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Hitzaurrea 
 
Tesia 2006ko azaroaren 6an irakurri zen. Tesiko epaimahaian Manuel Carreiras 
(epaimahai burua, La Lagunako Unibertsitatea), Douglas Saddy (lehenengo 
epaimahaikidea, Postdameko Unibertsitatea), Beñat Oyharçabal (bigarren 
epaimahaikidea, CNRS), Iñaki Alegria (hirugarren epaimahaikidea, Euskal 
Herriko Unibertsitatea), eta Arantzazu Elordieta (epaimahaiko idazkaria, Euskal 
Herriko Unibertsitatekoa) izan ziren. Tesia Itziar Lakak (Euskal Herriko 
Unibertsitatea) zuzendu zuen eta bikain cum laude kalifikazioa lortu zuen. 
Tesiaren irakurketa ingelesez egin zen. Galderak eta erantzunak ingelesez, 
espainolez eta euskaraz egin ziren; horregatik eta Frantzian Christophe Pallier 
(CNRS) ikertzailearen laborategian egindako egonaldiagatik, tesiak doctor 
europeus izendapen berezia jaso zuen. 
 
Tesia burutzeko, Itziar Lakak zuzendu zuen “La representación del lenguaje en 
el cerebro bilingüe: desarrollo, maturación y patología” izeneko EHUko 
proiektutik doktorego aurreko dirusaria jaso nuen. 
 
Tesiaren helburu orokorra, eta oro har neurolinguistikarena, hizkuntzak 
burmuinean dituen euskarri neuralak lokalizatu, identifikatu eta aztertzea da. 
Tesiaren gaia aukeratzeko unean garrantzitsua izan zen genituen baliabideak 
eta euskarak eskaintzen dituen ezaugarri linguistikoak kontuan hartzea. Hala, 
irakurketa denborak eta Gertaerei Loturiko Potentzialak (ERP bezala 
ezaguna ingelesezko izenagatik: Event Related brain Potentials; euskaraz) 
teknikak erabili genituen. Bi teknika hauek erakutsita zuten guk aztertu nahi 
genuen gertaera linguistikoa aztertzeko erabilgarriak zirela. Euskararen hitz 
hurrenkera librea eta anbiguotasun sintaktikoaren prozesaketa aztertu 
genituen. Euskarak duen hitz hurrenkera libreak bide eman zigun euskaldunen 
garunetan hitz hurrenkera kanonikoak SubjektuaObjektuaAditza (SOV1) eta hitz 
hurrenkera eratorriek (OSV, kasu) zituzten zantzu elektrofisiologikoak 
aztertzeko. Horrez gain, gizakion mundu ezagutzak desanbiguatzen zituen 
egitura sintaktiko anbiguoak (ad. Ardiak otsoak jan ditu, non badakigun ardiek 
ez dituztela otsoak jaten) prozesatzeak sortzen duen erantzun 
elektrofisiologikoa aztertu genuen lehen aldiz mundu mailan. 
 
2006an defendatutako emaitza batzuk berriki argitaratu dira ikerketa arloan 
ezaguna den aldizkari batean (Erdocia, Kepa; Laka, Itziar; Mestres-Missé, 
Anna; Rodriguez Fornells, Antoni. 2009. Syntactic complexity and ambiguity 
resolution in a free word order language: Behavioral and electrophysiological 
evidences from Basque. Brain and Language, 109, 117). Eta ikerketak aurrera 
darrai, elebidun talde desberdinak aztertuz eta neuroirudi ikerketa teknika 
berriak erabiliz (hala nola, eyetracking eta fMRI). 
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1 Aditzaren laburdura gisa V erabili dut nazioarteko komunitate zientifikoak hala deitzen diolako 
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ESKERRAK
1
 

 

 

 Orokorrean, eskerrak eman nahi dizkiet tesi hau “jasan” duten esperimentuetako 

partaide guztiei; tesi honek atzean duen ikerketa gauzatzen jende askok parte hartu 

baitu. Tesiko atal bat Bartzelonan burutu da, Universitat de Barcelonako Mundeteko 

Kanpusean. Eskerrak eman nahi dizkiet, esperimentuan parte hartzera bertaratu ziren 

Bartzelonako euskaldun guztiei. Tesi honen beste atala Gasteizen burutu da, Euskal 

Herriko Unibertsitateko Arabako Kanpusean. Bertan pasatutako esperimentuetara musu 

truk etorri diren ikasle eta bestelakoei eskerrak eman nahi dizkiet. Eta zer esanik ez 

Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saileko irakasleei (eta Dora Martinez idazkariari), 

esperimentuan parte hartuko zuten gaien bila euren klaseetan sartzen utzi zidatelako. 

Banakako eskertzekin hasteko tesi honen zuzendaria izan den Itziar Laka aipatu nahi 

dut. Itziar Lakak hizkuntza aztertzeko bide berriak erakutsi dizkit, hizkuntzak 

burmuinean duen euskarrian sakontzeko premia helarazi dit, eta hizkuntzalaritza xede 

duten teoria eta hipotesiak ulertzen lagundu dit. Itziarrekin, hizkuntzalaritzaz gain beste 

zientziek hizkuntza aztertzerakoan izan dezaketen garrantzia ezagutu dut. Hizkuntza zer 

den ulertzeko matematika, neurologia, biologia, genetika, informatika eta beste hainbat 

alorretako zientzialariekin lan egiteko beharra nabermendu dit. Gainera, ikertu ahal 

izateko behar nituen baliabideak berak lortu ditu. Baina honetaz gain, Itziarrek 

hizkuntzalaritzaz adina erakutsi dit bizitzaz. Izan ere, hizkuntzalaritzaz asko badaki (eta 

hori gauza jakina da), are gehiago daki bizitzaz. Gauzak (hizkuntzalarintzan bezala 

bizitzako beste esparruetan) ongi egiteko bideak erakutsi dizkit, zientzia egiteko (eta 

bizitzeko) bide bakarra egiaren bidea dela erakutsi dit. Zalantzarik gabe, bere ondoan 

suertatzea zorioneko zerbait izan da niretzat. 

 Dagoeneko esan dudan bezala, tesi honen atal bat Bartzelonako Unibertsitatean 

burutu da. Han, Antoni Rodriguez-Fornells doktorearen gidaritzapean 

                                                 
1
 Ikerketa honek EHUko “La representación del lenguaje en cerebro bilingüe: desarrollo, maduración y 

patología” (2001-2004)  eta European Science Foundation/EUROCORES Ministerio de Ciencia y 

Tecnología erakundeek eskainitako “The emergence of grammar in the brain: a comparative study of 

acquisition, processing and cortical organization of the structural aspects of language in bilingual and 

monolingual populations. (BFF2002-20379-E)” (2003-2005) proiektueko dirulanguntza jaso du 

(proiektuetako zuzendaria: Itziar Laka). 
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elektroenzefalogramak hizkuntza ikertzeko nola erabil daitezkeen ikasi dut. Tesi hau 

euskara ez den beste hizkuntza batean burutu izan banu ez dut zalantzarik Toni ere 

zuzendari bezala agertuko zela. Berak beste inork ez bezala ezagutzen ditu ERPak, eta 

berak erakutsi dit ERPei buruz dakidana. Eskerrak eman nahi dizkiet Tonirekin batera 

ikertzen diharduten bere taldekideei: Estela Camara, Toni Cunillera, David Cucurell, 

Ruth de Diego eta Anna Mestres. 

Bartzelonan egon nintzen bitartean, Nuria Sebastián-Gallesek zuzentzen duen Group 

de Reserça de Neurociencia Cognitiva taldearen babesean egon nintzen. Horregatik nire 

eskerrik beroenak Nuriari eta bere talde osoari: Agnes Alsius, Cristina Baus, Agnes 

Canyo, Albert Costa, Begoña Diaz, Jordi Navarra, Eduardo Navarrete, Ferran Pons, 

Marta Ramón, Scott Sinnett, Salvador Soto, Juanma Toro… Aipamen berezia merezi du 

talde honetan lan egiten duen Mikel Santestebanek, atsegina da benetako lagunak izatea. 

 Eskerrak eman nahi dizkiet, lan honen inguruan entzun didaten irakasle eta ikerlariei: 

Xabier Artiagoitia, Harald Clahsen, Andolin Eguzkitza, Arantzazu Elordieta, Maitena 

Etxebarria, Marijo Ezeizabarrena, Beatriz Fernandez, Yoseph Grodzinsky, Javier 

Ormazabal eta Douglas Saddy. Euren iruzkinak oso baliagarriak izan zaizkit, eta denak 

hartu ditut kontuan. 

Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntzalaritza doktoretza programako 

koordinatzaileei eskerrak eman nahi dizkiet: Miryam Uribe-Etxebarria, eta Alazne 

Landa. Bi hauen ikerketa lanak eta antolatze lanak ez du parekorik. Pozgarria izan eurek 

zuzendutako doktoretza programako ikasle izatea eta antolatutako ikastaroetan parte 

hartzea. 

Adam Zawiszewskik ederki dakizki tesi honek izan dituen gorabehera guztiak. 

Hizkuntzari, elektroenzefalografoei eta estatistikari buruz izan ditugun eztabaidak 

gogoangarriak dira. Gasteizeko Elizondo tabernan “cañita rica” batekin gustora hitz 

egin dugu hizkuntzaz. Ikaragarria da zu ezagutzea Kizki. 

 Tesi honetako ideiak zabaltzeko aukera eman didaten kongresu eta konferentzietako 

antolatzaile eta entzuleak eskertu nahi ditut: 2nd Workshop on Syntax and Semantics 

(Bartzelona, 2004), VII Psimposio de Psicolingüística (Valentzia, 2004), XIVth Meeting 

of European Society for Cognitive Psychology (Leiden, 2005), Hispanic Linguistics 

Symposium (Penn-State, 2005). Eskerrik asko hitzaldia eman dudan toki hauetako 
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bakoitzean galderak eta iruzkinak egin dizkidatenei: Karlos Arregi, Hamida 

Demirdache, José Ignacio Hualde, Juan Uriagereka … 

Eskerrak eman nahi dizkiet EHUko Hizkuntzalaritza doktoretza programako 

ikaskideei, eta Hizkuntzaritza Ikasleen Mintegia (HIM) sortu eta gozatu dugun guztioi. 

Hainbeste izanik, ahaztuko ditudanak gogoratuko ditudanak baino gehiago izango dira. 

Denok dakigu nortaz ari naizen. 

 HIMeko partaide izan nahiz ez izan, Psikohizkuntzalaritza laborategian biltzen diren 

guztiei eskerrik asko: Alaitz Alegria, Leire Diaz de Gereñu, Junkal Gutierrez, Ibon 

Manterola, Izaskun Villarreal eta Adam Zawiszewski. Ez dut uste sekula topatuko 

dudanik laborategi horretan dagoen laguntzeko prestutasun amaigabea, eta alaitasun 

ezin hobea. Kafea hartzeak laborategiko giroa hobetzen duela ikasi dugu.  

Alor pertsonalean, nire lagunak agurtzen hasiko naiz, bizitzaz dakigun guztia 

elkarlanean ikasi dugu. Haurrak izatetik helduak izan bitartean, pasa ditugun une 

zoragarri horiengatik, eskerrik asko peña. 

 Gurasoak izan dira bizitza honetan gehien lagundu didatenak. Beraiek eman didaten 

babesa eta laguntza ezin izango diet nahikoa eskertu. Eskerrik asko, Marga eta Jose. 

Gurasoekin batera, Tesi hau eskaini diodan nire amona Mariari eskerrak eman nahi 

dizkiot. Ez ditut sekula ahaztuko, oraindik oinez ere ez nekiela San Blasetik barrena 

egiten genituen paseo ikaragarri horiek. 

 Bukatzeko, tesi honekin nik adina sufritu duen pertsonari eskerrak eman nahi dizkiot. 

Eskerrak eman beharrean, beharbada barkamena eskatu beharko nioke, eskerrik asko 

Arantxa. Tesi honek iraun duen bitartean izan ditudan gora-behera guztiak sufritu ditu. 

Pozik nengoenean han zegoen bezala, haserre edo tristurak jota nengoenean ere hortxe, 

nire alboan egoten jakin du. Dena maite dizut Txatxu. 
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0. SARRERA 

 

 

0.1. Ekarpen nagusia 

 

 Tesi honek egin duen ekarpen nagusia euskal hitz hurrenkera kanonikoa SOV
2
 dela 

esateko ebidentzia psikolinguistiko eta neurolinguistikoak ematea izan da. Perpausean 

lekuz aldatutako elementuek perpausaren konplexutasun sintaktikoa areagotzen dutela 

ikusita, eta konplexutasun sintaktikoak prozesatze zama handitzen duela ikusita, 

prozesatzeko lan gutxien ematen duen hitz hurrenkera SOV dugu euskaraz. 

 

0.1.1. Hitz hurrenkera  

 

 Euskal hitz hurrenkera libreak perpauseko osagaiak ia edozein kokagunetan 

agertzeko aukera ematen du (laburpen orokor baterako ikus Ortiz de Urbina 2003). 

Honek zalantzan jarri du euskararen egitura konfigurazionala (Rebuschi 1987). Hala 

ere, hizkuntzalariek osagaiak euskaraz hierarkikoki antolatzen direla erakutsi dute (Ortiz 

de Urbina 1989tik hasita). Euskararen egituran subjektua objektua baino gorago 

kokatuz, hizkuntzalari gehienek euskal hitz hurrenkera kanonikoa SOV dela onartu dute 

(besteak beste De Rijk 1969, Eguzkitza 1986, Ortiz de Urbina 1989, Itziar Laka 1990, 

Artiagoitia 1995, Fernandez 1998, A. Elordieta 2001, Arregi 2001).  

Bestalde, Kayne-n antisimetriaren (1994) ildotik burututako zenbait lanek 

(Ormazabal et al. 1994, G. Elordieta 1997, Haddican 2004, Vicente 2004) euskarak 

oinarrian SVO izan behar duela argudiatu dute. Dena den, euskararen hitz hurrenkera 

aldaketek sortzen dituzten foku egitura informatiboek (De Rijk 1969, Ortiz de Urbina 

1989, Osa 1999) eratorritzat hartzen dituzte SVO, eta OSV hitz hurrenekerak (Haddican 

2004). 

                                                 
2
 S = subjektua; O = objektua; V = Aditza. Testu osoan zehar, nazioarteko laburdurak erabili ditut. 

Batzutan, euskarazko laburdurak tradizio handikoak direnean eta ulergarri gertatzen direnean, euskarazko 

ordainak erabili ditut. 
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Honenbestez, ikerketa honetan euskal hitz hurrenekera aldaketek sortzen duten 

konplexutasun sintaktikoaren zantzuak bilatu nahi izan ditugu. Hau da, perpausen 

prozesatzea aztertzeko aukera ematen diguten psiko-/neurolinguistikako teknikak 

erabiliz, eratorritako hitz hurrenkerek euskaldunen burmuinetan eragiten dituzten 

prozesatze zamak topatu ditugu. 

 

0.1.2. Erabilitako material eta teknikak 

 

 Tesi honetan subejktua, objektua eta aditza agerian dituzten euskarazko SOV, OVS, 

SVO eta OVS hitz hurrenkerak dituzten perpausak aztertu ditut. Esperimentuetan erabili 

diren aditzek beti bi elementu dituzte: aditza bera, eta laguntzailea (komuztadura). 

Erabilitako teknika psikolinguistikoek eta neurolinguistikoek hitz hurrenkera hauen 

arteko konparaketa eragin eta mugatu dute. 

 Batetik, norberak gidatutako irakurketa (Just et al. 1981) eta ulermen ariketa 

tekniken bidez hitz hurrenkera hauen irakurketa denbora eta ulermena neurtu ditugu. 

Norberak gidatutako irakurketak perpauseko osagai/hitz bakoitza prozesatzeko behar 

den denbora erakutsi digu. Hitz hurrenkeren azterketa osagaika egin ahal izateko 

konparagarriak diren osagaiak elkarren parean jarri ditugu. Horregatik, batetik aditza 

amaieran duten SOV eta OSV hitz hurrenkerak (3. kapitulua) eta bestetik aditza erdian 

duten SVO eta OVS (4. kapitulua) hitz hurrenkerak bereizirik konparatu ditugu. Hitz 

hurrenkera desberdinak prozesatzeko euskaldunek behar duten denbora jaso dugun 

esperimtuetan ikusi dugu aztertutako hurrenkera guztietatik SOV hitz hurrenkera dela 

euskaldunek errazen prozesatzen duten hurrenkera. SVO eta OVS hitz hurrenkeren 

artean irakurketa denbora desberdintasunik ez aurkitzeak bultzatu gaitu esatera bi hitz 

hurrenkera hauek OSV hurrenkerarekin batera eratorriak direla. Hirurak oinarrizko SOV 

hitz hurrenkera kanonikotik lekualdaketa sintaktikoen bidez eratortzen dira. 

Bestetik, gertaerei loturiko potentzialak (Event Related Brain Potentials ERP, 

berrikuspen baterako ikus Luck 2005) neuroirudi teknika erabili dugu euskal hitz 

hurrenkerek burmuinean sortzen dituzten zantzu elektrofisiologikoak aztertzeko. 

Teknika honen bidez, SOV eta OSV hitz hurrenkeretako osagai/hitzak konparatu ditugu 

(6. kapitulua). Konparaketa honetatik lortu ditugun emaitzek berretsi duten euskal hitz 

hurrenkera kanonikoa “subjektu-objektu-aditz” dela. Eratorria den OSV hitz 
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hurrenkeran lekualdaketa adierazten duen Left Anterior Negativity (LAN, Matzke et al. 

2002) osagaia topatu dugu objektu eta subjektu gunean. Gainera, OSV hitz 

hurrenkerako aditza eta SOV hurrenkerako aditza konparatu ditugunean konplexutasun 

sintaktikoarekin lotzen den P600 (Friederici 2002) osagaia erakutsi dute ERPek 

eratorria den OSV egiturako aditz gunean. 

 

0.1.3. Anbiguotasunak 

 

 Euskararen morfologiak sintaktikoki anbiguoak diren kateak eraikitzea 

ahalbideratzen du. Emakumeak gizonak ikusi ditu moduko perpausetan bi osagaiak –ak 

formaz amaitzen dira. Bi osagai hauetako bat subjektua da (ergatibo singularra) eta 

bestea objektua (absolutibo plurala). Euskaraz objektuak perpausaren hasieran ager 

daitezkeenez, perpauseko lehen nahiz bigarren osagai izan daiteke subjektua. 

 Gure ikerketan, anbiguitate honetaz baliatu gara euskal perpaus adierazleen 

oinarrizko hitz hurrenkera bilatzeko. Burutu ditugun esperimentuen emaitzek 

iradokitzen dute aditza amaieran duten euskal kate anbiguoek SOV egitura dutela, eta 

aditza erdian duten kate anbiguoek SVO egitura dutela. Irakurketa denborak neurtu 

ditugun esperimentuetan ez dugu denbora tarte esanguratsurik (p>.05) aurkitu SOV eta 

aditza amaieran duten kate anbiguoen artean, ezta SVO eta aditza erdian duten kate 

anbiguoen artean. Aldiz, kate anbiguoak objektuaz hasten diren perpausekin (OSV, 

OVS) konparatu ditugunean, alde esanguratsuak (p<.05) topatu ditugu. 

 Bestalde, ERPekin egindako esperimentuan, sintaktikoki anbiguoak izan arren 

aditzean desanbiguatzen diren aldi baterako perpaus anbiguoak erabili ditugu, ikusteko 

munduko ezagutzan oinarritutako desanbiguazio batek berranalisi semantikoa eta 

berregituraketa sintaktikoa eragiten dituela. Hau da, sintaktiko anbiguoak izan arren 

SOV egitura duten otsoak ardiak jan ditu perpausaren modukoak OSV egitura duten 

ardiak otsoak jan ditu perpausaren modukoekin konparatu ditugu. Ohar bedi irakurlea, 

sintaktikoki anbiguak diren perpausak semantikoki ez direla anbiguoak; munduko 

ezagutzak (ardiek ez dituzte otsoak jaten) aditzean desanbiguatzen ditu. Aditzean 

gertatzen den eta munduko ezagutzak eragiten duen desanbiguatzeak berregituraketa 

sintaktikoa eragiten die OSV hitz hurrenkera duten aldi baterako perpaus anbiguoei. 

Bide honetatik, OSV hitz hurrenkera duten aldi baterako perpaus anbiguoen aditzean, 
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prozesatze semantikoarekin eta munduko ezagutzarekin lotzen den N400 (Hagoort et al. 

2004) osagaia aurkitu dugu. Baina ERPek ez dute emaitza esanguratsurik erakutsi 

desanbiguazioa gertatu aurretik agertzen diren subjektu eta objektuak konparatzean. 

 Beraz, badirudi kate anbiguoen azterketak ere euskarazko perpaus adierazleen hitz 

hurrenkera kanonikoa SOV dela berresten duela. 

 

 

0.2. Tesiaren antolaketa 

 

 Tesi honen lehenengo kapituluan hizkuntzalariek euskal hitz hurrenkeraren gainean 

egindako ikerketak aztertu ditugu. De Rijken “Is Basque an SOV language?” (1969) 

lanetik hasi eta Ortiz de Urbinaren (1989) eta A. Elordietaren (2001) lanetan euskararen 

hitz hurrenkeraren gainean esaten dena biltzen saiatu naiz. Bestalde, Kaynen (1994, 

2004) antisimetriaren ildotik, euskararen oinarrizko egitura SVO dela argudiatzen duten 

Ormazabal eta lankieen lana (1994), G. Elordietaren lana (1997), Haddicanena (2004) 

eta Vicenterena (2004a, 2004b) bildu ditut. Azkenik, euskal hitz hurrenkera sortzailea 

ez den beste ikuspegi linguistikoetatik aztertu duten lanak bildu ditut. Bertan, Osaren 

(1990) komunikazio gaitasunen inguruan egindako ikerketaren, eta Hidalgo (1994) eta 

Aldezabal eta lankideen (2003) ikerketa estatistikoen berri ematen dut. 

 Bigarren kapituluan hizkuntz prozesatze psikolinguistikoa aztertzen dut. Batez ere 

perpausen prozesatzea nola gertatzen den erakutsi nahi izan dut. Kate anbiguoen eta 

labirintu perpausen (garden path) prozesatzeak beste hizkuntzetan nola aztertu diren 

ikus daiteke. Honen ondoren, hirugarren eta laugarren kapituluetan euskal hitz 

hurrenkera aztertzeko egin diren esperimentu psikolinguistikoak azaltzen dira: zein 

perpaus mota erabili dugun, zein teknika erabili dugun, nolako emaitzak lortu ditugun 

eta lortutako emaitza horiek zer adieraz dezaketen. 

 Bosgarren kapituluan gertaerei loturiko potentzialak (Event Related Brain Potentials 

ERP) neuroirudi teknika deskribatzen dut: nola sortzen diren potentzialak, nola 

grabatzen diren, eta batez ere zer adierazten duten. Beste hizkuntza batzuetan egindako 

ikerketak aztertzen ditugu eta hizkuntzarekin lotzen diren osagai elektrofisiologikoak 

zeintzuk diren eta zergatik sortzen diren azaltzen saiatzen naiz. Seigarren kapituluko 

esperimentuko emaitzak ulertu ahal izateko. Seigarren kapituluan euskaraz burututako 
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ERP esperimentua azaltzen dugu: erabili diren perpaus motak, zein prozedura jarraitu 

dugun, lortu ditugun emaitzak eta emaitza hauek adierazten dezaketena. 

 Azkenik, zazpigarren kapituluan, ikerketa lan honetatik atera daitezkeen ondorioak 

biltzen ditut. Eta aurrera begira, euskal hitz hurrenkeraren inguruan sakontzeko, psiko-

/neurolinguistikaren esparrutik abiatuz egindako ikerketen norabidea zehazten saiatzen 

naiz. 



1. KAPITULUA: EUSKARAREN HITZ HURRENKERAZ. 

 

1.0. Sarrera. 

 

Hizkuntzalaritzaren historian, hizkuntza unibertsalik ba ote den ala hizkuntzen arteko 

aldakortasuna mugagabea ote den galdetu eta eztabaidatu izan da maiz (Robins 1967). 

Eztabaida luze honetan, Joseph Greenbergek XX. Mendearen erdialdean argitaratzen 

duen Universals of Language liburuak (1963) eragin itzela dauka, orduz geroztik inor 

gutxik jarri baitu zalantzan giza hizkuntzen arteko aldakortasuna mugatua dela, eta giza 

hizkuntza guztiak, itxuraz erabat ezberdinak egiten bazaizkigu ere, eredu jakin batzuen 

arabera antolatzen direla. Greenbergek hizkuntz tipologia modernoa sortu zuen, bere 

hizkuntzen arteko inkestak aurkezten zituen emaitzek argi erakusten baitzuten 

hizkuntzen hainbat ezaugarri elkarri lotuta daudela, jatorri bakar batetik eratortzen 

direla, eta beraz tipo edo mota gutxi batzuen arabera sailka zitezkeela hizkuntzak 

egiturazko ezaugarri hauen arabera.  

Greenbergek (1963) inplikazio bidezko unibertsalak proposatzen dituenean, euskara 

SOV tipoko hizkuntzen artean kokatzen du. Greenberg ohartzen da hizkuntzetan 

gertatzen diren hainbat ezaugarri elkarri loturik agertzen direla, hau da X ezaugarria 

duten hizkuntzek Y ezaugarria izan ohi dutela. Horregatik, erabateko unibertsalak 

proposatu beharrean, inplikazio bidezko unibertsalak proposatzen ditu, bere hizkuntz 

laginean azaltzen diren datuetan gehien bat betetzen direnak, nahiz eta han-hemenka 

salbuespenik baden. Greenbergek proposatutako unibertsalen artean, fonologiari, 

morfologiari eta sintaxiari dagozkionak badira. Hemen, sintaxiari buruzko 

unibertsaletatik sortzen diren hizkuntz tipoak axola zaizkigu. Bereziki, S, O, eta V 

elementuen hurrenkera neutrotik eratortzen diren hainbat inplikazio. Honela, 

Greenbergek aurkitu zuen hizkuntza batek subjektua eta objektua agerian dituen baiezko 

perpausen hitz hurrenkera kanonikoa edo neutroa SOV modukoa badu, hizkuntza 

horrek, postposizioak izango dituela, izen modifikatzaileak izenaren aurretik agertuko 

direla, adberbioak aditzaren edo adjektiboaren aurretik, eta aditz laguntzaileak aditz 
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partizipioen ondoren azalduko direla
1
. Aurkikuntza enpiriko honek zalantza gabe 

erakusten zuen giza hizkuntzak eredu nagusi batzuen arabera eratzen direla, eta 

ezaugarri horiek guztiek erakusten duten loturak iturri bakar bat izan behar duela.   

Euskarak informazio-egituraren aldetik neutroak diren adierazpen perpausetan, SOV 

hurrenkeran antolatzen ditu bere osagaiak, eta, izena eta izenaren modifikatzaileen 

arteko hurrenkera salbu (adjektibo, genitibo eta erlatibozko perpausen hainbat 

hurrenkera desberdintasunetarako, ikus Eguzkitza 1986:15-17), gorago aipatu ditugun 

Greenbergen ezaugarriak betetzen ditu. Hau da, euskaraz, postposizioak erabiltzen 

ditugu (gizonA-RE-KIN), baiezko adierazpen perpausetan, adberbioak aditzaren eta 

adjektiboaren aurretik joan ohi da (Mikel BERANDU etorri da; Zure autoa OSO polita 

da), eta aditz laguntzailea partizipioaren ondoren azaltzen da (Mikelek Elena IKUSI 

DU).  

Gorago esan dugunez, ezaugarri talde bat elkarloturik agertzeak iradokitzen digu 

ezaugarri horien guztien eredua iturri bakar batetik datorrela. Beste modu batera esanda, 

SOV hurrenkera, postposizioak, erlatibozko perpausak izenaren aurretik agertzea, eta 

beste zenbait hurrenkera-ezaugarri elkarrekin agertzen badira, pentsatzekoa da 

hurrenkera-eredu hori ez dela beregainki antolatzen perpaus mailan, izen sintagma 

mailan, postposizio sintagma mailan, baizik eta sintagmak antolatzeko eredu nagusi 

baten arabera antolatzen direla denak. Greenbergek ezaugarrien arteko korrelazio sendo 

bat badela erakutsi zuen, oinarri enpiriko zabal bat aztertuaz, baina ez zion 

korrelazioaren zergatiari erantzunik eman. Hots, Greenbergek erakutsi zigun hizkuntza 

tipoak badirela sintaxian, baina ez zigun esan zergatik diren diren modukoak.  

Gramatika sortzailean, ezaguna denez, aldaketa nabarmen bat gertatzen da 80 

hamarkadaren hasieran: 1981 urtean Lectures on Government and Binding liburua 

argitaratzen du Chomskyk, eta bertan, hizkuntzen arteko antzekotasunak eta aldeak 

azaltzeko asmoa duen eredu teorikoaren lehenengo aurkezpena egiten du. Eredu teoriko 

hori Hatsarren eta Parametroen Teoria izenaz ezagutzen da egun, eta bertan, 

parametroek eragiten dute hizkuntzen arteko aldakortasuna. Parametroak binarioak dira, 

hots, ez dira gradualak, baizik eta diskretuak, eta balio bi izan ditzakete. Delako 

                                                 
1 Greenbergen (1963) arabera, SOV hizkuntzek, galderazkoetan ez dituzte NZ-hitzak perpausaren hasierara 

aurreratzen. Euskaraz, hala gertatzen bada ere, topikalizazioak dituzten gizonak ZER ekarri du? bezalako galderak 

zilegi dira (De Rijk 1969). 
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parametro bati dagokionez, gramatika batek + edo – espezifikazioa dauka, eta horren 

arabera erakutsiko ditu parametro horri loturik doazen azaleko ezaugarriak.  

Parametroen artean ikertuenetako bat zuzen-zuzenean lotzen da Greenbergek eginiko 

lan tipologikoarekin: buru parametroa hain zuzen. Buru parametroaren arabera eratzen 

da sintagmetan buruak betetzen duen lekua, eta bi aukera baino ez daude: burua 

osagarriaren aurretik azaltzen da, ala osagarriaren atzetik. Lehenengo kasuan, gramatika 

hori buru-lehena dela esaten dugu, eta bigarrenean, gramatika hori buru-azkena dela. 

Euskarak erakusten dituen ezaugarri tipologikoetatik formulatzen diren inplikazio 

bidezko unibertsalak, hein handi batean, buru parametroarekin laburbil ditzakegu 

(Baker, 2001:68). Honela, euskarak postposizioak dauzka, sintagma horietan P 

kategoria burua baita, eta buru parametroak agindu bezala P kategoria PS-ren azken 

elementua da ([[IS]P]). Era berean, aditz laguntzaileak aditz nagusiaren atzetik agertu 

ohi dira, eta hau buru parametroaren agindua betetzen delako gertatzen da baita ere: 

Aditza biltzen duen Aditz Sintagma, perpausa osatzen duen buruaren osagarria da, eta 

sintagma nagusi horren burua aditz jokatua dugu, Flexioa deritzona: [[AS]Flex]. 

Objektuak, azkenik, aditzen osagarriak dira, beraz, objektuen ondoren buruak diren 

aditzak dauzkagu (SOVren oinarrian dagoen OV hurrenkera lortzen dugularik): [[O]A]. 

Beraz, buru-parametroaren bitartez, Greenbergek (1963) euskara bezalako SOV 

hizkuntzentzat aipatzen dituen ezaugarriak azal ditzakegu
2
: SOV motako hizkuntzak 

buru-azken dira, sintagmen buruak azkenean agertzen dira. Modu berean SVO motako 

hizkuntzak buru-lehen dira, sintagmen buruak hasieran agertzen dira. 

Euskararen tankerako SOV hizkuntzak hitz hurrenkera librearekin lotu izan dira. Hitz 

hurrenkera azaltzeko bi bide nagusi daude (Karimi 2003). Batetik, hizkuntza jakin 

bateko perpaus batek izan ditzakeen hurrenkera guztiak oinarrian sortu daitezke. 

Bestetik, hizkuntza horretako perpausek oinarrizko hurrenkera bakarra izan dezakete, 

eta operazio sintaktikoen bidez, oinarrizko ez diren beste hitz hurrenkerak sortu ditzake. 

De Rijkengandik (1969) hasita, euskal gramatikalari askok jakin nahi izan dute ea 

euskarak izan ditzakeen hurrenkera posible guztiak sakoneko egituran sortzen diren, ala, 

sakoneko egitura bakar batetik abiatuta, azaleko egituran gertatzen diren formaldatze 

                                                 
2 “Heads follow phrases in forming larger phrases (in Japanese, Lakhota, Basque, Amharic, and certain other 

languages).” Baker 2001: 68. 
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sintaktikoen ondorio diren. Aurrerago ikusten den bezala (1.2.1 azpiatala), De Rijken 

(1969) analisiak ez du frogatzen euskarak izan ditzakeen hitz hurrenkerak sakonean 

gauzatzen diren, ala eratorpenean zehar sortzen diren. Hau da, berari ez zaio argi 

geratzen (ikerketa gehiagoren beharra ikusten du), euskarak oinarrizko egitura kanoniko 

bakarra duen ala bat baino gehiago izan ditzakeen. Baina hala ere, ikuspegi linguistiko 

zuhur batetik abiatuta lortzen dituen ebidentziek (ikus 1.2.1 azpiatala) euskarak, 

nagusiki, SOV egitura duela iradokitzen diote. Greenbergen (1963) hizkuntzen 

tipologian aztertzen diren hiru ezaugarriak (postposizioak, NZ-hitzak, eta V-aux 

hurrenkera) berrikusteaz gain, De Rijkek (1969) datu estatistikoak eta erlatibozko 

perpausen hitz hurrenkera aztertzen ditu ondorioztatzeko euskarak SOV hitz hurrenkera 

duela. 

Gerora, Ortiz de Urbinak (1989) aztertutako subjektu-objektu asimetriek erakutsi 

dute euskaraz hitz hurrenkera guztiak ez direla oinarrian sortzen. Bere analisian, 

subjektuak objektuak baino hierarkikoki gorago egoteak adierazten du euskal 

gramatikak egitura konfigurazionala duela. Hizkuntza ez konfigurazionalek ez dituzte 

perpauseko osagaiak hierarkikoki antolatzen; aldiz, hizkuntza konfigurazionalen 

sintaxia hierarkikoki antolatzen da. Euskal gramatikak egitura konfigurazionala badu, 

bere sintaxia modu hierarkiko batean antolatuko du; eta beraz, euskarak oinarrian 

sortzen den hitz hurrenkera neutro ez-markatu kanoniko bat badu, gainontzeko 

hurrenkerak (arrazoi pragmatiko-informatiboengatik), neutroa den hurrenkera horretatik 

sortzen direlarik. 

 Euskaraz, Izen Sintagmen eta Postposizio Sintagmen barneko hurrenkera zurruna 

den bitartean (esaterako postposizioak ezin dira izenen aurretik agertu), sintagma horiek 

perpaus barnean erakuts dezaketen azaleko hurrenkera nahiko librea da. Adibidez, 

Aditza (V), subjektua (S), osagarri zuzena (O), zehar osagarria (IO) eta postposizio 

sintagma (PosS) bat dituen perpaus bat hartuz ondorengo perpausa sor dezakegu:  

 

(1) [Afaldu ondoren] [Mikelek] [Elenari] [gerriko berria] [oparitu dio] (PosS-S-IO-O-V) 

 

 Perpauseko osagaiak kortxete artean irudikatuta daude. Jakina denez, kortxete artean 

dauden osagai hauen kokagunea aldatuz lortzen diren konbinaketa guztiak gramatikalak 

dira euskaraz (Ortiz de Urbina, 2003: 448tik moldatuta):  
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(2) 

a. [Gerriko berria] [afaldu ondoren] [Elenari] [Mikelek] [oparitu dio] (O-PosS-IO-S-V) 

b. [Mikelek] [gerriko berria] [afaldu ondoren] [oparitu dio] [Elenari] (S-O-PosS-V-IO) 

c. [Elenari] [oparitu dio] [gerriko berria] [afaldu ondoren] [Mikelek] (IO-V-O-PosS-S) 

d. ... 

 

 (2)ko adibideko osagaiak lekuz aldatzen jarrai dezakegu, konbinaketa guztiak sortu 

arte, eta denak gramatikalak izango dira. Dena den, eta ezaguna den bezala, osagai 

hurrenkera aldaketa hauek eragina dute informazioaren antolaketari dagokionez: 

“perpausean hitz hurrenkera aldaketatik sortzen diren orden desberdinek ematen 

dituzten perpaus guztien esanahia, zentzu itxi batean, bakarra baldin bada ere [...], ez 

dirudi denek balio bera dutenik. Ez dirudi hauen esanahia, zentzu zabalago batean, 

bakarra denik.” (Euskaltzaindia, 1993: 22-23). Beraz, hurrenkera ezberdinek, 

informazio-garrantzi ezberdineko konfigurazioak sortzen dituzte (Ortiz de Urbina, 

2003: 448). Konfigurazio horietako bakoitzak informazio egitura desberdina du (Osa, 

1990). Hemen defendatuko dugunez, konfigurazio horietatik SOV da oinarrian sortzen 

den bakarra, eta hauxe da euskararen sintaxia aztertu eta jorratu duten hainbat eta 

hainbat adituk ere defendatu izan duten hipotesia (De Rijk 1969, Eguzkitza 1986, Ortiz 

de Urbina 1989, Laka 1990, Artiagoitia 1995, Fernandez 1998, Elordieta 2001, Arregi 

2001, besteren artean). 

Euskal perpausetako osagaiak edozein hurrenkeratan ager daitezkeenez, eta denak 

gramatikalak direnez, lehenengo arazoa, euskarak sintaktikoki neutroa den hitz 

hurrenkerarik duen edo hurrenkera guztiak baliokideak diren argitzea izan da (De Rijk 

1969, Ortiz de Urbina 1989, Artiagoitia 1995, Hidalgo 1994, A. Elordieta 2001). 

Bigarren arazo bat, hitz hurrenkera neutrorik izatekotan, zein den aukeratzea izan da. 

Gehienek, SOVren alde egiten dute (De Rijk 1969, Ortiz de Urbina 1989, Osa 1990, 

Artiagoitia 1995, A. Elordieta 2001). Beste batzuek, aldiz, Kayneren antisimetriaren 
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haritik (Ormazabal et al. 1994, G. Elordieta 1997, Haddican 2004, Vicente 2004), SVO 

hurrenkera proposatu dute
3
. 

 Lan honetan, euskal hitz hurrenkera guztiek prozesatze lan bera ematen ez dutela 

erakusten da, SOV euskal perpausaren hurrenkera neutroa dela iradokiz.  

 Ikus dezagun, bada, hitz hurrenkeraz aritu diren euskalariek nola zehaztu duten 

euskarak baduela markatu gabeko hitz hurrenkera neutro bat, zein den hitz hurrenkera 

hori, eta nola eratorri dituzten neutroak ez diren gainontzeko hitz hurrenkera markatuak. 

 

 

1.1. De Rijk (1969): “Is Basque an SOV language?” 

 

Atal honen sarreran, Karimik (2003) hitz hurrenkera askeko hizkuntzak aztertzeko 

erabili diren bi bideak aipatzen ditu De Rijkek (1969). Batetik, hizkuntzen hitz 

hurrenkera ez bada sakonean zehazten, orduan hitz hurrenkera askea duten hizkuntzak
4
 

hitz hurrenkera zurruna duten hizkuntzak baino sinpleagoak dira, ez dutelako hitz 

hurrenkera zehaztuko duen erregelarik behar. Aldiz, hitz hurrenkera sakonean finkatzen 

bada, hitz hurrenkera askea duten hizkuntzak konplexuagoak izango dira, osagaien 

permutazioa ahalbidetzen duten mekanismoak izan beharko dituztelako. 

 

“If Deep Structure is defined as the level at which grammatical relations are stated, it 

stands to reason that linear order is not properly part of Deep Structure. From this 

point of view, then, scrambling languages are simpler than languages with fixed 

(surface) order, since the latter have a less general ordering principle than the former. 

[…] On the other hand, if we assume […] that order is a property of deep structures (or 

of semantic representations), then free order languages are more complex than fixed 

                                                 
3
 Euskal hitz hurrenkeretatik bat aukeratzeko aferan, bada besterik proposatu duenik: “... desde el punto 

de vista de la elegancia, el orden no puede ser indiferente, y aun cuando se debe estudiar en cada caso 

particular el más conveniente, se puede aconsejar como regla general, el siguiente: paciente-agente-

verbo.” (Etxaide 1912: 93). “Pero repetimos que el orden es absolutamente libre, sin más que la consabida 

limitación de que, si el verbo es simple, no puede ir el primero, y aun esto es posible si lleva algún prefijo 

que empiece por ba o ez.” (Etxaide 1912: 96). 

4
 Hitz hurrenkera askeko hizkuntzak deituko ditut De Rijkek (1969) scrambling languages deitzen 

dituenak.  
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order languages in that they contain an extra “scrambling” mechanism to effect the 

desired permutations of constituents.” De Rijk 1969 [1998: 14]). 

 

De Rijkek, azalean hitz hurrenkera askea duten hizkuntzetara hurbiltzeko orduan, 

garaiko korronte linguistikoek (chomskyar-formalista eta greenbergiar-tipologista) 

eskura jartzen dizkioten arrazoibideak erabiltzen ditu. Zentzu honetan, bere lanean bi 

arrazoiketa erabiltzen ditu: 

 

“If we want to defend the view that order is relevant to Deep Structure, even in free 

order languages, there are at least two lines of argument that we could pursue: internal 

arguments […and…] typological arguments” (De Rijk 1969 [1998: 14]).  

 

Barne argumentuen kasuan (internal arguments), batez ere, hitz hurrenkera askearen 

berri emango duen teoriaren sinpletasuna edo ekonomia izango da ezaugarri edo 

helburu nagusia. Ekonomiaren argitan, sinpleagoa da hizkuntza batek sakonean hitz 

hurrenkera bakarra izatea eta beste hurrenkerak sakoneko honetatik eratortzea. 

Argumentu tipologikoak, bestetik, hizkuntzaren gauzatzean oinarritzen dira; hau da, 

hizkuntza jakin bateko hiztunek hizkuntza hori nola gauzatzen duten aztertzen dute. 

Barne argumentuek ikuspegi naturalistagoa dute zentzu honetan: barne argumentuek 

hiztun bakoitzaren burmuinean dagoen hizkuntz gaitasunaren berri emango digute. 

Hizkuntza aztertzeko erabiltzen diren bi arrazoibide hauek, barne hizkuntza eta kanpo 

hizkuntza ideiekin lotu ditzakegu
5
. Barne hizkuntzak gizakiak burmuinean hizkuntza 

sortzeko duen mekanismoari egiten dio erreferentzia, eta zentzu honetan hizkuntza 

ekoizteko ahalmenaz hitz egin dezakegu. Aldiz, kanpo hizkuntzak, gizakiak hizkuntza 

erabiltzen duenean sortzen den ekoizpena bera litzateke
6
. Gramatika sortzailearen harira 

egiten diren lanek gizakiaren hizkuntz gaitasuna ezagutzea dute helburu. 

Hizkuntzalaritza tipologikoan hizkuntzaren gauzatzea aztertuz, hizkuntzen arteko 

antzekotasun eta desberdintasunak ezartzen dituzte. 

                                                 
5
 I-language eta E-language itzultzeko Barne hizkuntza eta Kanpo hizkuntza terminoak erabiltzen ditut 

(Artiagoitia 2000: 24) . 

6
 Hizkuntza ahalmen edo gaitasun, eta ez ekoizpen edo gauzatze bezala ulertze hau Humboldtengandik 

dator (1836), zeinak hizkuntza energeia (gaitasun) bezala hartzen duen eta ez ergon (gauzatze) bezala. 
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1.1.1. Unibertsalak eta tipo linguistikoak. 

 

 Lan tipologikoek, hizkuntzaren azaleko ezaugarri formaletatik abiatuz, hizkuntz 

sailkapenak egiten dituzte (Whaley 1997:7). Tipologoen lana, beraz, hizkuntzaren 

ezaugarri jakin bat hizkuntz sorta edo lagin batean aztertzea da, eta honela, hizkuntzen 

arteko antzekotasun eta desberdintasunak bilduz, hizkuntzak tipo linguistiko batean 

edo bestean sailka ditzakete. Antzeko ezaugarriak dituzten hizkuntzek tipo linguistiko 

bateko kide dira, eta aztertzen diren hizkuntzak tipo linguistiko jakin baten baitan 

sailkatu daitezke. Tipologiaren esparruan, eta orokorrean hizkuntzalaritzaren esparruan, 

garrantzi handia izan dute Greenbergen (1963) unibertsal inplikazionalak. Unibertsal 

inplikazional hauek, hizkuntza jakin bat definitzen duten ezaugarrien baitan daude 

(Greenberg 1963 [1966: 73]). Inplikazionalak izateak esan nahi du hizkuntza bat tipo 

batekoa bada, hots, tipo horretako ezaugarri nagusia erakusten badu, orduan beste 

ezaugarri jakin batzuk ere izango dituela, ezaugarri horiek guztiak elkarri loturik 

daudelako (adibidez, hizkuntza batek OV hurrenkera ageri badu, orduan postposizioak 

dauzka, ez preposizioak)
7
. Unibertsal tipologikoek hizkuntza lagin batekin lan egiten 

dutenez, ezin dute zehaztu ezagutzen ez den hizkuntza batek unibertsalak baliogabetu 

ote ditzakeen (tipologiaren hizkuntza laginei buruz gehiago jakiteko ikus Moreno 

Cabrera 1995, 1997). Horregatik, unibertsalak eraikitzeko orduan, Greenberg (1963) 

kontu handiz ibiltzen da, salbuespenek eraikitako unibertsalak deusezta ez ditzaten 

(Comrie 1988). De Rijkek (1969), Greenbergen (1963) lana ezagutzen duelarik, 

irakurlea ohartzen du hizkuntza lagin batekin lan egiteak sortzen dituen arazoez: “In our 

present state of ignorance, where reliable syntactic information is available for a mere 

handful of languages, typological arguments deserve only limited credit. But […] they 

can serve, at very least, as a useful guideline for further research” (De Rijk 1969 [1998: 

15]). 

Greenbergek 30 hizkuntza aztertu zituen, horien artean euskara. Atal honen sarreran 

ere esan dugun bezala, Greenbergek (1963) euskara SOV tipoko hizkuntzen artean 

sailkatzen du. SOV tipoko hizkuntzek postposizioak izan ohi dituzte (4. unibertsala. 

                                                 
7
 “given x in a particular language, we always find y”  (Greenberg 1963 [1966 :73]) 
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“with overwhelmingly greater than chance frequency, languages with normal SOV 

order are postpositional” Greenberg 1963 [1966: 79]). SOV tipoko hizkuntzek ez dute 

galdetzailea (NZ hitza) perpaus hasierara aurreratu beharrik (12. unibertsala), eta aditz 

multzo jokatuetan aditza>laguntzailea (aurrerantzean V>Aux erabiliko dugu) hurrenkera 

izan ohi dute (16. unibertsala “in languages with dominant order SOV, an inflected 

auxiliary always follows the main verb Greenberg 1963 [1966: 80]). 

 De Rijkek (1969), Greenbergen (1963) proposamenean SOV tipoko hizkuntzek bete 

behar dituzten ezaugarriak euskaraz betetzen ote diren berraztertzen du. Lehenengoari 

dagokionez, euskaraz ez dago preposiziorik, euskaraz postposizioak ditugu (gizonA-RE-

KIN). NZ hitzei dagokienez, Mutil horrek zer egin behar digu? (De Rijk, 1969 [1998: 

18]) bezalako adibideak erabiliz, NZ hitza hasieran ez duten galderak, euskaraz, erabat 

naturalak direla erakusten du
8
. Azkenik, euskarazko aditz multzoan aurkitzen dugun 

hurrenkeraren gainean (V+Aux), De Rijkek dio, sakonean, laguntzaileak beti jarraitzen 

diola aditz nagusiari. Aditza eta laguntzailearen artean gertatzen diren bestelako 

hurrenkerak (ezeztapenean gertatzen den ez+Aux+V hurrenkera kasu) sakoneko V+Aux 

hurrenkeratik eratortzen ditu, eta berrikuntzatzat hartzen ditu
9
. 

 Unibertsal inplikazionalek, beraz, euskara SOV tipoko hizkuntzatzat hartzeko 

ebidentzia sendoak ematen dituzte. Azalean, zerikusirik ez dutela diruditen hiru 

ezaugarriek bat egiten dute euskara SOV tipoko hizkuntzen artean sailkatzeko: “we 

have three seemingly unrelated properties that always go together and which appear to 

be characteristic of S.O.V. languages” (De Rijk 1969 [1998: 25]). Hala ere, kapitulu 

honen sarreran aipatu dugunez, azalean lotura gabeko ezaugarri hauek buru 

parametroaren bitartez azal daitezke. Euskaraz, eta orokorrean SOV hizkuntzetan, 

buruak osagarrien ondoren joan ohi dira sintagma guzti edo gehienetan, [[YS]X] erako 

egiturak sortuaz. 

 

                                                 
8
 NZ hitzak aurreratzearena, euskarak inguruan dituen hizkuntza erromantzeen eraginari egozten dio De 

Rijkek (1969 [1998: 18]). 

9
 “If such texts really reflect the spoken language there is no evidence here evidence here as to what the 

position of the auxiliary is in Deep Structure. But, as we have seen, the testimony of older writers indicate 

that the modern system –or the lack of system– is an innovation. For Guipúzcoan and Bizcayan, however, 

the standard system is still in full force.” De Rijk 1969 [1998: 25]   
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1.1.2. Argumentu tipologikoak: estatistika 

 

 Euskara SOV den ala ez erabakitzeko, De Rijkek erabiltzen duen beste argumentu 

mota bat estatistika da. Chomskyren estatistikaren gaineko iritziari jarraiki (Chomsky 

1957: 15-17) De Rijki (1969) estatistika ez zaio sintaxira hurbiltzeko modu egokia 

iruditzen: “it is true that the value of a statistical approach to syntax is highly 

questionable” (De Rijk 1969 [1998: 15]). Izan ere, estatistika, gertaera jakin bat zenbat 

aldiz ematen den jakiteko lagungarria bada ere, eta gertaeren arteko maiztasuna ezarriz 

batzuk beste batzuk baino maizago gertatzen direla ikus badaiteke ere, ez digu azaltzen 

zergatik gertaera batzuk beste batzuk baino maizago gertatzen diren. Eta 

hizkuntzalaritzan, eta zientzian orokorrean, galdera garrantzitsuena beti “zergatik?” izan 

ohi da. Hala eta guztiz ere, estatistika, tipologoek erabiltzen duten metodoa izanik, De 

Rijki hitz hurrenkeraren arazoan sartzeko eta eztabaidatzeko, egokia iruditzen zaio: 

“some statistical information can provide as good an introduction as any to a 

discussion of constituent order in Basque.” (De Rijk 1969 [1998: 15]). 

De Rijkek ikerketa estatistikorako erabiliko duen materiala ongi definitzen du
10
. XX. 

mende hasieran, On Joxe Miel Barandiaranek bildutako ipuin herrikoiek, herriko 

hizkera adierazten dute; idazketa arauek, edota arau normatiboek baldintzatu gabeko 

narrazioak: “These folktales have been chosen because they were written down just like 

the informants told them, with –rare fact– no normative preocupations whatsoever. 

Chances are therefore that they represent a genuine narrative style” (De Rijk 1969 

[1998: 15]). Beste bi testu sortak Nemesio Etxanizen bi narrazio mota desberdin dira. 

Bata, gipuzkeraz idatzitako antzerki laburren sorta; eta bestea, bi narrazio (ikus 10. 

oinoharra). Azken bi testu sorta hauek, autore berarenak izanik, narrazioen eta 

                                                 
10
 De Rijkek (1969 [1998]) hiru euskal testu erabili zituen: 

a. Ipuin herrikoiak: Barandiaranek bilduak Gipuzkoa eta Bizkaian 1920-1936 bitartean. El mundo en la 

mente popular vasca, I, II, III, IV. Colección Auñamendi, Nº. s. 12, 18, 27, 49, San Sebastián, 1960-1962. 

Sorta honetako hirugarren liburukian prosan idatzitako ipuinak erabiltzen ditu De Rijkek. 

b. Nemesio Etxanizen antzerki labur batzuk. Euskal-Antzerkiak, Kuliska Sorta 27-28, Itxaropena, Zarauz, 

1952: 7-132 n argitaratuak. 

c. Autore beraren (Nemesio Etxaniz) bi ipuin: Mateo Falcone (frantsesetik itzulita); eta Oillasko Iturri. Bi 

lanak lehen aipaturiko Euskal-Antzerkiak liburuan daude (135-159). 
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elkarrizketen arteko desberdintasunak bilatzeko balioko dio De Rijki. Emaitzak ikustean 

argituko dugun bezala, azken bi testu sortetan hitz hurrenkeren maiztasunen artean 

aurkitzen den aldea narrazioaren eta elkarrizketaren arteko aldetzat hartzen du De 

Rijkek (1969 [1998: 17]. Baina lehenago, ikus dezagun nola mugatzen dituen analisi 

estatistikoan erabilitako perpausak. 

Euskararen hitz hurrenkerak zer nolako maiztasunarekin agertzen diren aztertzeko, 

subjektua, objektua eta aditza gauzatzen diren perpausak hartzen ditu: “Furthermore, it 

is necessary that the major constituents S, O and V all be realized as independent words 

or word groups in the sentence” (De Rijk 1969 [1998: 16]). Beraz, kanpoan geratzen 

dira perpauseko osagai hauetako bat ez duten perpausak, hala nola, iragangaitzak diren 

perpausak, bai ezakusatiboak (gizona etorri da modukoak) eta baita izen-egin 

egiturakoak ez diren ezergatiboak (gizonak dantzatu du modukoak)
11
. Kanpoan geratzen 

dira era berean, iragankorrak izanik, subjektua edota objektua agerian ez duten 

perpausak (gizonak ikusi du; gizona ikusi du; eta ikusi du modukoak), eta aditza jokatu 

gabe duten perpausak (gizonak emakumea ikustea modukoak). Bestalde, S, O eta V 

gauzaturik izan arren, ezezkoak diren perpausak eta galderazkoak direnak egitura 

eratorritzat hartzen dituenez, azterketa estatistikotik at uzten ditu. Berdin gertatzen da 

perpauseko osagarrietako bat perpausa denean (Gizonak emakumea etorriko dela esan 

du modukoak). Aldiz, subjektuaren edo objektuaren barnean erlatibozko perpaus bat 

badago, azterketa estatistikorako erabiltzen ditu. Ez du esaten zergatik sartzen dituen 

erlatibozko perpausak dituzten subjektu edota objektuak azterketan, baina beharbada, 

De Rijkentzat, erlatibozko perpausak izenaren modifikatzaileak diren neurrian, ez diote 

perpaus nagusiari eragiten. Gainera, bai semantikoki eta bai sintaktikoki, genitiboa eta 

erlatibozko perpausak bateragarritzat hartzen ditu: 

 

“he [Henri Gavel] considers the relation between a relative clause and its head noun as 

identical to that between a genitive and the noun that it modifies. Semantically, this 

view seems quite plausible. […] Syntactically, the constructions are similar in that in 

                                                 
11
 Esan gabe doa perpaus iragangaitzen artean egiten dugun bereizkuntza hau ez dela De Rijkena, 

oraindik aurkitu gabe baitzegoen predikatu iragangaitzen arteko bereizkuntza funtsezko hau (Perlmutter 

1978). Testuan egiten dugun oharra, gaur egungo irakurlearen mesedetan egiten dugu. 
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both cases the modifier obligatorily precedes the head, is linked to it by a postposition 

and does no admit anything intercalated between the two parts of the construction” (De 

Rijk 1969 [1998: 26]).  

 

Fonologikoki, ordea, erlatibozkoaren eta genitiboaren markak desberdinak direla dio, 

eta horregatik, De Rijkentzat erlatibozkoak eta genitiboak, gauza bera izan gabe, 

antzekoak dira euskaraz: “In Basque, however, all that can be said is that the relative 

marker is very similar to the genitive marker” (De Rijk 1969 [1998: 27]). 

Azterketa estatistikorako erabiltzen duen korpusa eta esaldi motak ikusi ondoren, 

hauek dira lortzen dituen emaitzak (1. taula). 

 

 Ipuin herrikoiak Antzerkia Narrazioa Guztira 

SOV 138 (66) 80 (44) 41 (61) 259 (57) 

SVO 48 (23) 67 (37) 21 (31) 136 (30) 

OVS 11 (5) 17 (9) 3 (5) 31 (6) 

OSV 5 (2,5) 13 (7) 1 (1,5) 19 (4) 

VSO 6 (3) 4 (2) 1 (1,5) 11 (2,5) 

VOS 1 (0,5) 2 (1) 0 (0) 3 (0,5) 

Aztertutako 

perpaus kopurua 

 

209 

 

183 

 

67 

 

459 

 

1. taula: Analisi estatistikoaren emaitzak (De Rijk (1969 [1998:16])tik moldatua). Goiko lerroan, 

erabilitako testu motak ikusten dira, ezkerreko zutabean, S, O eta V osagaiekin sortu daitezkeen 

konbinaketa guztiak agertzen dira. Zenbakiek, perpaus mota bakoitza testu bakoitzean zenbat aldiz agertu 

den adierazten dute. Parentesi artean dauden zenbakiek perpaus moten maiztasuna (portzentajetan) testu 

motetan adierazten dute. Honetaz gain, azken lerroan testu mota bakoitzean aztertutako perpaus guztien 

kopurua ikus daiteke, eta azken zutabean hitz hurrenkera bakoitza korpus osoan zenbat aldiz agertu den. 

 

Azterketa estatistikoaren emaitzek erakusten dute aztertutako testuetan SOV 

hurrenkera dela maizen erabiltzen den egitura. Honetaz gain, euskaraz, S, O eta V 

osagaiak gauzatzen diren perpausek izan ditzaketen hurrenkera guztiak ematen dira; 

baita VOS hurrenkera, nahiz eta korpus osoan, 459 perpausetatik 3k bakarrik duten 

hurrenkera hau. Bestalde, lehen aipatu dugunez, antzerkian hurrenkeren banaketa 
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orekatuagoa da. De Rijken ustez, hau elkarrizketa eta narrazioaren arteko aldearen 

ondorio da “A samples II [antzerkia] and III [narrazioa] have the same author, the 

difference between them can be correlated with that between dialogue and narration” 

De Rijk (1969 [1998:17]). Beraz, De Rijken lan estatistikoan SOV da maizen agertzen 

den hitz hurrenkera “In all the samples the order SOV is predominant” De Rijk (1969 

[1998:17]). 

Lan estatistikoaz gain, De Rijken lanean (1969) galdeketa bidezko azterketa ere 

egiten da. Berriemaile edo informatzaile gipuzkoar batzuei egindako galdeketa baten 

emaitzak dira. Galdeketa horren emaitzetan, euskarak izan ditzakeen 6 hitz 

hurrenkeretatik, berriemaileek SOV aukeratzen dutela argitzen da. Dena den, galdeketa 

honen datuak ez dira lanean agertzen. Ez dakigu zenbat berriemaile erabili zituen, ez 

zenbat perpaus, ezta emaitza zehatzak zeintzuk izan ziren. 

 Beraz, De Rijkentzat, SOV hitz hurrenkera da estatistikoki maiztasun handiena 

erakusten duena eta berriemaile gehienek nahiago dutena. Emaitza hauetatik abiatuta, 

De Rijkek esaten du maiztasun handiena duen hitz hurrenkera markatu gabea bada, hitz 

hurrenkera markatu gabe hau dela euskarazko perpausak sortzen ditugunean, sakonean 

aurkitu beharko genukeena “Assuming now the most frequent order to be the unmarked 

one, and the unmarked order to be that order that preserves best the order in Deep 

Structure” De Rijk (1969 [1998:18]). Orduan, sakonean aurkitzen dugun hitz 

hurrenkera honetatik abiatuta, neutroak ez diren beste hurrenkerak, nahitaezko eraldatze 

sintaktikoen bidez sortzen dira. Nahitaezko eraldatze hauek zalantza sortzen diote De 

Rijki: “However, the existence of obligatory syntactic transformations makes any such 

argument extremely weak” De Rijk (1969 [1998:18]). Horregatik, egileak berak dio 

litekeena dela SOV hurrenkera nahiago izatea euskarazko perpausak gauzatzeko orduan, 

eta ez izatea hori euskarak sakonean finkaturik duen egitura “It is quite conceivable that 

the preference for the SOV order is merely a matter of Surface Structure” De Rijk (1969 

[1998:18]). Beraz, lan estatistikoa ez da nahikoa euskarak sakonean SOV hitz 

hurrenkera duen ala ez erabakitzeko. 

 De Rijken argumentu tipologikoek ez dute argitu euskara sakonean SOV den ala ez. 

Ikusi berri ditugun estatistikek eta galdeketek erakusten dute maiztasun handieneko hitz 

hurrenkera eta euskal berriemaileek nahiago dutena SOV dela. Baina metodologia 

estatistikoak ez du SOV egitura euskararen sakoneko ezaugarria den ala ez erakusten. 
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Gorago ikusi ditugun unibertsal inplikazionalen kasuan ere, De Rijkentzat loturarik ez 

duten hiru ezaugarrik (postposizioak izatea, NZ aurreratzea derrigorrezkoa ez izatea, eta 

V>Aux hurrenkera), euskara SOV tipoko hizkuntzen artean sailkatzen dute. Baina De 

Rijken helburua hurrenkera hori sakoneko ezaugarria den ala ez erabakitzea da, eta 

unibertsal inplikazionalek ez dute argitzen euskararen SOV hurrenkera sakonean ala 

eratorpenean zehar sortzen den. 

 Ikus ditzagun bada, De Rijken barne argumentuek nola lagun dezaketen euskararen 

sakoneko hitz hurrenkera zein den erabakitzen. 

  

1.1.3. Barne argumentuak: erlatibozkoak 

 

Hitz hurrenkera librea ez dagoen tokiek erakutsiko dute euskararen hitz hurrenkera 

kanonikoa zein den. Hau da, hitz hurrenkera librea ez egoteak erakutsiko du hizkuntza 

horrek murriztapenak jartzen dituela, eta hurrenkera guztiak ez direla berdinak. De 

Rijkentzat, erlatibozko perpausak dira euskarak sakonean hitz hurrenkera bakarra duen 

ala ez begiratzeko testuinguru aproposa “A natural place to hunt for one is the structure 

of the relative clause.” (De Rijk 1969 [1998:25]). 

Euskarazko erlatibozko perpausek atzean duten izenaren modifikatzaileak dira “a 

sentence with a finite verb can be used as a prenominal modifier, provided it is linked to 

the head noun by the relativer –n” (De Rijk 1969 [1998:26]). Bi erlatibozko perpaus 

mota bereizten ditu, benetako erlatibozko perpausak eta sasi-erlatibozkoak (pseudo-

relative clauses). Lehenengoen kasuan, erlatibozko perpausa sakonean sortzen denean, 

azalean erlatibozkoak modifikatzen duen izenarekin indizekidea den elementu bat izan 

behar du. Elementu hau, eratorpenean zehar desagertu egiten da "This element 

obligatorily disappears in the course of the derivation” (De Rijk 1969 [1998:29]). 

 

(4)  Mikelek aurkeztu dizu ezagutu duen emakumea 

  a. Mikelek emakumea ezagutu du 

  b. Mikelek emakumea aurkeztu dizu 
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Sasi-erlatibozkoek, sakonean sortzen direnean, ez dute ardatza edo burua den 

izenarekin indizekidea den elementurik. Sasi-erlatibozko perpausak bildur moduko 

aditzekin sortzen dira 

 

(5)  Mikel txoriak kaiolatik alde egingo duen bildur da 

  a. Txoriak kaiolatik alde egingo du 

  b. Mikel bildur da 

 

Dena den, hemen interesatzen zaigunerako (euskararen hitz hurrenkera sakonean ala 

eratorpenean zehar sortzen den, alegia) De Rijkek bereizten dituen bi erlatibozkoek 

berdin jokatzen dute. Gainera, badirudi euskaldunek erlatibozko perpausak erabiltzean, 

aditza amaieran duten hitz hurrenkera biak onartzen dituztela, bai SOV eta baita OSV: 

   

“After consulting numerous informants, I have arrived at this conclusion: In relative 

clauses, both the orders SOV and OSV are posible, and the choice between them in each 

particular situation is governed by the same principles (involving focus, see next 

section) that apply to independent clauses.” (De Rijk 1969 [1998:30]) 

 

Beraz, euskarazko erlatibozko perpausen amaieran aditza daukagu. Aditzari lotuta, 

erlatibozko marka agertzen da. De Rijken ustez, erlatibozko perpausak aditza amaieran 

dutela sortzen dira “Relative clause formation, therefore, is easier to state if we assume 

that the verb is always final in deep structures.” (De Rijk 1969 [1998:31]). Bestela, 

erlatibozko perpausen aditza atzeratzeko erregela berezi bat beharko litzateke 

“Otherwise, we need a special rule for verb-postposing” (De Rijk 1969 [1998:31]). 

Gainera, erlatibozkoen aditza amaieran agertzeaz gain, bertan geratzen dela ziurtatu 

behar da; ezin da elementurik agertu erlatibozkoaren aditza eta honek modifikatzen 

duen izenaren artean. 
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(6)     IS/NP 

P/S  IS/NP 

  X Y A/V 

 

Euskal erlatibozko perpausetarako proposatzen duen (6)ko itxurapen sintaktikoan, 

De Rijkek dio S barruan dauden elementuak tokiz mugitu daitezkeela, baina aditzaren 

ondoren ezin dela elementurik sartu eta aditza ez dela mugitzen: “we must ensure that 

no adverb gets placed after the verb of the relative clause […], and also that the V-node 

itself does not move” (De Rijk 1969 [1998:31]). Dena den, euskal erlatibozko perpausen 

datuak ez zaizkio nahikoak iruditzen, hitz hurrenkera sakonean gauzatzen dela 

zehazteko. Orokorrean, De Rijkek erakusten dituen ebidentzia guztiek euskarak 

sakonean SOV hurrenkera izan dezakeela pentsatzera eramaten badute ere, datu hauek 

ez dira nahikoa euskararen hitz hurrenkera sakonean SOV dela frogatzeko. 

 

“Therefore, it is far from obvious that the structure of the relative clause in Basque 

supports the verb-final theory. All we can say is that it does not contradict it. More 

generally, the same can be said for all the facts adduced in this article. They are 

consistent with an underlying SOV order, but they do not, strictly speaking, require it.” 

(De Rijk 1969 [1998:31-32]) 

  

Laburbilduz, De Rijken argudioek erakusten dute euskara SOV tipokoa dela 

Greenbergen sailkapenaren arabera. Hala ere, argumentu horiek ez dute erakusten SOV 

hurrenkera sakoneko egiturari dagokion, ala sakonean beste egitura bat aurki dezakegun 

(bertatik SOV hurrenkera eratorpen bidez sortuko litzatekeela)
12
; ezta ere sakonean 

jatorrizko hurrenkera bat baino gehiago sor ote daitekeen hurrenkera denak sintaktikoki 

baliokide liratekeelarik. Datu estatistikoek SOVren alde egiten dute, baina De Rijkek 

dio hori  ez dela nahikoa ebidentzia sakonekoa dela esateko. Greenbergen (1963) 

                                                 
12
 Ohar bedi hauxe izango dela, urte askoren buruan, Kayneren antisimetriak proposatzen duena, hain 

zuzen ere. 
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unibertsal inplikazionalak banaka-banaka aztertu ondoren, euskarak Greenbergek SOV 

tipoko hizkuntzetarako proposatutako orokortasunak betetzen dituela ziurtatzen badu 

ere, uste du argumentu tipologiko hauek ez direla nahikoa euskararen hurrenkera 

sakonean SOV dela frogatzeko. Barne argumentuei dagokienez, De Rijkek argiago 

ikusten du, sakonean, euskal erlatibozko perpausen aditzak perpausaren amaieran joan 

behar duela. Baina hala ere, zalantza du hurrenkera hau benetan sakoneko egituraren 

baitan dagoen ezaugarri bat den, ala eratorpenean zehar gertatzen den. Beraz, 

erlatibozkoek ezin digute argitu euskara SOV den ala ez sakonean. De Rijkentzat, 

euskararen hitz hurrenkera subjektu-objektu-aditz da, baina oraindik lan gehiago egin 

behar da hitz hurrenkera hori sakonean sortzen den bakarra den ala ez zehazteko. 

 

 

1.2. Konfigurazionaltasunaren arazoa: egitura hierarkikoaren aldeko ebidentzia. 

 

 Euskararen gainean lan egin duten ikerlariek euskarak hitz hurrenkera librea 

duela onartu izan dute: “Basque is a rather free word order language” (Ortiz de Urbina, 

1989: 78). Euskarak hitz hurrenkera askea duela diogunean esaten ari garena da, 

perpaus batek izan ditzakeen osagaiak elkarrekin konbinatzean lortzen ditugun hitz 

hurrenkera gehienak gramatikalak direla. Horregatik Artiagoitiak (1995: 30) bere 

buruari galdetzen dio: “In fact, in the absence of more data concerning unacceptable 

orders, one wonders sometimes if there is an “unmarked” order in Basque at all”. Eta 

era berean A. Elordietak: “The issue therefore may arise as to whether it can be argued 

that there is a ‘basic word order’ in the language at all.” (A. Elordieta 2001: 6).  Arazo 

honek, beste hainbat euskalari kezkatu ditu (horien artean De Rijk 1969, Sarasola 1977, 

Rebuschi 1977, Salaburu 1985, Eguzkitza 1986, eta Ortiz de Urbina 1989). Dena den, 

jarraian ikusiko dugun bezala, euskararen egitura sintaktikoko osagaien harremanak 

aztertuz, gehienek onartuko dute euskaraz badela markatua ez den hurrenkera bat; eta, 

modu batean edo bestean, markatuak diren beste hurrenkerak, ez-markatua den 

horretatik eratortzen direla. 

