairs. 

Sarcastic comments are also normally associated with an attitude of derision of scorn toward the recipient of the comment.” 

(McDonald, 2000: 85 or.) 
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 E.1.c.   Sarkasmoa eta ironia bi kontzeptu banandu dira 
 
 

Badira, halere, ironia eta sarkasmoa bi kontzeptu banandutzat hartzen dituzten 
autoreak ere. Horietako batzuek argi uzten dute bi kontzeptuen artean badela alderik; 
bide horretatik datoz Kreuz eta Glucksbergen azalpenak: “Jendeak erabil dezake 
hitzezko ironia sarkastiko izan gabe; halaber, izan daiteke sarkastikoa ironiko izan 
gabe.”192 
 

Beste zenbait autorek ez dirudi horren zorrotz bereizten dituztenik ironia eta 
sarkasmoa. Haimanek bi kontzeptu bereizitzat hitz egiten digu, baina bi horiek 
bereiztea oso zaila dela nabarmenduz, beren artean lotzen baitira, nahastu, eta bata 
bestearen gainean ere jartzen baita noiznahi. 

 
Oso lotura estua dago sarkasmoaren eta ironiaren artean, eta literatur teorizatzaileek batik bat 

maiz hartzen dute sarkasmoa ironiaren formarik sinpleena eta interes gutxikoena besterik ez 

balitz bezala (Muecke 1969: 20). Nik, ordea, erabilera arrunta hartuko dut abiapuntutzat, eta, 

horrenbestean, bi bereizketa garrantzitsu ezarriko ditut bi horien artean.193 

 
Sarkasmoa ez da erabat bakartutako hizketa-ekintza bat. Horren bizilagun kontzeptualen artean 

daude antzeratzea, ironia, eta gezur borobilak.194 

 
Hirugarren talde honetako autoreek, beraz, kontzeptu bereizitzat darabiltzate 

ironia eta sarkasmoa; batzuek argi zehaztuko dute alde hori badela, beste batzuek, 
aldiz, bi izan arren bereizten zailak direla esango digute. 
 
 
 

 

                                                 
192 “People can use verbal irony without being sarcastic and can also be sarcastic without being ironic.” (Kreuz & Glucksberg, 1989: 

374 or.) 

193 “There is extremely close connection between sarcasm and irony, and literary theorists in particular often treat sarcasm as simply 

the crudest and least interesting form of irony (cf. Muecke 1969: 20). I will take common usage as my point of departure, however, 

in establishing two important distinctions between the two.” (Haiman, 1998: 20 or.) 

194 “Sarcasm is not a totally isolated speech act. Among its conceptual neighbors are put-ons, irony, and outright lies.” (ib.: 18 or.) 
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E.2. Ironia eta sarkasmoa zerk bereizten dituen 
 
 

Ironia eta sarkasmoa bi kontzeptutzat hartzen dituzte ia autore guztiek 
(trukagarriak direla baieztatzen diguten autore gutxi batzuek izan ezik). Kontzeptu 
independenteak diren ala bata bestearen mende dagoen erabakitzea auzi irekia den 
arren, bi diren heinean bakoitzaren bereizgarriak zein diren esateko moduan dira 
autore gehienak. Alegia, izan sarkasmoa ironia mota, ala izan ironiaz independente 
den kontzeptua, izango du sarkasmoak ironiaren barruan bereizten duen ezaugarririk, 
edo ironiaz beraz desberdintzen duenik.  

 
Sarkasmoa zerk bereizten duen esatean ez datoz bat autore guztiak. Halere, 

badira ildo komun batzuk bereizketa hori deskribatzerakoan. Autore gehienek, 
biktimak, gordintasuna eta argitasuna aipatu ohi dituzte ironia eta sarkasmoa 
bereizterakoan. 
 
 

 E.2.a.   Biktimak 
 
 

Zenbait autoreren arabera, biktimak dira sarkasmoa ironiatik bereizten 
lagunduko digutenak: sarkasmoa beti norbaiti zuzentzen zaio, ironia ez. Sperber eta 
Wilsonen iritziz, aipamena da “biktima” hori aurkitzen lagunduko diguna; hiztunak 
zeinen hitzak aipatzen dituen, huraxe izango da biktima: biktima norbera bada, ironia 
kasu baten aurrean egongo gara; biktima entzulea bada, sarkasmoaz ariko gara: 
 

Ironia aipamen motatzat aztertzeak, beraz, posible egiten digu iragartzea zein esaldi ironikok 

izango duen biktima jakin bat, eta zein izango den biktima hori. Oihartzundutako esaldi edo 

iritziak ez daukanean sortzaile espezifikorik, ez da biktimarik egongo; sortzaile espezifiko eta 

atzemateko modukoa dagoenean, hura izango da biktima. Beraz, hiztunak bere buruari egiten 

dionean oihartzuna, bere buruari zuzenduriko ironia izango da; entzuleari egiten dionean 

oihartzuna, sarkasmoa izango da emaitza.195 

 

                                                 
195 “The analysis of irony as a type of mention thus makes it possible to predict which ironical utterances will have a particular 

victim, and who that victim will be. When the utterance or opinion echoed has no specific originator, there will be no victim; when 
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McDonald (1999)ren eta Kreuz eta Glucksberg (1989)ren esanetan, aldea ez da 

biktima hiztuna ala entzulea izatea. Aldiz, biktima jakin bat izatea nahikoa da kasu bat 
sarkasmo kasu kontsideratzeko: “sarkasmoa hizketa ironikoaren forma bat da, 
jomugatzat biktima partikularra duen kritika inplizitua komunikatzeko erabili ohi 
dena”.196 

 
Autore horiek, beraz, biktimengan ikusten dute sarkasmoa ironiaz 

desberdintzeko faktoreetarik bat. Barbek ere ematen die garrantzia biktimei bereizketa 
hori egiterakoan, baina kontrako noranzkoan: biktimak presente ez daudenean izango 
da kasu bat sarkasmo kasua: “biktimak, gehienetan, ez dira bertan egongo”.197 
 

Era batera edo bestera, autore horiek biktimak hartzen dituzte ironia eta 
sarkasmoa bereizteko faktoretzat. Ez da hori, alabaina, pragmatikariengan aurkitzen 
dugun faktore bakarra. 
 
 

 E.2.b.   Gordintasuna 
 
 

Attardok, biktimaren presentziaz gain, sarkasmoaz diharduten autoreek 
nabarmenarazi ohi duten bigarren faktore bat aipatzen digu: sarkasmoa gordina da, 
agresiboa, ironia baino zorrotzagoa: “Ironia mota ageriki agresiboa da sarkasmoa, 
marka/arrasto argiagoduna eta jomuga argiagoa duena”.198 
 

Gauza bera egiten digu Haimanek: 1990eko lanean sarkasmoa bi ezaugarri 
horiei lotzen die, biktimak izateari eta agresibotasunari alegia (Haiman, 1990: 188 or.); 
1998ko artikuluan, sarkasmoa hitzezko agresio moduan erabilitako ironiatzat jotzen du 
(Haiman, 1998: 20 or.). 

                                                                                                                                               
there is a specific, recognizable originator, he will be the victim. Thus, when the speaker echoes himself, the irony will be self-

directed; when he echoes his hearer, the result will be sarcasm”. (Sperber & Wilson, 1981: 561 or.) 

196 “(…) sarcasm is a form of ironic speech commonly used to convey implicit criticism with a particular victim as its target”. 

(McDonald, 1999: 486 or.) 

197 “the victims (…) are most likely absent”. (Barbe, 1995: 29 or.) 

198 “Sarcasm is an overtly aggressive type of irony, with clearer markers/cues and a clear target”. (Attardo, 2000: 795 or.) 
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Beste autore askok ere nabarmenarazten digute sarkasmoaren gordintasuna; 

Gibbs eta Colstonek eta Kumon-Nakamura, Glucksberg eta Brownek, esaterako, 
“mingarri” deritzate sarkasmoari: 
 

Beraz, badirudi ironia sarkastikoak ondorio negatiboak dituela zenbait harreman sozialetan, eta 

bereziki mingarria dela zenbait indibiduorentzat.199 

 
Ironia sarkastikoa jarrera negatibo bat adierazteko erabiltzen da, baita, neurri batean, irain edo 

min egiteko ere. Ironia ez-sarkastikoa erabil daiteke jarrera negatiboak zein positiboak 

adierazteko, baina sekula ez pertsona jakin bati irain edo min egiteko.200 

 
 Horixe da, bada, sarkasmoaren bigarren ezaugarri bereizlea: sarkasmoa 
bereziki mingarria da, gordina. Biktimekin batera, gordintasunak emango digu 
sarkasmoa ironiaz bereizteko beste arrasto bat. Baina bada hirugarrenik ere. 
 
 

 E.2.c.   Argitasuna 
 
 

Autore batean eta bestean aurkitu dugun hirugarren bereizgarria, sarkasmoaz 
ari direla, fenomeno horren argitasuna da, esan nahi baita, sarkasmo kasuak ironia 
kasuak baino argiagoak omen dira, zalantzan jarri ezinezkoak. Horrela, sarkasmoak ez 
du atzera bueltarik, ez du ironiak izan dezakeen amarrurik: 

 
Baina honako honek egiten du sarkasmoa sarkasmo: esaldi ironikoaren interpretazioak ironiko-

sarkastikoa izan beharra dauka, beraz egonkorra da nolabait. Hiztunek ezin dute gero esan ez 

nuen hori esan nahi beren buruak babesteko saiakeran, sarkasmoak ez baitio lekurik uzten 

 

                                                 
199 “Thus, sarcastic irony appears to have negative effects on some social relationships, and is especially hurtful to some 

individuals.” (Gibbs & Colston, 2001: 190 or.) 

200 “Sarcastic irony is used to express a negative attitude as well as to insult or hurt to some degree. Nonsarcastic irony can be used 

to express either negative or positive attitudes, but in neither case is intended to hurt or insult any particular person.” (Kumon-

Nakamura, Glucksberg & Brown, 1995: 4 or., 1. oin-oharra). 
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asmatzeari edo dudari, zalantzaren mesede deritzan horri, zeina aurki daitekeen ironiaren 

instantzia ez-sarkastikoetan.201 

 
Nire intuizioa da (besteren artean Kintilianorekin partekatzen dudana) sarkasmoa normalki ironia 

baino esplizituagoa dela, eta esanahi literaletik figuratiborako bide sinpleagoa eskaintzen 

digula.202 

 
Sarkasmoaren gordintasunaz aritu garenean aipatu dugun Attardoren zitari 

berriro begiratzen badiogu, ikusiko dugu hark, agresibitatea ez ezik, arrasto argiak ere 
aipatzen dituela: “Ironia mota ageriki agresiboa da sarkasmoa, marka/arrasto 
argiagoduna eta jomuga argiagoa duena”. (Attardo, 2000: 795 or.) 
 

Adierazpide desberdinekin bada ere, denek ala denek bereizgarri berari egiten 
diote erreferentzia, alegia sarkasmoa ironia baino argiagoa dela erakusten digute, 
zuzenagoa, begien bistakoagoa. Horixe da sarkasmoari ezarri ohi zaion hirugarren 
etiketa. 
 
 
 

E.3. Sarkasmoa eta Ebb-teoria  
 
 

Orain artekoan, pragmatikatik sarkasmoari zein erantzun, zer nolako azalpen, 
eman zaizkion ikusi dugu. Dadin ironiaren berdin, ironia mota, edo kontzeptu 
independente, autore guztiek ironiarekin alderatuz definitzen digute sarkasmoa. 
Sarkasmoa ironiatik bereizteko ezaugarri desberdinetara jotzen dute batzuek eta 
besteek, baina badira ildo komun batzuk denen artean: biktimei, gordintasunari eta 
argitasunari, horiek zabal hartuta, egiten diete erreferentzia gehienek.  

 

 

                                                 
201 “What makes it sarcasm, however, is that the interpretation of the ironic utterance has to be ironic-sarcastic, it is thus somewhat 

stable. Speakers cannot later say I did not mean it in an attempt to save face because sarcasm leaves no room for guessing or 

doubting, for the so-called benefit of doubt, which may be found in other non-sarcastic instances of irony”. (Barbe, 1995: 29 or.) 

202 “My intuition (shared with Quintilian, among others) is that sarcasm is typically more explicit than irony, and involves a simpler 

mapping from literal to figurative meaning”. (Camp, 2006: 1 or.) 
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Itzul gaitezen orain gure oinarrietara, aurreko kapituluan zehaztu dugun lan 
esparruan sarkasmoak zein leku hartzen digun ikusteko. Nola azal ditzakegu 
sarkasmoaren argitasuna, nola biktimen presentzia nabarmena, nola fenomeno horren 
gordintasuna, gure planteamendutik abiatuz? Izan ere, ironiaren hain pareko denez, 
pentsa dezakegu oinarrizko azalpenetan bat egingo duela sarkasmoak ironiaz esan 
ditugunekin. Sarkasmoa, ebb-kasutzat azalduko dugu guk, ironiarekin egin dugun 
bezalaxe. Sarkasmoan, hiztunak bere esaldiaren eduki bat esango balu bezala egin du, 
horrekin beste eduki bat komunikatzeko, inplikatura bidez. Prozesu funtsezko 
horretan berdintzat joko ditugu ironia eta sarkasmoa. Beste maila batekoak baitira 
sarkasmoari atxikitzen zaizkion bereizgarriak. Gordintasuna, argitasuna eta biktimen 
presentzia gure teoriaren barruan beste maila batean leudeke. Hel diezaiegun hiru 
horiei banan-banan. 

 
 

 E.3.a.   Sarkasmoak baditu biktimak 
 

 
Ironia azaltzen aritu garenean, horren kritikotasunaz jardun dugu. Hiztunak, 

ironiko izanez, jarrera negatiboa erakusten du inplikatura bidez komunikatzen duen 
edukiarekiko: hiztun ironikoak kritikatu egiten du. Eskema horretan, kritikotasunaren 
jomuga dena izango da ironiaren biktima kontsideratu ohi dena: hiztunak kritikatu 
duen gertaeraren erantzulea (dena hiztunaren arabera).  

 
Ironiaren kritikaren jomuga ez dela beti bera ere esan dugu. Batzuetan, 

hiztunak bere burua kritikatu ohi du. Beste batzuetan, audientziaren parte izango da 
kritikaren jomuga. Bada, halaber, audientzian presente ez den norbaitenganako 
kritikarik duen ironia kasurik ere: ebb-edukiaren gaiari zuzendutako kritikadun ironia 
kasuak dira horiek. Azkenik, jomuga orokorrago bat duten kritikak ere badauzkagu 
adibide ironikoetan: audientzia orokor bati egindakoak dira horiek.203 
 

Pentsa dezakegu jomuga desberdinak ordena daitezkeela, hurbiltasunaren 
arabera ordenatu ere. Entzulea dateke esaldi ironikoaren jomugarik gertukoena, 
audientziaren parte den norbait gero, presente ez dagoen jomuga ondoren, eta erraz 
 

                                                 
203 Ironiaren kritikaren jomugei buruz jardun dugu 3.1. atalean. 



Eranskina        | SARKASMOA    205 
 

identifika ezin daitekeen jomuga orokor bat azkenekoa. Honela, kritika zuzenagoa 
izango da, biktima argiagoduna, mailaketa horretan gora eginez gero. Begira 
diezaiogun gure (1) adibideari, eta ikus dezagun nola alda daitezkeen biktimak adibide 
horren aldaera desberdinetan, testuinguruak aldatuaz. 

 
Honako hau da adibidearen jatorrizko aldaera, biktimatzat audientzian 

presente ez dagoen pertsona duena: 
 

 
Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek 
Aitorren sekretu bat saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite 
bai Aitorrek eta bai haren entzuleek ere. Aitorrek: 
 

_________________________________________________ (1) Xabier lagun fina da. 
 

Baina, testuingurua aldatuz gero, biktima izan zitekeen audientziako kide bat ere: 
 

 
Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek 
Aitorren sekretu bat saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite 
bai Aitorrek eta bai haren entzuleek ere. Xabier gelan sartu den une berean, 
eta hark entzuteko moduan, Aitorrek: 

 
_______________________________________________(1b) Xabier lagun fina da. 
 

Edo esaldi ironikoaren entzule zuzena bera: 
 
 
Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek 
Aitorren sekretu bat saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite 
bai Aitorrek eta bai haren entzuleek ere, zeinen artean dagoen Xabier bera. 
Aitorrek Xabierri: 
 

__________________________________________________(1c) Lagun fina zara zu. 
 

Aitorrek egin zezakeen bere esaldia, horren kritika audientzia zabalago edo 
orokorrago bati zabalduz ere: 
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Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek 
Aitorren sekretu bat saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite 
bai Aitorrek eta bai haren entzuleek ere. Aitorrek: 
 

______________________________________(1d) Lankideak dira lagunik finenak. 
 
 Testuingurua eta esaldiaren nondik norakoak gehiago aldatuz, biktima izan 
daiteke hiztuna bera ere: 
 
 

Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek 
Aitorren sekretu bat saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite 
bai Aitorrek eta bai Xabierren gainerako entzuleek ere. Xabierrek: 

 
___________________________________________(1e) Aitorren lagun fina naiz ni. 
 
 Aldaera horietan guztietan, Xabier da esaldi ironikoaren kritikaren jomuga. 
Aitorrek bere esaldiarekin jarrera kritikoa adierazi du Xabierren jokaerarekiko: 
Xabierren jokaera kritikatu egin du. Aitorrek kritikatu duen jokaera horren erantzulea 
Xabier da kasu guztietan: hura da, horrenbestean, aldaera guztietan biktima. Halere, 
aldaera guztietan leku desberdina hartzen digu biktimak, eta horrek aldatu egiten digu 
ironia kasuaren ezaugarrietarik bat: jomuga desberdindun ironia kasuak ditugu, 
biktima mota desberdindunak, nahiz eta ironiaren gainerako ezaugarriek beren 
horretan dirauten. 
 
 

 E.3.b.   Sarkasmoa gordina da 
 
 

Sarkasmoa ironiaz bereizten duen bigarren faktorea sarkasmoaren 
gordintasuna, agresibitatea da. Gordintasun hori ere kritikarekin lotzen da gure 
teorian: kritika berdin izan daiteke arinagoa edo zorrotzagoa ironian. Gradualtasun 
horretan eragiten duen faktore bat baino gehiago atzeman dezakegu. 

 
Hiztun ironikoak komunikatutako kritika izan daiteke gogorragoa edo arinagoa 

bere horretan. Kritika egitean adierazitako jarrera izan daiteke negatiboagoa edo ez 
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horren negatiboa: gradu kontua da. Hiztun batek izan dezake proposizio batekiko 
beste batekiko baino jarrera kritikoagoa, mingarriagoa, gordinagoa. Hala, ez dira 
berdinak bi lagunei zuzendutako kritikak, bata lagunaren zintzotasunik eza 
kritikatzeko bada, eta bestea, aldiz, haren hanka-sartzea eguraldia iragartzerakoan. 
Hasieran landu ditugun (1) eta (2) adibideez ari gara, jakina: 

 
 

Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek 
Aitorren sekretu bat saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite 
bai Aitorrek eta bai haren entzuleek ere. Aitorrek: 
 

_________________________________________________ (1) Xabier lagun fina da. 
 
 

Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta 
euria hasi die gogotik. Maryk (sarkastikoki):  
 

____________________ (2) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina. 
 

 
Kritika, beraz, ez da beti maila berekoa ironian ere. Sarkasmoaren kasuan, dela 

arrazoi bategatik edo besteagatik, kritikarik zorrotzenak, gordinenak, aurkituko 
ditugu. Horrexek egiten baitu sarkasmoa gordin. 
 
 

 E.3.c.   Sarkasmoa argia da 
 
 

Behin baino gehiagotan aipatu dugu ironia kasuak zalantzazkoak izan 
daitezkeela, nahasmendua dakarkiotenak audientziari. Ironiak bere-berea duen 
ezaugarri batek sor dezake nahasmendu hori: ironian eduki bat esango balitz bezala 
egiten da beste eduki bat inplikatzeko. Ironiaren arriskurik latzena hortik dator: 
entzuleak uler baitezake hiztunak esango balu bezala egin duen eduki bat esan egin 
duela, horri atxiki nahi izan diola bere burua alegia, eta beraz, eska diezazkioke 
hiztunari eduki horrekiko erantzukizunak.  
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Nahasmen hori argitzeko, gaitz-ulertuak ekiditeko, bide desberdinak erabil 
ditzake hiztun ironikoak. Aritu gara horiez lehen ere (3.3. atalean): azaldu ditugu 
ironiari bere-bereak zaizkion zenbait adierazpen modu (kontraesana eta aipamena), eta 
aipatu ditugu ironia aztertzen denbora luzean aritu diren hainbat eta hainbat autorek 
ikertu dituzten beste zenbait arrasto ere (ahots tonu ironikoa, hiztun ironikoaren 
aurpegierak, eta abar).  

 
Hiztun ironikoak, beraz, eskura ditu zenbait baliabide, ironiko izaten ari dela 

nabarmenarazteko, eta, bidenabar, komunikatu nahi duen eduki ironikorako bidea 
entzuleari errazteko. Eskura ditu, baina ez ditu zertan erabili. Izan ere, hortxe datza 
ironiaren paradoxa handienetariko bat: ilun izatean omen datza hiztun ironikoaren 
xarmarik handienetakoa, bai estilistikoki behintzat. Eta, aukera horretan datza ironia 
kasu batzuetatik besteetarako aldea: hiztun ironikoak erabil ditzake arrasto eta 
adierazpide jakinak, bere asmoak argi eta garbi uzteko. Baina gorde ditzake asmo 
horiek ere, komunikatu nahi izan duen edukirako bidea zailduz, gordez. Ironiko izaten 
ari dela atzematea ere zail egin dezake hiztunak, azken batean. Horrela, ironia kasu 
batzuk beste batzuk baino askoz ere argiagoak, begien bistakoagoak, zuzenagoak, 
izango dira. 

 
Har ditzagun kontuan bi muturretako adibideak: arrasto argiduna bata, batere 

arrastorik gabea bestea: 
 

 
Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta 
euria hasi die gogotik. Maryk (sarkastikoki):  
 

____________________ (2) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina. 
 

Adibide horretan, hiztunak ironiari tipiko zaizkion bideak darabiltza zubi-
edukia seinalatzeko: esaldiaren eduki lokutiboa, goizean Peterrek egindako esaldi 
baten eduki lokutiboaren oihartzuna da batetik; bestetik, esaldiaren eduki lokutiboa 
hiztunaren uste motibantearen aurkakoa da. Bi bide horiez gain, hiztunak bestelako 
arrastoak ere erabili dituela pentsa dezakegu, bere esaldiaren ironia are agerikoagoa 
egiteko: tonu berezi batez egin du esaldia, imintzioz ere erakutsi dio entzuleari ironiko 
izaten ari dela, eta abar. 
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Bilera batean, Danny eztabaidan jaun eta jabe izan zen. Nabari zen gaia 
ezagun zitzaiola, baina amorragarria zen bere jakituria zein harro 
erakusten zuen ikustea. Jessek, Dannyren ikaskide batek, zera esan zion:  
 

_______________________________________________ (3) Asko dakizu, alajaina. 
 

Aurreko adibidean ez bezala, (3) adibide honetan hiztunak ez du ez 
kontraesanik ez oihartzunik erabili arrastotzat. Ez tonurik, ez aurpegierarik, ez antzeko 
beste arrastorik erabili duela emantzat joz, ironiarik sotilenen kasu genuke hori. Izan 
ere, Jesse ironikoki ari dela ohartzeko modu bakarra haren uste motibantea esaldiaren 
eduki lokutiboarekin bat ez datorrela ohartzea da; eta horretaz ohartzeko batere 
pistarik ez du entzuleak. 
 