 Euskarak hitz hurrenkera askea duen arren, perpauseko osagaiak modu 

hierarkikoan antolatzen dira egituran (Sarasola 1977, Goenaga 1978, Salaburu 1985, 

1986a, 1986b, Ortiz de Urbina 1989). Perpauseko osagaien arteko hierarkiaren alde 
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egiteko ebidentziak subjektu eta objektuen artean gertatzen diren asimetriak ditugu 

(Salaburu 1985, 1986a, 1986b, Ortiz de Urbina 1989, A. Elordieta 2001). Ortiz de 

Urbinaren (1989) hitzetan, Uztardura teoriaren (Chomsky 1981) ekarpen 

garrantzitsuenetako bat subjektu eta objektuen arteko o-komando erlazioa da
13
. Beste 

era batera esanda, egitura konfigurazional batean, objektuek ez dituzte subjektuak o-

komandatzen, baina subjektuek objektuak o-komandatzen dituzte. Horregatik, egitura 

konfigurazional batean, subjektuak objektuak baino gorago kokatzen dira 

perpausaren egitura hierarkikoan (Salaburu 1985, 1986a, 1986b, Ortiz de Urbina 1989: 

xviii).  

 Subjektuaren eta objektuaren arteko erlazioa asimetrikoa dela defendatzeko 

ebidentzia euskarazko anafora bihurkarien jokabidean aurkitzen dugu: anaforak 

subjektuak uztarturik egon behar du (3a), eta horrela ez bada perpausa ez da gramatikala 

(3b).  

 

(3) a. Zure lagunaki ekintza horrengatik [bere burua]i zigortzen du. 

b. *[Bere buruak] i zure lagunai zigortzen du         

(A. Elordieta, 2001: 14) 

 

Jarraian, hitz hurrenkeraren gainean egin diren analisiek euskarako zein hurrenkera 

neutro proposatu dituzten ikusiko dugu. Betebehar horretan, aztertuko dugu, batetik 

nola egituratzen den proposatutako hitz hurrenkera neutro hori; eta bestetik, nola 

eratortzen dituzten markatuak diren gainontzeko hurrenkerak. 

 

 

1.3. Ortiz de Urbina (1989)  

Kapitulu honen sarreran eta aurreko azpiatalean (ikus 1.2. azpiatala) ikusi dugun 

bezala, Ortiz de Urbinak (1989) Chomskyren Lectures of Goverment and Binding 

(1981) laneko ideiei kasu eginez, euskal subjektu eta objektuen artean dauden 

                                                 
13
 “A adabegiak B adabegia o(sagai)-komandatzen du baldin (eta soilik baldin) 

 a. A-k eta B-k elkar menderatzen ez badute; eta 

 b. A menderatzen duen lehen adabegi adarreztatuak B ere menderatzen badu”  

Artiagoitia 2000: 287. 
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asimetriak aztertzen ditu. Bide honetatik, eta Sarasola 1977 eta Salaburu 1985, 1986a, 

1986b lanek lehenago egin bezala, euskarak egitura konfigurazionala, hots, hierarkikoa 

baduela defendatzen du. Ortiz de Urbinaren (1989) proposamenean, egitura 

konfigurazionala duten beste hizkuntzetan bezala, euskaraz subjektuak inflexioaren 

espezifikatzaile gunean kokatzen dira eta objektuak aditzaren osagarri dira, beheko (7) 

adibideak erakusten duen bezala. 

 

(7) INFL’’ 

Subj     INFL’ 

    V’’        INFL 

     Obj    V’      

(Ortiz de Urbina 1989: 121etik moldatua) 

 

Chomskyren (1981) ideiei jarraiki, egitura konfigurazional batean, subjektuak 

objektua o-komandatzen du, baina objektuak ez du subjektua o-komandatzen (Ortiz de 

Urbina 1989: xviii; ikusi ere, kapitulu honetako 12. oinoharra): hots, subjektua objektua 

baino gorago dago. 

Mugimendu bidez eratorritako egituretan geratzen diren aztarna edo hutsuneen 

jokabidea eta banaketa aztertuz, Ortiz de Urbinak erakusten du euskaraz objektua 

mugitzen den testuinguruetan geratzen den aztarna aditzak gobernatzen duela, baina 

subjektuak uzten duen hutsunea operatzaile posizioan dagoen aurrekari batek gobernatu 

behar duela. Modu honetakoak dira Ortiz de Urbinak (1989) ematen dituen weak cross-

over deitzen den gertaerako datuak: lekuz aldatu den elementua operatzaile batek 

uztartu behar du (8); bestela, (9) adibideko objektuzko galdetzailearen kasuan bezala, 

perpausa ez da gramatikala.  

 

(8)  Nork i ikusi zuen atzo bere i ama? 
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(9)  *Nor i  deitu zuen atzo bere i amak? 

                   (Ortiz de Urbina 1989: 93) 

 

 Ortiz de Urbinak weak cross-over delako gertaeraz gain, ebidentzia gehiago ematen 

du esaterako, partitiboaren banaketa. Euskarazko partitiboak objektu posizioan bakarrik 

ager daitezke (Levin 1981). Ortiz de Urbinaren iritziz partitiboaren banaketa hau 

subjektu eta objektuen arteko asimetriaren beste erakusgarri bat da: 

 

 “I will argue that partitive phrases include an empty quantifier head which is subject to 

ECP [Empty Category Principle]. […] This predicts a basic asymmetry between object 

partitives (properly governed, hence acceptable) and subject partitives (not properly 

governed), which is shown to correspond to the actual distribution of Basque partitives” 

(Ortiz de Urbina 1989: 97).  

 

 Honetaz gain, subjektuaren eta objektuaren arteko erlazio asimetrikoa erakusteko, 

kapitulu honen sarreran ikusi ditugun (3) adibidearen moduko anafora bihurkarien 

jokabidea aztertzen du (Ortiz de Urbinak 1989: 108). Hemen (3)ko adibideak 

errepikatuko ditugu. Nahiz eta adibideak A. Elordietarenak (2001) izan, berdin balio 

digute ohartzeko (3b)ko anafora bihurkari subjektuak ezin duela erreferentzia egiten 

dion objektuaren aurretik agertu: 

 

(3)  a. Zure lagunaki ekintza horrengatik [bere burua]i zigortzen du. 

 b. *[Bere buruak] i zure lagunai zigortzen du.     (A. Elordieta 2001:14) 

 

Beraz, nahiz eta euskarak hitz hurrenkera nahiko askea izan, perpauseko osagaiak 

modu hierarkikoan antolatzen dira, eta euskararen egiturak badu V’’ adabegia, edo 

bestela esan, Aditz Sintagma osagaia, objektua bildu baina subjektua kanpoan uzten 

duena (Sarasola 1977, Goenaga 1978). Hain zuzen ere, (7)ko itxurapen sintaktikoan 

ikusi dugun egitura, aditza azken elementu duena. 

Euskarak sakonean markatu gabeko S[OV] egitura konfigurazionala duela erakusten 

duten datuak aurkeztu ondoren, ikus dezagun nola eratortzen dituen Ortiz de Urbinak 

gainerako hitz hurrenkerak. Ikusiko dugun bezala, hitz hurrenkera markatu hauek 
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euskarazko foku posizioarekin lotuta daude: “wehenever some element is emphasized as 

the focus or new information element, it will occur in the position inmediately preceding 

the verb” (Ortiz de Urbina 1989: 78). Bestalde, Ortiz de Urbinak (1989), NZ-hitzak eta 

fokalizatutako elementuak era berean aztertzen ditu: “I will claim that in Basque both 

wh-words and focalized elements move in the syntax to SPEC
14
 in CP, creating 

operator-variable pairs at that level” (Ortiz de Urbina 1989: 205). Altuberen (1929) 

orokorpenarekin bat eginez, fokua aditz-aurreko posizioan ezartzen du: “interrogative 

operators occur in Basque in pre-verbal position (the galdegaia position in Basque 

gramatical tradition, first described by Altube (1929)), inmediately preceding the verb” 

(Ortiz de Urbina 1989: 213). Euskarazko perpaus egituran, bai fokuak eta baita NZ-

hitzak ere CPren
15
 espezifikatzaile posizioa betetzen dute: 

 

 (10)        CP 

 

     SPEC   C’ 

  

        C    IP 

 

          SPEC   I’ 

 

             VP    I       (Ortiz de Urbina 1989:217) 

 

Beraz, fokuak aldaketak eragiten ditu azaleko hitz hurrenkeran, eta honek azaltzen 

ditu SOV ez diren hitz hurrenkerak, denak S[OV] konfiguraziotik eratortzen direnak 

mugimendu sintaktikoaren bidez (Ortiz de Urbina 2003). Beraz, perpauseko elementu 

bati informazio egituraren aldetik indar nabarmen bat ematen zaionean hitz hurrenkera 

aldaketak sortzen dira. Foku posizioan gertatzen den elementuaren arabera, markatuak 

diren OSV, SVO, VSO… euskal hitz hurrenkerak lortzen ditugu.  

                                                 
14
 Espezifikatzaileari dagokion laburdura. X’ teorian, sintagmaren goren islapenetik ezkerretara ateratzen 

den harremanezko adabegiaren posizioari espezifikatzailea deitzen zaio. Euskarazko argibide 

gehiagorako, ikusi Artiagoitia 2000 (47 orrialdea eta hurrengoak) 

15
 CP = konplementatzaile sintagma. Beranduago Ortiz de Urbinak (1999), Rizziren (1997) lana jarraituz, 

CPren egitura zabaldu zuen. Bertan, besteak beste Foc(us)P eta Top(ic)P kokatzen ziren. Lan honetako 

analisietan ez da banaketa hau kontuan hartuko. 
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Fokuarekin batera azaltzen den beste kontzeptu bat topikoa (edo mintzagaia) izan ohi 

da. Ortiz de Urbinaren aburuz (1987, 1989, 2003) foku-aditz bikotean, fokuaren aurretik 

agertzen den edozein hitz topiko gisa interpretatzen da eta pausa/etenaldi baten bidez 

bereizten da perpausaren gainerako elementuengandik.  

 

(11) Ardia [OTSOAK jan du] 

 

Ortiz de Urbinaren (1989) analisian foku-aditz unitateak perpausaren hasiera 

betetzen du, CP posizioa alegia, eta pausa aurretik gertatzen diren elementuek CP 

aurreko posizioa betetzen dute. Topikoak beraz, CPri adjuntatzen zaizkio (Ortiz de 

Urbina, 1989: 225). Goiko (11)ko adibibideak (12)ko itxurapen sintaktikoa luke. 

     

(12)        CP 

      ardia j    CP 

         OTSOAKi   C’ 

            C       IP 

             jan duk  tj         I’ 

                VP     I 

              ti          V’ 

                    tk 
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Beraz, Ortiz de Urbinaren (1989) lanetik atera daitezkeen ondorioak laburbiltzeko 

esango dugu euskara hizkuntza konfigurazionala dela ondorioztatzen duela, badela 

Aditz Sintagma osagaia, objektua ASren osagarria dela eta subjektua INFL kategoriaren 

espezifikatzailea. Beraz, subjektua hierarkikoki altuago dago objektua baino, eta horrela 

(13a) perpausak sakoneko osagaien hurrenkera erakusten du, baina (13b) perpausak 

ordea, (13a) perpausaren hurrenkeratik abiatuz areagoko mugimendu sintaktikoen 

eragina erakusten du. 

 

(13) a. Mikelek harria bota zuen 

  b. Harria Mikelek bota zuen 

 

 Fokalizatutako osagaia CPren SPEC gunera igotzen da, eta aurretik duen elementua 

Topiko bezala interpretatzen da. Hau da, (13b)ko hurrenkera eratorria da, ez da 

oinarrian sortu, eta (13a) baino konplexuagoa da konputazio sintaktikoari dagokionez 

(Ortiz de Urbina 1989: 85). 

 

 

1.4. A. Elordieta (2001) 

 

Euskararen egitura sintaktikoa aztertzean, A. Elordietak (2001) kategoria lexikoen 

eta funtzionalen arteko bereizketa egiten du. Bereizketa hau egiten du aditzak eta 

laguntzaileak, egitura kanonikoetan, perpaus amaieran joan behar duten bitartean, 

egitura eratorrietan (hala nola ezezko perpausetan, galderazko perpausetan eta foku 

egituretan) aditza interpretazio arrazoiengatik “igo” egiten delako. Hortaz, Elordietaren 

(2001) analisian, kategoria lexikoen buruak ezker aldera adarkatzen dira sintagman 

azken direla, eta kategoria funtzionalenak eskuin aldera, sintagman lehen direla. 

 

“L-related projections are right-headed, whereas non L-related projections are left-

headed. This view on phrase structure accounts for the fact that V and Aux are 

sentence-final in canonical contexts, but appear to the left of vP internal material when 

V raises to the functional domain in negative, interrogative and sentence-initial focus 

constructions for interpretative reasons” (A. Elordieta 2001: 39).  
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Beheko (14)ko irudikapenean ikus daiteke subjektua, objektua, zehar osagarria eta 

aditza dituen euskarazko perpaus batek nolako egitura duen A. Elordietaren analisian: 

 

(14)            CP 

 

       C     TP 

 

          T    AuxP 

 

            vP    Aux 

 

          DPsub    vP 

 

            AspP     v 

 

          VP     Asp 

 

       DPio    VP 

 

          DPdo    V 

                   (A. Elordieta, 2001: 39) 

 

Hizkuntzalariek euskal perpausen egiturari buruz aurretik esan dutena aztertu 

ondoren, A. Elordietak ikusten du euskarak, sakonean oinarrizko egitura izan behar 

duela, hitz hurrenkera batzuk gramatikalak diren bitartean beste batzuk ez direlako 

gramatikalak. 

 

 “unless we assume this, it is problematic for us to explain why certain constituent 

orders are unacceptable while others render perfectly well-formed sentences, as well as 

to account for the different degrees of grammaticality that arise depending upon how 

and which constituens appear ordered in a certain way in a given sentence” (A. 

Elordieta, 2001: 2) . 

 

Euskarak oinarrizko hitz hurrenkerarik izan ezean, ezin dira zenbait egituratan 

gertatzen diren subjektu/objektu asimetriak azaldu (ikus Ortiz de Urbina 1989, eta 

kapitulu honen 1.2 azpiatala). Goiko (14) irudikapenean ikusten denez, euskararen hitz 
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hurrenkera ez-markatua S(IO)OV hurrenkera dela onartzen du (De Rijk 1969, Ortiz de 

Urbina 1989, Laka 1988, Artiagoitia 1995, eta Fernandez 1997). Eratorpenean, euskal 

perpausak gauzatzen direlarik, teoriak (Chomsky 1995) baldintzatutako zenbait 

mugimendu gertatzen dira. Honela, (14)ko oinarrizko egituratik abiatuta, aditzaren 

argumentuek buru funtzionalen tasun gogorrak erkatu behar dituzte. Hala, subjektuak T-

ra igo beharko du ergatibo kasuaren tasun gogorra eta EPP (Extended Projection 

Principle) tasun gogorrak erkatzera. Objektuak, Asp-n erkatuko du absolutibo tasun 

gogorra (Laka 1988). Aditzak ere, Asp-rako igoera egin beharko du, baina adjuntzio 

bidez eta ondoren v-ra. 

Ikusi dugu, beraz, A. Elordietarentzat (2001) euskal perpausak oinarrian sortzen 

direneko hurrenkera S[OV] dela. Ikus dezagun orain nola lortzen diren beste 

hurrenkerak. Euskal hitz hurrenkera askearen berri ematen saiatu diren beste guztiek 

bezala, A. Elordietak (2001) perpauseko osagaien hurrenkera aldaketak diskurtso 

faktoreen murriztapenen pean gertatzen direla onartzen du. Zentzu honetan, osagai 

askeen permutazioa ez da askea; eta beraz, hurrenkera bariazioak ez du adierazten 

mugimendua aukerazkoa denik “free constituent permutation is not so free, after all. In 

fact, the order variations do not reflect optionality of movement” (A. Elordieta 2001: 

20). Euskarazko osagaien lekualdatzeen fenomenoaren berri emateko, A. Elordietak, 

bere aurretik euskal gramatika aztertu dutenekin bat egiten du euskal perpausetan 

osagaiak antolatzeko orduan paper nagusia fokuak betetzen duela esaten duenean. 

Fokuak fonologikoki azentu nabarmena du (Chomsky eta Halle 1968). Egitura 

prosodikoaren eta sintaxiaren arteko harremana aztertuz, A. Elordietak (2001) bi foku 

bereizten ditu. Lehenengoan, fokua in-situ ezartzen da Cinqueren (1993) Sentence 

Stress Algorithm ezarriz. Algoritmo honen arabera, perpausean beheren dagoen 

elementuak jasoko luke foku-azentua edo azentu nagusia. Euskara bezalako SOV 

hizkuntzetan, ezkerretara adarkatzen direlarik, beheren dagoen elementua osagarria da, 

objektua alegia. Perpauseko azentu nagusia hitz hurrenkera markatugabeetan gertatzen 

da: “The main sentence stress borne on the direct object […] is typically found in 

sentences occurring in the neutral order” (A. Elordieta 2001: 131). Euskararen kasuan, 

hitz hurrenkera kanonikoa daukagunean, objektuak jasoko luke perpauseko azentu 

nagusia. Kasu honetan, perpausak foku intonazio neutroa izango du, eta perpaus osoa 

informazio berria izan daiteke  
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“neutral order is pronounced with neutral focus intonation (which we may now identify 

as main stress), and is typically associated with utterances in ‘out of the blue’ contexts. 

In these contexts, the whole sentence can be asserted as new information, and none of 

its constituents need to be pre-assumed in the context found in sentences occurring in 

the neutral order.” (A. Elordieta 2001: 131).  

 

Foku mota honi A. Elordietak foku zabaldua (wide focus) deitzen dio, eta euskarazko 

SOV egitura kanonikoa daukagunean ezartzen da. Aldiz, osagaien hitz hurrenkera 

eratorria denean, perpauseko osagaietako bat fokua izango da “In order to derive foci  

not already in the focus set, Basque applies a marked syntactic device, which entails a 

movement operation: either scrambling, or a sentence-initial focus” (A. Elordieta 2001: 

139). Mugimendu bidez, ezartzen den foku honek, fokalizatutako elementua eta aditza 

hurrenez hurren eman behar ditu “the adjacency requirement (that) must hold between 

the focus and the complex verb in Basque” (A. Elordieta 2001: 139). Perpauseko osagai 

batek bakarrik jaso dezakeenean foku interpretazioa, honi foku estua (narrow focus) 

deritzo. Beraz, egitura eratorrietan foku estua ezartzeko bi aukera ditugu. Batetik, (15) 

adibidean ikus daitekeenez, fokalizatu nahi den elementuaren eta aditzaren artean 

dagoena mugi dezakegu (A. Elordietak scrambling deitzen duena), kasu honetan fokuak 

azentu nagusia in-situ jasotzen du “we scramble the constituent intervening between the 

intended focus and the verb, so that the relevant focus can receive the main stress in-

situ, by turning into the constituent which immediately precedes the verb” (A. Elordieta 

2001: 172).  

 

(15) Liburuai Jonek ti irakurri du (A. Elordieta 2001: 172) 

 

Bestetik, (16) adibidean ikusi daitekeen bezala, foku sintagma bat sortu daiteke 

egituraren ezkerraldean (left-periphery), foku bezala interpretatu nahi den elementua 

ezkerraldeko gune horretara mugitzen da eta aditza C-ra igotzen da. “we base-generate 

the intended focus phrase in a left-peripheral position, and the V-Aux raises to C, in 

order to identify the dislocated phrase” (A. Elordieta 2001: 172).  
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(16) [CP Jonek [CP Opi [irakurri du]v-aux [TP ti liburua t v-aux]]] (A. Elordieta 2001: 172)  

 

 Azkenik, A. Elordietaren arabera, (17)n bezala, ezkerraldera mugitu den fokuaren 

aurretik agertzen dena topikalizatuta dago “Other constituents may appear preceding 

the left-dislocated focus […]. They are topicalized” (A. Elordieta 2001: 172). 

 

(17) [TopP Etxeank [CPJonek [CP Opi [irakurri du]v-aux [TP ti tk liburua t v-aux]]]] (A. 

Elordieta 2001: 172) 

 

 A. Elordietaren proposamenean, beraz, SOV hurrenkera oinarrian sortzen da 

euskaraz. S[OV] egiturako fokua objektua izan daiteke, edo perpaus osoa izan daiteke 

fokua. Aldiz, SVO hurrenkerak lortzeko subjektua foku posiziora igotzen da eta aditza 

C-ra. Baina OSV hurrenkera lortzeko bi bide daude: (a) subjektua in-situ fokalizatu 

nahi dugulako objektua lekuz aldatu behar dugu subjektua eta aditza elkarren ondoan 

egon daitezen, edo (b) subjektua ezkerraldera mugituz fokalizatzen dugu, aditza C 

gunean ipintzen dugu subjektua eta aditza elkarren ondoan egon daitezen, eta objektua 

topiko gunera mugitzen dugu. Lehenengo bidea ekonomikoagoa da mugimendu bat 

bakarrik egin behar delako (objektua subjektuaren eta aditzaren tartetik kendu); kasu 

honetan foku zabala daukagu. Bigarren bidean mugimendu gehiago behar ditugu: 

objektua topiko gunean daukagu, subjektua foku gunean eta aditza C-n; kasu honetan 

foku estua daukagu. 

 Euskal foku ezarketa bikoitz honetan beraz, egitura bera (OSV esaterako) bi 

modutara azaldu daitekeela da: bai fokua in-situ ezarrita eta baita fokua ezkerraldera 

eramanda (aditza ere mugitzen delarik). A. Elordietak esaten du hiztunek nahiago dutela 

in-situ foku ezarketa euskararen hitz hurrenkera kanonikoa duten perpausetarako gorde 

(SOV perpausetarako alegia), eta ezkerralderako foku ezarketa testuinguru markatuetan 

erabili. 

 

“However, if the speaker wants to mark a particular constituent as the single focus of 

the sentence (narrow focus), then he will normally employ the strategy of generating the 

focus constituent in initial position, as a left-dislocate, (with the subsequent raising of 
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the V). By employing this mechanism, the speaker ensures that no other potential focus 

interpretations are available in the sentence” (A. Elordieta 2001: 173) 

 

 

1.5. Euskararen oinarrizko hitz hurrenkera SVO dela proposatu duten lanak 

 

 Euskararen oinarrizko hitz hurrenkera S[VO] dela proposatu duten lanek, Kayneren 

(1994) antisimetriaren teoria ontzat hartu dute (Ormazabal et al. 1994, G. Elordieta 

1997, Haddican 2004 eta Vicente 2004), eta onarpen horrek behartzen ditu egitura ez 

eratorria buru-lehena dela defendatzera. Kaynek (2004) bere teoria berrikusi eta 

zertxobait egokitu du, japonieraren eta beste hizkuntza batzuen datuak aztertzeko. Guri 

hemen dagokigun gairako, oinarrizko hitz hurrenkerarako alegia, japoniera eta euskara 

antzekoak dira: biak, SOV tipokoak dira. Labur bada ere, Kaynen (1994, 2004) 

antisimetria azalduko dut, gutxienez euskarako SVO proposatu dutenen aukera ulertu 

ahal izateko. 

 

1.5.1. Kayneren antisimetria (1994, 2004) eta OV hizkuntzak 

 

 Kayneren antisimetrian, buru parametroak parametro izateari uzten dio, eta beraz 

aukera bi izatetik (buru lehen/buru azken), sintagmak eratzeko aukera bakar batera 

mugatzen da gramatika, unibertsal izatera pasatzen da; proposamen honetan giza 

hizkuntza guztiek [X[YP] eran antolatzen dituzte sintagma guztiak, hau da, burua 

lehenik agertzen da hurrenkeran. Kayneren proposamenak defendatzen duena da 

hizkuntza guztiek daukatela hurrenkera bera, ez dagoela buru-parametrorik. 

Greenbergen (1963) unibertsal inplikazionalak ikusi ditugunean (kapitulu honen sarrera, 

1.1.1. eta 1.2. azpiatalak), SOV tipoko hizkuntzen eredua Chomskyk (1981) 

proposatutako teoria parametrikoaren bitartez azaltzen direla esan dugu; bereziki, buru 

parametroak azalduko luke SOV eta SVO/VSO tipoen arteko ezberdintasuna. Hau da, 

SOV tipoko hizkuntzek postposizioak eta V>Aux hurrenkera izatea, sintagmen eraketan 

buruak osagarriaren ondoren agertzearekin laburtu dugu (Chomsky 1981, Baker 2001). 

Hizkuntza natural batzuetan, buruak osagarrien ondoren agertzen dira (esaterako 

euskaraz, japonieraz…), eta beste hizkuntza naturaletan, buruak osagarrien aurretik 
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agertzen dira (espainola, ingelesa…), eta tipologian ezaguna den banaketa nagusi hau 

azaltzeko aukera bat eskaintzen digu buru-parametroak. Antisimetriaren 

proposamenaren arabera, ordea, munduko hizkuntza guztiek [Espezifikatzaile[buru-

osagarri]] (Kayneren teorian (1994), S(specifier)-H(ead)-C(omplement)) egitura dute: 

 

“syntactic structure is universally and without exceptions of the form S-H-C. The 

complement of a head invariably follows that head. The associated specifier invariably 

precedes both head and complement” (Kayne 2004: 3). 

 

 Eratorpenean zehar, bai mugimenduen aurretik bai ondoren, beti gertatu behar du S-

H-C egitura: “This S-H-C hypothesis is to be taken to hold at all stages of a derivation, 

both prior to movement and subsequent to movement” (Kayne 2004: 3). Ondorioz, 

euskaraz bezala OV hurrenkera duten hizkuntzen egitura sortzean objektua aditzaren 

eskuinean sortu da, eta gero aditzaren ezkerrera mugitu: 

 

“If an object can occupy the Spec of its own V, then it will precede that V. If an object 

can remain in the complement position of its own V, then it will follow that V. If an 

object of V ends up in the Spec position of a head that is itself higher than V, then that 

object will precede V. If what we think of as an object of V ends up in the Spec position 

of a head lower than the position in which V itself ends up, then that object will follow 

V.” (Kayne 2004: 3-4). 

 

 Esan bezala, antisimetriaren arabera, euskara eta japoniera moduko OV hizkuntzetan, 

aditzaren eskuinean (osagarri gunean) sortu den objektua aditzaren ezkerrera mugitzen 

da. 

 

“It follows that the OV order of a language like Japanese [euskara barne] directly 

excludes the possibility that the object in Japanese has remained in the complement 

position of V. It must rather be in a Spec position, perhaps that of V itself, but much 

more likely that of some head higher than V” (Kayne 2004: 4). 
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Kaynek (2004) ez du japonierazko adibiderik bat ere eskaintzen bere proposamen 

hau aurkeztean, baina esaten du japonieraz objektuak askotan AS/VPtik kanpo agertu 

ohi direla, goragoko espezifikatzaile gune batean. Beraz, japonieraren objektuak ez dira 

VParen osagarri gunean gauzatzen: “The question is whether Japanese objects ever 

surface within VP, in complement position of V. Antisymmetry says no, given OV order” 

(Kayne 2004: 5). 

 

 Antisimetriaren abantailak eta arazoak aztertzen sartu gabe, ikus dezagun hipotesi 

hau euskal gramatikan ezarri duten hizkuntzalariek nola ematen duten euskal hitz 

hurrenkeren berri. 

 

1.5.2. Ormazabal, Uriagereka eta Uribe-Etxebarria (1994): Hurrenkera eta NZ 

mugimendua 

 

 Lan honetan, Kayneren S-H-C hipotesia ontzat emanez, egileek euskararen SOV 

hurrenkeraren eta euskal galderetan aditza amaieran ez agertzearen
16
 berri eman nahi 

dute, euskara eta japonieraren arteko aldeak aztertuz. Honela, (24) eta (25)eko 

perpausetan ikus daitekeenez, japonieraz eta euskaraz, gauzatzen den hurrenkera 

neutroa SOV da. 

 

(24) Mary-ga   sono   hon-o   yonda (Ormazabal et al. 1994) 

  Miren-Nom liburu hori-Acc irakurri du 

(25) Mirenek liburu hori irakurri du 

 

Baina galderetan, euskarak eta japonierak ez dute bat egiten. Japonieraz, (26)k 

erakusten duenez, NZ galderetako NZ hitza ez da agerian mugitzen, in situ dago. 

                                                 
16
 Ortiz de Urbinak (1987) “aditza bigarren” fenomenoa (verb second phenomenon) deitu izan duenaren 

bertsio bat edo izan daitekeena. 
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Euskaraz, aldiz, (27)k erakusten duenez, NZ hitzak perpausaren hasieran agertu ohi 

dira
17
.  

 

(26) John-wa  nani-o  kaimasita  ka   

  Jon-top  zer-acc  erosi zuen  Q 

(27) Zer erosi du Jonek? 

 

Japonierazko datuen berri emateko Kayne (1994) SVO egituratik abiatzen da, eta  IP 

CPren espezifikatzaile tokian ipintzen du. Honela, japonieraz arrunta den bezala COMP 

perpaus amaieran agertzen da. SOV hurrenkera lortzeko, Ormazabal eta bere lankideek 

(1994) diote bi bide daudela. Lehenengoa aditza C-ra igotzea IP mugimendua gauzatu 

baino lehen: “to move, previous to the movement of the IP, the verbal complex to 

COMP” (Ormazabal et al. 1994: 3). Beste aukera, IP (aditz eta guzti) CPren 

espezifikatzaile gunera igo eta ondoren argumentuak ezkerrean dagoen espezifikatzaile 

guneren batera mugitu “The other alternative does not involve movement of the V up to 

COMP […]. The SOV order is then derived by leftward movement of all the arguments 

to some specifier position” (Ormazabal et al. 1994: 3). Behin [SPEC, CP] gunea IPk 

betetzen duenean, NZ hitzak ezin dira [SPEC, CP]ra igo, edo nahiago bada, ezin dira 

mugitu gune hori beteta dagoelako (Ormazabal et al. 1994: 4). 

 

(28)     CP 

  

   IP      C’ 

 

         C    tIP     

(Ormazabal et al. 1994: 3) 

  

                                                 
17
 Gogoratu De Rijken (1969) lana ikusi dugunean Mikelek zer ekarri du? bezalakoekin erakusten zuela 

euskaraz ez dela derrigorrezkoa NZ-hitza perpaus hasieran agertzea. Kasu hauetan, Mikelek topiko 

posizioan legoke, ziurrenera. 
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Japonierazko ageriko SOV hurrenkera eta NZ galderak nola erator daitezkeen ikusi 

ondoren, gatozen euskarazko datuak aztertzera. Goiko (27)ko adibidean ikusi dugun 

bezala, euskaraz NZ hitzak perpaus hasieran ager daitezke eta SOV ageriko egitura 

daukagu baiezko adierazpen perpausetan. Japonieraz bezala, euskaraz IP [SPEC, CP]n 

jarriz gero, ezingo dugu NZ hitza mugitu, eta ezingo ditugu euskarazko galderak azaldu. 

Ormazabal eta lankideek (1994) proposatzen dute euskaraz baiezko adierazpen 

perpausen kasuan IP[SPEC, CP]ra igotzen dela, eta galderazko perpausetan NZ osagaia 

igotzen dela bakarrik. 

 

“Suppose that in declarative sentences something forces the IP to move to SPEC/CP in 

languages like Japanese and Basque. In interrogative sentences, in contrast, there are 

two different elements competing for the same position: the IP and the Wh-phrase. 

Basque chooses to front the Wh-phrase, leaving behind the IP” (Ormazabal et al. 1994: 

5) 

 

 Laburtuz, Ormazabal, Uriagereka eta Uribe-Etxebarriaren (1994) proposamenean, 

euskarazko sintagma egitura S-H-C (Kayne 1994) da. Alde honetatik, SOV egiturak, 

objektua aditzaren aurretik agertzen delako, eratorria izan behar du. SOV hitz 

hurrenkera lortzeko, euskaraz IP osoa [SPEC, COMP]era igotzen da, mugimendu honen 

aurretik aditza C-ra igota, edo [SPEC, COMP]n dagoen IPtik argumentuak aterata. 

Egileek zuzenean esaten ez badute ere, honek ez du esan nahi euskaraz SVO hurrenkera 

markatu gabea denik. Alderantziz, SVO hitz hurrenkera lortzeko behar diren foku 

interpretazioak bultzatuta, SOV hitz hurrenkera lortzeko baino eratorpen konplexuagoak 

egin beharko lituzkete. Proposamen honetan, mugimenduak zergatik gertatzen diren 

azaltzen ez den bitartean ezin daiteke ebatzi zein litekeen hitz hurrenkera neutroa, eta 

hizkuntzan gertatzen diren hitz hurrenkerak azaltzeko mugimenduak proposatu behar 

dira nahitaez, S[VO] egituratik abiatuz. 

 

1.5.3. G. Elordieta (1997): fonologia eta sintaxiaren arteko harremana 

 

G. Elordietaren (1997) tesian, egitura morfonologikoaren bidez fonologia eta sintaxia 

uztartzen dira. Zenbait hizkeratan (Lekeitioko euskara aztertzen du) bokal asimilazioa 
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izeneko prozesu fonologikoa gertatzen da. Prozesu honen arabera, bokal batek aurreko 

bokalaren tasunak hartzen ditu “V[owel] A[ssimilation] is an optional process in which 

a vowel assimilates in all its features to an immediately preceding vowel” (G. Elordieta 

1997: 46). Bilakabide fonologiko honen berezitasunetako bat gertatzen deneko 

testuingua da. Bokal asimilazioa, (28)ko adibidean, aditzaren azkeneko bokala eta 

laguntzailearen lehenengo bokalaren artean gertatzen da, eta (29)koan, izenaren edota 

adjektiboaren azken bokala eta determinatzailearen lehenengo bokalaren artean. 

 

(28) ostu ubusan  (G. Elordieta 1997: 50)  

(29) neski-i   (G. Elordieta 1997: 49) 

 

“it only applies in nominal and verbal contexts, between the final vowel of a noun or 

adjective and the initial vowel of a determiner or case marker, and between the final 

vowel of a lexical verb and the initial vowel of a following auxiliary verb” (G. 

Elordietak 1997: 46) 

 

Hortaz, bokal asimilazioa ezartzen den testuinguruak kanpoan uzten ditu moduzko 

partikulak (30a), aditz arazleak (30b), menperatzaileak (30c), eta postposizioak. IS 

mailako testuinguruari dagokionez, (31)n ikusten denez, bokal asimilazioa ez da izen 

konposatuen artean ematen. 

 

(30) a. Etorri ete diras?   *etorri ite   (G. Elordieta 1997: 63) 

  b. paga eraiñ neutzan  *paga araiñ   (G. Elordieta 1997: 62) 

  c. amaitxu arte    *amaitxu urte  (G. Elordieta 1997: 63)  

 

(31) *buruundi (buruhandi esateko)     (G. Elordieta 1997: 56) 

 

 Bokal asimilazioan, interesgarriena da nola bi bokalen arteko erlazio fonologikoa 

dirudienak sintaxi egituraren eraginaren menpe dagoen. 

 

“The question that arises then is what kind of phonological units or constituents are 

these domains formed by heads realizing feature chains. They are not defined by 
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prosodic considerations (stress, syllable structure) or by other phonological features. 

Rather, they are defined by the syntactic or morphosyntactic degree of cohesion existing 

between two lexical items” (G. Elordieta 1997: 47-48) 

 

 Hain zuzen ere, sintaxiaren eta fonologiaren arteko mugak eta harremanak ikertzeko, 

G. Elordietak (1997) euskarazko perpausen egitura aztertzera jotzen du. Euskal aditz eta 

izen sintagmetako buruen artean ematen den harreman sintaktikoa ikertzen du. 

 G. Elordietarentzat euskararen perpaus egitura buru lehena da “I suggest that Basque 

has a head-initial clause structure” (G. Elordieta, 1997: 66), ikusirik bai/ez galderetan, 

foku egituretan (Ortiz de Urbina 1989), eta ezezko perpausetan (Laka 1990), aditz 

laguntzailea perpauseko ezker muturrean gertatzen dela. Eta aditza, foku egituretan 

(32a) eta galderazkoetan (32b) laguntzailearen aurretik doan bitartean, ezezko 

perpausetan laguntzailea ezezkoaren ondoren agertzen da eta aditza laguntzailearen 

eskuinean (32c). 

 

(32) a. PERUK ekarri du liburua gaur goizean 

b. Zer esan dio Peruk Mireni? 

c. Ez duzu ekarri liburua gaur goizean    

(G. Elordieta, 1997: 68tik moldatuta) 

 

 G. Elordietaren aurretik, goiko egiturak aztertu dituzten hizkuntzalari gehienek (Ortiz 

de Urbina 1989, Laka 1990, Artiagoitia 1995) euskarazko kategoria funtzional baten 

burua ezkerretara adarkatu behar izan dutela ikusirik (“This is unexpected under the 

assumption that all heads are final in Basque” G. Elordieta, 1997: 68), G. Elordietak 

Kayneren (1994) sistema onartzen du. Hartara, euskararen perpaus egitura buru-lehena 

izango da. 

 

“The consequence of this hypothesis [Kayneren linear orderingari buruz ari da] is that 

all languages are head-initial underlyingly and that they display a universal SVO word 

order, with a specifier-head-complement linear order” (G. Elordieta, 1997: 69) 

 

 Bide honetatik, G. Elordietak (1997) (33)ko itxurapen sintaktikoa proposatzen du: 



1. KAPITULUA: EUSKAL HITZ HURRENKERA________________________KEPA ERDOZIA 

 52 

 

(33)   CP 

  

  C
0
     TP 

  

     T
0
    ModP 

 

       Mod
0
    NegP 

 

          Neg
0
    VP 

  

            DP
0
     V’ 

 

               V
0
     DP    

(G. Elordieta 1997: 67) 

 

 Euskaraz, azalean aurkitzen dugun SOV hurrenkera lortzeko, objektuak (hain zuzen 

ere Ormazabal et al 1994 lanean ikusi dugun bezala) aditzaren gainetik pasa behar du 

goragoko kategoria funtzional batera “In this theory [Kayneren (1994) antisimetriaz ari 

da], SOV languages differ from SVO languages in that they involve overt movement of 

the object past the verb to higher functional projection” (G. Elordieta 1997: 69). 

 

 Gorago esan dugunez, G. Elordietari (1997) aditza eta laguntzailearen arteko 

harremana, eta izena eta determinatzailearen arteko harremana interesatzen zaizkio, 

elementu hauen artean gertatzen delako bokal asimilazioa. Xede horrekin, aditzaren eta 

laguntzailearen arteko harremana V T-ra igoz azaltzen du. Igoera hau frogatzeko euskal 

moduzko perpausak, ezeztapena, aspektua, arazleak, eta galderazkoak aztertzen ditu. 

Dena den, ezer berririk ez du esaten galderazkoen eta foku egituren inguruan. 

Orokorrean, Ortiz de Urbinaren (1989) sistema hartzen du
18
. 

 

“Any analisis that denies the possibility of V-to-T raising in Basque has to face 

numerous problems and difficulties which an analysis that argues for such movement 

easily avoids” (G. Elordieta 1997: 108) 

                                                 
18
 Gogoratu Ortiz de Urbinaren sisteman fokuak eta NZ-hitzak igotzen direneko CP-ren burua ezkerrean 

kokatzen dela. 
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 G. Elordietak “neutro” deitzen duen SOV hitz hurrenkeraren eratorpena, ostera, 

konpondu gabe uzten du. “It is claimed that the neutral order in Basque is S-IO-DO-V. 

If the verb is in T
0
, where would the subject and objects be?” (G. Elordieta 1997: 107). 

Bi bide uzten ditu zabalik. Batetik, subjektuak eta objetuak VPren gainetik dagoen 

kategoria funtzionalen baten espezifikatzaileak izatea “One possibility is that there are 

several functional projections above the VP (TP, AgrSP, AgrOP, or vP) and that the 

subject and objects land in the specifier of these projections” (G. Elordieta 1997: 107). 

Beste aukera da aditzak denbora tasunak izatea, zerrendatzen den unetik bertatik, eta 

tasun horiek aditzean bertan gauzatzea edo goragoko kategoria funtzional batean erkatu 

behar izatea, tasunen aukera morfologikoa edo hizkuntzaz hizkuntzako aukera izango 

da: 

 

“Another possibility would be to assume that the agreement and tense features are 

present in the verb from the start of the numeration, and that the decision on whether to 

spell out these features in the position occupied by V or some higher functional 

projection is a matter of morphological choice of the features themselves of the 

language” (G. Elordieta 1997: 107) 

 

 Zentzu honetan, G. Elordietak (1997) bere lanaren atzetik etorriko diren ikerketei 

irekita uzten die SVOtik SOVrako bidea eratortzeko aukera: “We leave the details of 

this analysis open for future research” (G. Elordieta 1997: 107) 

 

 Ikus dezagun bada, Kayneren antisimetriatik abiaturik, G. Elordietaren atzetik etorri 

diren Haddican (2004) eta Vicentek (2005) euskararen SOV hitz hurrenkera nola lortzen 

duten. 

 

1.5.4. Haddican (2004): Hitz hurrenkera eta perpausen polaritatea. 

 

 Dagoeneko azaldu dugun Kayneren (2004) japoniera moduko hizkuntzei egindako 

iruzkinetan (ikus 1.5.1 azpiatala), Kaynek euskara zuzenean aipatzen du ezeztapena eta 

laguntzailearen hurrenkeraz aritzeko: “Basque is a V aux language that allows Aux…V 
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if Aux is accompained by negation. A conjeture worth testing wold be: (6) No Aux V 

languages has V…Aux licensed by negation” (Kayne 2004: 14). Horretara dator 

Haddicanen (2004) lana; polaritatearekiko (bai/ez) sentibera den euskararen hitz 

hurrenkera ikuspegi antisimetrista batetik aztertzen du (euskal polaritateari buruz 

gehiago jakiteko ikus Laka 1990). 

 Haddicanek, dagoeneko ezaguna den  (ikus Laka 1990) polaritatearen gertaera 

deskribatzen du: “In negative sentences, the relative order of the auxiliary and main 

verb is Neg-Aux-V, while in affirmative (neutral) sentences the order is V-Aux”
19
 

(Haddican 2004: 87). 

 Haddican Cinqueren (1999) buru funtzionalen hierarkia unibertsala euskarari 

ezartzen saiatzen da. Cinqueren (1999) arabera, munduko hizkuntza guztiak, ezezko 

perpausen oinarrian Aux-V hurrenkerarekin sortzen dira. Haddicanen (2004) arabera, 

euskaraz polaritate sintagma bat dago (PolP), eta honek ezeztapeneko ez eta baieztapen 

indartuetako ba jasotzen ditu. Ezeztapena eta speech act particlesen (galderazkoetako 

al) arteko elkarreraginak iradokitzen du ez gauzatzen deneko posizioak ezin duela 

sortzen den posizio bera izan. Ez PolP baino beheragoko posizio batean sortzen da eta 

gero PolPen espezifikatzaile egongunera igotzen da. Honetaz gain, Haddicanen (2004) 

arabera, euskarazko baiezko adierazpen perpausetan aurkitzen dugun V-Aux hurrenkera 

VPa polaritatearekiko sentibera den PolPra igotzen delako lortzen da. “The affirmative 

V-Aux order is produced by raising of the VP to a higher, polarity-related position 

called PolP” (Haddican 2004: 88).  

 Ez gara sartuko Haddicanen (2004) analisiak euskarazko ezezko perpausen 

hurrenkeraren berri nola ematen duen azaltzen, ez eta azalpen horiek egokiak diren ala 

ez ikusten. Gure lanean, batez ere adierazpen perpausak interesatzen zaizkigu, eta 

adierazpen perpausetan dauden elementuak perpausean nola antolatzen diren ikusi nahi 

dugu. Bide honetara, Haddicanen analisian, objektua aditzaren eskuinean sortzen da. 

Objektuak kasu tasunak erkatu behar ditu (Laka 1988) eta aditzaren ezkerrera dagoen 

CaseP-ra igotzen da, (34)n irudikatzen denez. 

                                                 
19
 Ez dut aukera hau galdu nahi esateko, The Linguistic Review aldizkarian argitaratutako bertsioan akats 

bat dagoela esaldi honetan bertan. Jatorrizkoak honela dio: “In negative sentences, the relative order of 

the auxiliary and main verb is V-Aux, while in affirmative (neutral) sentences teh order is Neg-Aux-V” 

(Haddican 2004: 87). Argi dago Haddicanek testuan irakur daitekeena esan nahi duela. 
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(34)      CaseP 

     zorraki  Case’ 

  

            VP 

 

           ordaindu   ti 

 

                (Haddican 2004: 110) 

 

 Ondoren, Kasu sistema hau aspektura igotzen da, eta AspP Mod(vol)Pra. Hau guztia 

T azpian dagoen inverted verbal complexaren (!VP) espezifikatzaile posiziora iristen da. 

Azkenik, V>Aux hurrenkera lortzeko, !VP PolPra igotzen da: “the affirmative V-Aux 

order is produced by raising of the inverted verbal complex” (Haddican 2004: 96). 

(35)ko adibideak (36)ko itxurapen sintaktikoa du. 

  

(35) Zorrak ordaindu nahi omen zituzten  (Haddican 2004: 112) 

 

(36)      PolP 

  

     !VPm                  Pol’ 

zorrak ordaindu-Asp(perf) Mod(vol) 

                  Mod(evid)P 

 

                    Mod(evid)’ 

  

                 Mod(evid)  T(past)P 

 

                    Aux      T(past)’ 

 

T(past)    tm 

(Haddican 2004: 113) 

 

 Haddicanek (2004), Kaynen S-C-H (1994, 2004) sistema ezarriz, euskarazko SOV 

hitz hurrenkera kanonikoa SVOtik eratortzea lortzen badu ere, arazoak sortzen zaizkio 

fokuak aditzaren ezkerrean egon behar duen egituretan “The word order of focus 
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constructions suggests a problem with the account of !VP raising” (Haddican 2004: 

119). Zentzu honetan, (37)ko bezalako perpausak lortzeko murrizketa bat ezarri behar 

dio bere analisiari.  

 

(37) JONEK (*Miren) ikusi du (Haddican 2004: 119) 

 

 Aditzak eta bere argumentuak bat eginda igotzen badira CasePtik !VPra, aditzaren 

aurrean objektua duen (37)ko adibidea ongi legoke. Hori ikusita, Haddicanek (2004) dio 

fokua agertzen bada PolPk ez duela kasurik izango bere baitan: “Basque: When spec, 

FocusP is lexically filled, the spec of its complement, PolP, may no contain a case 

projection” (Haddican 2004: 120). 

 

1.5.5. Vicente 2004a, 2004b 

  

Kayneren (1994, 2004) antisimetriaren ildotik, Vicenterentzat (2004a, 2004b), 

euskarak oinarrizko SVO hitz hurrenkera izan behar du. Alabaina, Vicentek (2004a), 

Kaynek (1994) unibertsaltzat jotzen duen hizkuntzen S-H-C (espezifikatzaile-buru-

osagarri) egiturak parametrikoa izaten jarraitzen duela uste du. Takanok (1996) 

iradokitzen duenari jarraituz, Vicenterentzat (2004a) hizkuntza batzuk oinarrian OV 

sortzen dira, eta beste batzuk mugimendu bidez eratortzen. Nederlanderako eta 

euskararen adberbioen portaera ikusita (38) eta (39)ko adibideetan ikus daitekeenez, 

Vicenterentzat (2004a), Nederlanderaren oinarrizko egitura OV den bitartean, euskara, 

sakonean VO egitura batetik sortzen da “While Ducht simply makes use of a head final 

VP structure, Basque resorts to object movement to SpecAgrOP” (Vicente, 2004a: 86) 

 

(38) a. Jan   heeft  een  boek   langzaam  gelezen (Vicente 2004a: 85) 

Jan-Nom Aux  Det  liburu    astiro  irakurri  

‘Janek liburu bat astiro irakurri du’ 

b. Jan   heeft  langzaam  een  boek  gelezen (Vicente 2004a: 85) 

Jan-Nom Aux  astiro    Det  liburu irakurri  

‘Janek liburu bat astiro irakurri du’ 
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(39) a. Jonek liburu bat astiro irakurri du (Vicente 2004a: 85) 

b. *Jonek astiro liburu bat irakurri du
20
 (Vicente 2004a: 85) 

 

 Adberbioek euskaraz eta nederlanderaz duten banaketak, euskarak oinarrian SVO 

hurrenkera izan behar duela iradokitzen dio Vicenteri (2004a); eta SOV hitz hurrenkera, 

objektua aditzaren aurrera pasatuz lortzen dela (hain zuzen ere, antisimetriari jarraituz 

euskara aztertu duten beste guztiek bezala). Hala ere, Vicentek (2004a) nederlandera eta 

euskararen adberbioen banaketaz egiten duen hausnarketa Cinqueren (1999) buru 

funtzionalen banaketa unibertsalaren kontra doa kategoria funtzionalak unibertsaltzat 

hartzen ez dituelako. Honela esaten du Vicentek: 

 

“This idea, while contradicting work of the so-called Italian school (Rizzi (1997) and 

Cinque (1999) being the two major exponents), follows a line of work that assumes that 

functional projections are not universal, and should be learnable on a language-

specific basis” (Vicente 2004a: 94).  

 

 Euskarazko SOV hurrenkera lortzeko, (40)n ikus daitekeen bezala, objektua 

AgrOPra mugitzea proposatzen du Vicentek (2004a). 

 

(40)   AgrOP 

   O    VP 

     V     t     (Vicente 2004a: 84). 

 

 

                                                 
20
 Vicentek dio (39b)ko perpausa gramatikalki ona izan daitekeela objektua foku posiziora mugituta eta 

adberbioa topiko bezala ulertuta: “(5b) [gure (39b)] can be made grammatical if we take the object to 

have moved to a focus position (and therefore being interpreted as narrowly focused), and the adverb and 

the subject to have moved to topic positions further to the left.” (Vicente 2004a: 85) 
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Dena den, Vicentek berak esaten du euskarak ezkerrera gauza asko mugitzeko joera 

duela, eta bertan fokua eta topikoa kokatzen direla “Basque is a language that can make 

extensive use of left peripheral focus and topic positions” (Vicente 2004a: 85). 

Honenbestez, euskarazko SVO egituratik abiatuta komunztadura erkatzera objektuak eta 

subjektuak egiten duten mugimenduaren ondoren lortzen dugun SOV egitura, berriro 

aldatu egin beharko genuke foku egitura bat izango bagenu, esaterako OSV hitz 

hurrenkera izango bagenu. 

 

Azken batean, Vicentek eta Kayneren antisimetriarekin (1994, 2004) lan egin duten 

beste hizkuntzalariek SVOtik SOVrako bidea iradokitzen badute ere, hitz hurrenkera 

indartuak (foku egiturak) gauzatzeko mugimenduak behar dituzte (SOVtik abiatzen 

direnak bezala). Zentzu honetan, Kayneren antisimetriak (1994, 2004) ez du arazorik 

planteatzen gure lanerako. Gure lanean burutu ditugun esperimentuekin ezin dugu 

bereizi euskara oinarrian SOV den edo eratorpen bidez bihurtzen den SOV. Kontua da, 

hasieran SVO bada ere, euskarak derrigorrez mugitu behar duela SOV hurrenkera 

lortzeko. Baina behin SOV hurrenkera lortu ondoren, berriro mugitu behar du OSV 

hurrenkera lortu arte. Gauza bera gertatuko da SOV eta SVO hurrenkerak konparatzen 

ditugunean. Oinarrian SOV dela esaten badugu, mugimendu bat behar dugu SVO 

hurrenkera lortzeko. Aldiz SVO bezala sortzen bada euskara, gutxienez pausu bat behar 

dugu SOV lortzeko eta gero beste bat berriro SVO lortzeko. Beraz, SOV hurrenkeratik 

abiatuta, beste hitz hurrenkerek konplexutasun sintaktiko handiagoa dute. Berdin 

SVOtik SOV lortu ondoren, gainontzeko hurrenkerek konplexutasun sintaktiko 

handiagoa izango dute. 

 

 Euskararen hitz hurrenkeraren arazoa ikuspegi sortzaile batetik jorratu duten lanak 

aztertu ondoren, beste ikuspegi batzuetatik egindako lanak ikusiko ditugu. 

 

 

1.6. Euskal hitz hurrenkeraren arazoa beste ikuspegi batzuetatik aztertuta 
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Azpiatal honetan, bi alor desberdinetan jorratutako hiru lan ikusiko ditugu. Batetik, 

euskararen hitz hurrenkera ikuspegi komunikatibo batetik aztertzen duen Osaren (1990) 

lana ikusiko dugu. Eta bestetik, Hidalgok (1994, 1999, eta 2000) eta Aldezabal eta bere 

lankideek (2003) lantzen duten ikerketa estatistikoa ikusiko ditugu. 

 

1.6.1. Osa (1990): Euskal hitz hurrenkera komunikazio gaitasunen arabera  

  

Osak (1990) euskararen hitz hurrenkera kanonikoa SOV dela dio. Ondorio horretara 

iristeko, euskararen hitz hurrenkera ikuspegi funtzionalistatik aztertzen du, eta 

komunikazio zereginetan oinarritzen du bere ikerketa. Ikusi ditugun lanetan bezala, 

Osak (1990) euskararen hitz hurrenkeraren eta foku eta topikoaren arteko harreman 

estua ikusten du. Bere ustez, foku eta topiko egituren azterketak hiru alderdi uztartu 

behar ditu: a) batetik foku-topikoen iturburu (kon-)testuala; b) bestetik, foku-topikoen 

eduki semantikoa; c) eta azkenik, foku-topikoen kokagune sintaktikoa. “Aurrekoak 

laburbilduz hau esango genuke: foku-topikoen kontu honetan, dena testu (inguru)an 

jaiotzen dela eta, azkenik, sintaxi eta prosodi egituretan gauzatzen, bai iturburua eta 

bai gauzatze modua, biak izanik aztergai” (Osa 1990: 26). 

Euskararen hitz hurrenkera komunikazio zereginen arabera aztertzean, fokuak 

perpausean izan dezakeen kokagunea ez da nahikoa fokua definitzeko “Izan ere, esan 

beharra dago, nahiz eta euskaraz fokuaren kokagune sintaktikoak inportantzia handia 

duen –hain zuzen ere horri buruz erregela edo lege bat formulatu ahal izateko 

hainakoa- posizio horrek ez duela definitzen fokutasuna. Bestalde, informazio berri 

izateak definitzen ez duen bezala”(Osa 1990: 71). Osaren iritziz fokua, batez ere funtzio 

bat da, funtzio testuala edo pragmatikoa, eta informazio inportanteena edo 

nabarmenena. Fokua funtzioa, “solaskideek elkarrekin ez duten –edo ustez elkarrekin ez 

duten- informaziogunea betetzea” da. (Osa 1990: 67). Topikoari dagokionez, 

Euskaltzaindiaren (EGL 1993) antzera, Osak (1990: 88) bi moduko topikoak bereizten 

ditu. Bata, ez-markatua, perpausaren hasieran agertzen dena; eta bestea, markatua, 

perpausetik kanpo geratzen dena eta fokua agertzen den perpausetan bakarrik gauzatzen 

dena.  

Bestalde, perpausa komunikazio estrategien arabera antolatzen duten hizkuntzek hitz 

hurrenkera librea izan ohi dutela esaten digu Osak (1990: 112). Euskararen kasuan, hitz 
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hurrenkera fokuaren arabera egituratzen da. Lehenago ere ikusi dugu (ikus batez ere, 1.3 

eta 1.4 azpiatalak), nola hizkuntzalari sortzaileek ere fokuari egotzi dioten euskararen 

hitz hurrenkera aldaketa (Ortiz de Urbina 1989, beste askoren artean). Zentzu horretan, 

fokuaren funtzio komunikatiboa eta fokuaren erabilera sintaktikoa aztertzen duten bi 

ikuspegiek bat egiten dute esaterakoan euskarazko hitz hurrenkera desberdinek foku 

egitura desberdinak dituztela, eta fokalizatu nahi den elementuaren arabera, perpaus 

batek hitz hurrenkera bat edo bestea izango duela. 

Pragmatikaren ikuspuntutik, esaldi bat ez-markatua dela edo neutroa dela esateak, 

testuarekin markarik eza edo neutraltasuna esan nahi du, testuarekiko menpekotasun 

eza. Perpaus mailan beraz, Osarentzat, subjektu-objektu-aditza hurrenkera da 

neutroena, nahiz eta berez, hurrenkerarekiko garrantzia handiena duten elementuak 

objektua eta aditza diren. (Osa 1990: 123). 

Esan beharra dago, SOV hurrenkeraz ari denean, Osak, O edozein osagarrirekin 

lotzen duela. Ez dio ardura osagarri horrek kasu marka edo postposizio bat duen atzizki 

gisa, ez eta aditzarekiko komunztadura erakusten duen ere. Bi perpaus hauek (41a eta 

41b) SOV dira Osarentzat; eta hau, ikuspegi linguistiko batetik ez da zuzena. 

Postposizio sintagmek eta kasua duten sintagmek banaketa arras desberdinak eta 

bestelako murriztapenak izan ohi dituzte eta.  

 

(41) a. Sarak liburua irakurri du.   (Osa 1990: 123) 

b. Sara etxean gelditu da.    (Osa 1990: 123) 

 

Perpaus bat ez-markatua edo markatua den erabakitzeko, perpausen egituren 

maiztasuna ez zaio modu egokia iruditzen: “Beraz, maiztasun estatistikoaren erizpidea 

kontutan hartzeko izanik ere, hobe deritzogu S.O.A.
[21]

 ordenaren justifikaziorako 

neutralitatearen argudioa erabiltzeari” (Osa 1990:125). Perpaus bat neutroa izango da: 

a) presuposizio gutxien ezartzen baditu, b) prosodikoki laua bada, c) zer gertatu da? 

moduko galderei erantzuten badie, eta d) perpaus osoa informazio berri izatea 

ahalbidetzen badu (Osa 1990, 124-125). Hala ere, azterbide honetan ez da argitzen, 

hizkuntz egituraren zein atalek ahalbidetzen duen, hizkuntza jakin baten, hurrenkera bat 

                                                 
21
 Osak A laburdura aditza adierazteko erabiltzen du. 
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ez-markatua izatea, eta beste hurrenkera bat markatua izatea. Esan nahi baita, ez da 

argitzen hurrenkera jakin batek zergatik sortzen dituen presuposizio gehiago beste 

hurrenkera batek baino; edo ez da zehazten zein erlazio egon daitekeen zer gertatu da? 

bezalako perpausak eta foku egituren artean.  

 

1.6.2. Lan estatistikoak: Hidalgo 1994, 1999, 2000 eta Aldezabal et al 2003 

 

 Kapitulu honetan, euskararen hitz hurrenkerari buruzko lan estatistiko batez hitz egin 

dugu jada (2.2.2). Laburtuz, De Rijken (1969) azterketa estatistikoan, maizen agertzen 

den hitz hurrenkera SOV da, %57. SVO hurrenkerak %30eko maiztasuna du, OVSk 

%6a, OSVk %4a, VSOk %2,5a, eta VOSk %0,5a.  

 Hidalgok (1994) bere lan estatistikoan De Rijkek (1969) baino corpus zabalagoa 

hartzen du. Alde batetik, De Rijkek (1969) azterketa estatistikorako perpausak 

aukeratzeko irizpideak erabilita, zenbait testu aztertzen ditu
22
: a) XVII. Mendeko 

Axularren Geroko bigarren erdia eta Tartases Onsa hilceco bidia; b) XIX. mendeko 

Mogelen Peru Abarca osoa, J.B. Agirreren Eracusaldiaceko Confesioco 

sacramentuaren gañean eracusaldiak atala, J.P. Duvoisinen Laborantzako liburua 

osorik, eta A. Apaolazaren Pachico Cherren (Truebaren El Judas de la casa-tik 

hitzulia); c) Lau ipuin bilduma herrikoi, Sara inguruan W. Websterrek bildutakoak, 

Cerquandek bildutakoak (behenafarreraz eta zubereraz), Urruzunok bildutakoak, eta M. 

Ariztiak bildutakoak; d) J. M. Etxebarriak Zeberio haraneko euskararen azterketa etno-

linguistikoa (1991. Ibaizabal: Deustu) liburuko ahozko kontakizunen transkribaketak; e) 

Azkueren Bein da betiko prosa narratiboa. 

De Rijken (1969) irizpideak gogora ekarriz (bestela 1.1.2 azpiatala ikusi), 

subjektuak, objektuak eta aditzak gauzaturik agertu behar dute perpausean. Kanpoan 

geratzen dira, iragangaitzak, ezakusatiboak (gizona etorri da) eta ezergatiboak (gizonak 

dantzatu du). Kanpoan geratzen dira ere, aditza jokatu gabe duten perpausak (gizonak 

emakumea ikustea), ezezkoak, galderazkoak, eta perpauseko osagarri bezala perpausa 

duten perpausak (Gizonak emakumea etorriko dela esan du). Aldiz, subjektu edota 

objektu barnean perpaus erlatibo bat badago, De Rijkek analisi estatistikorako erabiltzen 

ditu. 

                                                 
22
 Argitalpenen xehetasunak ikusteko Hidalgo 1994: 496-497 orrialdeetara jo. 
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 Hidalgok (1994) De Rijken (1969) irizpideak jarraituz lortutako emaitzek erakusten 

dute SVO hurrenkera dela, aipatutako corpusean, maizen gertatzen dena. Hidalgok 

(1994) aztertutako XVII. mendeko testuetan (ikus 2. taula), esaterako, SVO hurrenkera 

da gehien agertzen dena (% 48). 

2. taula: Axular eta Tartasen testuetan, SVO da maizen ematen den hitz hurrenkera. Ezkerreko zutabean 

hitz hurrenkerak agertzen dira. Goiko lerroetan, idazle bakoitzari dagokion perpaus kopurua eta 

portzentaiak ikus daitezke. (Hidalgo 1994: 494) 

 

 XIX. mendeko idazleengan ere, SVO da maizen ematen den hitz hurrenekera (3. 

taula) 

3. taula: Mogel, J.B. Agirre, Duvoisin eta Apaolazaren testuetatik aztertutako pasarteetan SVO da 

)maizen ematen den hitz hurrenkera. (Hidalgo 1994: 495) 

 

 Ipuin bildumetan ere, 4. taulan ikus daitekeen bezala, maizen agertzen den hitz 

hurrenkera SVO da: 
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4. taula: Lau ipuin bilduma herrikoietako estatistika azterketak SVO maizen agertzen den hitz hurrenkera 

dela erakusten du. (Hidalgo 1994: 495) 

 

XX. mendeko 90. hamarkadan argitaratutako Zeberioko hizkerari buruzko liburuko 

transkribaketetan, maizen ematen den hitz hurrenkera SVO da (ikus 5. taula) 

 

5. taula: J. M. Etxebarriak transkribatutako Zeberioko ahozko kontakizunetan maizen ematen den hitz 

hurrenkera SVO da. (Hidalgo 1994: 496) 

 

 Bestalde, Azkuek 1893an idatzitako Bein da betiko narrazioan, SOV (%38) da 

gehien erabiltzen den hitz hurrenkera, eta SVO (%16) hirugarren tokian aurkitzen dugu, 

OVSren (%37) atzetik (6. taula) 
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6. taula: Azkueren Bein da betiko lanean SOV da gehien agertzen den hitz hurrenkera. (Hidalgo 

1994: 496) 

 

Azkenik, Hidalgok (1994) Urgellen argitaratu gabeko lan bat aipatzen du, non 

Refranes y sentencias eta XVI eta XVII. mendeko sei testu bizkaitarren hitz hurrenkera 

maiztasuna neurtzen den De Rijkek (1969, ikus gorago 1.2.2 azpiatala) erabilitako 

irizpideak jarraituz, maiztasun handiena duen hitz hurrenkera SVO da (%60), eta SOV 

hitz hurrenkeraren erabilera %17koa bakarrik da (ikus Hidalgo 1994: 496-497). 

 Azterketa estatistiko hauetaz gain, Hidalgok (1994) beste ikerketa estatistiko bat 

egiten du, baina perpausak aukeratzeko De Rijkek erabilitako irizpideak aldatzen ditu. 

Oraingoan, “askoz egokiagoa iruditu zaigu euskararen kasuan, soilik Sujetoa, Objetua 

eta Aditz Jokatua agerian ematen zituzten esaldiak begiratu beharrean, hauekin batera 

hartzea kontuan, baiezko esaldi nagusi deklaratibo guztiak, aditz jokatuarekin batera, 

beste zeinnahi koplementu moeta ere erakusten zutenak” (Hidalgo 1994: 499). Hidalgok 

(1994) bere azterketa estatistikoan, aditzaren aurretik agertzen diren osagaiak eta 

aditzaren ondoren agertzen diren osagaiak zenbatzen ditu. Osagai hauei “X” deitzen die. 

Honela “<<X>> konplementu independiente bezala kontsideratu dugu, batetik, 

esaldian deklinatuta emandako zatietako bakoitza (edo honen ordezkoa, adberbioen 

kasuan); hau da, baita ere, izenaren konplementuak (edutezko genitibo, edo –ko 

izenlagunetako bakoitza), hauen izen erregimenaz gain” (Hidalgo 1994: 500). Hauetaz 
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gain, perpaus nagusien menpeko perpausetako hitz bakoitza (aditza barne) osagai bezala 

zenbatzen du. Hau guztia “zertxobait gehiago, esaldiaren benetako luze-laburren 

dimentsioetara” (Hidalgo 1994: 500) hurbiltzeko.  

Hidalgoren (1994) analisi estatistikotik kanpo geratzen dira “aditzik gabeko esaldi 

nagusiak, aditz jokaturik gabekoak, edota aditz jokatua izanagatik, konplementurik 

gabekoak, ez batzuk eta ez besteak pertinenteak ez zirelakoan gure kezketarako. Baita 

ere, galdera, agintera edo ezezko esaldiak, hauek ere aparteko azterketa merezi 

dutelakoan, joskera joera bereziak erakusten duten neurrian” (Hidalgo 1994: 499). 

Hidalgoren analisi estatistikoak duen balioa zalantzan jarri gabe, euskararen hitz 

hurrenkera zehazteko erabiltzen dituen osagaiak asko aldentzen dira Greenbergek bere 

azterketa tipologikoa egiteko erabili zituenetik, eta baita gure lanean erabili ditugun 

egituretatik ere. Bestela esan, hizkuntza tipologian eta hizkuntzalaritza teorikoan 

SVO/SOV hurrenkerak edota hizkuntza tipoak eztabaidatzen direnean, O kategoria ez 

da aditzaren ondotik agertzen den zeinahi osagai sintaktiko, baizik eta Objektu 

Zuzenaren funtzioa betetzen duen osagaia (bestela esan, barne argumentua). Hidalgok 

erabiltzen dituen irizpideek eskaintzen dizkiguten datu eta orokorpenek, beraz, beste 

esangura bat ematen diote O elementu horri, eta ez du argirik ematen eztabaida 

tipologiko eta linguistikoari dagokionez.  

Gure lanean, SOV, OSV, SVO eta OVS  hitz hurrenkerak konparatzen ditugu,  baina 

beti ere, subjektua, objektua, eta aditza sintaktikoki itxuratutako kategoriak dira, ez 

bakarrik euskararako baizik eta aztergai diren hizkuntza guztietarako. S eta O aditzaren 

argumentu zuzenak dira, ez esaterako postposizio sintagmak edo bestelako osagaiak. 

Gainera, gure material esperimentaletan, bai S eta bai O ere agerian gauzatuta agertzen 

diren perpausak darabiltzagu, horiek baitira euskararen oinarrizko hitz hurrenkera 

eztabaidatzean axola dutenak.  

 

 Azkenik, azterketa estatistikoekin amaitzeko, Aldezabal eta bere lankideek (2003), 

kazetaritza-corpus zabal bat hartuta (Euskaldunon Egunkaria 1999 urtarriletik 2000ko 

maiatzera arte) euskararen hitz hurrenkera aztertzen dute. Guztira 14.557 baiezko 

adierazpen perpaus dituzte, non ergatibo, absolutibo, eta datiboa gauzatuta agertzen 

diren. Subjektua, objektua eta aditza gauzaturik agertzen diren perpausen hurrenkerak 7. 

taulan ikus daitezke. 
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7. taula: Kazetaritza corpusak dituen 14.557 perpausetatik 512k S, O eta V bakarrik dituzte gauzaturik. 

Hurrenkera guztiak agertzen dira, eta maizen agertzen dena SOV da. 