Ironia kasuak, beraz, asko alda daitezke agerikotasunean. Sarkasmoan hiztunak 
argitasunerako aukera egiten du: agerian uzten dio audientziari bere asmoa sarkastiko 
izatea dela, eta komunikatu nahi duen eduki sarkastikorako bidea ere erraz aurkitzeko 
moduan uzten dio entzuleari. Horretarako, baditu baliabideak. Gehienetan horiek 
erabili beharko ditu: arrastoak eman beharko dizkio audientziari, esaldia ulertzeko 
garaian oker ez dadin. Baliteke, halere, testuingurua bera nahiko argia izatea 
hiztunaren asmoa sarkastiko izatea dela agerian uzteko, nahasmendurako lekurik gabe 
batere. Era batera edo bestera, beraz, hiztun sarkastikoak argi uzten dio entzuleari, 
batetik, sarkastiko izaten ari dela, eta, bestetik, zer komunikatu nahi duen egin duen 
esaldia sarkastikoki eginez. 

 
 
 

E.4. Ondorioak 
 
 

Hiru ezaugarri horiei begiratzean, beraz, zera ikusi dugu: hiztun ironikoak 
aukera desberdinak ditu bere esaldia egiterakoan: jomuga desberdinak ezar 
diezazkioke esaldiarekin egin nahi duen kritikari; ironiko izaten ari dela, eta ironikoki 
zer komunikatu nahi duen, argiago edo ilunago erakuts dezake; eta maila 
desberdinetan izan daiteke kritiko. Aukera horien aurrean bide jakin bat hartzen du 
hiztun sarkastikoak: kritikaren jomuga norbait identifikagarria izango da (are gehiago, 
normalki presente dagoen norbait izango da biktima); hiztunak ironiko izateko asmoa 
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argi erakutsiko du, zalantzarik batere utzi gabe; eta esaldi sarkastikoaren bidez 
egindako kritika, gogorra izango da bere horretan. 

 
Orain arte aipatu ditugun hiru bereizgarri horiek batuz gero, gure teoriak 

sarkasmoaz emango duen azalpen osoa lortuko dugu: hiztun sarkastikoak, ironikoak 
bezalaxe, bere esaldiaren eduki bat esango balu bezala egiten du, horrekin beste zerbait 
komunikatzeko: inplikatura batzuk. Sarkasmo kasuetan, hiztunak argi utziko dio (bide 
batetik edo bestetik) entzuleari sarkastiko izaten ari dela, eta bidenabar erraztu egingo 
dio entzuleari komunikatu nahi duen edukirako bidea. Hori egiteko, hiztun 
sarkastikoak eskura ditu zenbait arrasto eta baliabide. Eduki bat esango balu bezala 
eginez, beraz, beste eduki bat komunikatu du hiztunak; eduki horrekiko kritiko izango 
da hiztuna, eta kritika hori nori zuzentzen zaion argi geratuko da. Norbait hori biktima 
kontsideratu ohi dena da, eta, oro har, audientzian presente egongo da, are entzulea 
bera izango da kritika horren jomuga. Kritika hori, gainera, gogorra izango da, 
gordina, zorrotza. Eta biktimak ezin ihes egingo dio kritika horri, hiztunak argi utzi 
baititu kritika horren nondik norakoak. 

 
Begi-bistakoa da azalpen horrek guztiak aurreko kapituluetan ironiaz eman 

dugunarekin bat egiten duela batere arazorik gabe. Sarkasmoa, izan ere, graduan soilik 
bereizi dugu ironiatik: ironia argiagoa edo ilunagoa izan daiteke, biktima mota 
askotakoak izan ditzake, eta kritiko den arren berdin izan daiteke kritika ahuleko zein 
zorrotzeko. Sarkasmoa, aldiz, argia izango da, zalantzarik gabekoa, interpretazio 
okerrei biderik ematen ez diena; biktimak izango ditu, erraz atzematekoak; eta kritika 
ez du nolanahikoa izango, beti gordina baizik. 
 

Honekin guztiarekin bildu ditugu sarkasmoari atxiki ohi zaizkion 
bereizgarriak. Sarkasmoa eta ironia berdinak dira, baina sarkasmoa “gogorragoa” da, 
bai argitasunean, gordintasunean, bai biktimen presentzian. Orain, bi aukera behintzat 
baditugu eskura: sarkasmoa ironia gogorra dela esan, edo ironiko kontsideratzen 
genituen kasuetatik gogorrenak ironikoak ez eta sarkastikoak direla onartu. Alegia, 
sarkasmoa ironiari estu lotutako fenomenoa, oso antzekoa, dela baiezta daiteke. 
Bestela, sarkasmoa ironia kasuen azpi-klase bat besterik ez dela esan genezake.  

 
Ironia kasuak, gogortu heinean, sarkasmora gerturatzen dira. Gradualtasun 

horretan mugarik badagoen erabakitzea ez da erabaki terminologikoa besterik: 
sarkasmo zeri esan eta ironia zeri, horra ondorio bakarra. Horren aurrean, gure 
erabakia argia da: ironia aztertzean fenomeno horri ezarri dizkiogun baldintza 
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beharrezko guztiak betetzen ditu sarkasmoak. Sarkasmoa ironia da. Ezer bai eta 
ironiarik gogorrena da sarkasmoa. 
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(4)_________________ 

             IRONIAZ HARAGO
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4.0. |    SARRERA 

 
 
 
 
 

Bigarren kapituluan, ironiari buruzko ebb-teoria aurkeztu dugunean, ironia 
beste hizketa kasuetatik bereizi dugu, banan-banan. Hizketa kasu arruntenetatik zertan 
bereizten den erakutsi dugu aurrena: ironian, kasurik arruntenetan ez bezala, 
hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentziala eta esaldiaren eduki lokutiboa ez 
datoz bat. Ironia bakarrik ez, beste zenbait kasu ere bereizten dira modu berean kasu 
arruntetatik: okerren bat izan duten kasuak, gezurrak eta metaforak aipatu ditugu. 
Hurrengo pausoan, okerren bat (bai esanahi mailakoa, bai usteei dagokiena) izan 
duten kasuak gainerakoetatik bereizi ditugu: lehenengoetan hiztuna ez da jabetzen 
bere uste motibantearen eduki erreferentzialaren eta esaldiaren eduki lokutiboaren 
arteko aldeaz; gezurrean, metaforan eta ironian bai. Bereizketekin jarraituz, gezurrak 
zertan diren metaforaz eta ironiaz desberdinak azaldu dugu jarraian: hiru kasuetan 
atzemango dugu hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialaren eta hark 
egindako esaldiaren eduki lokutiboaren arteko aldea, baina gezurretan ari den 
hiztunak ez du nahi entzulea alde horretaz jabetzea; metaforikoki edo ironikoki ari den 
hiztunak bai.  

 
Hirugarren kapituluan, ironia zertan den metaforaz (eta, bidenabar, gainerako 

ebb-kasuez) desberdina erakutsi dugu: ironikoa kritikoa da, eta izan ohi du umorerik. 
Halaber, hiztun ironikoak adierazpide jakin batzuk erabili ohi ditu ironia 
adierazterakoan. Horrekin guztiarekin, ironiaren bereizgarriak, guztiak, bildu ditugu.  

 
Bereizketak egitearen bide horretan, ironiaren arrastoari jarraitu diogu, eta 

gainerako hizketa kasuei ironiatik desbideratzen diren punturaino soilik jarri diegu 
arreta. Ironia sakon aztertu eta gero, orain, bazterrean geratu zaigun beste zenbait 
kasuri begiratuko diogu: hasteko, metaforari, horrexek lagundu baitio bide osoan, ia 
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bukaeraraino, ironiari. Gure bidean kontuan izan ditugun hizketa fenomenoen artean, 
metafora da ironiaren ahaiderik hurbilena, haren antzik handiena duena, eta horixe 
aztertuko dugu, beraz, 4.1. atalean.  

 
Hurrena, orain arte, zeharka bada ere, maiz azaldu zaigun beste fenomeno bati 

jarriko diogu arreta: antzezpenari. Gure analisian, bereizketak egiten ari ginela, 
kontuan izan ez dugun arren, ironiaren azterketa pragmatikoa egin nahi horretan 
nahitaez izan du lekua antzezpenak: ez dira gutxi, izan ere, ironia eta antzezpena bata 
besteari lotu nahi dizkioten autoreak. Bi fenomeno horiek lotzeko izan daitezkeen 
arrazoiei begiratuko diegu, alegia ironiak eta antzezpenak pareko izateko zer duten 
aztertuko dugu. 4.2. atalean egingo dugu hori. 
 

 Kapitulu honetan, beraz, metafora eta antzezpena aztertuko ditugu. Gure 
helburua ez da bi horiei buruzko teoria zehatza planteatzea; aitzitik, ironiarentzat 
marraztu dugun bidean beste fenomeno horiek zein puntutan geratzen zaizkigun ikusi 
nahi dugu, zein noranzko hartu duten bi horiek ironiaz bereizi eta beste bideren bat 
hartu dutenean. 
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4.1. |    METAFORA 

 
 
 
 
 
 

Metaforari buruz zerbait esatera abiatu garen honetan, tentu handiz egin nahi 
ditugu hasierako urratsak. Metafora gai landua da, izan ere, eta oraindik ere bizi-bizi 
segitzen du horri buruzko ikerketak. Horrenbestean, neurrigabekoa da metaforari 
buruzko bibliografia, eta asko dira metaforari lotuta zabalik jarraitzen duten auziak. 

 
Atal honetan ez dugu metaforaren teoria osorik ez itxirik emango. Soilik ikusi 

egingo dugu zer dugun dagoeneko esana metaforaz (edo zer garrantzitsurik eratortzen 
den dagoeneko esan ditugunetatik), ironiaz ari ginen bitartean. Metafora agertu 
baitzaigu tartean-tartean gure ikerketan. Horrela, orain arte solte esandakoak denak 
hona ekarri eta josi egingo ditugu. Horrekin, ebb-teoriaren barruan metaforaz zer 
nolako azalpena eman dezakegun ikusiko dugu. 

 
Metafora ebb-teoriaren barruan kokatzen dugunean, ikusiko dugu gure 

azalpenak baduela antzik beste hurbilpen batzuekin, Gricerenarekin adibidez. Horiek 
horrela, gaur egun hurbilpen gricearraz egiten diren analisiei erreparatuko diegu une 
batez. Horretarako, Elisabeth Campen eta Catherine Wearingen azkeneko lanetan 
oinarrituko gara nagusiki. Metaforari buruzko idazlanen kopuru neurrigabean, 
azkenaldiko auzien ordezkari dira bi autore horien lanak. Camp (2006)en eta Wearing 
(2006)en bidetik ikusiko dugu zein diren hurbilpen gricearrari atzeman ohi zaizkion 
gaitzak eta onurak; horiei gure hurbilpen propiotik nola erantzun diezaiekegun 
erakusten ere saiatuko gara. 
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Horra iritsi aurretik, alabaina, gure posiziotik metaforaz esateko zer daukagun 
ikusiko dugu aurrena. Horretarako, ironiaz esan ditugunak esateko erabili dugun 
ordenari jarraituko gatzaizkio, metaforak bide hori nola egin duen ikusten hasteko. 

 
Bigarren kapituluan, ironiaren azalpen pragmatikoaren bila abiatu garenean, 

lehenik eta behin, ironia hizketa kasu arruntetatik bereizteari ekin diogu, eta ikusi 
dugu puntu zehatz batean bereizten dela ironia kasu arrunt deritzenetatik: ironian, 
hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialak ez du bat egiten esaldiaren eduki 
lokutiboarekin. Alabaina ironia ez da kasu arruntetatik horrela bereizten den bakarra, 
hori bera gertatzen baita hiztunaren plan komunikatiboan okerren bat gertatzen 
denean, hiztuna gezurretan ari denean, edo hiztunak esaldia metaforikoki egin 
duenean.  

 
Okerren kasuan, ordea, hiztuna ez da jabetzen bere ustearen eta egin duen 

esaldiaren arteko diskordantzia horretaz: ironian bai, jabetzen da. Metaforan eta 
gezurretan ere bai. Bigarren bereizketa honekin okerrak alde batera utzi eta beste bide 
batetik jarraitzen dute ironiak, metaforak eta gezurrak, beraz.  

 
Gezurrak badu ezaugarri bat ironiatik bereizten duena: gezurretan ari den 

hiztunak ez du nahi entzulea jabetzea hiztunaren uste motibantearen eta esaldiaren 
edukien arteko diskordantziaz. Ironian bai, hiztun ironikoak nahi du entzulea 
diskordantziaz ohartzea. Metaforan ere bai. 

 
Metaforak, beraz, ironiarekin batera egiten ditu pauso horiek guztiak; alegia 

metafora ironia bezalaxe aldentzen da bai hizketa kasu arruntenetatik, bai okerretatik, 
bai gezurretatik (bereizketa horiek astiroago eta sakonago egin ditugu 2.4.2. atalean).  

 
Bereizketak egite horretan, bai metaforak, bai ironiak betetzen dituzten bi 

baldintza formulatzera iritsi gara. Horrela diote baldintza horiek: bai ironian eta bai 
metaforan ere, hiztunaren asmoa da entzulea jabetzea 

 
i) esaldiaren eduki lokutiboaren eta hiztunaren uste motibantearen eduki 
erreferentzialaren arteko diskordantziaz; eta 
 

ii) hiztunak entzulea i)-ez jabetzea nahi duela.  
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Entzuleak ikusten duenean i) eta ii) baldintzak betetzen direla, ulertzen du 
hiztuna ez zaiola esaldiaren eduki lokutiboari atxiki eta, beraz, hiztunak ez duela 
erantzukizunik hartu esaldiaren eduki lokutiboarekiko. Ondorioz, entzuleak ulertzen 
du hiztunak eduki hori esango balu bezala egin duela, alegia ez duela esan. Eduki bat 
esango balu bezala eginda, hiztunak beste eduki bat komunikatzeko asmoa zuela 
ulertzen du entzuleak: ironiaren kasuan, eduki ironikoa. Hori guztia betetzen 
dutelako, metaforari eta ironiari ebb-kasu esan diegu. 

 
Puntu horretara iritsi garenean, teoria mailako bereizketa horiek ironian nola 

atzeman daitezkeen ikusi dugu. Hortik aurrera, ironiak bere-bereak dituen ezaugarriak 
aztertzeari ekin diogu: aurrena, hiztun ironikoak komunikatu nahi dituen 
inplikaturetarako bidea aztertu dugu. Komunikazio ironikoaren prozesua osoki 
azalduta, ironia gainerako ebb-kasuetatik bereiziko diguten ezaugarriak ekarri ditugu 
argitara: ironia adibide oro kritikoa da; ironia adibideak umoretsuak izan ohi dira, eta 
hiztunak baditu ironia komunikatzeko zenbait adierazpide propio. Horrekin 
guztiarekin, ironiaz azalpen osoa eman dugu. 

 
Izan da puntu bat gure azterketan, beraz, ironia eta metafora elkarrekin noraino 

irits daitezkeen erakutsi diguna: ebb-kasu direla erakusteraino. Hortik aurrera, 
metafora atzean utzi eta ironiaren bideari jarraitu diogu. Oraingo honetan, metaforari 
begiratuko diogu une batez: metaforaren teoria baten bila abiatzeko asmorik gabe, 
ironia aztertzean josi dugun teorian metafora zein puntutan eta zein noranzkorekin 
utzi dugun ikustea da helburua. 

 
Has gaitezen hasiera-hasieratik, ironiarekin egin dugun bezalaxe pausoak 

banaka-banaka eginez, baina oraingoan metaforaren adibide bat gogoan hartuz, lehen 
ere aipatu duguna oraindik aztertu gabe badago ere: 
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Juanmak Maialeni:  
 

______________________________(35) Zu zara nire bihotzeko azukre koxkorra. 204 
 
Ikus dezagun, hasteko, zein den esaldi horren eduki lokutiboa: 
 

 (PR35) MAIALEN JUANMAREN BIHOTZEKO AZUKRE KOXKORRA DA. 
 
  Metafora kasu arruntetatik bereizten duen lehenengo ezaugarria berehalakoan 
atzematen da adibide horretan: Juanmak ez du uste Maialen azukre puska bat denik. 

(PR35), beraz, ezin izan daiteke Juanmaren uste motibantearen eduki erreferentziala, 
ez baita haren uste bat ere. (35), beraz, ez da hizketa kasu arrunt bat. 
 
 Metaforaren bidean aipatu dugun bigarren pausoa, hau da: hiztuna jabetzen da 
bere uste motibantearen eduki erreferentzialaren eta esaldiaren eduki lokutiboaren 
arteko aldeaz. Puntu hori ere erraz onartzekoa da (35) adibidean: Juanmak badaki 
Maialen ez dela azukre koxkor bat bihotzean daukana. Juanmak, beraz, ez du okerrik 
egin esaldia egiterakoan. 
 
 Orain artekoan, (35) adibideak pauso egokiak egin ditu kasu arruntetatik eta 
okerretatik bereizteko. Hurrengoa, gezurretik aldenduko duena da: Juanmak, 
metaforikoki ari denez, nahi du Maialen ohartzea edukien arteko aldeaz, edo 
zehatzago esanda: 
 

Juanmaren asmoa da Maialen jabetzea 
 

i) (PR35)ren eta Juanmaren uste motibantearen eduki erreferentzialaren 
arteko diskordantziaz; eta 

 
ii) Juanmak Maialen i)-ez jabetzea nahi duela.  

 

                                                 
204 “You are the cream in my coffee” (Grice, 1967a/1989: 34 or.) [Ez da itzulpen literala, ingelesezkoaren itzulpen zuzenekoak ez 

bailuke zentzurik euskaraz: “zu zara nire kafearen esnegaina”. Horren ordez, euskaraz haren pareko datekeen metafora bat hartu 

dugu]. 
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Alegia Juanmak nahi du Maialen ohartzea Juanmak komunikatu nahi diona ez dela 

(PR35) MAIALEN JUANMAREN BIHOTZEKO AZUKRE KOXKORRA DA; halaber Juanmaren 
asmoaren parte da Maialen ohartzea Juanmak nahi duela bera horretaz ohartzea. 
Juanma, beraz, ez da gezurretan ari. 
 
 Maialenek, beraz, ulertzen baitu i) eta ii) betetzen direla, ulertzen du Juanmak 

ez duela (PR35)rekiko erantzukizunik hartu, Juanma ez baitzaio eduki horri atxiki. 
Juanmak, beraz, ez du eduki hori esan, esango balu bezala egin du. Eduki hori esango 
balu bezala eginez, Juanmak beste zerbait komunikatu nahi izan dio Maialeni; dei 
diezaiogun eduki horri “eduki metaforiko”, ironian erabili dugun etiketaren ildoari 
jarraituz. 
 
 Horraino egin dezake metaforak ironiarentzat eraiki dugun bidean. Puntu 
horretaraino, berdina da bi fenomeno horientzat daukagun azalpena: hiztunak egin 
duen esaldiaren eduki lokutiboa (ikusteko dago metaforan posible ote den, ironian den 
moduan, eduki lokutiboa ez baizik erreflexiboren bat izatea) ez dator bat hiztunaren 
uste motibantearen eduki erreferentzialarekin, baina diskordantzia hori agerikoa eta 
intentzionala denez, entzuleak ulertzen du hiztuna ebb-egiten ari dela eduki hori, 
horrekin beste zerbait komunikatzeko. “Beste zerbait” hori, hiztunak komunikatu nahi 
duen edukia, inplikaturez osatua dago; “eduki ironikoa” da ironiaren kasuan; 
metaforari dagokionez, “eduki metaforikoaz” hitz egingo dugu.  
 

Ikus dezagun zein den eduki metaforikoa (35) adibidean: 
 

>EDUKI METAFORIKOA35: JUANMAK MAIALEN ESTIMUAN DU, EDO GUSTUKO DU, 
EDO MAITE DU. JUANMAK MAIALENEKIKO SENTITZEN DUENAK BADU 

GOXOTIK ZERBAIT. JUANMAK MAIALEN AINTZAT HARTZEN DU.  
 

Ez da erraza eduki horretako proposizioak zehatz finkatzea, inplikatura multzo 
bat zehaztea betiere zail izaten baita. Catherine Wearingek Shakespeareren metafora 
baten eduki metaforikoa zehazteko ahalegina egiten du, eta, azkenean, eduki hori 
finkatzeak dituen mugak onartzen ditu: 
 

Har dezagun aintzat “Julieta eguzkia da”ren parafrasi bat. Stanley Cavell (1976, 78-9 or.) honela 

hasten da: “[Romeoren] bizitza epeltzen duela Julietak; Julietarekin hasten dela Romeoren 

eguna; haren anparoan soilik haz daitekeela Romeo”. Horrela jarraitzen du parafrasiak: 
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“Romeoren adierazpenak iradokitzen du ilargia, beste maitaleek beren maitasunaren ikurtzat 

dutena, ez dela Julietak islatutako argia besterik, argi hila harekin alderatuz gero; eta abar”. Ted 

Cohenek (1976, 250 or.) honako hau gehitzen dio parafrasiari: “Julieta dela [Romeok] ezagutzen 

duen gauzarik distiratsuena, haren presentziak piztu egiten duela gainerako guztia, [Romeo] 

ezinbestean hari lotua dagoela, nahiz eta badakien hori arriskutsu izango zaiola”, eta beste autore 

batzuek beste ñabardura batzuk gehitu dizkiote.205 

 
 Gauza nabaria denez, proposizio horiek guztiak, baleko izan arren, osa daitezke 
beste horrenbeste proposiziorekin, har ditzakete ñabardura desberdinak, edo formula 
daitezke beste nolabait: 
 

Hain zuzen, Cavellen parafrasiari bukaera ematen dion “eta abar” hori garrantzi bizikotzat jotzen 

da, parafrasia berez baita hurbilpen bat soilik, eta ez metafora baten edukiaren adierazpen erabat 

osoa. “Julieta eguzkia da”ren edukiak, beraz, har dezake hemen aipatu dudana baino gehiago 

oraindik.206  

 
Inplikatura multzoen bereizgarria da zehaztasunera eta muga zorrotzetara iristeko 
zailtasun hori. Eduki horrek, hain zuzen, inplikaturez osatua egon behar du, “zaila 
baita ikustea nola esan lezakeen hori guztia ‘Julieta eguzkia da’ hitzen esaldiak”207.  
 
 Eduki metaforikoa, horrenbestean, inplikaturaz osatua dago, ironian gertatzen 
den modu berean. Hori horrela izanda, eduki metaforikoak inplikaturen ezaugarriak 
izango ditu, horien artean bat zehaztasun falta. 
 
 Ikusi berri dugu, bada, ironiarekin eman ditugun pausoak erraz eman 
ditzakegula metaforarekin ere: honaino ironiaz esandakoak aplika diezazkiokegu, 
 

                                                 
205 “Consider a paraphrase of ‘Juliet is the sun’. Stanley Cavell (1976, p.78-9) offers us the following start: ‘that Juliet is the warmth 

of [Romeo’s] world; that his day begins with her; that only in her nourishment  can he grow’. His paraphrase the continues: ‘And his 

declaration suggests that the moon, which other lovers use as an emblem of their love, is merely her reflected light, and dead in 

comparison; and so on’. Ted Cohen (1976, p. 250) adds to this paraphrase ‘that Juliet is the brightest thing [Romeo] knows, that 

everything else is lit by her presence, that [he is] inevitably drawn to her although [he] knows this to be dangerous’, and other 

authors have added further refinements.” (Wearing, 2006: 323 or.) 

206 “Indeed, the ‘and so on’ with which Cavell’s paraphrase ends is taken to be of crucial importance, for a paraphrase is by its 

nature only an approximation and not a fully complete statement of a metaphor’s content. So the content of ‘Juliet is the sun’ may 

include even more that I’ve just quoted here.” (ib.) 

207 “It is indeed difficult to see how an utterance of the words ‘Juliet is the sun’ could say all this”. (ib.) 
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arazorik gabe, metafora adibide bati. Ironiarekin eman dugun hurrengo urratsa da, 
hain justu, ironia metaforatik aldendu digun lehenengoa: ironia ebb-kasutzat osoki 
deskribatu dugunean, ironiaren zenbait ezaugarri atzeman eta azaldu ditugu: kritika, 
umorea eta zenbait adierazpide zehatz. Horiek erakutsi digute, beraz, ironiak 
metaforatik aldentzean hartu duen bidea. 
 
 Pentsatzekoa da, ironiak berea egin duen gisan, metaforak ere bide propioa 
egingo duela puntu horretatik aurrera. Eta bide hori ere azaltzen ahalko da ezaugarri 
batzuekin: horiek izango dira metaforaren bereizgarri azkenak, gainerako ebb-
kasuetatik bereiziko dutenak. Bide horrek gure lanaren helburuetatik harago eramango 
gintuzke, baina. Metaforak eta ironiak komun dutena da gure azterketan garrantzia 
duena; biak bereizten diren puntutik aurrera ironiaren bideari jarraitzea besterik ez 
dagokigu guri.  
  

Metaforan, beraz, hiztunak eduki bat esango balu bezala egiten du beste eduki 
bat komunikatzeko. Bigarren eduki horri “eduki metaforiko” deritzagu, eta 
inplikaturaz osatua dago. Eskema orokor horri dagokiola, gure azalpenak parekotasun 
nabariak ditu Gricerenarekin. Honela azaltzen du Gricek (35) adibidea: 
 

Metafora. Zu zara nire bihotzeko azukre koxkorra moduko adibideek faltsutasun kategorikoa 

izan ohi dute berengan, eta, beraz, hiztunak esango balu bezala egin duenaren kontraesankorra 

truismo bat izango da, zorrotz hitz eginda; horrenbestean, ezin da hori izan hiztuna ulertarazten 

saiatzen ari dena. Suposiziorik probableena honako hau da: audientziak eta aipatutako 

substantziak duten (modu bitxi edo normalagoan) antzeko ezaugarriren bat edo batzuk egozten 

ari zaio hiztuna audientziari.208 

 
 Metaforan, beraz, hiztunak zerbait esango balu bezala egiten du, beste zerbait 
komunikatzeko. Gricek, gainera, kualitatearen lehenengo maximaren urraketatzat 
hartzen du metafora, ironia hartzen duen bezalaxe. 
 

 

                                                 
208 “Metaphor. Examples like you are the cream in my coffee characteristically involve categorical falsity, so the contradictory of 

what the speaker has made as if to say will, strictly speaking, be a truism; so it cannot be that that such a speaker is trying to get 

across. The most likely supposition is that the speaker is attributing to his audience some feature or features in respect of which the 

audience resembles (more or less fancifully) the mentioned substance.” (Grice, 1967a/1989: 34 or.) 
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Ironian gertatzen den moduan, metaforan ere Griceren hurbilpenak fenomeno 
horren kontzepzio tradizionala biltzen du: 

 
Metaforaren besterik ezeko hurbilpen filosofikoa gricearra da oro har: eduki metaforikoa 

metaforaren esaldiaren elkarrizketa-inplikatura bat da. Perpausaren esanahiak, eta 

testuinguruaren mendeko diren elementuen balioak behar bezala desanbiguatzeak eta finkatzeak 

determinatzen dute esandakoa (literalki adierazitako proposizioa). Proposizio hori 

konbertsazionalki desegoki izateak eramaten du entzulea interpretazio metaforikoaren bila.209 

 
  Ikuspegi tradizional horri, eta, bidenabar, Griceren hurbilpenari, zenbait 
eragozpen eta traba atzeman zaio metafora azaltzeko. Datozenetan planteatuko ditugu 
traba horiek, eta gure hurbilpenari ere eragiten ote dioten ikusiko dugu. Metafora 
elkarrizketa-inplikaturatzat azaltzen duten hurbilpenei hiru kritika nagusi egin ohi 
zaizkiela dio Wearingek (2006: 312 or.). 
 
 
 

4.1.1. Metafora zuzena da 
 
 
Hurbilpen tradizionala eta gricearra (eta baita geurea ere, ez dezagun ahantz) bi 

mailatako eskeman oinarritzen dira: metaforan, esanahi batetik bestera igaro behar du 

entzuleak. Maialenek, “zu zara nire bihotzeko azukre koxkorra” entzun eta (PR35) 

MAIALEN JUANMAREN BIHOTZEKO AZUKRE KOXKORRA DA-tik hona pasatu behar du: 
JUANMAK MAIALEN ESTIMUAN DU, EDO GUSTUKO DU, EDO MAITE DU. JUANMAK 

MAIALENEKIKO SENTITZEN DUENAK BADU GOXOTIK ZERBAIT. JUANMAK MAIALEN 

AINTZAT HARTZEN DU. Eskema orokor horri lotua dator lehenengo kritika: “ikuspegi 
gricear estandarra ez dator bat metaforak intuitiboki duen zuzentasunarekin”210.  

 

 

                                                 
209 “The default philosophical view of metaphor is broadly Gricean: metaphorical content is a conversational implicature of the 

utterance of the metaphor. What is said (the proposition literally expressed) is determined by the sentence’s standing meaning, 

together with any necessary disambiguation and fixing of values for context-dependent items. The conversational inappropriateness 

of this proposition is what leads the hearer to seek a metaphorical interpretation”. (Wearing, 2006: 312 or.) 

210 “First, the standard Gricean view is at odds with the intuitive directness of metaphor”. (ib.) 
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 Honetan datza kritika: metafora bat entzuten duenean, guk “eduki metaforiko” 
deritzaguna hartu ohi du esandakotzat entzuleak, eta ez soilik inplikaturatzat, bai 
Gricek eta bai guk ere diogun moduan. Horrela,  

 
Romeok “Julieta eguzkia da” esan duela entzutean, badu zentzurik “ez, ez da hala” edo “bai, hala 

da” esanez erantzutea. Erantzun horien bitartez, Romeok esan duena baieztatzen edo ukatzen da, 

Julieta metaforikoki eguzkia dela hartuz Romeok esandakotzat.211 

 
Wearingek aipatzen duen “zuzentasun” hori erraza da ikusten metafora 

adibideetan. Romeoren kasuan bezalaxe, Maialenek erantzun diezaioke Juanmak 
esandakoari “Nik ere aintzakotzat zaitut zu” esanez, adibidez. Horrekin, Maialen 
eduki honi erantzuten ari zaio: JUANMAK MAIALEN ESTIMUAN DU, EDO GUSTUKO DU, 
EDO MAITE DU. JUANMAK MAIALENEKIKO SENTITZEN DUENAK BADU GOXOTIK ZERBAIT. 

JUANMAK MAIALEN AINTZAT HARTZEN DU, eta ez honi: (PR35) MAIALEN JUANMAREN 

BIHOTZEKO AZUKRE KOXKORRA DA. Horraino erraz ikus dezakegu Wearingek azaldu 
nahi diguna; orain, Maialenek Juanmaren esaldiaren eduki metaforikoari zuzenean 
erantzuteak esan nahi al du eduki hori esan egin duela Juanmak, eta ez, adibidez, 
inplikatu? Wearingen erantzuna argia da: 

 
Eduki metaforikoa Romeoren hitzen inplikatura bat balitz, erantzun horiek zorigaiztokoak 

lirateke. Batek ezin du baieztatu X jaunak ez duela filosofiarako gaitasunik “Bai, hala da” 

esanez, baldin “X jauna oso puntuala da eta idazkera ederra dauka” baieztapenari erantzuten ari 

 

                                                 
211 “Upon hearing Romeo say ‘Juliet is the sun’, it is reasonable to respond by saying ‘No she’s not’ or ‘So she is’. In offering such 

responses, one thereby affirms or denies what Romeo has said, taking Romeo to have said that Juliet is metaphorically the sun.” 

(ib.) 
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bazaio212. Metaforen kasuan, eduki metaforikoari esandakoa bailitzan erantzuten diogu, eta ez 

inplikatutako zerbait bailitzan.213 

 
Alegia, metafora baten eduki metaforikoa ezin dela inplikatura bat izan 

defendatzeko argudio nagusia honako hau da: entzule batek ezin dio inplikatura bati 
zuzenean erantzun. Horren adibidetzat jartzen digu Wearingek filosofiarako talenturik 
ez duen X jaunaren kasua. Badirudi, alabaina, kasu batzuetan behintzat entzule batek 
erantzun diezaiokeela inplikatura bati. Har dezagun kontuan Griceren adibide ezagun 
hau: 

 
A: Ez dirudi Smithek neskalagunik daukanik azken boladan. 
B: Azkenaldian bisita asko egin du New Yorkera. 214 
 
Gricek azaltzen digunez, “B-k inplikatzen du Smithek New Yorken 

neskalaguna daukala, edo balitekeela Smithek New Yorken neskalaguna izatea”215. 
Aitzitik, ez dirudi zaila A B-ri honela erantzuten irudikatzea:  

 
A: Benetan? Ez nuen berehalakoan esango B-k hiri handi bateko neska hartuko 

zuela neskalagun! 
 
Edo hirugarren hizketakidea, C, B-k inplikatutakoa baieztatzen imajinatzea: 
 
 C: Bai, bai, hala da, Manhattaneko neska batekin dabil. 

 

                                                 
212 Griceren adibide ezagun honetaz ari da Wearing: “A gomendiozko gutun bat idazten ari zaio ikasle bati, filosofiako lan baterako 

hautagai denari; honela dio gutunak: ‘Jaun agurgarria, X jaunak ingelesaren ezagutza bikaina dauka, eta oso fin etorri da 

mintegietara. Jaso ezazu nire agurrik beroena, etab.’” 

[“A is writing a testimonial about a pupil who is a candidate for a philosophy job, and his letter reads as follows: ‘Dear Sir, Mr. X’s 

command of English is excellent, and his attendance at tutorials has been regular. Yours, etc.’” (Grice, 1967a/1989: 33 or.)] 

213 “If the metaphorical content were an implicature of Romeo’s words, however, such responses would be infelicitous. One can’t 

agree that Mr. X has no philosophical talent by saying ‘Yes, that’s right’, if one is responding to the claim ‘Mr. X is always punctual 

and has beautiful handwriting’. In cases of metaphor, we respond to the metaphorical content as if it is what is said, rather than 

something implicated.” (ib.) 

214 “A: Smith doesn’t seem to have a girlfriend these days. B: He has been paying a lot of visits to New York lately.” (Grice, 

1967a/1989: 32 or.) 

215 “B implicates that Smith has, or may have, a girlfriend in New York”. (ib.)  
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 Kasu horietan, bai A eta bai C B-ren inplikaturari erantzuten ari zaizkio, zuzen-
zuzenean gainera. Zenbaitetan, beraz, entzuleak zuzenean erantzun diezaioke 
inplikatura bati, hori esan ez bada ere216. Eta, horrekin, Wearingen argudioa bertan 
behera geratu zaigu: ezin esan dezakegu eduki metaforikoa inplikatura ez denik, 
zergatik-eta eduki horri zuzenean erantzutea posible delako.  
 

Hori guztia horrela izanda ere, onar dezakegu zenbait kasutan ez dirudiela 
erraza inplikatura bati erantzun zuzena ematea, Wearingek darabilen talenturik 
gabeko X jaunaren adibidean esaterako. Honela azal daiteke puntu hori: kasu 
arruntetan hiztunak bere burua atxiki ohi dio bai esandakoari, bai inplikatutakoari; 
horrela, entzuleak zuzenean erantzun diezaioke batari zein besteari. Orain, 
inplikaturek ez dute beti indar eta zehaztasun bera, eta horrek argitzen digu zergatik 
den batzuetan errazagoa eta beste batzuetan zailagoa inplikatura bati erantzutea 
zuzen-zuzen. Smithen neskalagunaren kasuan, begi-bistakoa, nabaria da B hiztunak 
komunikatu nahi duen inplikatura: SMITHEK NEW YORKEN NESKALAGUNA DAUKA, EDO 

BALITEKE SMITHEK NEW YORKEN NESKALAGUNA IZATEA. A-k edo C-k, beraz, okerrik 
egiteko beldurrik gabe erantzun diezaiokete eduki horri. X jaunaren adibidean, ordea, 
hiztunak inplikatu nahi duena ahulagoa dateke (hiztunaren asmo zehatza sotila izatea 
dela esan dezakegula dirudi, gainera), eta horregatik gertatzen da zaila inplikatura 
horri zuzenean erantzutea. 

 

 

                                                 
216 Camp (2006)en erakusten zaigu ironia kasuetan ere erraz atzeman daitezkeela erantzun zuzen horiek:  

 

Are gehiago, hizketa sarkastikoak uzten die entzuleei hiztunak baieztatutako edukiarekin jarraitzen, haren hitzei 

oihartzun eginez. Demagun Alicek esaldi honen antzekoa egiten duela sarkastikoki: “Jane lagun fina dut azkenaldion”. 

Bill ados ager daiteke Alicek baieztatu nahi izan duenarekin (Jane lagun ezin txarragoa dela), Aliceren hitzei oihartzun 

eginez, sarkastikoki honek ere: “Bai, hala duzu dudarik gabe: denok amesten dugun lagun eta adiskidea”. 

 

(Camp sarkasmoaz ari denean guk “ironia” deritzagunaz ari delakoan gaude. Sarkasmoaren eta ironiaren arteko nahasmendu 

ohikoaz jardun dugu hirugarren kapituluaren amaierako eranskinean.) 

[“Further, sarcastic speech also allows hearers to take up the speaker’s claimed content by echoing her words. Suppose Alice 

sarcastically utters something like: ‘Jane’s really been a fine friend to me in the last few weeks’. Then Bill can agree with Alice’s 

intended claim, that Jane has been a lousy friend, by echoing Alice’s words sarcastically himself: ‘O yes, she sure has: Just the sort 

of ally and boon companion that we all dream of’.” (Camp, 2006: 295 or.)] 
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Zer gertatzen da, ordea, metaforan (eta ironian)? Ebb-kasua denez, metaforan 
eduki bat esango balitz bezala egiten da, alegia eduki horrekiko atxikimendurik eza 
begi-bistakoa atzeman diezaioke entzuleak hiztunari. Eduki horretatik, inplikatutako 
eduki metaforikora igaroko da entzulea; horrekikoa bai, eduki metaforikoarekiko 
atxikimendua atzemango dio entzuleak hiztunari. Gauzak horrela, entzuleak, 
zuzenean erantzutekotan, eduki metaforikoari erantzungo dio, eta ez ebb-edukiari. 
Entzule batek ebb-edukiari erantzungo balio, hiztuna metaforikoki hizketan ari dela 
ulertu ez duen seinale. Esate baterako, Juanmak (35) esaldia egin eta Maialenek 
Juanmaren asmoak ondo atzeman eta eduki metaforikoa komunikatzeko asmoa duela 
ulertzen badu (eta ez, inondik inora, ebb-edukia), ez du zentzurik Maialenek honela 
erantzuteak: “Zer diozu baina, ni ezin nauzu jan, ez naiz zaporez gozoa, ni ez naiz 
azukre puska bat!”217.  

 
Hiztun bat zeri atxiki zaion, hari erantzun diezaiokete entzuleek, beraz. Kasurik 

arruntenetan, hiztuna atxikitzen zaie bai esandakoari eta bai inplikatutakoari. 
Inplikatutako hori argia eta gogorra bada, horri erantzutea errazagoa izango da; ahula 
bada inplikatu dena, erantzuna nekezago etorriko zaio zuzenean. Campek, esaldi 
baten interpretazio batek inplikaturak noiz sor ditzakeen ebazterakoan, honako hau 
esaten digu:  
 

Noiz sorraraz dezake zeharkako interpretazio batek areagoko inplikatura bat? (…) U esaldi baten 

P interpretaziotik Q inplikatura bat sortzeko, hiztunak U P-tzat interpretarazteko duen asmoak 

irekia eta begi-bistakoa izan behar du, eta ez soilik iradokia. Metaforak eta sarkasmoak betetzen 

dute baldintza hori, ondo finkatutako bideak baitira esaldi batekin horren esanahi 

konbentzionalaz besteko zerbait komunikatze horretan.218  

 
 Camp interpretazioez ari bazaigu ere, hark esandakoak gure auziari erraz 
aplika dakizkiokeela dirudi: noiz ekar dezake inplikatura batek erantzun zuzen bat? U 
esaldi baten Q inplikaturari R erantzun zuzena emateko, hiztunak U-rekin Q 
 

                                                 
217 Ironiarekin ere gauza bera gertatzen da. (1) adibidean, Aitorren entzuleak honako hau erantzuten badio Aitorren esaldiari: “Zer 

diozu baina! Nola izango duzu Xabier lagun fin, saldu egin zaitu eta!”, entzule horrek Aitor ironikoki ari zela ulertu ez duen seinale. 

218 “When can an indirect interpretation set up a further implicature? (…) In order for an implicature Q to be launched from an 

interpretation P of an utterance U, the speaker’s intention for U to be interpreted as P has to be open an obvious, and not merely 

insinuated. Metaphor and sarcasm meet this requirement because they are such well-established routes for communicating 

something by an utterance other than its conventional meaning.“ (Camp, 2006: 291 or.) 
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inplikatzeko duen asmoak irekia eta begi-bistakoa izan behar du, eta ez soilik iradokia. 
Metaforak eta sarkasmoak (ironiak, esango genuke guk) betetzen dute baldintza hori, 
ondo finkatutako bideak baitira esaldi batekin horren esanahi konbentzionalaz besteko 
zerbait inplikatze horretan. 
 
 Laburbilduz: hiztun baten esaldiari zuzenean erantzuterakoan, eduki 
desberdinei erantzun diezaieke entzuleak, ez esandakoari bakarrik. Inplikaturei ere 
erantzun diezaieke (kasu batzuetan errazago eta besteetan zailkiago). Horrenbestean, 
ezin ondoriozta daiteke esaldi bat metaforikoki egindakoan horren eduki metaforikoa 
ezin denik inplikaturaz osatua egon, zergatik-eta eduki horri zuzenean erantzutea 
posible (are normalena) delako. Horrekin ikus dezakegu metaforaren azalpen 
gricearrari jartzen zaion (eta bidenabar gure hurbilpenari jar dakiokeen) lehenengo 
oztopoa ez dela funts onekoa. 
 
 
 

4.1.2. Eduki metaforikora iristeaz 
 
 

Honako honetan datza hurbilpen gricearrari egin ohi zaion bigarren kritika: 
 
Bigarren arazoa honetan datza: interpretazio metaforikoak, ohiko elkarrizketa-inplikaturak ez 

bezala, txerta daitezke operadore logikoen eta jarrera proposizionalen operadoreen eremuaren 

barruan. Esate baterako, Mercutiok konta diezaioke lagun bati “Romeok uste du Julieta eguzkia 

dela”, eta oso argi dago ez zaiola Romeori egozten ari Julieta zeruko gorputz baten berdin-

berdina delako ustea.219 

 
Metafora bat jarrera proposizional baten operadorearen mende agertzen 

zaigunean, beraz, eduki metaforikoari eragingo dio jarrera proposizionalak, eta ez 
metaforaren ebb-edukiari. Alegia Mercutiok “Romeok uste du Julieta eguzkia dela” 

 

                                                 
219 “A second problem is that metaphorical interpretations, unlike typical conversational implicatures, can be embedded within the 

scope of logical and propositional attitude operators. For example, Mercutio might report to a friend, ‘Romeo believes that Juliet is 

the sun’, and it’s pretty clear that he is not attributing to Romeo the belief that Juliet is identical to a celestial body.” (Wearing, 

2006: 313 or.) 
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esaldia egin duenean, zera esan du: ROMEOK USTE DU ROMEOREN BIZITZA EPELTZEN 

DUELA JULIETAK; JULIETAREKIN HASTEN DELA ROMEOREN EGUNA; HAREN ANPAROAN 

SOILIK HAZ DAITEKEELA ROMEO,… eta ez honako hau: ROMEOK USTE DU JULIETA 

EGUZKIA DELA. 
 
Auzi horri erantzun baino gehiago, auzia bera zalantzan jarriko dugu guk. Izan 

ere, ez da metafora guztietan horren erraz ikusten Mercutioren esaldian atzeman 
duguna: demagun, Bernardo Atxagaren lanen berririk ez duen entzule bati, zera esaten 
diola Xalbadorrek: “Bernardok uste du bere bihotza buztinezkoa dela”. Kasu horretan, 
ez dago horren argi entzuleak zer ulertuko duen: BERNARDOK USTE DU BERE BIHOTZA 

BUZTINEZ EGINA DAGOELA edota BERNARDOK USTE DU BERE BIHOTZA HAUSKORRA DELA, 
ERRAZA DELA HORRI ERAGITEA, GOGORRA DELA EMAN BADEZAKE ERE ERRAZ SUNTSI 

DAITEKEELA. Entzuleak, Xalbadorrek komunikatutakoa ulertuko badu, ulertu behar du, 
aurrena, Bernardok, hori uste izatekotan, “metaforikoki” usteko duela; eta, gainera, 
entzuleak atzeman beharko du Bernardok zer “esan nahi” duen (inplikatu, esango 
genuke guk) metafora horrekin. Bi gauza horiek egiteko gai ez denak, ez du ulertuko 
Xalbadorrek komunikatu nahi duena. Halaber, bi pauso horiek emateko, entzuleak, 
Xalbadorrena baino gehiago, Bernardoren berri izan beharko du: eduki metaforikoa 
atzemateko beharrezko informazioa hari baitagokio. 

 
Metafora batzuen kasuan, ez dago argi jarrera proposizionalen operadoreak 

zeri eragingo dion. Hori argi izateko jakin behar dena honako hau da: zein edukiri 
atxikitzen dion bere burua hiztunak esaldia egin duenean. Alegia, Mercutioren 
entzuleek jakin behar dute Mercutiok ez diola bere burua atxiki ROMEOK USTE DU 

JULIETA EGUZKIA DELA proposizioari (edo, bestela, Mercutioren entzuleek jakin behar 
dute Romeok ez duela uste JULIETA EGUZKIA DA, eta beraz ez liokeela bere burua eduki 
horri atxikiko). Berdin, Xalbadorren entzuleek jakin behar dute Xalbadorrek ez diola 
bere burua atxiki BERNARDOK USTE DU BERE BIHOTZA BUZTINEZ EGINA DAGOELA 
edukiari (edo atzeman behar dute Bernardok ez duela uste BERNARDOREN BIHOTZA 

BUZTINEZ EGINA DAGO). Atxikimendu gabezia hori nabaria eta begi-bistakoa den 
kasuetan, jarrera proposizionalaren operadoreak zein edukiri eragiten dion ulertzea ez 
da zaila. Atxikimendu gabezia nahasiago gertatzen denean, ordea, zailagoa izango da. 
 