 

 Laburtzeko, ikusi berri dugu, estatistikak emaitza desberdinak erakusten dituela 

aukeratzen den testu motaren arabera, garaiaren arabera, eta aukeratzen diren irizpideen 

arabera. Ikusi dugu, komunikazio gaitasunen arabera, euskarak SOV hitz hurrenkera 

neutroa duela. Eta hizkuntzalari sortzaileen artean, buru parametroaren unibertsaltasuna 

ikusteko moduaren arabera, batzuk euskara SOV eta beste batzuk SVO bezala ikusten 

dutela, nahiz eta denek onartu foku egituretan, konplexutasun sintaktikoa areagotu 

egiten dela. Ikus dezagun orain, hitz hurrenkeraren arazora hurbiltzen nola lagun 

diezaguketen prozesamenduan erabiltzen diren metodo eta teknika desberdinek. 

 

 



2. KAPITULUA: 

HIZKUNTZ PROZESAMENDUA: PSIKOLINGUISTIKA 

 

 

“Just as the theory of grammar has as its goal an account of Universal Grammar 

and parameters of language variation, the theory of sentence processing has as its goal 

the characterization of the universal parser, the human sentence processing 

mechanism” (Sekerina 2003: 302). 

 

Hizkuntzalaritza teorikoak eta hizkuntzaren prozesatze teoriek eskutik joan behar 

dute euren helburuen atzetik. Izan ere, hizkuntz prozesamenduak hizkuntz erabilera 

azaldu nahi du, alegia, hizkuntzaren ezagutza nola erabiltzen den. Honek, hizkuntza 

erabiltzen dugunean (komunikazioan esaterako), pentsamendu sarrerak hizkuntza 

adierazpideetan nola biltzen ditugun azaldu behar du (Chomsky 1986a). Izan ere, 

gramatika sortzaileak (1)eko oinarrizko hiru galderak erantzun behar ditu. 

 

(1)  a. Zerk osatzen du hizkuntz ezagutza? 

  b. Nola jabetzen gara hizkuntz ezagutzaz? 

  c. Nola erabiltzen da hizkuntz ezagutza? 

 

Hizkuntz prozesamenduaren esparruan, batez ere, hirugarren galderaren erantzuna 

bilatzen da, baina, hizkuntzalaritza teorikoaren (lehenengo galderaren erantzuna) eta 

hizkuntz jabekuntzaren (bigarren galderaren erantzuna) esparruetatik datozen teoria eta 

ikerketak ahaztu gabe. Azkenean, hirugarren galderari erantzuteko, hizkuntz 

prozesamendua aztertu behar da. Hau da, nola lortzen duen hizkuntzaren ezagutzak 

pentsamendu sarrerak hizkuntzazko adierazpideetan biltzea eta ulertzea, komunikazioan 

eta hizkuntzazko beste erabileretan.  

Hizkuntza ekoizten ari garela, prozesu kognitiboen bidez, irudipen eta ideiak hizketa 

bihurtzen ditugu hizkuntza osatzen duten kodeko elementuekin eta  gramatikaren 

patroiekin. Giza adimena, beraz, hizkuntzaz baliatzen da ideiak hizketa espontaneo 

bihurtzeko (Bock 1999). Ulermenean berriz, hiztuna, lexikoaz eta sintaxiaz baliatzen da 
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hizketatik jasotzen duen katearen esanahien errepresentazio edo irudikapenera iristeko. 

Ekoizteko eta ulertzeko prozesua gertatzeko, konputazio baliabide edo eragiketa batzuk 

behar ditugu. Perpausen kasuan adibidez, perpausak ulertzen edota ekoizten ari garen 

bitartean, gure garunak eragiketa batzuk burutu behar ditu. Zenbait perpaus 

prozesatzeko, eragiketa gehiago edota konplexuagoak behar ditugu. Beste perpaus 

batzuk, aldiz, errazago prozesatzen ditugu; hau da, gure garunak, eragiketa gutxiago 

edota sinpleagoak erabiltzen ditu. Perpausen prozesaketan, konputazio baliabide edo 

eragiketa hauek prozesu sintaktikoak oroimenean “piztuta” mantentzeko eta egitura 

kontzeptualen aktibazioa lortzeko erabiltzen dira (Gibson eta Shütze, 1999). 

Ikerketa hau gauzatzeko, bi metodologia esperimental erabili ditugu: esperimentu 

psikolinguistikoak eta neurolinguistikoak. Bi metodologiek hizkuntzaren prozesatzea 

aztertzen dute, baina teknika esperimental desberdinak erabiltzen dituzte. Lehenengo 

azterketa motak, hizkuntza prozesatzeko behar dugun denbora neurtzen du, erreakzio 

denbora alegia; eta bere helburua, nolabait esatearren, hizkuntz prozesamenduaren 

eredu kognitiboak aurkitzea da. Bigarren metodologia esperimentalean 

elektroenzefalogramak erabili ditugu burmuinaren erantzun elektrofisiologikoak 

neurtzeko. Hau da, hizkuntza erabiltzen ari garen bitartean burmuinaren jokabidea zein 

den neurtzen du. 

Lehenengo, kapitulu honen eta hurrengo bien mamia izango den psikolinguistikaren 

barruan kokatzen den erreakzio-denboren azterketa ikusiko dugu. Eta 5. eta 6. 

kapituluetan, neurolinguistikaren esparruan kokatzen den gertaerei loturiko potentzialen 

(Event Related Potentials; hemendik aurrera ERP) teknika ikusiko dugu; zertan datzan, 

nola erabiltzen den, eta nolako emaitzak lortzen diren (5. kapitulua). Azkenik, euskara 

aztertzean lortutako emaitzak ikusiko ditugu (6. kapitulua). 

 

 

2.0. Sarrera 

 

 Kapitulu honetan aztertzen dugun psikolinguistikaren helburua, hizkuntza erabiltzen 

dugun bitartean gure baitan gertatzen diren ekintzak eta garuneko prozesuak ikertzea da 

“Psycholinguistics is the study of people's actions and mental processes as they use 

language” (Clark 1999). Beraz, giza burmuinak hizkuntza erabiltzen duenean gertatzen 
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diren bilakabideak aztertzen ditu psikolinguistikak. Orokorrean, psikoliguistikak 

gizakien hizkuntza prozesatzailea aztertzeko aukera ematen du. 

 Zentzu honetan, hizkuntza ekoiztea eta ulertzea mailakatuta gertatzen diren 

prozesuak dira. Hau da, hizkuntza ekoiztu edota ulertzen dugunean, eragiketa batzuk 

gertatzen dira gure burmuinean.  

Batetik, besteak beste  hizkuntzaren soinu eta keinuak ditugu. Psikolinguistikak 

aztertu behar du hiztunak nola ekoizten dituen eta nola jasotzen dituen entzuleak. 

Bestetik, soinu (edota keinu) horiek osatzen dituzten hitzak ditugu. Hemen ikertu behar 

da hiztunek eta entzuleek nola kategorizatzen dituzten hitz horiek, hau da, nola sailkatu, 

erabili eta ulertzen dituzten hitzak. Beste maila batean, hitz horien konbinaketak ditugu; 

hemen, sintagmak eta perpausak osatzeko, hitzak nola konbinatzen diren ikertu behar 

da. Hitzak ezagutu eta konbinatzean gertatzen diren prozesuek, batzutan arazoak sor 

diezazkiokete gizakiaren perpaus prozesatzaileari. Izan ere, hitz mailako akatsek nahiz 

hitzen konbinaketa mailako akatsek komunikazioan eragin dezakete. Aurrerago ikusiko 

dugun bezala, hizkuntz prozesatzaileak (parser) paraleloki aktibatuta izan behar ditu 

hizkuntzako modulu edo maila hauek guztiak edo behintzat elkarrekin lan egiteko 

aukera izan behar dute (Harley 1995; Kempen 1998; Sekerina 2003). 

  

  

2.1. Ulermena eta Ekoizpena 

 

 Azterketa psikolinguistikoen esparruan, ulermenezko eta ekoizpenezko ikerketak 

bereizten dira.  

 

2.1.1. Ekoizpena 

  

 Hizkuntza ekoizpenaz arduratzen diren ikerketa psikolinguistikoek komunikatu nahi 

diren ideiak hizketa ekintzetan bihurtzeko prozesu kognitiboak aztertzen dituzte. 

Hiztunaren ideietatik entzuleak jasotzen dituen soinuetara bitartean gertatzen diren 

eragiketak aztertzen dira: “For theories of language production, the goal is to explain 

how the mind uses this code when converting messages into spontaneous speech in 
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ongoing time” (Bock 1999). Beraz, hizkuntz ekoizpena aztertu nahi badugu, hizkuntz 

ezagutzaz baliatzean erabiltzen dugun ekintza sistema aztertu behar dugu. 

 Hizkuntz ekoizpenaz arduratzen den ekintza sistemaren egitura kognitiboa nolakoa 

den miatzeko, adibide bat erabiliko dugu: 

Demagun hiztunak entzuleari txakur bat begira dutela esan nahi diola (ikus 1. irudia). 

Lehenengo, hiztunak estimulu baten ondorioz esan nahi duenaren itxurapen semantikoa 

lortzen du. Esan nahi duena hizkuntzaren arau gramatikalen arabera egituratzen du, eta 

erabiliko duen hizkuntzaren arabera, hizkuntza horretako ezaugarri fonologikoak 

ezarriko dizkio egituratu duen itxurapen sintaktikoari. Azkenik, hiztunak komunikatu 

nahi duen mezua artikulatzen du, ahozko hizkuntzen kasuan soinuen bidez, eta keinuen 

bidez hizkuntza bisualen kasuan. 

 

1. irudia: Ekoizpenean parte hartzen duten mailen itxurapen eskematikoa (Costa et 

al 2000: 406tik moldatua; perpausen ekoizpenari buruzko beste proposamen baterako 

ikus Levelt 1989). 

Sistema  

Semantikoa 

Kodetze 

Gramatikala 

Kodetze 

Fonologikoa 

 

Artikulazioa 
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Hizkuntz ekoizpenaren agertoki nagusia hiztunaren komunikazio asmoekin bat 

datozen hitzak lexikoitik eskuratu behar dituztenekoa da: “A central stage in language 

production is that in which speakers retrieve the words from the lexicon that match 

their communicative intention” (Costa eta Santesteban 2004: 492). Hau lortzeko gauzatu 

behar duten prozesuari hautaketa lexikoa deritzogu (lexical selection Dell 1986; Levelt 

1989; Caramazza 1997). Hautaketa mekanismo bat beharrezkoa da sistema 

semantikotik maila lexikalerako bidean adierazi nahi den adierazpide lexikoaz gain 

beste adierazpide lexiko batzuk ere aktibatzen direlako.  

 

 

2. irudia: Hautaketa Lexikoko Mekanismoa. Txakur baten irudia izendatu nahi denean, 

txakurraren adierazpide lexikoez gain, txakurrarekin semantikoki dauden beste 

adierazpide lexikoak ere aktibatzen dira. Hautaketa Lexikoak adierazi nahi den 

adierazpena aukeratzen du (Costa et al 2000: 407tik moldatua). 

  

Itxurapen Semantikoa 

Nodo Lexikoak 

HAUTAKETA LEXIKOKO MEKANISMOA 
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Esate baterako, txakur baten irudia izendatu behar badugu (ikus 2. irudia), sistema 

semantikoak ez du bakarrik izendatu nahi den hitza bakarrik aktibatzen. Izendatu nahi 

den hitzarekin erlazionatuta dauden beste hitz batzuk ere aktibatzen dira. 2. Irudian ikus 

daitekeenez “katu” hitza ere aktibatzen da. Beraz, edozein adierazpidek, maila 

kontzeptualean bere aktibazioaren proportzio bat zabaltzen du. Lexikoan aktibatuta 

dauden hitzen artetik Hautaketa Lexikoak izendatu nahi den hitza aukeratzen du.  

Hautaketa lexikoko mekanismoek aktibatutako ale lexikoen artean lehentasuna 

ematen diote prozesamenduan egokiena denari. Orokorrean, hautaketa lexikoko 

mekanismoek aktibazio maila handieneko hitzak hartzen dituzte. Hitz hauek, akats 

gabeko ekoizpenean, bat datoz esan nahi denarekin (Costa eta Santesteban 2004). 

 

2.1.2. Ulermena. 

 

 Entzuten edo irakurtzen dugunean gertatzen diren prozesuak bestelakoak dira. 

Entzuleak edo irakurleak soinu, letra edo keinuak jasotzen ditu, hitzak antzeman behar 

ditu, hitzak egitura sintaktikoetan bildu, eta hizlariak edo idazleak esan nahi duena 

ulertu behar du (Clark 1999). Nahiz eta ekoizpenaren atzekoz aurrerako prozesu 

berberak gertatzen direla pentsatu, entzuleak badaki hizlariaren garuna lanean 

diharduena, eta honek entzuten edo ikusten duena ezagutzen eta ulertzen laguntzen dio 

(Tanenhaus eta Trueswell 1995). Gainera, hizkuntza ekoizteko eta ulertzeko prozesu 

kongitiboen sistemak nonbait edo nolabait desberdinak izan behar dute hizkuntz 

patologien azterketek erakusten dutelako nolabaiteko independentzia badagoela bi 

sistema hauen artean (Caplan 1992). Hizkuntzarekin arazoak dituzten gaixoekin 

egindako ikerketek erakusten dute ekoizpena kalteturik duten zenbait gaixok ez dutela 

(kasik) ulermen arazorik, eta alderantziz (Zuriff eta Caramazza 1976). Gaixo batzuk 

hitzak uler ditzakete, baina ezin dituzte esan, edo esan ditzakete baina ezin dituzte 

idatzi, edo modu batera esaten dituzte baina beste modu batera idazten dituzte… aukera 

zabala da (Caramazza 1997). 

 Hemendik aurrera, tesi honetarako burutu diren esperimentuek euskaldunen 

prozesamendua aztertu duten neurrian, hizkuntza dekodifikatzeko sistemaz arituko naiz. 

Esperimentuetan parte hartu duten euskaldunek euskarazko perpausak irakurri behar 

izan dituzte. Horregatik, aurrerantzean, hizkuntz ekoizpenaren arazoa alde batera uzten 
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dut, eta hizkuntza entzun edo ikusi eta gero hiztunaren burmuinak egin beharreko lanak 

aztertzeari ekiten diogu. 

 

 

2.2. Perpasusen prozesatzea 

 

 Entzundako, idatzitako edo keinu bidezko perpausak ulertzeak egitura gramatikalak 

eraikitzearekin lotua dago. Ekintza kognitibo honi, perpausak prozesatzea deitzen 

diogu, eta bere baitan ditu hitzak hitz klaseetan biltzea (kategorizatzea), hitz klaseak 

konbinatzea hitz taldeak, osagaiak edo sintagmak sortzeko, eta sintagmen arteko erlazio 

sintaktikoak ezartzea. Prozesatzean hartu beharreko erabaki hauek guztiek harmonikoki 

gertatu behar dute, ez bakarrik hizkuntza jakin bateko arau gramatikalekin bat eginez, 

baita hiztunaren edo idazlearen mezuaren asmoen arabera ere. Beraz, perpausak 

prozesatzean askotariko informazioa (lexikoa, egiturazkoa, diskurtsiboa…) abiadura 

handian bateratzen dugu (Mitchell 1994). Nahiz eta gehienetan automatikoki eta 

ahaleginik gabe gertatu, batzutan prozesau sintaktikoak polikiago gerta daitezke, kale 

egin dezakete, edota erabat matxuratu daitezke perpaus bat oso luzea bada edo egitura 

gramatikal zailegiak baditu. Perpausak prozesatzean sortzen diren arazo hauen benetako 

izaera antzematea, eta sortzen dituzten mekanismo kognitiboen bidez azaltzea dira Giza 

Perpaus Prozesatze (Human Sentence Processing) deritzon psikolinguistikaren 

esparruaren xede nagusia. “Characterizing the exact nature of such problems and 

explaining them in terms of underlying cognitive mechanisms are important objectives 

of the subfield of psycholinguistics called Human Sentence Processing” (Kempen 1998: 

214). 

Giza perpaus prozesatzearen ezaugarrietako bat gehigarritasuna (incrementality) da. 

Entzuleak, perpauseko hitzak/osagaiak entzun edota irakurri ahala, zerrendatu ordez, 

egituratu egiten ditu berehalaxe (Kempen 1998). Beste era batera esanda, entzuleak ez 

du perpausaren amaiera adierazten dion unera arte itxaroten, entzun duen hitz zerrenda 

egituratzen hasteko. Perpaus osoaren azaleko egitura oraindik osatu gabe egon arren, 

giza-perpaus-prozesatzailea (parser) egituratzen hasten da hasieratik bukaerara. 

Berehalako egituraketa honek onura handia egiten dio epe motzerako memoriari, gorde 

behar duen informazioa ahalik eta arinen mantentzen duelako (Phillips, 1996; Gibson, 
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1998; Gorrell 1999). Esate baterako, demagun euskaraz zazpi hitzeko segida bat 

irakurtzen dugula: jan Gorbeia ardiak ditu larretan otsoak mendiko. Hurrenkera 

horretan, ezer gutxi esaten digu. Aldiz, perpaus gisa egituratzen badugu, Otsoak 

Gorbeia mendiko larretan ardiak jan ditu aurreko zerrendaren hitz berak izan arren, 

berehala ulertzen dugu. 

Hortaz, perpausak prozesatzean, ez dugu perpausaren amaiera adierazten duen azken 

seinalera arte itxaroten, berehala prozesatzen hasten gara inputeko lehen hitza antzeman 

den unetik bertatik. Parserrak input berri guztiak ‘irensten’ ditu. Perpausaren egitura 

sintaktikoa, horrenbestez, hasieratik bukaerara handituz doa hitzez hitz, eta ez garai 

batean pentsatzen zen bezala, sintagmaz sintagma (Fodor, Bever eta Garret 1974; Levelt 

1978)
1
. Oraindik osatu gabe dauden sintagmak egituratzean parserrak bete behar dituen 

erregela gramatikalak eta murriztapenak zeintzuk diren bilatzea da perpus prozesatzea 

ikertzen dutenen lana: “A great deal of sentence comprehension research has been 

aimed at determining how grammatical rules and constraints are used in the 

construction of these incomplete phrase markers” (Weyerts et al. 2002: 212). 

Alabaina, gehigarritasunak, perpauseko elementuak ikusi ahala egituratzeak, arazoak 

sor ditzake prozesatzen ari garen katean anbiguotasunen bat badago. Anbiguotasunak 

sarri gertatzen dira hizketan. Honen aurrean, prozesadoreak aurretiaz jokatu behar du. 

Aipagarria da parserrak nola egituratzen duen input anbiguoa modurik eraginkorrenean 

(Gorrell 1999). Demagun, (2) adibidea prozesatu behar dugula. 

 

(2) Gizonak emakumea prismatikoekin ikusi du. 

 

(2)ko perpaus honen aurrean, galdera da: nork ditu prismatikoak? Hau da, gizonak, 

prismatikoak hartuta emakumea ikusi du, ala gizonak prismatikoak dituen emakumea 

ikusi du? (2)ko perpusa anbiguoa da. Orain, ikus dezagun gure esperimentuetan 

erabilitako perpaus bat: 

 

                                                 
1
 Buru lehen diren hizkuntzetan argi ikus daiteke przesatzea hitzez hitz doala, ez dela perpaus osoa 

prozesatu beharrik sintagmak eraikitzen hasteko. Espainieraz, esate baterako, el determinatzailearen 

ondoren ez dugu aditza espero, izen bat baizik. 
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(3)  Emakumeak gizonak ikusi ditu  

 

 Morfema anbiguo baten aurrean (-ak) ezin dugu erabaki (3)ko zein osagai den 

perpauseko subjektua eta zein objektua. Hala ere, irakurle gehienek bezala eta euskaraz 

bezala beste hizkuntzetan, normalean, lehenengo osagaia subjektutzat jotzeko joera 

dago (alemanierazko eta nederlanderazko esperimentuetarako eta orokorrean lehenengo 

osagaia subjektutzat hartzeko joeraren berrikuspen baterako ikus Kaan 1997). 

Perpauseko lehengo osagaia subjektutzat hartzearekin lotuta Gutxieneko lotura 

daukagu (Minimal Attachment Frazier & Fodor 1978). Perpaus anbiguo baten aurrean, 

prozesatzaileak input berria gertuen duen egitura-adabegian txertatzen du. Beraz, 

aditzerengandik gertuen dagoen osagaia (gizonak (3)ko adibidean), perpausaren 

objektutzat hartzeko joera dugu, prozesatze-hatsarre honen kariaz. Hala ere, zenbait 

kasutan, gutxieneko loturak ezin ditu anbiguotasunak egokiro azaldu. Hala gertatzen da 

labirintu perpaus (garden path sentences) izenaz ezagutzen diren perpausen kasuan. 

 

(4)  The horse raced past the barn fell (Bever 1970) 

 

Ingelesezko hiztunek perpaus hau irakurtzen duten bitartean, raced forma 

anbiguoarekin topo egiten dute. Forma anbiguo hau lehen aldiko aditz jokatua nahiz 

partizipio burutua izan daiteke. Hiztunek, raced forma anbiguoa lehen aldiko aditz 

jokatu bezala prozesatzen dute. Baina perpausaren amaierara iristean, fell hitzarekin 

topo egiten dute: hitz honek perpausean lekurik aurkituko badu, aditz nagusia behar du 

izan ezinbestean, eta aurreko itxuratze sintaktiko osoa berrikusi eta berregin behar dute, 

oraingoan raced hitza partizipio burutu bezala prozesatuz:  

 

(4)’ The horse [e raced past the barn] fell. 

 

Euskaraz (3) adibideko anbiguotasun morfologikoaz baliatuz sortu dugun kate 

anbiguoa semantikoki desanbigua dezakegu. Desanbiguaketa ez da sintaktikoa, hau da, 

(5) adibidean daukagun perpausaren egitura anbiguoa da. Alde honetatik, ez da (4)n 

daukagun labirintu perpausen tankerakoa. Baina, euskarazko perpaus hauek bide ematen 
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digute, aldi baterako anbiguoak diren kate anbiguoak bizi garen munduko ezagutza 

errealaren bidez desanbiguatzeko.  

 

(5) Ardiak otsoak jan ditu. 

 

Sintaktikoki, (5)eko perpausa anbiguoa da, bi adierazpen izan ditzake. (3) adibidean 

ikusi dugun bezala, -ak marka morfologikoki anbiguoak ez digu zehazten perpauseko 

zein elementu izango den subjektua eta zein objektua. Dena den, nahiz eta perpausa 

anbiguoa izan, (3) adibiderako esan dugun bezala, pentsatzekoa da (5)eko perpausean 

ere irakurtzen den lehenengo elementua subjektutzat hartzea (NORK ergatibo 

singularra) eta bigarrena objektutzat  hartzea (NOR absolutibo plurala). Aditzera 

iristean ordea, perpausak sintaktikoki anbiguoa izaten jarraitzen badu ere, bizi dugun 

munduan onargarritasuna duen irakurketa bakarra otso batek ardi batzuk jaten 

dituenekoa da; beraz, hiztunak subjektu bezala interpretatu duen perpauseko lehenengo 

osagaia, perpauseko objektua da. Eta objektu bezala interpretatu den perpauseko 

bigarren osagaia perpauseko subjektua da. Beraz, (5) bezala perpaus baten aurrean, 

hiztunak subjektu-lehen estrategia (berrikuspen baterako ikus Kaan 1997) ezarrita 

lortzen duen SOV hitz hurrenkera berraztertu behar du bizi garen munduko ezagutzak 

bultzatuta. Azkenean, sintaktikoki SOV nahiz OSV hitz hurrenkerak egokiak izan arren, 

bigarrenak (OSV) bakarrik izan dezake irakurketa egokia. 

Ingeleraz (labirintu perpausa) eta euskaraz (otsoak ardiak jan ditu) ikusi ditugun 

adibide hauek perpausak pixkanaka hitzak eta osagaiak gehituz, urratsez urrats ulertzen 

direla erakusten digute. Hau da, perpausak prozesatzean gertatzen diren berranalisiek 

erakusten digute ez dugula perpaus osoa amaitu arte itxaroten perpausa prozesatzen 

hasteko. Horregatik batzutan, eraikitzen ari garen egitura egokia ez denean, hasieran 

sortu dugun egitura, benetan egokia den egituragatik ordezkatu behar dugu. 

Antzeman ahala identifikatzen ditugu perpauseko elementuak, eta  elementu horiek 

sintaktikoki egituratzen hasten gara. Egituratutako elementuei nolabaiteko 

interpretazioa ematen diegu aldi berean, nahiz eta batzuetan huts egiten dugun (ikus (4) 

eta (5) adibideak). Aditza amaieran duten hizkuntzen prozesamendurako proposatu izan 

da prozesatzailea aditz sintagma eraikitzen hasten dela aditza agertu baino lehen 

(Yamashita 1997). Esaterako, japonierazko hitz hurrenkera desberdinen prozesamendua 
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nolakoa den aztertzeko esperimentuetan, Yamashitak (1997) ikusten du aditza ikusi 

baino lehen agertzen diren osagaiak perpausean egituratzen direla. “At an early stage, 

before the first verb appears, the parser simply tries to attach all the arguments under a 

single (matrix) clause” (Yamashita 1997: 106). 

Prozesatzailearen aktibazioari dagokionez badirudi, modulu kognitiboek paraleloki 

lan egiten dutela, eta ez sekuentzialki (Kempen 1998). Ikusi berri dugun bezala, perpaus 

bat ulertzen ari garela, item berri bat prozesatzeak aurretik egituratutako perpausaren 

berranalisi bat eragin dezake. Lehenago prozesatutako hitzen bat lexikoki edo 

morfologikoki beste era batera prozesatzea eragin dezake. (5) adibidean, jan irakurri 

ondoren, aurreko bi osagaien ezaugarri morfofonosintaktikoak berraztertu behar dira. 

Sintaktikoki subjektutzat hartu den elementua objektu bezala berraztertu behar da. 

Objektutzat hartu den elementua berriz, subjektutzat hartu behar da. Morfologiari 

dagokionez, (5) perpauseko lehenego osagaiaren -ak forma anbiguoa ergatibo singular 

(-a + -k) bezala aztertu da. Baina aditza prozesatzearekin batera –ak forma anbiguoa 

absolutibo plural (-ak + -Ø) bezala berraztertu behar da. Fonologiari dagokionez, hitz 

hurrenkera neutroak (SOV) eta hitz hurrenkera markatuek (OSVren kasuan esaterako) 

foku egitura desberdinak dituzte, eta intonazio desberdina jaso ohi dute (esaterako 

euskaraz, Ortiz de Urbina 1989, Elordieta 2001). Honek guztiak esan nahi du perpaus 

bat prozesatzen ari garen bitartean perpauseko elementuek fonologian, lexikoan eta 

sintaxian berezirik baina aldi berean aktibatuta egon behar dutela.  

 

 

2.3. Perpaus anbiguoak prozesatzen 

 

 Giza hizkuntzaren prozesatze sistemaren aparteko berezitasuna dugu sarrera 

anbiguoak modu egokian egituratzeko erakusten duen trebetasuna (Tanenhaus eta 

Sedivy, 1999). Egun, anbiguotasunek berebiziko buruhausteak sortzen dizkiete 

hizkuntza ulertzen saiatzen diren sistemen garapenaz arduratzen diren adimen 

artifizialean  eta hizkuntzalaritza konputazionalean lan egiten duten adituei. Hizkuntzan, 

unitate bati lotuta esanahi edo funtzio bat baino gehiago ager daitekeenean, unitate hori 

anbiguoa dela esaten dugu. Azkenean, anbiguotasun asko murriztapen gramatikalek 

ebazten dituzte. Baina nola egiten dio aurre perpausak prozesatzeko mekanismoak 
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anbiguotasunaren arazoari? Literaturan hiru bide teoriko arakatu dira: a) perpaus 

prozesatzaile seriala (serial parsing), b) perpaus prozesatzaile paraleloa (parallel 

parsing), eta c) gutxieneko erabakien perpaus prozesatzailea (minimal commitment 

parsing). (Modelo hauetako bakoitzaren meritu teoriko eta enpirikoen eztabaidaren 

xehetasunetarako ikus Mitchell 1994). 

Lehenengoari dagokionez (prozesatzaile seriala), item berri bati buruz aukera bat 

egin behar den unean, aukera gunean alegia (choice point), erabilgarria izan daitekeen 

tokian txertatzen da item hori, ahalik eta azkarren. Perpausa prozesatzen jarraitzen 

dugun heinean, arazoren bat aurkituz gero, parserrak atzera egiten du lehenenagoko 

aukera gune bateraino, beste aukera bat hautatzen du erabilgarri daudenetatik, eta hortik 

aurrera jarraitzen du. Estrategia honek lanerako memoriaren erabilera (working memory 

capacity) arintzen du ez duelako egitura sintaktiko bat baino gehiago metatu behar aldi 

berean. Dena den, abantaila honek arrisku bat dakar; prozesatzean atzerapenak eragin 

ditzake. Izan ere, sarritan atzera egin behar du eta eraikitako egitura berrikusteko 

eragiketa gehiago egin. Prozesatzaile serialak ezin ditu ikusi ditugun labirintu perpaus 

eta tankerako egiturak aztertu atzera egin gabe (Kempen 1998).  

Bigarren prozesatze aukerak, prozesatze paraleloaren ereduak, perpausean txertatzen 

den elementu berri bakoitzak eskaintzen dituen aukera kontuan hartzen ditu. Hau da, 

perpaus batean item berri bat daukagun bakoitzean, item berri honekin perpausak izan 

ditzakeen konfigurazio sintaktiko guztiak aldi berean hartuko genituzke kontuan. 

Honela, item berri batek ematen dizkigun aukera konfigurazional guztiak aktibatzen 

baditugu, egitura bakarra onartzen duen item berri bat prozesatzean (labirintu 

perpausetan adibidez) ez dugu egitura berrikusi beharrik. Posible diren aukera guztiak 

aktibatuta ditugu, eta horietatik bat aukeratu besterik ez dugu egin behar. Zentzu 

honetan, prozesatzaile serialean egin beharko genituzkeen berrikusketak ekiditen 

ditugu. Hala ere, prozesatzaile paraleloaren kasuan, posible diren egitura guztiak 

aktibatuta izan beharrak zama handia ezartzen dio memoria erabilerari (working 

memory) eta gainera,  aukeran dauden egitura guztiak aktibatuta egonez gero, ez genuke 

labirintu perpausetan aurkitzen dugun prozesatze arazoa aurkituko. Hau da, perpausa 

osatzeko posible diren egitura guztiak aktibatuta izanik, perpausean agertuko den 

hurrengo elementua edozein izanik ere, dagokion egitura aktibatuta dago, eta beraz ez 
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genuke aurkitzen dugun prozesatze zama desberdinik topatuko labirintu perpausen 

modukoetan (Mitchell 1994). 

Azkenik gutxieneko erabakien ereduan prozesatzaileak ez du analisi baten alde 

bakarrik egiten. Hau da, item berri baten aurrean prozesatzaileak ez du aukera bat 

bakarrik kontuan hartzen (prozesatzaile serialean ez bezala). Baina item berri baten 

aurrean ez ditu aukera guztiak kontuan hartzen (prozesatzaile paraleloan ez bezala). 

Gutxieneko erabakien ereduan, item berri batekin egitura bat baino gehiago eraiki 

daitezkenean, prozesatzailea denbora baterako “eskegita” geratzen da; aurrerago 

agertuko den beste item batek aukeran dauden egituren/irakurketen artean aukeratzea 

ahalbidetu arte. Orduan, aukeraketa egin daitekeen unean, eskegita geratu diren 

eragiketak berriro martxan jartzen dira eta analisia eguneratu egiten da (Mitchell 1994). 

Badirudi anbiguotasunen aurrean erabili ditzakegun estrategiek gutxieneko erabakien 

beharra erakusten dutela; hau da, erabakia erabatekoa denean (prozesatze serialean 

bezala), desanbiguazio gunera iristean ezingo genuke eraikitzen ari ginen egitura 

berraztertu, berriro egitura berri bat eraikitzen hasi beharko genuke. Aldiz, prozesatze 

paraleloaren kasuan bezala, posible diren aukera guztiak aktibatuko bagenitu memoriak 

zama handiegia jasateaz gain, ez genituzke labirintu perpausen tankerako egituretan 

aurkitzen ditugun prozesatze arazoak aurkituko. Beraz, irakurketa bat baino gehiago 

kontuan hartu behar dituen guneetan aukera batzuk edo guztiak arakatzen dituen 

prozesatzaile baten beharra ikusten du Kempek (1998). Gutxieneko erabakien 

estrategiak atzera jotzearen (berrazterketak) arrisku zenbait baditu ere ez dira prozesatze 

serialean gerta daitezkeen bezainbat, eta ez du prozesatze paraleloak adina zamatzen 

memoria erabilera (working memory). 

 

 

2.4. Prozesatzearen konplexutasunaz 

 

 Perpaus-prozesatzearen teoriako kontzeptu nagusienetako bat prozesatzearen 

konplexutasuna dugu. Perpausak prozesatzean baliabide kopuru jakin bat erabiltzen 

dugu, eta kopuru horrek neurtzeko modukoa izan behar du., ez bakarrik egitura anbiguo 

eta konplexuetan, baita sinpleenetan ere (Sekerina 2003).  
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Orain arte ikusi ditugun prozesatzeari buruzko proposamenak anbiguotasunen 

aurrean egindako ikerketen ondorio izan dira batik bat. Alabaina, anbiguotasunik 

gabeko perpausak ulertzeak ere prozesatzearen konplexutasuna areagotu dezake 

(Gibson 1998).  

Gehien eztabaidatzen den arazoa da ea zein (edo zeintzuk) diren konplexutasunaren 

iturriak prozesatzaileari dagokionean. Perpaus-prozesatzaileak item lexiko berri bat 

jasotzen duen bakoitzean eraikitzen ari den eta oraindik osatu gabe dagoen sintagman 

txertatu behar du. Gibsonen (1998) Syntactic Prediction Locality teorian item lexiko 

berri bat sintagma osagabean txertatzeko behar diren baliabideak neurtzen dira. 

Baliabideetan oinarritzen den konplexutasunaren ikuspuntutik, integrazio luzeak 

zailtasunak sortzen dituzte perpaus ez anbiguoetan. Adibidez (6)ko perpausetan, lekuz 

aldatutako who galdetzaileak linealki distantzia luzeagoa du (6a) perpausean (6b) 

perpausean baino. 

 

(6)  a. [The reporter [whoi [the senator attacked ti]] admitted the error]. 

  b. [The reporter [whoi [ti attacked the senator]] admitted the error]. 

                      (Gibson 1998: 2) 

 

Perpaus ez anbiguoetan, lokalitatea da prozesatze konplexutasunaren determinatzaile 

nagusia (buru azkenak diren egiturak eta lokalitatearen arteko harremana ikusteko 

Konieczny 2000). Lokalitatea eta baliabide-oinariak eskaintzen dituzten 

konplexutasunaren azalpenak aitzindari-aztarna (filler-gap) delakoaren menpe daude 

(Bever 1970). Goiko (6) adibidean ikus daitekeen bezala, lekuz aldatutako who 

galdetzailea (aitzindaria) aditzaren ondoan utzi duen aztarna gunearekin (aztarna) 

lotuta dago. (6a) perpausa konplexuagoa da (6b) adibidea baino mugitu den 

aitzindariaren eta aztarnaren arteko distantzia handiagoa delako (Gibson 1998). 

 Gibsonek (1998), prozesatze karga, perpaus egitura askoren neurtzeko modu bezala 

hartzen du, eta hau konplexutasuna neurkerarekin bat dator. SPLTk iturri 

konputazionalen multzo mugatua onartzen du, eta bi prozesuetan banatzen da: 

 a) informazio berria integratzea dagoeneko, aurreko input katearentzat eraiki diren 

egitura sintaktiko eta erreferentzialetan. 
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 b) aurreikuspen sintaktikoak metatzea (storage), hau da, perpaus gramatikal bezala, 

input katean behar diren kategoria sintaktikoekin osatu beharra. 

 Bi konputazio motekin lotutako lana denboran zehar handitu egiten da. Zehatzago 

esateko, erreferente diskurtsibo bat sartzen den bakoitzean prozesatzeko lana handitu 

egiten da. Izen sintagmak (objektuak) eta aditz sintagmak (gertaerak, events) bakarrik 

hartzen dira erreferente bezala. Hori dela eta, integratu beharreko input hitz berri baten 

eta elementu zahar baten (target) artean, gero eta diskurtso erreferente gehiago eduki, 

kostua handiagoa izango da. Berdin, aurreikuspen baten kategoria sintaktikoa metatu 

behar izatearen memoria kostua, bi elementu hauen artean dauden erreferente berrien 

araberakoa izango da. 

 

 

2.5. Prozesatzea eta hitz hurrenkera. 

 

 Perpausen prozesatzeko konplexutasunean eragina duen gertaerarik nabarmenetako 

bat hitz hurrenkera da “One important grammatical property that affects sentence 

comprehension is word order” (Weyerts et al 2002: 212). Gramatika Sortzailean, 

mugimendu sintaktikoak eragin ditzake hitz hurrenkera aldaketak (Chomsky 1981, 

Karimi 2003, Sekerina 2003). Beraz, delako hitz hurrenkera jakin bat areagoko 

mugimendu sintaktiko baten ondorioa bada, hurrenkera hori prozesatzeko konplexuagoa 

izango da, mugimendurik eragiten ez duten hurrenkerak baino. Ikerketa psikolinguistiko 

askoren helburua, hizkuntzalaritzan proposatzen den konplexutasun sintaktiko horrek 

prozesamenduan zantzurik uzten ote duen aztertzea da. Hau da, eragiketa sintaktiko 

gehiago eskatzen dituen eratorketa batek prozesatze-konplexutasun handiagoa erakusten 

ote duen aztertzea. Hauxe da, hain zuzen ere, argumentu psikolinguistikoen bidez 

aztertu behar den arazoetako bat, ia hizkuntzalaritza teorikoan egiten diren 

proposamenak bat ote datozen prozesamenduan aurkitzen ditugun emaitzekin. 

 Perpausak prozesatzean, prozesatze lana esperimentalki neurtu daitekeen zerbait dela 

esatea baieztapen garrantzitsua da (Haberlandt 1994). Demagun esperimentu bateko 

partaideek perpaus batzuk irakurri behar dituztela. Demagun bi perpaus mota irakurri 

behar dituztela, eta perpaus mota batek ez duela lekuz aldatutako elementurik, baina 

besteak bai. Sintaxi teoriak dioskunez, lekuz aldatutako elementuak dituzten perpausak 
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sintaktikoki konplexuagoak dira lekualdaketarik ez duten perpausak baino. Demagun 

gure balizko esperimentu honetako partaideek perpaus konplexuak (lekualdaketak
2
 

dituzten perpausak alegia) irakurtzeko denbora gehiago behar dutela  hitz hurrenkera 

kanonikoa (lekualdaketarik gabekoa) duten perpausak baino. Orduan esango dugu 

perpaus konplexuak prozesatzeak baliabide gehiago behar dituela (Sekerina 2003). 

Hurrengo kapituluan azalduko dugun legez, norberak hitzez hitz gidatutako 

irakurketa metodoa erabiltzen denean (ikus 4. kapitulua), irakurketa denbora luzeagoak 

aurkitzen dira eratorritako perpausetako hitz jakin batzuetan. Honelako emaitzak, 

prozesatze konplexutasunaren locusaren ebidentziatzat hartu izan dira hainbat 

hizkuntzatan egindako hainbat lanetan (japonieraz, Yamashita 1997; hizkuntza 

eslaviarretan, Stojanovic 1999; errusieraz, Sekerina 1999). Perpausak prozesatzerakoan 

erabiltzen den baliabide kopuru hau neurtzeko askotariko teknikaz baliatu izan dira 

psikohizkuntzalariak, besteak beste, gure esperimentuak burutzeko erabili dugun 

norberak gidatutako irakurketa, edo cross-modal lexical primming. Azkeneko teknika 

hau erabiliz Basilico eta bere lankideek (Basilico et al 1995) espainolezko VSO eta 

VOS hitz hurrenkerak konparatzen dituzte, erakutsiz VOS egituretan objektu eta 

subjektuaren artean berraktibaketa efektu bat lortzen dute. Aldiz, VSO egituretan ez 

dute efekturik lortzen subjektu eta objektuaren artean. Egileek emaitza hauek 

interpretatzen dituzte espainolaren sakoneko SVO egituraren erakusgarri bezala, eta 

lekuz aldatutako elementuak sakonean dagokien tokian berreraikitzeko ulermen 

mekanismoen erakusgarri bezala 

 

2.5.1. Hitz hurrenkera anbiguoak prozesatzen 

 

Lekuz aldatutako osagai batek aztarna bat uzten badu sortu den tokian, orduan 

aztarna bat prozesatzeak irakurtze denborak handitzea dakar, beharrezkoa baita 

aurrekaria laneko memorian mantentzea. Mugitutako osagaiak prozesatze zama 

handiagoa behar du tokian dagoenak baino: tokian dagoen osagaia azkarrago 

                                                 
2 Jatorrizko tokitik kanpo dauden elementuak lekuz aldatuta daudela esango dugu. Chomsky, (1995: 222. orrialdea): 

“… the fact that objects appear in the sensory output in positions ‘displaced’ from those which they are interpreted, 

under the most principled assumptions about interpretation.” 
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antzematen da. Prozesatze konplexutasunak prozesatze zamaren handitze bat dakar, eta 

hau, hurrenez hurren egitura sintaktikoaren konplexutasunarekin lotuta dago. 

 Hitz hurrenkera aldaketaren bat jasan duten perpausen prozesamendua aztertzeak 

material interesgarria ematen digu perpausen prozesamenduari buruzko zenbait teoria 

ebaluatzeko. Esaterako, giza perpausen prozesatzaileak anbiguotasunari nola aurre 

egiten dion begiratuz, teorien egokitasuna frogatu daiteke. Anbiguotasuna bide 

desberdinetatik etor dakiguke (Chomsky 1957): batetik, segmentazioa anbiguoa izan 

daiteke, eta anbiguotasun fonologikoa sortu; adibidez ga- entzuten badugu, gara, 

gabiltza, gatibu, Gaintxurizketa… hitzak etor dakizkiguke burura. Zentzu horretan, ga- 

segmentua aldi baterako anbiguoa da. Bestalde, hitzek esanahi bat baino gehiago izan 

ditzakete; hau da, Mikel bankuan dago esaten badugu, Mikel lorategiko banku batean 

eserita irudika dezakegu, edo aurrezki kutxa bateko leihatila baten aurrean; hau jakina 

denez, anbiguotasun lexikoa da, beste izen batez polisemia. Azkenik, hitz segida batek 

egitura sintaktiko bat baino gehiago izan ditzake, eta honi anbiguotasun sintaktikoa 

deritzo. Gu anbiguotasun sintaktikoez arituko gara.  

Prozesatzearen ikuspuntutik, bi anbiguotasun bereiz daitezke, globala eta tenporala. 

Anbiguotasuna globala bada, ez dago perpaus hori sintaktikoki desanbiguatzerik 

(emakumeak gizonak ikusi ditu). Aldiz, anbiguotasuna tenporala bada, perpauseko une 

batean perpausak anbiguoa izateari uzten dio (ardiak otsoak jan ditu). Hitz hurrenkera 

desberdinak dituzten hizkuntzetan, anbiguotasun sintaktiko globala eta tenporala osagai 

baten kasu  marka anbiguoa delako etor daiteke (euskaraz –ak morfemarekin gertatzen 

zaiguna). Alemanieraz, serbo-kroataz, eta errusieraz, adibidez, IS batzuen kasu marka 

morfologikoki anbiguoa izan daiteke nominatibo (Nom) eta akusatiboaren (Acc) kasuen 

artean. Alemanieraz esaterako (7) perpauseko lehenengo osagaia (die begabte Sängerin) 

anbiguoa da Die determinatzailea nominatiboa nahiz akusatiboa izan daitekeelako, 

perpauseko subjektua nahiz objektua alegia. 

 

(7)  Die begabte Sängerin entdeckte den talentierten Gitarristen. (Matzke et al 2002) 

 Abeslari jaioak (Nom-acc?) topatu du gitarra-jole trebea (Acc). 
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Alemanierazko adibide hau denbora baterako da anbiguoa. Lehenengoa osagaia 

anbiguoa bada ere, bigarrena (den talentierten Gitarristen) akusatiboa da (perpauseko 

objektua). Beraz, (7)n SVO hitz hurrenkera daukagu. 

Hizkuntza askotan, hiztunen intuizioen gainean egindako behaketa askok eta ikerketa 

esperimental askok erakutsi dute anbiguotasunaren aurrean hiztunek nahiago dutela  

hurrenkera kanonikoa ez-kanonikoa baino (Sekerina 2003). 

 Perpausen prozesaketan eragin handia izan duen teoria batek, garden-path teoriak 

(Frazier eta Fodor 1978; Frazier eta Clifton 1996) hitz hurrenkera kanonikoen 

lehentasuna, unibertsaltzat hartzen den Gutxieneko Katearen Hatsarrearen bitartez 

azaltzen du (Minimal Chain Principle de Vicenzi, 1991). Eratorritako hitz hurrenkerak 

aitzindari-aztarna (filler-gap) dependentziek sortzen dituzte. Gutxieneko Katearen 

Hatsarreak agintzen du katean beharrezkoak ez diren adabegiak ez direla sortzen; eta 

beharrezkoak direnean, kateko beste adabegi beharrezkoen sortzea ez dela atzeratzen, 

berehala sortzen dela behar den adabegi berria alegia.  

Bestalde, Murriztapen Lexikoetan Oinarritutako teorian (Lexical Constraint-Based 

Theory MacDonald, Pearlmutter, eta Sidenberg, 1994; Tanenhaus eta Trueswell 1995; 

Spivey-Knowlton eta Sedivy 1995), anbiguotasun sintaktikoa konpontzeko erabiltzen 

den mekanismoa anbiguotasun lexikoa konpontzeko proposatzen den mekanismo bera 

da. Egitura sintaktikoa kontuan hartzen ez duten murriztapen hauek, (a) egituraren 

maiztasuna, (b) osatzen duten hitzen lehentasun lexikoa, (c) onargarritasuna eta (d) 

testuinguru efektuak hartzen dituzte kontuan. Eredu honen arabera, egitura ohikoenak 

(hurrenkera kanonikoak) azkarrago prozesatzen dira, maiztasun gutxiko egitura ez-

kanonikoak baino. Murriztapen lexikoetan oinarritzen diren teorien arabera, perpaus ez-

kanonikoaren aurretik agertzen den testuinguruak prozesatze lana errazten du. Teoria 

hauen arabera, perpaus ez-kanonikoak isolatuta prozesatzen ditugunean aurki 

dezakegun prozesatze zama desager daiteke perpausa testuinguru lagungarri batean 

prozesatzen bada. Alabaina, giza perpausen prozesadoreak nola funtzionatzen duten 

azaltzeko maiztasunak eta onargarritasunak kontuan hartzen dituzten teoria hauekin ezin 

azter daiteke zergatik egitura batzuk maizago gertatzen diren beste batzuk baino.  

Azkenik, prozesatzearen baliabide konputazionalen arteko erlazioa markatzen duen, 

eta lehen egitura ez anbiguoetarako ikusi dugun Gibsonen (1998) Syntactic Prediction 

Locality teoria erabil daiteke anbiguotasunak nola prozesatzen ditugun azaltzeko (ikus 
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2.4. atala: perpausen konplexutasuna). Gogoratu Gibsonen (1998) SPLTn, prozesatze 

zama bitan banatzen dela: integratzea eta metatzea. Hitz hurrenkera kanonikoak ez-

kanonikoak baino errazago prozesatzeren arrazoietako bat izan daiteke hitz hurrenkera 

kanonikoetan ikusten den lehenengo elementua subjektua denean integratze zama 

txikiagoa dela objektua denean baino. Mugimendu sintaktikoaren bitartez eratorritako 

hitz hurrenkeretan lekuz aldatutako objektua subjektua baino lehenago ikusteak metatze 

eta integratze zamak areagotzen ditu. 

Jarraian, hizkuntza batzuetan perpaus anbiguoekin egindako esperimentu batzuk 

ikusiko ditugu. 

   

2.5.2. Hitz hurrenkeren prozesamendua hizkuntzaz hizkuntza. 

 

2.5.2.1. Alemaniera  

 Alemanieraz, Cross-Modal Lexical Priming
3
 teknika erabiliz egindako esperimentu 

batean (Clahsen eta Featherston 1999) ikusten dute, lekuz aldatutako osagai batek 

utzitako hutsunean, lekuz aldatutako osagaiarekin erlazio semantikoa duten hitzak, 

erlaziorik ez duten kontrol hitzak baino azkarrago prozesatzen direla. Emaitza honek 

hutsune posizioan prozesatze sintaktikoa gertatzen dela erakusten du, hots, hutsunearen 

konputazioak axola duela perpausa prozesatzean. Prozesatze hau aztarnekin eta 

mugimenduekin zerikusia duten efektuekin bat dator; gainera, emaitzak alemanierazko 

hitz hurrenkera kanonikoa ez duten perpausak aitzindari-aztarna loturak bezala 

prozesatzen direla erakusten du. Beraz, emaitza hauek alemanezko hitz hurrenkera ez-

kanonikoen mugimendu bidezko analisiaren aldeko argudio psikolinguistikoak dira, 

mugimendu sintaktikoak agintzen duen aztarnak aktibazio lexiko argia eragiten duela 

ikusten dugulako. 

 Alemanierazko perpausen prozesatzailea aztertzeko erabili den beste teknika bat, lan 

honetan ere erabili dena eta aurrerago zehaztasunez azalduko dudana (ikus 3. kapitulua), 

norberak gidatutako irakurketa da (self-paced reading Just, Carpenter eta Woolley 

                                                 
3 Cross-Modal Lexical Primmig: Lekualdatutako osagaien eta hauen hutsune (gap) posizioaren prozesatze kostuak 

neurtzeko metodo psikolinguistikoa. Oso erabilgarria da, batez ere gap posizioan aztarnak uzten duen hutsunearen 

eragina esperimentalki neurtu ahal izateko. Esperimentuko partaideek perpaus batzuk entzuten dituzten bitartean 

irakurtzen dutena hitza den ala ez erabaki behar dute. (Tabossi 1996) 
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1982). Teknika hau erabiliz, ikusi da ageriko ISek ez dutela prozesatze konplexutasuna 

areagotzen kanonikoak ez diren hitz hurrenkeretan. Era berean, (6)koen tankerako 

denbora baterako anbiguoak diren perpausetan, kasu marka anbiguoek ez dute 

aurreikusitako analisi gutxitzerik (Bader 1994).  

 

 

(6)  a.  … daβ         Maria              das         Unglück                   geahnt hat 

                      COMP Maria-NOM/ACC Det  hondamendi-NOM/ACC aurreikusi zuen 

      ‘…Mariak hondamendia aurreikusi zuela’ 

 

b. ... daβ       Maria               das            Unglück              erschüttert hat 

                      COMP Maria-NOM/ACC Det   hondamendi-NOM/ACC hunkitu  zuen 

     ‘…Maria hondamendiak hunkitu zuela’ 

 

Baderrek (1994) ondorioztatzen du hurrenkera eratorriek, hurrenkera markatuek eta 

espezifikatu gabeko kasuek ez diotela nahikoa karga eragiten alemanierazko perpausen 

prozesatzaileari. Emaitza hauek erakusten dute alemanierazko egitura ez-kanoniko 

hauetan ez dela prozesatze konplexutasuna areagotzen, hain zuzen ere labirintu 

perpausen eta gutxieneko kateen hatsarrearen kontra (De Vicenziren 1991). Hala ere, 

hizkuntza bereko antzeko egiturak aztertuz, gertaerei loturiko potentzialen (Event 

Related Potentials) neuroirudi teknika erabiliz (teknika honen xehetasunak 5. 

kapituluan daude), hitz hurrenkera kanonikoaren eta eratorriaren arteko desberdintasuna 

adierazten duten osagai elektrofisiologikoak (LAN, P600) lortu dituzte (Matzke et al. 

2002).  

 

2.5.2.2. Japoniera 

 Tipologikoki erabat bestelakoa den japonieraren hitz hurrenkera kanonikoa IS-ga IS-

ni IS-o aditza (S OI O V) da. Hasierako hipotesian beraz, OSV bezalako hitz hurrenkera 

eratorriak sintaktikoki konplexuagoak direla ematen du. Hala ere norberak gidatutako 

irakurketa erabiliz egindako esperimentu batean ez da hurrenkeren arteko alde 

esanguratsurik lortzen lortu (Yamashita 1997). Yamashitak proposatzen du japonierako 
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perpausen prozesatzaileak kasu informazioa erabiltzen duela hitz hurrenkerarekiko 

mendekotasunik gabe. 

 Beranduago, japonieraz, beste esperimentu sorta bat egin da (bi galdeketa, norberak 

gidatutako bat, eta begi-mugimenduko bat) Yamashitaren (1997) emaitzak berrikusteko 

asmoz (Mazuka, Itoh, eta Kondo 1997). 

 

(7)  a. IS-ga IS-o V 

b. IS-oi IS-ga ti V 

c. IS-ga [Erlatibozko perpausa] IS-o V 

d. [Erlatibozko perpausa] IS-oi IS-ga ti V 

e. IS-oi [Erlatibozko perpausa] IS-ga ti V 

 

Emaitzek erakusten dute japonieradunek hurrenkera eratorriak (7b eta e) lan 

handiagoz prozesatzen dituztela (7a eta c) kanonikoak baino. Begi mugimenduek eta 

norberak gidatutako irakurketak erakusten dute prozesatze kostua areagotu egiten dela 

lekuz aldatutako osagaiak dituzten egituretan. Eratorritako (7b) hurrenkera 

prozesatzerakoan, prozesatze zama areagotzen den puntua IS-ga osagaia da. 

Miyamoto eta Takahashik (2001) japonierari buruzko aurreko esperimentuen gainean 

esaten dute irakurketan aurkitzen diren aldeak ISen kasu marka desberdinen 

konparaketatik lortzen direla. Hau da, NOM eta ACCren arteko desberdintasunak 

eragiten ditu hurrenkera desberdinen arteko aldeak eta ez konplexutasun sintaktikoak. 

Egile hauen esanetan, IS-ga sintagmak beti perpaus muga ezartzen du japonieraz; 

ondorioz, aurkitutako diferentziaren gakoa perpaus berri baten hasiera adierazten duela 

izan daiteke. Mugen arazo honi aurre egiteko, Miyamoto eta Takahashik (2001) aditz 

sintagma barruko IS-o eta IS-ga osagaiak konparatzen dituzte, ikusiz AS barruan 

gertatzen den lekualdaketak prozesatze lana areagotzen duela. Dena den, euren ustez, 

prozesatze konplexutasuna beste iturri batzuetatik ere etor daiteke, nahiz eta prozesatze 

kostua azaltzeko mugimendudun analisia proposatzen duten. 

Japonieraz egindako esperimentu berriago batean (Tamaoka et al. 2003), berriz ere 

norberak gidatutako irakurketa teknika erabiliz, ez dute denbora desberdintasunik 

aurkitu, SOV hitz hurrenkera eta OSV hitz hurrenkera prozesatzean. Egileen arabera, 

japonierazko hitz hurrenkera kanonikoak sakoneko egitura jakin bat izango du eta hitz 
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hurrenkera eratorritzat hartzen denak beste sakoneko egitura bat. Beraz, hitz hurrenkera 

biak sakonean sortuko lirateke (japonierarako mugimendu gabeko egitura 

konfigurazionala proposatzen dute Boskovic eta D. Takahashi hizkuntzalariek 1998). 

Japonierazko esperimentu honetan, ulermen ariketa (ikus 5. kapitulua) bat egiten zaie 

partaideei. Ulermen ariketako emaitzek erakusten dute japoniarrek akats gehiago egiten 

dituztela OSV hitz hurrenkera duten perpausetan SOV hurrenkera dutenetan baino. 

Honen berri emateko, egileek proposatzen dute perpausa irakurri eta galdera erantzun 

artean, japonieraz, beste pausu bat dagoela. Erdiko pausu horretan, behin esaldia 

irakurrita eta galdera erantzun aurretik, lortu berri duten informazioa integratu eta 

egiaztatu egiten da. 

 

2.5.2.3. Finlandiera 

Finlandierak hitz hurrenkera librea du, baina SVO da kanonikoa eta maizen gertatzen 

dena. Topikalizazioaren ondorioz sortzen den hurrenkera nagusia OVS dira. Alegia, 

buru-lehena den finlandierak, buru-azken egitura hartzen du topikalizazioaren ondorioz.

 Hyönä eta Hujanen (1997) begi arrastoak (eye-tracking)
4
 erabiliz egindako 

esperimentuan finlandierazko labirintu perpausak aztertu dituzte. Esperimentu honetako 

helburu-hitza (target) bigarrena da beti, batzuetan nominatiboan (markatu gabea) 

besteetan lekualdatutako objektua (genitibo edo partitiboan) eta lekualdatutako 

adberbioa (inesiboan). Egileek, alemanieraz eta japonieraz lortutako emaitzak 

ezagututa, aurreikusten dute hurrenkera kanonikoa beste biak baino azkarrago 

prozesatuko dela. Hala ere, emaitzek erakusten dute subjektua (nominatiboa) 

irakurtzean begiaren begiratze (fixation) denbora handiagoa dela objektua edo adberbioa 

irakurtzean baino. Objektuek eta adberbioek finkatze (gaze) denbora handiagoa 

erakusten dute subjektuek baino. Egileek diote, subjektua begiratze bakarrean irakurtzen 

dela eta horregatik denbora gehiago behar dutela. Azkenean, Hyönä eta Hujanenek 

ondorioztatzen dute beraien emaitzek beste hizkuntzetan ematen den labirintu 

perpausekin bat egiten dutela alegia. Azkenik, subjektuen begiratzean lortutako emaitza 

                                                 
4 Teknika honen bidez, begien gainean jarritako makina batek begiak zenbat denboraz, eta norantz begira dauden 

neurtzen da. 
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oso interesgarria da ez duelako Scrambling Complexity hipotesia baieztatzen, hau da, 

lekualdatutako osagaiak finlandieraz begiratze denbora gutxiago behar dute. 

 

2.5.2.4. Errusiera 

 Hizkuntzaz hizkuntzako bidaiarekin amaitzeko, errusieraz burututako esperimentuen 

emaitzak aurkeztuko ditugu. Sekerinak (1997) lau esperimentu egiten ditu, horietatik bi 

perpaus barruko hitz hurrenkera desberdinak dituzten materialekin (scrambling). 

Errusierazko perpaus anbiguoak erabili ziren, perpaus anbiguoen bi esanahi posibleak, 

prozesatzailearentzat eskuragarri diren ala ez zehazteko helburuarekin. Norberak 

gidatutako irakurketako eta ulermen ariketako emaitzek erakusten dute errusierak 

gutxieneko kateen hatsarrea aplikatzen duela eta Scrambling Complexity hipotesiaren 

aldeko ebidentziak ematen dituela. 

 

 

2.6. Laburbilduz 

 

Laburbilduz, kapitulu honetan ikusi dugu psikolinguistikaren helburu nagusia 

hizkuntz ezagutza nola erabiltzen dugun aztertzea dela. Erabilera horretan, perpausak 

prozesatzeko sistemak (parser) egiten duen lana neurgarria dela ikusi dugu. Parserraren 

ezaugarrien artean abiadura, gehigarritasuna definitu ditugu. Bestalde, perpausen 

prozesamenduan konplexutasun sintaktikoaren islak aurkitzen saiatu gara. Hizkuntza 

prozesatzerakoan maiz gertatzen diren anbiguotasunen aurrean parserrak har ditzakeen 

aukerak aztertu ditugu, eta hitz hurrenkera anbiguoen kasua, zenbait hizkuntzatan nola 

aztertu duten ikusi dugu. Ikus dezagun orain, nola prozesatzen dituzten euskaldunek 

euskararen hitz hurrenkera ezberdinak. 



3. KAPITULUA: ADITZA AMAIERAN DUTEN EUSKAL HITZ HURRENKEREN 

PROZESAMENDUA: EBIDENTZIA PSIKOLINGUISTIKOAK. 

 

 

Aditza amaieran duten SOV eta OSV hitz hurrenkeren prozesamendua aztertu eta 

konparatzeko bi esperimentu egin ditugu norberak gidatutako irakurketa erabiliz. 

Teknika honen bidez, esperimentuetako partaideen erreakzio-denborak neurtu ditugu, 

hau da, zenbat denbora behar duten perpaus bakoitza irakurtzeko. Lehenengo 

esperimentuan, SOV eta OSV hurrenkerak aztertu ditugu. Bigarren esperimentuan, 

SOV eta OSV hurrenkera berak  aztertu ditugu berriz ere, baina perpausen argumentu 

biak pluralean ageri dira oraingoan. Honezaz gain, OSV eta SVO moldeekiko 

anbiguoak diren hurrenkerak aztertu ditugu baita ere, horiek irakurtzeko behar den 

denbora neurtuz. 

 

 

3.1. Emaitza nagusiak 

 

Batetik, Aditza amaieran duten SOV eta OSV hurrenkerekin burututako 

esperimentuek erakusten dutenez, euskaldunek objektuarekin hasten diren OSV 

hurrenkeradun perpausak  eta subjektuarekin hasten diren SOV perpausak desberdin 

prozesatzen dituzte.  

Bestetik, OSV eta SOV perpausak izan daitezkeen hurrenkera anbiguoetan SOV 

hurrenkera balira bezala interpretatzeko eta prozesatzeko joera nabarmena agertzen da. 

Emaitza guztiak  aurrerago zehaztasunez ikusiko baditugu ere, laburbilduz, norberak 

gidatutako irakurketako denborek iragartzen dute OSV perpausek  denbora luzeagoa 

behar dutela, eta hurrenkera anbiguoak SOV egitura kanonikoa balute bezala 

prozesatzen direla  erakusten digute. Honek iradokitzen du SOV hurrenkera 

konputazionalki soilagoa dela OSV hurrenkera baino. 
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3.2. Materialak eta metodologia 

 

Esperimentu sorta honetarako sorturiko materialak, aditza amaieran duten 

euskarazko bost perpaus iragankor mota dira. Perpaus mota bakoitzak, baldintza 

esperimental bat osatzen du. Perpaus mota horiek guztiak sortzeko erabili diren 

parametroak bi dira: (1) hurrenkera eta (2) osagaien zenbakia. 

 

(1) Hurrenkerari dagokionez baldintza bi erabili ditugu: SOV eta OSV, hots, O eta S 

arteko hurrenkera ezberdinak. 

(2) Zenbakiari dagokionez, bai S eta bai O osagaiak [singular] zein [plural] izan 

daitezke  

 

Osagaien hurrenkera (SOV/OSV) eta osagaien kopurua (singular/plural) konbinatuaz 

sortu dira bost baldintza horiek:  Hortaz, subjektua eta objektua singularrean dituzten 

SOV eta OSV hurrenkerak (3a) eta (3b)n ikus ditzakegu. Subjektua eta objektua 

pluralean dituzten SOV eta OSV hurrenkerak, berriz, (3c) eta (3d)n. Bestalde, subjektua 

singularrean eta objektua pluralean duen hitz hurrenkera anbiguoa, (3e)n ikusi daiteke. 

 

(3)  a. Gizonak emakumea ikusi du   S[sing]O[sing]V 

  b. Emakumea gizonak ikusi du   O[sing]S[sing]V 

  c. Gizonek emakumeak ikusi dituzte S[plur]O[plur]V 

  d. Emakumeak gizonek ikusi dituzte O[plur]S[plur]V 

  e. Gizonak emakumeak ikusi ditu  Anb[s/p]Anb[s/p]V 

 

 Kapitulu honetan azaltzen diren esperimentuetan erreakzio-denborak neurtu dira 

norberak gidatutako irakurketa (self-paced reading) erabiliaz. Teknika honek, 

partaideek (baldintza guztietako perpaus bakoitzeko) hitzak edo osagaiak irakurtzeko 

behar duten denbora neurtzen du. Honezaz gain, esperimentu hauetan ulermen ariketa 

bat burutu behar izan dute gaiek. Ulermen ariketan, galdera bat egiten zaie partaideei 

esperimentuko perpaus bakoitzaren ondoren. Helburua bikoitza da, batetik, partaideak 

esperimentuko perpausak osorik irakurtzen dituztela ziurtatzea; eta bestetik, hitz 

hurrenkerak irakurketa azkar batean ulermenari eragiten ote dion aztertzea. 
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3.3. Lehenengo esperimentua 

 

3.3.1. Emaitzak 

 

 Lehen esperimentuan lortutako emaitzek erakusten dute OSV hurrenkeran, O 

osagaiak denbora laburragoa behar duela irakurketan, SOV hurrenkerako S osagaiak 

baino. Era berean, SOV perpausetako O osagaiak, OSV perpausetako S osagaiak baino 

irakurketa denbora laburragoa behar du. Beste hizkuntzetako ikerketak kontuan hartuta 

(Kaan 1997, Yamashita 1997, Sekerina 2003) emaitza honek harrigarria badirudi ere, 

euskararen ergatibotasunak azalpenak bilatzen lagunduko digu. Bestalde, objektua ikusi 

ondoren subjektua prozesatu beharrak eragiten duen lana handitzeak, euskaldunen 

garunetan eraikitzen ari den egitura sintaktikoaren desegokitasunaren berri emango 

digu, berranalisi sintaktiko bat proposatuz. 

 

3.3.2. Materialak 

 

Euskarazko 32  SOV hurrenkeradun perpaus sortu dira estimulu bezala erabiltzeko. 

Estimulu bakoitzari zenbaki bat eman zaio item bidezko analisia ahalbideratzeko (ikus 

1. eranskina). 32 perpaus hauetatik abiatuz, beste 32 OSV perpaus sortu dira (ikus 1. 

eranskina). Bi zerrenda sortu dira esperimentua burutu duen gai bakoitzak perpaus 

bakoitzeko baldintza  bakarra ikus dezan; alegia, partaide batek SOV hitz hurrenkera 

duen perpaus bat ikusten badu, ez du perpaus bera beste hitz hurrenkera batean ikusiko. 

Beraz, (4)ko adibidea hartzen badugu, partaide batek SOV hitz hurrenkera duten (4a) 

bezalako 16 perpaus ikusi ditu, eta beste partaide batek (4b) bezalako beste 16 OSV 

perpaus. Partaide guztiek esperimentuko 32 perpausak irakurri dituzte, 16 hitz 

hurrenkera batekoan eta beste 16 beste hitz hurrenkeran. 

 

(4)  a. Gizonak emakumea ikusi du (=1a) 

b. Emakumea gizonak ikusi du (=1b) 
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Esaldiak ongi ulertu dituztela baieztatzeko, ulermen ariketa bat egin zaie. Ariketa 

honetako galderak bai-ala-ezko galderak dira. Hurrenkera bakoitzeko perpausen erdiari 

buruzko galderek baiezko erantzuna eskatzen dute, eta beste erdiek ezezkoa. Azpiko (5) 

adibidea goiko (4) adibideen baiezko erantzuna lukeen ulermen ariketako galdera 

litzateke. 

    

(5)  egia al da gizon batek emakume bat ikusi duela? 

 

Partaideak esperimentuaren xedeaz ohar ez daitezen, aztergai diren perpausez gain, 

beste 32 perpaus sortu dira betegarri (filler) bezala erabiltzeko.
1
 Esperimentuko bi 

zerrendetarako perpaus betegarri berak erabili dira (1. eranskina). Baldintza 

esperimentalekoek bezala, perpaus betegarriek ere 4 hitz/osagai dituzte. 

 

(6)  Manu futbolari bikaina da. 

   

3.3.3. Teknika  

 

Euskaldunek SOV eta OSV hitz hurrenkerak nola prozesatzen dituzten ikertzeko, 

esperimentu honetan, erreakzio-denborak neurtu ditugu: Partaideek, perpausak irakurri 

eta perpausei buruzko galderak erantzun behar izan dituzte; Bi ariketa horiek egiteko 

behar izan duten denbora neurtu dugu. 

 

3.3.3.1. Norberak gidatutako irakurketa 

Esperimentu honetan, erreakzio-denbora, norberak gidatutako irakurketa burutzeko 

behar den denbora tartea da. Norberak gidatutako irakurketa teknikaren bidez, norberak 

                                                 
1
 Perpaus betegarriak erabiltzea garrantzitsua da. Erabili ezean, partaideek perpausak irakurtzeko 

estrategiak sor ditzakete. Hau da, esperimentuko perpausak bakarrik erabili bagenitu, partaideak 

konturako ziratekeen perpaus motak zeintzuk ziren eta nola jokatu behar zuten horiek irakurri eta 

galderak erantzun behar zituztenean. Perpaus betegarriek, esperimentuko perpausen hantzekoak izan 

behar dute, luzeran behintzat. Hala ez balitz, partaideak esperimentuko perpausak eta perpaus betegarriak 

desberdintzea lortuko luke, batzuei besteei baino arreta gehiago emanez. 
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erabakitzen du irakurketaren abiada. Perpausen osagaiak irakurtzeko, ordenagailuaren 

teklatuko erdiko barra  zapaldu behar da, osagai bakoitzeko zapaltze bat. Beraz, 

norberak aukeratzen du zenbat denbora behar duen perpauseko osagai bakoitza irakurri 

eta prozesatzeko, eta ondorioz, perpaus osoa ongi ulertzeko. 