Hori, beraz, jarrera proposizionalei dagokienez. Baina bigarren kritika horrek 
bazuen beste alderdi bat ere: operadore logikoei dagokiena. Adibide honekin garatzen 
du Wearingek puntu hori:  
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Era berean, demagun intelektualki alferra den ikasle bati gogokoen duen ideia batentzako 

kontradibide bat eskaini diotela. Nola erantzungo ote duen eztabaidatzen ari garela, nik esan 

dezaket “harrizko estatua mutu bihurtuko da, edo bestela ni nagi seihatza naiz”220.221 

 
Adibide horrek honako arazo hau sortzen digu: badirudi, intuitiboki, 

baieztapen hori egiazkoa dela. Aitzitik, disjunkzioaren bigarren zatia ageriki faltsua da 
eta lehenengo zatia, berriz, metafora bat da (beraz, literalki hartuz gero, hau ere 
faltsua). Baieztapen hori egia izateko, ordea, disjunkzioaren bi alderdietako batek 
behintzat egiazkoa izan behar du. Horrenbestean, “lehenengo disjunktua metaforikoki 
interpretatuz gero soilik izan daiteke esaldia egiazkoa”222. Alegia, esaldiaren lehenengo 
zatiko eduki metaforikoak izan behar du esaldi osoari bere egia-balioa ematen diona, 
baldin eta esaldi osoa egiazkoa izango bada. Baina hori, hurbilpen gricearrari eutsi 
nahi badiogu, ezin azalduzkoa da: 

  
Hurbilpen gricearraren arazoa honako hau da: elkarrizketa-inplikaturak esandakotik (hau da, 

baieztatutakotik) inplikatzen dira. Baina txertatutako perpausak eta disjunktuak ez dira 

independenteki baieztatzen; beraiek parte diren esaldiak dira baieztatzen diren bakarrak. 

Horrenbestean, txertatutako metafora baten interpretazio metaforikoa, baietsi ez den zerbaitek 

inplikatzen du, eta hori elkarrizketa-inplikaturen definizioaren beraren aurka doa.223 

 
 Hau da: esaldi osoaren egia-baldintzak kalkulatzerakoan, esaldiaren lehenengo 
zatiaren eduki metaforikoa hartu behar dugu kontuan (baldin eta esaldi osoak egiazko 
izateko aukerarik izango badu). Baina, hurbilpen gricearrari jarraiki, esaldiaren 
lehenengo zati horren eduki metaforikoa atzemateko esandako zerbait eduki beharra 
 

                                                 
220 Ingelesezkoaren itzulpen zuzena honako hau litzateke: “uko egingo dio bere ideiaren alde egiteari, edo bestela ni nagi seihatza 

naiz”, baina jatorrizkoan esaldiaren lehenengo zatia metafora baten bidez emana datorkigu (“He’ll shy away from confronting the 

idea”), eta horixe da adibidea arazotsu egiten duena. Horrenbestean, itzulpenik zuzenena ez izan arren, beste metafora batekin eman 

dut euskaraz esaldiaren lehenengo zatia. 

221 “Similarly, suppose we know that an intellectually lazy student has been presented with a counterexample to his pet idea. In 

discussing his projected reaction, I might say ‘He’ll shy away from confronting the idea or I’m a six-toed sloth’.” (Wearing, 2006: 

313 or.) 

222 “It is only by interpreting the first disjunct metaphorically that the utterance could be true.” (ib.) 

223 “The problem for the Gricean account is that conversational implicatures are implicated by what is said (i.e. by what is asserted). 

But embedded clauses and disjuncts are not independently asserted; only the sentences of which they are parts are asserted. So the 

metaphorical interpretation of an embedded metaphor is implicated by something that is not asserted, which is contrary to the very 

definition of a conversational implicature.” (ib.) 
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daukagu: gainerakoan ezingo baikinateke eduki metaforikora iritsi, eduki hori 
inplikatu egiten baita, eta inplikaturetara iristeko beti pasatu behar da esandakotik. 
Aitzitik, disjunkzio baten osagaiak ez dira banaka baieztatzen, esaten. Horregatik, 
oinarri gricearrei leial bagatzaizkie, ezinezko izango zaigu disjunktu horren eduki 
metaforikora iristea.   
 

Zalantzazkoa da kritika hori zenbateraino den balekoa hurbilpen 
gricearrarentzat. Onar dezakegu, gutxienez, zailtasunik egon daitekeela oinarri 
horietatik gisa horretako adibideak azaltzeko. Izan dezagun gogoan, guk ere pareko 
kritika egin diogula hurbilpen horri ironiaz ari ginenean (ikus 1.2. atala).  

 
Gricerentzat arazo litzatekeen ala ez zalantzatsua dateke; guri, ordea, ez digu 

arazorik sortzen adibide mota horrek: Gricek esandakoez bereizten gaituen puntua 
dugu inplikaturetara bidean esandakotik pasatzeko beharrik ez izatea. Ironian hori 
nola gertatzen den ikusi dugu 2.4.3. atalean224. Metaforan ere, ez da arazoa 
inplikaturetara esandakorik gabe iristea; are gehiago, gure hurbilpenean defendatu 
duguna hauxe da: metaforan inplikaturak dauzkagu, nahiz eta ez daukagun 
esandakorik. 
 
 
 

4.1.3. Metafora ulertzeaz 
 
 

Metaforaren azalpen gricearrari jarritako hirugarren traba, metaforak ulertzeko 
ibilitako bideari dagokio: 

 
Hirugarrenik, zaila da metaforaren ulertzeari buruzko zenbait datu enpirikok hurbilpen 

gricearrarekin bat egitea. Erantzunen denborak neurtu dituzten azterketek zalantzan jarri dituzte 

hurbilpen gricearrarenak diruditen bi ondorio: interpretazio metaforikoak interpretazio literalak 

 

                                                 
224 Inplikaturetara iristeko esandakotik pasatu behar ez izana, puntu hori argi erakutsita dago hemen: Korta & Perry, 2006a. 
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baino luzeago jotzen duela, eta interpretazio metaforikoa aukerakoa dela (hau da, interpretazio 

literala normala ez denean soilik gertatzen dela).225 

 
Ez diogu kritika horri hemen erantzungo. Hasieratik argitu dugu, izan ere, gure 

lana ez dagokiola entzuleen interpretazio bideak azaltzeari, baizik komunikazio 
prozesua ikuspuntu filosofiko batetik aztertzeari226. Horrenbestean, kritika horrek gure 
lan-esparrutik kanpoaldera garamatza. Metaforaren teoria oso batek jaso beharreko 
puntua datekeen arren, gure oraingo helburuetatik harago dago bide horri jarraitzea. 

 
 
 

******* 
 

 
Honaino ikusitakoarekin, zera esan dezakegu metaforari buruz: ironiari buruz 

esan ditugunak, puntu bateraino, aplikagarri zaizkio metaforari ere. Metafora, ironia 
bezalaxe, ebb-kasutzat aurkeztu dugu: eduki bat esango balitz bezala eginez eduki 
metaforiko bat komunikatzen du hiztunak. Eduki metaforiko hori inplikaturaz osatua 
dago eta, horrenbestean, zaila da hori zehatz finkatzea. Gure hurbilpen horrek azalpen 
gricearrekin parekotasun handiak dituela ikusi dugu eta, bidenabar, baita metaforaren 
 

                                                 
225 “Third, certain empirical facts about the comprehension of metaphor are difficult to reconcile with the Gricean account. Studies 

measuring reaction times have challenged two apparent consequences of the Gricean account: that metaphorical interpretation takes 

longer that literal interpretation, and that it is optional (i.e. occurring only when the literal interpretation is anomalous).” (Wearing, 

2006: 313 or.) 

226 Esaldiez egin daitezkeen azterketa desberdin horiek argi eta garbi bereizten dizkigu Jennifer Saulek (2002). Lan horretan, 

Errelebantziaren Teoriatik Griceren teoriari egin ohi zaizkion zenbait kritikaren balekotasuna auzitan jartzen du, teoria horietako 

bakoitzak helburu desberdinak dituela argudiatuz: 

 

Wilson eta Sperber, Gricerenaz bestelako proiektu baten xerka dabiltza, besterik ez; eta horien proiektuak aldi berean izan 

daitezke, batere arazorik gabe. Wilson eta Sperber esaldien interpretaziorako teoria baten bila dabiltza. Grice ez. 

 

[“Wilson and Sperber are simply pursuing a different project from Grice’s, and their projects can happily co-exist. Wilson and 

Sperber are seeking a theory of utterance interpretation. Grice is not.” (Saul, 2002: 356 or.)] 

 

Izan bedi argudio hori metaforaren interpretazio prozesuek ekarritako kritikak gure lanetik kanpo uztea ahalbidetuko diguna. 
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ikuspegi tradizionalarekin ere. Horrenbestean, tradizio horiei egin zaizkien hiru 
kritikari begiratu diegu, gureari nola eragiten dioten ikusteko. Lehenengo kritikari 
funtsik gabea deritzagula ikusi dugu; bigarrenak, neurri batean Gricek esandakoei 
eragin diezaiekeen arren, ez dio gure hurbilpenari eragiten, inplikaturetara iristeko 
moduari dagokion puntuan justu aldendu egiten baikara Gricek esandakoetatik. 
Azkeneko kritika gure lan-ildotik kanpora dagoelakoan, horren azterketa hemendik 
kanpo egitekoa dela deritzagu. 
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4.2. |    ANTZEZPENA 

 
 
 
 
 
 

Zenbait fenomenori arreta jartzen ari garen heinean, gero eta nabariagoa dirudi 
ez direla ez gutxi ez bakan esaldi literal zintzoetatik urruntzen diren hizketa kasuak. 
Lan honetan ironiari erreparatu diogu sakonkien, metaforari ere bai zerbait. Kasu 
arrunt ez dirudien beste bati begiratuko diogu orain: antzezpenari. Izan ere, hasiera 
batean behinik behin, antzezle batek egiten duenak ez dirudi hizketa kasurik 
arruntena. 

 
Ironiari estu lotutako kontzeptua dugu antzezpena. “Ironia” hitzaren jatorria 

bera harreman horretatik datorkigu: grezierazko “ειρων” hitza antzinako Grezian 
ohiko ziren antzezlanetako pertsonaia bati zegokion: zena baino inozenteagoa balitz 
bezala jokatuz, antzezlanean “aurkari” zuen pertsonaia barregarri uzten zuen eiron-ak. 

 
Eiron-a, beraz, antzerki batean inozo plantak egiten zituen pertsonaiari zeritzan. 

Bi maila bereizi nahi ditut ezaugarritze horretan: eiron-a, batetik, pertsonaia bat da, 
antzerki batean antzezle batek jokatzen duena. Baina, bestetik, eiron-ari berezko zaio 
inozente itxura hartzea, inozoarena egitea, txepel plantak egitea alegia. Bereizketa 
horrek izango du zeresanik hemendik aurrerakoetan. 
 

Ironiaz jardun dugunean, behin baino gehiagotan azaldu zaigu antzezpenaren 
kontzeptua. Orain, goian egin dugun bereizketari begiratuz gero, ikusiko dugu 
“antzezpen” generitzan hura gehiago zela bigarren mailakoa, itxurak egiten 
dituenaren gisakoa alegia, antzeztoki batean pertsonaia bat jokatzen duenarena baino. 
Orain artekoan, beraz, itxurak egiteari esan diogu antzezpen. 
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Argibide batzuk eman behar ditut hemen. Antzezpenaren nozioaren 
nahasmendu horrek badu zerikusirik euskaraz darabilgun terminoarekin, “antzezpen” 
hitzarekin. “Antzezpenaren Teoria” deritzaguna “Pretense theory” izenarekin 
ezagutzen da ingelesez. Gisa berean, antzeztea ingelesezko “to pretend” aditzari esan 
diogu orain artekoan. Honela datorkigu definituta “to pretend” aditza ingelesez: 

 
To pretend: verb 1 make it appear that something is the case when in fact it is not. 2 engage in 

an imaginative game. 3 simulate (an emotion or quality). 

 (http://www.askoxford.com/concise_oed/pretend?view=uk)  

 
Euskarazko “antzeztea” hitzak biltzen du adiera hori, baina baita beste bat ere, 

ingelesezko “to act”-ek ematen diguna: 
 
To act: (…) 7. perform a fictional role in a play or film. 

 (http://www.askoxford.com/concise_oed/actx?view=uk)  

 
Nahasmena hortik dator neurri handian. Euskaraz, “antzeztea” hitz nahiko 

zabala dugu: berdin dagokio hiztun batek diskurtso baten barruan esaldi bat 
ñabardura, tonu, aurpegiera, distantzia jakinaz emateari, itxurak egiteari alegia227, eta 

 

                                                 
227 Kontua ez da soilik ingelesez bi hitzekin bereizten diren bi kontzepturi euskaraz termino bakarrarekin ematen diogula ordezkoa. 

Antzezpenarekin ulertzen ditugun bi adiera horiek nahastuta datozkigu hizkuntza batean eta bestean, ez euskararen kasuan soilik. 

Adibide gisa, begira diezaiegun “to pretend” eta “to act” ingelesezko hitzei gaztelaniaz ematen zaien ordezkoei: 

 

To pretend: verbo transitivo 1. fingir, aparentar. 

 (http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=pretend)  

 

To act: verbo intransitivo 1. Teat actuar, trabajar. Figurado fingir. 

 (http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=act)  

 

 Ikusten dugunez, gaztelaniaz ere bi termino dauzkagu: “fingir” eta “actuar”. Alabaina, lehenengoa ingelesezko bi 

terminoen azalpenean ageri zaigu. Eta hitz hori bera, “fingir”, honela ematen zaigu euskaraz:  

 

fingir/se 1 –ena egin, itxura(k) egin, papera egin, alegia egin (…) 2 t (simular) antzeratu. 
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antzezle batek taula gainean egiten duenari. Orain arteko orrialdeetan, antzezpenaz 
hitz egin dugunero, lehenengoaz ari ginen. 
 

Euskaraz, beraz, antzeztea berdin deritzagu itxurak egiteari edo antzezle batek 
egiten duenari. Termino horrek har ditzakeen bi aldaerak nahasgarri gerta daitezke, 
eta komeni da argi zehaztea eta bereiztea hemendik aurrerakoan, antzezpenaz beraz 
sakon jardun nahi dugun honetan.  

 
Argibide horiekin amaitzeko, azkeneko gauza bat aipatu nahi dut hemen. 

Euskararako itzulpenak badu zerikusia “antzezpen” terminoaren anbiguotasunean, 
azaldu dugun gisan; aitzitik, ez da hori nahasmenerako arrazoi bakarra. Ingelesez 
bereizita datozkigu “to pretend” eta “to act” (gaztelaniaz ere bai: “fingir” eta “actuar”). 
Euskaraz antzezpen deritzagunaren bi aldaerak bereizten dituzte ingelesez horrela. 
Aitzitik, Antzezpenaren Teoriako autoreek, eta berdin beste teoriaren baten barruan 
antzezpenaz dihardutenek, ez diote zorrotzegi eusten bereizkuntza horri. “Pretense”az 
ari zaizkigu, baina termino horren erabileran ez dago beti argi zein kontzeptuz ari 
diren. Askotan, antzezpenaren kontzepturik gogorrena esango diogun horren 
ezaugarriez ari direla argi geratzen baita. Ez da euskarazko hitzaren erabilera 
nahasketa sor dezakeen bakarra, beraz; ingelesez bi hitz erabiltzen badituzte ere, bi 
horien erabilera askotan ez dator bat bi nozio horien bereizketarekin.  

 
Antzezpenaren kontzeptua, beraz, lausotuta ageri zaigu arrazoi bategatik edo 

besteagatik. Orain artekoan, emantzat jo dugu antzezpenaz ari ginenean kontzeptu 
bakarraz ari ginela, nahasketarik gabekoaz (beste hizkuntzetan diharduten 
teorizatzaileek ere halaxe egin dute). Orain, ordea, antzezpenari sakonagotik heldu 
nahi badiogu, garrantzitsu deritzagu ñabardura horiek argitzeari. Izan ere, ez gara bi 
kasuetan nozio berdin-berdinaz ari. Edo, bestela, nozio bakar baten bi aldaeraz ari 
gara: aldaera gogor batez eta ahulago batez. Datozenetan ikusiko dugu zertan datzan 
bi horien arteko aldea; hemendik aurrera, argitasunaren mesedetan, antzezpenaren 
nozio gogorraz eta antzezpenaren nozio ahulaz jardungo dugu, nahasketarik gerta ez 
dadin: noziorik zorrotzenari, mugatuenari, antzezle batek pertsonaia bat jokatzean 
egiten duenari, antzezpenaren nozio gogor esango diogu: antzezpenaG; itxurak 

                                                                                                                                               
Gaztelaniaz ere, “fingir”en bi adiera ematen zaizkigu, bada: ahulagoa bata, euskaraz “itxurak egitea” litzatekeena; gogorragoa 

bestea, “antzeratzea”.  
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egitearekin pareka daitekeen antzezpenaren adierari, antzezpenaren noziorik ahulena 
deritzagu: antzezpenaA. 
 

Has gaitezen berriro atal honekin, bereizketak argi utzi baititugu jada. Atal honi 
sarrera egiterakoan, Grezia klasikoko antzezleak antzeztu egiten zuela esan dugu: 
antzezpenazG ari ginen hor. Antzerki horietan, bazen eiron zeritzan pertsonaia bat, 
inozoarena egiten zuena: eiron-ak inozoa dela antzeztuA egiten du. Orain, ironiaren 
teoria pragmatikoez jardun dugunean, antzezpena aipatu dugun aldi oro antzezpenazA 
ari ginen, itxurak egiteaz, zerbaiten plantak egiteaz. 

 
Atal honetan, antzezpenaren bi nozio horiek argitu nahi ditugu, zein 

antzekotasun eta zein desberdintasun dituzten, eta zein lotura duten ironiarekin. Hori 
guztia, gure ebb-teoriaren argitan egingo dugu. 

 
 
 

4.2.1. Antzezpenaren nozio ahula 
 
 
Pragmatikariek, ironiaz dihardutenean, darabilten antzezpen nozioari 

kontzepzio ahulekoa deritzagu: itxurak egitea, zerbaiten plantak egitea… antzezpenaA. 
Baina, zertan datza kontzepzio hori? Pragmatikan, Gricerengan aurki dezakegu ironia 
eta antzezpenaA lotzeko lehen saiakera. Gricek ez zuen asko sakondu harreman 
horretan, ez zuen azalpen handirik eman horren inguruan, baina aipatu, aipatzen digu: 

 
Ironiko izatea antzeztea da, beste gauza batzuen artean (etimologiak iradokitzen duen gisan), eta 

batek antzezpena antzezpen dela jabetzea nahi badu ere, hori antzezpen dela aldarrikatzeak 

efektua zapuztuko luke.228 

 
Gricek, ironia azaltzerakoan, antzezpenariA eman zion lekua erabat 

anekdotikotzat jo dezakegu, ez baitzen aipamen huts horretatik harago joan. Aipamen 
horretatik abiatuta, edo, behintzat, Griceren aipamen hura jatorritzat aldarrikatuz, 

 

                                                 
228“To be ironical is, among other things, to pretend (as the etymology suggests), and while one wants the pretense to be recognized 

as such, to announce it as a pretense would spoil the effect.” (Grice, 1967b/1989: 54 or.) 
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Clark eta Gerrigek “Antzezpenaren Teoria” proposatzen dute ironia azaltzeko. Teoria 
horretan bai, antzezpenakA paper zentrala dauka. Izan ere, Clark eta Gerrigek 
kontzeptu horretan oinarrituta definitzen digute ironia: 

 
Demagun S Ari eta A’ri ari zaiela hizketan; A entzule nagusia dugu, eta A’ bertan egon daiteke 

edo ez, eta benetakoa edo irudikatutakoa izan daiteke. Ironikoki hizketan ari denean S antzezten 

ari da: S’ dela eta A’ri hizketan ari zaiola antzezten. (Clark & Gerrig, 1984: 122 or.) 

 
Ironia, beraz, antzezpenean oinarrituta eskaintzen digute Clark eta Gerrigek 

(antzezpen esaten duten lekuan, antzezpenA esan dezakegu guk, zertaz ari garen argi 
uzteko). Alabaina, autore horiek ez digute antzezpenarenA kontzeptua definitzen beren 
teorian. AntzezpenarenA ezaugarritzea aurkitzeko Clark (1996)ra jo beharko dugu: lan 
horretan, Clarkek Antzezpenaren Teoriako oinarriak hartu eta aurrera egiten du, 
kontzeptu funtsezko horri buruz zerbait zehatzagoa esateko: 

 
Antzezpenaren teorian, beraz, ironiak bi geruza ditu. A eta B I geruzan daude, eta horien 

baliokide inplikatu Ai eta Bi 2 geruzan daude: 

 

2 Geruza Ai ekintza komunikatibo serio bat egiten ari da Bi-rentzat 

1 Geruza Ak eta Bk elkarrekin antzezten dute 2 geruzako gertakaria gertatzen ari dela 

 

2 geruzan Ak eta Bk Ai eta Bi-ren paperak jokatzen dituzte; beraz, C(2) egokitasun-funtzioak 

honako hauek zehazten ditu (beste gauza batzuen artean): A=Ai; B=Bi. Bi geruzen arteko 

kontrastea atzemateaz gozatzen dute.229 

  
Horra, bada, antzezpena, Antzezpenaren Teoriakoek darabilten zentzuan (guk 

antzezpenaA esan dioguna) zehazteko saiakera. Hiztunak eta entzuleak, ironian, 

 

                                                 
229 “In the pretense theory, then, irony has two layers. A and B are at layer I, and their implied counterparts Ai and Bi are at layer 2: 

 

Layer 2 Ai is performing a serious communicative act for Bi. 

Layer 1 A and B jointly pretend that the event in layer 2 is taking place. 

 

A and B play the roles of Ai and Bi at layer 2, so the correspondence function C(2) specifies (among other things): A=Ai; B=Bi. 

They take delight in their recognition of the contrast between the two layers.” (Clark, 1996: 372 or.). 
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antzeztuA egiten dute ekintza komunikatibo serio (oro har, literal eta zintzo) bat izaten 
ari direla. Hori baino gehiago ere bada ironian, halere: 

 
Mailakatutako ekintzei ironiko ohi deritze “iritzi etsaitu edo erdeinuzko bat edo sumindura edo 

arbuioaren gisako sentimendu bat erakusten dutenean”, Gricek esan zuen moduan.230 

 
Ironian, beraz, bi maila dauzkagu, hiztunak eta entzuleak bi maila horien 

arteko aldea atzematen dute, eta jarrera negatibo batek presente egon behar du. Horra 
Clark eta Gerrigek abiarazitako teoriaren deskribapen osoagoa. 

 
Lehenago aritu gara Antzezpenaren Teoriaren mugez eta arazoez (1.5. atalean). 

Oraingo lana bestelakoa da: antzezpenakA ironia azaltzerakoan duen papera bistaratu 
nahi dugu, bi kontzeptu horien arteko harremanaren nondik norakoak ulertzeko. 
Zehatzago: ironia eta antzezpena lotzen dituzten autoreek “antzezpen” zeri deritzen 
argitu nahi dugu, zer ote den antzezpenaA. 

 
Clark eta Gerrig (1984)en eta, geroago, Clark (1996)en azalpenetan 

antzezpenazA esan zaigunak, honako elementu hauek biltzen dizkigu: ironian bi maila 
dauzkagu; kontrastea dago bi mailen artean; maila batean komunikazio ekintza serio 
bat daukagu, bestean partekatutako antzezpenaA; maila batean hiztun eta entzule 
errealak, bestean antzeztutakoA hiztuna eta entzulea; eta, azkenik, jarrera, oro har, 
negatibo bat ere badaukagu.  

 
Definizio hori argiago ikusteko, Antzezpenaren Teoriako autoreek eman 

dizkiguten ezaugarriek gure teorian izango luketen azalpenari begiratuko diogu. 
Horretarako, Clark (1996)en aztertzen den adibide bati helduko diogu, autore horrek 
adibide horretan bere terminoak nola aplikatzen dituen ikusi, eta horiek ebb-teorian 
zein ordezko izango luketen ikusteko. 
 

Clarkek aztertzen duen adibidean, bi ezezagun, Susan eta Ellen, hizketan ari 
dira. Elkarrizketaren une batean, gorroto dituzten janariz osatutako otordu bat 

 

                                                 
230 “Staged acts tend to be called ironic whenever, as Grice said, they ‘reflect a hostile or derogatory judgment or a feeling such as 

indignation or contempt.’” (ib.: 373 or.). 
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antolatzen ari dira. Horrekin lotuta, otordu horretara zein gonbidatuko luketen 
erabakitzen ari dira.  

 
 

SUSAN: Ahh. Badakit. Ezagutzen dudan sarjentu bat, benetan higuingarria 
zena. Ez zuen emakumerik nahi bere ikasgaian, eta ahal zuen guztia egiten 
zuen horiek uxatzeko.  
ELLEN: Ados. 
SUSAN: ________________(36) Bai, bere laguntza ezinbestekoa eskertzeko. 231 
ELLEN: Bai, bai.  

 
 
 Adibide horretan eta, bereziki, letra lodiz idatzi dugun esaldian oinarrituta 
azaltzen ditu Clarkek, beraz, ironiaren ezaugarri funtsezkoak. Begira diezaiegun 
banan-banan: 
 
 

4.2.1.a.  Ironian bi maila dauzkagu, eta bi maila horien artean kontrastea dago 
 
 
Clarkek dioenez, Susan eta Ellenen elkarrizketan bi eszena bereiz daitezke: 
 

2 Eszena Susanek sarjentua gonbidatzen du otordu oparo batera, haren laguntza 

ezinbestekoa eskertzeko 

1 Eszena Susanek sarjentua gonbidatzen du otordu nazkagarri batera, eskarmentua 

emateko, horren zakarra eta sexista izateagatik232 

 

Adibide bera ebb-teoriaren tresnekin aztertzen badugu, aurkituko dugu 
kontrasterik; baina ebb-teorian ez dugu eszenez hitz egiten, edukiez baizik: 

 

 

                                                 
231 “Yes to thank him for all of his help in training”. (ib.: 369 or.) 

232 “Scene 2 Susan is inviting the sergeant to a nice meal to thank him for being so helpful. 

 Scene 1 Susan is inviting the sergeant to a disgusting meal to chasten him for being so nasty and sexist.” (ib.: 372 or.). 
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>EBB-EDUKIA36: [SARJENTUA GONBIDATUKO DUGU BAZKARI OPARO BATERA] 
HAREN LAGUNTZA EZINBESTEKOA ESKERTZEKO. 

 
>EDUKI-IRONIKOA36: SARJENTU HURA ERABAT HIGUINGARRIA ZEN, EZ LUKE 

BATERE ESKERRIK MEREZI, ALDERANTZIZ, GUZTIZ GAITZESGARRIA ZEN HAREN 

JOKAERA. 
 
Ebb-teoriaren hitzetan, bada, esaldi horretan bi eduki bereiz ditzakegu: batetik, 

hiztunak ebb-egindako edukia daukagu; bestetik, hiztunak, ironiko izanez, 
komunikatu nahi dituen inplikaturak dauzkagu. Eduki batean, sarjentuarekiko esker 
ona biltzen da; bestean, sarjentu harekiko mespretxua. Lehenengoa ebb-egiten du 
hiztunak, bigarrena inplikatu. Edukien bi lerro, edo ironiaren bi mailak, nahiago den 
bezala esan. Eta bi eduki horiek biltzen dute Clarkek eszenen arteko kontraste deritzan 
hori. 
 
 
 

4.2.1.b.  Maila batean, komunikazio ekintza serio bat daukagu; bestean, 

partekatutako antzezpena 
 

 
Ekar dezagun gogora Clarken honako aipu hau: 

 
Antzezpenaren teorian, beraz, ironiak bi geruza ditu. A eta B I geruzan daude, eta horien 

baliokide inplikatu Ai eta Bi 2 geruzan daude: 

 

2 Geruza Ai ekintza komunikatibo serio bat egiten ari da Bi-rentzat 

1 Geruza Ak eta Bk elkarrekin antzezten dute 2 geruzako gertakaria gertatzen ari dela 

 
 Clarken hurbilpenean, beraz, maila batean Ai ekintza komunikatibo serio bat 
(guretzat, zintzoa eta literala) egiten ari da, eta, beste maila batean, berriz, Ak eta Bk 
ekintza komunikatibo hura benetan gertatzen ari dela antzeztenA dute. 
 

Ebb-teoriaren arabera, hiztuna eduki talde bati atxiki zaio (inplikaturei), 
besteari ez (ebb-egindako edukiari). Horrela, adibide horretan, Susanek bere burua 
atxikitzen dio maila bateko edukiari (inplikatura bidez komunikatutako eduki 
ironikoari), eta beste mailari ez. Atxikimendurik gabeko eduki hori ebb-egiten du 
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Susanek: ebb-eduki horrekiko atxikimendurik hartzen ez badu ere, eduki hori, 
esaldiaren eduki lokutiboa den neurrian, komunikazioaren parte da. Horrela, Ellenek, 
Susanen esaldian dena atzeman badu ere (zeri atxiki zaion Susan eta zeri ez), eduki 
lokutibo horri erantzungo-balio-bezala egin du: “bai, bai” erantzun baitu, Susanen eduki 
lokutiboari erantzuten ari bailitzan. Ez hiztuna ez entzulea atxiki ez zaizkien edukiak 
dituzten esaldiak egiteari deritza, gure teoriaren arabera, Clarkek dioen “ekintza 
komunikatibo serio bat gertatzen ari dela antzeztea”.  
 

Clarken aipu horretan beste gauza bat ere nabarmendu dezakegu: A, B eta Ai, 
Bi-z ari zaigu Clark. Ai-ri eta Bi-ri A eta Bren “inplikatutako baliokide” deritze. Horri 
azalpena emateko, gure teoriaren oinarrietan, hiztunaren uste motibantera jo behar 
dugu. Hiztunak badu uste motibante bat, eta haren eduki erreferentzialak bat egiten 
du hiztunak komunikatutako inplikatura baten edukiarekin. Halere, hiztunak ebb-
egiten duen edukia esaldiak adierazitako proposizioarekin parekatu ohi da, eta hark 
egiten du bat (kasu arruntetan, ez ironikoetan) hiztunaren uste motibantearekin. Ironia 
kasuetan hori horrela gertatzen ez bada ere, ebb-edukiak adieraziko balu bezala egiten 
duen proposizio bat badaukagu (ikus 2.4.2. atala). Clarken azalpenari begira jarrita, 
esan dezakegu, adieraziko balitz bezala egindako proposizio horrekin bat egiten duen 
uste motibantea lukeen hiztunari dei diezaiokegula (ezeri deitu nahiko bagenio) 
hiztunaren “baliokide inplikatua”.  
 
 
 

4.2.1.c.  Eta, azkenik, jarrera, oro har, negatibo bat ere badaukagu 
 
 

Ez daukagu urrutira joan beharrik negatibotasun hori gure hurbilpenean 
atzemateko: ebb-teoriaren arabera, hiztunak jarrera kritikoa adierazten du ebb-
edukiarekiko. 3.1. atalean ikusi dugu guk “kritika” deritzagunak bildu egiten duela 
autore batek eta besteak izen desberdinez deritzatena; Clarkek “jarrera negatibo” 
deritzana erabat parekagarria da, beraz, gure kritikotasunarekin. 

 
 
 

******* 
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 Horiek horrela, erraz ikus daiteke Clarken azalpenak, partekatutako 
antzezpenean oinarritzen direnak, arazorik gabe pareka daitezkeela gure ebb-teoriako 
kontzeptu eta ideiekin. Hark eszena eta maila deritzenak ez dira gure eduki 
desberdinak baino; ekintzen seriotasuna atxikimenduarekin estu lotua dator; eta 
kontrastea eta kritikotasuna gure teoriaren parte dira, harenarenak bezainbeste. 
 

Oraintxe esandakoei gertutik begiratuz gero, ikusiko dugu hurbildu garela 
Clarkek eta bestek antzezpen deritzaten kontzeptu horretara. AntzezpenaA, gisa 
horretan definituta, gure ebb-teoriako kontzeptu zentralarekin parekagarri litzateke: 
hiztun bat antzeztenA ari dela esatea, ez da hiztun bat esango balu bezala egiten ari 
dela baieztatzea besterik, alegia, bere uste motibanteaz desberdina den eduki 
lokutibodun esaldi bat egitea, eta alde hori agerian uztea, eduki horrekiko 
atxikimendurik hartu gabe. 

 
Kontzepzio ahul horrekin, antzezpenaren nozioa parekagarri da ironia 

azaltzeko erabili den beste hainbat noziorekin: hor dugu Sperber eta Wilsonen 
aipamenaren nozioa, non hiztun batek situazio batean esango (erabiliko) ez lukeen 
proposizio bat aipatzen duen; baita Griceren esango balitz bezala egitea ere, hiztun 
batek uste ez duen zerbait esango balu bezala egiten baitu; azkenik, hizketa-ekintza ez 
zintzo bat egitea ere parekagarritzat dugu komunikazio ekintza ez serio bat 
egitearekin.  
 

Laburbilduz: antzezpenaren teorizatzaileek antzezpenaz dihardutenean, 
termino horrekin ez baderitzate edukien bikoizketa bat eta eduki horietako batekiko 
atxikimendurik eza besterik, antzezpenaren kontzepzio hori, guretzat antzezpenaA, ez 
da gure teorian “esango balitz bezala egitea” deritzaguna besterik. 

 
Horraino, bada, antzezpenazA esateko daukaguna. Baina aipatu dugu hori ez 

dela antzezpenaren adieretatik bat besterik: termino horren adierarik ahulena. Besteari 
helduko diogu orain, adierarik gogorrenari, antzezpenariG, horrek zer lotura duen 
ikusteko, batetik, atzezpenarekinA eta, bestetik, ironiarekin. 
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4.2.2. Antzezpenaren nozio gogorra 
 
 

Ikus dezagun nola bereizten den antzezpenaG kasu arruntetatik gure ebb-
teorian, antzezpenakA hartutako bide berari jarraitzen ote dion. Horretarako, har 
dezagun kontuan antzezpenG baten kasurik sinple eta oinarrizkoena (are hutsalena) 
izango dena: hiztun (antzezle) batek, antzeztoki batean, entzuleari (publikoari) 
zuzenduz, esaldi hau egiten du:  

 
 

_______________________________________________(37) Ni naiz Zeusen semea. 

 
Aurreko atalean ikusi dugu antzezpena, horren zentzurik ahulenean, esango 

balitz bezala egitearekin pareka daitekeela oro har. Hiztun bat antzeztenA ari dela 
esatea, beraz, hiztun bat esango balu bezala egiten ari dela esatea da. Ikus dezagun 
gauza bera baiezta daitekeen antzezpenariG buruz: ea hori ere ebb-kasutzat jo 
dezakegun. 

 
Hiztun batek esaldi baten eduki bat ebb-egin duela baieztatzean, honako hau 

baieztatzen dugu: hiztun horren uste motibantearen eduki erreferentzialak ez du bat 
egiten eduki horrekin, hiztuna jabetzen da alde horretaz, eta diskordantzia hori 
agerikoa da entzulearentzat, eta hiztunak ageriko egin nahi izan du. Hizketa kasu bat 
ebb-kasu kontsideratzeko lehen ezaugarria, beraz, honako hau dugu: hiztunaren uste 
motibantearen eduki erreferentzialak ez du bat egingo esaldiaren eduki jakin batekin 
(gauzak errazteko, eduki hori esaldiaren eduki lokutiboa den kasuei begiratuko diegu 
orain). Ikus dezagun zein den Zeusen adibidearen eduki lokutiboa: 

 

(PR37) HIZTUNA ZEUSEN SEMEA DA 
 
Orain, zein da hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentziala? Esaldiaren 

eduki lokutiboarekin bat egingo balu, honako hau genuke uste motibantearen eduki 
hori: 

 

UM37: HIZTUNA ZEUSEN SEMEA DA 
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Kasu horretan, alabaina, hori ezin izan daiteke hiztunaren uste motibantea: 

(37)ren esaleak ez du uste bera denik Zeusen semea; beraz, hori ezin izan daiteke haren 
uste motibantearen eduki erreferentziala. Honaino, beraz, badirudi ebb-kasuen ildoari 
jarraitzen diola adibide horrek ere. Baina ebb-kasu izateko, adibideak bete behar du 
beste baldintzarik ere. Ebb-kasuak ez dira, izan ere, ezaugarri hori duten kasu 
bakarrak. Hor daukagu, lehen ere esana dugunez, hiztunaren plan komunikatiboan 
okerren bat ematen den kasua. Horrela bereizten dira ebb-kasuak okerreko kasu 
horiez: ebb-kasuetan, hiztuna jabetzen da bere uste motibantearen eduki 
erreferentzialaren eta esaldiaren eduki lokutiboaren artean dagoen aldeaz. Badirudi 
antzezpeneanG ere aurki dezakegula ezaugarri hori: (37)n hiztunak ez du uste (37) 

esaldia egitean (PR37b) HIZTUNA JESUS MARIREN SEMEA DA esan duenik (alegia, 

“Zeus” izenak bere aita Jesus Mariri egiten diola erreferentzia), edo ez du uste (PR37c) 

HIZTUNARI ZEUS GUSTATZEN ZAIO esan duenik (alegia, “norbaiten semea izan” 
adierazpenak zerbait gustuko izatea esan nahi duela).  

 
Okerren bat izandako kasuetatik ere ebb-kasuak bezalaxe bereizten da 

antzezpenaG, beraz. Bi kasuetan, hiztuna jabetzen da bere uste motibantearen eduki 
erreferentzialaren eta esaldiaren eduki lokutiboaren artean dagoen aldeaz. Gezurrak 
ere bide horixe hartzen du, ordea. Eta gezurraren eta ebb-kasuen arteko aldea, hau da: 
gezurretan ari den hiztunak ez du nahi entzulea bere gezurraz ohar dadin: ez du nahi 
entzuleak atzeman dezan bere uste motibantearen eduki erreferentziala eta esaldiaren 
eduki lokutiboa bat ez datozenik. Horretan bereizten dira ebb-kasuak gezurretik. 
AntzezpenakG bidegurutze horretan zein bide hartzen duen ikustea ez dirudi orain 
artekoak bezain lan erraza. 

 
Eman dezagun pauso hori aurrekoak baino polikiago: ebb-kasuetan hiztunak 

baldintza batzuk betetzen ditu, eta horiek betetzen dituenez hiztuna ez zaio esaldiaren 
eduki lokutiboari atxiki. Halaber, atxikimendu gabezia hori agerikoa denez, hiztunak 
edukia esango balu bezala egiten du. Horixe da, zehatz-mehatz, gezurretan ari den 
hiztuna metaforikoki edo ironikoki ari denaz bereizten duena. Bereizketa horren 
oinarri-oinarrian baldintza batzuk ageri zaizkigu, beraz. Has gaitezen horietatik. 
Honako hauek dira hiztun batek esaldi baten eduki batekiko atxikimendurik ez 
hartzeko bete behar dituen bi baldintzak: ebb-kasuetan, hiztunaren asmoa da entzulea 
jabetzea 
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i) esaldiaren eduki lokutiboaren eta hiztunaren uste motibantearen eduki 
erreferentzialaren arteko diskordantziaz; eta 

 
ii) hiztunak entzulea i-ez jabetzea nahi duela.  

 
AntzezpenakG ere betetzen ditu baldintza horiek: (37)n hiztunaren asmoa da 

entzulea jabetzea  
 
i) (37)ren eduki lokutiboa ez datorrela bat hiztunaren uste motibatearen 

eduki erreferentzialarekin; alegia, hiztunaren uste motibantearen eduki 

erreferentziala ez dela (PR37) HIZTUNA ZEUSEN SEMEA DA. 
 
ii)  Halaber, hiztunak nahi du entzulea i)ez jabetzea: nahi du entzulea jabetzea 

hiztunaren asmoa dela entzulea edukien arteko aldeaz ohartzea.  
 
Hiztunaren plana egoki betez gero, beraz, entzulea ohartuko da hiztunaren uste 

motibantearen edukia ez zela (PR37) HIZTUNA ZEUSEN SEMEA DA, eta hiztunak ez 
zuela desberdintasun hori gorde nahi, are gehiago, desberdintasun horretaz jabetu 
zedin nahi zuela. 

 
AntzezpeneanG, horrenbestean, hiztunak betetzen ditu i) eta ii) baldintzak, 

antzezpeneanA, metaforan eta ironian bezalaxe. Horrenbestean, antzezpenG kasuetan 
ere hiztunak ez dio bere burua atxikitzen bere esaldiaren eduki lokutiboari. Beraz, 
hiztunak ez dauka eduki horrekiko erantzukizunik. Atxikimendu gabezia hori 
agerikoa denez, hiztuna, antzezpenetanG, ez da ezer esaten ari: eduki bat esango balu 
bezala egiten ari da. AntzezpeneanA, metaforan eta ironian bezalaxe, eta gezurretan ez 
bezala. 

 
Horraino, badirudi antzezpenakG ez duela arazorik antzezpenarenA, 

metaforaren eta ironiaren bidetik jarraitzeko; ebb-kasu bat dela dirudi, beste hirurak 
diren bezalaxe. Halere, gertuagotik begiratuz gero, ikusiko dugu badirela zenbait 
puntu antzezpenaG beste ebb-kasuetatik bereizten dutena. 

 
 

 4.2.2.a.   Zer komunikatu nahi du antzezleakG? 
 



248         Joana Garmendia             |    Ironiaren teoria pragmatiko kritikoa 
 

 
Ironia eta metafora aztertu ditugunean, ikusi dugu hiztunak eduki bat esango 

balu bezala egiten duela, beste eduki bat komunikatzeko. Komunikatutako eduki hori, 
zehazki, inplikatura bidez komunikatzen du hiztunak. Horrela, gure lehenengo 
adibidean, Aitorrek “Xabier lagun fina da” esaldiaren eduki lokutiboa esango balu 
bezala egin du XABIER EZ DA LAGUN FINA, ETA AITOR INOZOA IZAN DA HARENGAN 

SINESTEAN, ETA EZ ZUKEEN HARENGAN KONFIANTZARIK IZAN BEHAR komunikatzeko. 
Metaforan, (35) adibidean zehazki, Juanmak “Zu zara nire bihotzeko azukre koxkorra” 
esaldia egin du, JUANMAK MAIALEN ESTIMUAN DU, EDO GUSTUKO DU, EDO MAITE DU; 
JUANMAK MAIALENEKIKO SENTITZEN DUENAK BADU GOXOTIK ZERBAIT; JUANMAK 

MAIALEN AINTZAT HARTZEN DU komunikatzeko.  
 
 Gauza bera gertatzen al da antzezpenG kasuetan? Ikus dezagun. Gure (37) 

adibideko hiztunak “Ni naiz Zeusen semea” esaldiaren eduki lokutiboa esango balu 
bezala egiten duenean, ez dirudi beste edukiren bat komunikatu nahi duenik, ez 
inplikatura bidez eta ez bestela. Komunika ditzake zenbait inplikatura, jakina: 
demagun, adibidez, hiztunak esaldi hori egin duen testuinguruan, Zeusen 
oinordekotza zeini dagokion eztabaidatzen ari zirela. Egoera horretan, hiztunak (37) 
esaldia egitean inplikatura batzuk komunika ditzake, hau esaterako: hiztunari dagokio 
Zeusen oinordekotza, beste inori baino gehiago. Inplikaturak komunikatu ditu 
hiztunak (37) egitean, beraz. Baina inplikatura horiek, batetik, hiztunak esaldi hori 
kasu arrunt batean egin izan balu komunikatuko zituzkeen inplikaturak dira, berdin-
berdinak. Bestetik, ohar gaitezen, inplikatura horiek ere ez dagozkiola hiztunari 
esaldiaren eduki lokutiboa baino gehiago: hiztunak ez du uste berari dagokionik 
Zeusen oinordekotza, ez behintzat Zeusen semea bera dela uste duen baino gehiago. 
AntzezpenG kasuetan, beraz, badirudi inplikaturak ere inplikatuko balira bezala egiten 
direla, ez baitago horiekiko konpromisorik. 

 
Laburbilduz: antzezpenG kasuetan, hiztunak zerbait inplikatzen badu, 

inplikatura horiek ez ditu eduki lokutiboa ebb-egin duelako komunikatzen; 
alderantziz: hiztunak, ebb-egin duen edukia esan egin izan balu inplikatuko lituzkeen 
inplikatura horiexek inplikatuko balitu bezala egiten du, horixe bakarrik. 
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Beste hitz batzuetan esanda: ironian eta metaforan, hiztuna ez zaio adierazitako 
proposizioari atxiki, baina bai beste zerbaiti: eduki lokutiboa ebb-eginda komunikatu 
dituen inplikaturei atxiki zaie hiztuna. AntzezpeneanG, hiztuna ez zaio ezeri atxiki: 
haren atxikimendua ez da ez ebb-egindako edukiarekikoa, ezta inplikaturekikoa ere233. 

 
AntzezpenetanG, eduki guztiak dira “balira bezalakoak”: hiztuna ez zaie ez 

egindako esaldien edukiei ez haien bidez komunikatutako inplikaturei atxiki. 
AntzezpenaG, bere horretan, dena da “balitz bezalakoa”. Orain arte, izan ere, 
antzezpenaG aztertzerakoan, ezaugarri funtsezko bat alde batera utzi dugu: 
antzezpenaG fikzio-kasu bat da, eta dagoeneko ari zaigu agerian geratzen fikzioak 
erregela propioak dituela, ebb-kasuez bereiziak. 

 
Fikzioak baditu bereizgarri batzuk, kasu arruntetatik bereizten dutenak. Baina 

bereizgarri horiexek bereizten dute fikzioa ebb-kasuetatik ere: biak ez baitira era 
berean bereizten kasu arruntetatik. Hel diezaiegun berriro antzezpenaG kasu 
arruntetatik bereizteko egin ditugun pausoei, eta ikusiko dugu horrela antzezpenaG ez 
dela kasu arruntetatik ebb-kasuak bezalaxe bereizten, hasiera batean hori bazirudien 
ere. 

 
AntzezpeneanG hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialak ez duela 

esaldiaren eduki lokutiboarekin bat egiten esan dugu, hori dela antzezpenaG kasu 
arruntetatik bereizten eta ebb-kasuetara hurbiltzen duen lehenengo ezaugarria. Esku 
artean darabilgun adibidean, honako hau dugu eduki lokutiboa: 

 

(PR37) HIZTUNA ZEUSEN SEMEA DA 
 
Baina, hiztunak ez duenez uste Zeusen semea bera denik, eduki horrek ezin du bat 
egin hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialarekin: bi eduki horiek ez 
datoz bat. Hori izan da antzezpenaG kasuak ebb-kasuetara gerturarazi dizkigun 
lehenengo puntua. Sakonago aztertuz gero, ordea, ikusiko dugu badela kontuan hartu 
ez dugun puntu bat. 
 
 

                                                 
233 Antzerkian egindako diskurtsoekin har daiteke konpromisorik seguru asko; horiek alabaina beste maila batekoak direlakoan 

gaude, eta hemendik kanpo utziko ditugu horregatik. 
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AntzezpenG kasuetan hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialak eta 
esaldiaren eduki lokutiboak ez dute bat egiten; ebb-kasuetan ere ez. Baina bi kasuetan, 
edukiek bat ez egiteko modu eta arrazoi desberdinak dauzkagu. Alegia, bai 
antzezpeneanG, bai ebb-kasuetan edukien diskordantzia bat daukagu, baina 
diskordantzia hori ez da berdina antzezpeneanG eta ebb-kasuetan. 