Norberak gidatutako irakurketa teknikan eredu desberdinak daude bilatu nahi den 

hizkuntz ezaugarriaren arabera, eta erabiltzen den metodologiaren arabera aukeratzen 

direnak. Batzuetan, hitzak banaka aurkezten dira pantailaren erdian; beraz, behin hitza 

irakurri ondoren, hurrengo hitza irakurtzeko barra zapaltzean lehendik zegoena 

desagertu egiten da eta hurrengo hitza agertzen. Beste eredu batzuetan, esaldi osoa 

irudikatzen duen izartxo segida bat aurkezten zaio partaideari, eta honek botoi bat 

zapaldu ahala perpauseko hitz bakoitza dagokion tokian aurkezten da. Beste aukera 

batean, perpausaren lehenengo hitza aurkeztu ondoren, bigarrena agertzearekin batera, 

lehenengoa desagertzen da, edo izartxo bihurtzen. Hitzen ordez, osagaiak ere erabili 

daitezke. Aukerak, beraz, ugari dira (Just et al. 1982; Kennedy eta Murray 1984). 

Euskararen hitz hurrenkeren prozesamendua ikertzea helburu duten esperimentu 

hauetan,  perpausak osagaika aurkeztea erabaki dugu. Euskararen morfologia itsaskariak 

bultzatu gaitu perpausak osagaika aurkeztera. Honela, gainera, partaideek hitzak 

normalean ikusten dituzten bezala irakurtzen dituzte. Bestalde, esperimentu honetan 

erabili dugun teknikari leiho mugikor (moving window) esaten zaio. Teknika honen 

bidez, perpauseko hitzak banaka-banaka irakurtzen dira, eta irakurri ahala izartxo 

bihurtzen dira (ikus 1. irudia). 
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1. irudia: Lauki urdin bakoitzak partaideak ordenagailuko pantailan ikusten duena adierazten du. 

Gezi beltzak, teklatuko erdiko barra zapalketak dira. Perpaus osoa irakurri ostean, ulermen ariketako 

galdera agertzen da. 

 

Hau da, behin lehenengo hitza irakurri eta prozesatu ondoren, partaideak hurrengo 

hitza irakurtzeko teklatuko barra zapaltzen duenean, aurreko hitza izartxo itxurara 

itzultzen da. Perpauseko hitzak berriro irakurtzeko aukera kenduta, errazago antzematen 

dira hitzen prozesamendu diferentziak. Honela egin ezean, partaideek perpauseko hitz 

guztiak abiadura berean irakur litzakete, eta amaieran, perpaus osoa berrikusi, eta horrek 

hitzen arteko desberdintasunak lortzea eragotziko liguke. 

Beraz, esperimentuaren prozedura honela azaldu dezakegu: izartxo multzoak perpaus 

bat irudikatzen du (izartxo bat grafema/letra bakoitzeko). Ez da puntuazio markarik 

erakutsi. Teklatuko erdiko barra zapaltzen den lehen aldian lehenengo izartxo multzoa 

perpauseko lehen hitzaz ordezkatzen da. Hurrengoan barra zapaltzen den bakoitzean, 

hurrengo izartxoak hitz bihurtzen dira eta aurreko hitza berriro izartxo multzo. 

Azkeneko hitza irakurri ondoren erdiko barra zapaldu eta gero bai-ala-ez galdera 

agertzen zaie. Erantzuteko, teklatuko 1 eta 2 botoiak erabili dituzte (1 = bai; 2 = ez). 

Partaideek ez dakite galdera ongi ala gaizki erantzun duten. 

 

3.3.3.2. Ulermen ariketa 

 

 

 

******* ******* ***** ** 

 

 

 

Gizonak ******* ***** ** 

 

 

 

****** emakumea ***** ** 

 

 

 

 

******* ******* ikusi ** 

 

 

 

******* ******* ***** du 

 

 

 

Egia al da gizon batek 

emakumea ikusi duela? 
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Ulermen ariketa burutzerakoan, partaideen erreakzio-denborak neurtzen dira. Ariketa 

honek, perpausak ulertu dituzten ala ez egiaztatzeko balio du. Esperimentuko perpaus 

bakoitzaren ondoren, irakurri berri duten perpausari buruzko galdera bat irakurri eta 

erantzun behar dute. Honela, partaideek perpausak ongi ulertu dituzten ala ez jakin 

dezakegu. Esperimentu honetako ulermen ariketa, bai-ala-ezko galderak izan dira. 

Galderari ongi erantzunez gero, perpausa ongi ulertu dutenaren seinale. Gaizki 

erantzunez gero, perpausa gaizki ulertu dutela adierazten du. Gaizki ulertutako 

perpausak analisi estatistikotik kanpo geratzen dira. Demagun, partaide batek (7)ko 

perpausa irakurtzen duela. Perpaus horri dagokion galdera (8)koa izan daiteke. 

 

(7)  Emakumea gizonak ikusi du 

(8)  egia al da gizon batek emakume bat ikusi duela? 

 

Esperimentuko hurrenkera bakoitzeko perpausen erdiari buruzko galderek baiezko 

erantzuna eskatzen dute, eta beste erdiek ezezkoa. Honela, esperimentuko partaideek ez 

dute galderak erantzuteko estrategiarik sortzen. 

 

3.3.4. Metodoa 

 

 Norberak gidatutako irakurketaren bidez, eta sortutako material esperimentalen 

bidez, neurtu egin dugu partaideek zenbat denbora behar duten esperimentuko 

perpausetako osagai bakoitza irakurtzeko. Perpauseko osagaien irakurketa denbora 

batuz, perpaus osoaren irakurketa denbora lortu dugu. Ulermen ariketaren bidez, jakin 

ahal izan dugu perpausa ongi ulertu duten ala ez, eta zenbat denbora behar izan duten 

perpausa ongi ulertzeko. 

 

3.3.4.1. Partaideak 

Esperimentuan, 33 jaiotzetiko euskaldun osasuntsuk parte hartu dute boluntario gisa. 

Ulermen ariketan, 16tik 6 hutsegite baino gehiago dituzten partaideen erreakzio-
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denborak ez dira neurtu
2
. Baldintza esperimentalen zailtasunaz gain, ulermen ariketaren 

diseinuak asko zaildu du esperimentua. Horregatik, hasierako 33 partaidetatik 10 

kanpoan geratu dira. Analisi estatistikorako 23 partaideren datuak erabili dira (13 

emakume eta 10 gizon). Adinak 18 eta 36 urte bitartekoak dira, bataz bestekoa 25 urte 

delarik (DE ± 5). 

 

3.3.4.2. Grabaketa 

Esperimentuko perpausak ausaz nahastu dira. Partaideek perpaus berdinaren bi 

bertsioak (SOV eta OSV) ikus ez ditzaten, bi zerrenda sortu dira. Bertsio bakoitzeko ale 

bat zerrendetako bati egokitu zaio (ikus 1. eranskina). Honen bidez, partaide bakoitzak 

perpausen bertsio bakarra irakurri du. Bi bertsioak orekatuta daude partaideen artean
3
.  

Esperimentuko perpaus guztiez gain, esperimentuarekin hasi aurretik, 9 perpaus 

aurkeztu zaizkie trebatzeko (3 baldintza bakoitzeko eta 3 betegarri), partaideak 

esperimentuaren prozeduraz jabetu direla ziurtatzeko. 

Partaideei esan zaie perpaus batzuk irakurri beharko dituztela, eta perpaus 

bakoitzaren ondoren galdera bat azalduko zaiela, perpausa benetan ulertu duten ala ez 

jakiteko. Gainera, esan zaie perpausak ahalik eta azkarren irakurri behar dituztela, eta 

galderak ere, ahalik eta azkarren erantzun behar dituztela. Perpausak hitzez hitz 

aurkeztu dira norberak gidatutako leiho mugikor irakurketa prozedura erabiliz (self-

paced moving-window Kennedy & Murray, 1984). Esperimentua, PC (personal 

computer) estandarretan burutu da. Estimuluak aurkezteko EXPE6 (Pallier et al. 1997) 

programa erabili da. 

 Ordenagailuak, lehen hitza erakutsi eta hurrengo barra-zapalketaren arteko denbora 

tartea grabatu du. Erabilitako programak partaideen erreakzio denborak eta erantzunak 

grabatu ditu: (i) zenbat denbora behar duten perpauseko hitz bakoitza irakurtzeko, (ii) 

zenbat denbora behar duten galdera irakurri eta erantzuteko, eta (iii) galdera ongi edo 

gaizki erantzun ote duten. Grabatutako denbora eta erantzunek bide eman dute 

ondorengo aurreikuspenak egiteko: (i) objektuaz hasten diren perpausak irakurtzeko 

                                                 
2
 Ulermen ariketan akatsak egiteak esan nahi du partaideek perpaus hori ez dutela ulertu. Beraz, baldintza 

batean, akats asko eginez gero esan nahi du baldintza hori ez dutela ongi ulertu. 

3
 Bertsioak orekatu ezean, eta partaide bakoitzak perpausaren bi baldintzak ikusiz gero, azkenerako 

ohartuko ziren behin perpaus bat ongi ikusi ostean, berriro perpaus berdina ikustean gaizki egongo zela. 
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denbora gehiago beharko dela, (ii) objektuaz hasten diren perpausei buruzko galderak 

erantzuteko denbora gehiago beharko dela, (iii) eta partaideek akats kopuru handiagoa 

egingo dutela objektuaz hasten diren perpausei buruzko galderak erantzun behar 

dituztenean. 

 

3.3.5. Emaitzak 

 

Esperimentu honen emaitzek erakutsi dute SOV hurrenkera azkarrago prozesatzen 

dela OSV hurrenkera baino, bigarrenaren hurrenkera eratorria izanik prozesatze zama 

handitzen duelako. 

 

3.3.5.1. SOV kanonikoa 

Hitz hurrenkera neutroa (SOV) eta eratorria (OSV) duten perpausak osorik 

konparatuz, bigarren irudiko lehenengo grafikoan ikus daitekeen bezala, SOV azkarrago 

irakurtzen da OSV baino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. irudia: Zutabeek parte-hartzaileek baldintza bakoitzeko perpaus guztiak irakurtzeko behar duten 

denbora bataz bestekoa adierazten dute. SOV = 3736 ms eta OSV = 4153 ms. Bien arteko 

desberdintasuna adierazkorra da (p<0.005). 

 

 Hitz hurrenkera neutroa duten perpausak irakurtzeko, hitz hurrenkera eratorriak 

irakurtzeko baino denbora gutxiago behar izateak esan nahi du azkarrago prozesatu 

direla eta beraz, gutxiago kostatzen dela SOV hitz hurrenkerako perpausak irakurtzea 

(2. irudia). Eztabaidaren atalean zabalago ikusiko dugu euskaldunen parserrarentzat 
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hitz hurrenkera eratorriak prozesatzea zailagoa dela egitura eratorriak sintaktikoki 

konplexuagoak direlako. 

 

3.3.5.2. Ulermena: Akatsak eta erantzuteko denbora 

Ulermen ariketako galderak irakurri eta erantzuteko denborak azkarragoak dira SOV 

hurrenkera duten perpausetan, OSV dutenenetan baino. 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.3.3. Markatu gabeak azkarrago 

 

 

 

3. irudia: Ulermen ariketa, irakurketa eta erantzutea: SOV hurrenkera duten perpausei buruzko 

galderak irakurri eta erantzuteko bataz besteko denbora 2457 ms. OSVri buruzkoetarako 2698 ms. Bien 

arteko desberdintasuna esanguratsua da (p<.003). 

 

Perpausen gaineko galderetan, ikusten da OSV hurrenkerak denbora gehiago behar 

duela, eta akats gehiago sortzen dituela; beraz, ongi ulertu izanaren ziurtasun maila 

baxuagoa dela SOV hurrenkera duen baldintzan baino (3. irudia). 

Bestalde, ulermen ariketako akatsen azterketako emaitzek adierazten dute errazagoa 

dela hitz hurrenkera neutroa duten perpausei buruzko iritzietan asmatzea egitura 

eratorria duten perpausei buruzkoetan asmatzea baino (4. irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

Ulermen ariketa: irakurketa eta erantzutea
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 4. irudia: Ulermen ariketako akatsak: Subjektuaz hasten den hurrenkerari buruzko galderak 

erantzutean akats gutxiago egiten dira (16/0,8), objektuaz hasten diren hurrenkerari buruzko galderetan 

baino (16/2,5). Bien arteko aldea esanguratsua da (p<.001). 

 

Ulermen ariketak, beraz, erakusten du zailagoa dela hitz hurrenkera eratorria duten 

perpausei buruzko galderak ongi erantzutea. Hala ere, kontuan izan behar da 4. irudian 

agertzen diren emaitzak azterketa estatistikorako erabili ziren partaideen datuak direla; 

eta  gorago aipatu dudanez, esperimentua pasa zuten 10 gairen datuak analisi 

estatistikotik kanpo geratu ziren egiten zituzten akats kopurua zela eta. Kanpoan geratu 

ziren partaide guztiek akats gehiago egin zituzten eratorritako hitz hurrenkeran (16/10,7 

= %67), neutroan baino (16/2 = %12,50). 

Hala eta guztiz ere, esan beharra dago ulermen ariketako galderek SOV hurrenkera 

dutela (ikus 1. eranskina). Honek esan nahi du esperimentu honetan parte hartu duten 

euskaldunek, esperimentuko SOV perpausez gain, galderak ere hurrenkera honekin 

ikusten dituztela. Horregatik, behar bada, litekeena da partaideek errazago erantzutea 

SOVri buruzko galderak, esperimentuaren diseinuagatik. 

 

3.3.5.3. Hitzez hitzezko azterketa: Berranalisi sintaktikoa 

 Lehen esperimentu honetako baldintzak hitzez hitz aztertzerakoan, ikusten da 

perpaus bateko zein besteko osagai guztiak desberdin prozesatzen direla. Hau da, 

subjektuaz hasten diren perpausak prozesatzean lortzen diren denborak eta objektuaz 

hasten direnetan lortzen direnak desberdinak dira (ikus 5. irudia). 
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5. irudia: Hitzez hitzezko irakurketa denboren grafikoa eta taula: Grafikoan ikus daitekeenez, 

objektuak prozesatzeak denbora gutxiago behar du. Era berean, baldintza kanonikoaren aditza eta 

laguntzailea ere prozesatzeko errazagoak dira. Taulan, perpauseko elementu bakoitzaren denbora eta 

esanahitasuna ematen dira. Azkenik, bi baldintzetako lehen bi elementuetan aurkitutako elkarrekintzak 

(F=7.2; p<0.02) adierazten du OSV hurrenkeran objektua irakurri ondoren subjektua irakurtzeak 

prozesatze kostua nabarmen handitzen duela, hau da, errazagoa da S>O hurrenkera prozesatzea O>S 

hurrenkera prozesatzea baino. Perpauseko beste elementuen eta perpaus motaren artean ez da beste 

emaitza adierazkorrik lortu. 

 

 Bi baldintzetako lehen bi osagaiak konparatzean, lortutako emaitzak adierazten du 

subjektuak (5. irudiko lehenengo puntu urdina) prozesatzea, objektuak (5. irudiko 

lehenengo puntu arrosa) prozesatzea baino zailagoa dela parserrarentzat. Metodologia 

hau erabiliz, orain arte aztertu diren hizkuntzetan, ez da sekula horrelako emaitzarik 

lortu. Desberdintasunak lortu diren hizkuntzetan (ikus 2.5.2. azpiatala eta Sekerina 

2003) perpaus hasierako subjektuek perpaus hasierako objektuek baino prozesatze 

denbora gutxiago behar izan dute. Dena den, aztertu diren hizkuntza hauek sistema 

nominatibo/akusatiboa dute, eta euskarak, jakina denez, kasu sisteman 

ergatibo/absolutiboa du. Eztabaida atalean ikusiko dugun bezala, emaitza hau 

1. Esperimentua DS  DS Aditz Lag 

SOV (ms) 847 989 1046 873 

OSV (ms) 789,2 1114 1241 1007 

SOV-OSV * * ** * 

p<0.05 = *  ; p<0.01 = ** 
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euskararen ergatibotasunarekin eta kasu markaketarekin lotuko dugu. Izan ere, 

absolutiboak subjektu izan daitezke, aditza ez-akusatiboa bada. 

Emaitzak hitzez hitz begiratzean (5. grafikoa), ikusten da lehen hitza azkarrago 

irakurtzen dela absolutiboa denean ergatiboa denean baino. Bigarren hitzean, ikusten da 

ergatiboa prozesatzea, berriro ere, astunagoa dela absolutiboa prozesatzea baino. 

Aditzean, irakurketa denbora gehitu egin da bi baldintzetan; izan ere, hemen erabakitzen 

da aurreko bi determinatzaile sintagmen (DS) arteko erlazioa zein den. Hala ere, 

objektu-lehen perpausetako aditzen denbora gehitzearen eta subjektu-lehen 

perpausetakoenen arteko elkarrekintza ez da esanguratsua. Aditz laguntzailean, azkenik, 

irakurketa denborak gutxitu egin dira. Hau, ziurrenik, esperimentuan agertu diren 

aditzen laguntzaileen erdia “du” (esperimentuko perpausak) direlako gertatzen da, beste 

erdia “da” (perpaus betegarriak) laguntzailea. Partaideek, aditz nagusiaren aurretik, bi 

DS ikusten dituztenean badakite “du” agertuko dela, eta DS bakarra ikusten dutenean 

badakite “da” izango dela aditz laguntzailea. 

 Aldiz, lehen osagaia absolutiboa bada, hura irakurri ondoren subjektu ergatiboa  

irakurtzeak parserrari sortzen dion prozesatze konplexutasunak (5. irudiko bi perpausen 

lehen bi elementuen arteko elkarrekintzak adierazten duenez), ematen du adierazten 

digula, euskaldunek aditz ez-akusatiboen subjektua izan daitekeen absolutiboa 

irakurtzean argumentu bakarreko perpaus batean pentsatzen dutela, eta aditz iragankor 

baten subjektua den ergatibo bat irakurtzean, eraikitzen ari diren egituraketak kale 

egiten die, berri bat sortu behar dutelarik. Baten batek pentsa dezake absolutiboak 

subjektutzat hartzeko joera hori, perpaus betegarriek eragin dezaketela. Izan ere, 

esperimentuko perpausen erdiek argumentu bakarra dute. Hala ere, perpaus betegarririk 

gabe pasatako beste esperimentu batek emaitza bera eman du, OSV eta SOV perpausen 

lehen bi elementuen arteko elkarrekintzari dagokionez (Erdozia in press). 

 

3.3.6. Eztabaida 

 

 Baldintza bateko perpausak irakurtzeko denbora gehiago behar izateak, prozesatzeko 

denbora gehiago behar dutela esan nahi du; alegia, euskal hiztunen burmuinarentzat 

prozesamendu lana handiagoa dela euskal hitz hurrenkera neutroa betetzen ez duten 

perpausak prozesatzean. Objektuaz hasten diren perpausetarako mugimendua 
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proposatzen da (Chomsky 1957, Chomsky 1995, Ortiz de Urbina 1989, Laka 1990 beste 

askoren artean). Lan honetarako ez du axola Move NP, Move α, Attract F edo dena 

delakoak eragin duen elementu bat sortu den lekutik kanpo egotea. Hemen axola duena 

da SOV hurrenkera konputazionalki soilagoa dela OSV hurrenkera baino. Dena den, 

onartuko dugu lekuz aldatutako elementuek tasun batzuk erkatu behar dituztela eta 

horregatik posizio kanonikotik aldendu behar dutela, guk aztertu dugun kasuan 

objektuak topiko posizioan [+TOP] izan behar du perpausa egokiro interpreta dadin 

(Ortiz de Urbina 1989). Perpauseko osagaiak lekuz aldatzeak prozesamendurako kostua 

areagotu egiten du (Gibson 1998). 

Japonieraz esaterako, norberak gidatutako irakurketa teknika erabiliz, zenbait lanek 

ikusi duten ez dagoela denbora desberdintasunik hitz hurrenkera bat edo beste 

irakurtzeko garaian (ikus 2.5.2. azpiatala). Honek bi gauza adieraz ditzake. Batetik, esan 

genezake, Tamaoka eta bere taldeari jarraituz (Tamaoka et al., 2003), japonierazko hitz 

hurrenkera ezberdinak maila berekoak direla konplexutasun sintaktikoari dagokionean, 

hots, ez dagoela hitz hurrenkera kanoniko bat zeinetatik gainerakoak eratortzen diren 

eragiketa sintaktiko baten bidez. Azalpen hau bat dator norberak gidatutako irakurketak 

aurreikusten duenarekin, alegia, zenbat eta denbora gehiago behar perpaus bat 

irakurtzeko orduan eta konputazio konplexuagoa eragiten du perpaus horrek. Bi perpaus 

mota irakurtzeko denbora bera behar bada, bi perpaus hauek prozesatzeak lan bera 

ematen du. Hala ere, Tamaoka eta lankideen (Tamaoka et al 2003) esperimentuan, 

japoniarrek akats gehiago egiten dituzte OSV hitz hurrenkera duten perpausetan SOV 

hurrenkera dutenetan baino. Honen berri emateko, autoreek proposatu dute perpausa 

irakurri eta galdera erantzun artean, beste pausu bat dagoela. Erdiko pausu horretan, 

behin esaldia irakurrita eta galdera erantzun aurretik, lortu berri duten informazioa 

integratu eta egiaztatu egiten da. Zoritxarrez, japonierazko lan honetan, ez dute ulermen 

ariketa burutzeko behar den denbora neurtu; hala egin izan balute, espero genuke, 

scramblingdun perpausetan akats gehiago aurkitzea eta denbora gehiago behar izatea 

ulermen ariketa egiteko.  

Japonierazko bi egituren arteko denbora berdintasuna azaltzeko beste modu bat, 

esperimentuan parte hartu dutenak irakurketa erritmo jakin bat hartu dutela esatea da. 

Hau da, partaideek erritmo konstante bat hartzen dute, eta esperimentuko perpaus 

guztiei ezartzen diete. Jakina, erritmo horrekin, esperimentuko perpausik konplexuenak 
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uler ditzakete. Behin perpaus konplexuenak irakurtzeko erritmoa ezarritakoan, perpaus 

errazei ezartzen diete, eta ez da baldintzen arteko denbora desberdintasunik lortzen.  

 Euskaraz, ordea, ikusi da lekualdaketek prozesatze zama handitzen dutela. 

Esperimentuko partaideek irakurri behar duten lehenengo hitza, topikalizatatuko 

objektua/NOR da OSV baldintzan; eta SOV baldintzan, berriz, subjektua/NORK. 

Emaitzak aztertzean, gertaera bitxi batekin egin dugu topo: topikalizatutako elementua 

irakurtzeko denbora gutxiago behar da. Gertaera hau azaltzeko bide desberdinak erabili 

daitezke. Batetik, euskaraz, absolutiboa ez-markatutzat hartzen badugu, eta ergatiboa 

markatutzat, esan dezakegu hitz markatuak prozesatzeak lan gehiago ematen diola 

prozesatzaile sintaktikoari. Beste alde batetik, absolutiboaren marka –Ø dela badiogu, 

eta ergatiboaren marka –k, esan genezake –Ø azkarrago prozesatzen dela –k marka 

baino. Bestalde, kasuen funtzio sintaktikoari dagokionez, eta ergatibotasuna kontuan 

hartuta, absolutibo kasuak bi funtzio izan ditzake. Batetik, aditz iragangaitz baten 

subjektua izan daiteke, eta bestetik, aditz iragankor baten objektua. Pentsatzekoa da 

egitura anbiguo baten aurrean, aukeran diren bi irtenbideen artean, hiztunak bat 

aukeratzen duela edota bestea baztertu egiten duela
4
. Hitz hurrenkera neutroa subjektuaz 

hasten duten hizkuntzetarako esaten da lehen izen sintagma anbiguoa subjektutzat 

hartzeko joera dagoela (Bates et al., 1988). Hiztunak funtzio sintaktikoari begiratzen 

badio, euskararen kasuan, espero dugu absolutiboa ere subjektutzat hartzea; eta 

ondorioz, irakurtzeko denbora kopuru bera behar izatea absolutiboa eta ergatiboa 

irakurtzeko. Emaitzek, ordea, irakurketa denbora desberdina erakutsi dute lehen hitzeko 

ergatibo eta absolutiboen artean. Honek esan nahi du, subjektuak prozesatzeko modu 

desberdinak ditugula.  

 Hala ere, baieztapen honek funtsa izan dezan, beharrezkoa litzateke subjektu 

absolutiboak eta subjektu ergatiboak konparatuko dituen esperimentu bat prestatzea. 

Esperimentu hori oraindik egin gabe dago, baina, pentsa daiteke euskal hiztunek 

absolutiboa ikustean aditz iragangaitz baten subjektutzat hartuko dutela. Aditz 

iragangaitzek argumentu bakarra dutenez, perpausaren egitura sinpleagoa da. Beraz, 

lehen hitza absolutiboan ikusteak, perpauseko argumentu bakartzat hartzea dakar, eta 

                                                 
4
 Hemen ez dugu kontuan hartuko aktibazio prozesu bat den ematen dena, ala inhibizio prozesu bat den, 

ala aktibazioa eta inibizioa batera gertatzen diren. 
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honen prozesamendua azkarragoa izango da. Dena den, lehen esperimentu honetako 14 

perpaus betegarri (ikus 1. eranskina) absolutiboz hasten ziren, horietatik 10 izen 

nagusiak ziren, hortaz, partaideak ergatiboaz hasten ziren 16 perpaus irakurtzen zituzten 

eta absolutiboaz hasten ziren 30 perpaus. Beharbada, honek emaitzetan eragin zezakeela 

ez da baztertu behar. 

Perpausen bigarren hitza ikustean, hitz hurrenkera neutroa duten perpausetan, 

esperimentuko partaideak subjektua ikustetik datoz, eta objektua ikusten ari dira; aldiz, 

hitz hurrenkera eratorriaren kasuan, objektua ikusi ondoren, subjektua ikusten ari dira. 

Objektu-lehen perpausetan, bigarren hitza ikustean, lehenengo osagarria berranalizatu 

behar izan dute partaideek. Honek prozesatze lana areagotu du. Euskaldunek hitz 

hurrenkera neutroa errespetatzeko duten nahiak, objektua izango dena subjektu bezala 

interpretatzera bultzatzen ditu (Kaanek, 1997an alemanierarako proposatu bezala).  

Hala eta guztiz ere, honek arazo berri baten aurrean jartzen gaitu: zergatik behar izan 

dute partaideek denbora gehiago ergatiboa irakurtzeko absolutiboa irakurtzeko baino, 

biak subjektu bezala ulertu badituzte? Berriro ere, lehen hitzeko emaitzak eztabaidatu 

ditugunean aipatu ditugun arazoen aurrean gaude. Esperimentu gehiago egiteko beharra 

ikusi arren, momentuz, esango dugu subjektuak prozesatzeko modu desberdinak 

ditugula. 

 Aditz nagusian, OSV baldintzan handiagoa izan da prozesatze lana, SOV baldintzan 

baino.  Honek bi azalpen izan ditzake. Batetik, litekeena da “astunagoa” izatea 

hurrenkera eratorria duten osagarrien errol banaketa. Hau da, lekualdaketaren eraginez 

bere tokitik kanpo dagoen elementua hutsune gunean interpretatu behar da GAIA errol 

tematikoa jasotzeko. Hutsune guneaz jabetzeak integrazio lana areagotzen du (Gibson, 

1998). Bestetik, posible da carry over efektu bat izatea; alegia, OSV hurrenkerako 

bigarren elementua prozesatzeak nolabaiteko nekea eragin zien partaideen burmuinei. 

Neke honetatik indarra berreskuratu ezinik zebiltzan partaideak aditz nagusia irakurri 

zutenean, eta ondorioz, aditza irakurtzeko denbora gehitzea handiagoa izan da. 

 Laburbilduz, SOV hurrenkera duten perpausak OSV dutenak baino azkarrago 

prozesatzen dira, absolutiboa ergatiboa baino azkarrago irakurtzen da, baina 

absolutiboaren ondoren ergatiboa irakurtzeak prozesatze lana areagotu egiten du 

(egituraren berranalisi sintaktikoa). 
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 Ikus ditzagun orain bigarren esperimentuaren gorabeherak. Ikus dezagun nola 

prozesatzen dituzten kate anbiguoak euskaldunek. 

 

 

3.4. Bigarren esperimentua: kate anbiguoen irakurketa 

 

3.4.1. Emaitza nagusiak 

 

Esperimentu honen bidez, ikusi da euskarazko perpaus anbiguoak, subjektuaz hasten 

diren perpausen moduan prozesatzen direla. Bestalde, esperimentuko baldintzetako 

batzuk bide eman digute desanbiguatze sintaktikoa gertatzen deneko unea zehazteko, 

eta begiratzeko laneko memoriaren kargak nola handitzen duen perpausa prozesatzeko 

behar den denbora. 

 

3.4.2. Materialak 

 

Esperimentu honetan, hiru baldintza aztertu ditugu; lehenengo bi baldintzak, aurreko 

esperimentuko baldintza berak dira, baina perpauseko osagaiak singularrean aurkeztu 

ordez, pluralean aurkeztu dira. Hirugarren baldintza anbiguoa da. Hau da, perpausa 

idatzita dagoen bezala irakurrita, euskararen ezaugarri morfosintaktikoek (ez kasu 

markek, ezta aditz komunztadurak ere) ez dute zehazten zein osagai den subjektua eta 

zein objektua. 

Aditza perpaus amaieran mantenduz, ergatiboaren eta absolutiboaren ordenak tokiz 

aldatuz, baldintzak, neutroa deituko duguna (9a), desanbiguatze sintaktikoduna (9b) eta 

perpaus anbiguoa (9c) dira. 

 

(9a) Emakumeek gizonak ikusi dituzte. (=3c) 

(9b) Gizonak emakumeek ikusi dituzte. (=3d) 

(9c) Gizonak emakumeak ikusi ditu. (=3e) 

 

Lehenengo baldintzaren hurrenkera neutrotzat hartzen duguna da: subjektua-

objektua-aditza. Subjektua ergatibo plurala da, eta objektua absolutibo plurala. 
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Baldintza honetako lehen elementua (emakumeek) ez da anbiguoa, argi dago, perpaus 

baten subjektua izango dela. Bigarren elementua (gizonak) ere, ez da anbiguoa 

testuinguru honetan, izan ere subjektua zehaztuta badago, objektua baino ez da izango.  

Bigarren baldintzaren hurrenkera objektu-subjektu-aditza da. Lehen osagaia 

(gizonak), kasuari dagokionean (-ak), anbiguoa da. Ergatibo singularraren nahiz 

absolutibo plurala izan daiteke. Ondorioz, pentsatuko dugu euskaldunek ez dakitela 

elementu honen funtzioa subjektua edo objektua izango den. Bigarren elementua 

ergatibo plurala da. Hau, subjektua baino ezin izan daiteke. Beraz, euskaldunek, 

honelako perpaus baten aurrean ikusten duten lehengo elementu anbiguo hori subjektu 

bezala interpretatzen badute, bigarren elementua ikustean aurreko elementuarekin 

eraikitzen ari diren egitura berranalizatu beharko dute.  

Hirugarren baldintzan, perpauseko bi elementuek (gizonak, emakumeak) forma bera 

dute, ez dago zehazterik zein den ergatibo singularra (subjektua) eta zein absolutibo 

plurala (objektua). Perpaus hauek anbiguoak dira. Hala ere, esperimentu honek erakutsi 

digu euskaldunek nahiago dutela lehen elementua ergatibo singular bezala interpretatu 

eta ekintzaren egiletzat hartu; eta bigarren elementua absolutibo pluraltzat, ekintzaren 

gaitzat.  

  

3.4.3. Teknika 

 

Esperimentuko perpaus guztiak ausaz nahastu ziren. Hiru zerrenda osatu ziren, 

partaideek, perpaus berdinaren beste bertsiorik ikus ez zezaten. Osatu ziren hiru 

zerrendak, partaideen artean orekatuta zeuden. Esperimentua hasi baino lehen, partaide 

bakoitzari entrenamendu txiki bat egin zitzaion, ikusteko esperimentuaren dinamikaz 

jabetu zirela. Entrenamendua, 12 perpausek osatzen zuten, bi baldintza bakoitzeko eta 6 

perpaus betegarri. 

Aurreko esperimentuan bezala (3.3.3. azpiatala), partaideei, esperimentuaren 

argibideak ematen zitzaizkion perpausak irakurri behar zituzten ordenagailu monitorean 

bertan, eta esperimentatzaileak ahoz errepikatzen zizkien ongi ulertu zutela 

egiaztatzeko. Esperimentuko partaideei, idatziz eta ahoz, adierazi zitzaien perpaus 

batzuk irakurri beharko zituztela, eta perpaus bakoitzaren ondoren galdera bat azalduko 
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zitzaiela, perpausa benetan ulertu zutela jakiteko. Gainera, esan zitzaien perpausak 

ahalik eta azkarren irakurri behar zituztela, eta galderak ongi erantzun behar zituztela.  

Perpausak hitzez hitz aurkeztu ziren self-paced moving-window (norberak gidatutako 

leiho mugikor irakurketa) (Kennedy & Murray, 1984) prozeduraren bidez, PC (personal 

computer) estandar batean EXPE6 (Pallier et al. 1997) programa erabiliz.  

Esperimentua, pantaila urdin batean izartxo multzo hori batekin hasten zen (ikus 1go 

irudia). Izartxo multzoak perpaus bat irudikatzen zuen (izartxo bat hizki bakoitzeko). Ez 

zen puntuazio markarik erakutsi. Teklatuko erdiko barra zapaltzen zen lehen aldian 

lehenengo izartxo multzoa perpauseko lehen hitzaz ordezkatzen zen. Hurrengo barra 

zapalketaren bidez, hurrengo asteriskoak hitz bihurtzen ziren eta aurreko hitza berriro 

asterisko multzo. Azkeneko hitza irakurri ondoren erdiko barra zapaldu eta gero bai-ala-

ez galdera agertzen zitzaien (ikus 1. irudia). Erantzuteko, teklatuko 1 eta 2 botoiak 

erabili zituzten (1 = bai; 2 = ez). Partaideek ez zekiten galdera ongi ala gaizki erantzun 

zuten. 

Lehenengo esperimentuan esan dugun bezala, partaideei perpaus bakoitzaren 

ondoren galdera bat agertzen zitzaien. Galdera horrekin, perpausa benetan ongi ulertu 

zuten ala ez begiratu genuen. Esate baterako, (9b) OSV hurrenkeradun perpausa ongi 

ulertu ahal izateko, eta (10) perpausari ongi erantzuteko, beharrezkoa zen perpausa 

irakurri ondoren konturatzea, lehen elementua objektua zela eta bigarrena subjektua.  

 

(10)  egia al da emakumeek gizon batzuk ikusi dituztela? 

 

Baldintza bakoitzari zegozkion galderen erdiak egia ziren, beste erdiak gezurra. 

Beraz, hitz SOV hurrenkera zuten perpausei buruzko galdera zuzenetako elementuek 

baldintzakoen hurrenkera bera zuten. Aldiz, oker zeudeneko elementuek baldintzakoek 

hurrenkera aldatua zuten, nahiz eta galderako osagaiek SOV hurrenkera mantentzen 

zuten. OSV hurrenkera zuten perpausei buruzko galderetan, bestalde, zuzen zeuden 

galderetako elementuek SOV hurrenkera zuten, baina baldintza esperimentalaren 

kontrako hurrenkeran zeuden; eta galdera okerrek SOV hurrenkera zuten, baina 

elementuak baldintza esperimentaleko hurrenkera bera zuten. Galderen 

konplexutasunak asko zaildu zuen ariketa, horregatik hainbat partaide analisi 

estatistikotik kanpo geratu ziren. Gainera, galderak beti SOV hurrenkeran emateak, 
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ulermen ariketa emaitzetan eragina izatea posible da, beharbada, priming sintaktikoa 

gerta baitzitekeen. 

 Honetaz guztiaz gain, ulermen ariketa diseinatzeko garaian, baldintza anbiguoari 

buruzko galderek hitz bat gehiago zuten. Beraz, perpaus anbiguoen ulermen ariketako 

galderak irakurri eta erantzute denborak ez dira alderagarriak beste baldintzekin. 

 

3.4.4. Metodoa 

 

Guztira, (9)eko perpausen tankerako 48 perpaus sortu ziren. Perpaus bakoitzak kode 

zenbaki desberdin bat zuen EXPE6 programan item bidezko analisia egin ahal izateko. 

Estimuluak hiru zerrendatan banatu ziren, partaide bakoitzak perpaus mota bakoitzeko 

bertsio bakarra ikus zezan. Adibidez, partaide batek (9a) perpausa ikusten bazuen, ez 

zuen (9b) edo (9c) perpausa ikusiko. Beraz, partaide bakoitzak SOV hurrenkerako 16 

perpaus ikusi zituen, beste 16 OSV hurrenkerakoak, eta 16 perpaus anbiguo. Berrogeita 

zortzi perpaus hauetaz gain, beste 48 sortu ziren betegarri bezala erabiltzeko. 

Betegarrien funtzioa zen partaideek, emaitzetan eragin zezakeen estrategiarik ez sortzea. 

Perpaus betegarri guztiak “da” aditzarekin amaitzen ziren, esan nahi baita, elementu 

bakarrak zuen aditzarekin komunztadura. Berrogeita zortzi perpaus betegarriak, sortu 

ziren hiru zerrendetan erabili ziren. 

 

3.4.4.1. Partaideak 

Esperimentu honetan, 35 euskaldun zaharrek parte hartu zuten boluntario gisa. 

Esperimentuko perpaus bakoitzaren ondorengo ulermen ariketan, 16tik 6 hutsegite 

baino gehiago zituzten partaideak analisi estatistikotik at geratu ziren. Denera, 23 

partaideren datuak hartu genituen analisi estatistikoak egiteko. Partaideetatik 3 gizonak 

ziren, eta 20 emakumeak. Adinaren bataz bestekoa 20,4 urte (DE = 2,5). Esperimentua 

pasa aurretik, elebiduntasun galdetegi bat egin zitzaien euskara eta espainieraren 

erabilera neurtzeko (Weber-Fox eta Neville 1996tik moldatua). Bizitzako garai 

desberdinetan euskara gehiago erabiltzen zutela ikusi genuen (1etik 7rako eskala batean, 

non 1 erabat euskaraz eta 7 erabat espainolez zen, 2,3 puntuko emaitza izan zuten bataz 

beste, DE = 0,2). Bestalde, galdetu zitzaien nola ikusten zuten euren burua euskara eta 

gaztelera erabiltzeko orduan. Ulermena, irakurmena, mintzamena eta idazmena bi 
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hizkuntzetan balora zezatela eskatu zitzaien. Lautik 1erako eskala batean, non 4 oso 

ondo eta 1 gaizki zen, euskaraz 3,8 (DE = 0,1) eta espainolez 3,5 (DE = 0,4) atera zuten 

bataz beste. Honetaz gain, galdetu zitzaien ea zein hizkuntzan sentitzen zituzten 

erosoago euren buruak; lau partaidek erantzun zuten bi hizkuntzetan sentitzen zirela 

eroso, eta gainontzeko guztiek nahiago zuten euskara. 

 

3.4.4.2. Grabaketa 

Aurreneko esperimentuan bezala, ordenagailuak, lehen hitza erakutsi eta hurrengo 

barra-zapalketaren arteko denbora tartea grabatzen zuen. Erabilitako programak 

partaideen erreakzio denborak eta erantzunak grabatu zituen. Batetik, ikusi ahal izan 

genuen partaideek zenbat denbora behar zuten perpauseko hitz bakoitza irakurtzeko; eta 

bestetik, ulermen ariketako galdera ongi edo gaizki erantzuten zuten. Grabatutako 

denbora eta erantzunek aurreikuspenak egiteko aukera eman ziguten. Aurreikuspenetan, 

espero genuen (i) subjektuaz hasten ziren perpausek objektuaz hasten zirenak baino 

denbora gutxiago behar izatea eta akats gutxiago ahalbidetzea, (ii) objektuaz hasten 

ziren perpausetan, subjektua agertzean, egitura sintaktikoaren berranalisi bat aurkitzea, 

eta (iii) anbiguoak ziren perpausak, subjektuaz hasten ziren perpausen modura 

prozesatzea.  

 

3.4.5. Emaitzak 

 

3.4.5.1. Perpaus osoaren irakurketa denbora 

Esperimentu honen bidez ikustea lortu dugu, erabat anbiguoak diren perpausak 

subjektuaz hasten diren perpausak bezala prozesatzen direla.  
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6. irudia: Baldintza bakoitza irakurtzeko behar den denbora: SOV (4523ms) eta OSVren (5412ms) 

arteko aldea esanguratsua da (SOV vs OSV p<0.001). Aldiz, SOV eta baldintza anbiguoaren (4635ms) 

artekoa ez da esanguratsua (SOV vs ANB p> 0.4). Azkenik, Objektuaz hasten den baldintzaren eta 

baldintza anbiguoaren arteko diferentzia esanguratsua da (ANB vs OSV p<0.002)  

 

Goiko irudian ikusi daitekeenez (6. irudia), subjektuaz hasten diren SOV perpausek 

eta subjektuak nahiz objektuak izan daitezkeen elementua dituzten perpaus anbiguoek 

irakurketa denbora berdina dute. Bestalde, aipatu bi baldintza hauek objektuaz hasten 

diren perpausekin konparatzean, ikusten da irakurketa denbora handiagoa dela. Beraz, 

emaitza hauei begiratuta, pentsatzekoa da euskal perpaus anbiguoen hurrenkera 

kanonikotzat hartzen dela. 

 

3.4.5.2. Ulermena: Akatsak 

Lehenago esan bezala, ulermen ariketako galderen luzerarekin arazoak izan genituen. 

Baldintza anbiguorako erabili ziren galderek, beste bi baldintzetarako erabili zirenek 

baino hitz bat gehiago zuten. Honengatik, ezin izan ziren, hiru baldintzetako denborak 

konparatu ulermen ariketa burutu behar zutenean. Hau da, perpausean hitz bat gehiago 

badago, galdera irakurri, erantzuna pentsatu eta botoia sakatzeko denbora gehiago 

beharko da. 

Ulermen ariketako akatsei dagokienez, 16tik 6 akats baino gutxiago egin dituztenen 

datuak bakarrik aztertu dira. Hauen emaitzek (7. irudia) erakusten dute SOV hurrenkerei 

buruzko galderek akats gutxien sortzen dutela, eta perpaus anbiguoei buruzkoek akats 

gehien.  

Perpaus osoen irakurketa denborak
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7. irudia: Aztertu ziren perpausen ulermen ariketako akatsak: Akats gutxien SOV (%5,7) hurrenkerei 

buruzko galderetan egin zuten. Eta gehien perpaus anbiguoei buruzko galderetan (%12,8). Bien arteko 

aldea esanguratsua da (p<0.001). OSV baldintzari buruzko galderetako akatsak (%8,7), beste biei 

buruzkoekin alderatuta ez da emaitza esanguratsurik lortu. 

 

 Hala eta guztiz ere, analisi estatistikotik kanpo geratu diren partaideek, ulermen 

ariketako akatsen emaitzak aldatzen dituzte. Esperimentutik kanpo geratu diren 12 

partaideetatik 11k sei akats baino gehiago egin dituzte OSV baldintzari buruzko 

galderetan, eta batek bakarrik egin ditu akats gehiago baldintza anbiguoari buruzko 

galderetan. Beraz, esperimentuan parte hartu duten 35 euskaldunen akatsak azterturik 

lortutako emaitzek adierazten dute akats gehien OSV hurrenkerari buruzko galderek 

eragiten dituztela (SOV = 16/1,1; OSV = 16/4,43; eta ANB = 16/2,46; hurrenkera 

guztien arteko aldeak esanguratsuak dira). 

Dena den, batetik, ulermen ariketaren diseinua ez da oso fidagarria, lortutako 

emaitzak adierazten dutena ziurtasun osoz baieztatzeko. Bestalde, ulermen ariketa, oso 

zaila da eta partaideei arreta handia eskatzen die. Jarraian, ikus ditzagun hitzez hitzezko 

irakurketa denborak, hauen emaitzak adierazgarriagoak eta fidagarriak baitira. 

 

3.4.5.3. Perpauseko hitz bakoitzaren irakurketa denbora 

Konparaketa hitzez hitz egitean, denbora guztia osotasunean hartuta lortu ezin 

ditzakegun zehaztapenak egin ditzakegu. Batetik, OSV hitz hurrenkerak behar duen 

prozesatze lan handiagoaren iturria zehazten lagundu digu. Eta bestetik, perpaus osoa 

Ulermen ariketa: akatsak
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irakurtzeko alderik erakutsi ez duten SOV baldintzaren eta baldintza anbiguoaren 

osagaiak desberdin prozesatzen direla ikusi dugu. 

 

2. Esperimentua DS DS Aditza Lag 

SOV-OSV * * *** *** 

SOV-ANB **   * 

OSV-ANB  *** *  

p<0.05 = *  p<0.01 = **  p<0.001 = *** 

  

8. irudia: Bigarren esperimentuko baldintzek osagaiz osagai eman dituzten aldeen adierazkortasuna. 

Taula honek, baldintza bakoitzaren osagai bakoitza beste baldintzetako osagaiekin konparatzen du.  

 

Bigarren esperimentuan, lehen esperimentuan bezala, subjektuaz hasten diren 

perpausak eta objektuaz hasten direnak erabili dira. Oraingoan, perpauseko elementuak 

singularrean egon beharrean pluralean daude. Bigarren esperimentuko SOV eta OSV 

baldintzak konparatzean, lehenengo esperimentuko emaitzak errepikatzen dira. 

Absolutiboa azkarrago irakurtzen da ergatiboa baino (8. eta 9. irudiak), eta perpauseko 

bigarren elementua ergatiboa denean, egitura sintaktikoaren berregituraketa egin behar 

da irakurritako azken elementua interpretatu ahal izateko (9. irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. irudia: SOV eta OSV baldintzak hitzez hitz konparatzean, perpauseko elementu guztien artean 

dagoen aldea esanguratsua da 8. irudiko taulan ikus daitekeen bezala. Elkarrekintzei begiratuz gero, 
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ordea, lehenengo esperimentuan ikusi dugun bezala, SOVko lehenengo bi elementuak irakurtzea edo 

OSVkoak irakurtzea desberdina da euskaldunen parserrarentzat (F=17,137; p<0.001). Elkarrekintza 

honetaz gain, ez dago beste elkarrekintza esanguratsurik, perpauseko hitzen eta hitz hurrenkeraren 

artean. 

 

Esperimentuko materialak deskribatzean ikusi dugu, SOV baldintza –ek morfema 

duen hitzaz hasten dela (ikusi 9a), eta OSV baldintza (9b), anbiguoa den –ak duen 

hitzaz hasten dela. Aldiz, SOV baldintzako bigarren osagaiak –ak du, eta OSVkoak –ek. 

Bi baldintza hauen artean aurkitutako elkarrekintzak adierazten du, subjektua bigarren 

osagaia denean, hau da, subjektuaren aurretik beste elementu bat agertzen denean, 

berregituraketa sintaktiko baten premia dagoela. Lehenengo hitzaren forma anbiguoa (-

ak) denean, bigarrena ikustean (subjektua –ek), euskaldunak, sortutako egituraketa alde 

batera utzi behar du irakurri berri duen osagaia ezin duelako sortzen ari zen egitura 

horretan sartu. 

Baldintza desberdinetako hitzen artean dauden elkarrekintzei dagokionez, esan, 

lehenengo esperimentuan ikusi dugun bezala, elkarrekintza handia aurkitu dugula lehen 

bi baldintzetako lehen bi hitzen artean. Hitz hurrenkera neutroan (SOV), lehen hitza 

ergatibo plurala da eta bigarrena absolutiboa. Objektuaz hasten zen baldintzari 

dagokionez (OSV), lehen hitza anbiguoa da, ergatibo singularra nahiz absolutibo plurala 

izan daiteke. Euskaldunek, honelako elementu anbiguo bat ikusten dutenean, egile 

bezala interpretatzen dute, gero, bigarren elementua ergatibo plurala bakarrik izan 

daitekeena ikusten dutenean, ergatibo singular bezala interpretatu zutena, berranalizatu 

behar dute eta absolutibo plural bezala berrinterpretatu. Beraz, bi baldintza hauen lehen 

bi hitzen artean dagoen elkarrekintzak adierazten du, ergatibo plurala edo anbiguoa den 

elementua lehen tokian agertzeak eta ondoren anbiguoa den elementua edo ergatibo 

plurala agertzeak eragina duela perpausak prozesatzeko orduan. 

Ikus dezagun, orain, nolako estrategiak erabiltzen dituen euskaldunen prozesatzaile 

sintaktikoak, anbiguoak diren bi elementu prozesatu behar dituenean eta ez denean 

zehazten anbiguotasunaren ebazpena. 

 

3.4.5.4. Forma anbiguoa markatua baino azkarrago 
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Lehenago esan dugunez, bigarren esperimentuan, baldintza esperimental berri bat 

sartu dugu: baldintza anbiguoa (9c). Gorago esan bezala, baldintza neutroak eta 

anbiguoak ez dute denbora desberdintasun adierazkorrik erakutsi perpaus osoa 

irakurtzeko denborari dagokionean. Hala ere, bi baldintza hauek hitzez hitz konparatuta, 

perpauseko elementuak prozesatzeko modu desberdinak aurkitu ditugu (8. eta 10. 

irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. irudia: SOV eta ANB baldintzak hitzez hitz konparatzean, diferentzia esanguratsuak lortu ziren, 

perpauseko lehen osagai posizioan (DS1) eta aditz laguntzailean (Lag) (ikus 8. irudiko taula). Bi 

baldintza hauen artean, ez da perpaus mota eta osagaien arteko elkarrekintzarik lortu 

 

Baldintza neutroko lehen elementua ergatibo plurala da, aldiz, baldintza anbiguokoa 

ergatibo singularra nahiz absolutibo plurala izan daiteke; hain zuzen ere, objektuaz 

hasten den baldintzako lehen elementua bezalaxe. Azpian berriro jarri ditugu bigarren 

esperimentu honetan erabilitako perpaus motak: 

 

(9a) Emakumeek gizonak ikusi dituzte. (=3c) 

(9b) Gizonak emakumeek ikusi dituzte. (=3d) 

(9c) Gizonak emakumeak ikusi ditu. (=3e) 
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Baldintza anbiguoaren lehen elementuan, objektuaz hasten den baldintzaren lehen 

elementuan lortutako erreakzio denbora berdina lortu dugu (8. irudiko taulan ikus 

daitekeenez, bien arteko aldea ez da esanguratsua). Hori dela eta, ikusi dugu, 

euskaldunek, berriro ere, nahiago dutela lehen elementu anbiguo hori ekintzaren 

egiletzat hartu. Dena den, ergatibo plurala egilea baino ezin izan daiteke; eta hala ere, 

egiletzat hartzen diren bi elementuen artean, hau da –ek eta –ak forma dutenen artean, 

euskaldunek anbiguoa irakurtzeko denbora gutxiago behar dute. Beharbada, ergatibo 

plurala prozesatzeak ergatibo singularrak baino lan gehiago behar du markatuagoa 

delako. 

Konparatzen ari garen baldintza neutro eta anbiguoko bigarren hitza berdina da bi 

kasuetan, bietan –ak forma du, eta bietan absolutibo pluraltzat hartzen dela erakutsi dute 

desberdintasun adierazkorrik ez agertzeak. Aditz nagusia irakurtzean ere, ez da emaitza 

esanguratsurik agertu bi baldintza hauek konparatu ditugunean. Aldiz, aditz 

laguntzaileari begiratzean, konturatzen gara, baldintza anbiguoaren aditz laguntzailea 

irakurtzeak lan gehiago eragiten duela (ikus 8. irudiko taula). 

 

3.4.5.5. Berranalisi sintaktikorik ez 

Subjektuaz hasten den baldintza neutroaren eta baldintza anbiguoaren hitzez hitzezko 

azterketarekin amaitzeko, bi baldintza hauek eta perpauseko elementuen arteko 

elkarrekintza esanguratsurik ez da aurkitu. Honek esanahi du, SOV eta OSV konparatu 

ditugunean ez bezala, SOV eta ANB baldintzen prozesaketan ez dela berranalisi 

sintaktikorik ematen. Hau da, euskaldunek ez dute eraikitzen ari diren egitura 

sintaktikoa deuseztatu beharrik. Elementuak ikusi ahala egituratzen dituzte eta ez dute 

gaizki interpretatutako elementuren batek eraginda egitura berranalizatu behar. 

  

3.4.6. Eztabaida 

 

Esperimentu honekin, lehenengo esperimentuan lortutako emaitzak errepikatu 

zaizkigu. Subjektua izan daitekeen osagai bat perpausaren lehen tokian agertzen bada, 

subjektu bezala interpretatzen da. Baina perpauseko subjektua bigarren osagaia bada, 
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eraikitako egitura sintaktikoa deuseztatzen da, eta subjektutzat hartu den lehenengo 

osagaia objektu bezala berrinterpretatu behar da. Hauxe da lehenengo esperimentuak eta 

esperimentu honen lehen bi baldintzen emaitzek erakutsi digutena.  

Baina, bigarren esperimentuan erabilitako baldintza anbiguoak gauza gehiago 

erakutsi dizkigu. Batetik, perpaus osoen irakurketari dagokionez, ez dago alderik SOV 

hurrenkera duten perpausen eta anbiguoak diren perpausen artean. Hau da, 

euskaldunentzat, perpaus anbiguoek SOV hurrenkera dute. Bestalde, nahiz eta biak 

subjektutzat hartu, –ak eta –ek morfemak desberdin prozesatzen dira perpaus hasieran. 

Hau azaltzeko bide desberdinak aukera ditzakegu. Aukeretako bat da esatea ergatibo 

plurala, ergatibo singularra baino markatuagoa dela eta ondorioz zailagoa prozesatzaile 

sintaktikoarentzat. Beste aukera bat da esatea, lehen elementu hori absolutibo pluraltzat 

hartzen dela; eta lehen esperimentuan ikusi dugunez, absolutiboa prozesatzea 

azkarragoa da ergatibo izan daiteken elementua prozesatzea baino. Kasu honetan, 

euskaldunek ez lukete kontuan hartuko elementua plurala edo singularra den, baizik eta 

elementuak zein kasu izan dezakeen. Azken aukera bat izan daiteke esatea, euskaldun 

gehienentzat ergatibo pluralaren forma –ak dela eta ez –ek; kasu honetan, benetan 

markatua dena ergatibo pluralaren forma da, baina erabilera kontuagatik. Hau da, -ek 

forma arrotz egiten zaie euskaldun gehienei, eta ikusten dutenean, prozesatze denborak 

handitzen dira. 

Perpaus hasieran, euskaldunek –ak eta –ek desberdin prozesatzearen hiru arrazoi 

ikusi ditugu, beraz. Euskaldun gehienek –ek forma euren hizkeretan ez izatearenari 

aztertzeko zaila  deritzot. Ziurrenik, euskara batuaren erabilerarekin lotua legoke. Hau 

da, euskara batuan hitz egin eta irakurtzeko edota entzuteko ohitura duten euskaldunak, 

eta euskara batuarekin harreman urria duten euskaldunak bereizi beharko lirateke. Lan 

hau soziolinguistikoa litzateke sintaxizkoa baino. Baina euskaldunek, perpaus hasierako 

osagaiaren numeroari edo kasuari erreparatzen dioten jakiteko, anbiguotasunik gabeko 

testuinguruak erabili daitezke. Beste era batera esanda, aditzaz hasten diren perpausak 

hartuko bagenitu eta subjektuen eta objektuen hurrenkerak trukatuko bagenitu, 

partaideek, perpauseko elementuak ikusterako badakite zein den subjektu ergatiboa 

(singularra nahiz plurala), eta zein den objektu absolutiboa (singularra nahiz plurala). 

Demagun, (11)ko adibideak ditugula: 
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(11) a.  Ikusi du gizonak emakumea 

b.  Ikusi du emakumea gizonak 

c.   Ikusi dituzte emakumeek gizonak 

d.   Ikusi dituzte gizonak emakumeek 

 

Euskaldunak, aditz laguntzailea irakurtzerako badaki ikusten duen lehen osagaiaren 

funtzio gramatikala eta kasua. Beraz, (11a)ko perpauseko gizonak eta (11c)ko gizonek 

subjektuen artean desberdintasunak aurkituz gero, esan genezake ergatibo singularrak 

eta ergatibo pluralak desberdin prozesatzen direla. Aldiz, (11a)ko perpauseko gizonak 

eta (11d)ko gizonak hitzen artean desberdintasunak topatuko bagenitu, esan genezake 

ergatiboak eta absolutiboak desberdin prozesatzen direla. 

Perpaus anbiguoak SOV hurrenkera dutenekin konparatu ditugunean, lortu dugun 

beste diferentzia esanguratsua aditz laguntzailean aurkitu dugu, nahiz eta forma 

laburragoa izan (ditu vs dituzte). Beharbada, SOV eta baldintza anbiguoaren aditz 

laguntzaileen artean topatutako aldeak  adieraz dezake, euskaldunak ohartzen direla, 

aurreko bi formak berdinak direla, eta behar bada, koordinaziozko interpretazioa ematen 

diote baldintza anbiguoari. Dena den, aurrekoa egia balitz, laneko memoriaren karga 

gehitzea aurreko elementuan, aditzean, espero genuke, eta ez laguntzailean, hau da, 

elementu koordinatuak zerrendatzez amaitzen denean. Hala ere, bi baldintza hauek, 

aditz laguntzailean erakusten duten desberdintasuna azaltzeko bide bat da esatea 

partaideek espero duten aditza dituzte dela, lehenago esan bezala, euskaldun 

gehienentzat –ak forma ergatibo plurala ere izan daitekeelako. Edo beharbada, 

partaideen parser sintaktikoa, perpaus anbiguo horiek desanbiguatuko dituen zerbaiten 

zain bezala gelditzen dela. Nolabait, ez du perpausa bukatutzat eman nahi jakin arte 

nola interpretatu behar dituen bere osagaiak. Bai paper thematikoen banaketa ezin 

delako ziurtasunez gauzatu, edo bai bi osagai anbiguoak koordinatuki interpretatzen 

direlako, aditz posizioan. Beste hizkuntzetan, gertaerei loturiko potentzialekin (ERP) 

egindako esperimentuetan, baldintza anbiguoetan P600 osagaia lortzen da (Friederici et 

al 2002). Euskaraz ere, beharbada, bigarren esperimentu hau ERP bidez aztertuz gero 

aditz laguntzailean P600 osagaia lortuko genuke SOV eta baldintza anbiguoa 

konparatzean. 
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3.5. Laburbilduz 

 

Aditza amaieran duten SOV eta OSV hitz hurrenkerak konparatuz burutu ditugun 

esperimentuko emaitzek iradokitzen dute euskaldunek SOV egitura duten perpausak 

errazago prozesatzen dituztela. OSV hitz hurrenkerak irakurtzeko SOV hitz hurrenkerak 

irakurtzeko baino denbora gehiago behar izateak, objektua irakurri ondoren subjektua 

prozesatzeak sortzen duen prozesatze zamak, kate anbiguoak SOV hitz hurrenkera 

izango balute bezala prozesatzeak bide ematen digute esateko SOV hurrenkera 

konputazionalki soilagoa dela OSV hurrenkera baino. 

Jarraian, ikus ditzagun nola prozesatzen dituzten euskaldunek aditza erdian duten 

perpausak. 

 



4. KAPITULUA:  

ADITZA ERDIAN DUTEN HITZ HURRENKEREN PROZESAMENDUA 

 

 

Aditza erdian duten hitz hurrenkeren (SVO, OVS) prozesamendua aztertzeko 

esperimentu bat egin dugu. Esperimentuko perpausen osagaien numeroa eta hurrenkera 

konbinatuz, hiru taldetan bana ditzakegun bost perpaus mota sortu ditugu; kate ez 

anbiguoak, kate anbiguoak eta aldi baterako anbiguoak diren perpausak. Norberak 

gidatutako irakurketa erabili dugu aditza erdian duten kate anbiguoak eta sintaktikoki 

desanbiguatzen diren kateak aztertzeko. 

 

 

4.1. Emaitza nagusiak 

 

 Aditza, perpauseko subjektuaren eta objektuaren tartean duten egituren azterketak 

erakutsi digu, aurreko esperimentuetako SOV eta OSV egituren artean dagoen aldea (3. 

kapitulua), SVO eta OVS egituren artean dagoena baino txikiagoa dela. Izan ere, 

perpaus osoen irakurketa denborek ez dute diferentzia esanguratsurik erakutsi aditza 

tartean duten bi egituren artean (SVO, OVS). Dena den, perpausen osagaien 

prozesamendua azterturik, hurrenkeren arteko aldeak ikusi ahal izan ditugu. Beraz, SVO 

eta OVS hurrenkerak desberdin prozesatzen badira ere, bien arteko aldea ez da SOV eta 

OSV egituren prozesamendua alderatzean ikusi dugun bezain nabaria. Honek adieraz 

dezake, kanonikoak ez diren SVO eta OVS hurrenkeren arteko aldea ez dela horren 

handia, kanonikoa den SOV eta OSV hurrenkera eratorria konparatzen ditugunean 

lortzen dugun aldearekin konparatuz. 

 

 

4.2. Materialak 

 

 Aditza erdian duten euskarazko perpausen prozesamendua aztertzeko estimulu 

bezala erabiltzeko euskarazko 100 perpaus sortu ditut. Perpaus hauek, SVO egitura dute 
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eta perpauseko osagaiak singularrean erabiliz sortu ditut (1a). Hemendik abiatuta, hau 

da, aurreko 100 perpausen subjektuak objektuengatik ordezkatuta, osagaiak singularrean 

duten OVS egiturako beste 100 perpaus sortu ditut (1b). Lehenengo sortutako SVO 

perpausen objektua pluralean jarriz 100 kate anbiguo (1c) lortu ditut. Eta azkenik, SVO 

eta OVS perpausen osagaiak pluralean jarriz beste 200 perpaus dauzkagu, 100 SVO 

osagaiak pluralean (1d) eta beste 100 OVS osagaiak pluralean (1e). Guztira, aditza 

erdian duten 500 perpaus erabili ditut estimulu gisa esperimentu honetan (ikus 3. 

eranskina). 

 

(1)  a. Gizonak ikusi du emakumea   [Sak-V-Oa] 

  b. Emakumea ikusi du gizonak   [Oa-V-Sak] 

  c.  Gizonak ikusi ditu emakumeak  [Anb-V-Anb] 

  d.  Gizonek ikusi dituzte emakumeak [Sek-V-Oak] 

  e.  Emakumeak ikusi dituzte gizonek [Oak-V-Sek] 

 

 Aditza amaieran duten perpausak erabiliz burututako esperimentuetan bezala (ikus 4. 

atala), esperimentu honetarako sortutako perpaus mota desberdinek aukera ematen 

digute perpauseko gune ezberdinetan agertzen diren subjektu eta objektuen 

prozesatzearen arteko aldea ikusteko. Zentzu honetan, (1a) adibideko subjektua (1b)ko 

objektuarekin konparatu daiteke. Era berean, (1a)ko azken posizioko objektua, (1b)ko 

subjektuarekin konparatu daiteke. Berdin-berdin (1d) eta (1e) perpaus motekin. 

Azkenik, aurreko esperimentuan aditza amaieran duen kate anbiguoarekin egin dugun 

bezala, oraingoan euskaldunek aditza erdian duten kate anbiguoak prozesatzeko nahiago 

duten egitura ikusi ahal izan dugu.  

Erabat anbiguoak diren kateak nola prozesatzen diren begiratzean, hiztunak nola 

interpretatzen dituen hartu behar dugu kontuan. Hau da, kate anbiguoen aurrean, 

euskaldunek bi egitura dituzte aukeran, SVO ala OVS. Aurreko esperimentuan ikusi 

dugun bezala (ikus 3. kapituluko bigarren esperimentua), nahiago badute kate 

anbiguoan ikusten duten lehenengo osagaia subjektutzat hartu eta bigarrena objektutzat, 

orduan SVO egitura duten perpausen irakurketa denbora bera lortuko dugu. Dena den, 

ulermen ariketako galderen erantzunek erakutsiko digute kate anbiguoen aurrean 

euskaldunen lehentasuna zein den.  
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Honenbestez, esperimentuko perpaus mota edo baldintzez gain, ulermen ariketako 

galderak ditugu. Aurretik azaldu diren esperimentuetan bezala (ikus 3. kapitulua), 

hemen ere esperimentuko perpaus bakoitzaren ondoren, partaideek galdera bat erantzun 

behar dute. Honela, partaideek esperimentua arretaz burutzen dutela ziurtatzen da. 

Gainera, lehen ikusi dugun bezala (3. kapitulua), estatistika egiteko balio digu; izan ere, 

egitura jakin batzuk ulertzea beste batzuk ulertzea baino zailagoa izan daiteke. 

 Ulermen ariketan, bai-ala-ezko galdera bat erantzun behar da, (1)eko perpaus mota 

bakoitzeko galderen erdiari baietz erantzun behar zaio eta beste erdiari ezetz. Goiko (1a) 

adibidearen galderak itxura hauxe du (ulermen ariketako galderak 3. eranskinean 

perpausen ondoren daudenak dira). 

 

(2)  egia al da gizon batek emakume bat ikusi duela? 

 

Esperimentuko perpaus bakoitza irakurri ondoren, partaideek galdera bat erantzun 

behar dute, anbiguoen kasuan erantzun posible biak dira onak. Kate anbiguoa 

irakurtzean ez badira anbiguotasunaz ohartzen, eta SVO egiturako perpausak bezala 

prozesatzen badituzte, ulermen ariketa, argi eta garbi, norabide batean joango da; alegia, 

kate anbiguoek SVO egitura balute bezala burutuko dute ulermen ariketa. Aldiz, 

anbiguoak direla ohartzen badira, perpausen ulermen ziurtasun maila jaitsiko da eta 

prozesamendu arazo gehiago izango dituzte kate anbiguoekin. 

Partaideak esperimentuaren xedeaz ohar ez daitezen, aztergai diren perpausez gain, 

beste 100 perpaus sortu ditut betegarri (filler) bezala erabiltzeko
1
. Esperimentuko bost 

zerrendetarako perpaus betegarri berak erabili ditut (3. eranskina). Baldintza 

esperimentalekoek bezala, perpaus betegarriek ere 4 hitz/osagai dituzte. 

 

 

                                                 
1 Perpaus betegarriak erabiltzea garrantzitsua da. Erabili ezean, partaideek perpausak irakurtzeko estrategiak sor 

ditzakete. Hau da, esperimentuko perpausak bakarrik erabili bagenitu, partaideak konturako ziratekeen perpaus motak 

zeintzuk ziren eta nola jokatu behar zuten horiek irakurri eta galderak erantzun behar zituztenean. Perpaus 

betegarriek, esperimentuko perpausen hantzekoak izan behar dute, luzeran behintzat. Hala ez balitz, partaideak 

esperimentuko perpausak eta perpaus betegarriak desberdintzea lortuko luke, batzuei besteei baino arreta gehiago 

emanez. 
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4.3. Teknika 

 

Euskaldunek aditza erdian duten euskarazko SVO, OVS eta kate anbiguoak 

prozesatzerakoan dauden aldeak ikertzeko erreakzio-denborak neurtu ditugu. Alde 

batetik, partaideek, perpausak irakurtzeko behar izan duten denbora neurtu dugu, eta 

bestetik, perpausei buruzko galderak irakurri eta erantzuteko behar izan duten denbora. 

 

4.3.1. Norberak gidatutako irakurketa 

 

Esperimentu honetan, erreakzio-denbora, norberak gidatutako irakurketa bidez 

perpaus motak irakurtzeko behar den denbora tartea da. Teknika honen bidez, norberak 

erabakitzen du irakurketaren abiadura. Perpausen hitzak/osagaiak irakurtzeko, 

ordenagailuaren teklatuko erdiko barra zapaldu behar da, hitz/osagai bakoitzeko 

zapaltze bat. Beraz, norberak aukeratzen du zenbat denbora behar duen perpauseko 

hitz/osagai bakoitza irakurri eta prozesatzeko, eta ondorioz, perpaus osoa ongi 

ulertzeko. Aurreko esperimentuetan bezalaxe, honako honetan ere, partaideei 

perpauseko osagaiak norberak gidatutako irakurketa leiho mugikor bidez erakutsi 

zaizkie (Kennedy eta Murray 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEPA ERDOZIA                            4. KAPITULUA: ADITZA ERDIAN 

 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. irudia: Lauki urdin bakoitzak partaideak ordenagailuko pantailan ikusten duena adierazten du. 

Gezi beltzak, teklatuko erdiko barra zapalketak dira. Perpaus osoa irakurri ostean, ulermen ariketako 

galdera agertzen da. 

 

Goiko irudian (1. irudia), ikus daiteke esperimentu honetan erabili den norberak 

gidatutako irakurketak aurreko esperimentuetan erabilitakoaren itxura bera duela. Behin 

lehenengo hitza irakurri eta prozesatu ondoren, partaideak hurrengo hitza irakurtzeko 

teklatuko barra zapaltzen duenean, aurreko hitza izartxo itxurara itzultzen da. 

Perpauseko hitzak berriro irakurtzeko aukera kenduta, errazago antzematen dira hitzen 

prozesamendu diferentziak. Honela egin ezean, partaideek perpauseko hitz guztiak 

abiadura berean irakur litzakete, eta amaieran, perpaus osoa berrikusi, eta horrek hitzen 

arteko desberdintasunak lortzea eragotziko liguke. 