 

Gure adibidean, hiztunaren uste motibantea ezin izan daiteke (PR37) HIZTUNA 

ZEUSEN SEMEA DA. Baina, zein da orduan hiztunaren uste motibantea? Demagun 
adibide horretako hiztuna, Maule izena duena, antzerkian Apoloren papera jokatzen 
ari dela. Alegia: Maule da antzezlea, Apolo pertsonaia. Beraz, adibide horretan, 
hiztunak (37) esaldia egin duenean, hau zen hiztunaren uste motibantea234: 

 

UM37b: APOLO ZEUSEN SEMEA DA 
 
eta ez beste hau: 
 

UM37’: MAULE ZEUSEN SEMEA DA 
 

Alegia, hiztunaren uste motibanteak ez du bat egiten (PR37)-rekin, baina bat ez 
egite hori eta ebb-kasuetan atzematen genuen diskordantzia, ez dira berdinak. Zer du 
berezirik hiztunaren uste motibantearen eduki erreferentzialak? Bada eduki horretan 
indexikoek ez dutela beren erreferentzia benetako munduan aurkitzen, fikziozkoan 
baizik. Maulek, “ni” indexikoa erabili duenean, ez diola bere buruari, Mauleri, 
erreferentzia egin, jokatzen ari zen pertsonaiari baizik: Apolori. Horixe da fikzio 
kasuen ezaugarrietarik bat, Perryk azaltzen digun gisan: 

 
Era berean, izenak informazio-joko bikainen parte dira, eta joko horiek, hau da, historiak eta 

fikzioak, ez dute zerikusirik izendatutako jendearengana zuzenean jotzearekin.235 

 
 

                                                 
234 Oraingoz, eta gure azalpenen mesedetan, ahalik eta modurik sinpleenean hitz egingo dugu fikzioan ari den hiztunaren usteez eta 

fikziozko pertsonaiei erreferentzia egiteaz, nahiz eta badakigun bi puntu horiek oso korapilatsuak direla fikzioaz ari garenean. Atal 

hau amaitu aurretik helduko diegu bi puntu horiei zorrotz. 

235 “Similarly, names are parts of grand information games that have nothing to do with dealing directly with the people named, 

namely, history and fiction”. (Perry, 2001: 165 or.) 
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Mauleren uste motibanteak, beraz, bereizgarririk baldin badu, fikziozko kasu 
izatea da horren bereizgarria. Baina Mauleren esaldia fikziozko lan baten barruan 
egina dela kontuan hartzen hasten garen unetik, esaldi horren eduki lokutiboa ere 
testuinguru horretan bilatu behar dugu, Perry (2001)ek “fikziozko testuinguru” 
deritzanean. Gauzak horrela, esaldiaren eduki lokutibo benetakoa honako hau genuke: 

 

(PR37d) HIZTUNA JOKATZEN ARI DEN PERTSONAIA ZEUSEN SEMEA DA 
 
alegia: 
 

(PR37d’) APOLO ZEUSEN SEMEA DA 
 
Hiztunaren uste motibanteak bezala, esaldiaren eduki lokutiboak ere fikziozko 

testuinguruan bilatzen ditu izen eta indexikoentzako erreferentziak. Bai uste 
motibanteari, bai eduki lokutiboari horrela begiratuz gero, beraz, bi eduki horiek bat 
egiten dute: (37) fikzio kasu bat dela onartuz gero, eta horrenbestean fikzioak bere 
dituen erregelei jarraitzen diela, (37)-ko hiztunaren uste motibantearen eduki 
erreferentzialak eta (37)-ren eduki lokutiboak bat egiten dute. AntzezpenG kasuek, 
beraz, ez dute ebb-kasuek bete beharreko lehenengo baldintza bera ere betetzen. Izan 
ere, antzezpenG kasuak ez dira ebb-kasuak, fikzio kasuak dira, eta, beraz, urrundu 
egiten dira kasu arruntetatik eta horietatik argi bereizten, baina ez ebb-kasuek egiten 
duten bezala, gainerako fikzio kasuek egiten duten bezala baizik. 

 
 

 4.2.2.b.   Fikzioaz 
 
 

AntzezpenG kasuei begiratzen hasi garenean, bazirudien antzezleak esango 
balu bezala egiten duela, uste motibante bat izango balu bezala, inplikatuko balu 
bezala, eta horrela amaierara arte. Orain, antzezpenaG fikzio kasu bat dela onartu 
dugun unetik, “balira bezalako” kasu horiek guztiak ezabatzen hasi zaizkigu: 
hiztunak, fikzioan, zerbait esaten du; hiztunak, fikzioan, badu uste motibante bat, esan 
duen edukiarekin bat egiten duena; eta hiztunak, fikzioan, inplikaturak komunikatu ditu: 
lehen suposatu dugun testuingurua hartzen badugu, alegia hiztunak (37) esaldia egin 
duenean Zeusen oinordekotzaz eztabaidatzen ari zela hiztuna entzuleren batekin, kasu 
horretan hiztunak inplikatu egin du berari dagokiola Zeusen oinordekotza beste inori 
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baino gehiago. Zehatzago: Maulek, Apoloren papera jokatzen duenez, inplikatu egin 
du Apolori dagokiola Zeusen oinordekotza. Orain arteko “balira bezala” guztiak bata 
bestearen atzetik hutsean galdu zaizkigu, beraz. 

 
Izan ere, fikziozko hizketak fikziozko testuinguruan bilatzen du oinarria. Hori 

horrela izanda, fikzioan ez da egiarekiko leialtasuna bilatzen, Perryk argitzen digunez: 
 
Fikzioari buruzko diskurtsoaren zuzentasun-irizpideari egokitasuna deritzat: funtsean, 

errepresentazio kanonikoren baten edukiarekiko korrespondentzia, esaterako eztabaidagai den 

nobela bateko baiezpenenekikoa.236 

 
 Fikziozko diskurtsoan garrantzitsua dena egokitasuna da: (37) esaldia zuzena 
izango da baldin eta soilik baldin diskurtso horretan, antzezlan horretan, fikziozko 
testuinguru horretan, (37) esaldiaren hiztunak jokatzen duen pertsonaia, Apolo, 
Zeusen semea bada. 
 
 Maulek “ni” indexikoa erabiltzen duenero horren erreferentzia Apologan 
aurkituko dugu, beraz. Berdin gertatzen da antzezlaneko beste hiztun batek, Mauleri 
begira, “zu” esaten badu: Apolori egingo dio erreferentzia, ez Mauleri. Halaber, 
Maulek, antzezlanaren une batean, “hemen” esaten badu, hitz horrek antzezlaneko 
testuinguruko datu bati egingo dio erreferentzia: antzezlana Grezia garaian kokatzen 
bada, esaterako, “hemen” indexikoak Greziari egin diezaioke erreferentzia, edo 
Atenasi, edo Atenasko Apoloren etxeari, edo dena delakoari. Berdin gertatuko zaigu 
gainerako indexikoekin ere. 
 
 Fikziozko diskurtsoan izenek eta indexikoek erreferentziak bilatzeko bide 
propioa dute, beraz. Baina, (37)ri begiratzen badiogu, aurkituko dugu izen propio bat, 
“Zeus”, fikziozko ez den diskurtso batean erabili balitz bezalaxe aurkitzen duena 
erreferentzia. Izan ere, antzezlaneko Zeus testuinguru errealeko Zeus da; halaber, 
antzezlanean “Atenas” esaten denero benetako Atenasi egiten zaio erreferentzia (edo, 
nahi bada, Atenas beste garai batean izan zenari). Arrazoia sinplea da: fikziozko 
diskurtsoko izen eta indexikoek fikziozko testuinguruan aurkitzen dute erreferentzia, 

 

                                                 
236 “The criterion for correctness in discourse about fiction is what I will call accuracy: basically correspondence to the content of 

some canonical representations, such as the statements in a novel under discussion.” (ib.: 124 or.). 
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ez testuinguru errealean. Aitzitik, fikziozko testuinguruan ez da zertan dena 
testuinguru errealaz desberdina izan: Atenas Atenas izango da bai antzezlan horretan 
bai mundu errealean, Zeus Zeus den bezalaxe. Bi kasu horietan bat egiten dutelako 
fikziozko testuinguruak eta testuinguru errealak.  
 
 Orain, gera gaitezen puntu honetan une batez. Maulek “ni naiz Zeusen semea” 
esaldia egin duenean “ni” izenordeaz Apolori egiten diola erreferentzia onartu dugu 
orain arte; bide beretik, “Zeus” izenarekin Zeusi erreferentzia egiten diola onartu berri 
dugu. Gure argudioen haria ez oztopatzearren emantzat jo dugun onarpen horrek 
merezi du argibiderik, ez baitirudi erraza denik esatea zeri egiten dion erreferentzia 
izenordain edo izen batek, ez badu (izan) errealitatean badagokion objekturik. Perry 
(2001)en izenen funtzionamenduari buruz esaten zaigunak lagunduko digu auzi hori 
argitzen: 
 

Nozio-sareek sostengatzen dituzte izenak erabiltzeko behar diren konbentzioak; sare horietako 

batzuen jatorriak izen bat erreferente batekin ordezkatzen dutenaren gisakoak dira. Gainerakoek 

blokeoak dituzte; blokeatuta egotea nozio-sareen ezaugarri bat da.237 

 
 Zenbait izenen sareek, beraz, ez dute erreferentziarik muturrean, blokeo bat 
baizik. Gisa horretakoak dira “Apolo” edo “Zeus”, erreferentzia benetakorik ez baitute 
jatorritzat. “Izen huts” deritze horien gisakoei: 
 

Izen baten erabilera gidatzen duen konbentzioa, nozio-sare batek sostengatzen duen konbentzio 

permisiboa da; izen hori nozio-sare horren jatorriari erreferentzia egiteko erabiltzeko modua 

ematen dio bati. Sarean blokeo bat dagoenean, jatorririk gabeko sare batek sostenga dezake izen 

bat, eta, horrela, izen huts bat izango da, konbentzio hori baliatuz erabiltzen denean.238 

 
 Fikzioan darabiltzagun izenek, askotan, ez dute jatorrizko objektu errealik: izen 
hutsak dira. Halere, horien erabilera erabat egoki eta ohikoa da fikzioan. Fikzioan, 
hiztunak eta entzuleek, audientziak, testuinguru fikziozko bat partekatzen dute. Ados 
 

                                                 
237 “Notion-networks support the conventions needed to use names; some of these networks have origins of the sorts that supplies a 

referent for the name. The others contain blocks; being blocked is a characteristic of a notion-network.” (ib.: 125 or.) 

238 “A convention that governs the use of a name is a permissive convention that is supported by a notion-network; it permits one to 

use the name to refer to the origin of the notion-network. Where there is a block in the network, a name may be supported by a 

network with no origin, and so will be an empty name, when used exploiting that convention.” (ib.: 149 or.) 
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jartzen dira antzezlanak dirauen bitartean zeri esango dioten “Zeus”, zeri “hemen” eta 
zeri “ni”. Eta adostasun horri eustean datza fikziozko diskurtsoen arauetatik bat: 

 

Fikzioaren kasuan, alde batera uzten ditugu errealismoa eta osotasuna –hirugarrena baztertzearen 

legea. Ez du inork pentsatzen egiarik badenik honako auzi hauetan: Sherlock Holmesek bere 

berrogeita bosgarren urtebetetze egunean zenbat ile ote zituen lepoaren atzealdean, edo 

Holmesen birraitonak biloba gehiago ote zuen Moriartyren birraitonak baino. 

 

Konsistentziak istorioa hobetu egin ohi du. Fikzio lan bat egia dela antzeztean, ageriko 

konsistentzia gabeziak oztopatu egiten du gure parte-hartzea.239 

 
Fikziozko diskurtso batean, beraz, fikzio hori egia dela antzezten dugu.  
 
Fikzioaz ari garela, bada argibiderik merezi duen hirugarren puntu bat: fikzioaz 

ditugun usteak ez dira uste arruntak: 
 

Bukatzeko, usteen gisako jarrera bat behar dugu. Usteek bezala, emozioak eta pasioak 

sorraraziko dizkigun zerbait, jendeari negar eginaraziko diona Dickens irakurtzean, edo Sherlock 

Holmes miretsaraziko diona, edo Raskolnikovekiko higuina sorraraziko diona, baina ez dena 

uste bat izatera iristen. (…) Jarrera horiei “p-uste” deituko diet.240 

 
Fikzioari buruz, zerbait p-uste dugula esango dugu, beraz. Halaber, p-usteak ez 

dira egiazko edo faltsu izango: zuzentasunak neurtuko ditu, ez egiak. Horrela, 
Nekanek, Mauleren antzezlanari begira dagoen bitartean, APOLO ZEUSEN SEMEA DA p-
uste badu, ezin esango dugu p-uste hori egia denik (ez baitago ez Apolorik ez Zeusik 
uste hori egia izateko); aitzitik, esan dezakegu Nekaneren p-ustea zuzena dela, baldin 
eta antzezlanean daturik eman bazaigu fikziozko istorio horren barruan fikziozko 

 

                                                 
239 “In the case of fiction, we drop realism and completeness –the principle of excluded middle. No one supposes there is a truth to 

the matter of how many hairs Sherlock Holmes had on the back of his neck on his forty-fifth birthday, or whether Holmes’s great-

grandfather had more grandchildren than Moriarty’s great-grandfather did. 

Consistency usually makes for a better story. Obvious inconsistencies interfere with our participation in the pretence that a piece of 

fiction is true.” (ib.: 170 or.) 

240“Finally, we need a belief-like attitude. Something that can, like belief, arouse the emotions and passions, that can people to cry 

when they read Dickens, or admire Sherlock Holmes, or be disgusted with Raskolnikov, but which falls short of belief. (…) I’ll call 

such attitudes ‘p-beliefs’.” (ib.: 171 or.) 
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Apolo fikziozko Zeusen semea dela uste izateko. Hori argituta, gure azalpenetara itzuli 

eta esan dezakegu Mauleren usteak, haren UM37’ uste motibantea barne, p-usteak 

direla: p-UM37’ dela (37) motibatu duen ustea. 
 
Azkeneko ohar bat fikzioari buruz: esaldi batean izen huts bat agertzen zaigun 

aldi oro (eta hala izan ohi da maiz fikzioan erabilitako esaldiei gagozkiela) esaldiaren 
eduki erreferentziala ez baizik eduki intentzionala atzemango dugu; izan ere, “(…) 
esanahia eta sare-loturak finkatuta dituzten egia-baldintzak biltzen ditu eduki 

intentzionalak”241. Horrela, (37) esaldiaren (PR37d’) eduki erreferentzialaz jardun 
badugu ere, zehatzagoa da esaldi horren eduki intentzionalaz aritzea: 

 

(PI37) NA NZ-REN SEMEA DA.  
(Non “NA” “Apolo”ri dagokion sarea den, eta “NZ” “Zeus”i dagokiona.) 
 [edo, zehatzago agian: NA SAREARI DAGOKION NOZIOAK BADU BERE SAREAN NZ 

SAREARI DAGOKION NOZIOAREN SEMEA IZATEAREN PROPIETATEA]. 
 
Fikzioan ohikoa da eduki intentzionalak atzematea, izan ere 

    
Bizitza arruntean, eduki erreferentzialak ondo funtzionatzen du kasu gehienetan. Gogoan ez 

diren identitateekin, objektu irrealekin, eta gisa bereko fenomenoen kasuan, badirudi sen onak 

urrats bat atzera egiten duela, besterik gabe, eduki intentzionalera edo eduki erreflexibora.242 

 
Fikzioak, azkenean, joko zabalak dira, muturrean ezer ez duten izenez eta horiei 

buruzko eduki intentzional eta p-ustez osatuak. Joko horietan parte hartzen dute 
entzule eta hiztunek: 

 
Bada, beraz, itxurak egitearen jokoen familia bat, irakurleak, interpreteak, zinemazaleak, 

eskuizkribuak, liburuak, gidoiak, filmak, bideoak eta antzekoak biltzen dituena. Joko horietan, 

esaldiak planea ditzakegu, p-usteetan, ekintzetan eta antzekoetan eragiteko helburuarekin.243 

 

                                                 
241 “(…) intentional content captures the truth-conditions with meaning and network connections fixed”. (ib.: 155 or.) 

242 “For ordinary life, referential content works just fine most of the time. In cases of unreflected identities, unreal objects, and other 

such phenomena, common sense seems to handle a retreat to intentional content or reflexive content without much fuss.” (ib.: 160 

or.)  
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243 “There is then a family of pretence games involving readers, interpreters, movie-goers, manuscripts, books, screenplays, films, 

videos, and the like. Within such games we can plan utterances with the intent of influencing p-beliefs, actions, and the like.” (ib.: 

172 or.). Puntu horretan, Perry Waltoni lotzen zaio (Walton, 1990).  
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4.3. |    ONDORIOAK 

 
 
 
 

 
 

Ironia aztertzea da lan honen helburu nagusia. Hori egiteko, kasu ironikoak 
kasurik arruntenetatik nola bereizten diren ikustea izan da gure abiapuntua: horrekin 
atzeman ditugu ironiak bere dituen ezaugarri bereizleak. Bereizketak egitearekin, 
ironiaz gain beste zenbait fenomeno ere agertu zaigu esku artean: gure azterketaren 
punturen batean ironiarekin batera kasu arruntetatik bereizi direnak. Kapitulu 
honetan, horietako biri jarri diegu arreta: metaforari eta antzezpenari. 

 
Metafora aztertu dugu aurrena. Fenomeno hori da ironiaz egin dugun 

azterketan horren ezaugarri komun gehien erakutsi dizkiguna. Ironia azaldu dugun 
bezalaxe, metafora ere ebb-kasutzat azal daitekeela ikusi dugu aurrena. Metafora 
adibide bat hartu eta pausoz pauso ikusi dugu nola egiten duen hiztunak eduki bat 
esango balu bezala, horrekin inplikaturaz osatutako eduki metaforikoa 
komunikatzeko. Metafora horrela planteatuz, gure hurbilpenak bat egiten du 
oinarrietan hurbilpen gricearrarekin eta, bidenabar, metaforaren azalpen 
tradizionalarekin. Hori horrela izanda, hurbilpen horiei egin ohi zaien zenbait kritikari 
begiratu diogu. Ikusi dugu kritika horietatik lehenengoak ez duela oinarri sendorik; 
bigarrenak, Gricek esandakoei eragin diezaiekeen arren, ez diola trabarik sortzen 
gureari; eta, azkenekoa, gure azterketa esparrutik kanpo dagoela. 

 
Antzezpenak gure azterketan izan duen lekua metaforak izan duenaz 

bestelakoa da. Hasierako kapituluetan azaldu zaigu fenomeno hori behin baino 
gehiagotan, baina ez ironiari paralelo, haren barruan sartu nahirik baizik. Izan ere, 
autore zenbaiten esanei begiratu diegunean ikusi dugu ez direla gutxi izan ironia 
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antzezpenaren bidez azaltzeko saiakerak. Antzezpenari fundamentuz heltzeko, 
fenomeno horretan bi aldaera bereiztea beharrezkoa dela ikusi dugu: antzezpenaren 
aldaera ahula eta gogorra bereizi ditugu guk. Aurrena bat azaldu dugu: antzezpena, 
horren zentzurik ahulenean, esango balitz bezala egitearekin parekagarri dela erakutsi 
dugu. Besteari heldu diogu gero: antzezpenak, aldaerarik gogorrenean, hasiera batean 
ebb-kasuen antz handia duela onartu dugu; lotura horiek desagertu egiten dira 
alabaina antzezpenarenG faktore bat kontuan hartzen dugun bezain laster: antzezpenaG 
fikzio kasu bat da, eta hori buruan izanda, berehala ohartuko gara fenomeno hori kasu 
arruntez bereizten denean fikzio kasuen bidetik bereizten dela, eta ez ebb-kasuek 
marraztutako ildotik. 
 

Bi fenomeno horiei begiratuta, ironiaren inguruak argitu ditugu: orain 
badakigu nola bereizten den ironia ez kasu arruntetatik soilik, baita aldamen-
aldamenean dituenetatik ere. Horrekin guztiarekin, ironiaren azalpen osoagoa lortu 
dugu. 
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5.1.  | EMAITZAK 

 
 
 
 
 
 
 

Egina dugu lan honetan zegokigun bidea; kapituluz kapitulu, gure helburura 
ekarri gaituen ildoari jarraitu diogu, hasieran ezarritako oinarrietatik: ironia aztertu eta 
azaldu dugu, hizkuntzaren filosofiak eta pragmatikak irundako haritik. Orain atzera 
begiratzeko ordua dugu: pixkanaka egin dugun bidea gogoratzekoa, eta bide horretan 
lortu ditugun emaitza handi eta txikiagoak zehaztekoa. 

 
Abiatzerako bagenekien ez ginela bide honi ekiten lehenengoak, eta gureari 

ekin aurretik besteek egindako bideei begiratzea zela zuhurrena. Haiek zein zailtasun 
izan dituzten ikusteko, zein puntu argitu dituzten egoki, zein unetan okertu diren bide 
onetik. Horregatik, gure lehenengo pausoa besteek egindakoa analizatzea izan da, 
ezinbestean. Horixe egin dugu lehenengo kapitulu osoan. Aurrena, ironiaren azterketa 
pragmatikoaren esparruari goitik begiratu diogu, lehen begiratuan nola ageri zaigun 
ikusteko. Salvatore Attardoren lanei jarraiki egin dugu hori. Ikusi dugu ironia azaldu 
nahi izan duten autoreak taldetan bana daitezkeela, eta horrela, ironiari begiratzeko 
planteamendu desberdinak aurkituko ditugula. Lurreratze horrek nahitaez behar zuen 
labur eta orokor, horrek ahalbidetu baitigu lantzera gindoazen eremuan pauso sendoz 
sartzea. Hortik aurrera hasi gara ñabardurei arreta jartzen. 

 
Izen asko eta teoria desberdinak aurkitu ditugu ironiaz egindako azterketa 

pragmatikoetan. Horietan bazen alabaina besteetatik bereizten zen izenik: pragmatikan 
oro har itzal handia duten autoreen izenak, eta, zehatzago, ironiaren azterketan ildo 
nagusiei bidea ireki dietenak. Grice, Sperber eta Wilson eta Clark eta Gerrig dira 
esparru orokor horretan gailentzen diren izenak, gure azterketa xeherako aukeratu 
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ditugunak. Horien teoriei sakon eta poliki begiratu diegu, ironiaz esateko zer duten 
ikusi nahi baikenuen, zer argitu duten fenomeno horretaz, eta zer geratu zaien ilun. 

 
Gricek ironiaz (eta, oro har, pragmatikaz) esandakoak ez dira hitz luzeak, baina 

bai esanguratsuak, ironia azaltzeko ildo nagusia bideratzen lagundu baitute. Griceren 
azalpenek bi zutabe dituzte: ironian hiztunak kualitatearen lehenengo maxima 
urratzen du (itxuraz eta agerian), eta, urraketa horren bidez, esango balu bezala egin 
duenaren kontraesankorra den zerbait inplikatzen du hiztunak. Hurbilpen horrek 
argitzen ditu ironiaren zenbait puntu funtsezko, eta intuitiboki oso argia da. Arazoak 
ere baditu alabaina. Griceren azalpenei darizkien ezintasunak aztertu ditugu: bere 
hurbilpena esango balitz bezala egitean oinarritzen duen arren, ez du kontzeptu hori 
egoki argitzen, eta iluntasun horrek arazoak sortzen ditu Gricek ironiaz emandako 
azalpenak haren teoria orokorrean txertatu nahi direnean. Gainera, Griceren 
argibideen arabera hiztun ironikoak esango balu bezala egiten duenaren 
kontraesankorra komunikatzen du, baina hori, jakin egin behar du entzuleak (kasu 
askotan) hiztuna ironiko izaten ari dela ulertzeko. Hurbilpen horrek, ilun izateaz gain, 
ironia-adibide asko zentzugabe bihurtzen dizkigu, beraz. Arazorik latzena honako hau 
dateke halere: kasu batzuetan hiztun ironikoak uste du esango balu bezala egiten ari 
dena (Dannyren adibideak erakusten digun gisan), eta hori Gricek ezin du esplikatu, 
haren hurbilpenaren arabera hiztunak, ironiko bada, kualitatearen lehenengo maxima 
urratu behar baitu, alegia ezin du esango balu bezala egiten ari dena uste.  

 
Horiek dira Griceri aurkitu dizkiogun ezinak. Bada besterik ere, ordea: haren 

hurbilpenari egotzi izan zaion muga bat, ironia adibideei ez ezik hizketa kasu gehienei 
aplika dakiekeena. Honetaz ari gara: Griceren azalpenek baierako hizketa kasuak 
argitzeko helburua dute, baina bada horiez harago beste kasu asko, azaldu 
beharrekoak denak. Ironian, zehazki, bestelako hizketa kasuen bidez egindako 
adibideak badaude, eta Gricek esandakoek ezin dituzte haiek argitu. Hori, muga bada, 
irtenbide errazeko muga dela erakutsi dugu; irtenbidea Hizketa-ekintzen Teoriako 
autoreek egindako lanean daukagu. Autore horiek (Searle, Haverkate eta Amante 
aztertu ditugu guk) ez dute kualitatearen lehenengo maximaren urraketan oinarritzen 
ironia, hizketa-ekintza orok duen zintzotasun baldintzarenean baizik. Teoria mailako 
zabalketa horrekin azal daitezke baierakoak ez diren ironia kasuak. Muga hori 
gaindituta ere, Griceri atzeman dizkiogun gainerako ezinek beren horretan diraute 
halere. 
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Orain, gure teoria zehatz-mehatz azalduta daukagunean, Griceren esplikazioei 
begiratu diegun honetan, gure hurbilpenak beste inorenaren baino gehiago harenaren 
antza duela ikus dezakegu. Lehenengo lotura azalekoa da, baina esanguratsua: hark 
ireki zuen bide terminologikoari jarraitu diogu, ironian esango balitz bezala egiten dela 
baieztatu baitugu geuk ere. Terminoaz harago, ironiari begiratzeko oinarrizko 
parekotasun bat erakusten du horrek: Gricerentzat bezalaxe, guretzat ere ironian 
hiztunak eduki batekin esateaz desberdina den zerbait egiten du, eta horrekin beste 
eduki bat komunikatzen du inplikatura gisa. Begiratu orokor eta zabal horretan bat 
nator Gricerekin. Haren hurbilpena, labur beharrez, zehaztugabea eta arazotsua zen, 
ordea; gurea, luze eta xeheki landu baitugu, zehatzagoa da, eta Griceri bereak ekarri 
zizkion arazoak ezagutzen genituenez, horiek ekiditeko moduan eraiki dugu. Hasteko, 
esango balitz bezala egitea hartu diogu Griceri, baina hori findu eta zorrotz definitu 
dugu; halaber, gure hurbilpen orokorrean leku zehatza eman diogu kontzeptu horri, 
egoki ahokatuta gera dadin. Bestalde, Gricek ironia bidez komunikatutakoa dela 
deritzana, zubi-edukia besterik ez dela baieztatu dugu guk, eta badela horrezaz harago 
hiztunak komunikatu nahi duenik. Iluna zena argitzeaz gain, zentzurik ez zuten 
adibideei azalpena eman diegu, beraz. Gricek inolaz ere azal ezin ditzakeela diruditen 
kasuek ere esplikazio erraza dute gurean: hiztunak esango balu bezala egin duen 
edukia uste duen kasuak dira Griceren hurbilpena hondatzera datozenak; gureak, ez 
kualitate maximaren urraketan (ezta zintzotasun baldintzarenean ere), baizik uste 
motibantearen eta ebb-edukiaren arteko diskordantzian oinarritzen denez, ez du 
arazorik ebb-edukiak hiztunaren usteren batekin (uste motibantea ez den edozeinekin) 
bat egiten duen kasua azaltzeko. 

 
Gure teoriak Griceren hurbilpenaren antza badu ere, ez da harenaren berdina, 

inondik inora: ondo ezagunak genituen haren hutsak gureari ekiterako, eta zulo 
beretara eramango gintuzten bidexkak saihestea genuen helburu. Bada puntu bat, 
Griceren hurbilpenaren zulotzat ez badugu ere, nolabaiteko muga badela onartu 
duguna: baierako kasuez haragoko adibideak azaltzeko ezintasuna. Gure teoria 
planteatzerakoan ere baierakoei begiratu diegu beti: Griceren muga gurearentzat ere 
muga dela ondoriozta dezake baten batek. Gricerena bezain erraz konpon daiteke 
gurea, ordea: baierako kasuetatik aurrera eramango gaituen ildoa Hizketa-ekintzen 
Teoriakoek eskainitakoa da, bai harenarentzat eta bai gurearentzat. 
 

Griceren eta hizketa-ekintzetako autoreen ildoa analizatu eta gero, Sperber eta 
Wilsonen hurbilpenari heldu diogu. Horien arabera, ironian oihartzunezko aipamen 
bat egiten da, eta hiztunak jarrera negatiboa erakusten du aipatu duenarekiko. 
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Definizio hori zenbait adibideri aplikatzen erraza dela ikusi dugu, alegia argi atzeman 
daitezkeela funtsezko puntu horiek zenbait adibidetan. Ez da hori, ordea, kasu 
guztietan erraza. Adibideak aldatu heinean, oihartzunezko aipamenaren kontzeptua 
ere aldatu egin beharra dagoela erakutsi dugu, baldin eta kontzeptu horrekin azaldu 
nahi baditugu ironia-adibide guztiak. Antzeko ondorioak atera ditugu hurrengo 
atalean, Clark eta Gerrigen teoria analizatu dugunean: autore horien arabera, ironiaren 
muina antzeztean datza. Ikusi dugu, ordea, antzezpena zenbait adibidetan erraz eta 
intuitiboki argi aurkitzen badugu ere, adibideak aldatzen ditugun neurrian argitasuna 
zeharo galdu egiten dela: oihartzunezko aipamenarekin gertatu zaigun bezalaxe. Clark 
eta Gerrigek ez dute beren kontzeptu giltzarria zehazki definitzen, eta horrek ez dio 
erabilerari batere laguntzen: zenbait ironia-kasutan antzezpena badagoela esan ahal 
izateko, kontzeptu horri nahiko modu ahulean heldu behar diogu; ahultasun horrekin, 
alabaina, ezin ditugu kasu ironikoak gainerakoetatik bereizi, denetariko adibideak 
sartzen baitzaizkigu antzezpenaren zaku lauso horren barruan. 

 
Oihartzunezko Aipamenaren Teoriak eta Antzezpenarenak borroka pribatu bat 

dute ironiaren esparruan: bestearen esplikazioen hutsak azpimarratzea eta 
norberarenak estaltzea da borroka horren funtsa. Arraroa eman dezake, horregatik, bi 
teoria horiek funtsean nahiko antzekoak direla baieztatzea, baina horixe da gure 
baieztapena: antzezpenaren eta oihartzunezko aipamenaren arteko borroka ñabardurei 
buruzkoa da, bi teoria horien arteko aldea, xehetasunen mailakoa da, izan ere, beste 
ezer baino gehiago. Antzezpentzat har daitekeen adibidea hartu ahal izango da, oro 
har, oihartzunezko aipamentzat; berdin alderantziz. Simetria hori haustera datozen 
kontradibideak muturreko kasuak dira, aparteko minoria bat, gehienetan 
artifizialegiak, borroka honen balantza alde batera mugiarazteko soilik ekarri direnak 
gudu-zelaira. Bi teoria horiei epai bera egin diegu guk, beraz: antzezpena eta 
oihartzunezko aipamena atzeman daitezke ironia kasu batzuetan, baina ez beste 
batzuetan, kontzeptu horiei duintasunez heldu nahi badiegu behintzat. Azaltzen 
direnetan, ordea, indar biziz ageri dira: oihartzunak eta antzezpenak ironia-adibide 
horietan garrantzi handia dutela dirudi. Gure lanean aurrera egin ahala eman diegu 
azalpena bi puntu horiei: alde batetik, ikusi dugu ez antzezpenak ez oihartzunezko 
aipamenak dutela lekurik hizketa ironikoaz eman dugun definizioan; horregatik ez 
dira ironia-adibide guztietan ageri. Alabaina, hizketa ironikoaren prozesuan leku bana 
eman diegu: aurrena oihartzunari, kontraesanarekin batera ironiaren adierazpide 
tipikoa dela erakutsi baitugu; gero antzezpenari, horren kontzepziorik ahulenean gure 
ebb-egitearekin parekagarri izan daitekeela ikusi dugu-eta. Badute lekua, beraz, 
ironian, horren muin bereizlean ez bada ere; horregatik dira, hain zuzen, oso ohikoak 
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bi kontzeptu horiek ironia-adibideetan. Argituta utzi ditugu, horrela, bi kontzeptu 
horien beharrezkotasunik eza batetik eta, bestetik, horien maiztasuna eta indarra. 

 
Bi teorien arteko alderaketarekin bukatu dugu horiez biez esateko geneukana, 

eta, bidenabar, ironiari buruzko hurbilpenez egiteko genuen azterketa. Ikusi dugu 
hurbilpen bakoitzak badituela bere abantailak eta ezinak, baina arazo batzuk berdin 
agertzen zaizkiela batzuei eta besteei. Partekatutako alderdi horiek analizatu ditugu 
jarraian: aztertu ditugun hurbilpenetan ageri diren bi puntu komun nabarmenarazi 
ditugu, eta horiek sakon landu. Hasteko, ironian zerbait esan egiten dela baieztatzea 
saihesten dute aztertu ditugun autoreek; horren ordez nork bere formula eskaintzen 
digu, desberdina denek, baina zintzotasunik ezaren bidetik datozkigunak denak. 
Autore horiek eskaintzen dizkiguten formulak saihesbideak direla ohartu garenean 
atzeman dugu horien azpian datzan arazoa: esandakoak ironian sortzen duen auzia. 
Aztertu ditugun hurbilpenek ematen dizkiguten irtenbideak baztertu egin ditugunez, 
gurearen bila abiatzea besterik ez zaigu geratu. Hortxe hasi zaigu lan honetako 
bigarren pausoa, pausorik handiena seguru asko: besteek esandakoei begiratzetik 
gurea planteatzera pasatu gara. 

 
Esandakoarena da aztertutako teorietan aurkitu dugun lehenengo puntu 

partekatua, baina ez da bakarra, dagoeneko ondo dakigunez: bigarren bat ere bada, 
hurbilpen guztietan onartzen baita ironian hiztunaren jarrerak pisu handia duela, eta 
jarrera hori, oro har, negatiboa izan ohi dela. Bigarren hori ere teoria guztietan 
errepikatzen da, eta merezi izan du gure arreta. Baina bigarrena lehenengoaren atzetik 
beti. Hasi, esandakoaren auzia argitzetik hasi gara: bigarren kapitulu osoa eman dugu 
horretan. Gero itzuli gara jarrera negatibora: hirugarrenean. 

 
Lehenengo kapituluaren luzean aztertu ditugun autoreek darabiltzaten zenbait 

esamolderi (normalena “esan” aditza erabiltzea litzatekeenean erabili direnei) gertutik 
begiratu diegunean, ikusi dugu horiek ez direla saihesbide besterik: esandakoak, izan 
ere, arazoak sortuko dizkio ironia pragmatikatik azaldu nahi duenari, eta arazo horiek 
saihesteko sortutako ihesbideak dira esamolde horiek. Esamolde horiek 
pragmatikariak arazo batetik urrundu eta beste batzuetara eraman dituzte, ordea: 
esango balitz bezala egitea, oihartzunez aipatzea eta antzeztea, hasiera batean 
soluziotzat sortu badira ere, azkenean arazotsu gertatzen dira beren horretan. 
Lehenengo kapituluan arazo horiei begiratu diegu; bigarrenean, gure azterketa 
sakonagora eramateko parada izan dugu: esamolde horiek hasiera batean zergatik 
sortu dituzten argitu nahi izan dugu, alegia zein den esandakoaren auzia, ironia aztertu 
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nahi izan duen orori buruhausteak sortu dizkiona. Auzi hori argitzetik etorriko da, 
izan ere, horri aurre egiteko bide egokia.  

 
Esandakoaren auzia ahalik eta erarik zuzenenean planteatzen saiatu gara. 

Horretarako, galdera erraz bati emandako erantzun intuitiboaren bila abiatu gara: “zer 
esan du ironiko izan den hiztunak?”. Galderak erraza dirudien arren, ikusi dugu horri 
intuizio soilez erantzutea korapilatsua dela, eta ez dugu erantzun aski onik aurkitu. 
Erantzunak bilatze horretan ohartu gara ez dela gauza erraza “esan”, “baieztatu” eta 
antzeko aditz arruntak erabiliz ironia-adibideen berri ematea. “Ironikoki esatea” 
zerbait berezi dela ulertu dugu. Berezitasun hori islatuko duten kontzeptuak 
harrapatzearren sortu dituztela beste autoreek esamolde bereziak, ironia azaltzeari 
eskainiak. Haienak onartu ez ditugunez, geure irtenbide propioaren bila abiatu gara 
gu. Gure helburua ez zen, alabaina, ironian “esatea”ren ordez erabiliko dugun 
esamolde bat proposatzea, ez zen hori soilik behintzat. Ondotxo genekien, izan ere, 
esandakoak, ironia kasuetan arazo bereziak sortzen baditu ere, hizkuntzaren filosofian, 
semantikan eta pragmatikan ere nahiko buruhauste sortu duela. Hasteko, beraz, 
kontzeptu hori argitu dugu, oinarrizko kontzeptuetan xehatu; esandakoaren azterketa 
fina egiteak ahalbidetu baitigu ironian kontzeptu horrek sortzen duen arazoa zehatz-
mehatz bistaratzen, eta horrela izan gara horri erantzuteko gai. 

 
Bigarren kapituluko helburua erabat zehaztuta geneukan, bada: esandakoa 

argitu, horrek ironian sortzen duen arazoa ondo ulertu ahal izateko, eta horrela arazo 
horri soluzio egoki bat emateko. Argitze horri ekiteko esparrurik joriena aukeratu 
dugu hasteko: Pragmatika Kritikoak irekitako ildoa. Ildo horri deritzagu argigarriena; 
horretan bereizita datozkigu, izan ere, esaldien edukiak, esandakoa, egia-baldintzak, 
eta adierazitako proposizioak. Kasurik arruntenetan horiek guztiak estu lotuta agertu 
ohi badira ere, ez da denetan arruntena guk aztertu nahi genuen hizketa-kasua; 
horrenbestean, kontzepturik xeheenak bereizita edukitzea komeni zitzaigun. Hortik 
abiatu eta ekin diogu geure azterketari, beraz. Oinarri-oinarritik hasita argitu ditugu 
gure azterketan erabiliko genituen tresnak, ikuspegi panoramiko oso eta zehatza lortu 
dugun arte: esaldi batek eduki desberdinak izan ohi ditu; horietako batekiko 
konprometitzen bada hiztuna esaldia egitearekin, eduki horrekiko erantzukizuna 
hartu du; eta konpromisoa hartzea baldintza beharrezkoa da eduki bat esateko. 
Bestalde, esaldi bat egitea motibatu duen ustea da hiztunaren uste motibantea, kasurik 
arruntenetan esaldiaren eduki lokutiboarekin bat egiten duena. Azkeneko zehaztapena 
inplikaturei buruzkoa izan da: haragoko inplikaturak inferitzeko erabiltzen diren 
inplikaturei “zubi-eduki” deritze. Kontzeptu-sare horrek lagundu digu gero ironia-
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adibideak errotik aztertu eta azaltzen; horretan hasi aurretik, hurbilpen orokorrari 
zegozkion zenbait puntu nabarmendu ditugu halere. Kasurik sinpleenen azterketa 
aitzakiatzat hartuta, ikusi dugu, batetik, esaldi bakoitzean eduki bat baino gehiago 
ageri zaigula; bestetik, inplikaturetara iristeko ez dagoela eduki lokutibotik (are 
esandakotik) pasatu beharrik; eta, azkenik, esandakoa eta eduki lokutiboa bi gauza 
desberdin direla ikusi dugu, askotan bat egiten badute ere, zenbait kasutan bereiz 
baitatozkigu.  

 
Hurbilpen teoriko bat planteatu dugu: kontzeptuak zehatz definitu, zenbait 

alderdi aipagarri azpimarratu, eta hurbilpen horrek kasu sinpleetan arazorik gabe 
funtzionatzen duela ikusi dugu. Tresneria garbi-garbi eta lanean geneukan, beraz, eta 
iritsia zen ironia-adibide bat sistema horretan sartzeko ordua. Lagun finaren adibidea 
aukeratu dugu akuritzat, eta hori aztertzeari ekin diogu, gainerako kasuak bezalakoa 
bailitzan, gure sisteman trabatuta geratzen zen uneak ironiaz zerbait esango 
zigulakoan. Berehala iritsi zaigu une hori, eta atzeman dugu ironia kasurik 
arruntenetatik bereiztea ahalbidetuko zigun ezaugarri nagusia: hiztunaren uste 
motibantearen eduki erreferentzialak ez du bat egiten esaldiaren eduki lokutiboarekin. 
Horretaz ohartu orduko, adibidearen azterketa gelditu eta puntu horri gertu-gertutik 
begiratu diogu. Horrela ikusi dugu ironia ez dela diskordantzia hori duen kasu 
bakarra; aitzitik, edukien arteko alde horrek ezaugarri bereziak ditu ironian (baita 
metaforan ere): hiztun ironikoak ez dio bere burua eduki bati atxikitzen, eta 
atxikimendu gabezia hori entzulearentzat ageriko izan dadin nahi du. Kasu horretan, 
hiztuna eduki bat esango balu bezala egiten ari dela deritzagu, eta termino horri tiraka 
definitu dugu ironia: ironia ebb-kasu bat da, eta ironia azaltzeko gure teoria “ebb-
teoria”. Ironian hiztunak eduki bat ebb-egiten du, eta horrekin beste eduki bat 
komunikatzen du: eduki ironikoa.  

 
Pauso hori izan da, seguru asko, gure bide luzean esanguratsuena. Azaletik 

begiratuta, pentsa daiteke besteei leporatu diegun trikimailu bera egin dugula gerok: 
ironian “esandakoa” ezin dela ahokatu ohartu garenean, horren ordezko esamolde bat 
hartu dugula, “esango balitz bezala egitea” alegia, gainerakoek beste esamolde 
batzuekin egin duten gisan. Hori baino gehiago egin dugu guk, ordea: hasteko, ulertu 
egin dugu esandakoa zergatik ezin den ironiaren azterketan erraz ahokatu, alegia ikusi 
egin dugu kontzeptu horren barrenean zer dagoen ironiak sobera duena. Konpromisoa 
da esandakoari loturik doana eta ironia kasuetan eduki lokutiboan atzeman ezin 
duguna. Puntu horretara iristerako, ordea, argitua genuen konpromisoak esatean zuen 
lekua: eduki bat esatean eduki horrekiko konpromisoa hartzen da, nahitaez. Ironian 
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hiztunak ez du konpromisorik hartu eduki horrekiko; baina eduki hori hor daukagu 
oraindik, eta ohartu gara hiztunak beste zerbait egiten duela eduki horrekin: 
konpromiso gabezia agerian erakusten du. Hori guztia mahai gainean izanda, gai izan 
gara esamolde berriari eduki zehatza emateko: esango balitz bezala egitea, eduki 
batekiko konpromisorik eza agerian erakustea da. Horixe da hiztun ironikoak egiten 
duena. Ez da esatea, baina bada zerbait, hiztun batek ironikoki ari denean sistematikoki 
egiten duen zerbait, eta azterketa pragmatiko batean merezi du ezaugarritze fin eta 
zehatza, eta ez soilik sistema orokorrari hala-hola lotuta geratzen den esamolde soil 
bat. 

 
Bidean aurrera egin dugunean, ohartu gara, bada, esandakoaren auzi generitzan 

hari ondo jarri diogula izena: esandakoari baitagokio ironiari baino gehiago. Hau da, 
egia da ironian hiztunak ez duela egiten eduki batekin kasu ez-ironikoetan egiten duen 
gauza bera, badela zerbait desberdin alegia; baina, desberdintasun hori ulertzea ez 
litzateke horren zail baldin hori ulertzera esandakoa esku artean dugula gerturatuko ez 
bagina. Esandakoa kontzeptu erabilgarria da, baina ez da erabat trinkoa: bere barrenean 
josiak ditu kontzeptu oinarrizkoago batzuk. Horiek xehatuta, tresna finagoak ditugu 
eskura, eta horiekin bai, horiekin harrapatu ahal izango dugu ironian nabarmen ageri 
den desberdintasuna. Esandakorik ez dugu atzemango, baina bai horren antzeko beste 
gauza bat, esango balitz bezala egindakoa, hartaz konpromisoan soilik desberdintzen 
dena. 

 
Lan honetako emaitzarik behinena bidearen erdian lortu dugu: ironiaren 

oinarrizko definizio bat osatu dugu, pragmatika kritikoaren esparruan erraz eta egoki 
ahokatzen dena. Oinarrizko lehenengo definizio horren zenbait alderdi argitu dugu 
gero, ironiaren zutabeak pixkanaka garbituz, gure definizioa lurrari tinko lotuta gera 
zedin. Hasteko, ikusi dugu hiztunak esango balu bezala egiten duenak ez duela zertan 
esaldiaren eduki lokutiboa izan, eduki erreflexiboren batekin ere egin daitekeela gauza 
bera. Jarraian, eduki bat ebb-egiteak nora eramaten gaituen ikusi dugu: hiztunak eduki 
ironiko bat inplikatzen du. Eduki ironikoari buruz hau eta beste argitu ditugu, baina 
puntu bat nabarmenarazi nahi izan dugu beste ezeren gainetik: autore gehienen iritziz 
hiztun ironikoak komunikatutakoa dena, guretzat ez da eduki ironikoaren hasiera 
besterik, hau da, eduki ironiko osoa atzematea ahalbidetuko digun lehenengo pausoa, 
lehenengo inplikaturak, eduki ironikoaren zubi-edukia alegia. Horrekin bereizi gara 
besteetatik, Gricerengandik bereziki: azaldu dugu goraxeago haren hurbilpenak 
nolabait zentzugabe egiten zituela ironia adibideak, hiztunak komunikatu nahi duena 
ez baita entzuleak aurretiaz jakin beharra daukan zerbait besterik. Gure hurbilpenean, 
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ordea, entzuleak aurretiaz jakin ohi duen hori ez da eduki ironikoaren hasiera besterik, 
entzuleari haragoko inplikaturak inferitzen lagunduko diona, hots, zubi-edukia. 
Planteamendu horrekin, hiztun ironikoak komunikatzen duenaren ikuspegi zabalagoa, 
zehatzagoa eta askozaz ere intuitiboagoa lortu dugu.  