Esperimentua, pantaila urdin batean asterisko multzo hori batekin hasten da. Izartxo 

multzoak perpaus bat irudikatzen du (izartxo bat grafema/letra bakoitzeko). Ez da 

puntuazio markarik erakutsi. Teklatuko erdiko barra zapaltzen den lehen aldian 

lehenengo izartxo multzoa perpauseko lehen hitzaz ordezkatzen da. Hurrengo barra 

zapalketaren bidez, hurrengo izartxoak hitz bihurtzen dira eta aurreko hitza berriro 

izartxo multzo. Azkeneko hitza irakurri ondoren erdiko barra zapaldu eta gero bai-ala-ez 

galdera agertzen zaie. Erantzuteko, teklatuko 1 eta 2 botoiak erabili dituzte (1 = bai; 2 = 
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ez). Partaideen erantzunek ez dute atzerabiderik, hau da, ez dakite galdera ongi ala 

gaizki erantzun duten. 

 

4.3.2. Ulermen ariketa 

 

Partaideen erreakzio-denborak neurtzeko beste modu bat ulermen ariketa da. Ariketa 

honen bidez, esperimentuan irakurri beharreko perpausak ulertu dituzten ala ez 

egiaztatzen dugu. Esperimentuko perpaus bakoitzaren ondoren galdera bat sartuta, 

partaideek irakurri berri duten perpausa ongi ulertu duten ala ez jakin dezakegu. 

Esperimentu honetako ulermen ariketa, beraz, perpausei buruzko galderak dira, ongi 

erantzunez gero, perpausa ongi ulertu dutenaren seinale. Gaizki erantzunez gero, 

perpausa gaizki ulertu dutela adierazten du. Gaizki ulertutako perpausak analisi 

estatistikotik kanpo geratzen dira. 

 

 

4.4. Partaideak eta Grabaketa 

 

 Erabilitako erreakzio-denboren teknikak, eta sortutako material esperimentalak 

ahalbidetu dute esperimentuko perpausetako hitz bakoitza irakurtzeko partaideek zenbat 

denbora behar duten neurtzea, (eta ondorioz perpaus osoa irakurtzeko), perpausa ongi 

ulertu duten ala ez jakitea, eta zenbat denbora behar izan duten perpausa ongi ulertzeko. 

 

4.4.1. Partaideak 

 

Esperimentu honetan, 29 jaiotzetiko euskaldun osasuntsuk parte hartu dute 

boluntario gisa. Ulermen ariketan 20tik 7 hutsegite baino gehiago dituztenak alde batera 

utzi dira
2
. Azkenean, bost partaide analisi estatistikotik at geratu dira, eta guztira 24 

euskaldunen datuak erabili dira (22 emakume eta 2 gizon). Adinak 17 eta 30 urte 

bitartekoak dira, bataz bestekoa 20 urte delarik (DE ± 3,21). 

                                                 
2 Akats kopurua ez da kontuan hartu kate anbiguoen kasuan. Alegia, partaide batek, kate anbiguoen ulermen ariketan 

7 akats baino gehiago egin arren, analisi estatistikoetan sartu da. 
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Parte-hartzaile guztiak Euskal Herrian jaiotakoa dira. Denek, euskara ama hizkuntza 

bezala jaso dute; batzuetan, euskara bakarrik, eta beste batzuetan, espainierarekin 

batera. Euskararen erabilera neurtzeko, galdetegi bat pasatu zaie (Weber-Fox eta 

Neville, 1996tik moldatua). Galdetegi honen emaitzek erakusten dute esperimentuan 

parte hartu dutenek, euskara gehiago erabili izan dutela eta erabiltzen dutela espainiera
3
 

baino. 

 

Garaia Txikitan

Non Eskolan Etxean
Beste

lekuetan
Eskolan Etxean

Beste
lekuetan

Unibertsita
tean edo
lanean

Etxean
Beste

lekuetan

Bataz beste 1,46 1,62 1,71 2,25 2,17 1,75 2,42 2,25 1,92 2,5

Desbideratze
estandarra

1,21 1,06 1,2 1,29 1,4 1,19 1,32 1,33 1,35 1,06

Haurtzaroan Gaztaroan Helduaroan

 

2. irudia: Partaideek batetik zazpira bitartean baloratu dute euskararen erabilera bizitzako aro 

desberdinetan [1 = euskaraz bakarrik; 7 = espainieraz bakarrik]. Sasoi guztietako emaitzen bataz 

bestekoak 1’9 (DE = 0,3). 

  

 Erabileraz gain, partaideek, hizkuntzazko erabileretan baloratu dute euren 

trebetasuna. Partehartzaile guztiek, euskaraz eta espainieraz, trebetasun maila altua 

erakutsi dute (3. irudia). Galdetzen zaien bi hizkuntzetan (euskaraz eta espainieraz) nola 

moldatzen diren adierazi behar izan dute. Nola ulertzen dituzten bi hizkuntza hauek, zer 

moduz irakurtzen duten, nola hitz egiten duten, eta nola idazten duten baloratzeko “oso 

ondo”, “ondo”, “nahiko”, “gutxi” aukerak izan dituzte. Aukera bakoitza zenbaki batez 

ordezkatu dugu [oso ondo = 4; ondo = 3; nahiko = 2; gutxi = 1] 

 

Ulertu Irakurri
Hitz 
egin

Idatzi Ulertu Irakurri
Hitz 
egin

Idatzi

Bataz beste 
(4tik)

3,96 3,96 3,96 3,88 3,7 3,67 3,25 3,2

Desbideratze 
estandarra

0,2 0,2 0,2 0,45 0,55 0,48 0,85 0,93

Euskaraz Espainieraz

 

3. irudia: Partaideek “oso ondo” [4], “ondo” [3], “nahiko” [2] eta “gutxi” [1] aukeren artean 

hautatu dute. Bataz bestekoek argi erakusten dute, bi hizkuntzetan “ondo” baino hobeto moldatzen direla 

partaideak. Honetaz gain, euskaraz, gazteleraz baino emaitza hobeak erakusten dituzte. 

                                                 
3 Partaideetako bat Gipuzkoan jaio bazen ere, txikitatik Iparraldean (Hendaia) bizi da. Alabaina, pertsona honen 

datuek euskara-frantsesa erabilera adierazten badute ere, esperimentuko beste partaideenekin batera aztertu dira. 
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 Azkenik, partaideei zein hizkuntza erabiltzen dutenean sentitzen diren erosoago 

galdetu zaie. Analisi estatistikorako erabili diren hogeita lau partaideetatik hamazazpik 

euskara aukeratu dute, seik esan dute nola euskaraz hala espainieraz, bietan eroso nabari 

dutela euren burua. Azkenik, batek espainieraz erosoago sentitzen dela erantzun du. 

 

4.4.2.Grabaketa 

 

Esperimentuko perpausak ausaz nahastu dira. Bost zerrenda sortu dira partaideek 

perpaus berdinaren bost bertsioak ikus ez ditzaten. Bertsio bakoitzeko ale bat 

zerrendetako bati egokitu zaio. Metodo honen bidez, parte-hartzaile bakoitzak 

perpausen bertsio bakarra irakurri du. Era honetan, bost bertsioak orekatuta daude 

partaideen artean
4
. Item guztiez gain, trebatzeko 16 perpaus aurkeztu zaizkie (2 

baldintza bakoitzeko eta 6 betegarri), partaideek esperimentuan egin beharrekoaz jabetu 

direla ziurtatzeko. 

Partaideei esaten zaie perpaus batzuk irakurri beharko dituztela, eta perpaus 

bakoitzaren ondoren galdera bat azalduko zaiela, perpausa ulertu duten jakiteko. 

Gainera, esaten zaie perpausak ahalik eta azkarren irakurri behar dituztela, eta galderak 

ere, ahalik eta azkarren erantzun behar dituztela. Perpausak hitzez hitz aurkezten dira 

norberak gidatutako leiho mugikor irakurketa (Kennedy eta Murray 1984) prozeduraren 

bidez, PC (personal computer) estandar batean EXPE6 (Pallier et al. 1997) programa 

erabiliz. 

Ordenagailuak, lehen hitza erakutsi eta hurrengo barra-zapalketaren arteko denbora 

tartea grabatzen du. Erabilitako programak partaideen erreakzio denborak eta 

erantzunak grabatzen ditu: (i) zenbat denbora behar duten perpauseko hitz bakoitza 

irakurtzeko, (ii) zenbat denbora behar duten galdera irakurri eta erantzuteko, eta (iii) 

galdera ongi edo gaizki erantzuten ote duten. Honetaz gain, perpauseko osagai bakoitza 

irakurtzen erabilitako denbora batuz gero, perpaus hori irakurtzeko behar duen denbora 

lortzen dugu. 

                                                 
4 Bertsioak orekatu ezean, eta partaide bakoitzak perpausaren bi baldintzak ikusiz gero, azkenerako ohartuko ziren 

behin perpaus bat ongi ikusi ostean, berriro perpaus berdina ikustean gaizki egongo zela. 
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4.5. Emaitzak 

 

 Esperimentu honetako emaitzak aztertzeko garaian, batetik, perpaus osoen irakurketa 

denbora eta ulermen ariketa ikusiko ditugu, eta bestetik, esperimentuko perpaus mota 

bakoitzean euskaldunen hitzez hitzezko prozesamendua ikusiko dugu. 

 

4.5.1. Perpausen osoen irakurketa denborak eta ulermen ariketa. 

 

 Esperimentuan parte hartu duten euskaldunek perpaus mota bakoitza irakurtzeko 

behar izan duten denborari erreparatzen badiogu, argi eta garbi, bi multzo ikusten ditugu 

(4. irudia). Batetik, perpauseko osagaiak singularrean dituzten SVO eta OVS egiturak 

bereizten dira, eta bestetik, osagaiak pluralean dituzten SVO, OVS egiturak eta kate 

anbiguoa ikusten ditugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. irudia: Esperimentuko perpaus mota bakoitza irakurtzen igarotako denboren bataz bestekoa. Argi 

ikusten da, osagaiak singularrean dituzten perpaus motak (Sak-V-Oa = 3210ms; Oa-V-Sak = 3163ms) 

alde batetik doazela, eta pluralekoak (Sek-V-Oak = 3643ms; Oak-V-Sek = 3669ms) eta kate anbiguoak 

(3661ms) beste alde batetik. Lehenengo taldekoen arteko desberdintasuna ez da esanguratsua (p>.05); ez 

eta bigarren taldekoen artekoa (p>.05). Aldiz, taldeetako perpaus moten arteko desberdintasun guztiak 

esanguratsuak dira (p<.001). 
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Lehenengo taldeko perpaus moten eta bigarren taldeko perpaus moten arteko 

desberdintasuna esanguratsua da. Aldiz, talde bakoitzeko perpausen arteko 

desberdintasuna ez da esanguratsua. Honek esanahi du SVO eta OVS hitz hurrenkerak 

prozesatzeak ez diola aparteko kosturik eragiten euskaldunen garunari. Beste era batera 

esanda, aditza erdian duen hitz hurrenkera bat zein bestea irakurri, prozesatzeko lana 

edo esfortzua berdina da. Gainera, aditza erdian duten kate anbiguoak, osagaiak 

pluralean dituzten SVO edota OVS perpausen gisara prozesatzen dira. Halaber, honek 

ez du adierazten perpaus mota hauek berdin prozesatzen direnik, perpaus motetako 

hitzen prozesamenduan aldeak badira, baina ez diete perpausari, bere osotasunean, 

eragiten. 

Esperimentuko perpaus bakoitzaren ondoren egindako ulermen ariketako irakurketa 

denborek erakutsi dute, osagaiak singularrean dituzten perpausetan, objektuaz hasten 

diren perpausetako ulermena eskasagoa dela (5. irudiko ezkerreko bi zutabeak). Aldiz, 

perpauseko osagaiak pluralean dituzten perpaus moten artean ez da alde esanguratsurik 

ikusi. Hau da, subjektua eta objektua pluralean egonez gero, aditza erdian duten 

perpausei buruzko galderak erantzuterakoan, euskaldunek ez dute alderik erakusten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. irudia: Ulermen ariketako denborak erakusten du Sak-V-Oa perpaus motari buruzko galdera irakurri 

eta erantzutea azkarrago egiten dela esperimentuko beste edozein perpaus motari buruzko galdera 

irakurri eta erantzutea baino (p<.001). Singularrean dagoen beste hitz ordena (Oa-V-Sak) pluraleko bere 

kidearekin (Oak-V-Sek) konparatzean, emaitza esanguratsua da (p<.007), ez ordea subjektuaz hasten den 

perpausarekin (Sek-V-Oak) konparatzean. Kate anbiguoari dagokionez (ANB-V-ANB), osagaiak 
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singularrean dituen eta objektuaz hasten den hurrenkerarekiko(Oa-V-Sak) aldea esanguratsua da 

(p<.01). 

  

 Kate anbiguoen ulermen ariketa burutzeko denbora, osagaiak pluralean dituzten 

perpausekin batera doa. Beraz, badirudi, osagaiak singularrean dituzten hitz hurrenkerei 

buruzko galderak erantzutea errazagoa dela, osagaiak pluralean dituzten hurrenkerei 

buruzkoak eta kate anbiguoei buruzkoak erantzutea baino. Bestalde, osagaiak 

singularrean dituzten hurrenkeren artean SVO da euskaldunentzako errazen egiten den 

egitura. 

 Ulermen ariketarekin bukatzeko, akatsek erakutsi dute, kate anbiguoei buruzko 

galderek, nabarmen, beste hitz hurrenkerei buruzkoek baino akats gehiago eragiten 

dituztela (6. irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. irudia: Ulermen ariketako akatsetan, kate anbiguoa (ANB-V-ANB) beste edozein perpaus motarekin 

konparatzean lortzen den aldea esanguratsua da (p<.001). Era berean, Sak-V-Oa perpaus motari 

buruzko galderek eragindako akatsak beste perpaus motetan eragindakoak baino gutxiago dira (Oa-V-

Sak, p<.006; Sek-V-Oak, p<.02; Oak-V-Sek p<.05). Osagaiak pluralean dituzten perpausei buruzko 

galderek eragindako akatsak eta objektuaz hasten zen perpaus singularraren arteko aldeak ez dira 

esanguratsuak. 

 

 Akatsei dagokienez, kontuan hartu behar da partaideen azpiatalean esandakoa 

(4.4.1). Alegia, anbiguoak ez diren kateetan, 7 akats baino gehiago egin dituzten 

partaideak analisi estatistikotik at geratu diren bitartean, kate anbiguoen ulermen 

Ulermen ariketa: akatsak

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Sak-V-Oa Oa-V-Sak ANBak-V-ANBak Sek-V-Oak Oak-V-Oek

Perpaus mota

A
ka

ts
ak

 (
%

)



4. KAPITULUA: ADITZA ERDIAN                                                             KEPA ERDOZIA 

 131 

ariketak eragindako akats guztiak hartu dira kontuan. Beraz, hasieran genituen 29 

partaideetatik 5 kanpoan geratu dira SVO nahiz OVS hurrenkeretan 7 akats baino 

gehiago egin dituztela, baina ANB-V-ANB kateetan 7 akats baino gehiago dituzten 

partaideak analisi estatistikoan daude. Partaideen hautatze hau dela eta emaitzak 

kutsatuta egon daitezkeelakoan, analisi berri bat egin dut, esperimentuan parte hartu 

duten guztien akatsen datuak erabiliz (7.irudia). Bertan, ikus daitekeenez, aurreko 

emaitzak desagertu ordez, areagotu egiten dira. 

 

akts (%) Sak-V-Oa Oa-V-Sak ANBak-V-ANBak Sek-V-Oak Oak-V-Oek
Sak-V-Oa 6,1 p<.004 p<.001 p<.004 p<.005
Oa-V-Sak 15,5 p<.004 p<.001 p>.5 p>.7

ANBak-V-ANBak 43,2 p<.001 p<.001 p<.001 p<.001
Sek-V-Oak 13,6 p<.004 p>.5 p<.001 p>.6
Oak-V-Oek 14,5 p<.005 p>.7 p<.001 p>.6  

7. irudia: Esperimentuan parte hartu duten partaide guztien (n=29) ulermen ariketako akatsekin 

egindako azterketa estatistikoak erakusten du kate anbiguoak, beste edozein perpaus motak baino akats 

gehiago eragiten dituela. Perpaus moten ondoan dauden zenbakiek hurrenkera bakoitzean egindako 

akatsen portzentajeak ikus daitezke (kate anbiguoak = %43). Sak-V-Oa hurrenkera da akats gutxien 

eragiten dituen perpaus mota, gainontzeko perpaus motekin konparatuz, emaitza esanguratsua delarik. 

 

 Laburbilduz, perpaus osoen irakurketa denborak erakusten digu, euskaldunek 

azkarrago prozesatzen dituztela osagaiak singularrean dituzten perpaus motak, axola ez 

diolarik SVO edo OVS hurrenkera duten. Ulermen ariketak erakusten digu, 

euskaldunek kate anbiguoak prozesatzen dituztenean, ia-ia aleatorioki (%43) burutzen 

dute ulermen ariketa, beharbada badakitelako kate anbiguoen aurrean daudela eta SVO 

nahiz OVS egiturak zilegi direla irakurri duten perpausarentzat. Aldiz, SVO hurrenkera 

eta osagaiak singularrean dituzten perpausei buruzko ulermen ariketa da euskaldunek 

errazen burutzen dutena. 

 Dena den, perpaus moten arteko desberdintasuna zehatzago ikusiko dugu orain, 

perpauseko elementuak banaka aztertuz. 

 

4.5.2. Hitzez hitzezko azterketak 
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 Perpaus osoen irakurketa denboretan lortu ditugun emaitza apurrek ez dute 

adierazten esperimentuko perpaus motak berdin prozesatzen direnik. Perpauseko 

osagaiak banaka aztertuta lortu ditugun emaitzek erakutsi dute, aurreko esperimentuan 

ikusi dugun bezala (ikus 3. kap), absolutibo singularra azkarrago prozesatzen dela 

ergatibo singularra baino. Hala ere, esperimentu honekin lortutako emaitzak ez dira 

aurreko kapituluan ikus ditugun bezain ugariak. Beharbada, aurreko esperimentuetako 

hitz hurrenkera bat kanonikoa delako (SOV) eta bestea eratorria (OSV). Aldiz, 

esperimentu honetako hitz hurrenkera guztiak eratorriak direnez, euren arteko aldeak 

txikiagoak dira, eta seguruenik, hitz solteen prozesamenduari (esaterako aditz 

komunztadura, kasu markatuak…) dagokienak. 

 Esperimentuan erabili ditugun perpaus motak hitzez hitz aztertzerakoan, perpaus 

osoak aztertzerakoan lortu ez ditugun emaitzak ikusiko ditugu. Honela, perpauseko 

osagaiak singularrean dituzten SVO eta OVS hurrenkerak osorik konparatu ditugunean 

emaitza esanguratsurik lortu ez badugu ere, hitzez hitz egindako azterketa erakutsi digu 

perpaus hasierako subjektu singularrak (ergatibo markadunak), perpaus hasierako 

objektu singularrak (absolutiboa) baino azkarrago prozesatzen direla (8. irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. irudia: Osagaiak singularrean dituzten bi perpaus mota hauek konparatuz, lortu den emaitza 

esanguratsu bakarra lehenengo osagaiaren posizioan lortu da (p<.025). Aditza erdian duten perpaus 

hauetako beste elementuak konparatzean ez da beste emaitza esanguratsurik lortu, ez eta perpaus mota 

eta hitzen arteko elkarrekintzarik. 
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 Lehenengo hitza ez den beste posizioetan, perpauseko osagaiak singularrean dituzten 

bi hurrenkeren arteko desberdintasuna ez da esanguratsua atera. Beraz, aurreko 

esperimentuan ikusi dugun bezala, OSV perpausetako objektuak SOVko subjektuak 

baino azkarrago prozesatzen dira, beharbada, atzizki morfologikoaren markatasun 

mailak eraginda. Dena den, aurreko esperimentuetan ikusi dugunez, behin perpauseko 

lehenengo elementua prozesatu ondoren bigarrena prozesatzea zailagoa da perpausa 

objektuaz hasten bada, subjektuaz hasten bada baino. Aldiz, aditza erdian duten hitz 

hurrenkerak konparatu ditugun esperimentu honetan, ez dugu perpauseko lehenengo bi 

elementuen eta perpaus motaren arteko elkarrekintzarik lortu. Beraz, aurreko 

esperimentuan ikusi dugun egitura sintaktikoaren berranalisiarik ez dugu esperimentu 

honetan lortu.  

 Esan berri dugu, aditza erdian duten perpaus hauek aditza amaieran dutenek baino 

emaitza esanguratsu gutxiago erakusten dituztela euren arteko konparaketan. Horren 

adierazgarri garbia da osagaiak pluralean dituzten Sek-V-Oak eta Oak-V-Sek perpausen 

konparaketak uzten digun grafikoa (9. irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. irudia: Subjektuaz nahiz objektuaz hasi osagaiak pluralean izanik aditza erdian duten perpaus hauek 

ez dute emaitza esanguratsurik erakutsi. 

 

 Aurreko kapituluko bigarren esperimentuan ikusi dugu perpaus hasieran –ek eta –ak 

duten osagaien arteko aldea esanguratsua dela (4.3.). Hala ere, aditza erdian duten 

perpaus motak konparatu ditugun esperimentu honetan ez da emaitza adierazkorrik lortu 
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perpaus hasierako –ek eta –ak duten osagaien artean, beharbada, esperimentu honek 

aurrekoak baino baldintza gehiago zituelako, eta partaideen prozesadore sintaktikoa 

ohartzen delako esperimentuko perpausek aditza erdian dutela eta ondorioz eratorriak 

direla. 

 Oraingoz ikusi ditugun lau baldintzek (Sak-V-Oa; Sek-V-Oak; Oa-V-Sak; Oak-V-

Sek) SVO eta OVS hurrenkeren artean erakusten duten emaitza bakarra, perpaus 

hasierako objektu singularra eta perpaus hasierako beste osagaien artekoa izan da. Izan 

ere, perpaus hasierako objektu singularra (absolutiboa), beste perpaus moten lehenengo 

osagaien konparaketa guztiak esanguratsuak dira. Gorago ikusi dugu dagoeneko 

(8.irudia) perpaus hasierako subjektu singularra eta objektu singularraren arteko aldea. 

Objektu singularra (-a) subjektu pluralarekin konparatzean (-ek) emaitza esanguratsua 

da (p<.001). Hain justu, hasierako –ak duen Oak-V-Sek baldintzarekin konparatzean 

bezala (p<.001), eta kate anbiguoko lehen hitzarekin konparatzean bezala (p<.001). 

Bestalde, objektu singularra ez den perpaus hasierako beste edozein osagaien arteko 

aldea ez da esanguratsua.  

 Perpaus hasierako desberdintasunak ikusita, esan aditza prozesatzeko unean, 

perpauseko bigarren osagai posizioan alegia, ez dela emaitza esanguratsurik lortu 

perpaus moten artean. Aldiz, komunztadura informazioa gordetzen duten aditz 

laguntzaileak prozesatzerakoan, hiru talde bereizi ditugu emaitzen adierazkortasunaren 

arabera: du laguntzailea duten perpaus motak, ditu laguntzailea duten kate anbiguoak, 

eta dituzte dutenak. Hiru laguntzaile hauen arteko aldea esanguratsua da (du/ditu 

p<.005; du/dituzte p<.001; ditu/dituzte p<.008)
5
, ez ordea, laguntzaile bera duten 

perpaus moten artekoa. Euskaldunen prozesadoreari errazen egiten zaion aditz 

laguntzailea du da, gero ditu eta azkenik dituzte. Batek pentsa dezake, desberdintasun 

hau letra kopuruak eragin dezakeela. Dena den, esperimentu hauetan letra kopurua 

osagaiei dagokienez dago kontraorekatuta; izan ere, ez baita gure helburua izan letra eta 

morfema kopuruen arteko desberdintasunak ikustea eta bai osagaien artekoa. Baina, ez 

dugu uste letra kopuruak aditz laguntzaileetako emaitzak eragin dituenik, alderantziz, 

                                                 
5 Hala du formarekin nola dituzte formarekin, bi perpaus mota ditugu. Emaitzak soiltze aldera, estatistika emateko 

garaian, bi perpaus moten laguntzaileetatik emaitza estatistiko baxuena duenaren emaitza ipini dugu hemen. Beti ere 

ahantzi gabe, bienak direla esanguratsuak. 
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forma luzeenak dituzten komunztadura marka eta pluralgileen ondorio izan direlakoan 

gaude. 

 Morfologia gehiago duten aditz laguntzaileen  prozesatze zailtasunaren zeharkako 

ebidentzia, laguntzailearen ondoren irakurtzen den osagaiaren prozesamenduak eman 

diezaguke. Izan ere, esperimentu honetako SVO egitura duten bi perpaus moten azken 

bi elementuen artean (laguntzailea eta objektua) eta perpaus motaren artean 

elkarrekintza bat aurkitu dugu (10. irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. irudia: SVO egitura duten esperimentuko bi perpausen lehenengo bi elementuen artean ez dago alde 

esanguratsurik. Laguntzailea irakurtzean aldiz, du forma azkarrago irakurtzen da dituzte forma baino 

(p<.001). Era berean, perpaus amaierako osagaien kasuan –a formako objektua –ak formakoa baino 

azkarrago irakurtzen da (p<.001). Honetaz gain, bi perpaus moten aditza eta laguntzailearen arteko 

elkarrekintza (F=11,097 p<.004) eta azken bi elementuen eta perpaus motaren arteko elkarrekintza 

(F=5,579 p<.03) esanguratsuak dira. 

 

 Subjektuaz hasten diren bi perpaus moten azken bi hitzetan aurkitutako 

elkarrekintzak adierazten du, du bat irakurri ondoren emakumea irakurtzeak eta dituzte 

baten ondoren emakumeak irakurtzeak desberdin eragiten diela euskaldunei prozesadore 

sintaktikoari. Aditza irakurri ondoren laguntzailea irakurtzeak eragiten duen 

elkarrekintza, laguntzailearen morfologia aberatsagoari eragotzi dakioke (nahiz eta letra 

kopuruaren arazoa hor egon). Alabaina, laguntzailea irakurri ondoren azken osagaia 

irakurtzean lortzen den prozesamendu handitzea ezin zaio –a eta –ak formen artean 
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dagoen letra diferentziari egotzi. Horren ordez, perpausak dakarren prozesatze zamak 

prozesadore sintaktikoan eragiten duela esango dugu. 

 Hitzez hitzezko azterketarekin amaitzeko, ikusi dugu aditza erdian duten kate 

anbiguoen prozesamendua SVO egitura eta OVS duten perpausen desberdina dela aditz 

laguntzailetik aurrera; berriz ere, aditz laguntzailearen morfologiak eraginda edo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. irudia: SVO egitura duen singularreko perpausa kate anbiguoarekin konparatzean ez da alderik lortu 

lehenengo bi elementuen artean. Laguntzailea irakurtzean aldiz, du forma azkarrago irakurtzen da ditu 

forma baino (p<.004). Era berean, perpaus amaierako osagaien kasuan –a formako objektua –ak 

formakoa baino azkarrago irakurtzen da (p<.001). Elkarrekintzei dagokienez, perpaus mota eta azkeneko 

bi elementuen artean emaitza esanguratsu bat aurkitu dugu (F=12,153 p<.003). 

  

 Singularreko SVO eta pluraleko SVO ikusi ditugunean bezala, kate anbiguoa 

singularreko SVO hurrenkerarekin konparatzean, ematen du laguntzailea prozesatu 

ondorengo hitza irakurtzeak prozesamendu kostua areagotzen duela. Badirudi, kate 

anbiguoak ez direla SVO perpaustzat hartzen. Baina, hala balitz, pluraleko SVO eta kate 

anbiguoen artean ere prozesatze desberdintasunak lortu beharko genituzke, gutxienez, 

laguntzaile posizioan gain, azken osagaiaren posizioan, eta bi hauen arteko 

elkarrekintzan. Emaitzak ordea, ez dute alde esanguratsurik erakusten pluraleko SVO 

eta kate anbiguoen azken hitzean, ezta azken bi elementuen elkarrekintzan (12. irudia). 
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12. irudia: SVO egitura duen pluraleko perpausa kate anbiguoarekin konparatzean lortu den emaitza 

esanguratsu bakarra laguntzaile posizioan izan da (p<.008). Honetaz gain, aditza eta laguntzailearen 

artean eta perpaus motaren artean elkarrekintza aurkitu dugu (F=5,924 p<.02).  

 

 Kate anbiguoen eta SVO egituren arteko konparaketak erakusten duen emaitza 

esanguratsu bakarra laguntzailean aurkitzeak (aditza eta laguntzailearen arteko 

elkarrekintzaz gain) adierazten du, euskaldunek kate anbiguoei SVO egitura ezartzen 

dietela. 

 

 

4.6. Eztabaida 

 

 Perpaus osoen irakurketa denborak adierazten du SVO eta OVS egiturak berdin 

prozesatzen direla, segur aski, euskaraz biak eratorriak direlako. Bestalde, hala SVO 

singularren eta pluralen arteko aldea, nola OVS singularren eta pluralen arteko aldea, 

ezin zaio parser sintaktikoari egotzi. Hau da, elementu bat singularrean edo pluralean 

agertzeak ez luke egitura sintaktikoa baldintzatu beharko. Horren ordez, egitura 

semantiko kontzeptuala baldintza lezakeelakoan gaude. Izan ere, pluralean agertzen 
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diren elementuen errepresentazio kontzeptua konplexuagoa izango da singularrekoena 

baino. Hala ere, SVO eta OVS singularreko baldintzen lehen posizioan aurkitutako 

aldea, kasu marken kontua da; hau da, ergatibo singularrak –k marka duen bitartean, 

absolutibo singularrak ez du markarik. Honetaz gain, absolutibo singularra ere 

perpauseko subjektua izan daiteke, gainera absolutiboa subjektua deneko perpausak 

osagai bakarra du aditzarekin komunztaduran, eta ondorioz esperimentu honetako 

ergatiboa duten perpausak baino sinpleagoa da. 

 Perpausen hitzez hitzezko azterketak erakutsi dituen emaitzek ere SVO eta OVS 

egituren antzekotasunaren alde egitera bultzatzen gaituzte. Egia da perpaus hasierako 

objektu singularra, perpaus hasierako beste osagaiak baino errazago prozesatzen dela. 

Baina aurreko esperimentuetako eztabaidan ikusi dugunez, gertaera hau lotuta dago 

absolutibo kasuaren marka ezarekin. Beraz, berriro ere, badirudi, markatu gabeko 

absolutiboa errazago prozesatzen dela, markatuak diren beste osagaiak baino. Izan ere, 

ez dugu ahaztu behar objektu pluralaz hasten den baldintza, absolutiboaz hasten bada 

ere, bere forma anbiguoa dela, eta ergatibo singularrarekin nahastu dezakegula 

euskaldunek, are gehiago perpaus hasieran agertzen bazaigu. Eta, bere baitan 

komunztadura morfologikoa duten laguntzaileei dagokienez, ikusi dugu, gero eta flexio 

marka gehiago izan laguntzaileak orduan eta prozesatzeko zailagoa dela. Dena den, 

esperimentu hau ez da azken emaitza hau eskuratzeko edo baieztatzeko prestatu; beraz, 

aditz flexioa zuzenean aztertzeko presta daitezkeen etorkizuneko esperimentuek lan 

honetan baieztatzen dena egiaztatu dezakete, eta xehetasun gehiago gehitu diezaiokete 

hemengo analisiari. 

 Azkenik, esperimentu honetako perpaus motak nabarmen bereizten dituen ariketa, 

ulermen ariketa izan da; batez ere, kate anbiguoari begiratzen badiogu. Gogora dezagun 

kate anbiguoei buruzko galderen erantzun guztiak ondo daudela. Hau da, esperimentuko 

partaideek erantzun behar izan dituzten galderek SVO edo OVS hurrenkeren alde edo 

kontrako lehentasuna neurtu dute. Zentzu honetan pentsa dezakegu esperimentuan parte 

hartu duten euskaldunek kanonikoak ez diren egitura anbiguoak irakurtzeko behar duten 

denborak aukera ematen diela ulermen ariketa gauzatzeko orduan dituzten aukera biak 

onak izan daitezkeela ohartzeko. Edo, beharbada, egitura eratorria duten kate anbiguoak 

prozesatzeak zama handia ezartzen dio parserrari eta partaideei zail egiten zaie kate 

anbiguoei buruzko ulermen ariketa gauzatzea.  



5. KAPITULUA:  

GERTAEREI LOTURIKO POTENTZIALAK ETA HIZKUNTZ PROZESATZEA 

 

 

5.0. Sarrera 

 

Hizkuntza, mekanismo biologikoen bidez prozesatzen da. Gizakion nerbio sistema 

informazioa prozesatzeaz arduratzen da. Hizkuntzaren kasuan, belarrietatik, edo 

begietatik sartzen zaigun hizkuntz informazioak sortzen dituen eragiketa kognitiboek 

gure burmuineko prozesatzearen isla izan behar dute. Hizkuntzaren moduko eragiketa 

kognitiboaren euskarri fisikoak (nerbio sistemako sare neuralak) ezagutzeko eta 

ulertzeko, teoria desberdinek eraikitzen dituzten modelo eta teoria kognitiboak eta 

zientzia burmuinaz arduratzen den zientzia esperimentala uztartu behar ditugu (Münte et 

al. 2000). 

 Lehenago (ikus 2. kapitulua) ikusi dugu nola banatzen duen Chomskyk (1986) 

hizkuntz ezagutza hiru mailatan (hizkuntz ezagutzaren izaera, jabekuntza eta erabilera), 

eta nola banatzen duen maila bakoitzak sortzen duen lana hiru eremutan 

(hizkuntzalaritza teorikoa, hizkuntz jabekuntza, eta psikolinguistika). Burmuinaren 

euskarriak ikertu asmoz, Grodzinskyk (2003) Chomskyren banaketari neurolinguistika 

eransten dio. Bide honetatik, hizkuntza ikertzen dutenen artean, hizkuntzalariek 

hizkuntz izaera azaldu behar dute; psikolinguistek, hizkuntz erabiltzaileek hitz egin eta 

ulertzen dutenean, hizkuntz ezagutzak burutzen dituen eragiketen ereduak bilatzen 

dituzte. Eta neurolinguistek,  azkenik, eragiketa hauek aurrera eramaten dituzten 

mekanismo neuralak bilatzen dituzte, eta hauek, garunean non kokatzen diren. 

Grodzinskyrentzat (2003) gizakion hizkuntza aztertzeko proiektu neurobiologiko batek 

hizkuntz ezagutza, bere jabekuntza, prozesamendu mekanismoak, eta konputazio 

neurala, uztartu behar ditu ikerketa programa itxura egokia izateko. 

 Hizkuntzaren oinarri fisikoak burmuinean bilatzea proiektu handizalea da, baina ez 

da berria. Berriki garatzen ari diren teknologia berriek hizkuntza garunean irudikatzen 

laguntzen dute. Gainera, egun erabiltzen diren tresna gehienek ez diote kalterik eragiten 

esperimentuan parte hartzen dutenei, eta denbora eta toki bereizmen handia dute. 
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Honek, hizkuntzaren euskarri fisikoen atzetik dabiltzan lanak asko ugaritzea ekarri du 

azken hamarkadetan. Baina esan bezala, hizkuntza eta burmuina batzen dituen ideia ez 

da berria; lehen pausuak hizkuntz patologien azterketan aurkitzen ditugu. 

 

 

5.1. Afasia: hizkuntz patologiak eta burmuina 

 

Hizkuntz erabilera arrunta duten pertsonek, hizkuntz gaitasuneko arazo bat dutenean 

sortzen den hizkuntz patologia da afasia.. Afasia, gaixotasunek, kolpeek, edo lesio 

traumatikoek (hala nola, odoljarioak edota odol buxadurak) sortzen dute, eta normalean 

hizkuntzazko ulermena eta ekoizpena kaltetzen dira (ikusi Caplan 1992, Goodglass 

1993). 

XIX. mendeko ikerlariek, gaixo afasikoen azterketatik, ondorioztatu zuten 

burmuinean badirela hizkuntzaz arduratzen diren esparruak. Ikerlari hauek medikuak 

ziren aldetik, gaixoen hizkuntzaren gaitasun komunikatiboez aritzen ziren; hala nola, 

hitz egiteaz, entzuteaz, irakurtzeaz, idazteaz, izendatzeaz, errepikatzeaz, eta abarrez. 

Hizkuntz jarduera edo ekintza bakoitza burmuineko esparru batekin lotzen da. 

Esaterako, Broca esparrua hitz egiteaz arduratzen da, eta Wernicke esparrua hizkuntza 

ulertzeaz. Bestalde, gaixo batek ezin badu errepikapenik egin, Broca eta Wernicke 

esparruak lotzen dituen Heschl  faszikulu edo bala (arcuate fasciculus ere deitua) izango 

du kaltetuta (Zurif eta Swinney 1994). 

Gerora, XX. mendeko 60. hamarkadatik aurrera (Goodglass eta Berko 1960), 

hizkuntz patologiaz arduratu ziren ikerlariek, linguistikak eta psikolinguistika 

esperimentalaren lanabesak kontuan hartuta, hizkuntz mailen arteko bereizketa lantzen 

zuen analisiak egin zituzten. Ez horrenbeste, aurreko tradizioaren ideia nagusiak 

ezeztatzeko, baizik eta zehaztasunak bilatu asmoz. Zentzu honetan, fonologia, sintaxia 

eta semantika hizkuntz mailak hartu zituzten kontuan. Ildo honetatik, Zurif eta 

Caramazzaren (1976) lanak berebiziko ekarpena egin zuen: mende bat lehenago definitu 

zen ekoizpeneko Broca hizkuntz esparruan kalteak zituzten gaixoek ulermen arazoak 

ere bazituztela erakutsiz. Broca gaixo hauek, transformazio sintaktiko bidez lekuz 

aldatutako osagaiak zituzten perpausak ulertzeko zailtasunak zituzten, eta ez zuten 
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arazorik transformaziorik ez zuten perpausekin. Aurkikuntza honek hizkuntzaz 

arduratzen ziren esparruen berrikusketa ekarri zuen; banaketa anatomikoak bere 

horretan jarraitu zuen, baina hizkuntz gaitasunen ordez, hizkuntz mailak hartu ziren 

kontuan. Modu orokor batean esanda, Broca esparrua (beheko irudiko Brodmannen BA 

44, 45, 47 guneak) sintaxiaz arduratzen da (bai hizkuntzaren alderdi ekoizlean eta zein 

hartzailean), eta Wernicke esparrua (BA 22, 42, 39) semantikaz. 

 

 1. irudia: Brodmannek ezkerreko kortexean egin zuen banaketa zitoarkitektonikoaren mapa. 

 

 Gero eta afasia azterketa gehiago egiten da: hizkuntz ariketa gehiago, hizkuntza 

gehiago aztertzen dira. Azkenean, kontraesankorrak diren emaitzak lortzen dira 

(Grodzinsky 2003). Broca gaixoek, eragiketa sintaktikoak dituzten prozesu batzuk 

prozesa ditzakete baina beste batzuk ezin dituzte prozesatu. Honek ekarri du, hizkuntz 

gaitasun komunikatiboez (hitz egin, entzun…) eta hizkuntz mailez (fonologia, 

sintaxia…) gain, hizkuntz esparruak “ariketekin” lotuta daudela esatea. Hala, “ulermen 

sintaktikoa kaltetua” eta “juzku gramatikalak ongi” bezalako baieztapenak aurki 

daitezke (Grodzinsky 2003). Gaitasun komunikatiboek eta ariketek, hizkuntz 

komunikazioan eragin handia duten arren, hizkuntz gaitasuna erregela sistemek osatzen 

dute. Erregela sistema hauek neurona sareetan nola antolatzen diren ikustea da 

neurolinguistikaren helburu nagusia (Grodzinsky 2003). 
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 Hizkuntza ulertzeko garaian, Broca gaixoek transformazioak dituzten eta 

transformazioak ez dituzten perpausen artean bereizketa nabarmena erakusten dute: 

perpaus aktiboak, subjektuzko erlatibozkoak eta galderak ongi ulertzen dituzten 

bitartean, transformaziodun pasiboak, objektuzko erlatibozko eta galderak ulertzean 

kale egiten dute. Honen aurrean, Grodzinskyk (2000) ikusten du Broca afasikoek ezin 

dituztela transformaziodun perpausak ulertu, eta eragiketa gramatikal hau burmuinean 

lokalizatzen saiatzen da.  

Japonieraz, esaterako, Broca gaixoek, (1a) bezalako SOV perpausak ongi ulertzen 

dituzten bitartean, (1b) bezalako OSV perpausekin arazoak dituzte (Hagiwara 1993). 

 

 (1)  a. Taro-ga     Hanako-o      nagutta 

      Taro-nom   Hanako-acc   jo du 

   ‘Tarok Hanako jo du’ 

b. Hanako-o     Taro-ga       nagutta 

      Hanako-acc  Taro-nom     jo du 

   ‘Hanako Tarok jo du’ 

  

 Japonieraz, aditza amaieran doa, eta SOV egitura oinarrizkotzat hartzen da. OSV 

egitura eratorria da: objektua, perpausaren hasierara lekuz aldatu da. 

 Euskaraz, afasia aztertzeko egin diren saioak ez dira ugari (Erriondo 1995, Laka eta 

Erriondo 2001). Baina, lan honetako esperimentuen emaitzek (ikus 3, 4, eta 6. 

kapituluak) iradokitzen dute, euskaraz, japonieraz bezala, OSV egiturek ulermen 

arazoak eragingo dizkietela Broca gaixo euskaldunei.  

 

 

5.2. Neuroirudiak: Hizkuntza eta burmuina lotzeko bideak 

 



5. KAPITULUA: GERTAEREI LOTURIKO POTENTZIALAK                                         KEPA ERDOZIA 

 143 

 Hizkuntza modu batean edo bestean galtzen duten gaixo afasikoen azterketa ez da 

nahikoa hizkuntzaz arduratzen diren garuneko esparruak identifikatzeko. Hizkuntza 

naturalen neuroanatomia funtzionala modu zorrotz batean egin nahi bada, beharrezkoa 

da osasuntsuak diren burmuinak aztertzea (Friederici 1999). Garatuz eta ugalduz doazen 

neuroirudi teknika berrien bidez, hizkuntza eta burmuinaren arteko harremana 

aztertzeko modua asko aldatu da. Gertaerei Loturiko Potentziak (event-related brain 

potentials ERP), Erresonantzia Magnetiko funtzionala (functional magnetic resonance 

imaging fMRI), Elektroenzefalografia Magnetikoa (magnetoelectroencephalografy 

MEG) dira hizkuntza eta burmuinaren arteko harremanak aztertzeko erabiltzen diren 

teknika erabilienak. teknika hauek, ez dira intrusiboak; hau da, ez dute, beste teknika 

batzuen antzera (adibidez positron emision tomography) materia erradiaktiborik behar 

edo XIX. mendeko afasia ikerlariek bezala, gaixoa hil arte itxaron behar, burmuina 

aztertu ahal izateko. Neuroanatomiazko lanetan, fMRI erabili ohi da normalean, 

denborarekin sentiberatasun txikia badu ere, burmuineko irudi oso zehatzak lortzen 

direlako. Aldiz, ikerketa psikolinguistikoan ERPak gehiago erabiltzen dira; batez ere, 

burmuineko prozesuen berri jasotzen dutelako ia gertatzen diren unean bertan (Fiebach 

2001). 

 

   

5.3. Gertaerei loturiko potentzialak 

 

Gertaerei loturiko potentzialak (Event Related Potentials, ERP alegia) deituriko 

teknikak estimulu jakin bati burmuinak ematen dizkion erantzun elektrofisiologikoak 

jasotzen ditu. ERPek jasotzen duten erantzuna burmuin barnean sortu daiteke. Edo 

kanpotik, adierazkortasunez eragindako kinada baten ondorio izan daiteke. ERPek 

neuronen taldekako aktibazioa jasotzen dute. Karga elektrikoa, positiboa ala negatiboa 

izan daiteke, ERPak tentsio elektrikoaren makurdura positibo eta negatiboen serieak 

dira. Sentimen gertaeren, gertaera motoreen edo kognitiboen aurrean, denbora 

mugatuzko elektro-enzefalogramak (EEG) dira.  

 

5.3.1. Burmuinaren ezaugarri elektrikoak 

  



KEPA ERDOZIA                                        5. KAPITULUA: GERTAEREI LOTURIKO POTENTZIALAK 

 144 

Karga elektroestatikoa materiaren oinarrizko ezaugarria da. Elektrikoki kargatutako 

gorputzak, protoiez (positiboak) eta elektroiez (negatiboak), eta protoi eta elektroien 

artean (eta beraz, karga elektriko nabarmenaz) desoreka duten ioiez osatuta daude. 

Karga elektrikoak mugitzen direnean korronte elektrikoak sortzen dituzte (Münte et al., 

2000).  

Korronte elektrikoak erraz eroaten dira metalezko hari eta disoluzio ionikoetatik. 

Metalezko harietatik atomoz atomo lerratzen diren elektroiek bidaiatzen dute. Eta 

disoluzio ionikoa den isuri intra-/extra-zelularrean elektrikoki kargatutako ioiak 

lerratzen dira. Dipoloek buruko ile-larruko potentzialak sortzen dituzten generadore 

neuroelektrikoak dira. Hau da, dipoloak, distantzia batez banatutako korronte iturria eta 

korronte harraska sortzen dute. Dipolo eremuen indarren norabideak zerikusia izango du 

generadore neuroelektrikoen lokalizazioan. Dipoloak norabide berean lerratzen badira, 

korronte elektrikoa errazago harrapatzen da. Dipoloak alde guztietarantz lerratzen 

badira, ezin da ezer harrapatu. 

Ioi kontzentrazio maila neuronen mintzen artean igarotzean korronte ioniko 

mikroskopiko primarioa sortzen da (ikus 2. irudia), gerora, makro-elektrodoen bidez, 

buru-azalean grabatuko diren potentzialen arduradunak izango dira. 

Neurona gehienek antzeko funtzionamendua dute. Zelularen mintza nahiko 

iragazgaitza da ioien aurrean, baina, zelula mintzean dauden zenbait proteinek ioiak 

iragazten uzten dute. Neurotransmisorea sinapsi kitzikatzaile baten ondorioz askatzen 

denean, zelula mintzean lerratu diren ioiak neurona barrura sartzen dira eta barruan den 

karga negatiboa positibotu egiten dute sinapsia gertatu ondoren (ikus 2. irudia).  
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 2. irudia: Sinapsiaren ondorioz, neuronan lerratzen diren ioien karga elektrikoaREN aldaketa 

grabatzen dute ERPek (Riitta Salmellin, 1995). 

 

Elektrodoen bidez buru-azalean grabatzen den elektrizitatea sinapsiaren ondorioz 

sortzen da. Horregatik, elektroenzefalogramak (EEG) garuneko sinapsi ondoko 

aktibitatea grabatzen duela esaten da. EEGak aktibitate post-sinaptikoa egokiro graba 

dezan neurona multzoek sortzen duten korronte elektrikoak norabide jakin batean 

lerratuta egon behar du (3. irudia). Bestela, neurona batek sortzen duen potentzial 

negatiboa beste neurona batek sortzen duen positiboak ezezta dezake.  

 

 

 3. irudia: lerratuta aktibatzen diren neuronek dipolo norabide bakarra erakusten dute. 
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ERPetan agertzen den aktibitate elektrikoa paraleloki lerratzen diren neuronetatik 

dator. Materia grisa osatzen duten neurona gehienak neurona piramidalak dira, hauek 

orientazio paraleloa dute eta normalean behetik gora lerratzen dira. 

 

5.3.2. EEGtatik ERPetara 

 

XX. mende hasieran (Berger 1929), buru-azalean elektrodoak jarriz burmuineko 

aktibitate elektrikoa grabatu zitekeela erakutsi zutenetik, prozesu psikologiko 

desberdinek eta grabaketa hauen arteko harremana asko aztertu da (Fabiani et al. 2000). 

Hasiera batean, volten arteko tentsio desberdintasun erritmikoez (esaterako 

elektroenzefalograma, EEG) arduratzen ziren ikerlariak. Egun ordea, gertaerei denbora 

jakin baten zehar lotzen zaizkien potentzial elektrikoak (ERPak) baliagarriagotzat jotzen 

dira prozesu psikologiko zehatzen isla bezala.  

 ERPak EEGtatik eratortzen dira. Normalean, EEGek anplitude handiko uhinak 

erakusten dituzte (ondorioz zailagoa da azterketak egitea), eta ez dute, ERPak bezala, 

gertaera jakin batekin erlaziorik. EEGak eta ERPak lortzeko anplifikadore eta filtro 

berdinak erabiltzen dira. Elektrodoak buru-azalean kokatzen dira 10-20 sistema (Jasper 

1958) erabiliz (4. irudia). 

 

 4. irudia: Elektrodoak kokatzeko 10-20 sistema (Jasper 1958). Ohartu akats bat dagoela, elektrodoak 

buru-hezurraren barruan kokatuta ageri dira, baina buru-azalaren gainean behar lukete.  
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Elektrodoen jasotzen duten seinalea anplifikadore batetik pasatzen da eta digitalizatu 

egiten da seinale jarraikor baten itxuran irudikatzen delarik (normalean 250Hz.tara). 

Seinale jarraikor hau da EEGa. Pertzepziozko gertaerek edota gertaera kognitiboek 

EEGan potentzia aldaketak eragin ditzakete. Baina aldaketa hauek, normalean, oso 

txikiak izan ohi direnez (+5 eta -5 µV bitartekoak), ezinezkoa da EEGan zehar begi-

bistako aldaketarik antzematea. Beraz, EEGan zehar, denbora jakinetan errepikatu diren 

gertakari konparagarriekin bataz bestekoa egiten da, eta EEGaren zaratatik boltaje 

jakineko uhinak lortu daitezke (Fiebach 2001). Uhin hauek dira gertaerei loturiko 

potentzialak bezala ezagutzen ditugunak (ikus 5. irudia
1
).   

 

5. irudia: Elektrodo bat buru-azalean duen pertsona batek estimuluak jasotzen ditu denboran zehar. 

Buruko elektrodo horrek seinale bat bidaltzen dio anplifikadoreari eta honek EEGak sortzen du. EEG 

horretan markaturik geratu diren estimuluek eragin dituzten EEG zatiak hartzen dira, eta prozesu 

batzuen ondoren, bataz besteko ERPa lortzen da.  

 

ERPek, denbora aldetik, zehaztasun handia erakusten dute. Estimulua gertatu, eta 

ERP efektua lortu bitarteko denbora, zehaztasun handiz grabatzen da; zehaztasun hauek 

                                                 
1
 Oharra: GLPak irudikatzeko garaian, negatiboa goiko aldean eta positiboa beheko aldean marrazten dira 

ohitura bezala. Lan honetan agertzen diren GLP irudi guztiek negatiboan goran eta positiboan beheran 

dute. 
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efektuen arteko denbora desberdintasunak ezartzen laguntzen du. Hala ere, ERPek duten 

arazoetako bat da efektuen lokalizaziori dagokionean ez direla denborari dagokionean 

bezain zehatzak. Nahiz eta, elektrodo asko dituzten elektroi-txanoak erabili, batzutan, 

karga elektriko aldaketak jasaten dituzten neurona taldeak burmuinak dituen 

tolesturetan (sulku edo giruetan) kokatzen dira. Tolestura hauek ez daude buru-

hezurrerantz perpendikularki lerratuta, eta orduan, litekeena da neurona horien dipoloak 

sortzen duen eremu elektrikoa gertuen duen elektrodorantz ez lerratzea, baizik eta 

dipoloak sortzen duen norabidean gertuen dagoen elektrodorantz. Beraz, garun 

jardueraren grabaketa ez da zehatza izango lokalizazioari dagokionez. Dipoloen 

lerratzeaz gain, buru-hezurraren eroaletasun eskasak ere ERP efektuen kokagunea 

bilatzerakoan arazoak eragiten ditu, jarduera elektrikoen sorlekuaren kokapenaren 

zehaztasuna baldintzatuz. 

Honetaz gain, esan berri dugu, ERPek hizkuntzako gertaera eta grabaketa unearen 

arteko erlazio oso estua erakusten dutela; hau da, gertatu ahala garuneko ekintza 

grabatzeko aukera ematen dute. ERP efektuek, denbora aldetik, zehaztasun handia 

ematen dute. ERP osagaiek uhinaren eta estimuluarekiko sortze (latency) arteko 

desberdintasunak erakusten dituzte (parametro kuantitatiboak); alegia, kinada gertatu 

eta uhin desberdintzailearen artean dagoen denbora oso modu zehatzean ikus daiteke. 

Gainera, polaritate, topografia, eta esperimentuarekiko sentiberatasuna erakusten dituzte 

(parametro kualitatiboak). 

 

 

5.4. ERPak eta perpausen prozesatzea 

 

ERPak hizkuntz maila desberdinetan erabil daitezke aztertu nahi denaren arabera. 

Maila fonologikoak nahiz akustikoan lan egin daiteke, maila morfologikoan, 

sintaktikoan, semantikoan, eta baita testu mailan ere. Gainera, maila hauen ekoizpena 

nahiz ulermena azter daitezke; elektrodoen sentiberatasunarengatik, ekoizpena 

aztertzeko “joan/ez-joan” (GO/NO-GO) paradigma bereziak erabili behar diren arren. 

Hizkuntz maila guztiak eta ekoizpen/ulermenezko lanak asko ugaritu direnez, hemen 

perpausen ulermenaz aritu diren lanak ikusiko ditugu; arreta berezia ipiniz hitz 

hurrenkera neutro eta eratorrien arteko prozesaketa desberdintasunei.  
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Normalean, hizkuntzaren  EEGetatik ERPerako pausuan, perpausen prozesatzeaz 

egiten diren ikerketa psikolinguistikoetan, bataz besteko ERP onak lortzeko, hau da, 

ERP uhinak fidagarriak izateko, 30-40 estimulu erabiltzen dira (Fiebach 2001). 

Hizkuntz gertaerei loturik ERP eredu desberdinak topatu dira. Perpausen prozesatzeaz 

arduratu diren esperimentuetan aurkitu diren ERP osagaiak hauek dira: ezker aurreko 

negatibotasuna (Left Anterior Negativity LAN), ezker aurreko negatibotasun goiztiarra 

(Early Left Anterior Negativity ELAN), N400, eta P600. ERP osagaiak izendatzeko 

ohiko prozedura da, estimulua agertu eta osagaia gertatzen den bitarteko sortze denbora 

eta uhinaren polaritatea hartzea. Honela, N400 osagaia, estimulua agertu eta 400 

milisegundora gertatzen da eta bere polaritatea negatiboa da. Aldiz, P600 osagaiak 600 

milisegundoko sortzea du eta positiboa da. Bestalde, LAN eta ELAN osagaiak 

izendatzeko, uhinaren polaritateaz gain, osagaiak elektroi-txanoan duen banaketa 

hartzen da kontuan. Hala, LAN osagaia elektroi-txanoko ezkerraldeko aurreko 

elektrodoetan lortzen den osagaia da, eta ELAN, toki berean, baina LANak baina 

lehenago sortzen da (hizkuntzarekin lotutako ERPei buruz gehiago jakiteko, besteak 

beste, ikus Garnsey 1993; edota Friederici 2002). 

 Hizkuntzarekin zerikusia duten ERP osagaiak perpaus mailan aurkitu dira. Dena den, 

ELAN osagaia lotuagoa dago hitz mailarekin, edo eratorpen morfologikoarekin. Gure 

lanean, euskarazko SOV eta OSV hitz hurrenkerek eta kate anbiguoek eragiten dituzten 

ERPak, aztertu ditugu. Lehenengoaren konparaketaren kasuan (SOV eta OSV) LAN eta 

P600 osagaiak lortu ditugu. Bigarren kasuan (kate anbiguoen desanbiguatze 

semantikoa) N400 osagaia lortu dugu. Gure asmoa ez da ELAN sor dezakeen ezer 

aztertzea, eta ondorioz ez dugu lortu. Honengatik, jarraian, hizkuntzarekin lotutako 

ERPak azaltzeko orduan, batez ere ELAN, N400 eta P600 osagaiez aritu gara. Honetaz 

gain, euskara ez den beste hizkuntzetan ERPak egiteko garaian, sarri, zuzen eta oker 

dauden perpausak (batzutan gramatikalak eta ez-gramatikalak konparatuz, beste 

batzutan semantikoki zuzenak eta okerrak direnak konparatuz) erabili dira. Gure kasuan, 

perpaus guztiak dira gramatikalak eta semantikoki egokiak. Horregatik, beste 

hizkuntzetan, perpaus egokiekin egindako esperimentuei arreta berezia jarriko diegu, eta 

ez horrenbeste, hizkuntz urraketa (sintaktiko nahiz semantiko) bidez lortu diren ERPei. 

  

5.4.1. Ezker aurreko negatibotasun goiztiarra (ELAN): Sintagma egitura 
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Ezker aurreko negatibotasun goiztiarra, estimulua gertatu eta 120-220 milisegundoko 

tartean sortzen da. Lehenengo aldiz deskribatu zenean (Neville et al. 1991), ingelerazko 

sintagma egitura urraketak
2
 aztertu dira. Alemanieraz, ere sintagma egitura urraketetan 

ELAN osagaia lortu duten (Friederici et al. 1993), eta adizki konposatuetan 

(laguntzailea eta aditza) preposizio bat sartuz gero ere ELAN osagaia lortu dute (Hahne 

eta Friederici 1999). ELAN osagaia ezker aurreko elektrodoetan agertzen da, hau da, 

burmuineko ezkerreko hemisferioan eta aurreko lobuluaren eta lobulu tenporalaren 

aurreko aldean. 

 

5.4.2. Ezker aurreko negatibotasuna (LAN): Osagai sintaktiko goiztiarra 

 

 Aurreko osagaiaren banaketa berarekin, baina denboran apur bat atzerago ezker 

aurreko negatibotasuna daukagu. LAN osagaia, estimulua agertu eta 200-500 

milisegundo artean sortzen da. Komunztadura urraketekin
3
 agertzen da (Kutas eta 

Hillyard 1983; Osterhout eta Mobley 1995). Honetaz gain, sintaktikoki nahiz 

semantikoki egokiak diren egiturak erabiliz, LAN osagaia lortu da, egokiagoak izan 

arren prozesatzeko zailtasunak izan ditzaketen perpausetan. Esate baterako, objektuzko 

galderak eta subjektuzko galderak konparatzetik LAN osagaia lortzen objektuzko 

galderazkoentzat (Kluender eta Kutas 1993, Kluender eta Münte 1998, Phillips et al. 

2001, Fiebach et al. 2002, Felser et al 2003). Normalean, esan ohi izan da objektuzko 

galdetzailean lortzen den LAN osagaia, egitura eratorri batean (hizkuntza batean 

kanonikoa edo neutroa ez den hurrenkeran) lekuz aldatuta dagoen elementu bat “gorde” 

                                                 
2
 Neville eta bere taldeak (1991: 156) bi urraketa motetan lortu zuen ELAN osagaia (letra handiz jarri dut 

konparaketa unea): 

 (1) a. The scientist criticized a proof OF the theorem. 

  b. The scientist criticized Max’s OF proof the theorem. 

 (2) a. The scientist criticized Max’s PROOF of the theorem. 

  b.  What did the scientist criticized Max’s PROOF of? 

3
 Osterhout eta Mobley (1995: 745). Komunztadura urraketak LAN osagaia lortzen du (letra handia nirea 

da) 

 (1) a. The elected officials HOPE … 

  b.  The elected officials HOPES … 
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egin beharrak sortzen duela (Kluender eta Kutas 1993, Fiebach et al. 2002, Felser et al. 

2003). Lehenago, bigarren kapituluan ikusi dugun Gibsonen (1998) hitzak erabiliz, 

lekuz aldatutako elementu hori “metatu” egin behar da eta honek, hizkuntzazko 

prozesatzaile sintaktikoari esfortzu bat eragiten dio, esfortzu hori LAN moduan 

erakusten dute ERPek. 

Bestalde, erlatibozko perpausen kasuan, subjektuzko erlatibozkoak eta objektuzkoak
4
 

alderatzean, azken hauek LAN osagaia erakutsi ohi dute (King eta Kutas 1995, Müller 

et al. 1997). Dena den, esperimentu hauek ingeleraz egin dira, eta hizkuntza honek duen 

SVO hurrenkera zurruna dela eta, lan hauetan ezin dituzte subjektuak eta objektuak 

zuzenean konparatu. Ikerketa hauetan LAN osagaia objektuzko erlatibozkoa duen 

perpaus motaren aditz nagusian topatu dute; beraz, kasu honetan ezin esan dezakete 

LAN osagaia lekuz aldatutako elementu bat “metatzeak” eragiten duenik. Hala ere, 

subjektuzko erlatibozkoa duen perpauseko adberbioa eta objektuzko erlatibozkoaren 

subjektua (ikus 6. oin-oharra) konparatzean, aurreko negatibotasun bat topatzen dute 

azken perpaus mota honetan. Egileek, orduan, esaten dute objektuzko erlatibozkoen 

kasuan, elementu hau memorian “gorde” behar dela (King eta Kutas 1995). Hala ere, 

subjektua memorian gorde behar denik ez dute erakusten hirugarren atalean ikusi 

ditugun prozesamendu teoriek (ikusi ere Fiebach 2001). Beherago ikusten denez, 

alemanieraz (Mecklinger et al. 1995, Friederici et al 1998) eta espainieraz (Carreiras et 

al. 2004), erlatibozko anbiguoekin egindako esperimentuek ez dute LANik erakutsi 

baina bai P600 osagaia desanbiguazio sintaktikoa gertatzen den unean. 

Ezker aurreko negatibotasunarekin amaitzeko, lan honetan aztertzen diren 

topikalizazioek eragindako lekualdaketen antzera, perpaus bateko osagaiak 

“kanonikoki” dagokien tokian agertzen direnean eta lekualdatuta agertzen direnean 

konparatzean ere LAN osagaia ikus daiteke. Alemanieraz esaterako, subjektu, zehar 

osagarri, objektu (S-IO-O) da perpauseko osagaiek duten hurrenkera normala. Rösler 

eta bere lankideek (Rösler et al. 1998), subjektuaren, objektuaren, eta zehar osagarriaren 

hurrenkerak trukatzen dituzte: 

 

                                                 
4
 King eta Kutas 1995: 380 (1) a. The reporter who harshly attacked the senator admitted the error 

b. The reporter who the senator harshly attacked admitted the error 
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(2)  a. S-IO-O Dann hat      der Vater   dem Sohn  den Schnuller   gegeben 

      orduan zion     aitak        semeari     txupetea             eman 

  b. S-O-IO Dann hat der Vater   den Schnuller   dem Sohn  gegeben 

  c. IO-S-O Dann hat den Schnuller der Vater dem Sohn gegeben 

  d. O-S-IO Dann hat dem Sohn der Vater den Schnuller gegeben    

  e. IO-O-S Dann hat den Schnuller dem Sohn der Vater gegeben 

  f. O-IO-S Dann hat dem Sohn den Schnuller der Vater gegeben 

 (Rösler et al 1998: 153) 

 

 Egileek, lehen izen sintagma subjektua ez denean, hau da, objektua edota zehar 

osagarria denean, LAN osagaia topatzen dute kasu marka agertzen den determinatzaile 

gunean (6. irudia).  

 

 

 6. irudia: alemanieraz, kasu marka erakusten duen determinatzaile gunean, lehen osagaia subjektua 

ez bada negatibotasuna areagotu egiten da ezker aurreko elektrodoetan 400 milisegundo inguruan 

(Rösler et al. 1998: 162tik moldatua). 

 

Bestalde, subjektuaz hasi eta hurrengo osagaia O edo IO denean konparatzean, 

LANen denbora tarte bertsuan, negatibotasuna lortzen dute, baina bi hemisferioetan eta 

erdi-atzeko elektrodoetan. Hala ere, egileek, lehen osagai guneko LAN eta bigarren 

osagai guneko negatibotasuna lotu egiten dituzte, biak laneko memoriaren esfortzuaren 

adierazle bezala hartuz (Rösler et al. 1998: 164). Dena den, Röslerrek eta bere lankideek 

erabilitako perpaus motak erabilita baina izenen ordez, izenordainak erabilita ez da 

LAN osagaia ateratzen (Schlesewsky et al. 2003). 

Determinatzailea 
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Alemanierazko egindako beste lan batean (Matzke et al. 2002), subjektuaren eta 

objektuaren hitz hurrenkera aldatuz, LAN osagaia lortzen dute hasierako subjektua eta 

objektua konparatzean, hain justu ikusi berri dugun lanean bezala (Rösler et al. 1998). 

Baina Matzke eta bere lankideek, SO eta OS egituretako bigarren elementuan 

konparatzean, hots objektua eta subjektua bigarren egongunean, LAN osagaia lortzen 

dute “tokiz kanpo” dagoen subjektuan (7. irudia).
 

 

 

 7. irudia: perpausen bigarren osagai gunean subjektuak LAN ematen du (Matzke et al 2002: 849tik 

moldatua) 

 

 Alemanieraz egindako beste esperimentu batean (Felser et al. 2003), objektuaz 

hasten diren eta aditza amaieran duten perpaus mota zenbait konparatzen dituzte. Lan 

honetan objektuzko topikalizazio laburrak, luzeak, objektuzko “igoera” (raising) eta 

topikalizazioak (irudi aditzarekin), eta objektuzko NZ hitzen mugimenduak konparatzen 

dituzte. Euren helburua, laneko memoriaren “metatze” lana linealki neurtzen den edo 

sintagmen araberakoa den ikustea da. Zentzu honetan, ikusten dute “igoera” duen 

baldintzaren subjektuak ezker aurreko negatibotasun handiagoa duela beste 

baldintzetakoak baino. Objektu topikalizazio luzeak eta  objektuzko NZ igoerak ez 

 

S-O 
 

O-S 
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duten LAN desberdintasunik erakusten
5
, eta objektu topikalizazio laburrek erakusten 

dute negatibotasun txikiena. “Igoera” egituretan aurkitzen duten metatze lan 

handiagoagatik, egileek ondorioztatzen dute egokiagoa dela, LAN osagaiak adierazten 

duen metatze lana, hierarkia sintaktikoa kontuan hartuz neurtu behar dela 

lekualdatutako elementua eta bere azpikategorizatzailearen artean dagoen tartea, eta ez 

linealki. 

 

5.4.3. P600: Berranalisi eta berrikusketa 

Azken osagai sintaktiko honek, estimulua agertu eta 600 milisegundo inguruko 

sortze edo latentzia du, eta bere polaritatea positiboa da. Osagai honi, SPS edo Syntactic 

Positive Shift ere deitu izan zaio, hizkuntza eta lan elektrofisiologikoak uztartzen hasten 

direnetik, P600 urraketa sintaktikoekin lotu delako. Urraketa sintaktiko baten ondorioz 

sortzen diren ezker aurreko negatibotasunei P600 osagaiak jarraitu ohi die (Fiebach 

2001). Horrela gertatzen da ingelerazko komunztadura urraketekin eta sintagma egitura 

urraketekin (Neville et al. 1991; Osterhout eta Mobley 1995). Alemanieraz ere, urraketa 

baten ondorengo ELAN edo ELAN osagaien ondoren P600 osagaia agertu ohi da 

(Friederici et al 1993; Hahne eta Friederici 1999). Horregatik, lehenengo 

negatibotasunak analisi sintaktiko goiztiar eta automatikoarekin lotu diren bitartean, 

P600 osagaia beranduagoko prozesu sintaktiko kontrolatutzat hartu ohi da (Hahne eta 

Friederici 1999). Honetaz gain, jabekuntza aro desberdinetako elebidunekin egindako 

esperimentuek erakutsi dute hizkuntz urraketa berdinen aurrean elebidun berantiarrek ez 

dutela jaiotzetiko hiztunek erakusten dituzten ELAN eta LAN osagaiak erakusten; aldiz, 

bi taldeek P600 osagaiak erakutsi ohi dituzte (Weber-Fox eta Neville 1996). Japonieraz 

NZ-galderetan urraketak eginez gero ere P600 osagaia lortzen da (Nakagome et al. 

2001). Nederlanderazko genero urraketek ere P600 osagaia erakusten dute (Hagoort eta 

Brown 1999) 

Urraketa sintaktikoetatik sortzen diren perpaus ez-gramatikaletatik aparte, 

gramatikalak izan arren, anbiguotasun sintaktiko baten ondorioz berregituraketa baten 

                                                 
5
 NZdun kate anbiguoak eta NZ gabeko kate anbiguoak konparatzean, Friederici, Schlesewsky, eta 

Fiebach (2003: 342): Firstly, in ambiguous sentences we can observe that there is no difference between 

WH-movement and scrambling” 
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premia duten perpausek ere P600 osagaia eragiten dute. Labirinto perpausak (Bever 

1979; ikusi lan honetako 2. kapitulua) gramatikalki egokiak dira, baina anbiguotasun bat 

dute beren baitan. Anbiguotasunaren aurrean interpretazio batek lehentasuna izan ohi 

du, baina arrazoi sintaktiko edo semantikoengatik lehentasuna duen interpretazioak kale 

egin dezake eta egitura sintaktikoaren berregituraketa bat gertatzen da. ERPak erabiliz 

aztertu diren labirinto perpausek arrazoi sintaktikoengatik berregituratzen dute 

perpausa. Osterhout, Holcomb eta Swinneyk (1994) egindako ikerketa batetan, P600 

osagaia lortzen dute, (3a) adibideko was aditz laguntzailean, eta ez (3b)koan. 

 

(3)  a.  The lawyer   charged     the defendant        was lying 

   Abokatuak   salatu zuen   akusatua       gezurretan ari zela 

 

  b. The lawyer  charged that   the defendant    was lying. 

   Abokatuak   salatu zuen    akusatua       gezurretan ari zela  

(Osterhout et al 1994: 801) 

 

Osterhout eta bere lankideen lanean (1994), aditz nagusia aldatuz P600 osagaiaren 

irekitasun edo anplitude desberdinak topatzen dituzte (ikus 8. irudia). Euren ustez, 

honek erakusten du perpaus hauek, “Gutxieneko Lotura” (Minimal Attachment) bidez  

baino (Frazier & Fodor 1978; ikusi 2. kapitulua), aditzaren azpikategorizazioaren bidez 

prozesatzen direla.  
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8. irudia: Irudi honetan ikus daitekeenez, was aditz laguntzailea agertu eta 600 milisegundo 

inguru positibotasuna hasten da forced eta charged aditz nagusiak dituzten baldintzetan, askoz ere 

handiagoa delarik urraketa sintaktikoa (forced) duen baldintzan (Osterhout et al. 1994: 795). 

 

Kaan eta Swaabek (2003) P600 osagaiak desberdintzen dituzte perpausaren 

lehentasunen eta zuzentasun gramatikalaren arabera. Urraketa mota eta interpretazioen 

lehentasuna, Osterhout eta bere lankideenetik (1994) desberdinak izanik (I cut the cakes 

beside the pizza that were brought by Jill; *I cut the cake beside the pizza that were 

brought by Jill), P600 osagai nabarmenagoa lortzen dute urratutako baldintzan (9. 

irudia). 
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 9. irudia: Positibotasuna nabarmenagoa da perpaus gramatikala eta ez gramatikal konparatzean, 

lehentasuna duen interpretazioa eta lehentasuna ez duena konparatzean baino (Kaan eta Swaab 

2003:102tik moldatua). 

 

Labirinto perpausen eta urraketen arteko aldeari dagokionez, proposatu izan da P600 

osagaiak topografia (buruko kokalekua) desberdina dela. Urraketen kasuan, P600aren 

banaketa atzekoagoa den bitartean, labirinto perpausak eragiten duten P600a ez da 

horren atzekoa (Hagoort et al 1999). Hala ere, urraketen artean ere P600 osagaiarekiko 

aldeak aurki daitezke urraketa mota eta hizkuntzaren arabera (ikuspegi zabalago bat 

izateko ikusi Gouvea et al, submitted). 

Sintaktikoki bereziak diren urraketez eta labirinto perpausez gain, ERP bidez, gero 

eta gehiago aztertzen dira ongi eratutako perpausak. Ingelerazko galderazkoetan, 

objektua lekuz aldatuz gero, eta objektua lekuz aldatu gabe duen galderazkoarekin 

konparatzean, aditz posizioan, P600 osagaia ikus daiteke (Kaan et al. 2000). Gorago 

aipatu dugunez, alemanierazko subjektuzko eta objektuzko galderetan LAN osagaia 

ikus daitekeela subjektuak eta objektuak konparatzean. Era berean, baldintza horien 

aditz posizioan P600 osagaia lortzen da objektuzko galderetan (Fiebach et al. 2002)  

Alemanieraz egindako antzeko esperimentuan. Bestalde, objektuzko eta subjektuzko 

Lehentasuna duen IS eta lehentasunik 

Gramatikala eta ez gramatikala 
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erlatibozkoetan ere antzeko emaitzak daude alemanieraz (Mecklinger et al 1995) eta 

espainolez (Carreiras et al 2004). Objektuzko galderazkoetan eta erlatibozkoetan, aditz 

egongunean aurkitu den P600 osagaia, egitura hauek egongune hauetan prozesatzeak 

lan handiagoa eragiten duelako gertatzen dela esaten da (Kaan et al. 2000). Dena den, 

Carreiras eta bere lankideentzat (2004) oraindik ez dago argi P600 honek konplexutasun 

sintaktikoa adierazten duen, ala, perpaus erlatibozko anbiguoen kasuan esaterako, ixte 

goiztiarraren eta berantiarraren arteko gertatze estatistikaren ondorio ote den. 

Aditzaren numeroagatik desanbiguatzen diren objektuzko eta subjektuzko erlatiboak 

eta objektuzko eta subjektuzko konpletiboak konparatuz, P600 osagaia lortzen da 

objektuzkoetan (Friederici et al 2001). Dena den, objektuzko erlatibozkoetan lehenago 

gertatzen den beste positibotasun bat ere agertzen da (P345). Egileen ustez, lehengo 

gertatzen den osagai positibo hau lotua dago alemanieraz, objektuzko erlatiboen 

berranalisia errazago gertatzen delako konpletiboena baino. Hala, Friederici eta bere 

lankideek (2001) proposatzen dute P345 positibotasun goiztiarrak ezohikoa den egitura 

sintaktiko batengatik sortzen den diagnosia adierazten duela; aldiz, P600 osagaiak 

gaizki analizatutako egituraren konponketa adierazten du (Friederici et al 2001: 318). 

 Erlatibozko eta galderazkoetan bezala, topikalizazio bidezko objektuen 

lekualdaketak dituzten perpaus anbiguoetan P600 osagaia lortzen da. 

 

(4)  a. Der Detektiv               hatte     die Kommissarim    gesehen  und… 

  Detektibea SUBJ.MASC.  du       polizia OBJ.FEM.   ikusi       eta… 

   ‘Detektibeak polizia ikusi du eta…’ 

  b. Den Detektiv             hatte       die Kommissarim      gesehen   und… 

  Detektibea OBJ.MASC.  du         polizia SUBJ.FEM.    ikusi       eta… 

   ‘Detektibea poliziak ikusi du eta…’ 

  c. Die Detektivin           hatte    den Kommissar         gesehen   und… 

  Detektibea AMB.FEM.  du       polizia OBJ.MASC.   ikusi       eta… 

   ‘Detektibeak ikusi du polizia eta…’ 

  d. Die Detektivin          hatte     der Kommissar           gesehen   und… 

  Detektibea AMB.FEM.  du       polizia SUBJ.MASC.   ikusi       eta… 

  ‘Detektibea poliziak ikusi du eta…’ 

Frisch et al. 2002: B86tik moldatua 
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Alemanierazko die determinatzailea subjektua nahiz objektua izan daiteke (Frisch et 

al 2002; Matzke et al. 2002). Perpauseko lehenengo hitzean die determinatzaile 

anbiguoak (4c eta 4d), anbiguoak ez diren der (4c) eta den (4d) determinatzaileekin 

konparatzean P600 osagaia ikus daiteke (Frisch et al. 2002). Egile hauen ustez, P600 

honek adieraziko luke, hiztunen prozesadore sintaktikoa ohartzen dela die duten 

sintagmak anbiguoak direla; eta beraz, anbiguoak diren formak prozesatzeko lan 

handiagoa behar dute.  

 

 

10. irudia: Lehenengo IS anbiguoa eta anbiguoa ez dena konparatzean, positibotasuna handiagoa da 

anbiguoen kasuan 400-800 milisegundoko tartean (Frisch et al. 2002). 

 

Ideia hau, subjektua-lehenengo lehentasunaren aurka badoa ere, egileen ustez, 

subjektu-lehen lehentasuna mantentzen da anbiguoak diren perpausen bigarren osagarria 

subjektua denean (4d adibidean) lortzen duten bigarren P600 batek adierazten baitu 

Perpaus hasieran: 

IS ez-anbiguoak der/den 

IS anbiguoak die 
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hiztunen prozesadore sintaktikoa ohartzen dela perpaus hau (4c)koa baino sintaktikoki 

konplexuagoa dela.  

Frisch eta bere lankideek, ordea, ez dituzte perpaus hasierako subjektu eta objektu 

ez-anbiguoak (der/den) konparatzen. Baina, gorago, Matzke eta lankideen (2002) lana 

ikusi dugunean bezala, espero dezakegu, topikalizatutako objektu kokagunean ezker 

aurreko negatibotasuna lortzea. Matzke eta lankideen lanean ere badira bi baldintza die 

determinatzaile anbiguoarekin hasten direnak. Eta perpauseko bigarren osagarriaren 

arabera (batzuetan subjektua eta besteetan objektua), erabakitzen da lehenengo osagarri 

anbiguoa subjektua ala objektua den. Frischek eta bere lankideek bezala, egile hauek 

(Matzke et al. 2002), desanbiguazio sintaktikoa gertatzen den bigarren osagarri 

kokagune honetan, P600 osagaia lortzen dute, nahiz eta atzeko elektrodoetan aurkitu eta 

ez erdikoetan. Matzkek eta, P600 osagai hau hasierako itxurapen sintaktikoa 

berrikustearekin lotzen dute (11. irudia). 

11. irudia: Erdiko elektrodo sorta honetan ikus daiteke nola, bigarren osagarriaren determinatzaile 

desanbiguatzaile kokagunean, atzeko elektrodoek positibotasun handiagoa erakusten duten hurrenkera 

berrikusteko beharra duten perpaus anbiguo ez-kanonikoetan. Buruko itxurapenean ere, positibotasuna 

Anbiguo kanonikoa 

Anbiguo ez-kanonikoa 
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nabarmenagoa dela ikus daiteke buruaren atzeko eta erdiko esparruan (Matzke et al. 2002: 850tik 

moldatua). 

 

Gorago ikusi dugunez, objektuaz hasi eta anbiguoak ez diren perpausetan, Matzke 

eta lankideek (2002) bi LAN lortu dituzte. Hala ere, objektuaz edo subjektuaz hasten 

diren perpaus ez-anbiguoetan ez dute P600 osagairik lortu. Euren ustez, egiturak ez 

duelako berrikuspenik behar, hasieratik jakin baitakite alemaniar hiztunek egitura ez-

kanoniko baten aurrean daudena, perpausa objektuaz hasten bada (Matzke et al 2002: 

850). Anbiguoak ez diren objektuzko erlatibo eta galderen aditz posizioan, 

lekualdatutako elementuaren integratzearekin lotzen den P600 osagaia aurkitu duten 

bezala (Kaan et al. 2000; Fiebach et al. 2002), topikalizatutako objektuak aditzean 

integratzeko lana adieraz dezakeen P600 osagaia espero badaiteke ere, Matzek eta 

lankideek (2002) eta Frisch eta bere lankideek (2002) ez dute aditz kokagunean 

azterketarik egiten. 

 Felserrek eta (2003) aldiz, bai aztertzen dutela objektuaz hasten diren perpausen 

aditza. Gogoratu, egile hauek objektuzko galderak, objektu “igoerak” eta objektu 

topikalizazio luze eta laburrak dituztela (azken hauek objektua eta subjektuaren arteko 

preposizio sintagmen kopuruaren bidez sortuak). Baldintza hauen aditz kokagunean, 

P600 osagaia lortzen dute baina objektuzko galdera duten perpausetan bakarrik (Felser 

et al. 2003: 352). Egileek, P600 osagai hau NZ-hitza aditz kokagunean integratu 

beharrarekin lotzen dute Objektuzko topikalizazioetan ez lortzearen arrazoia bi egituren 

nahitaezkotasun desberdintasunei egozten die. Hau da, alemanieraz NZ-hitzak 

derrigorrez mugitu behar diren bitartean, egileen ustez, objektuak arrazoi estilistiko edo 

pragmatikoengatik gertatzen da. Dena den, esan beharra dago, Felser eta bere lankideek 

egindako esperimentuan, baldintza guztiak objektuaz hasten direla; beraz, objektu 

“igoera” objektu topikalizazioarekin konparatzen dute, eta jakina ez zaie 

desberdintasunik agertzen aditz kokagunean. Azken finean, esperimentu honek 

erakusten du objektuzko galderak eta objektuzko topikalizazioak ez direla berdin 

konparatzen, baina pentsatzekoa da, P600 sintaktikoki konplexutasun handiagoa duten 

perpausen aditzetan agertzen bada, objektu topikalizatutako egituren aditzean ere 

aurkitzean. 
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Hain zuzen ere, hurrengo kapituluan ikusten denez (ikus 6. kapitulua), euskaraz 

eratorria (eta beraz sintaktikoki konplexuagoa) den OSV egituren aditz kokagunean 

P600 osagaia agertzen da. 

 

5.4.4. Osagai semantikoa: N400 

 

 Azkenik, hizkuntzaren prozesatzearekin lotutako lehen ERP osagaia ikusiko dugu: 

N400. Osagai honek polaritate negatiboa du eta estimulua aurkeztu eta 200 milisegundo 

inguru hasten da, 400 milisegundotan izan ohi duelarik gailurra. Normalean, elektrodo 

zentro-parietaletan gertatu ohi da, eta prozesamendu semantikoarekin lotzen da.  

Hogeigarren mendeko laurogeiko hamarkadaren hasieratik ikusi da ERPak 

hizkuntzarekiko sentiberatasuna dutela (Kutas eta Hillyard 1980; 1983; 1984). 

Zehatzago esateko, semantikoki normalak ez diren perpausak, semantikoki normalak 

direnekin konparatuz lortzen da N400 osagaia (He spread the warm bread with SOCKS 

‘ogia galtzerdiekin igurtzi zuen’ Kutas eta Hillyard 1980: 203). 

 Gerora, N400 desberdinak lortu dituzte urraketa semantikoaren arabera. Esate baterako, 

semantikoki desegokiak diren hitzek, semantikoki desegokiak izan arren semantikoki 

egokia den hitzarekin lotutako hitzek baino negatibotasun handiagoa erakusten dute (11. 

irudia; Kutas eta Van Petten 1988).  
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 11. irudia: Pz elektrodotik ateratako irudi honetan ikusten da perpaus egokiaren eta semantikoki 

egokiak ez direnen artean lortzen den N400 efektua txikiagoa dela desegokia den hitza egokia denarekin 

semantikoki erlazionatuta dagoenean (Kutas eta Van Petten 1988tik moldatua). 

 

 Bestalde, mundu ezagutzaren ondorioz desegokia den perpausa prozesatzean lortzen 

den negatibotasuna eta semantikoki desegokia den perpausa prozesatzean lortzen dena 

desberdinak dira (12. irudia: Hagoort et al. 2004). 
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12. irudia: Perpaus batean semantikoki egokiak ez diren hitzek, hitz egokiek baina negatibotasun 

handiagoa erakusten dute 400 milisegundo inguruan. Gainera, mundu ezagutzaren arabera egokiak ez 

diren hitzek ere N400a sortzen dute, baina semantikoki egokiak ez direnak baina txikiagoa eta xumeagoa. 

(Hagoort et al., 2004) 

 

Laburbilduz, gertaerei loturiko potentzialek hizkuntz prozesatzearen burmuineko 

euskarriak aztertzeko balio dezakete. Orain arteko ikerketetan, 4 osagai bereizi dira, 

ELAN, LAN, P600 eta N400. Lehenengo hirurak (ELAN, LAN, eta P600) prozesatze 

sintaktikoarekin lotzen dira; N400 osagaia semantikarekin lotzen da. Euskarazko ERP 

esperimentuan, LAN, P600 eta N400 osagaiak lortu ditugu. Ikus dezagun jarraian, 

nolakoa den euskaldunekin egin dugun ERP esperimentua eta nolako ebidentziak 

ematen dizkigun euskarazko hitz hurrenkerak prozesatzerakoan burmuinean gertatzen 

diren prozesuez.  

 

 

  



6. KAPITULUA:  

EUSKARAZKO HITZ HURRENKEREN PROZESATZEA NEUROIRUDIEN BIDEZ 

 

 Euskarazko hitz hurrenkeren azterketan, azkenik, neuroirudiek eman dizkiguten 

ebidentzia elektrofisiologikoak ikusiko ditugu. Subjektuaz hasten diren perpausak eta 

objektuaz hasten direnak efektu desberdinak eragiten dizkiete euskaldunen garunei. 

Halaber, aldi baterako anbiguoak diren perpausen desanbiguazioen prozesatzearen 

garuneko euskarriak ikusiko ditugu. 

 

 

6.1. Ebidentzia elektrofisiologiko nagusiak 

 

Neuroirudiak erabiliz burututako esperimentuan, perpaus hasierako objektuek 

konplexutasun sintaktikoarekin erlazionatutako osagaia (Left Anterior Negativity) 

erakusten dutela ikusi dugu. 

Bestalde, desanbiguatze semantikoa gertatzen den unean, N400 osagaia lortu dugu
1
. 

Azkenik, objektuaz hasten diren perpausen aditzean, konplexutasun sintaktikoarekin 

lotzen den P600 osagaia lortu dugu. 

 

 

6.2. Materialak 

 

Euskarazko hitz hurrenkerak ERP bidez aztertzeko, SOV eta OSV hurrenkerak 

alderatu ditugu. Hizkuntzalariek SOV hartzen dute euskararen hitz hurrenkera 

neutrotzat (ikus 1. kapitulua). OSV aldiz, eratorritzat hartzen da; objektua, sortzen den 

posizio kanonikotik lekuz aldatuta dago, segur aski, itxurapen sintaktikoan gorago 

dagoen “topiko”  (mintzagai) posizio batean.  

 

                                                 
1
 Denbora aldetik (400 ms) eta polaritate aldetik (negatiboa) lortu dugun ERP osagaia N400arekin bat 

dator, baina elektrotxanoan duen banaketaren aldetik aurrekoa da guk topatu dugun N400 osagaia. 

Aurreko kapituluan ikusi dugunez (ikus Hagoort et al 2004 edo tesi honen bosgarren kapituluko 12. 

irudia), N400 osagaiak atzeko banaketa izan ohi du. 
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(1)  Otsoek ardiak jan dituzte [SOV] 

(2)  Ardia otsoak jan du    [OSV] 

 

Ergatibitatearen arabera, absolutiboa subjektu nahiz objektu izan daitekeela alde 

batera utzita (Dixon, 1994), (1) eta (2)ko perpausak ez dira anbiguoak. Batak euskararen 

hitz hurrenkera neutroa (SOV) du; eta besteak, topikalizatutako osagarri batekin, OSV 

hitz hurrenkera eratorria du. 

Bi egitura hauetaz eta euskal –ak formaren izaera anbiguoaz baliatuz, aldi baterako 

anbiguoak diren perpausak sortu ditugu. Lehenago ere ikusi dugun bezala (ikus 2. 

kapitulua), -ak forma duten osagaiak subjektu singularrak (ergatiboak) nahiz objektu 

pluralak (absolutiboak) izan daitezke. Perpaus batean, -ak forma duten bi osagai bata 

bestearen ondoren jartzen baditugu, ikusi dugu (3. kapitulua) lehenengo osagaia 

subjektutzat hartzen dela, eta bigarren objektutzat. ERPak erabiltzeko diseinatutako 

esperimentuan, perpauseko osagaiek –ak forma dute, baina perpausa ez da anbiguoa 

perpauseko aditzak irakurketa bakarra onartzen duelako. Horregatik, batzuetan, 

esperimentuan parte hartu duten euskaldunek, aldi baterako anbiguoak diren kate hauek 

irakurtzean, subjektu-objektu hurrenkera aplikatuz, (3) moduko perpausen egitura 

igarriko dute, baina (4) modukoetan S-O hurrenkera aplikatuz kale egingo dute. 

 

(3)  Otsoak ardiak jan ditu  [SOV] 

(4)  Ardiak otsoak jan ditu  [OSV] 

 

 Hasiera batean anbiguoak diren (3) eta (4)ko kateak aditza (jan) ikustearekin batera 

desanbiguatzen dira. Zentzu honetan, (3)ko adibidean, perpauseko lehen bi osagaiak 

(otsoak ardiak) irakurri ondoren aditza (jan) eta laguntzailea (ditu) irakurtzeak 

euskaldunen prozesadore sintaktikoari ez lioke kostu berezirik eragin behar (3. 

kapituluko 2. esperimentua). Aldiz, (4) adibidean, lehen bi osagaiak (ardiak otsoak) 

irakurtzean, lehenengo subjektutzat hartzen badute eta bigarren objektutzat, aditza (jan) 

irakurtzeak eraikitako egitura sintaktikoaren berrikusketa bat eragin beharko lieke 

euskaldunei. 

 Euskal hitz hurrenkeraren ebidentzia elektrofisiologikoak, ERP bidez aztertzeko 240 

perpaus sortu dira. Perpaus hauetako bakoitza, ikusi berri ditugun (1), (2), (3), eta (4) 
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baldintzetan ipini da; guztira 960 perpaus desberdin, lau zerrendatan banaturik, 

partehartzaileek perpaus beraren bertsio bat baino gehiago ikus ez dezaten. ERP 

efektuak hobeto ikusteko, esperimentuko perpaus bakoitzaren bi osagaien artean 

Postposizio Sintagma (PostS) bat sartu da. Ohiko prozedura da ERPekin egindako 

esperimentuetan; izan ere, perpaus batean jarraian dauden bi elementuen ERP efektuak 

konparatzean, lehenengo elementuaren efektuek bigarren elementuarenak kutsatzea. 

Beste era batean esanda, posposizio sintagma sartu ezean, posible da hitz batean 

gertatzen diren efektuek ondoren agertzen diren hitzeko efektuak kutsatzea. Honetaz 

gain, posposizio sintagmak tartekatu gabe gerta daitezkeen lista moduko interpretazioak 

ekiditen dira (nik mendiak emakumeak… ikusi ditut). Esperimentu honetan partaideek 

irakurri beharreko perpausek (5) adibidearen itxura dute (ikus 4. eranskina): 

   

(5)  Otsoek Gorbeia mendiko larretan ardiak jan dituzte. 

 

Esperimentu hau burutzeko prestatutako materialekin aurreikuspen batzuk egin 

ditzakegu. ERPak egin diren beste hizkuntzetan bezala (ikus  5. kapitulua; Rösler et al 

1998; Kaan et al 2000; Fiebach et al 2002; Matzke et al 2002; Felser et al 2003), 

euskaraz ere, topikalizatutako perpausen prozesaketak behar duen memoria erabilera 

handiagoak baldintzaturik, hitz hurrenkera neutro eta deribatuko perpaus ez-anbiguoen 

lehen hitza konparatzean, LAN (Left Anterior Negativity) efektua aurkitzea espero da. 

Era berean, aipatu baldintza hauetako bigarren osagarrian Negatibotasun Frontal 

(Frontal Negativity) bat espero da, eratorpen sintaktikoan lekuz aldatu den objektuak 

utzi duen hutsune, aztarna, edo kopia bertan dagoelako. Azkenik, baldintza hauen aditz 

nagusia konparatzean, θ-errol banaketa adieraziko duen atzeko positibitate bat 

(P600/SPS Syntactic Positive Shift) lortu behar da.  

Bestalde, baldintza anbiguoen (neutroa vs. eratorria) bi argumentuetan (subjektu vs. 

objektu) ez da ezer aurkitzea espero; izan ere, argumentuen artean ez da desberdintasun 

formalik (biek –ak  forma zuten). Perpaus anbiguoek jasaten duten desanbiguatzea 

semantikoa da; hori dela eta, ERPek negatibotasun frontal bat erakustea espero dugu 

desanbiguatzea gertatzen den posizioan. Azkenik, egia bada perpaus anbiguoak, hitz 

orden neutroa duten perpausak bezala prozesatzen direla, ez da diferentziarik espero bi 

baldintza kanonikoen artean. 
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6.3. Teknika 

 

Euskarazko hitz hurrenkeren prozesatzea aztertzeko atondutako ERP sesio bakoitzak 

45-50 minutu iraun du. Parte-hartzaileei, esperimentuari buruzko argibideak eman 

zaizkie; ahoz, elektroi-txanoa jarri bitartean, eta idatziz, esperimentua hasteko unean. 

Partaideei, esperimentuaren xede nagusia, aurkeztuko zaizkien perpausak arretaz 

irakurtzea dela esaten zaie. Izan ere, perpausak irakurtzen dituztela ziurtatzeko, perpaus 

batzuk irakurri ondoren, hauei buruzko galdera bat egingo zaiela. Maiztasuna esan ez 

bazaie ere, partaideek, zortzi perpausero, irakurri berri dituzten perpausei buruzko 

galdera bat erantzun behar izan dute. Ulermen ariketa honen bidez, partaideen arreta 

bermatzen da, eta perpausak ulertzen dituztela egiaztatzen da. Perpausak aurkezteko 

programak (EXPE6 Pallier et al. 1997), ausaz aukeratzen du zenbatgarren perpausari 

buruz galdetu. 

Esperimentu honetako materiala zehaztu dugunean (ikus 6.2. azpiatala) lau perpaus 

mota bereizi ditugu: anbiguoak ez diren SOV egiturako (1) adibidea eta OSV egiturako 

(2) adibidea, eta aldi baterako anbiguoak diren SOV (3), eta OSV (4). Esperimentuko 

partaide bakoitzak, perpaus berdinaren baldintza bakarra ikus dezan, 4 zerrenda sortu 

dira. Zerrenda bakoitzak 240 perpaus ditu. Zerrendak zortzi perpauseko blokeetan 

banatu dira (30 bloke zerrendako). Bloke bakoitzean, baldintza esperimental bakoitzeko 

2 perpaus daude. Bloke barruko perpausak, esperimentua hasi den bakoitzean ausaz 

nahastu dira. Eta blokeak ere, euren artean ausaz nahastu dira esperimentua hasi den 

bakoitzean
2
.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Nahasmen ordenatu hau beharrezkoa da, partaide guztien datuak elkarrekin aztertzeko eta partaideek 

irakurketa estrategiak ez sortzeko. 
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 1. irudia: Estimuluen aurkezpena: Lauki urdinek, partaideak ordenagailuaren pantailan ikusten 

duena adierazten dute. Hitz bakoitza 300ms egoten da pantailan. Geziek hitz batetik besterako pausua 

adierazten dute. pantaila 200ms egoten da hitzik gabe. 

 

Esperimentua, ordenagailu monitorea urdin baten erdian asterisko berde bat ikusten 

delarik hasten da (1. irudia). Perpauseko hitzak, automatikoki, pantailaren erdian 

agertzen dira. Hitzetik hitzera 500 ms.ko denbora tartea dago; hitza 300 ms. egoten da 

pantailan, eta hitz bat desagertu eta hurrengoa agertu bitartean 200ms.z pantaila urdin 

geratzen da. Perpaus batekin amaitu eta hurrengoarekin hasi baino lehen, partaideari 

begiak kliskatzeko agintzen zaio. Begiak kliskatzeko bi segundoko tartea dute. 

Ondoren, asterisko berdea pantailan agertzen da berriro ere. Honek, hurrengo perpausa 

hastera doala adierazten du. Zortzi perpaus ikusi ondoren, hizki marroiez idatzitako 

galdera bat agertzen da monitore urdinean. Galderari bai-ala-ez erantzun behar zaio. 

Horretarako bi botoi dituzte, bat esku bakoitzean. Zortzi perpauseko 11 bloke ikusi 

ondoren, partaideei atsedenalditxo ematen zaie (1-2 minutu). 
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6.4. Partaideak 

 

Neurologikoki osasuntsuak ziren, eta euskara lehen hizkuntza bezala, edo 

gaztelerarekin batera, ikasi zuten 24 pertsonak parte hartu zuten esperimentuan. Denek 

zuten ikusmen egokia edo egokira zuzendua. Adinaren bataz bestekoa 26 urtekoa zen 

(DE  ±4.7), 8 gizonezkoak ziren, eta parte-hartzaile guztiak eskuinak
3
 ziren. Eskuinak 

zirela egiaztatzeko bereziki moldatutako Edinburgh Handedness Inventory  (Oldfield, 

1971) delakoa erabili genuen. Esperimentuan parte hartzeagatik, partaide guztiek diru 

saria jaso zuten
4
.  

Azterketa estatistikoan parte hartu zuten hogeita lau partaideez gain, baztertu ziren 

beste bik pasa zuten esperimentua. Bat atzera bota genuen begi mugimenduen 

artefaktuen bataz bestekoa gehiegizkoa zelako (6.6. Grabaketa azpiatalean zehaztasunez 

azaltzen da artefaktuak neurtzeko teknika zein den)
5
. Beste partaidea baztertzeko 

arrazoia, bere lehen hizkuntza (L1) espainola zela izan zen. Bi subjektu hauek miaketa 

estatistikotik at geratu ziren.  

Parte-hartzaile guztiak Euskal Herrian jaio ziren. Denek erabiltzen zuten euskara 

haurtzaro garaian; batzuetan, euskara bakarrik, eta beste batzuetan, espainierarekin 

batera. Euskara-espainiera elebitasun maila neurtzeko, galdetegi bat pasa zitzaien 

(Weber-Fox eta Neville, 1996tik moldatua). Galdetegi honen emaitzek erakutsi zuten 

                                                 
3
 Pertsona eskuinen burmuineko hemisferio dominatzailea ezkerrekoa izan ohi da. “Hizkuntza” 

hemisferio dominatzailean kokatzen dela esaten da. Pertsona ezkerren kasuan, “hizkuntza” dominantzia 

nahasiagoa izan ohi da. Neuroirudiak erabiltzen diren esperimentu neurolinguistikoetan ohitura da 

pertsona eskuinak bakarrik erabiltzea. Batez ere, zenbait ERP osagaien kokalekuak zehazteko garaian, 

potentziala sortu den hemisferioa kontuan hartzen delako. Esaterako, LAN efektua ezkerraldean kokatzen 

da beti.  

4
 Ohiko prozedura da parte hartzeagatik ordaintzearena. Kontuan hartu behar da partaideek, gutxienez bi 

ordu pasa behar dituztela geldi-geldirik, eta buruan elektroi-txanoa dutelarik. Esperimentu honetan, 20 

euroko balioa zuen liburu-dendako materiala eman genion partaide bakoitzari. 

5
 Begi-artefaktuek esperimentuan aztertzen diren aleak kutsatzen dituzte, kutsatutako aleak baztertu egin 

behar dira. Baztertutako aleak gehiegi badira partaidearen datu guztiak baztertzen dira 
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esperimentuan parte hartu zutenek erabateko trebetasuna zutela euskaraz. Euskara 

gehiago erabiltzen zuten espainiera baino [7 puntuko eskala batean, non 1 = euskara 

bakarrik; 7 = espainiera bakarrik ziren, partaideek 2.52 (DE = ± 0.9) lortu zuten]. Eta 

parte-hartzaileek, gainera, hizkuntz trebetasun desberdinetan, euren burua neurtu zuten 

[4 = bikain;  3 = ongi; 2 = nahiko; 1 = eskas]. Euskara/espaineira emaitzak hauek izan 

ziren: ulermena 4/4, irakurmena 4/3.96, hizketa 3.62/3.83, eta idazmena 3.49/3.65. 

Erosoen zitzaien hizkuntza aukeratzeko eskatzean 16 parte-hartzailek euskara aukeratu 

zuten, batek espainiera, eta 7k bi hizkuntzak. Kontuan hartzekoa da ERP esperimentu 

hau Bartzelonan kudeatu zela. Ikasketa edo lan arrazoiak bultzatuta, parte-hartzaile 

guztiak Bartzelonan bizi ziren esperimentua egin zutenean; normalean, gazteagoak 

zirenean baino gehiago erabiltzen zituzten espainiera edota katalanera. 

 

 

6.5. Grabaketa 

 

ERPak buruko ile-larrutik zehar grabatu dira elektroi-txano (Electro-Cap 

International) batean antolatutako eztainuzko elektrodoak erabiliz. Elektrodoek 29 

kokagune estandar dituzte (Fp1/2, Fz, F7/8, F3/4, Fc1/2 Fc5/6, Cz, C3/4, T3/4, Cp1/2, 

Cp5/6, Pz, P3/4, T5/6, Po1/2, O1/2). Bioseinaleak off-line ber-erreferentziatu dira bi 

prozesu mastoideotako aktibitatearen bataz bestekoarekin. Begi mugimendu bertikala 

eskuin begiko toru supraorbitalean kokatutako elektrodo baten bidez monitorizatu da. 

Elektrodoen inpedantziak 5 kOhm.etik bera jaitsi dira. 

Seinale elektrofisiologikoak 0.001-50 Hz.ko bandpass baten bidez iragazi dira 

(anplitude erdira ebakita) eta 250 Hz.ko tasa bateraino digitalizatu dira. Saioak, 

oinarritik gailurretarako elektro-okulogramaren (EOG) anplitudea 50 µV baino 

altuagoak izanez gero, edo anplifikadore saturazioa izanez gero, edo oinarri lerro 

aldaketak 200 µV/s baino altuagoak izanez gero, automatikoki baztertu dira off-line. 

Artefaktu baztertzearen bataz bestekoa %6.7koa izan da. 
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6.6. Azterketa 

 

Estimuluari lotutako ERPak, estimulua hasi baino 100 ms.tik, 1024 ms. bitarteko 

aroen bidez egin dira bataz bestekoak. Emaitzen atalean kasu bakoitzerako 

espezifikatuko diren estimuluari lotutako ERPak ebaluatzeko hiru edo lau faktoredun 

neurri errepikatuen zenbait ANOVA egin da. Perpaus mota (hitz hurrenkera eta 

anbiguotasuna), elektrodoen hemisferioa (eskuin, ezker), eta aurreko/atzeko kokaguneak 

erabili dira parte-hartzaileen barne faktore bezala. ANOVAk ezarri dira parasagital 

posizioan (PS, 5 maila aurreko/atzeko faktorerako: Fp1/Fp2, F3/F4, C3/C4, P3/P4, 

O1/O2) eta temporal posizioan (3 maila aurreko/atzeko: F7/F8, T3/T4, T5/T6). Erdiko 

(midline) posizioak (Fz, Cz, Pz) ezartzean, aurreko/atzeko faktorea bakarrik sartu da 

diseinuan. Estatistika test guztiek duten anplitudeen bataz bestekoa, denbora leiho 

desberdinetan espezifikatu da dagokien kontrastean. Perpaus motak hemisferioarekin 

edo aurreko/atzekoekin lortu diren interakzio edo elkarrekintzetarako ANOVA 

gehigarriak osatu dira. Bertan, pareka konparatzeko erabili diren elektrodoak murriztu 

dira hemisferio edo arreko/atzeko faktoreekin izan dezaketen elkarreraginen arabera. 

Zenbakitzaileko (numerator) bi edo akatasun-gradu gehiago nahasten dituzten efektu 

estatistiko guztientzat Greenhous-Geisser epsilona erabili da esferizitate asumitzearen 

bortxaketa posibleak zuzentzeko. Zuzenketaren ondorengo p-balio zehatza erakusten da. 

Elektrodo eta kondizio elkarrekintzak erakusten duten testak ere zuzendu dira McCarthy 

eta Wood (1985)ek deskribatzen duten bektoreen normalizazio prozeduraren bidez. ERP 

uhin guztiak dagokien irudien bidez bistaratzeko iragazi digital bat erabili da 6 Hz.ko 

low-pass indarra duen iragazia erabiliz. 

 

 

6.7. Emaitzak 

 

Emaitzekin hasteko, esperimentu honetan burututako ulermen ariketa ikusiko dugu. 

Partaideek, zortzi perpausez behin, esperimentukoak ez duten beste kolore batean 

(marroiez) perpaus bat ikusi dute. Partaideek egin beharreko gauza bakarra, perpaus 

hori aurreko zortziekin bat datorren edo ez erabakitzea izan da. Perpaus ulermeneko 
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ariketa egokiro gauzatu dute: erantzun zuzenen bataz bestekoa % 91koa izan da (DS = ± 

7.8).  

Emaitza elektrofisiologikoei dagokienez, perpaus mota eta beste faktoreekiko alde 

esanguratsurik dagoen ala ez jakiteko Grand Average (2. irudia) bat egin da 

esperimentuko baldintza guztiak batera hartuta. 

 

McCarthy-Wood  1. hitza 6. hitza 7. hitza 
Correction  300-500ms 700-900ms 300-500ms 700-900ms 
  DF F = p(HF) F = p(HF) F = p(HF) F = P(HF) 
Parasag.          
ST 3, 69       7,83 0,001 
ST x AP 12, 276   2,18 0,0131   3,75 0,0001 
ST x H x AP                   
Temporal          
ST 3, 69       11,07 0,0001 
ST x AP 6, 138   3,63 0,0023 2,37 0,0329   
ST x H x AP 6, 138 2,34 0,0347             
 

 2. irudia: grand average: esperimentuko lau baldintzak batera aztertuta lortutako emaitza 

estatistikoak McCarthy-Wood zuzenketa egin ondoren. Esperimentuko perpausen lehenengo, seigarren 

eta 7 hitzetan ateratako emaitza esanguratsuek adierazi dute badirela perpaus mota, hemisferio, eta 

aurreko/atzeko desberdintasunak. 

 

Goiko ANOVA honetan ikus daitekeenez, esperimentuko perpaus moten artean badira 

desberdintasun esanguratsuak. Esperimentuko lau baldintzak batera harturik, 

perpauseko hitz desberdinetan lortutako emaitzek adierazten dute perpaus motaren, 

garuneko hemisferioaren eta aurreko/atzeko egonguneen artean elkarrekintzak daudela. 

Hau da, perpaus motek garun aktibazio desberdinak erakusten dituzte hemisferioetan 

zehar eta aurreko/atzeko posizioetan zehar. Honek adierazten du, perpauseko hitz 

egonguneetan perpaus motak desberdin prozesatzen direla. Konparaketa honetatik 

lortutako emaitzek, ordea, ez dute zehazten zein perpaus moten arteko aldea zehazten. 

Horregatik, esperimentuko perpaus motak zehaztapenez aztertu behar dira. Perpaus 

motak binaka alderatuz, perpaus moten artean dagoen prozesatze desberdintasunak ikusi 

ditzakegu. 
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6.7.1. Kate ez-anbiguoak 

 

 Euskarazko SOV egitura kanonikoa duten perpausak, eta topikalizazio bidez, 

objektuaz hasten diren OSV perpausak konparatzerakoan hiru emaitza nagusi lortu dira, 

denak eratorritako egitura duen OSV perpausaren baitan. Batetik, perpaus hasierako 

egongunean, subjektua eta objektua konparatzean, Ezker Aurreko Negatibotasuna (Left 

Anterior Negativity) erakutsi du OSV egiturak. Bestetik, SOVko objektua eta OSVko 

subjektua konparatzean beste ezker aurreko negatibotasun (LAN) bat lortu dugu OSV 

egituran. Amaitzeko, aditz egongunean, P600 osagaia lortu dugu OSV egitura duen 

perpaus motan. 

 

6.7.1.1. Lekuz aldatutako osagaietan: Ezker Aurreko Negatibotasuna (LAN) 

Esperimentu honetako emaitzetan, lekualdatutako elementuek LAN osagaia erakutsi 

dute. Eratorritako OSV egituren objektu eta subjektu egonguneetan LAN bana lortu 

dugu, hurrenkera kanonikoko SOV egituren subjektuarekin eta objektuarekin, hurrenez 

hurren konparatu ditugunean.  

Perpaus hasierako subjektuak eta objektuak ERP bidez alderatzean (3. irudia), 

ezkerreko aurreko elektrodoetan uhin forma desberdinak aurkitu ditugu 200 eta 400 

ms.ko tartean.  
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 3. irudia: Ezker Aurreko Negatibotasuna perpaus hasierako objektu posizioan. Ezkerreko aurreko 

elektrodoan (F7), 400 milisegundo inguruan uhin gorria negatiboagoa
6
 da uhin urdina baino. Uhin 

gorriak, OSV baldintzaren objektua (ardia) prozesatzean, garunak sortzen duen korronte 

elektrofisiologikoa irudikatzen du. Uhin urdina SOVko subjektuari (otsoek) dagokio. Zenbaki bakoitia 

duten elektrodoak (F7 eta T3) ezkerraldekoak dira, eta bikoitiak (F8 eta T4) eskuinaldekoak. F7 eta F8 

aurreko elektrodoak dira, eta T3 eta T4 erdialdekoak (200-400ms. Temporal: ST x H, F(1,23) = 5.13, 

p(HF) < 0.03; ST x H x AP, F(2,46) = 7.38, p(HF) < 0.002). 

  

Euskararen SOV egiturako subjektua eta OSV egiturako objektuak erakutsi duten aldea, 

lekualdatutako objektua agertu eta 200 eta 400 milisegundoko tartean gertatzen da, 

ezkerraldeko aurreko elektrodoetan, perpaus mota, hemisferioak eta aurreko/atzeko 

faktoreek erakusten duten bezala. Beraz, badirudi, beste hizkuntzetan ikusi dugun 

                                                 
6
 Gertaerei Loturiko Potentzialekin egindako lanetan, ohitura bezala, negatibotasuna irudiaren goiko 

aldean irudikatzen da, eta positibotasuna beheko aldean. 

ARDIA otsoak jan du 

OTSOEK ardiak jan dituzte 

0  200  400  600  
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bezala (ikus 5. kapitulua) euskaraz ere, topikalizatutako osagaiek prozesatze zailtasunak 

eragiten dizkietela euskaldunen burmuinei. 

Perpauseko lehen hitzeko subjektuak eta objektuak konparatzean lortutako LAN 

honetaz gain, beste LAN bat lortu dugu perpauseko bigarren osagarria agertzen denean. 

Esperimentu honetan, bigarren osagarria, perpausaren bosgarren hitz posizioan agertzen 

da. Bosgarren hitzean dauden SOV egiturako objektuek eta OSV egiturako subjektuek –

ak forma dute, baina aurretik ikusitako osagarriak zehazten du oraingo hau objektua ala 

subjektua den. ERPetako emaitzek, 200-400 ms.ko tartean, ezkerraldeko negatibotasun 

bat (4. irudia) erakutsi dute.  

 

 

 

 4. irudia: Ezker Aurreko Negatibotasuna perpauseko bigarren osagarri posizioan. Uhinetan nekez 

ikusten bada ere, aurreko eta atzeko elektrodoen artean eta ezker eta eskuineko elektrodoen artean alde 

esanguratsua lortu da OSV perpausen subjektu posizioan (Parasagital: ST x H x AP, F(4,92) = 2.74 

p(HF) < 0.05) 

 

Objektuaren ondoren subjektua ikusteak LAN osagaia sortu du OSV egitura duten 

perpausetan. Efektu hau, informazioa berreskuratzearekin lotu izan da (Matzke et al, 

Ardia OTSOAK jan du 

Otsoek ARDIAK jan dituzte 
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2002). Objektua ikusi ondoren subjektua ikusten da, objektuari dagokion egongunean. 

Beharbada, prozesadore sintaktikoa ohartzea objektuari dagokion posizioan dagoela eta 

aurretik ikusitako objektuaren informazioa berreskuratzen da egongune honetan. 

Bestalde, efektu hau, norberak gidatutako irakurketako esperimentuetan ikusi dugun 

berrikuspen sintaktikoarekin lotu dezakegu. Objektu bat ikusi ondoren prozesadore 

sintaktikoa eraikitzen ari den egitura sintaktikoan subjektua txertatzeak sintaxiaren 

berrikuspen bat eragin bailezake. 

 

6.7.1.2. Egitura eratorrietako aditz egonguneko konplexutasun sintaktikoa: P600 

Egitura kanonikoaren eta eratorriaren aditzea konparatzean, ERPek, konplexutasun 

sintaktikoarekin lotzen den P600 (ikus 5. kapitulua) osagaia erakutsi digute erdiko 

atzeko elektrodoetan (5. irudia).  

 

 

 

 5. irudia: Eratorritako perpausen aditzean konplexutasun sintaktikoa: P600. Egitura eratorrian (uhin 

gorria), elektroi-txanoko erdiko elektrodoetan positibitate handiagoa ikusten da egitura kanonikoan 

Ardia otsoak JAN du 

Otsoek ardiak JAN dituzte 
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(uhin urdina) baino, 600-800 ms.ko tartean. Efektu hau atzeko aldean kokatzen da (Pz). (600-800 

MidLine: ST x AP, F(2,46) = 4.37 p(HF) < 0.02) 

 

Lekualdatutako objektuaz hasten den OSV baldintzaren aditz posizioan, ERP uhinek 

positibitate handiago dute subjektuaz hasten diren SOV baldintza kanonikoaren uhinek 

baino. Egitura eratorriaren aditz sintagmaren burura (aditzera) iristean, euskaldunen 

prozesadore sintaktikoa perpausaren egitura finkatzen saiatzen bada, egitura 

kanonikoaren itxurapen sintaktikoa finkatzeak baino lan gehiago eragingo dio. Egitura 

kanonikoaren aurrean, prozesadore sintaktikoak ez du aparteko lanik izango aditzera 

iristean. Aldiz, egitura eratorriaren aditzean, ASren egitura finkatzeko lekualdaturik 

dituen osagaiak berreskuratzea zailagoa egiten zaio parserrari.  

Azaldu berri dugun P600 honetaz gain, aditz egongunean, SOV eta OSV egiturak 

konparatzean beste emaitza esanguratsu bat lortu dugu berrehun eta laurehun 

milisegundo bitartean, baina perpaus motari bakarrik dagokiona. Hau da, gorago (ikus 

6.4. azpiatala) definitu diren hemisferio eta aurreko/atzeko faktoreek ez dute perpaus 

motarekin elkarrekintzarik erakutsi. Honetaz gain, efektu hau, definitu diren hiru 

egonguneetan (midline, parasagital, temporal) agertu da. Beraz, efektu honek 

adierazten duen gauza bakarra da SOV eta OSV egituren aditzak desberdintasun 

elektrofisiologikoak erakutsi dituela berrehun eta laurehun milisegundo bitartean, baina 

ezin da efektu hori kokatu; alegia, efektua orokor bezala agertzen da burmuin osoan 

(200-400 MidLine: ST, F (1,23) = 6.11 p(HF) < 0.02; Parasagital: ST, F(1,23) = 5.20 

p(HF) < 0.03; Temporal: ST, F(1,23) = 6.87 p(HF) < 0.02). Beharbada, efektu positibo 

goiztiar hau erlazionatua egon daiteke aurreko hitzetik argumentu banaketa zein izango 

den jakitearekin.  

 

6.7.2. Kate anbiguoak  

 

Kate anbiguoak aditza irakurtzean desanbiguatzen dira. Esperimentuko materialetan 

ikusi ditugun kate anbiguoak berriro errepikatuko ditugu hemen. 

 

(3)  Otsoak ardiak jan ditu 

(4)  Ardiak otsoak jan ditu 
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Egitura kanonikoa duten kate anbiguoen osagaiek eta egitura eratorria dutenarenek –

ak amaiera dute biek. Hurrenkera berean dauden bi elementu berdinen konparaketaz 

espero daitekeen bezala, ez da emaitza esanguratsurik lortu oraindik desanbiguatu gabe 

dagoen kate anbiguoan. Aldiz, behin aditza agertuta, euskaldunak eraikitzen duten 

subjektu-objketu hurrenkerak semantikoki kale egiten du OSV egitura duten kate 

anbiguoen aditzean. Egitura berrikusi behar duten OSV perpausak, berrikuspenik behar 

ez duten SOV perpausekin aditz posizioan konparatzean osagai negatibo hasten da. 

Osagai honek aditz laguntzailean ere jarraitzen du. 

 

6.7.2.1. Kate anbiguoen osagaietan emaitza esanguratsurik ez 

Perpauseko lehen hitzak berdinak dira amaieran SOV egitura izango duen perpausean 

eta OSV egitura izango duen perpausean. Horregatik, perpaus hasierako lehenengo 

osagaiak konparatzean ERPek ez dute emaitza esanguratsurik erakutsi (6. irudia). 

 

 

 

 6. irudia: Kate anbiguoen lehenengo osagaien hizkuntz formak berdinak dira bi baldintzetan. Hori 

dela eta ardiak eta otsoak konparatzean estatistikak ez du emaitza esanguratsurik erakutsi, bi baldintzen 

lehenengo hitzen ERP hauetan ikusi daitekeen bezala. 

ARDIAK otsoak jan ditu 

OTSOAK ardiak jan ditu 
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 Kate anbiguoen lehen osagaian emaitza esanguratsurik ez lortzeak adierazten du 

euskaldunen prozesadore sintaktikoarentzat berdinak direla SOV egituran –ak forma 

duen lehen hitza eta OSV egiturako –ak duen lehen hitza. 

Bestalde, kate anbiguoen bigarren osagaiak, lehenengo osagaiak duen –ak forma bera 

du OSV egitura izango duten perpausetan eta SOV egitura izango dutenetan. Oraindik 

orain, eta aditza ikusi arte, euskaldunek ezin dute kate anbiguoen artean bereizketarik 

egin. Hau da, ezin dute jakin irakurtzen ari diren kate anbiguo horrek SOV egitura duen 

ala OSV egitura duen. Dena den, 3. kapituluko bigarren esperimentuan ikusi dugunez, 

euskaldunek kate anbiguoak SOV egitura balute bezala prozesatzen dituzte. ERPak bide 

beretik doaz, eta –ak amaiera duten bigarren osagaien artean alde esanguratsurik ez dute 

erakutsi (7. irudia).  

 

 

 

 7. irudia: Kate anbiguoen bigarren osagaien hizkuntz formak berdinak dira bi baldintzetan. Hori dela 

eta ardiak eta otsoak konparatzean estatistikak ez du emaitza esanguratsurik erakutsi, bi baldintzen 

bigarren hitzen ERP hauetan ikusi daitekeen bezala. 

 

Beraz, -ak formaz amaitzen diren bi osagai prozesatzen dituztenean, berdin egiten 

dute. Euskaldunek anbiguoa den lehenengo formak prozesatzean ez dute bereizketarik 

egiten, eta bigarren formak prozesatzean anbiguotasun horrek bere horretan jarraitzen 

duenez, berriro ere, ez dute alderik erakusten. 

Ardiak OTSOAK jan ditu 

Otsoak ARDIAK jan ditu 
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6.7.2.2. Kate anbiguoen desanbiguazio semantikoa 

 Esperimentu honetako kate anbiguoak aditzera iristean desanbiguatzen dira. 

Desanbiguazio semantikoa da. Hau da, perpauseko bi osagaien artean dagoen harreman 

semantikoak bultzatuta, aditza irakurtzeak, osagaietako bat subjektu bezala eta bestea 

objektu bezala interpretatzea dakar. Honek ez du esan nahi, osagaien arteko harremanak 

desanbiguatzen duenik kate anbiguoa; otsoen eta ardien arteko harremana edozein izan 

daiteke, baina jan aditza ikustean, otsoek ardiak jaten dituztela ohartzen gara eta 

alderantziz ez dela gertatzen. Dena den otsoek eta ardiek gauza asko egin diezazkiokete 

elkarri, desanbiguazio semantikorik lortu gabe: otsoek ardiak ikus ditzakete, usain 

ditzakete, ostikatu ditzakete, etab. Eta berdin alderantziz, ardiek otsoak ikus ditzakete, 

usain ditzakete, ostikatu ditzakete, etab. 

 Beraz, esperimentu honetako kate anbiguoen aditz egongunea oso garrantzitsua da. 

Egongune honetan, kate anbiguoen egitura eta hitz hurrenkera zehaztuko dira. Aditza 

ikustean, kateetako batzuk subjektu-objektu hurrenkera izango dute, eta beste batzuk 

objektu-subjektu hurrenkera. 

 Aditzean gertatzen den desanbiguazioa semantikoa izan arren, berregituraketa 

sintaktiko bat eragitea espero dugu. Beste hizkuntzetan, anbiguotasunekin lan egin 

denean, desanbiguazio sintaktikoak (Matzke et al 2002) edo semantikoak (Hagoort 

2003) izan dira (ikus 5. kapitulua). Lehenago ere ikusi dugu semantikarekin 

erlazionatzen den osagaia N400 dela, eta berregituraketa sintaktikoarekin lotzen dena 

P600 osagaia dela. Horregatik behar bada, OSV egitura duten kate anbiguoetan N400 

eta P600 osagaiak lortzea esperoko genuke. Dena den, esperimentu honen itxurako 

berranalisi semantiko eta sintaktikorik ez da burutu ERPak egin diren beste 

hizkuntzetan, eta ondorioz, aurreikuspenek ez dute oinarri sendorik.  

 Kate anbiguoen aditz egonguneko ERP uhinak aztertzean, bi emaitza nagusi aurkitu 

ditugu. Batetik, berrehun eta laurehun milisegundoko tartean atzeko positibitate bat, eta 

seiehun eta zortziehun milisegundoko tartean aurreko negatibotasun bat (8. irudia).  
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8. irudia: Kate anbiguoen desanbiguazio puntua: atzeko positibitatea eta aurreko negatibotasuna. Irudi 

honetan bi osagai ikus ditzakegu. Lehenengoa, atzeko elektrodoetan (O1 eta O2) berrehun eta laurehun 

milisegundo bitartean OSV egituren uhin gorriak positiboagoak dira SOV egiturenak baino. (200-400 

Parasagital: ST x AP, F(4,92) = 4.97 p(HF) < 0.01; eta Temporal: ST x AP, F(2,46) = 5.13 p(HF) < 

0.01). Bigarren osagaia, seiehun eta zortziehun milisegundo bitartean, aurreko elektrodoetan (F3 eta F4) 

ikus daiteken negatibotasuna da (600-800 Temporal: ST x AP, F(2,46) = 4.09 p(HF) < 0.02; eta 

Temporal: ST x H, F(1,23) = 4.69 p(HF) < 0.04).  

 

Kate anbiguoen egitura atzematean (aditz posizioan), perpaus motetako batek (SOV) 

prozesatze koste berezirik behar ez duen bitartean, besteak (OSV) eraikitako perpaus 

egitura berrikusi behar du. Berrikusketa hau, perpauseko hitzen semantikak bultzatzen 

du eta berranalisi sintaktikoa eragiten du. Aditza ikusi eta 200-400 ms.ko tartean agertu 

zaigun positibitatea P300 osagaiarekin lotu dezakegu. Osagai hau, ezohikoa den 

zerbaitek sortzen du, eta ez du zertan hizkuntzazkoa izan behar (Coulson, King, eta 

Kutas 1998). Pentsa dezakegu, semantikak eragiten duen berrikusketa sintaktikoaren 

aurrean, euskaldunen burmuinak harridura efektu bat erakusten dute. Harridura horren 

ondoren, seiehun milisegundotik aurrera, irakurtzen ari den perpausa ulertzen saiatzen 

Ardiak otsoak JAN ditu 

Otsoak ardiak JAN ditu 
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da, bai semantikoki eta baita sintaktikoki ere. Berrikusketa sintaktikoak P600 sortzen 

badu ere, kasu honetan, berrikusketa sintaktikoa eta semantikoa delakoan gaude, eta 

beharbada horixe da ERP emaitzek erakutsi duten aurreko negatibotasun berantiar 

horrek. Gainera, negatibotasun berantiar hau, hurrenkera eratorriko kate anbiguoen aditz 

laguntzailean ere ikus dezakegu (9. irudia). 

 

 

 9. irudia: Kate anbiguoen aditz laguntzaile guneko aurreko negatibotasuna. Semantikaren ondorioz 

berrikusketa sintaktiko bat duten OSV kate anbiguoen aditzean, 600-800 ms.ko tartean ikusi dugun 

aurreko negatibotasunak aditza laguntzailean ere jarraitzen du. Irudi honetan ikus daitekeenez aurreko 

elektrodoek (F7 eta F8) negatibotasun handiagoa erakusten dute berrikusketa duten (uhin gorria) OSV 

perpausen kasuan (200-400 Parasagital: ST, F(1,23) = 5.06 p < 0.03; Temporal: ST x AP, F(2,46) = 3.45 

p < 0.04). 

 

 

6.7.3. Kate anbiguoak eta ez anbiguoak konparatzen 

 

 Esperimentu honetako kate anbiguoak eta anbiguoak ez direnak elkarrekin 

konparatzean, SOV egitura duten perpausen lehen hitzean (-ek) eta kate anbiguoen 

lehen hitzean (-ak) ez da emaitza esanguratsurik lortu berrehun eta laurehun 

Ardiak otsoak jan DITU 

Otsoak ardiak jan DITU 
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milisegundoko tartean; hau da, ez da Ezker Aurreko Negatibotasunik lortu. Aldiz, OSV 

hurrenkerako lehen hitza (-a) eta kate anbiguoena (-ak) alderatzean, ERPek LAN 

osagaia erakutsi dute anbiguotasunik ez duen baldintzaren lehen hitzean (10. irudia). 

 

 

 

 

 10. irudia: Ezker Aurreko Negatibotasuna perpaus hasierako objektu posizioan. Irudi honetan ikusten 

den kate anbiguoa OSV egitura izango duenari badagokio ere (250-450 MidLine: ST x AP, F(2,46) = 

3.89 p(HF) < 0.03; Temporal: ST x H x AP, F(2,46) = 3.89 p(HF) < 0.03), lehen hitzean ez dago alderik 

kate anbiguoen artean. Horregatik, OSV baldintzako lehen hitza eta  SOV egiturako kate anbiguoko lehen 

hitza konparatzean emaitza esanguratsua izan da (200-400 ms, Parasagital: ST x H x AP, F(4,92) = 4.61 

p(HF) < 0.002; 300-500 ms., Temporal: ST x H x AP, F(2,46) = 6.33 p(HF) < 0.02). 

 

Bestalde, kate anbiguoen aditz desanbiguatzaile gunean, emaitza esanguratsuak lortu 

dira SOV egitura ez anbiguoa eta kate anbiguoak konparatzean. Dena den, SOV 

egiturako kate anbiguoa SOV egiturarekin konparatzean lortu diren emaitzek ez dute 

elkarrekintzarik erakutsi (200-400 MidLine: ST, F(1,23) = 7.75 p(HF) < 0.2; 

Parasagital: ST, F(1,23) = 6.28 p < 0.02; 700-900 MidLine: ST, F(1,23) = 5.12 p(HF) < 

ARDIAK otsoak jan ditu 

ARDIA otsoak jan du 
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0.04). Aldiz, aditzean desanbiguazio semantikoa duen OSV kate anbiguoa eta SOV 

egitura ez anbiguoa aditz posizioan konparatzean lortu diren emaitzak, bi kate 

anbiguoak konparatzean (8. irudia) lortutakoen berdinak dira, hau da atzeko 

positibitatea berrehun eta laurehun milisegundo tartean, eta ondoren, laurehun 

milisegundotik aurrera aurreko negatibotasun (11. irudia). 

 

 

 

 

 11. irudia: Kate anbiguoen desanbiguazio puntua eta SOV egitura ez anbiguoen aditz egongunea: 

kate anbiguoak konparatu ditugunean bezala, atzeko positibitatea eta aurreko negatibotasuna erakutsi 

dute ERPek. Irudi honetan bi osagai ikus ditzakegu. Lehenengoa, atzeko elektrodoetan (O1 eta O2) 

berrehun eta laurehun milisegundo bitartean, OSV kate anbiguoen uhin gorriak negatiboagoak dira SOV 

egitura ez anbiguoenak baino. (200-400 MidLine: ST x AP, F(2,46) = 9.41 p(HF) < 0.001; Parasagital: 

ST x AP, F(4,92) = 8.71 p(HF) < 0.001; eta Temporal: ST x AP, F(2,46) = 9.93 p(HF) < 0.004). 

Bigarren osagaia, estimulua agertu eta laurehun milisegundotara hasten den aurreko elektrodoetan (F3 

eta F4) ikus daiteken negatibotasuna da (400-600 Temporal: ST x AP, F(2,46) = 5.03 p(HF) < 0.02; 600-

800 Parasagital: ST x AP, F(4,92) = 3.92 p(HF) < 0.03; Temporal: ST x AP, F(2,46) = 8.26 p(HF) < 

0.002; eta Temporal: ST x H, F(1,23) = 5.50 p(HF) < 0.03).  

 

Ardiak otsoak JAN ditu 

Otsoek ardiak JAN dituzte 
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Kate anbiguoen eta ez anbiguoen konparaketarekin amaitzeko, esango dugu, aditz 

laguntzailearen posizioan, aditz posizioan bezala, emaitza esanguratsuak lortu direla 

SOV baldintza ez anbiguo kanonikoa eta bi kate anbiguoak konparatzean. Dena den, 

aditz posizioan bezala, laguntzaile posizioan elkarrekintza gehiago lortu dira OSV 

egitura duen kate anbiguoa eta SOV hurrenkera kanonikoa konparatzean.  

Kate anbiguoen artean dauden desberdintasunak eta OSV egiturako katea anbiguoa 

eta SOV egitura kanonikoaren artean dauden desberdintasunak oso antzekoak dira. 

Beharbada, honek lagun gaitzake esatera kate anbiguoak SOV egiturak bezala ulertzen 

direla, behintzat, kontrakoa esango duen elementu desanbiguatzailerik ez badago. 

 

6.7.4. Bestelako emaitzak 

 

Euskarazko SOV hitz hurrenkera kanonikoaren eta OSV eratorriaren prozesatzea 

aztertzeko burutu den ERP esperimentu honetan, emaitzen atalean komentatu ez diren 

beste ERP emaitza esanguratsu batzuk lortu dira. Beste hizkuntzetan egin diren ERP 

ikerketak ikusita, euskararako espero ez ditugun emaitzak izan dira, eta ondorioz, 

zailagoa egin zaigu azalpena bilatzea. Hala ere, emaitza hauei buruzko hausnarketak 

eginez, euskaraz egin daitezkeen beste ERP ikerketa batzuk bultzatu nahi dira. 

Hasteko, perpauseko lehen osagairen ondorengo postposizio sintagman lortu ditugun 

emaitzak ikusiko ditugu.  

 

(5)  Otsoak Gorbeia mendiko larretan ardiak jan ditu. 

 

Gogoratu, ERP esperimentuetan ohiko prozedura dela aztertu nahi diren bi 

elementuren tartean zerbait jartzea. Normalean, helburua, hitz batean lortutako emaitzak 

hurrengo hitzean ez gainjartzea da; hau da, estimulu batetan lortutako uhinek ez 

kutsatzea hurrengo estimuluak eragiten dituen uhinak. Gure esperimentuaren kasuan 

helburua bikoitza izan da; uhinak ez gainjartzeaz gain, PSa tartekatzearekin bi elementu 

berdinek eragin dezaketen lista interpretazioa ekidin dugu
7
. 

                                                 
7
 Harald Clahsenek komunikazio pertsonal batean ikusarazi didan bezala. 
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Honetaz aparte, zenbait ikertzailek, perpauseko elementuen tartean tartekatutako 

PSak erabiltzen dituzte, lehen osagaiak eragin ditzakeen ERP osagaien jarraikortasuna 

begiratzeko (Fiebach et al. 2002; Felser et al. 2003). Normalean, LAN bat sortzen duen 

elementu baten ondoren txertatutako PSan, uhinen negatibotasuna hedatu izan da (12. 

irudia). 

 

 

 

 12. irudia: 5 segundoko irudi honetan, objektuzko galdetzaileak (wen) sortzen duen uhin hautsiak 

negatibotasuna mantentzen du hiru PSetan zehar (Fiebach et al. 2002).  

 

Goiko irudian, LAN baten ondorengo PSan zehar hedatzen negatibotasuna, 

lekualdatuta dagoen elementu batek memorian gorde beharrarekin lotu da (Felser et al. 

2003). Alabaina, goiko irudiko efektua esanguratsua bada ere perpaus mota eta denbora 

leihoaren elkarrekintzan (ikus Fiebach et al. 2002: 261. orrialdea), ez da esanguratsua 

PS bakoitzean oinarri-lerroa (baseline) ipiniz gero (Fiebach et al 2002: 268. orrialdea). 

Gainera, irudiko adibide berak erabilita baina hiru PS erabili ordez PS bakarra erabilita, 

LANaren ondoren hedatzen negatibotasuna ikus badaiteke ere, ez da esanguratsua 

(Fiebach et al 2002: 262. orrialdea).  

Euskarazko esperimentuan, perpauseko lehenengo osagaiaren ondoren tartekatu 

dugun hiru hitzeko PSaren lehen hitzean desberdintasun esanguratsuak lortu ditugu (13. 

irudia).  

Fiebach et al. 2002 
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 13. irudia: Esperimentuko perpaus mota guztiak, lehen hitzetik hasi eta PSaren azken hitzeraino (2 

segundo). Irudikatutako erdiko elektrodoetan lau perpausen arteko aldeak ikus daitezke lehenengo hitza 

agertu eta bi segundotako denbora tartean. Anbiguoak ez diren perpausen artean (uhin urdin iluna eta 

gorria) OSV egiturako perpausak positiboagoak dira SOV baino PS osoan zehar.  

  

Perpaus moten artean, PSan aurkitu dugun diferentzietako bat alemanez (12. irudia) 

ikusi dugun negatibotasun jarraitu horren antzeko bat daukagu anbiguoak ez diren SOV 

eta OSV perpaus motak konparatzean (14. irudia). Esperimentu honetan, PSren 

estatistika egiteko perpausaren bigarren hitza aukeratu da, hau da PSren lehenengo 

hitza. 

 

 

Ardiak Gorbeia mendiko larretan 

Otsoak Gorbeia mendiko larretan 

Ardia Gorbeia mendiko larretan 

Otsoek Gorbeia mendiko larretan 
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2. hitza denbora kokagunea (elkar)eragina DF F = p  (HF) <
Ez-anbiguoak 200-400 Parasagital ST 1,23 6.60 0.0172

SOV-OSV Temporal ST x H x AP 2,46 16.25 0.0004
400-600 MidLine ST 1,23 14.08 0.0010

Parasagital ST 1,23 13.10 0.0014
Temporal ST 1,23 5.19 0.0323
Temporal ST x H x AP 2,46 10.55 0.0030

600-800 MidLine ST x AP 2,46 4.32 0.0462
Parasagital ST x H x AP 4,92 2.86 0.0283
Temporal ST x H x AP 2,46 7.40 0.0107  

14. irudia: Anbiguoak ez diren SOV eta OSV konparatzean, esanguratsua den  negatibotasun 

handiagoa erakutsi dute ERPek PSko bigarren hitz osoan zehar. 

 

Lekualdatutako objektuan aurkitu dugun ezker aurreko negatibotasunak (LAN), 

beraz, jarraipena izan du PSan zehar. Badirudi, euskaldunen prozesadore sintaktikoak  

lekualdatutako osagaia “gordetzeko” lan egiten duela, alemanieraz erakutsi nahi izan 

duten bezala (Fiebach et al 2002, Felser et al 2003). Lekualdatutako osagaiak memorian 

gordetzeko parserrak egin beharreko lana bat dator laneko memorian (working memory) 

metatze eta integratze kostua bereizten dituen Syntactic Prediction Locality Theoryrekin 

(Gibson 1998). 

Bestalde, goiko 13. irudian ikus daitekeenez, ERP uhinek baldintza anbiguoen artean 

ere, begi-bistakoak aldeak erakusten dituzte. Era berean, nahiz eta kate anbiguoen lehen 

osagaiek –ak forma izan biek, estatistikak ere alde esanguratsuak topatu ditu kate 

anbiguoen artean (15. irudia). 

 

2. hitza denbora kokagunea (elkar)eragina GL F = p  (HF) <
Anbiguoak 200-400 Parasagital ST 1,23 15.51 0.0007
SOV-OSV Temporal ST x AP 2,46 5.16 0.00327

Temporal ST x H x AP 2,46 6.76 0.0140
400-600 MidLine ST 1,23 4.42 0.0466

Parasagital ST 1,23 6.22 0.0202
Temporal ST 1,23 5.57 0.0271

600-800 Parasagital ST x AP 4,92 7.80 0,0014
Parasagital ST x H x AP 4,92 2.98 0.0371  

15. irudia: Perpauseko bigarren hitzean (PSaren hasiera), kate anbiguoen artean topatutako alde 

esanguratsuak.  

 

 Kate anbiguoen lehen hitzean desberdintasun adierazkorrik lortu ez arren (6. irudia), 

posposizio sintagma hasterekin batera emaitza esanguratsuak atera dira. Kontuan hartuta 

bi kate anbiguoen lehen hitzek forma bera dutela (–ak), emaitza honen zergatia bilatzen 

zaila da. Momentuz, kate anbiguoen PSaren lehen hitzean lortutako emaitzak azaltzeko 
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esan dezakegun gauza bakarra da, PSaren lehen hitzek alde handia dutela euren artean. 

Argiago esateko, buru azkena den aldetik, euskaraz sintagmek buruak amaieran 

agertzen dira. Hiru hitzeko PS bat badaukagu, posposizioa azken hitzari itsatsita 

agertuko da. Beraz, lehenengo bi hitzek ez dute posposizioaren markarik izan beharrik. 

Esperimentu honetako materialak sortzeko garaian, subjektuak, objektuak eta aditzak 

izan diren hitzei arreta handia jarri bazaie ere, PSari (ERP efektuak bereizteko den 

heinean) ez zaio horren arreta handia ipini. Horregatik, batzutan, PSetako lehen osagaia 

errazago uler daiteke aurretik duen hitzaren arabera (ikus 4. eranskina). bada posibilitate 

bat non parte hartzaileek lehenengo DSa PS barruan interpreta zezaketen PSak tokia 

adierazten zuenean esaterako. 