 
Aurretik ebb-edukiarekin egin dugun bezalaxe, eduki ironikoaren zutabeak 

zehaztu ondoren horren inguruak txukundu ditugu: alegia horren zenbait ezaugarri 
argitu ditugu. Eduki ironikoa inplikaturaz osatzen denez, horien ezaugarriak ditu: 
indeterminaziorako joera du eta ezabagarria da. Alderdi horiei argia emanez, gero eta 
txukunago, garbiago, ikusi ditugu ebb-edukia eta eduki-ironikoa, eta batetik besterako 
iragatea.  

 
Behin baino gehiagotan aipatu dugu gure hurbilpenak, izatekotan, 

Gricerenaren antza duela beste inorenarena baino gehiago. Hori horrela izanda, 
pentsatzekoa da hari egin dizkiogun zenbait kritika guri ere egin diezazkiguketela, 
alegia Gricerenean ahul ziruditen puntuak aurkitu nahi izango dituztela gurean ere. 
Horietako bi ekarri ditugu mahai gainera, eta horrela, gure hurbilpenari jar 
dakizkiokeen bi objekzio aztertu ditugu, balekotik zer duten ikusteko. Lehenengo 
objekzioak Dannyren adibidea du banderatzat: esango balitz bezala egindakoa egiaz 
uste duten hiztunen kasuei buruzko objekzioa da. Gricek ezin zien horiei erantzun, 
ironiaz eman zigun azalpena juxtu hiztunaren usterik ezean oinarritzen baita, hau da, 
Griceren arabera hiztun ironikoak beti urratzen du (agerian eta itxuraz) kualitatearen 
lehenengo maxima. Ez zeukan saihesbide handirik objekzio horrentzat, horrenbestean. 
Gure hurbilpenari begiratuta, eman dezake arazoa berdina dela guretzat, eta soluzioa 
ere berdin dela ezinezko gure hurbilpenarentzat. Azterketa sakonak berehala argitu 
digu auzi hori, ordea: ez dugu soluziorik behar, ez baitugu  arazorik adibide horiek 
azaltzeko. Gure hurbilpenean ez dugu sekula esan esaldi ironiko baten eduki 
lokutiboak ezin duenik bat egin hiztunaren usteren baten eduki erreferentzialarekin 
(hori litzateke, gutxi gorabehera, Gricek esaten duena gure hitzetara ekarrita); guk esan 
duguna da, hiztun ironikoaren uste motibantearen eduki erreferentzialak ezin duela 
bat egin esaldiaren eduki (oro har) lokutiboarekin. Eta baldintza hori, ez dute hausten 
Dannyren adibidearen gisakoek. Ez dakarkigu arazorik balizko objekzio lehenak. 

 
Bigarrena ere ez da objekzio benetakoa gurearentzat, Gricerentzat ere ez zela 

onartu dugun bezala: egia da bai harena eta bai gurea ere baierako ironia kasuak 
argitzean oinarritu ditugula. Muga hori, ordea, nahiko erraz gainditzeko modukoa da, 
baldin eta Hizketa-ekintzen Teoriak eskaintzen digun zabalketa hartzen badugu.  
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Balizko bi objekzio horiei erantzunda amaitu dugu gure lanaren bigarren 

pausoa: ironiaren oinarriak pragmatikatik nola esplika daitezkeen erakutsi dugu. Ez 
dugu, alabaina, ironiaren definizio erabat bereizlea osatu horrekin: ironia ebb-
fenomeno bat da, baina ez da bakarra. Eduki bat ebb-egin eta horrekin beste bat 
komunikatzen den beste kasurik ere bada. Ironia horiez erabat bereiztea lortuko 
bagenuen, areagoko ezaugarrien bila jo beharra geneukan. Eta halaxe egin dugu. 
Bilatze horri nondik ekin jakiteko bagenuen pista baliotsu bat: lehenengo kapituluan, 
teoria desberdinetan atzeman ditugun bi puntu komun nabarmendu ditugu. 
Horietatik lehenengoak esandakoaren auzira eraman gaitu, eta hari tiraka osatu dugu 
gure oinarrizko definizioa. Bigarrenak lagundu digu ironiaren bereizgarri zehatzagoen 
bila nondik nora jo asmatzen: badakigu beste teoria guztietan eman zaiola garrantzia 
hiztun ironikoaren jarrera oro har negatiboari. Gure oinarrietatik jarrera horri begiratu 
diogunean, argi eta zehatz ikusi dugu gurean ere baduela lekurik bereizgarri horrek: 
ironia-adibide oro da kritiko gure ustez. Baieztapen horrekin, beste autore gehienek 
baino harago jo dugu; beste teorietan, izan ere, utzi ohi da zirrikitu bat jarrera 
negatiborik gabeko adibideak azaldu ahal izateko. Ironiak ez du, ordea, zirrikituen 
beharrik. Hori erakutsi dugu, hasteko, kritika zeri deritzagun zehatz definituz  eta, 
jarraian, definizio zorrotz hori adibide orori erraz eta argi aplika dakiokeela 
demostratuz.  

 
Ironia kritiko da. Beti. Ez da hori horren bereizgarri bakarra, ordea: adibide 

ironikoak umoretsuak izan ohi dira. Umorearen teorietan aise ikusten denez, ez da 
erraza umorearen definizio zehatz eta egokirik lortzea. Ikusi dugu, halere, 
inkongruentzia baten ebazpenean oinarrituta azaldu ohi dela umorea; halaber, gure 
teorian funtsatuta ironian inkongruentzia erraz aurki dezakegula ikusi dugu. Ironian, 
beraz, kritika dago nahitaez, eta umorea sarri.  

 
Hirugarren bereizgarrirako aurretik esandako batzuk berreskuratu ditugu: 

Grice eta relebantistak aztertu ditugunean, onartu dugu haien teorietako kontzeptu 
bereizgarriek (kontraesanak eta oihartzunak) maiztasun eta indar nabarmena zutela 
ironia-adibideetan. Ez genien oraindaino merezi duten arretarik jarri, ordea. Ironiaren 
bereizgarriei begiratzen aritu garenean iritsi zaigu horretarako garaia: kontraesana eta 
oihartzuna hiztun ironikoak erabili ohi dituen bi molde dira, batetik, ironiko izaten ari 
dela ohartarazteko eta, bestetik, eduki ironikorako bidea seinalatzeko. Horrela kitatu 
dugu bi kontzeptu horiekin geneukan zorra eta, bidenabar, geure teoria osatu dugu, 
ironiaren hirugarren bereizgarri horrekin. 
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Ironiaz esateko geneuzkanak hemen amaitu zaizkigu. Beste hiru fenomenori 

heltzeko parada izan dugu halere. Hasteko sarkasmoari, askotan ironiarekin nahasita 
agertu ohi zaigun horri. Lan hau hasterako esanik genuen sarkasmoa ironiari traba 
eginaz agertu ohi zaigula askotan; horregatik ez ikusiarena egin diogu gure azterketan 
azaldu zaigun bakoitzean. Ironia zer den argitu dugunean itzuli gara fenomeno 
horretara: ironiaren oinarriak ondo funtsatuta genituenez, ez genuen sarkasmoak 
horiek hondatuko zizkigun beldurrik. Horrela lortu dugu sarkasmoak gure teorian 
duen lekua argitzea: ironiarik gogorrena da sarkasmoa, biktimak dituena, eta argi 
adierazitakoa. Hasiera batean traba zirudiena gure teoriaren aberasgarri bihurtu zaigu. 

 
Sarkasmoari emandako tartearekin amaitu dugu, azkenik, ironiaren 

ezaugarritze osoa: oinarri-oinarriko definizioarekin hasi gara, ironiaren sustraiak ebb-
egitean dautzala atzemanaz; funts horren gainean ironiaren bereizgarri finagoak josi 
ditugu: kritika, umorea, eta adierazpide berekiak; bukatzeko, marko argi horretan 
sarkasmoari dagokion lekua eman diogu. Ironiaren irudi osatu hori esku artean izan 
dugunean, beste bi fenomenori begiratu diegu: metaforari eta antzezpenari. Horiek 
biek jarri gaituzte gure lanak hemendik aurrera hartuko duen bideari begira. 
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5.2.  |  AURRERA BEGIRAKOAK 

 

 

 
 
 
 

Lan hau egiten hasi ginenean bagenekien nora iritsi nahi genuen: ironiaren 
azalpen pragmatikora. Urratsez urrats, iritsi gara helburu horretaraino, lortu dugu 
azalpen hori. Horra iristeko bidean gauza asko argitu dugu ironiari buruz. Baina hori 
baino gehiago ere egin dugu, eta, bereziki, bide horri jarraituta hori baino askozaz ere 
gehiago egin dezakegula ikusi dugu. 

 
Gure azterketak ate berri bat baino gehiago ireki digu. Alde batetik, ironiari 

argia eman diogunean, eta argi hori gero eta zehatz eta garbiagoa izatea lortu dugun 
heinean, ironia ez ezik, beste zenbait fenomeno ere antzeman dugu haren aldamenean. 
Horietatik batzuk igarri besterik ez ditugu egin, azaletik begiratu diegu: hor genituen, 
esaterako, gezurrak, edo hiztunaren okerrak. Baina bada ironiari ondo lotuta agertu 
zaigun fenomeno bat, ironiari begiratutakoan aldi oro haren aldamenean sumatu 
duguna: metaforaz ari gara, jakina. Metafora ebb-fenomeno bat da, ironia den 
bezalaxe. Gure bide luzean izan dugu metaforari arreta erabatekoa jartzeko parada. 
Baina ez dugu metaforaren bidean kilometro asko egin; hori baino gehiago, atea ireki 
diogu fenomeno horrek ebb-teorian izango duen bideari. Ironiaren bidean gindoazela, 
metaforaren atea aurkitu dugu; hura ireki eta han zabaldu zaigun bideari begiratu 
diogu, baina ironiarena erabat utzi gabe. Lan honen mugetatik harago baitago egiteko 
hori: honekin amaitzen dugunean hasiko da irekita geratu diren ateetatik aurrera 
egiteko garaia. Eta metaforak erakutsi digu ebb-teoriak ate berri asko irekitzeko aukera 
ematen digula. 
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Egindako bidean zabaldu zaigun atea da metafora. Antzezpena, aldiz, besteek 
egindako bideak aztertutakoan maiz aurkitu dugun arrastoa da. Geure bidea bukatu 
eta inon antzezpenik ez dugula aurkitu ohartu garenean, antzezpenaren atearen bila 
hasi gara. Horri buruz hausnartzean, ulertu dugu, batetik, ez dagoela 
antzezpenarentzat aterik ebb-teoriaren bidean. Ikusi dugu “antzezpena” bi gauzari 
esan izan zaiola, baina bi horiek ez direla ate: antzezpenaren lehenengo kontzepzioan, 
termino horrek gure bidearen oinarrietatik bat izendatzen du: antzezpena ebb-egitea 
da. Kontzepziorik gogorrenaren atearen bila abiatu garenean, ebb-egitearenaz 
bestelakoa den eremu batera sartu gara ohartzeke: antzezpena, zentzu horretan, 
urruntzen da hizketa-kasurik sinple edo arruntenen bidetik, baina ez ebb-teoriaren 
bidezidorrean barrena, fikzioaren esparrura ongi etorri egiten digun atakatik aurrera 
baizik. Esparru horri ere eman diogu begiratu bat, ironia ondo ezagutzeak eman digun 
segurantziaz, baina gure bidetik gehiegi urrun gaitezkeela pentsatzeko inuzente izan 
gabe. Ironia aztertu dugunean sumatu dugu badela zerbait ironia eta antzezpena 
lotzen dituena, baina ikusi dugu bi horiek ez dituela ebb-egiteak lotzen. Lotura horiek 
argitzea dugu gaurgeroko lana, antzezpena argitzeak fikzioaren eremura sartzen 
lagunduko digula jakinda. 
 
 Ironia pragmatikatik argitu dugu. Hemendik aurrerako pausoak bi eratakoak 
izango dira: batetik, ironia aztertzean neurri batean edo bestean horri lotuta agertu 
zaizkigun zenbait kontzeptu, termino edo fenomeno argitzeko bidexkak ireki zaizkigu. 
Bestetik, ironia esplikatzeko josi dugun ebb-teoriak beste fenomeno batzuk argitzeko 
balio duela ikusi dugu, baina argiketa hori egiteko daukagu oraindik. Ebb-teoriak nora 
eramaten gaituen ikustea, edo sumatu ditugun beste fenomeno batzuetara zein 
bidetatik irits gaitezkeen asmatzea, biak dira hemendik aurrera egitekoak. 
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Begin at the beginning and go on till you come to the end; then stop.   
(Lewis Carroll, Alice in Wonderland) � 
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Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek Aitorren sekretu bat 
saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite bai Aitorrek eta bai haren entzuleek 
ere. Aitorrek: 

_________________________________________________ (1) Xabier lagun fina da. 
 
Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek Aitorren sekretu bat 
saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite bai Aitorrek eta bai haren entzuleek 
ere. Xabier gelan sartu den une berean, eta hark entzuteko moduan, Aitorrek: 

_______________________________________________(1b) Xabier lagun fina da. 
 
Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek Aitorren sekretu bat 
saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite bai Aitorrek eta bai haren entzuleek 
ere, zeinen artean dagoen Xabier bera. Aitorrek Xabierri: 

___________________________________________________________(1c) Lagun fina zara zu. 
 
Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek Aitorren sekretu bat 
saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite bai Aitorrek eta bai haren entzuleek 
ere. Aitorrek: 

_____________________________________(1d) Lankideak dira lagunik finenak. 
 

Aitor eta Xabier adiskide izan dira gaur arte. Orain, ordea, Xabierrek Aitorren sekretu bat 
saldu dio Aitorren laneko aurkari bati. Hori badakite bai Aitorrek eta bai Xabierren 
gainerako entzuleek ere. Xabierrek: 

______________________________________________(1e) Aitorren lagun fina naiz ni. 
 
 

 Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta euria hasi die 
gogotik. Maryk (sarkastikoki):  

___________________________________ (2) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina. 
 
Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta euria hasi die 
gogotik. Maryk (sarkastikoki):  

____(2b) Hau da hau eguraldi ederra: ez dut sekula horren egun bero, eguzkitsu eta lehorrik ezagutu! 
 
Peter: “Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko”. Egun-pasa joan, eta euria hasi die 
gogotik. Maryk (sarkastikoki):  

____________________________________(2c) Ez nago erabat seguru, baina esango nuke, badirudiela, ez 
ote duen ba, agian, euri tanta txikiren bat hasi. 

 

Peter eta Mary mendira joan dira, eta berehala euria hasi du goitik behera. Maryk 
(sarkastikoki):  

____________________(2’) Eguraldi ederra egiten du egun-pasa joateko, alajaina!  
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Bilera batean, Danny eztabaidan jaun eta jabe izan zen. Nabari zen gaia ezaguna zitzaiola, 
baina amorragarria zen bere jakituria zein harro erakusten zuen ikustea. Jessek, Dannyren 
ikaskide batek, zera esan zion:  

_______________________________________________ (3) Asko dakizu, alajaina. 
 
 

Aita batek, mailua trakets erabiltzeagatik min hartu duen semeari:  
____________________________________________(4) Oso ondo, jarraitu zeure buruari min egiten! 

 
 
________________________________________(5) Zorionak ideia ergel horregatik. 

 
 

Fran, 20 urteko gaztea, ergelarena egiten ari da egun osoan. Ainarak:  
_________________________________________________________________ (6) Zuk zenbat urte dituzu? 
 

 
Iruntza karga-karga eginda iritsi da ezkaratzera, liburuz beterik eskuak. Badu nahiko lan atea 
irekitzen. Ander orduantxe atera da ezkaratzetik kalera, baina ez dio ateari eutsi, eta kanpoan utzi 
du Iruntza, liburu eta guzti. Iruntzak Anderri:  

____________________________________________________________(7) Eskerrik asko! 
 

 
Festa batean dago Don, eta bere nagusiaren gainera edari bat erori zaio. Billek: 

__________________________________________________________________(8) Mugimendu dotorea. 
 

 
______________________(9) Nire doluminik bizienak zure semearen jaiotzagatik. 

  
 
(10a) Katua mahai gainean dago. 
(10b)  “Katua” bost letrako hitza da. 

  
 
(11a)  Zer da ironia? 
(11b)“Zer da ironia?” galdera okerra da. 

 
 

  Peter: Jonestarrak ez datoz festara. 
  Mary: (12) Ez datoz, uhm. Hori horrela  bada, Smithtarrak gonbida genitzake. 
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___________________(13) Joe jenio bat da pentsatzen duena erotuta dago. 

 
 
___(14) Sinetsi eguraldi agentziari! Ikusi zein eguraldi ederra egiten duen: euria, euria, euria. 

 
 
Ekai zarauztarra da, eta bertako euskalkian hitz egiten du, ese-ak han eta hemen ahoskatuz. 
Tolosaldeko lagun talde batekin ari da hizketan, eta honela entzun dute Ekaik egindako esaldia 
entzuleek, horien artean Alainek: 

  Ekai: Se esan desu? 
  Alaine: (15) Se esan desu?  

 
 

Eneida eta Oier jostatzen ari dira; Eneida bere lurrak zaintzen ari den indioa da, eta Oier 
Eneidari eraso egin dion unaia. Oierrek: 

____________________(16) Behi guztiak akabatu eta lurrak kiskaliko dizkizut! 
 
 
_____(17) Kanpoan zero azpiko tenperatura daukagu berriro: benetako bero-bolada! 

 
 
Junek azterketa bat egin berri du. Oso gaizki egin duela esan dio Enekori, behin eta berriz. 
Notak jasotzeko egunean June eta Eneko elkarrekin daude, eta biek ikusten dute Junek 
hamar atera duela. Enekok: 

_______________________________________ (18) Oso gaizki egin zenuen azterketa, alajaina. 
 

 
JPk ohar bat aurkitzen du, Mark Twainek idatzitakoa, bere txabolako liburu zahar batean 
gordeta. Honela dio oharrak: 

________(19) Kokoteraino nago jendea bidali eta bidali ari zaidan igelei buruzko ipuin horiez guztiez. 
 
 
_____________________(20a) Ni Joana naiz 
                   _________________________(20b) Joana Joana da 
                                        ___________________________(20c) Ni ni naiz 
 
 
_________________(21) Dena amaitu zenean, eta errege etsaiak beren garaipena ospatzen ari zirenean, Te 
Deum-ka, nor bere kanpamentuan… 
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2007ko maiatzaren 28an honela dio egunkari bateko izenburuak: 

_____________________________________(22) Atzo arratsaldean AAk eta FFk hauteskundeak irabazi 
izana ospatu zuten, harrotasunez gainezka, nork bere egoitzan. 
 

 
Kepa eta Joana ate baten aurrera iritsi dira, eta Kepak ez dio hura ireki Joanari. Joana, tradizioen 
zale baita, haserretu egin zaio Kepari, eta esaldi hau egin dio: 

______________________________________________________(23) Eskerrik asko atea irekitzeagatik. 
 

 
Nancy eta Jane hondartzara egun-pasa joateko planak egiten ari dira. Janek, beti zer eguraldi 
egingo duen asmatu nahi, eta ezin: “Bihar euria egingo du seguru asko”. Hurrengo egunean, 
epel dago eta eguzkia egiten du. Leihotik begira, Nancyk:  

_________________________________________________________(24) Eguraldi txarra benetan 
 

 
Heldu batek aspaldi ikusi ez duen ilobari (zeina asko hazi den):  

______________________________________________________________(25) Ene, ez zara batere hazi! 

 
 
Bi maitaleren arteko elkarrizketan, batak besteari:  

_______________________________________________________(26) Ez zaitut batere maite. 

 
Alazne Iñigoren bikotea da. Gaur beraien urtemuga dela-eta, Iñigok espero zuen oparirik, baina ez 
dirudi Alaznek egun hau gogoan duenik. Etxera iristear direla, Iñigok izugarrizko erretolika bota 
dio Alazneri: urtemuga ahaztu duela, ez diola batere oparirik egin, eta horrek erakusten duela ez 
duela Iñigo batere maite. Etxean sartu direnean egongela lorez josia dago, Alaznek Iñigorentzat 
ekarritako lorez. Alaznek: 

__________________________________________(26b) Ez zaitut batere maite. 
 

 
S eta G autoan doaz, S gidatzen eta G aldamenean. Aparkalekura iritsi dira, eta huts-hutsa dago, 
leku librez betea. G-k:  

_______________________________(27) Ez da erraza izango aparkatzeko lekua aurkitzea. 
  

S eta G autoan doaz, S gidatzen eta G aldamenean. Aparkalekura iritsi aurretik, S esan eta 
esan aritu da ez dela erraza izango aparkatzeko lekurik aurkitzea. Aparkalekura iritsi dira, eta 
huts-hutsa dago, leku librez betea. G-k:  

______________________________________(27b)  Ez da erraza izango aparkatzeko lekua aurkitzea. 
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A eta B kalean behera doaz oinez, eta leihoa txikituta daukan auto bat ikusten dute.  B:  

________________________________________(28) Begira, auto horrek osorik ditu leiho guztiak. 

 
Paseo bat ematera atera garenean, kexuka hasi natzaizu, nire kalea hondatutako autoen 
zabortegi bihurtu dutela-eta. Gauzak asmatzen ari naizela esan didazu: autoek itxura ona 
dutela uste duzula. Orduantxe, leihoa txikituta daukan auto baten aldamenetik pasatu gara, 
eta zera esan dizut:  

___________________________________(28b) Begira, auto horrek osorik ditu leiho guztiak. 
 

 
Ibonen brokerrak hirugarren aldiz deitu dio gaur goizean, espero ez zituen irabaziak jaso 
dituela esateko: 

__________________________________(29) Sentitzen dut berriro molestatzea. 
 

Ibonen brokerrak hirugarren aldiz deitu dio gaur goizean, espero ez zituen irabaziak jaso 
dituela esateko. Ibonek oso lehor hartu dio telefonoa: “zein demontre da orain?!”. Brokerrak: 

_________________________________(29b) Sentitzen dut berriro molestatzea. 
 

 
58 urteko ingeles irakaslea “Biografiak Idazten” deritzana irakasten ari da. Ikasle bati galdera 
bat egin, eta oker erantzun dio hark. Irakasleak:  

_______________________________________________(30) Bikaina erantzuna.  

  
 
______________________________ (31) Lagunak. Beti hortxe, behar zaituztenean. 

 
 
Aimar eta Hodei autobusean doaz. Gizonezko bat esertzen zaie aurreko eserlekuan, eta purua 
erretzen hasten da, debekatua dagoen arren. Kea haiengana iristen da, eta Aimar eztulka 
hasten da. Aimar:  

_____________________(32) Izugarri gustatzen zait autobusetan puruak erretzen dituen jendea. 
 

 
_______(33) Munduko armadarik onena zuten pinguinoek, baita mazopek ere. 

 
 
Ainhoak Arantxari: “Zer moduz pasatu zenuen  atzoko zita itsua?”. Arantxak: 

_________________________________________________________________(34) Zapata politak zituen. 
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Juanmak Maialeni:  

________________________________(35) Zu zara nire bihotzeko azukre koxkorra. 

 
 

SUSAN: Ahh. Badakit. Ezagutzen dudan sarjentu bat, benetan higuingarria zena. Ez zuen 
emakumerik nahi bere ikasgaian, eta ahal zuen guztia egiten zuen horiek uxatzeko.  
ELLEN: Ados. 
SUSAN: ________________(36) Bai, bere laguntza ezinbestekoa eskertzeko. 
ELLEN: Bai, bai. 

 
 

Antzezlan batean, Maulek (Apoloren papera jokatuz): 
_______________________________________________(37) Ni naiz Zeusen semea. 

 

 



     283 
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