 Lehenengo osagarriaren emaitzetan ikusi dugun bezala, SOV eta OSV perpaus motak 

konparatzean, lekualdatutako elementuekin erlazionatzen den LAN osagaia lortu dugu 

perpaus hasierako objektu egongunean. Bi baldintza anbiguoek lehen osagarrien 

egongunean, bere aldetik, ez dute diferentzia esanguratsurik erakutsi (biek –ak forma 

dute). SOV egiturako lehen hitza kate anbiguoen lehen hitzarekin konparatzean, 

halaber, estatistikoki desberdinak diren emaitzak lortu ditugu 600 eta 800 milisegundo 

bitartean (16. irudia). 
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16. irudia: Perpauseko lehenengo osagai egongunean, SOV perpaus mota (-ek) eta SOV kate 

anbiguoa (-ak) konparatzean, positibitate txiki bat erakusten dute eskuinaldeko elektrodo temporalek 

(600-800 Temporal: ST x H, F(1,23) = 4.51 p(HF) < 0.05). Era berean, irudia jarri ez arren, OSV kate 

anbiguoko lehen hitzak (–ak) eta SOVko lehenak (-ek) ERP emaitza esanguratsua erakusten dute (600-

800 Temporal: ST x H x AP, F(2,46) = 8.88 p(HF) < 0.001). 

 

Subjektuen artean lortutako aldeak erakusten du –ek eta –ak forma duten osagaien 

aurrean prozesatzeko sistemak desberdintasuna antzematen duela. Bide beretik doaz 3. 

kapituluan ikusi dugun bigarren esperimentuko emaitzak. Honetaz gain, beste ERP 

ikerketa batean ere, anbiguoa eta anbiguoa ez den lehen hitzean ikusi dute anbiguoek 

P600 bat eragiten dutela, anbiguoak ez direnekin konparatzean (Frisch et al. 2002). 

Beharbada, guk daukaguna ere hauxe izan daiteke. 

Azkenik, emaitzekin bukatzeko, kate anbiguoak eta SOV egiturako perpausak, 

bigarren osagarri egongunean (bosgarren hitza) konparatuko ditugu. Berriro ere, ERPek 

emaitza esanguratsuak erakutsi dituzte 200-400 eta  600-800 milisegundoko tarteetan 

(17. irudia). 

 

 

 

OTSOAK ardiak jan ditu 
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17. irudia: Perpauseko bigarren osagarri egongunean, SOV perpaus mota eta SOV kate anbiguoa 

konparatzean, emaitza esanguratsuak lortu dira (200-400 Parasagital: ST x H x AP, F(4,92) = 4.23 p(HF) 

< 0.01; 600-800 Parasagital: ST, F(1,23) = 7.68 p(HF) < 0.02). Eta OSV kate anbiguoko bosgarren hitza 

eta SOVko egiturakoa konparatzean ere emaitzak esanguratsuak dira (600-800 Parasagital: ST x AP, 

F(4,92) = 3.30 p(HF) < 0.05; Temporal: ST x H x AP, F(2,46) = 8.73 p(HF) < 0.001). 

 

Kate anbiguoen eta SOV egituraren arteko diferentzia hauek ikusita norbaitek pentsa 

dezake euskarazko perpaus anbiguoek ez dutela SOV berezko irakurketa. Dena den, 

pentsatzekoa da, kate anbiguoetan lortutako emaitzek ez dutela desberdintasun 

sintaktikorik adierazten. Haatik, desberdintasun hauek perpaus mota desberdinekin lotu 

beharko lirateke. Hau da, esperimentu honetan, partaideek kate anbiguoak eta SOV 

egiturako perpausak irakurtzen dituztenean, morfologikoki desberdinak diren bi egitura 

prozesatzen ari dira. Ondorioz, bi perpaus moten prozesatzea desberdina da. Gainera, 

kate anbiguoen aditz desanbiguatzailea agertu ostean, bi kate anbiguoen eta SOV 

egituraren arteko desberdintasunen antzekotasuna aldatzen da. Alegia, SOV egiturarekin 

jarraitzen duen kate anbiguoaren eta SOV egituraren arteko desberdintasunak oso 

txikiak dira eta perpaus motari dagokie batez ere. Aldiz, gorago ikusi dugun bezala (11. 

irudia) OSV egitura berreraiki behar duen kate anbiguoaren eta SOV egituraren arteko 

aldea nabarmen handitzen da eta elkarrekintza ugari gertatzen dira, batez ere 

aurreko/atzeko faktorearekin. Hain zuzen ere, aditzaren eta laguntzailearen 

egonguneetan kate anbiguoak konparatu ditugunean lortu ditugun emaitzen antzekoak 

dira hauek. 

Otsoak ARDIAK jan ditu 

Otsoek ARDIAK jan dituzte 
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7.0. Sarrera 

 

 Lan honetan euskal hitz hurrenkeraz aritu gara. Burutu ditugun azterketek 

iradokitzen digute euskal hitz hurrenkera kanonikoa SOV dela.  

 Tesiaren lehenengo kapituluan ikusi dugu euskal hitz hurrenkera aztertu duten 

hizkuntzalari gehienek SOV hurrenkera hartu dutela euskararen hitz hurrenkera 

kanonikotzat (De Rijk 1969, Eguzkitza 1986, Ortiz de Urbina 1989, Laka 1990, 

Artiagoitia 1995, Fernandez 1998, Elordieta 2001, Arregi 2001, besteren artean). 

Bestalde, zenbait hizkuntzalarik Kayneren (1994) antisimetriari jarriki euskararen eta 

orokorrean munduko hizkuntza natural guztien hurrenkerak SVO izan behar duela 

proposatzen dutela ikusi dugu (Ormazabal et al. 1994, G. Elordieta 1997, Haddican 

2004, Vicente 2004). Oinarrizko hitz hurrenkera batetik zein bestetik abiatuta, ikusi 

dugu foku egitura informatiboek eraginda euskararen hitz hurrenkerak aldaketak izan 

ditzakeela (De Rijk 1969, Ortiz de Urbina 1989, Osa 1999), eta bai euskararen hitz 

hurrenkera kanonikotzat SOV hartzen dutenak, bai SVO hartzen dutenak hitz 

hurrenkera aldaketa hauek eratorritzat hartzen dituztela (Haddican 2004). Zentzu 

honetan, tesi honetan burutu dugun ikerketa esperimentalean ezin dugu bereizi bi 

azterketa hauetatik egokiena. Izan ere, euskararen hitz hurrenkera kanonikoa oinarrian 

SOV izanez gero, egitura informatibo desberdina izango duen SVO hitz hurrenkera 

lortzeko mugimendu sintaktikoen beharra baitugu. Era berean, oinarrian SVO bada 

euskararen hitz hurrenkera kanonikoa, gauzatzen den SOV hurrenkera lortzeko 

perpauseko osagaiak lekuz aldatu behar ditugu, eta hemendik beste pausu bat eman 

behar dugu foku egitura informatibo jakin bat izango duen SVO hitz hurrenkera 

lortzeko. 

Tesi honetan erabili ditugun teknikek eta materialek ez dute hizkuntzalaritza 

formalean eztabaidatzen diren bi hipotesi hauen artean bereizteko aukerarik ematen. 

Aldiz, teknika eta material hauek euskal hitz hurrenkerek duten konplexutasun 

sintaktikoaren zantzu elektrofisiologikoak eta prozesatze zamak aztertzen lagundu 
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digute. Perpausen prozesatzea aztertzeko aukera eman diguten teknika psiko-

/neurolinguistikoek eratorritako hitz hurrenkerek euskaldunen burmuinetan eragiten 

dituzten prozesatze zamak topatu ditugu. 

 

 

7.1. Prozesatze zantzuak 

 

 Norberak gidatutako irakurketa erabiliz burutu ditugun esperimentuek erakutsi digute 

SOV hitz hurrenkera OSV hitz hurrenkera baino azkarrago prozesatzen dela eta 

objektuaren ondoren subjektua prozesatu behar dugunean eraikitzen hasi garen egitura 

sintaktikoa berrikusi behar dugula  (1. irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. irudia: norberak gidatutako irakurketako emaitzek erakutsi dute SOV eta OSV hurrenkeren arteko 

aldea (ezkerreko irudia) esanguratsua dela (p<0.005). SOV eta OSV hitz hurrenkeren lehenengo bi 

osagaien artean dagoen elkarrekintzak (F=7.2; p<0.02) adierazten du OSV hurrenkeran objektua irakurri 

ondoren subjektua irakurtzeak prozesatze kostua nabarmen handitzen duela, hau da, errazagoa da S>O 

hurrenkera prozesatzea O>S hurrenkera prozesatzea baino.  

 

 Bestalde, norberak gidatutako irakurketak erakutsi digu SVO eta OVS hitz 

hurrenkeren artean ez dagoela irakurketa-denbora alderik (2. irudia).  
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 2. irudia: SVO eta OVSren arteko aldea  ez da esanguratsua (p>0.5). 

 

 Ikusirik beste hizkuntza batzuetan hitz hurrenkera eratorriek prozesatze denbora 

gehiago behar dutela kanonikoek baino (Sekerina 2003), euskaraz lortutako emaitza 

hauek iradokitzen digute SOV hitz hurrenkera oinarrian sortzen dela eta OSV, SVO eta 

OVS eratorriak direla. Dena den, norberak gidatutako irakurketak jartzen dizkigun 

murriztapenak direla eta, ez ditugu SOV eta SVO hitz hurrenkerak konparatu. Teknika 

honek perpauseko osagaiak elkarrekin konparatzeko aukera ematen digu, baina 

konparatzen diren osagaiak kategoria berekoak izan behar dute. Hau da, aditzak 

aditzekin konparatu behar dira eta izenak izenekin. Afasikoekin egindako lan askok 

erakusten du nola hizkuntz patologiak dituzten gaixoek arazo bereiziak izan ditzaketen 

izen eta aditzekin (Caplan 1992). Horregatik, SOV eta SVO hitz hurrenkerak 

konparatuko bagenitu ezingo genuke hitzez hitzezko azterketarik burutu. 

  

 

7.2. Zantzu elektrofisiologikoak 

 

 ERPak erabiliz burutu dugun esperimentuko emaitzek erakutsi digute SOV eta OSV 

hitz hurrenkera konparatzean, azken honek konplexutasun sintaktikoarekin lotutako 

ERP osagaiak eragiten dituela (3. irudiko LAN eta P600 osagaiak).  
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3. irudia: Ezkerreko irudian LAN osagaia ikus dezakegu lekuz kanpo dagoen objektuan aurreko ezker 

elektrodoan (F7). Eskuineko irudian, objektua lekuz aldatuta duen perpauseko aditzean gertatzen den 

P600 osagaia ikus dezakegu atzeko elektrodoan (Pz). 

 

 Hain zuzen ere, ERP bidez ikertu diren beste hizkuntzetan antzeko egiturak aztertuta 

(objektu igoerak, topikalizazioak, objektuzko galderazko eta erlatibozkoak), 

konplexutasun sintaktikoarekin lotuta dauden LAN eta P600 osagaiak lortu dituzte 

(Friederici 2002). Datu hauetatik ondorioztatu dugu OSV hitz hurrenkera sintaktikoki 

konplexuagoa dela SOV baino, eta beraz, azken hau euskararen hitz hurrenkera 

kanonikoa dela, eta bestea sintaktikoki eratorria. 

 

 

7.3. Kate anbiguoak 

 

 Esperimentuetan lortu dugun beste emaitzetako batek erakutsi digu kate anbiguoak 

hurrenkera kanonikoa balute bezala prozesatzen direla.  

 

7.3.1. Esperimentu psikolinguistikoak 

   Ardia otsoak JAN du 

   Otsoek ardiak JAN dituzte 

ARDIA otsoak jan du 

OTSOEK ardiak jan dituzte 
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 Irakurketa denborei dagokienez, ikusi dugu aditza amaieran duten kate anbiguoak 

SOV hurrenkera duten perpausak bezala prozesatzen direla. Hitzez hitz egindako 

azterketetan ez dugu SOV eta OSV hitz hurrenkerak konparatzean topatu dugun 

elkarrekintzarik topatu. Horregatik ondorioztatu dugu kate anbiguoek ez dutela 

berranalisi sintaktikorik behar, eta SOV hitz hurrenkera izango balute bezala 

prozesatzen direla (4. irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. irudia: SOV eta ANB baldintzak hitzez hitz konparatzean, ez dugu perpaus mota eta osagaien 

arteko elkarrekintzarik lortu. 

  

 Aditza erdian duten kate anbiguoen kasuan, ANB-V-ANB kate anbiguoak SVO 

perpausak balira bezala prozesatzen dira, eta ez OVS bezala, nahiz hizkuntza inputak 

egituraketa biak onartzen dituen. Esperimentu hauen emaitzak osagaika aztertu 

ditugunean, ikusi dugu kate anbiguoen osagaiak eta SOV perpausen osagaiak ez direla 

era berean prozesatzen, eta aditza eta laguntzailearen artean elkarrekintza bat topatu 

dugu (5. irudia). 
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 5. irudia: SVO egitura duen pluraleko perpausa kate anbiguoarekin konparatzean lortu den emaitza 

esanguratsu bakarra laguntzaile posizioan izan da (p<.008). Honetaz gain, aditza eta laguntzailearen 

artean eta perpaus motaren artean elkarrekintza aurkitu dugu (F=5,924 p<.02). 

 

 Aditza erdian duten bi egiturak (SVO eta ANB-V-ANB) egitura eratorritzat hartzen 

baditugu, litekeena da esperimentuko partaideei zailago egitea kate anbiguoa 

prozesatzea SVO hitz hurrenkera prozesatzea baino. Dena den aditz laguntzailean 

aurkitutako efektu hau azaltzeko zaila da, eta beharbada kate anbiguoen ulermen 

ariketan lortutako emaitzekin lotuta egon daiteke 

 Ulermen ariketek erakutsi dute kate anbiguoek akats gehiago eragiten dituztela  

anbiguoak ez diren kateek baino. Esperimentuen prozedura azaltzean ikusi dugunez (3. 

eta 4. kapituluak), kate anbiguoei dagokien ulermen ariketako galderari “bai” nahiz “ez” 

erantzunez, erantzuna beti zuzena da, erantzun bakoitza katearen irakurketa bati 

baitagokio. Beraz, kate anbiguoetan egindako akatsek bi gauza adieraz ditzakete:  

 (a) Batetik, pentsa dezakegu esperimentuko partaideak konturatu direla kate 

anbiguoak irakurtzen ari direla, eta berdin zaiela “bai” ala “ez” erantzun. Hau egia 

balitz, kate anbiguoen ulermeneko galderen erantzunetan %50eko eredu bat aurkitu 

beharko genuke; hau da, erantzunen erdia alde batera joango litzateke (esaterako “bai) 

eta beste erdia beste aldera (adibidez “ez”). Ez da lortu dugun emaitza baina. 

Esperimentuko partaideak kate anbiguoak irakurtzen ari zirela konturatu izan balira, ez 

lukete hurrenkera kanonikoen prozesatze denbora bera lortuko. Aurkitu ditugun 
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prozesatze denborek erakusten digute esperimentuko partaideak ez direla konturako ere 

egin irakurtzen zituzten esaldiak anbiguoak zirenik. 

(b) Bestetik, kate anbiguoen ulermen ariketako akatsak azaltzeko, esan dezakegu 

kate anbiguoek prozesatze-ziurtasun maila baxuagoa dutela. Hala ere, kate anbiguoen 

prozesatze-azterketak eskaini dizkigun emaitzak tentuz hartu behar dira. Norberak 

gidatutako irakurketa bidez egindako beste hainbat esperimentuk erakusten dute kate 

anbiguoak egitura kanonikoak bezala prozesatu ohi direla (Kaan 1997; Sekerina 2003), 

eta alde horretatik gure emaitza hauek bat datoz alorreko ikerketek aurkitu izan 

dutenarekin. Hala ere, norberak gidatutako irakurketa erabili duten lan guztiek ez dute 

neurtu perpausa irakurri eta erantzuna emateko partaideek erabili duten denbora; 

esaterako, japonierari buruzko Tamaoka et al. 2003 lanean erantzunen zuzentasunaren 

berri ematen zaigu, baina ez erantzuteko behar izan den denbora. Guk tesi honetan, 

ulermen ariketako erantzunaz gain, kateak irakurri eta galderari erantzuteko erabili den 

denbora ere neurtu dugu. Beste ikerketetan, aldi baterako anbiguotasunak erabili izan 

dira, hots, hurrenkeraren puntu bateraino bakarrik anbiguoak diren hizkuntza 

materialak. Aldiz, tesi honetan, hurrenkera osoa da anbiguoa, eta ez da inon 

desanbiguatzen.  

 

7.3.2. Esperimentu neurolinguistikoak 

 

 ERP esperimentuan aztertu ditugun kate anbiguoak munduko ezagutzak aditzean 

desanbiguatzen zituen hiztunak, nahiz eta hizkuntza egituraren ikuspuntutik anbiguoak 

izaten jarraitzen zuten. Honek esan nahi du, lehenengo bi osagaiek –ak forma zutela, eta 

beraz, bietako edozein izan zitekeela subjektu singularra edo objektu plurala. Kate 

anbiguoen lehenengo bi osagaietan, ERPek ez dute desberdintasun esanguratsurik 

erakutsi (6. eta 7. irudia). 
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 6. irudia: Kate anbiguoen lehenengo osagaien hizkuntz formak berdinak dira bi baldintzetan. Hori 

dela eta ardiak eta otsoak konparatzean estatistikak ez du emaitza esanguratsurik erakutsi, bi baldintzen 

lehenengo hitzen ERP hauetan ikusi daitekeen bezala. 

 

 

 7. irudia: Kate anbiguoen bigarren osagaien hizkuntz formak berdinak dira bi baldintzetan. Hori dela 

eta ardiak eta otsoak konparatzean estatistikak ez du emaitza esanguratsurik erakutsi, bi baldintzen 

bigarren hitzen ERP hauetan ikusi daitekeen bezala. 
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 Aldiz, aditzeko desanbiguatze-gunean, aurrealdeko N400 osagaia lortu dugu (8. 

irudia). N400 osagaia eragiketa semantikoen zantzutzat hartu ohi da ERP literaturan 

(Kutas eta Hillyard 1980), baina normalean atzeko banaketa izan ohi du. Hau da, guk 

elektro-txanoko aurreko elektrodoetan lortu dugu N400 osagaia, baina normalean, 

semantikarekin lotzen den N400 osagaia elektro-txanoko atzeko edo behintzat erdiko 

elektrodoetan lortzen da. Ikerketa gehiagoren beharra ikusten badugu ere, litekeena da 

guk erabili izandako materialak eragitea aurreko N400 osagaia lortzea. Izan ere, 

semantikaren lotutako N400 osagaia lortu den guztietan (ikus 5. kapitulua), harriak jan 

moduko urraketa semantikoak erabili dituzte ikertzaileek (Kluender eta Kutas 1984), 

edo preferentzia semantikoak erabili dituzte (Hagoort et al. 2004; ikus 5. kapituluko 12. 

irudia). Gure esperimentuan ordea, munduaren ezagutzak (“ardiek ez dituzte otsoak 

jaten”) perpausa desanbiguatzeaz gain, berranalisi sintaktiko bat eragiten du. Berranalisi 

sintaktikoak P600 osagaia eragiten du; honela ikusten dugu beste hizkuntzetan 

(Osterhout et al 1994), eta honela ikusi dugu gure esperimentuan SOV eta OSV hitz 

hurrenkerak ERP bitartez aztertu ditugunean. Beraz, gure esperimentuko kate anbiguoen 

kasuan, perpauseko osagai berean (aditzean) desanbiguatze semantikoa (N400) eta 

berranalisi sintaktikoa (P600) aurkitu ditugu. Hau, guk dakigula, ez da beste 

hizkuntzetan aztertu ez eta aurkitu. Horregatik, gisa honetako materialak erabilita 

azterketa gehiago egin beharko dira oraindik, baina badirudi N400 eta P600 osagaiak 

eragiten dituzten bi gertaera hitz berean edukita aurreko N400 osagaia sortzen dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEPA ERDOZIA  7. KAPITULUA: ONDORIOAK ETA EZTABAIDA 

 202 

 

 

 

 8. irudia: Kate anbiguoen desanbiguazio puntua: atzeko positibitatea eta aurreko negatibotasuna. 

Irudi honetan bi osagai ikus ditzakegu. Lehenengoa, atzeko elektrodoetan (O1 eta O2) berrehun eta 

laurehun milisegundo bitartean OSV egituren uhin gorriak negatiboagoak dira SOV egiturenak baino. 

(200-400 Parasagital: ST x AP, F(4,92) = 4.97 p(HF) < 0.01; eta Temporal: ST x AP, F(2,46) = 5.13 

p(HF) < 0.01). Bigarren osagaia, seiehun eta zortziehun milisegundo bitartean, aurreko elektrodoetan 

(F3 eta F4) ikus daiteken negatibotasuna da (600-800 Temporal: ST x AP, F(2,46) = 4.09 p(HF) < 0.02; 

eta Temporal: ST x H, F(1,23) = 4.69 p(HF) < 0.04).  

 

 

7.4. Absolutibo eta ergatiboez 

 

 Euskarazko absolutiboa barne argumentuari dagokion kasua da eta ergatiboa kanpo 

argumentuari dagokiona (Sarasola 1977, Ortiz de Urbina 1989). Hau da, absolutiboa 

aditzaren osagarri bezala sortzen da, eta ergatiboa V’ multzotik kanpo. Kasu honetan, 

ergatiboa/subjektu eta absolutiboa/objektu banaketa ez da erabatekoa: jakin badakigu 

absolutiboa aditz ez-akusatiboen subjektua izan daitekeela ere (Levin 1983). 

Ardiak otsoak JAN ditu 

Otsoak ardiak JAN ditu 
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 Burutu ditugun esperimentuetan aurkitu dugu absolutiboa daraman osagaia ergatiboa 

daramana baino azkarrago prozesatzen dela. Honen arrazoiak bi izan daitezke: a) 

absolutiboak aditzarekin duen gertutasun honek eragiten duen egitura soilagoa dela, edo 

b) absolutiboa euskaraz markatu gabea dela, zero marka daramala. 

 Aldiz, ERP esperimentuan, perpauseko lehen egongunean dagoen absolutiboak 

(OSV egiturako perpausetan noski), konplexutasun sintaktikoarekin lotutako LAN 

osagaia eragin du. Beraz, batetik norberak gidatutako irakurketak erakutsi du OSV 

egituretako O/absolutiboa azkarrago prozesatzen dela SOV egituretako S/ergatiboa 

baino, baina bestetik ERP zantzuek erakutsi dute OSV egituran O/absolutiboak 

prozesatze sintaktikoarekin lotutako osagai elektrofisiologikoa (LAN) eragiten duela. 

OSV hurrenkerako hasierako O hori lekuz aldatuta dagoela erakusten dute lortu ditugun 

emaitzak; horrela izanik, ERP esperimentuan parte hartu duten euskaldunek absolutibo 

bat perpaus hasieran ikusi duten bakoitzean, beti perpauseko objektua izan da absolutibo 

hori. Aldiz, esperimentu psikolinguistikoetan sortu genituen perpaus betegarrieetan 

(filler) absolutiboan zegoen osagaia subjektua izan zitekeen. 

 Absolutiboa prozesatzean lortu ditugun bi emaitza hauek orain arteko nazioarteko 

ikerketekin bat datoz: markatu gabea azkarrago prozesatzen da eta lekuz kanpo dagoen 

osagaiak LAN zantzua eragiten du. Hala ere, oraindik argitu beharreko zenbait zalantza 

geratu zaizkigu. Esate baterako, absolutiboak aditz ez-akusatiboen subjektu direnean 

LAN osagaia erakutsiko luketen ala ez. Absolutibo subjektuak LAN osagaia eragingo 

balu, honek esan nahiko luke LAN osagaia ez dela beti lekuz aldatutako osagaiekin 

ematen, baizik eta prozesatze sintaktikoaren lehen zantzu azkarra dela (Friederici et al 

2002).  

 

 

7.5. Etorkizunerako zenbait galdera. 

 

 Absolutiboaren azterketan, oso interesgarria deritzogu tesi honen ildotik sortzen 

diren areagoko galderak eta lanak aipatzea. Esan dugu absolutiboak subjektuak nahiz 

objektuak izan daitezkeela. Zentzu honetan, interesgarria litzateke absolutibo subjektu 

eta absolutibo objektuen prozesatzea aztertuko duen esperimentu (sorta) bat egitea. 

Honekin ikusiko genuke giza-perpaus-prozesatzaileak, euskararen kasuan, 
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subejktu/objektu bezalako etiketa sintaktikoak prozesatzen ote dituen ala 

ergatibo/absolutibo bezalako etiketa morfologikoak diren nagusi. Hau da, 

parserrarentzat prozesatzen den osagaiaren konfigurazio sintaktikoa den garrantzitsua 

ala  kasuak garrantzitsuago ote diren. 

 Euskal aditz komunztadura urraketekin egiten ari diren esperimentuek iradokitzen 

dute absolutibo urraketek ez dutela aztertu diren beste hizkuntzetako komunztadura 

urraketek eragiten duten osagai elektrofisiologiko bera eragiten (Zawiszewski eta 

Fernandez 2006, Diaz et al 2006). Ingelesez, alemanieraz, nederlanderaz, eta beste 

hainbat hizkuntzatan burutu diren ERP esperimentuetan aurkitu dute komunztadura 

urraketek LAN eta P600 osagaiak eragiten dituztela (Osterhout eta Mobley 1995; 

Friederici et al 1993, Fiebach 2001). Egile hauek aztertu dituzten hizkuntzak (ingelesa, 

alemaniera, nederlandera…) hizkuntza nominatibo-akusatiboak dira denak. Hizkuntza 

hauetan nominatiboa beti subjektua da, eta akusatiboa beti objektua. Aldiz, euskara 

hizkuntza ergatibo-absolutiboa da eta ergatiboak beti subjektua dira, baina absolutiboak 

subjektu nahiz objektu izan daitezke (Dixon 1994). Zawiszewski eta Fernandez (2006) 

eta Diaz eta bere lankideak egiten ari diren lanetan objektu-aditz komunztadura urratzen 

dute (nik zu ikusi dut). Lan hauetan, ez dute beste hizkuntzetan lortu duten Left Anterior 

Negativity (LAN) osagaia lortu; aldiz, euskarazko objektu-aditz komunztadura 

urraketetan ezker negatibotasuna lortu dute. Beharbada hau ergatibo-absolutibo eta 

nominatibo-akusatibo parametro tipologikoaren lehen zantzu elektrofisiologikoa izan 

daiteke. 

 Esan dugun bezala, absolutibo subjektuak eta absolutibo objektuak konparatzea oso 

interesgarria litzateke ikusteko ia egitura sintaktikoetan proposatzen den aditzarekiko 

gertutasuna nola islatzen den perpausen prozesatzean. 

 Aurrera begira aztertzea interesgarria izan daitekeen beste gertakarietako bat 

datiboaren hurrenkera perpausean eta honen prozesatzea nola gertatzen den izango 

litzateke. Euskararen aditz komunztadura aberatsaz baliatuz, zehar osagarriaren 

hurrenkera kanonikoa aztertzeaz gain (Rösler et al 1998 lanean egiten den bezala), 

interesgarria litzateke datiboa eta aditzaren arteko komunztadura harremanari buruz 

prozesatze esperimentuek emango dizkiguten datuak aztertzea, eta ikustea datu hauek 

nola lagun dezaketen hizkuntzalaritzan egiten diren proposamen desberdinak. 



7. KAPITULUA: ONDORIOAK ETA EZTABAIDA                                                           KEPA ERDOZIA 

 205 

 Ez dut tesi hau amaitu nahi, hizkuntzan prosodiak duen garrantzia aipatu gabe. 

Prosodiak, hizkuntzak sortzen dituen anbiguotasun guztiak konpontzen ez dituen arren, 

egia da prosodia eta sintaxia elkarrekin doazela hizkuntzak prozesatzeko orduan (G. 

Elordieta 1997).  Tesi honetan erabili ditugun estimuluak bisualak izan dira. Honekin, 

prosodiaren eragina ahalik eta gehien saihestu nahi izan dugu. Hala ere, aurrera begira 

egin beharreko beste lan bat litzateke, tesi honetan agertzen diren esperimentuak 

entzundako estimuluekin burutzea. Perpausen prosodia manipulatuz emaitza 

interesgarria lortuko genitzakeelakoan nago, eta gehiago ikasiko genuke prosodia eta 

sintaxiaren arteko harremanaz. 
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1. ERANSKINA: 

LEHENENGO ESPERIMENTUKO MATERIALAK 
 

 

A ZERRENDA: 

1 a "Artzainak/mendizalea/ikusi/du" "egia al da mendizale batek artzain bat ikusi duela?" 2 

2 a "Langileak/idazkaria/lasaitu/du" "egia al da idazkari batek langile bat lasaitu duela?" 2 

3 a "Emakumeak/gizona/laztandu/du" "egia al da gizon batek emakume bat laztandu duela?" 2 

4 a "Ertzainak/polizia/tirokatu/du" "egia al da polizia batek ertzain bat tirokatu duela?" 2 

5 a "Punkiak/skina/jipoitu/du" "egia al da skin batek punki bat jipoitu duela?" 2 

6 a "Osabak/lehengusua/ekarri/du" "egia al da lehengusu batek osaba bat ekarri duela?" 2 

7 a "Kotxeak/kamioia/kolpatu/du" "egia al da kamioi batek kotxe bat kolpatu duela?" 2 

8 a "Gidariak/oinezkoa/iraindu/du" "egia al da oinezko batek gidari bat iraindu duela?" 2 

9 a "Enpresariak/politikaria/besarkatu/du" "egia al da enpresari batek politikari bat besarkatu duela?" 1 

10 a "Mutilak/neska/musukatu/du" "egia al da mutil batek neska bat musukatu duela?" 1 

11 a "Estralurtarrak/gizakia/ikertu/du" "egia al da estralurtar batek gizaki bat ikertu duela?" 1 

12 a "Katuak/zakurra/izutu/du" "egia al da katu batek zakur bat izutu duela?" 1 

13 a "Ikasleak/irakaslea/busti/du" "egia al da ikasle batek irakasle bat busti duela?" 1 

14 a "Irakiarrak/amerikarra/lurperatu/du" "egia al da irakiar batek amerikar bat lurperatu duela?" 1 

15 a "Kazetariak/toreroa/auziperatu/du" "egia al da kazetari batek torero bat auziperatu duela?" 1 

16 a "Epaileak/abokatua/jo/du" "egia al da epaile batek abokatu bat jo duela?" 1 

17 b "Bedela/garbitzaileak/ezagutu/du" "egia al da bedel batek garbitzaile bat ezagutu duela?" 2 

18 b "Aurrelaria/atzelariak/bultzatu/du" "egia al da aurrelari batek atzelari bat bultzatu duela?" 2 

19 b "Gaztea/umeak/zikindu/du" "egia al da gazte batek ume bat zikindu duela?" 2 

20 b "Izeba/ahizpak/eraman/du" "egia al da izeba batek ahizpa bat eraman duela?" 2 

21 b "Arreba/anaiak/zoriondu/du" "egia al da arreba batek anaia bat zoriondu duela?" 2 

22 b "Aitona/ilobak/garbitu/du" "egia al da aitona batek iloba bat garbitu duela?" 2 

23 b "Neskalaguna/mutilagunak/engainatu/du" "egia al da neskalagun batek mutilagun bat engainatu duela?" 2 

24 b "Zaldia/astoak/zipriztindu/du" "egia al da zaldi batek asto bat zipriztindu duela?" 2 

25 b "Antzezlea/ikusleak/txalokatu/du" "egia al da ikusle batek antzezle bat txalokatu duela?" 1 

26 b "Bizarduna/andereak/marraztu/du" "egia al da andere batek bizardun bat marraztu duela?" 1 

27 b "Gaixoa/sendagileak/ikaratu/du" "egia al da sendagile batek gaixo bat ikaratu duela?" 1 

28 b "Iturgina/arotzak/seinalatu/du" "egia al da arotz batek iturgin bat seinalatu duela?" 1 

29 b "Zaletua/arraunlariak/agurtu/du" "egia al da arraunlari batek zaletu bat agurtu duela?" 1 

30 b "Enbaxadorea/artistak/aztertu/du" "egia al da artista batek enbaxadore bat aztertu duela?" 1 

31 b "Senidea/bozeramaileak/aurkeztu/du" "egia al da bozeramaile batek senide bat aurkeztu duela?" 1 

32 b "Jenerala/soldaduak/zirikatu/du" "egia al da soldadu batek jeneral bat zirikatu duela?" 1 

 

 

B ZERRENDA: 

17 a "Garbitzaileak/bedela/ezagutu/du" "egia al da garbitzaile batek bedel bat ezagutu duela?" 1 

18 a "Atzelariak/aurrelaria/bultzatu/du" "egia al da atzelari batek aurrelari bat bultzatu duela?" 1 

19 a "Umeak/gaztea/zikindu/du" "egia al da ume batek gazte bat zikindu duela?" 1 

20 a "Ahizpak/izeba/eraman/du" "egia al da ahizpa batek izeba bat eraman duela?" 1 

21 a "Anaiak/arreba/zoriondu/du" "egia al da anaia batek arreba bat zoriondu duela?" 1 

22 a "Ilobak/aitona/garbitu/du" "egia al da iloba batek aitona bat garbitu duela?" 1 

23 a "Mutilagunak/neskalaguna/engainatu/du" "egia al da mutilagun batek neskalagun bat engainatu duela?" 1 

24 a "Astoak/zaldia/zipriztindu/du" "egia al da asto batek zaldi bat zipriztindu duela?" 1 

25 a "Ikusleak/antzezlea/txalokatu/du" "egia al da antzezle batek ikusle bat txalokatu duela?" 2 

26 a "Andereak/bizarduna/marraztu/du" "egia al da bizardun batek andere bat marraztu duela?" 2 

27 a "Sendagileak/gaixoa/ikaratu/du" "egia al da gaixo batek sendagile bat ikaratu duela?" 2 

28 a "Arotzak/iturgina/seinalatu/du" "egia al da iturgin batek arotz bat seinalatu duela?" 2 

29 a "Arraunlariak/zaletua/agurtu/du" "egia al da zaletu batek arraunlari bat agurtu duela?" 2 

30 a "Artistak/enbaxadorea/aztertu/du" "egia al da enbaxadore batek artista bat aztertu duela?" 2 

31 a "Bozeramaileak/senidea/aurkeztu/du" "egia al da senide batek bozeramaile bat aurkeztu duela?" 2 

32 a "Soldaduak/jenerala/zirikatu/du" "egia al da jeneral batek soldadu bat zirikatu duela?" 2 

1 b "Mendizalea/artzainak/ikusi/du" "egia al da artzain batek mendizale bat ikusi duela?" 1 

2 b "Idazkaria/langileak/lasaitu/du" "egia al da langile batek idazkari bat lasaitu duela?" 1 

3 b "Gizona/emakumeak/laztandu/du" "egia al da emakume batek gizon bat laztandu duela?" 1 

4 b "Polizia/ertzainak/tirokatu/du" "egia al da ertzain batek polizia bat tirokatu duela?" 1 

5 b "Skina/punkiak/jipoitu/du" "egia al da punki batek skin bat jipoitu duela?" 1 

6 b "Lehengusua/osabak/ekarri/du" "egia al da osaba batek lehengusu bat ekarri duela" 1 
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7 b "Kamioia/kotxeak/kolpatu/du" "egia al da kotxe batek kamioi bat kolpatu duela?" 1 

8 b "Oinezkoa/gidariak/iraindu/du" "egia al da gidari batek oinezko bat iraindu du?" 1 

9 b "Politikaria/enpresariak/besarkatu/du" "egia al da politikari batek enpresari bat besarkatu duela?" 2 

10 b "Neska/mutilak/musukatu/du" "egia al da neska batek mutil bat musukatu duela?" 2 

11 b "Gizakia/estralurtarrak/ikertu/du" "egia al da gizaki batek estralurtar bat ikertu duela?" 2 

12 b "Zakurra/katuak/izutu/du" "egia al da zakur batek katu bat izutu duela?" 2 

13 b "Irakaslea/ikasleak/busti/du" "egia al da irakasle batek ikasle bat busti duela?" 2 

14 b "Amerikarra/irakiarrak/lurperatu/du" "egia al da amerikar batek irakiar bat lurperatu duela?" 2 

15 b "Toreroa/kazetariak/auziperatu/du" "egia al da torero batek kazetari bat auziperatu duela?" 2 

16 b "Abokatua/epaileak/jo/du" "egia al da abokatu batek epaile bat jo duela?" 2 

 

 

 

BETEGARRIAK (bi zerrendetarako berdinak) 

 

33 c "Jon/mendira/igo/da" "egia al da Jon mendira igo dela?" 1 

34 c "Mikel/basoan/sartu/da" "egia al da Mikel basoan sartu dela?" 1 

35 c "Ibon/kalera/atera/da" "egia al da Ibon kalera atera dela?" 1 

36 c "Axier/lurrean/etzan/da" "egia al da Axier lurrean etzan dela?" 1 

37 c "Miren/uretara/erori/da" "egia al da Miren uretara erori dela?" 1 

38 c "Olatz/zuhaitzetik/zintzilikatu/da" "egia al da Olatz zuhaitzetik zintzilikatu dela?" 1 

39 c "Arantxa/baserrira/joan/da" "egia al da Arantxa baserrira joan dela?" 1 

40 c "Aritz/telebistan/atera/da" "egia al da Aritz telebistan atera dela?" 1 

41 c "Alaitz/etxera/etorri/da" "egia al da Alaitz etxera etorri dela?" 1 

42 c "Ainara/hegazkinetik/jaitsi/da" "egia al da Ainara hegazkinetik jaitsi dela?" 1 

43 c "Logelako/argia/piztu/da" "egia al da logelako argia piztu dela?" 1 

44 c "Armairuko/kaxoia/apurtu/da" "egia al da armairuko kaxoia apurtu dela?" 1 

45 c "Telebistako/programa/amaitu/da" "egia al da telebistako programa amaitu dela?" 1 

46 c "Igogailuko/argia/itzali/da" "egia al da igogailuko argia itzali dela?" 1 

47 c "Lorategiko/zaintzailea/lasaitu/da" "egia al da lorategiko zaintzailea lasaitu dela?" 1 

48 c "Trumoi/hotsa/entzun/da" "egia al da trumoi hotsa isildu dela?" 2 

49 c "Itsasontzi/zaharra/urperatu/da" "egia al da itsasontzi berria urperatu dela?" 2 

50 c "Ikasgaia/ongi/ulertu/da" "egia al da ikasgaia gaizki ulertu dela?" 2 

51 c "Daliren/obra/irakurri/da" "egia al da Lorcaren obra irakurri dela?" 2 

52 c "Sukaldeko/atea/ireki/da" "egia al da sukaldeko atea itxi dela?" 2 

53 c "Terrazako/leihoa/itxi/da" "egia al da terrazako leihoa ireki dela?" 2 

54 c "Mendiko/elurra/urtu/da" "egia al da mendian elurra erori dela?" 2 

55 c "Dendan/Paula/biluztu/da" "egia al da dendan Paula jantzi dela?" 2 

56 c "Telefono/deia/moztu/da" "egia al da telefono deia hasi dela?" 2 

57 c "Sagarra/lurrera/erori/da" "egia al da sagarra saskira erori dela?" 2 

58 c "Goizean/eguna/argitu/da" "egia al da arratsaldean eguna argitu dela?" 2 

59 c "Eguna/ilundu/da/azkenean" "egia al da gaua ilundu dela?" 2 

60 c "Oihaneren/umea/hazi/da" "egia al da Lauraren umea hazi dela?" 2 

61 c "Maratoia/eguardian/hasi/da" "egia al da maratoia eguerdian bukatu dela?" 2 

62 c "Baso/osoa/erre/da" "egia al da baso erdia erre dela?" 2 

63 c "Kristalezko/edalontzia/puskatu/da" "egia al da kristalezko platera puskatu dela?" 2 

64 c "Teknikari/berria/iritsi/da" "egia al da bulegari berria iritsi dela?" 2 
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2. ERANSKINA: 

 

2. ESPERIMENTUKO MATERIALAK 
 

 
1 a "Artzainek/mendizaleak/bidali/dituzte" "egia al da artzainek mendizale batzuk bidali dituztela?" 1 

2 a "Nobleek/burgesak/ezagutu/dituzte" "egia al da nobleek burges batzuk ezagutu dituztela?" 1 

3 a "Langileek/idazkariak/lasaitu/dituzte" "egia al da langileek idazkari batzuk lasaitu dituztela?" 1 

4 a "Emakumeek/gizonak/laztandu/dituzte" "egia al da emakumeek gizon batzuk laztandu dituztela?" 1 

5 a "Ertzainek/poliziak/tirokatu/dituzte" "egia al da ertzainek polizia batzuk tirokatu dituztela?" 1 

6 a "Epaileek/abokatuak/zirikatu/dituzte" "egia al da epaileek abokatu batzuk zirikatu dituztela?" 1 

7 a "Punkiek/skinak/jipoitu/dituzte" "egia al da punkiek skin batzuk jipoitu dituztela?" 1 

8 a "Azeriek/oiloak/ikusi/dituzte" "egia al da azeriek oilo batzuk ikusi dituztela?" 1 

9 a "Osabek/lehengusuak/ekarri/dituzte" "egia al da lehengusuek osaba batzuk ekarri dituztela?" 2 

10 a "Kotxeek/kamioiak/kolpatu/dituzte" "egia al da kamioiek kotxe batzuk kolpatu dituztela?" 2 

11 a "Gidariek/oinezkoak/iraindu/dituzte" "egia al da oinezkoek gidari batzuk iraindu dituztela?" 2 

12 a "Enpresariek/politikariak/besarkatu/dituzte" "egia al da politikariek enpresari batzuk besarkatu dituztela?" 2 

13 a "Mutilek/neskak/musukatu/dituzte" "egia al da neskek mutil batzuk musukatu dituztela?" 2 

14 a "Lehoiek/tigreak/jan/dituzte" "egia al da tigreek lehoi batzuk jan dituztela?" 2 

15 a "Extralurtarrek/gizakiak/ikertu/dituzte" "egia al da gizakiek extralurtar batzuk ikertu dituztela?" 2 

16 a "Ahariek/akerrak/jo/dituzte" "egia al da akerrek ahari batzuk jo dituztela?" 2 

17 b "Zakurrak/katuek/izutu/dituzte" "egia al da katuek zakur batzuk izutu dituela?" 1 

18 b "Sugeak/apoek/hil/dituzte" "egia al da apoek suge batzuk hil dituztela?" 1 

19 b "Neskatoak/mutikoek/harrapatu/dituzte" "egia al da mutikoek neskato batzuk harrapatu dituztela?" 1 

20 b "Irakasleak/ikasleek/garaitu/dituzte" "egia al da ikasleek irakasle batzuk garaitu dituztela?" 1 

21 b "Amerikarrak/irakiarrek/lurperatu/dituzte" "egia al da irakiarrek amerikar batzuk lurperatu dituztela?" 1 

22 b "Pazienteak/medikuek/bota/dituzte" "egia al da medikuek paziente batzuk bota dituztela?" 1 

23 b "Erizainak/suhiltzaileek/berotu/dituzte" "egia al da suhiltzaileek erizain batzuk berotu dituztela?" 1 

24 b "Toreroak/kazetariek/auziperatu/dituzte" "egia al da kazetariek torero batzuk auziperatu dituztela?" 1 

25 b "Bedelak/garbitzaileek/busti/dituzte" "egia al da bedelek garbitzaile batzuk busti dituztela?" 2 

26 b "Aurrelariak/atzelariek/bultzatu/dituzte" "egia al da aurrelariek atzelari batzuk bultzatu dituztela?" 2 

27 b "Gazteak/umeek/zikindu/dituzte" "egia al da gazteek ume batzuk zikindu dituztela?" 2 

28 b "Jeneralak/soldaduek/topatu/dituzte" "egia al da jeneralek soldadu batzuk topatu dituztela?" 2 

29 b "Marrazoak/kapitainek/zauritu/dituzte" "egia al da marrazoek kapitain batzuk zauritu dituztela?" 2 

30 b "Basurdeak/oreinek/zipriztindu/dituzte" "egia al da basurdeek orein batzuk zipriztindu dituztela?" 2 

31 b "Atsoak/agureek/tapatu/dituzte" "egia al da atsoek agure batzuk tapatu dituztela?" 2 

32 b "Fraileak/apaizek/mindu/dituzte" "egia al da fraileek apaiz batzuk mindu dituztela?" 2 

33 c "Ahizpak/izebak/neurtu/ditu" "egia al da ahizpa batek izeba batzuk neurtu dituela?" 1 

34 c "Anaiak/arrebak/zoriondu/ditu" "egia al da anaia batek arreba batzuk zoriondu dituela?" 1 

35 c "Abeslariak/aktoreak/salatu/ditu" "egia al da abeslari batek aktore batzuk salatu dituela?" 1 

36 c "Motorrak/bizikletak/aurreratu/ditu" "egia al da motor batek bizikleta batzuk aurreratu dituela?" 1 

37 c "Militanteak/iheslariak/gorde/ditu" "egia al da militante batek iheslari batzuk gorde dituela?" 1 

38 c "Ilobak/aitonak/garbitu/ditu" "egia al da iloba batek aitona batzuk garbitu dituela?" 1 

39 c "Mutilagunak/neskalagunak/engainatu/ditu" "egia al da mutilagun batek neskalagun batzuk engainatu dituela?" 1 

40 c "Astoak/zaldiak/eraman/ditu" "egia al da asto batek zaldi batzuk eraman dituela?" 1 

41 c "Ikusleak/antzezleak/txalokatu/ditu" "egia al da antzezle batek ikusle batzuk txalokatu dituela?" 2 

42 c "Bezeroak/dendariak/begiratu/ditu" "egia al da dendari batek bezero batzuk begiratu dituela?" 2 

43 c "Andereak/bizardunak/agurtu/ditu" "egia al da bizardun batek andere batzuk agurtu dituela?" 2 

44 c "Sendagileak/gaixoak/ikaratu/ditu" "egia al da gaixo batek sendagile batzuk ikaratu dituela?" 2 

45 c "Arotzak/iturginak/aurkeztu/ditu" "egia al da iturgin batek arotz batzuk aurkeztu dituela?" 2 

46 c "Jokalariak/bankariak/izorratu/ditu" "egia al da bankari batek jokalari batzuk izorratu dituela?" 2 

47 c "Etorkinak/udaltzainak/labankatu/ditu" "egia al da udaltzain bate etorkin batzuk labankatu dituela?" 2 

48 c "Pastileroak/dantzariak/ostikatu/ditu" "egia al da dantzari batek pastilero bat ostikatu dituela?" 2 

17 a "Katuek/zakurrak/izutu/dituzte" "egia al da zakurrek katu batzuk izutu dituztela?" 2 

18 a "Apoek/sugeak/hil/dituzte" "egia al da sugeek apo batzuk hil dituztela?" 2 

19 a "Mutikoek/neskatoak/harrapatu/dituzte" "egia al da neskatoek mutiko batzuk harrapatu dituztela?" 2 

20 a "Ikasleek/irakasleak/garaitu/dituzte" "egia al da irakasleek ikasle batzuk garaitu dituztela?" 2 

21 a "Irakiarrek/amerikarrak/lurperatu/dituzte" "egia al da amerikarrek irakiar batzuk lurperatu dituztela?" 2 

22 a "Medikuek/pazienteak/bota/dituzte" "egia al da pazienteek mediku batzuk bota dituztela?" 2 

23 a "Suhiltzaileek/erizainak/berotu/dituzte" "egia al da erizainek suhiltzaile batzuk berotu dituztela?" 2 

24 a "Kazetariek/toreroak/auziperatu/dituzte" "egia al da toreroek kazetari batzuk auziperatu dituztela?" 2 

25 a "Garbitzaileek/bedelak/busti/dituzte" "egia al da garbitzaileek bedel batzuk busti dituztela?" 1 
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26 a "Atzelariek/aurrelariak/bultzatu/dituzte" "egia al da atzelariek aurrelari batzuk bultzatu dituztela?" 1 

27 a "Umeek/gazteak/zikindu/dituzte" "egia al da umeek gazte batzuk zikindu dituztela?" 1 

28 a "Soldaduek/jeneralak/topatu/dituzte" "egia al da soldaduek jeneral batzuk topatu dituztela?" 1 

29 a "Kapitainek/marrazoak/zauritu/dituzte" "egia al da kapitainek marrazo batzuk zauritu dituztela?" 1 

30 a "Oreinek/basurdeak/zipriztindu/dituzte" "egia al da oreinek basurde batzuk zipriztindu dituztela?" 1 

31 a "Agureek/atsoak/tapatu/dituzte" "egia al da agureek atso batzuk tapatu dituztela?" 1 

32 a "Pastileroek/dantzariak/ostikatu/dituzte" "egia al da pastileroek dantzari batzuk ostikatu dituztela?" 1 

33 b "Izebak/ahizpek/neurtu/dituzte" "egia al da izebek ahizpa batzuk neurtu dituztela?" 2 

34 b "Arrebak/anaiek/zoriondu/dituzte" "egia al da arrebek anaia batzuk zoriondu dituztela?" 2 

35 b "Aktoreak/abeslariek/salatu/dituzte" "egia al da aktoreek abeslari batzuk salatu dituztela?" 2 

36 b "Bizikletak/motorrek/aurreratu/dituzte" "egia al da bizikletek motor batzuk aurreratu dituztela?" 2 

37 b "Iheslariak/militanteek/gorde/dituzte" "egia al da iheslariek militante batzuk gorde dituztela?" 2 

38 b "Aitonak/ilobek/garbitu/dituzte" "egia al da aitonek ilobat batzuk garbitu dituztela?" 2 

39 b "Neskalagunak/mutilagunek/engainatu/dituzte" "egia al da neskalagunek mutilagun batzuk engainatu dituztela?" 

2 

40 b "Zaldiak/astoek/eraman/dituzte" "egia al da zaldiek asto batzuk eraman dituztela?" 2 

41 b "Antzezleak/ikusleek/txalokatu/dituzte" "egia al da ikusleek antzezle batzuk txalokatu dituztela?" 1 

42 b "Dendariak/bezeroek/begiratu/dituzte" "egia al da bezeroek dendari batzuk begiratu dituztela?" 1 

43 b "Bizardunak/andereek/agurtu/dituzte" "egia al da andereek bizardun batzuk agurtu ditueztla?" 1 

44 b "Gaixoak/sendagileek/ikaratu/dituzte" "egia al da sendagileek gaixo batzuk ikaratu dituztela?" 1 

45 b "Iturginak/arotzek/aurkeztu/dituzte" "egia al da arotzek iturgin batzuk aurkeztu dituztela?" 1 

46 b "Bankariak/jokalariek/izorratu/dituzte" "egia al da jokaleriek bankari batzuk izorratu dituztela?" 1 

47 b "Udaltzainak/etorkinek/labankatu/dituzte" "egia al da etorkinek udaltzain batzuk labankatu dituztela?"  1 

48 b "Akerrak/ahariek/jo/dituzte" "egia al da ahariek aker batzuk jo dituztela?" 1 

1 c "Artzainak/mendizaleak/bidali/ditu" "egia al da mendizale batek artzain batzuk bidali dituela?" 2 

2 c "Nobleak/burgesak/ezagutu/ditu" "egia al da burges batek noble zaharrak ezagutu dituela?" 2 

3 c "Langileak/idazkariak/lasaitu/ditu" "egia al da idazkari batek langile batzuk lasaitu dituela?" 2 

4 c "Emakumeak/gizonak/laztandu/ditu" "egia al da gizon batek emakume batzuk laztandu dituela?" 2 

5 c "Ertzainak/poliziak/tirokatu/ditu" "egia al da polizia batek ertzain batzuk tirokatu dituela?" 2 

6 c "Epaileak/abokatuak/zirikatu/ditu" "egia al da abokatu batek epaile batzuk zirikatu dituela?" 2 

7 c "Punkiak/skinak/jipoitu/ditu" "egia al da skin batek punki batzuk jipoitu dituela?" 2 

8 c "Azeriak/oiloak/ikusi/ditu" "egia al da oilo batek azeri batzuk ikusi dituela?" 2 

9 c "Osabak/lehengusuak/ekarri/ditu" "egia al da osaba batek lehengusu batzuk ekarri dituela?" 1 

10 c "Kotxeak/kamioiak/kolpatu/ditu" "egia al da kotxe batek kamioi batzuk kolpatu dituela?" 1 

11 c "Gidariak/oinezkoak/iraindu/ditu" "egia al da gidari batek oinezko batzuk iraindu dituela?" 1 

12 c "Enpresariak/politikariak/besarkatu/ditu" "egia al da enpresari batek abertzale batzuk besarkatu dituela?" 1 

13 c "Mutilak/neskak/musukatu/ditu" "egia al da mutil batek neska batzuk musukatu dituela?" 1 

14 c "Lehoiak/tigreak/jan/ditu" "egia al da lehoi batek tigre batzuk jan dituela?" 1 

15 c "Extralurtarrak/gizakiak/ikertu/ditu" "egia al da extralurtar batek gizaki batzuk ikertu dituela?" 1 

16 c "Apaizak/fraileak/mindu/ditu" "egia al da apaiz batek fraile batzuk mindu dituela?" 1 

33 a "Ahizpek/izebak/neurtu/dituzte" "egia al da ahizpek izeba batzuk neurtu dituztela?" 1 

34 a "Anaiek/arrebak/zoriondu/dituzte" "egia al da anaiek arreba batzuk zoriondu dituztela?" 1 

35 a "Abeslariek/aktoreak/salatu/dituzte" "egia al da abeslariek aktore batzuk salatu dituztela?" 1 

36 a "Motorrek/bizikletak/aurreratu/dituzte" "egia al da motorrek bizikleta batzuk aurreratu dituztela?" 1 

37 a "Militanteek/iheslariak/gorde/dituzte" "egia al da militanteek iheslari batzuk gorde dituztela?" 1 

38 a "Ilobek/aitonak/garbitu/dituzte" "egia al da ilobek aitona batzuk garbitu dituztela?" 1 

39 a "Mutilagunek/neskalagunak/engainatu/dituzte" "egia al da mutilagunek neskalagun batzuk engainatu dituztela?" 

1 

40 a "Astoek/zaldiak/eraman/dituzte" "egia al da astoek zaldi batzuk eraman dituztela?" 1 

41 a "Ikusleek/antzezleak/txalokatu/dituzte" "egia al da antzezleek ikusle batzuk txalokatu dituztela?" 2 

42 a "Bezeroek/dendariak/begiratu/dituzte" "egia al da dendariek bezero batzuk begiratu dituztela?" 2 

43 a "Andereek/bizardunak/agurtu/dituzte" "egia al da bizardunek andere batzuk agurtu dituztela?" 2 

44 a "Sendagileek/gaixoak/ikaratu/dituzte" "egia al da gaixoek sendagile batzuk ikaratu dituztela?" 2 

45 a "Arotzek/iturginak/aurkeztu/dituzte" "egia al dal iturginek arotz batzuk aurkeztu dituztela?" 2 

46 a "Jokalariek/bankariak/izorratu/dituzte" "egia al da bankariek jokalari batzuk izorratu dituztela?" 2 

47 a "Etorkinek/udaltzainak/labankatu/dituzte" "egia al da udaltzainek etorkin batzuk labankatu dituztela?" 2 

48 a "Apaizek/fraileak/mindu/dituzte" "egia al da fraileek apaiz batzuk mindu dituztela?" 2 

1 b "Mendizaleak/artzainek/bidali/dituzte" "egia al da artzainek mendizale batzuk bidali dituztela?" 1 

2 b "Burgesak/nobleek/ezagutu/dituzte" "egia al da nobleek burges batzuk ezagutu dituztela?" 1 

3 b "Idazkariak/langileek/lasaitu/dituzte" "egia al da langileek idazkari batzuk lasaitu dituztela?" 1 

4 b "Gizonak/emakumeek/laztandu/dituzte" "egia al da emakumeek gizon batzuk laztandu dituztela?" 1 

5 b "Poliziak/ertzainek/tirokatu/dituzte" "egia al da ertzainek polizia batzuk tirokatu dituztela?" 1 

6 b "Abokatuak/epaileek/zirikatu/dituzte" "egia al da epaileek abokatu batzuk zirikatu dituztela?" 1 
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7 b "Skinak/punkiek/jipoitu/dituzte" "egia al da punkiek skin batzuk jipoitu dituztela?" 1 

8 b "Oiloak/azeriek/ikusi/dituzte" "egia al da azeriek oilo batzuk ikusi dituztela?" 1 

9 b "Lehengusuak/osabek/ekarri/dituzte" "egia al da lehengusuek osaba batzuk ekarri dituztela?" 2 

10 b "Kamioiak/kotxeek/kolpatu/dituzte" "egia al da kamioiek kotxe batzuk kolpatu dituztela?" 2 

11 b "Oinezkoak/gidariek/iraindu/dituzte" "egia al da oinezkoek gidari batzuk iraindu dituztela?" 2 

12 b "Politikariak/enpresariek/besarkatu/dituzte" "egia al da politikariek enpresari batzuk besarkatu dituztela?" 2 

13 b "Neskak/mutilek/musukatu/dituzte" "egia al da neskek mutil batzuk musukatu dituztela?" 2 

14 b "Tigreak/lehoiek/jan/dituzte" "egia al da tigreek lehoi batzuk jan dituztela?" 2 

15 b "Gizakiak/extralurtarrek/ikertu/dituzte" "egia al da gizakiek extralurtar batzuk ikertu dituztela?" 2 

16 b "Dantzariak/pastileroek/ostikatu/dituzte" "egia al da dantzariek pastilero batzuk ostikatu dituztela?" 2 

17 c "Katuak/zakurrak/izutu/ditu" "egia al da katu batek zakur batzuk izutu dituela?" 1 

18 c "Apoak/sugeak/hil/ditu" "egia al da apo batek suge batzuk hil dituela?" 1 

19 c "Mutikoak/neskatoak/harrapatu/ditu" "egia al da mutiko batek neskato batzuk harrapatu dituela?" 1 

20 c "Ikasleak/irakasleak/garaitu/ditu" "egia al da ikasle batek irakasle batzuk garaitu dituela?" 1 

21 c "Irakiarrak/amerikarrak/lurperatu/ditu" "egia al da irakiar batek amerikar batzuk lurperatu dituela?" 1 

22 c "Medikuak/pazienteak/bota/ditu" "egia al da mediku batek paziente batzuk bota dituela?" 1 

23 c "Suhiltzaileak/erizainak/berotu/ditu" "egia al da suhiltzaile batek erizain batzuk berotu dituela?" 1 

24 c "Kazetariak/toreroak/auziperatu/ditu" "egia al da kazetari batek torero batzuk auziperatu dituela?" 1 

25 c "Garbitzaileak/bedelak/busti/ditu" "egia al da bedel batek garbitzaile batzuk busti dituela?" 2 

26 c "Atzelariak/aurrelariak/bultzatu/ditu" "egia al da aurrelari batek atzelari batzuk bultzatu dituela?" 2 

27 c "Umeak/gazteak/zikindu/ditu" "egia al da gazte batek ume batzuk zikindu dituela?" 2 

28 c "Soldaduak/jeneralak/topatu/ditu" "egia al da jeneral batek soldadu batzuk topatu dituela?" 2 

29 c "Kapitainak/marrazoak/zauritu/ditu" "egia al da marrazo batek kapitain batzuk zauritu dituela?" 2 

30 c "Oreinak/basurdeak/zipriztindu/ditu" "egia al da basurde batek orein batzuk zipriztindu dituela?" 2 

31 c "Agureak/atsoak/tapatu/ditu" "egia al da atso batek agure batzuk tapatu dituela?" 2 

32 c "Ahariak/akerrak/jo/ditu" "egia al da aker batek ahari batzuk jo dituela?" 2 

 

 

Perpaus betegarriak (berdinak zerrenda guztietarako) 
 

49 d "Mutikoa/aiztoaz/ebaki/da" "egia al da mutikoa aizto batez ebaki dela?" 1 

50 d "Anderea/idazle/bikaina/da" "egia al da andere bat idazle bikaina dela?" 1 

51 d "Laguna/gaur/etorri/da" "egia al da lagun bat gaur etorri dela?" 1 

52 d "Alarguna/zuregana/gerturatu/da" "egia al da zuregana alargun bat gerturatu dela?" 1 

53 d "Jende/asko/etorri/da" "egia al da jende asko etorri dela?" 1 

54 d "Ama/goiz/jeikitzen/da" "egia al da ama goiz jeikitzen dela?"  1 

55 d "Gizon/lodia/ausarta/da" "egia al da gizon lodia ausarta dela?" 1 

56 d "Edalontzia/erorita/puskatu/da" "egia al da edalontzia puskatu dela?" 1 

57 d "Zakurra/berriro/sartu/da" "egia al da zakur bat berriro sartu dela?" 1 

58 d "Dontzeila/brodatzen/ari/da" "egia al da dontzeila bat brodatzen ari dela?" 1 

59 d "Euskaltzalea/erotu/egin/da" "egia al da euskaltzale bat erotu egin dela?" 1 

60 d "Berri/txarra/argitaratu/da" "egia al da argitaratu den berria txarra dela?" 1 

61 d "Presoa/goizean/hil/da" "egia al da presoa goizean hil dela?" 1 

62 d "Rovira/ETArekin/bildu/da" "egia al da Rovira ETArekin bildu dela?" 1 

63 d "Mutila/gaixotu/egin/da" "egia al da mutil bat gaixotu dela?" 1 

64 d "Erasotzailea/kartzelara/joan/da" "egia al da eratsotzailea kartzelara joan dela?" 1 

65 d "Langilea/urduritu/egin/da" "egia al da langile bat urduritu dela?" 1 

66 d "Gizona/onik/agertu/da" "egia al da onik agertu dena gizona dela?" 1 

67 d "Polizia/ospitalean/hil/da" "egia al da polizia ospitalean hil dela?" 1 

68 d "Umea/aulkitik/erori/da" "egia al da umea aulkitik erori dela?" 1 

69 d "Zure/iloba/neska/da" "egia al da zure iloba neska dela?" 1 

70 d "Irakaslea/Indian/bizi/da" "egia al da irakaslea Indian bizi dela?" 1 

71 d "Arduradun/berria/inozoa/da" "egia al da arduradun berria inozoa dela?" 1 

72 d "Errugabea/azkenean/libre/da" "egia al da errugabea libre dela?" 1 

73 d "Mikelen/laguna/arotza/da" "egia al da Mikelen laguna igeltseroa dela?" 2 

74 d "Mutikoa/futbolari/bikaina/da" "egia al da mutikoa igerilari bikaina dela?" 2 

75 d "Eskalatzailerik/onena/emakumea/da" "egia al da eskalatzailerik onena gizonezkoa dela?" 2 

76 d "Zuzendaria/gobernadorearen/anaia/da" "egia al da zuzendaria gobernadorearen lehengusua dela?" 2 

77 d "Pantanoa/oso/arriskutsua/da" "egia al da pantanoa ez dela arriskutsua?" 2 

78 d "Bilera/Bilbon/egin/da" "egia al da bilera Donostian egin dela?" 2 

79 d "Gizon/biboteduna/eroa/da" "egia al da eroa bizarduna dela?" 2 

80 d "Saltzailearen/neskalaguna/Miren/da" "egia al da Miren arotzaren neskalaguna dela?" 2 

81 d "Mendizalea/oso/lasaia/da" "egia al da mendizalea oso urduria dela?" 2 
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82 d "Enbaxadorea/hegazkinetik/jaitsi/da" "egia al da enbaxadorea helikopterotik jaitsi dela?" 2 

83 d "Fidelen/hitzaldia/amaitu/da" "egia al da Ikerren hitzaldia amaitu dela?" 2 

84 d "Aztia/oso/famatua/da" "egia al da aztia inork ez duela ezagutzen?" 2 

85 d "Lankidea/japonieraz/hasi/da" "egia al da lankidea hebraieraz hasi dela?" 2 

86 d "Urtziren/lehengusua/baserritarra/da" "egia al da Urtziren iloba bat baserritarra dela?" 2 

87 d "Brasildarra/oihanean/ibili/da" "egia al da namibiarra oihanean ibili dela?" 2 

88 d "Pilota/puskatu/egin/da" "egia al da pala bat puskatu dela?" 2 

89 d "Telefonoa/osabaren/idazkariarena/da" "egia al da telefonoa osabarena dela?" 2 

90 d "Martaren/nagusia/emakumea/da" "egia al da gizona dela Martaren nagusia?" 2 

91 d "Mutikoa/ospitaletik/atera/da" "egia al da neskatoa ospitaletik atera dela?" 2 

92 d "Alaba/lasaitu/egin/da" "egia al da semea lasaitu dela?" 2 

93 d "Garbitzailea/eseri/egin/da" "egia al da garbitzailea zutik dagoela?" 2 

94 d "Bulegaria/urduritu/egin/da" "egia al da bulegari bat lasaitu egin dela?" 2 

95 d "Zaindaria/filmeaz/aspertu/da" "egia al da zaindari bat iragarkiak ikusteaz aspertu dela?" 2 

96 d "Itsasgizona/menditik/jaitsi/da" "egia al da lekeitiar bat baso ilunekin ametsetan ari dela?" 2 
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3. ERANSKINA: 

 

HIRUGARREN ESPERIMENTUKO MATERIALAK 
 

 

 

1 a "Artzainak/babestu/du/mendizalea" "egia al da artzain batek babestu duela mendizalea?" 1 

2 a "Nobleak/pozoindu/du/burgesa" "egia al da noble batek pozoindu duela burgesa?" 1 

3 a "Langileak/lasaitu/du/emakumea" "egia al da langile batek lasaitu duela emakumea?" 1 

4 a "Ertzainak/tirokatu/du/polizia" "egia al da ertzain batek tirokatu duela polizia?" 1 

5 a "Epaileak/zirikatu/du/abokatua" "egia al da epaile batek zirikatu duela abokatua?" 1 

6 a "Punkiak/jipoitu/du/skina" "egia al da punki batek jipoitu duela skina?" 1 

7 a "Azeriak/ikusi/du/oiloa" "egia al da azeri batek ikusi duela oiloa?" 1 

8 a "Jelkideak/ekarri/du/jesuita" "egia al da jelkide batek ekarri duela jesuita?" 1 

9 a "Kotxeak/jo/du/kamioia" "egia al da kotxe batek jo duela kamioia?" 1 

10 a "Gidariak/iraindu/du/oinezkoa" "egia al da gidari batek iraindu duela oinezkoa?" 1 

11 a "Enpresariak/besarkatu/du/politikaria" "egia al da politikari batek besarkatu duela enpresaria?" 2 

12 a "Mutilak/biluztu/du/neska" "egia al da neska batek biluztu duela mutila?" 2 

13 a "Lehoiak/hozkatu/du/tigrea" "egia al da tigre batek hozkatu duela lehoia?" 2 

14 a "Estralurtarrak/ikertu/du/gizakia" "egia al da gizaki batek ikertu duela estralurtarra?" 2 

15 a "Ahariak/kolpatu/du/akerra" "egia al da aker batek kolpatu duela aharia?"  2 

16 a "Zakurrak/izutu/du/katua" "egia al da katu batek izutu duela zakurra?" 2 

17 a "Sugeak/hil/du/apoa" "egia al da apo batek hil duela sugea?" 2 

18 a "Neskatoak/musukatu/du/mutikoa" "egia al da mutiko batek musukatu duela neskatoa?" 2 

19 a "Irakasleak/aipatu/du/ikaslea" "egia al da ikasle batek aipatu duela irakaslea?" 2 

20 a "Amerikarrak/lurperatu/du/irakiarra" "egia al da irakiar batek lurperatu duela amerikarra?" 2 

21 a "Pazienteak/kritikatu/du/medikua" "egia al da paziente batek kritikatu duela medikua?" 1 

22 a "Erizainak/kitzikatu/du/suhiltzailea" "egia al da erizain batek kitzikatu duela suhiltzailea?" 1 

23 a "Toreroak/auziperatu/du/kazetaria" "egia al da torero batek auziperatu duela kazetaria?" 1 

24 a "Bedelak/gutxietsi/du/garbitzailea" "egia al da bedel batek gutxietsi duela garbitzailea?" 1 

25 a "Aurrelariak/ostikatu/du/atzelaria" "egia al da aurrelari batek ostikatu duela atzelaria?" 1 

26 a "Gazteak/zikindu/du/umea" "egia al da gazte batek zikindu duela umea?" 1 

27 a "Jeneralak/topatu/du/soldadua" "egia al da jeneral batek topatu duela soldadua?" 1 

28 a "Marrazoak/zauritu/du/kapitaina" "egia al da marrazo batek zauritu duela kapitaina?" 1 

29 a "Basurdeak/sumatu/du/oreina" "egia al da basurde batek sumatu duela oreina?" 1 

30 a "Atsoak/tapatu/du/agurea" "egia al da atso batek tapatu duela agurea?" 1 

31 a "Fraideak/mindu/du/apaiza" "egia al da apaiz batek mindu duela fraidea?" 2 

32 a "Arrebak/desobeditu/du/anaia" "egia al da anaia batek desobeditu duela arreba?" 2 

33 a "Abeslariak/salatu/du/aktorea" "egia al da aktore batek salatu duela abeslaria?" 2 

34 a "Motorrak/aurreratu/du/bizikleta" "egia al da bizikleta batek aurreratu duela motorra?" 2 

35 a "Militanteak/gorde/du/iheslaria" "egia al da iheslari batek gorde duela milintatea?" 2 

36 a "Ilobak/garbitu/du/aitona" "egia al da aitona batek garbitu duela iloba?" 2 

37 a "Mutilagunak/engainatu/du/neskalaguna" "egia al da neskalagun batek engainatu duela mutilaguna?" 2 

38 a "Astoak/zipriztindu/du/zaldia" "egia al da zaldi batek zipriztindu duela astoa?" 2 

39 a "Ikusleak/txalokatu/du/antzezlea" "egia al da antzezle batek txalokatu duela ikuslea?" 2 

40 a "Bezeroak/liluratu/du/dendaria" "egia al da dendari batek liluratu duela bezeroa?" 2 

41 a "Andreak/agurtu/du/bizarduna" "egia al da andre batek agurtu duela bizarduna?" 1 

42 a "Sendagileak/aspertu/du/gaixoa" "egia al da sendagile batek aspertu duela gaixoa?" 1 

43 a "Arotzak/aurkeztu/du/iturgina" "egia al da arotz batek aurkeztu duela iturgina?" 1 

44 a "Ekonomilariak/izorratu/du/bankaria" "egia al da ekonomilari batek izorratu duela bankaria?" 1 

45 a "Etorkinak/labankatu/du/udaltzaina" "egia al da etorkin batek labankatu duela udaltzaina?" 1 

46 a "Pastileroak/bultzatu/du/dantzaria" "egia al da pastilero batek bultzatu duela dantzaria?" 1 

47 a "Saltzaileak/animatu/du/tabernaria" "egia al da saltzaile batek animatu duela tabernaria?" 1 

48 a "Futbolariak/mozkortu/du/entrenatzailea" "egia al da futbolari batek mozkortu duela entrenatzailea?" 1 

49 a "Jostunak/laztandu/du/ilehoria" "egia al da jostun batek laztandu duela ilehoria?" 1 

50 a "Jokalariak/desafiatu/du/atezaina" "egia al da jokalari batek desafiatu duela atezaina?" 1 

51 a "Tximinoak/askatu/du/elefantea" "egia al da elefante batek askatu duela tximinoa?" 2 

52 a "Turistak/salatu/du/zaindaria" "egia al da zaindari batek salatu duela turista?" 2 

53 a "Sukaldariak/kontsolatu/du/antolatzailea" "egia al da antolatzaile batek kontsolatu duela sukaldaria?" 2 

54 a "Txirrindulariak/aukeratu/du/ileapaintzailea" "egia al da ileapaintzaile batek aukeratu duela txirrindularia?" 2 

55 a "Baserritarrak/zoriondu/du/albaitaria" "egia al da albaitari batek zoriondu duela baserritarra?" 2 
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56 a "Poloniarrak/hunkitu/du/alemaniarra" "egia al da alemaniar batek hunkitu duela poloniarra?" 2 

57 a "Sorginak/zigortu/du/iratxoa" "egia al da iratxo batek zigortu duela sorgina?" 2 

58 a "Itzultzaileak/seinalatu/du/idazlea" "egia al da idazle batek seinalatu duela itzultzailea?" 2 

59 a "Txerriak/zaindu/du/txekorra" "egia al da txekor batek zaindu duela txerria?" 2 

60 a "Kirolariak/saritu/du/aurkezlea" "egia al da aurkezle batek saritu duela kirolaria?" 2 

61 a "Ezkertiarrak/gaitzetsi/du/eskuindarra" "egia al da ezkertiar batek gaitzetsi duela eskuindarra?" 1 

62 a "Drogazaleak/salbatu/du/eskalea" "egia al da drogazale batek salbatu duela eskalea?" 1 

63 a "Zinegotziak/defendatu/du/diputatua" "egia al da zinegotzi batek defendatu duela diputatua?" 1 

64 a "Pilotariak/bisitatu/du/aizkolaria" "egia al da pilotari batek bisitatu duela aizkolaria?" 1 

65 a "Meatzariak/hornitu/du/arrantzalea" "egia al da meatzari batek hornitu duela arrantzalea?" 1 

66 a "Abadeak/ukitu/du/moja" "egia al da abade batek ukitu duela moja?" 1 

67 a "Piztiak/harrapatu/du/aberea" "egia al da pizti batek harrapatu duela aberea?" 1 

68 a "Lamiak/abandonatu/du/jentila" "egia al da lami batek abandonatu duela jentila?" 1 

69 a "Juduak/epaitu/du/arabiarra" "egia al da judu batek epaitu duela arabiarra?" 1 

70 a "Kalekumeak/alaitu/du/nekazaria" "egia al da kalekume batek alaitu duela nekazaria?" 1 

71 a "Gotzainak/apaindu/du/kardinala" "egia al da kardinal batek apaindu duela gotzaina?" 2 

72 a "Gudariak/desafiatu/du/etsaia" "egia al da etsai batek gainditu duela gudaria?" 2 

73 a "Muskerrak/busti/du/sugandila" "egia al da sugandila batek busti duela muskerra?" 2 

74 a "Herrenak/goibeldu/du/esklaboa" "egia al da esklabo batek goibeldu duela herrena?" 2 

75 a "Gorrak/egurtu/du/elbarria" "egia al da elbarri batek egurtu duela gorra?" 2 

76 a "Maitaleak/desiratu/du/maisua" "egia al da maisu batek desiratu duela maitalea?" 2 

77 a "Maizterrak/ikaratu/du/jabea" "egia al da jabe batek ikaratu duela maizterra?" 2 

78 a "Gerlariak/garaitu/du/aurkaria" "egia al da aurkari batek garaitu duela gerlaria?" 2 

79 a "Margolariak/harritu/du/musikaria" "egia al da musikari batek harritu duela margolaria?" 2 

80 a "Marinelak/ferekatu/du/emagaldua" "egia al da emagaldu batek ferekatu duela marinela?" 2 

81 a "Irabazleak/txunditu/du/dontzeila" "egia al da irabazle batek txunditu duela dontzeila?" 1 

82 a "Basozainak/erreskatatu/du/egurgilea" "egia al da basozain batek erreskatatu duela egurgilea?" 1 

83 a "Toxikomanoak/drogatu/du/funtzionarioa" "egia al da toxikomano batek drogatu duela funtzionarioa?" 1 

84 a "Traidoreak/ezkutatu/du/gaizkilea" "egia al da traidore batek ezkutatu duela gaizkilea?" 1 

85 a "Txahalak/kanporatu/du/zezena" "egia al da txahal batek kanporatu duela zezena?" 1 

86 a "Zizareak/inguratu/du/zirauna" "egia al da zizare batek inguratu duela zirauna?" 1 

87 a "Aingeruak/gaztigatu/du/deabrua" "egia al da aingeru batek gaztigatu duela deabrua?" 1 

88 a "Aktibistak/gogoratu/du/akusatua" "egia al da aktibista batek gogoratu duela akusatua?" 1 

89 a "Alargunak/seinalatu/du/ezkonberria" "egia al da alargun batek seinalatu duela ezkonberria?" 1 

90 a "Negartiak/nekatu/du/alferra" "egia al da negarti batek nekatu duela alferra?" 1 

91 a "Ardiak/miazkatu/du/arkumea" "egia al da arkume batek miazkatu duela ardia?" 2 

92 a "Erosleak/lotsatu/du/nagusia" "egia al da nagusi batek lotsatu duela eroslea?" 2 

93 a "Tenienteak/itaundu/du/espioia" "egia al da espioi batek itaundu duela tenientea?" 2 

94 a "Baleak/hezi/du/izurdea" "egia al da izurde batek hezi duela balea?" 2 

95 a "Zaintzaileak/kateatu/du/nerabea" "egia al da zaintzaile batek kateatu duela nerabea?" 2 

96 a "Faxistak/mantendu/du/fiskala" "egia al da fiskal batek mantendu duela faxista?" 2 

97 a "Erromesak/barkatu/du/fededuna" "egia al da fededun batek barkatu duela erromesa?" 2 

98 a "Arerioak/goraipatu/du/garailea" "egia al da garaile batek goraipatu duela arerioa?" 2 

99 a "Beharginak/marraztu/du/banatzailea" "egia al da banatzaile batek marraztu duela behargina?" 2 

100 a "Behartsuak/madarikatu/du/bakezalea" "egia al da bakezale batek madarikatu duela behartsua?" 2 

1 b "Mendizalea/babestu/du/artzainak" "egia al da artzain batek babestu duela mendizalea?" 1 

2 b "Burgesa/pozoindu/du/nobleak" "egia al da noble batek pozoindu duela burgesa?" 1 

3 b "Emakumea/lasaitu/du/langileak" "egia al da langile batek lasaitu duela emakumea?" 1 

4 b "Polizia/tirokatu/du/ertzainak" "egia al da ertzain batek tirokatu duela polizia?" 1 

5 b "Abokatua/zirikatu/du/epaileak" "egia al da epaile batek zirikatu duela abokatua?" 1 

6 b "Skina/jipoitu/du/punkiak" "egia al da punki batek jipoitu duela skina?" 1 

7 b "Oiloa/ikusi/du/azeriak" "egia al da azeri batek ikusi duela oiloa?" 1 

8 b "Jesuita/ekarri/du/jelkideak" "egia al da jelkide batek ekarri duela jesuita?" 1 

9 b "Kamioia/jo/du/kotxeak" "egia al da kotxe batek jo duela kamioia?" 1 

10 b "Oinezkoa/iraindu/du/gidariak" "egia al da gidari batek iraindu duela oinezkoa?" 1 

11 b "Politikaria/besarkatu/du/enpresariak" "egia al da politikari batek besarkatu duela enpresaria?" 2 

12 b "Neska/biluztu/du/mutilak" "egia al da neska batek biluztu duela mutila?" 2 

13 b "Tigrea/hozkatu/du/lehoiak" "egia al da tigre batek hozkatu duela lehoia?" 2 

14 b "Gizakia/ikertu/du/estralurtarrak" "egia al da gizaki batek ikertu duela estralurtarra?" 2 

15 b "Akerra/kolpatu/du/ahariak" "egia al da aker batek kolpatu duela aharia?"  2 

16 b "Katua/izutu/du/zakurrak" "egia al da katu batek izutu duela zakurra?" 2 

17 b "Apoa/hil/du/sugeak" "egia al da apo batek hil duela sugea?" 2 

18 b "Mutikoa/musulatu/du/neskatoak" "egia al da mutiko batek musukatu duela neskatoa?" 2 
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19 b "Ikaslea/aipatu/du/irakasleak" "egia al da ikasle batek aipatu duela irakaslea?" 2 

20 b "Irakiarra/lurperatu/du/amerikarrak" "egia al da irakiar batek lurperatu duela amerikarra?" 2 

21 b "Medikua/kritikatu/du/pazienteak" "egia al da paziente batek kritikatu duela medikua?" 1 

22 b "Suhiltzailea/kitzikatu/du/erizainak" "egia al da erizain batek kitzikatu duela suhiltzailea?" 1 

23 b "Kazetaria/auziperatu/du/toreroak" "egia al da torero batek auziperatu duela kazetaria?" 1 

24 b "Garbitzailea/gutxietsi/du/bedelak" "egia al da bedel batek gutxietsi duela garbitzailea?" 1 

25 b "Atzelaria/ostikatu/du/aurrelariak" "egia al da aurrelari batek ostikatu duela atzelaria?" 1 

26 b "Umea/zikindu/du/gazteak" "egia al da gazte batek zikindu duela umea?" 1 

27 b "Soldadua/topatu/du/jeneralak" "egia al da jeneral batek topatu duela soldadua?" 1 

28 b "Kapitaina/zauritu/du/marrazoak" "egia al da marrazo batek zauritu duela kapitaina?" 1 

29 b "Oreina/sumatu/du/basurdeak" "egia al da basurde batek sumatu duela oreina?" 1 

30 b "Agurea/tapatu/du/atsoak" "egia al da atso batzuk tapatu duela agurea?" 1 

31 b "Apaiza/mindu/du/fraideak" "egia al da apaiz batek mindu duela fraidea?" 2 

32 b "Anaia/desobeditu/du/arrebak" "egia al da anaia batek desobeditu duela arreba?" 2 

33 b "Aktorea/salatu/du/abeslariak" "egia al da atore batek salatu duela abeslaria?" 2 

34 b "Bizikleta/aurreratu/du/motorrak" "egia al da bizikleta batek aurreratu duela motorra?" 2 

35 b "Iheslaria/gorde/du/militanteak" "egia al da iheslari batek gorde duela militantea?" 2 

36 b "Aitona/garbitu/du/ilobak" "egia al da aitona batek garbitu duela iloba?" 2 

37 b "Neskalaguna/engainatu/du/mutilagunak" "egia al da neskalagun batek engainatu duela mutilaguna?" 2 

38 b "Zaldia/zipriztindu/du/astoak" "egia al da zaldi batek zipriztindu duela astoa?" 2 

39 b "Antzezlea/txalokatu/du/ikusleak" "egia al da antzezle batek txalokatu duela ikuslea?" 2 

40 b "Dendaria/liluratu/du/bezeroak" "egia al da dendari batek liluratu duela bezeroa?" 2 

41 b "Bizarduna/agurtu/du/andreak" "egia al da andre batek agurtu duela bizarduna?" 1 

42 b "Gaixoa/aspertu/du/sendagileak" "egia al da sendagile batek aspertu duela gaixoa?" 1 

43 b "Iturgina/aurkeztu/du/arotzak" "egia al da arotz batek aurkeztu duela iturgina?" 1 

44 b "Bankaria/izorratu/du/ekonomilariak" "egia al da ekonomilari batek izorratu duela bankaria?" 1 

45 b "Udaltzaina/labankatu/du/etorkinak" "egia al da etorkin batek labankatu duela udaltzaina?" 1 

46 b "Dantzaria/bultzatu/du/pastileroak" "egia al da pastilero batek bultzatu duela dantzaria?" 1 

47 b "Tabernaria/animatu/du/saltzaileak" "egia al da saltzaile batek animatu duela tabernaria?" 1 

48 b "Entrenatzailea/mozkortu/du/futbolariak" "egia al da futbolari batek mozkortu duela entrenatzailea?" 1 

49 b "Ilehoria/laztandu/du/jostunak" "egia al da jostun batek laztandu duela ilehoria?" 1 

50 b "Atezaina/desafiatu/du/jokalariak" "egia al da jokalari batek desafiatu duela atezaina?" 1 

51 b "Elefantea/askatu/du/tximinoak" "egia al da elefante batek askatu duela tximinoa?" 2 

52 b "Zaindaria/salatu/du/turistak" "egia al da zaindari batek salatu duela turista?" 2 

53 b "Antolatzailea/kontsolatu/du/sukaldaria" "egia al da antolatzaile batek kontsolatu duela sukaldaria?" 2 

54 b "Ileapaintzailea/aukeratu/du/txirrindulariak" "egia al da ileapaintzaile batek aukeratu duela txirrindularia?" 2 

55 b "Albaitaria/zoriondu/du/baserritarrak" "egia al da albaitari batek zoriondu duela baserritarra?" 2 

56 b "Alemaniarra/hunkitu/du/poloniarrak" "egia al da alemaniar batek hunkitu duela poloniarra?" 2 

57 b "Iratxoa/zigortu/du/sorginak" "egia al da iratxo batek zigortu duela sorgina?" 2 

58 b "Idazlea/seinalatu/du/itzultzaileak" "egia al da idazle batek seinalatu duela itzultzailea?" 2 

59 b "Txekorra/zaindu/du/txerriak" "egia al da txekor batek zaindu duela txerria?" 2 

60 b "Aurkezlea/saritu/du/kirolariak" "egia al da aurkezle batek saritu duela kirolaria?" 2 

61 b "Eskuindarra/gaitzetsi/du/ezkertiarrak" "egia al da ezkertiar batek gaitzetsi duela eskuindarra?" 1 

62 b "Eskalea/salbatu/du/drogazaleak" "egia al da drogazale batek salbatu duela eskalea?" 1 

63 b "Diputatua/defendatu/du/zinegotziak" "egia al da zinegotzi batek defendatu duela diputatua?" 1 

64 b "Aizkolaria/bisitatu/du/pilotariak" "egia al da pilotari batek bisitatu duela aizkolaria?" 1 

65 b "Arrantzalea/hornitu/du/meatzariak" "egia al da meatzari batek hornitu duela arrantzalea?" 1 

66 b "Moja/ukitu/du/abadeak" "egia al da abade batek ukitu duela moja?" 1 

67 b "Aberea/harrapatu/du/piztiak" "egia al da pizti batek harrapatu duela aberea?" 1 

68 b "Jentila/abandonatu/du/lamiak" "egia al da lami batek abandonatu duela jentila?" 1 

69 b "Arabiarra/epaitu/du/juduak" "egia al da judu batek epaitu duela arabiarra?" 1 

70 b "Nekazaria/alaitu/du/kalekumeak" "egia al da kalekume batek alaitu duela nekazaria?" 1 

71 b "Kardinala/apaindu/du/gotzainak" "egia al da kardinal batek apaindu duela gotzaina?" 2 

72 b "Etsaia/gainditu/du/gudariak" "egia al da etsai batek gainditu duela gudaria?" 2 

73 b "Sugandila/busti/du/muskerrak" "egia al da sugandila batek busti duela muskerra?" 2 

74 b "Esklaboa/goibeldu/du/herrenak" "egia al da esklabo batek goibeldu duela herrena?" 2 

75 b "Elbarria/egurtu/du/gorrak" "egia al da elbarri batek egurtu duela gorra?" 2 

76 b "Maisua/desiratu/du/maitaleak" "egia al da maisu batek desiratu duela maitalea?" 2 

77 b "Jabea/ikaratu/du/maizterrak" "egia al da jabe batek ikaratu duela maizterra?" 2 

78 b "Aurkaria/garaitu/du/gerlariak" "egia al da aurkari batek garaitu duela gerlaria?" 2 

79 b "Musikaria/harritu/du/margolariak" "egia al da musikari batek harritu duela margolaria?" 2 

80 b "Emagaldua/ferekatu/du/marinelak" "egia al da emagaldu batek ferekatu duela marinela?" 2 

81 b "Dontzeila/txunditu/du/irabazleak" "egia al da irabazle batek txunditu duela dontzeila?" 1 
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82 b "Egurgilea/erreskatatu/du/basozainak" "egia al da basozain batek erreskatatu duela egurgilea?" 1 

83 b "Funtzionarioa/drogatu/du/toxikomanoak" "egia al da toxikomano batek drogatu duela funtzionarioa?" 1 

84 b "Gaizkilea/ezkutatu/du/traidoreak" "egia al da traidore batek ezkutatu duela gaizkilea?" 1 

85 b "Zezena/kanporatu/du/txahalak" "egia al da txahal batek kanporatu duela zezena?" 1 

86 b "Zirauna/inguratu/du/zizareak" "egia al da zizare batek inguratu duela zirauna?" 1 

87 b "Deabrua/gaztigatu/du/aingeruak" "egia al da aingeru batek gaztigatu duela deabrua?" 1 

88 b "Akusatua/gogoratu/du/aktibistak" "egia al da aktibista batek gogoratu duela akusatua?" 1 

89 b "Ezkonberria/seinalatu/du/alargunak" "egia al da alargun batek seinalatu duela ezkonberria?" 1 

90 b "Alferra/nekatu/du/negartiak" "egia al da negarti batek nekatu duela alferra?" 1 

91 b "Arkumea/miazkatu/du/ardiak" "egia al da arkume batek miazkatu duela ardia?" 2 

92 b "Nagusia/lotsatu/du/erosleak" "egia al da nagusi batek lotsatu duela eroslea?" 2 

93 b "Espioia/itaundu/du/tenienteak" "egia al da espioi batek itaundu duela tenientea?" 2 

94 b "Izurdea/hezi/du/baleak" "egia al da izurde batek hezi duela balea?" 2 

95 b "Nerabea/kateatu/du/zaintzaileak" "egia al da zaintzaile batek kateatu duela nerabea?" 2 

96 b "Fiskala/mantendu/du/faxistak" "egia al da fiskal batek mantendu duela faxista?" 2 

97 b "Fededuna/barkatu/du/erromesak" "egia al da fededun batek barkatu duela erromesa?" 2 

98 b "Garailea/goraipatu/du/arerioak" "egia al da garaile batek goraipatu duela arerioa?" 2 

99 b "Banatzailea/marraztu/du/beharginak" "egia al da banatzaile batek marraztu duela behargina?" 2 

100 b "Bakezalea/madarikatu/du/behartsuak" "egia al da bakezale batek madarikatu duela behartsua?" 2 

1 c "Artzainak/babestu/ditu/mendizaleak" "egia al da artzain batek babestu dituela mendizaleak?" 1 

2 c "Nobleak/pozoindu/ditu/burgesak" "egia al da noble batek pozoindu dituela burgesak?" 1 

3 c "Langileak/lasaitu/ditu/emakumeak" "egia al da langile batek lasaitu dituela emakumeak?" 1 

4 c "Ertzainak/tirokatu/ditu/poliziak" "egia al da ertzain batek tirokatu dituela poliziak?" 1 

5 c "Epaileak/zirikatu/ditu/abokatuak" "egia al da epaile batek zirikatu dituela abokatuak?" 1 

6 c "Punkiak/jipoitu/ditu/skinak" "egia al da punki batek jipoitu dituela skinak?" 1 

7 c "Azeriak/ikusi/ditu/oiloak" "egia al da azeri batek ikusi dituela oiloak?" 1 

8 c "Jelkideak/ekarri/ditu/jesuitak" "egia al da jelkide batek ekarri dituela jesuitak?" 1 

9 c "Kotxeak/jo/ditu/kamioiak" "egia al da kotxe batek jo dituela kamioiak?" 1 

10 c "Gidariak/iraindu/ditu/oinezkoak" "egia al da gidari batek iraindu dituela oinezkoak?" 1 

11 c "Enpresariak/besarkatu/ditu/politikariak" "egia al da politikari batek besarkatu dituela enpresariak?" 2 

12 c "Mutilak/biluztu/ditu/neskak" "egia al da neska batek biluztu dituela mutilak?" 2 

13 c "Lehoiak/hozkatu/ditu/tigreak" "egia al da tigre batek hozkatu dituela lehoiak?" 2 

14 c "Estralurtarrak/ikertu/ditu/gizakiak" "egia al da gizaki batek ikertu dituela estralurtarrak?" 2 

15 c "Ahariak/kolpatu/ditu/akerrak" "egia al da aker batek kolpatu dituela ahariak?"  2 

16 c "Zakurrak/izutu/ditu/katua" "egia al da katu batek izutu dituela zakurrak?" 2 

17 c "Sugeak/hil/ditu/apoak" "egia al da apo batek hil dituela sugeak?" 2 

18 c "Neskatoak/musukatu/ditu/mutikoak" "egia al da mutiko batek musukatu dituela neskatoak?" 2 

19 c "Irakasleak/aipatu/ditu/ikasleak" "egia al da ikasle batek aipatu dituela irakasleak?" 2 

20 c "Amerikarrak/lurperatu/ditu/irakiarrak" "egia al da irakiar batek lurperatu dituela amerikarrak?" 2 

21 c "Pazienteak/kritikatu/ditu/medikuak" "egia al da paziente batek kritikatu dituela medikuak?" 1 

22 c "Erizainak/kitzikatu/ditu/suhiltzaileak" "egia al da erizain batek kitzikatu dituela suhiltzaileak?" 1 

23 c "Toreroak/auziperatu/ditu/kazetariak" "egia al da torero batek auziperatu dituela kazetariak?" 1 

24 c "Bedelak/gutxietsi/ditu/garbitzaileak" "egia al da bedel batek gutxietsi dituela garbitzaileak?" 1 

25 c "Aurrelariak/ostikatu/ditu/atzelariak" "egia al da aurrelari batek ostikatu dituela atzelariak?" 1 

26 c "Gazteak/zikindu/ditu/umeak" "egia al da gazte batek zikindu dituela umeak?" 1 

27 c "Jeneralak/topatu/ditu/soldaduak" "egia al da jeneral batek topatu dituela soldaduak?" 1 

28 c "Marrazoak/zauritu/ditu/kapitainak" "egia al da marrazo batek zauritu dituela kapitainak?" 1 

29 c "Basurdeak/sumatu/ditu/oreinak" "egia al da basurde batek sumatu dituela oreinak?" 1 

30 c "Atsoak/tapatu/ditu/agureak" "egia al da atso batzuk tapatu dituela agureak?" 1 

31 c "fraideak/mindu/ditu/apaizak" "egia al da apaiz batek mindu dituela fraideak?" 2 

32 c "Arrebak/desobeditu/ditu/anaiak" "egia al da anaia batek desobeditu dituela arrebak?" 2 

33 c "Abeslariak/salatu/ditu/aktoreak" "egia al da aktore batek salatu dituela abeslariak?" 2 

34 c "Motorrak/aurreratu/ditu/bizikletak" "egia al da bizikleta batek aurreratu dituela motorrak?" 2 

35 c "Militanteak/gorde/ditu/iheslariak" "egia al da iheslari batek gorde dituela militanteak?" 2 

36 c "Ilobak/garbitu/ditu/aitonak" "egia al da aitona batek garbitu dituela ilobak?" 2 

37 c "Mutilagunak/engainatu/ditu/neskalagunak" "egia al da neskalagun batek engainatu dituela mutilagunak?" 2 

38 c "Astoak/zipriztindu/ditu/zaldiak" "egia al da zaldi batek zipriztindu dituela astoak?" 2 

39 c "Ikusleak/txalokatu/ditu/antzezleak" "egia al da antzezle batek txalokatu dituela ikusleak?" 2 

40 c "Bezeroak/liluratu/ditu/dendariak" "egia al da dendari batek liluratu dituela bezeroak?" 2 

41 c "Andreak/agurtu/ditu/bizardunak" "egia al da andre batek agurtu dituela bizardunak?" 1 

42 c "Sendagileak/aspertu/ditu/gaixoak" "egia al da sendagile batek aspertu dituela gaixoak?" 1 

43 c "Arotzak/aurkeztu/ditu/iturginak" "egia al da arotz batek aurkeztu dituela iturginak?" 1 

44 c "Ekonomilariak/izorratu/ditu/bankariak" "egia al da ekonomilari batek izorratu dituela bankariak?" 1 
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45 c "Etorkinak/labankatu/ditu/udaltzainak" "egia al da etorkin batek labankatu dituela udaltzainak?" 1 

46 c "Pastileroak/bultzatu/ditu/dantzariak" "egia al da pastilero batek bultzatu dituela dantzariak?" 1 

47 c "Saltzaileak/animatu/ditu/tabernariak" "egia al da saltzaile batek animatu dituela tabernariak?" 1 

48 c "Futbolariak/mozkortu/ditu/entrenatzaileak" "egia al da futbolari batek mozkortu dituela entrenatzaileak?" 1 

49 c "Jostunak/laztandu/ditu/ilehoriak" "egia al da jostun batek laztandu dituela ilehoriak?" 1 

50 c "Jokalariak/desafiatu/ditu/atezainak" "egia al da jokalari batek desafiatu dituela atezainak?" 1 

51 c "Tximinoak/askatu/ditu/elefanteak" "egia al da elefante batek askatu dituela tximinoak?" 2 

52 c "Turistak/salatu/ditu/zaindariak" "egia al da zaindari batek salatu dituela turistak?" 2 

53 c "Sukaldariak/kontsolatu/ditu/antolatzaileak" "egia al da antolatzaile batek kontsolatu dituela sukaldariak?" 2 

54 c "Txirrindulariak/aukeratu/ditu/ileapaintzaileak" "egia al da ileapaintzaile batek aukeratu dituela txirrindulariak?" 

2 

55 c "Baserritarrak/zoriondu/ditu/albaitariak" "egia al da albaitari batek zoriondu dituela baserritarrak?" 2 

56 c "Poloniarrak/hunkitu/ditu/alemaniarrak" "egia al da alemaniar batek hunkitu dituela poloniarrak?" 2 

57 c "Sorginak/zigortu/ditu/iratxoak" "egia al da iratxo batek zigortu dituela sorginak?" 2 

58 c "Itzultzaileak/seinalatu/ditu/idazleak" "egia al da idazle batek seinalatu dituela itzultzaileak?" 2 

59 c "Txerriak/zaindu/ditu/txekorrak" "egia al da txekor batek zaindu dituela txerriak?" 2 

60 c "Kirolariak/saritu/ditu/aurkezleak" "egia al da aurkezle batek saritu dituela kirolariak?" 2 

61 c "Ezkertiarrak/gaitzetsi/ditu/eskuindarrak" "egia al da ezkertiar batek gaitzetsi dituela eskuindarrak?" 1 

62 c "Drogazaleak/salbatu/ditu/eskaleak" "egia al da drogazale batek salbatu dituela eskaleak?" 1 

63 c "Zinegotziak/defendatu/ditu/diputatuak" "egia al da zinegotzi batek defendatu dituela diputatuak?" 1 

64 c "Pilotariak/bisitatu/ditu/aizkolariak" "egia al da pilotari batek bisitatu dituela aizkolariak?" 1 

65 c "Meatzariak/hornitu/ditu/arrantzaleak" "egia al da meatzari batek hornitu dituela arrantzaleak?" 1 

66 c "Abadeak/ukitu/ditu/mojak" "egia al da abade batek ukitu dituela mojak?" 1 

67 c "Piztiak/harrapatu/ditu/abereak" "egia al da pizti batek harrapatu dituela abereak?" 1 

68 c "Lamiak/abandonatu/ditu/jentilak" "egia al da lami batek abandonatu dituela jentilak?" 1 

69 c "Juduak/epaitu/ditu/arabiarrak" "egia al da judu batek epaitu dituela arabiarrak?" 1 

70 c "Kalekumeak/alaitu/ditu/nekazariak" "egia al da kalekume batek alaitu dituela nekazariak?" 1 

71 c "Gotzainak/apaindu/ditu/kardinalak" "egia al da kardinal batek apaindu dituela gotzainak?" 2 

72 c "Gudariak/gainditu/ditu/etsaiak" "egia al da etsai batek gainditu dituela gudariak?" 2 

73 c "Muskerrak/busti/ditu/sugandilak" "egia al da sugandila batek busti dituela muskerrak?" 2 

74 c "Herrenak/goibeldu/ditu/esklaboak" "egia al da esklabo batek goibeldu dituela herrenak?" 2 

75 c "Gorrak/egurtu/ditu/elbarriak" "egia al da elbarri batek egurtu dituela gorrak?" 2 

76 c "Maitaleak/desiratu/ditu/maisuak" "egia al da maisu batek desiratu dituela maitaleak?" 2 

77 c "Maizterrak/ikaratu/ditu/jabeak" "egia al da jabe batek ikaratu dituela maizterrak?" 2 

78 c "Gerlariak/garaitu/ditu/aurkariak" "egia al da aurkari batek garaitu dituela gerlariak?" 2 

79 c "Margolariak/harritu/ditu/musikariak" "egia al da musikari batek harritu dituela margolariak?" 2 

80 c "Marinelak/ferekatu/ditu/emagalduak" "egia al da emagaldu batek ferekatu dituela marinelak?" 2 

81 c "Irabazleak/txunditu/ditu/dontzeilak" "egia al da irabazle batek txunditu dituela dontzeilak?" 1 

82 c "Basozainak/erreskatatu/ditu/egurgileak" "egia al da basozain batek erreskatatu dituela egurgileak?" 1 

83 c "Toxikomanoak/drogatu/ditu/funtzionarioak" "egia al da toxikomano batek drogatu dituela funtzionarioak?" 1 

84 c "Traidoreak/ezkutatu/ditu/gaizkileak" "egia al da traidore batek ezkutatu dituela gaizkileak?" 1 

85 c "Txahalak/kanporatu/ditu/zezenak" "egia al da txahal batek kanporatu dituela zezenak?" 1 

86 c "Zizareak/inguratu/ditu/ziraunak" "egia al da zizare batek inguratu dituela ziraunak?" 1 

87 c "Aingeruak/gaztigatu/ditu/deabruak" "egia al da aingeru batek gaztigatu dituela deabruak?" 1 

88 c "Aktibistak/gogoratu/ditu/akusatuak" "egia al da aktibista batek gogoratu dituela akusatuak?" 1 

89 c "Alargunak/seinalatu/ditu/ezkonberriak" "egia al da alargun batek seinalatu dituela ezkonberriak?" 1 

90 c "Negartiak/nekatu/ditu/alferrak" "egia al da negarti batek nekatu dituela alferrak?" 1 

91 c "Ardiak/miazkatu/ditu/arkumeak" "egia al da arkume batek miazkatu dituela ardiak?" 2 

92 c "Erosleak/lotsatu/ditu/nagusiak" "egia al da nagusi batek lotsatu dituela erosleak?" 2 

93 c "Tenienteak/itaundu/ditu/espioiak" "egia al da espioi batek itaundu dituela tenienteak?" 2 

94 c "Baleak/hezi/ditu/izurdeak" "egia al da izurde batek hezi dituela baleak?" 2 

95 c "Zaintzaileak/kateatu/ditu/nerabeak" "egia al da zaintzaile batek kateatu dituela nerabeak?" 2 

96 c "Faxistak/mantendu/ditu/fiskalak" "egia al da fiskal batek mantendu dituela faxistak?" 2 

97 c "Erromesak/barkatu/ditu/fededunak" "egia al da fededun batek barkatu dituela erromesak?" 2 

98 c "Arerioak/goraipatu/ditu/garaileak" "egia al da garaile batek goraipatu dituela arerioak?" 2 

99 c "Beharginak/marraztu/ditu/banatzaileak" "egia al da banatzaile batek marraztu dituela beharginak?" 2 

100 c "Behartsuak/madarikatu/ditu/bakezaleak" "egia al da bakezale batek madarikatu dituela behartsuak?" 2 

1 d "Artzainek/babestu/dituzte/mendizaleak" "egia al da artzain batzuek babestu dituztela mendizaleak?" 1 

2 d "Nobleek/pozoindu/dituzte/burgesak" "egia al da noble batzuek pozoindu dituztela burgesak?" 1 

3 d "Langileek/lasaitu/dituzte/emakumeak" "egia al da langile batzuek lasaitu dituztela emakumeak?" 1 

4 d "Ertzainek/tirokatu/dituzte/poliziak" "egia al da ertzain batzuek tirokatu dituztela poliziak?" 1 

5 d "Epaileek/zirikatu/dituzte/abokatuak" "egia al da epaile batzuek zirikatu dituztela abokatuak?" 1 

6 d "Punkiek/jipoitu/dituzte/skinak" "egia al da punki batzuek jipoitu dituztela skinak?" 1 
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7 d "Azeriek/ikusi/dituzte/oiloek" "egia al da azeri batzuek ikusi dituztela oiloak?" 1 

8 d "Jelkideek/ekarri/dituzte/jesuitak" "egia al da jelkide batzuek ekarri dituztela jesuitak?" 1 

9 d "Kotxeek/jo/dituzte/kamioiak" "egia al da kotxe batzuek jo dituztela kamioiak?" 1 

10 d "Gidariek/iraindu/dituzte/oinezkoa" "egia al da gidari batzuek iraindu dituztela oinezkoak?" 1 

11 d "Enpresariek/besarkatu/dituzte/politikariak" "egia al da politikari batzuek besarkatu dituztela enpresariak?" 2 

12 d "Mutilek/biluztu/dituzte/neskak" "egia al da neska batzuek biluztu dituztela mutilak?" 2 

13 d "Lehoiek/hozkatu/dituzte/tigreak" "egia al da tigre batzuek hozkatu dituztela lehoiak?" 2 

14 d "Estralurtarrek/ikertu/dituzte/gizakiak" "egia al da gizaki batzuek ikertu dituztela estralurtarrak?" 2 

15 d "Ahariek/kolpatu/dituzte/akerrak" "egia al da aker batzuek kolpatu dituztela ahariak?" 2 

16 d "Zakurrek/izutu/dituzte/katuak" "egia al da katu batzuek izutu dituztela zakurrak?" 2 

17 d "Sugeek/hil/dituzte/apoak" "egia al da apo batzuek hil dituztela sugeak?" 2 

18 d "Neskatoek/musukatu/dituzte/mutkoak" "egia al da mutiko batzuek musukatu dituztela neskatoak?" 2 

19 d "Irakasleek/aipatu/dituzte/ikasleak" "egia al da ikasle batzuek aipatu dituztela irakasleak?" 2 

20 d "Amerikarrek/lurperatu/dituzte/irakiarrak" "egia al da irakiar batzuek lurperatu dituztela amerikarrak?" 2 

21 d "Pazienteek/kritikatu/dituzte/medikuak" "egia al da paziente batzuek kritikatu dituztela medikuak?" 1 

22 d "Erizainek/kitzikatu/dituzte/suhiltzaileak" "egia al da erizain batzuek kitzikatu dituztela suhiltzaileak?" 1 

23 d "Toreroek/auziperatu/dituzte/kazetariak" "egia al da torero batzuek auziperatu dituztela kazetariak?" 1 

24 d "Bedelek/gutxietsi/dituzte/garbitzaileak" "egia al da bedel batzuek gutxietsi dituztela garbitzaileak?" 1 

25 d "Aurrelariek/ostikatu/dituzte/atzelariak" "egia al da aurrelari batzuek ostikatu dituztela atzelariak?" 1 

26 d "Gazteek/zikindu/dituzte/umeak" "egia al da gazte batzuek zikindu dituztela umeak?" 1 

27 d "Jeneralek/topatu/dituzte/soldaduak" "egia al da jeneral batzuek topatu dituztela soldaduak?" 1 

28 d "Marrazoek/zauritu/dituzte/kapitainak" "egia al da marrazo batzuek zauritu dituztela kapitainak?" 1 

29 d "Basurdeek/sumatu/dituzte/oreinak" "egia al da basurde batzuek sumatu dituztela oreinak?" 1 

30 d "Atsoek/tapatu/dituzte/agureak" "egia al da atso batzuk tapatu dituztela agureak?" 1 

31 d "fraideek/mindu/dituzte/apaizak" "egia al da apaiz batzuek mindu dituztela fraideak?" 2 

32 d "Arrebek/desobeditu/dituzte/anaiak" "egia al da anaia batzuek desobeditu dituztela arrebak?" 2 

33 d "Abeslariek/salatu/dituzte/aktoreak" "egia al da aktore batzuek salatu dituztela abeslariak?" 2 

34 d "Motorrek/aurreratu/dituzte/bizikletak" "egia al da bizikleta batzuek aurreratu dituztela motorrak?" 2 

35 d "Militanteek/gorde/dituzte/iheslariak" "egia al da iheslari batzuek gorde dituztela militanteak?" 2 

36 d "Ilobek/garbitu/dituzte/aitonak" "egia al da aitona batzuek garbitu dituztela ilobak?" 2 

37 d "Mutilagunek/engainatu/dituzte/neskalagunak" "egia al da neskalagun batzuek engainatu dituztela 

mutilagunak?" 2 

38 d "Astoek/zipriztindu/dituzte/zaldiak" "egia al da zaldi batzuek zipriztindu dituztela astoak?" 2 

39 d "Ikusleek/txalokatu/dituzte/antzezleak" "egia al da antzezle batzuek txalokatu dituztela ikusleak?" 2 

40 d "Bezeroek/liluratu/dituzte/dendariak" "egia al da dendari batzuek liluratu dituztela bezeroak?" 2 

41 d "Andreek/agurtu/dituzte/bizardunak" "egia al da andre batzuek agurtu dituztela bizardunak?" 1 

42 d "Sendagileek/aspertu/dituzte/gaixoak" "egia al da sendagile batzuek aspertu dituztela gaixoak?" 1 

43 d "Arotzek/aurkeztu/dituzte/iturginak" "egia al da arotz batzuek aurkeztu dituztela iturginak?" 1 

44 d "Ekonomilariek/izorratu/dituzte/bankariak" "egia al da ekonomilari batzuek izorratu dituztela bankariak?" 1 

45 d "Etorkinek/labankatu/dituzte/udaltzainak" "egia al da etorkin batzuek labankatu dituztela udaltzainak?" 1 

46 d "Pastileroek/bultzatu/dituzte/dantzariak" "egia al da pastilero batzuek bultzatu dituztela dantzariak?" 1 

47 d "Saltzaileek/animatu/dituzte/tabernariak" "egia al da saltzaile batzuek animatu dituztela tabernariak?" 1 

48 d "Futbolariek/mozkortu/dituzte/entrenatzaileak" "egia al da futbolari batzuek mozkortu dituztela 

entrenatzaileak?" 1 

49 d "Jostunek/laztandu/dituzte/ilehoriak" "egia al da jostun batzuek laztandu dituztela ilehoriak?" 1 

50 d "Jokalariek/desafiatu/dituzte/atezainak" "egia al da jokalari batzuek desafiatu dituztela atezainak?" 1 

51 d "Tximinoek/askatu/dituzte/elefanteak" "egia al da elefante batzuek askatu dituztela tximinoak?" 2 

52 d "Turistek/salatu/dituzte/zaindariak" "egia al da zaindari batzuek salatu dituztela turistak?" 2 

53 d "Sukaldariek/kontsolatu/dituzte/antolatzaileak" "egia al da antolatzaile batzuek kontsolatu dituztela 

sukaldariak?" 2 

54 d "Txirrindulariek/aukeratu/dituzte/ileapaintzaileak" "egia al da ileapaintzaile batzuek aukeratu dituztela 

txirrindulariak?" 2 

55 d "Baserritarrek/zoriondu/dituzte/albaitariak" "egia al da albaitari batzuek zoriondu dituztela baserritarrak?" 2 

56 d "Poloniarrek/hunkitu/dituzte/alemaniarrak" "egia al da alemaniar batzuek hunkitu dituztela poloniarrak?" 2 

57 d "Sorginek/zigortu/dituzte/iratxoak" "egia al da iratxo batzuek zigortu dituztela sorginak?" 2 

58 d "Itzultzaileek/seinalatu/dituzte/idazleak" "egia al da idazle batzuek seinalatu dituztela itzultzaileak?" 2 

59 d "Txerriek/zaindu/dituzte/txekorrak" "egia al da txekor batzuek zaindu dituztela txerriak?" 2 

60 d "Kirolariek/saritu/dituzte/aurkezleak" "egia al da aurkezle batzuek saritu dituztela kirolariak?" 2 

61 d "Ezkertiarrek/gaitzetsi/dituzte/eskuindarrak" "egia al da ezkertiar batzuek gaitzetsi dituztela eskuindarrak?" 1 

62 d "Drogazaleek/salbatu/dituzte/eskaleak" "egia al da drogazale batzuek salbatu dituztela eskaleak?" 1 

63 d "Zinegotziek/defendatu/dituzte/diputatuak" "egia al da zinegotzi batzuek defendatu dituztela diputatuak?" 1 

64 d "Pilotariek/bisitatu/dituzte/aizkolariak" "egia al da pilotari batzuek bisitatu dituztela aizkolariak?" 1 

65 d "Meatzariek/hornitu/dituzte/arrantzaleak" "egia al da meatzari batzuek hornitu dituztela arrantzaleak?" 1 
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66 d "Abadeek/ukitu/dituzte/mojak" "egia al da abade batzuek ukitu dituztela mojak?" 1 

67 d "Piztiek/harrapatu/dituzte/abereak" "egia al da pizti batzuek harrapatu dituztela abereak?" 1 

68 d "Lamiek/abandonatu/dituzte/jentilak" "egia al da lami batzuek abandonatu dituztela jentilak?" 1 

69 d "Juduek/epaitu/dituzte/arabiarrak" "egia al da judu batzuek epaitu dituztela arabiarrak?" 1 

70 d "Kalekumeek/alaitu/dituzte/nekazariak" "egia al da kalekume batzuek alaitu dituztela nekazariak?" 1 

71 d "Gotzainek/apaindu/dituzte/kardinalak" "egia al da kardinal batzuek apaindu dituztela gotzainak?" 2 

72 d "Gudariek/gainditu/dituzte/etsaiak" "egia al da etsai batzuek gainditu dituztela gudariak?" 2 

73 d "Muskerrek/busti/dituzte/sugandilak" "egia al da sugandila batzuek busti dituztela muskerrak?" 2 

74 d "Herrenek/goibeldu/dituzte/esklaboak" "egia al da esklabo batzuek goibeldu dituztela herrenak?" 2 

75 d "Gorrek/egurtu/dituzte/elbarriak" "egia al da elbarri batzuek egurtu dituztela gorrak?" 2 

76 d "Maitaleek/desirtatu/dituzte/maisuak" "egia al da maisu batzuek desiratu dituztela maitaleak?" 2 

77 d "Maizterrek/ikaratu/dituzte/jabeak" "egia al da jabe batzuek ikaratu dituztela maizterrak?" 2 

78 d "Gerlariek/garaitu/dituzte/aurkariak" "egia al da aurkari batzuek garaitu dituztela gerlariak?" 2 

79 d "Margolariek/harritu/dituzte/musikariak" "egia al da musikari batzuek harritu dituztela margolariak?" 2 

80 d "Marinelek/ferekatu/dituzte/emagalduak" "egia al da emagaldu batzuek ferekatu dituztela marinelak?" 2 

81 d "Irabazleek/txunditu/dituzte/dontzeilak" "egia al da irabazle batzuek txunditu dituztela dontzeilak?" 1 

82 d "Basozainek/erreskatatu/dituzte/egurgileak" "egia al da basozain batzuek erreskatatu dituztela egurgileak?" 1 

83 d "Toxikomanoek/drogatu/dituzte/funtzionarioak" "egia al da toxikomano batzuek drogatu dituztela 

funtzionarioak?" 1 

84 d "Traidoreek/ezkutatu/dituzte/gaizkileak" "egia al da traidore batzuek ezkutatu dituztela gaizkileak?" 1 

85 d "Txahalek/kanporatu/dituzte/zezenak" "egia al da txahal batzuek kanporatu dituztela zezenak?" 1 

86 d "Zizareek/inguratu/dituzte/ziraunak" "egia al da zizare batzuek inguratu dituztela ziraunak?" 1 

87 d "Aingeruek/gaztigatu/dituzte/deabruak" "egia al da aingeru batzuek gaztigatu dituztela deabruak?" 1 

88 d "Aktibistek/gogoratu/dituzte/akusatuak" "egia al da aktibista batzuek gogoratu dituztela akusatuak?" 1 

89 d "Alargunek/seinalatu/dituzte/ezkonberriak" "egia al da alargun batzuek seinalatu dituztela ezkonberriak?" 1 

90 d "Negartiek/nekatu/dituzte/alferrak" "egia al da negarti batzuek nekatu dituztela alferrak?" 1 

91 d "Ardiek/miazkatu/dituzte/arkumeak" "egia al da arkume batzuek miazkatu dituztela ardiak?" 2 

92 d "Erosleek/lotsatu/dituzte/nagusiak" "egia al da nagusi batzuek lotsatu dituztela erosleak?" 2 

93 d "Tenienteek/itaundu/dituzte/espioiak" "egia al da espioi batzuek itaundu dituztela tenienteak?" 2 

94 d "Baleek/hezi/dituzte/izurdeak" "egia al da izurde batzuek hezi dituztela baleak?" 2 

95 d "Zaintzaileek/kateatu/dituzte/nerabeak" "egia al da zaintzaile batzuek kateatu dituztela nerabeak?" 2 

96 d "Faxistek/mantendu/dituzte/fiskalak" "egia al da fiskal batzuek mantendu dituztela faxistak?" 2 

97 d "Erromesek/barkatu/dituzte/fededunak" "egia al da fededun batzuek barkatu dituztela erromesak?" 2 

98 d "Arerioek/goraipatu/dituzte/garaileak" "egia al da garaile batzuek goraipatu dituztela arerioak?" 2 

99 d "Beharginek/marraztu/dituzte/banatzaileak" "egia al da banatzaile batzuek marraztu dituztela beharginak?" 2 

100 d "Behartsuek/madarikatu/dituzte/bakezaleak" "egia al da bakezale batzuek madarikatu dituztela behartsuak?" 2 

1 e "Mendizaleak/babestu/dituzte/artzainek" "egia al da artzain batzuek babestu dituztela mendizaleak?" 1 

2 e "Burgesak/pozoindu/dituzte/nobleek" "egia al da noble batzuek pozoindu dituztela burgesak?" 1 

3 e "Emakumeak/lasaitu/dituzte/langileek" "egia al da langile batzuek lasaitu dituztela emakumeak?" 1 

4 e "Poliziak/tirokatu/dituzte/ertzainek" "egia al da ertzain batzuek tirokatu dituztela poliziak?" 1 

5 e "Abokatuak/zirikatu/dituzte/epaileek" "egia al da epaile batzuek zirikatu dituztela abokatuak?" 1 

6 e "Skinak/jipoitu/dituzte/punkiek" "egia al da punki batzuek jipoitu dituztela skinak?" 1 

7 e "Oiloak/ikusi/dituzte/azeriek" "egia al da azeri batzuek ikusi dituztela oiloak?" 1 

8 e "Jesuitak/ekarri/dituzte/jelkideek" "egia al da jelkide batzuek ekarri dituztela jesuitak?" 1 

9 e "Kamioiak/jo/dituzte/kotxeek" "egia al da kotxe batzuek jo dituztela kamioiak?" 1 

10 e "Oinezkoak/iraindu/dituzte/gidariek" "egia al da gidari batzuek iraindu dituztela oinezkoak?" 1 

11 e "Politikariak/besarkatu/dituzte/enpresariek" "egia al da politikari batzuek besarkatu dituztela enpresariak?" 2 

12 e "Neskak/biluztu/dituzte/mutilek" "egia al da neska batzuek biluztu dituztela mutilak?" 2 

13 e "Tigreak/hozkatu/dituzte/lehoiek" "egia al da tigre batzuek hozkatu dituztela lehoiak?" 2 

14 e "Gizakiak/ikertu/dituzte/estralurtarrek" "egia al da gizaki batzuek ikertu dituztela estralurtarrak?" 2 

15 e "Akerrak/kolpatu/dituzte/ahariek" "egia al da aker batzuek kolpatu dituztela ahariak?"  2 

16 e "Katuak/izutu/dituzte/zakurrek" "egia al da katu batzuek izutu dituztela zakurrak?" 2 

17 e "Apoak/hil/dituzte/sugeek" "egia al da apo batzuek hil dituztela sugeak?" 2 

18 e "Mutikoak/musukatu/dituzte/neskatoek" "egia al da mutiko batzuek musukatu dituztela neskatoak?" 2 

19 e "Ikasleak/aipatu/dituzte/irakasleek" "egia al da ikasle batzuek aipatu dituztela irakasleak?" 2 

20 e "Irakiarrak/lurperatu/dituzte/amerikarrek" "egia al da irakiar batzuek lurperatu dituztela amerikarrak?" 2 

21 e "Medikuak/kritikatu/dituzte/pazienteek" "egia al da paziente batzuek kritikatu dituztela medikuak?" 1 

22 e "Suhiltzaileak/kitzikatu/dituzte/erizainek" "egia al da erizain batzuek kitzikatu dituztela suhiltzaileak?" 1 

23 e "Kazetariak/auziperatu/dituzte/toreroek" "egia al da torero batzuek auziperatu dituztela kazetariak?" 1 

24 e "Garbitzaileak/gutxietsi/dituzte/bedelek" "egia al da bedel batzuek gutxietsi dituztela garbitzaileak?" 1 

25 e "Atzelariak/ostikatu/dituzte/aurrelariek" "egia al da aurrelari batzuek ostikatu dituztela atzelariak?" 1 

26 e "Umeak/zikindu/dituzte/gazteek" "egia al da gazte batzuek zikindu dituztela umeak?" 1 

27 e "Soldaduak/topatu/dituzte/jeneralek" "egia al da jeneral batzuek topatu dituztela soldaduak?" 1 
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28 e "Kapitainak/zauritu/dituzte/marrazoek" "egia al da marrazo batzuek zauritu dituztela kapitainak?" 1 

29 e "Oreinak/sumatu/dituzte/basurdeek" "egia al da basurde batzuek sumatu dituztela oreinak?" 1 

30 e "Agureak/tapatu/dituzte/atsoek" "egia al da atso batzuk tapatu dituztela agureak?" 1 

31 e "Apaizak/mindu/dituzte/fraideek" "egia al da apaiz batzuek mindu dituztela fraideak?" 2 

32 e "Anaiak/desobeditu/dituzte/arrebek" "egia al da anaia batzuek desobeditu dituztela arrebak?" 2 

33 e "Aktoreak/salatu/dituzte/abeslariek" "egia al da aktore batzuek salatu dituztela abeslariak?" 2 

34 e "Bizikletak/aurreratu/dituzte/motorrek" "egia al da bizikleta batzuek aurreratu dituztela motorrak?" 2 

35 e "Iheslariak/gorde/dituzte/militanteek" "egia al da iheslari batzuek gorde dituztela militanteak?" 2 

36 e "Aitonak/garbitu/dituzte/ilobek" "egia al da aitona batzuek garbitu dituztela ilobak?" 2 

37 e "Neskalagunak/engainatu/dituzte/mutilagunek" "egia al da neskalagun batzuek engainatu dituztela 

mutilagunak?" 2 

38 e "Zaldiak/zipriztindu/dituzte/astoek" "egia al da zaldi batzuek zipriztindu dituztela astoak?" 2 

39 e "Antzezleak/txalokatu/dituzte/ikusleek" "egia al da antzezle batzuek txalokatu dituztela ikusleak?" 2 

40 e "Dendariak/liluratu/dituzte/bezeroek" "egia al da dendari batzuek liluratu dituztela bezeroak?" 2 

41 e "Bizardunak/agurtu/dituzte/andreek" "egia al da andre batzuek agurtu dituztela bizardunak?" 1 

42 e "Gaixoak/aspertu/dituzte/sendagileek" "egia al da sendagile batzuek aspertu dituztela gaixoak?" 1 

43 e "Iturginak/aurkeztu/dituzte/arotzek" "egia al da arotz batzuek aurkeztu dituztela iturginak?" 1 

44 e "Bankariak/izorratu/dituzte/jokalariek" "egia al da ekonomilari batzuek izorratu dituztela bankariak?" 1 

45 e "Udaltzainak/labankatu/dituzte/etorkinek" "egia al da etorkin batzuek labankatu dituztela udaltzainak?" 1 

46 e "Dantzariak/bultzatu/dituzte/pastileroek" "egia al da pastilero batzuek bultzatu dituztela dantzariak?" 1 

47 e "Tabernariak/animatu/dituzte/saltzaileek" "egia al da saltzaile batzuek animatu dituztela tabernariak?" 1 

48 e "Entrenatzaileak/mozkortu/dituzte/futbolariek" "egia al da futbolari batzuek mozkortu dituztela entrenatzaileak?" 

1 

49 e "Ilehoriak/laztandu/dituzte/jostunek" "egia al da jostun batzuek laztandu dituztela ilehoriak?" 1 

50 e "Atezainak/desafiatu/dituzte/jokalariek" "egia al da jokalari batzuek desafiatu dituztela atezainak?" 1 

51 e "Elefanteak/askatu/dituzte/tximinoek" "egia al da elefante batzuek askatu dituztela tximinoak?" 2 

52 e "Zaindariak/salatu/dituzte/turistek" "egia al da zaindari batzuek salatu dituztela turistak?" 2 

53 e "Antolatzaileak/kontsolatu/dituzte/sukaldariek" "egia al da antolatzaile batzuek kontsolatu dituztela 

sukaldariak?" 2 

54 e "Ileapaintzaileak/aukeratu/dituzte/txirrindulariek" "egia al da ileapaintzaile batzuek aukeratu dituztela 

txirrindulariak?" 2 

55 e "Albaitariak/zoriondu/dituzte/baserritarrek" "egia al da albaitari batzuek zoriondu dituztela baserritarrak?" 2 

56 e "Alemaniarrak/hunkitu/dituzte/poloniarrek" "egia al da alemaniar batzuek hunkitu dituztela poloniarrak?" 2 

57 e "Iratxoak/zigortu/dituzte/sorginek" "egia al da iratxo batzuek zigortu dituztela sorginak?" 2 

58 e "Idazleak/seinalatu/dituzte/itzultzaileek" "egia al da idazle batzuek seinalatu dituztela itzultzaileak?" 2 

59 e "Txekorrak/zaindu/dituzte/txerriek" "egia al da txekor batzuek zaindu dituztela txerriak?" 2 

60 e "Aurkezleak/saritu/dituzte/kirolariek" "egia al da aurkezle batzuek saritu dituztela kirolariak?" 2 

61 e "Eskuindarrak/gaitzetsi/dituzte/ezkertiarrek" "egia al da ezkertiar batzuek gaitzetsi dituztela eskuindarrak?" 1 

62 e "Eskaleak/salbatu/dituzte/drogazaleek" "egia al da drogazale batzuek salbatu dituztela eskaleak?" 1 

63 e "Diputatuak/defendatu/dituzte/zinegotziek" "egia al da zinegotzi batzuek defendatu dituztela diputatuak?" 1 

64 e "Aizkolariak/bisitatu/dituzte/pilotariek" "egia al da pilotari batzuek bisitatu dituztela aizkolariak?" 1 

65 e "Arrantzaleak/hornitu/dituzte/meatzariek" "egia al da meatzari batzuek hornitu dituztela arrantzaleak?" 1 

66 e "Mojak/ukitu/dituzte/abadeek" "egia al da abade batzuek ukitu dituztela mojak?" 1 

67 e "Abereak/harrapatu/dituzte/piztiek" "egia al da pizti batzuek harrapatu dituztela abereak?" 1 

68 e "Jentilak/abandonatu/dituzte/lamiek" "egia al da lami batzuek abandonatu dituztela jentilak?" 1 

69 e "Arabiarrak/epaitu/dituzte/juduek" "egia al da judu batzuek epaitu dituztela arabiarrak?" 1 

70 e "Nekazariak/alaitu/dituzte/kalekumeek" "egia al da kalekume batzuek alaitu dituztela nekazariak?" 1 

71 e "Kardinalak/apaindu/dituzte/gotzainek" "egia al da kardinal batzuek apaindu dituztela gotzainak?" 2 

72 e "Etsaiak/gainditu/dituzte/gudariek" "egia al da etsai batzuek gainditu dituztela gudariak?" 2 

73 e "Sugandilak/busti/dituzte/muskerrek" "egia al da sugandila batzuek busti dituztela muskerrak?" 2 

74 e "Esklaboak/goibeldu/dituzte/herrenek" "egia al da esklabo batzuek goibeldu dituztela herrenak?" 2 

75 e "Elbarriak/egurtu/dituzte/gorrek" "egia al da elbarri batzuek egurtu dituztela gorrak?" 2 

76 e "Maisuak/desiratu/dituzte/maitaleek" "egia al da maisu batzuek desiratu dituztela maitaleak?" 2 

77 e "Jabeak/ikaratu/dituzte/maizterrek" "egia al da jabe batzuek ikaratu dituztela maizterrak?" 2 

78 e "Aurkariak/garaitu/dituztue/gerlariek" "egia al da aurkari batzuek garaitu dituztela gerlariak?" 2 

79 e "Musikariak/harritu/dituzte/margolariek" "egia al da musikari batzuek harritu dituztela margolariak?" 2 

80 e "Emagalduak/ferekatu/dituzte/marinelek" "egia al da emagaldu batzuek ferekatu dituztela marinelak?" 2 

81 e "Dontzeilak/txunditu/dituzte/irabazleek" "egia al da irabazle batzuek txunditu dituztela dontzeilak?" 1 

82 e "Egurgileak/erreskatatu/dituzte/basozainek" "egia al da basozain batzuek erreskatatu dituztela egurgileak?" 1 

83 e "Funtzionarioak/drogatu/dituzte/toxikomanoek" "egia al da toxikomano batzuek drogatu dituztela 

funtzionarioak?" 1 

84 e "Gaizkileak/ezkutatu/dituzte/traidoreek" "egia al da traidore batzuek ezkutatu dituztela gaizkileak?" 1 

85 e "Zezenak/kanporatu/dituzte/txahalek" "egia al da txahal batzuek kanporatu dituztela zezenak?" 1 
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86 e "Ziraunak/inguratu/dituzte/zizareek" "egia al da zizare batzuek inguratu dituztela ziraunak?" 1 

87 e "Deabruak/gaztigatu/dituzte/aingeruak" "egia al da aingeru batzuek gaztigatu dituztela deabruak?" 1 

88 e "Akusatuak/gogoratu/dituzte/aktibistek" "egia al da aktibista batzuek gogoratu dituztela akusatuak?" 1 

89 e "Ezkonberriak/seinalatu/dituzte/alargunek" "egia al da alargun batzuek seinalatu dituztela ezkonberriak?" 1 

90 e "Alferrak/nekatu/dituzte/negartiek" "egia al da negarti batzuek nekatu dituztela alferrak?" 1 

91 e "Arkumeak/miazkatu/dituzte/ardiek" "egia al da arkume batzuek miazkatu dituztela ardiak?" 2 

92 e "Nagusiak/lotsatu/dituzte/erosleek" "egia al da nagusi batzuek lotsatu dituztela erosleak?" 2 

93 e "Espioiak/itaundu/dituzte/tenienteek" "egia al da espioi batzuek itaundu dituztela tenienteak?" 2 

94 e "Izurdeak/hezi/dituzte/baleek" "egia al da izurde batzuek hezi dituztela baleak?" 2 

95 e "Nerabeak/kateatu/dituzte/zaintzaileek" "egia al da zaintzaile batzuek kateatu dituztela nerabeak?" 2 

96 e "Fiskalak/mantendu/dituzte/faxistek" "egia al da fiskal batzuek mantendu dituztela faxistak?" 2 

97 e "Fededunak/barkatu/dituzte/erromesek" "egia al da fededun batzuek barkatu dituztela erromesak?" 2 

98 e "Garaileak/goraipatu/dituzte/arerioek" "egia al da garaile batzuek goraipatu dituztela arerioak?" 2 

99 e "Banatzaileak/marraztu/dituzte/beharginek" "egia al da banatzaile batzuek marraztu dituztela beharginak?" 2 

100 e "Bakezaleak/madarikatu/dituzte/behartsuek " "egia al da bakezale batzuek madarikatu dituztela behartsuak?" 2 

 

 

BETEGARRIAK 

101 f "Artzainari/jaitsi/diote/ardia" "egia al da artzain bati jaitsi diotela ardia?" 1 

102 f "Erregeari/ehizatu/diote/otsoa" "egia al da errege bati ehizatu diotela otsoa?" 1 

103 f "Kapitainari/aipatu/diote/marinela" "egia al da kapitain bati aipatu diotela marinela?" 1 

104 f "Medikuari/urduritu/diote/erizaina" "egia al da mediku bati urduritu diotela erizaina?" 1 

105 f "Albaitariari/oparitu/diote/igela" "egia al da albaitari bati oparitu diotela igela?" 1 

106 f "Ertzainari/ostu/diote/pistola" "egia al da ertzain bati ostu diotela pistola?" 1 

107 f "Enpresariari/lortu/diote/ardoa" "egia al da enpresari bati lortu diotela ardoa?" 1 

108 f "Neskameari/tapatu/diote/pastela" "egia al da neskame tapatu diotela pastela?" 1 

109 f "Eskaleari/topatu/diote/katua" "egia al da eskale bati topatu diotela katua?" 1 

110 f "Epaileari/puskatu/diote/mailua" "egia al da epaile bati puskatu diotela mailua?" 1 

111 f "Mendizaleari/garbitu/diote/astoa" "egia al da mendizale bati garbitu diotela astoa?" 1 

112 f "Lagunari/animatu/diote/neska" "egia al da lagun bati animatu diotela neska?" 1 

113 f "Ministroari/pozoindu/diote/laguna" "egia al da ministro bati pozoindu diotela laguna?" 1 

114 f "Tigreari/kendu/diote/zebra" "egia al da zebra bati kendu diotela tigrea?" 2 

115 f "Bizilagunari/jantzi/diote/jertsea" "egia al da bizilagun bati jantzi diotela kamiseta?" 2 

116 f "Militarrari/busti/diote/alkandora" "egia al da  donostiar bati busti diotela alkandora?" 2 

117 f "Kazetariari/besarkatu/diote/anaia" "egia al da alkate bati besarkatu diotela anaia?" 2 

118 f "Osabari/aukeratu/diote/emaztegaia" "egia al da soldadu bati aukeratu diotela emaztegaia?" 2 

119 f "Maisuari/pisatu/diote/ordularia" "egia al da maisu bati pisatu diotela boligrafoa?" 2 

120 f "Turistari/eraman/diote/zaindaria" "egia al da zaindari bati eraman diotela turista?" 2 

121 f "Etorkinari/hil/diote/alaba" "egia al da etorkin bati hil diotela semea?" 2 

122 f "Nekazariari/lapurtu/diote/zerria" "egia al da ijito bati lapurtu diotela zerria?" 2 

123 f "Agureari/zulatu/diote/belarria" "egia al da alargun bati zulatu diotela belarria?" 2 

124 f "Abeslariari/zaindu/diote/neskatoa" "egia al da neskato bati zaindu diotela panpina?" 2 

125 f "Lehoiari/gorde/diote/kumea" "egia al da tigre bati gorde diotela kumea?" 2 

126 g "Begia/atera/diote/poliziari" "egia al da polizia bati atera diotela begia?" 1 

127 g "Idazlea/aurkeztu/diote/itzultzaileari" "egia al da itzultzaile bati aurkeztu diotela idazlea?" 1 

128 g "Txakurra/erregalatu/diote/mutilari" "egia al da mutil bati erregalatu diotela txakurra?" 1 

129 g "Bezeroa/ekarri/diote/dendariari" "egia al da dendari bati ekarri diotela bezeroa?" 1 

130 g "Eliza/itxi/diote/apaizari" "egia al da apaiz bati itxi diotela eliza?" 1 

131 g "Behia/erosi/diote/baserritarrari" "egia al da baserritar bati erosi diotela behia?" 1 

132 g "Sagua/bota/diote/elefanteari" "egia al da elefante bati bota diotela sagua?" 1 

133 g "Neskalaguna/alaitu/diote/lehengusuari" "egia al da lehengusu bati alaitu diotela neskalaguna?" 1 

134 g "Arropa/erantzi/diote/pintoreari" "egia al da pintore bati erantzi diotela arropa?" 1 

135 g "Senargaia/mozkortu/diote/ilobari" "egia al da iloba bati mozkortu diotela senargaia?" 1 

136 g "Zomorroa/eman/diote/sugeari" "egia al da suge bati eman diotela zomorroa?" 1 

137 g "Ikaslea/igo/diote/zuzendariari" "egia al da zuzendariari igo diotela ikasle bat?" 1 

138 g "Txoria/zapaldu/diote/amonari" "egia al da aitona bati zapaldu diotela txoria?" 2 

139 g "Emaztea/jipoitu/diote/tabernariari" "egia al da sukaldari bati jipoitu diotela tabernaria?" 2 

140 g "Izeba/bahitu/diote/sukaldariari" "egia al da kamarero bati bahitu diotela osaba?" 2 

141 g "Maskota/galdu/diote/bidaiariari" "egia al da bidaiari bati galdu diotela euritakoa?" 2 

142 g "Untxia/prestatu/diote/aizkolariari" "egia al da aizkolari bati prestatu diotela arkumea?" 2 

143 g "Lana/bilatu/diote/gazteari" "egia al da zahar bati bilatu diotela lana?" 2 

144 g "Arratoia/lurperatu/diote/mutikoari" "egia al da neskato bati lurperatu diotela arratoia?" 2 

145 g "Arkumea/eskatu/diote/kamareroari" "egia al da etxekoandre bati eskatu diotela arkumea?" 2 
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146 g "Krokodiloa/erakutsi/diote/ikusleari" "egia al da ikusle bati erakutsi diotela dortoka?" 2 

147 g "Aktoreari/aurkitu/diote/senarra" "egia al da senar bati aurkitu diotela aktorea?" 2 

148 g "Armiarmari/eskaini/diote/eulia" "egia al da euli bati eskaini diotela armiarma?" 2 

149 g "Jokalariari/irabazi/diote/zaldia" "egia al da jokalari bati irabazi diotela astoa?" 2 

150 g "Gizonari/lumatu/diote/oiloa" "egia al da andre bati lumatu diotela oiloa?" 2 

151 h "Mutikoa/aiztoaz/ebaki/da" "egia al da mutikoa aizto batez ebaki dela?" 1 

152 h "Anderea/idazle/bikaina/da" "egia al da andere bat idazle bikaina dela?" 1 

153 h "Laguna/gaur/etorri/da" "egia al da lagun bat gaur etorri dela?" 1 

154 h "Alarguna/zuregana/gerturatu/da" "egia al da zuregana alargun bat gerturatu dela?" 1 

155 h "Jende/asko/etorri/da" "egia al da jende asko etorri dela?" 1 

156 h "Ama/goiz/jaikitzen/da" "egia al da ama goiz jaikitzen dela?" 1 

157 h "Gizon/lodia/ausarta/da" "egia al da gizon lodia ausarta dela?" 1 

158 h "Edalontzia/erorita/puskatu/da" "egia al da edalontzia puskatu dela?" 1 

159 h "Zakurra/berriro/sartu/da" "egia al da zakur bat berriro sartu dela?" 1 

160 h "Dontzeila/brodatzen/ari/da" "egia al da dontzeila bat brodatzen ari dela?" 1 

161 h "Euskaltzalea/erotu/egin/da" "egia al da euskaltzale bat erotu egin dela?" 1 

162 h "Berri/txarra/argitaratu/da" "egia al da argitaratu den berria txarra dela?" 1 

163 h "Presoa/goizean/hil/da" "egia al da presoa goizean hil dela?" 1 

164 h "Horren/ardura/geurea/da" "egia al da horren ardura geurea dela?" 1 

165 h "Mutila/gaixotu/egin/da" "egia al da mutil bat gaixotu dela?" 1 

166 h "Erasotzailea/kartzelara/joan/da" "egia al da erasotzailea kartzelara joan dela?" 1 

167 h "Langilea/urduritu/egin/da" "egia al da langile bat urduritu dela?" 1 

168 h "Gizona/onik/agertu/da" "egia al da onik agertu dena gizona dela?" 1 

169 h "Polizia/ospitalean/hil/da" "egia al da polizia ospitalean hil dela?" 1 

170 h "Umea/aulkitik/erori/da" "egia al da umea aulkitik erori dela?" 1 

171 h "Zure/iloba/neska/da" "egia al da zure iloba neska dela?" 1 

172 h "Irakaslea/Indian/bizi/da" "egia al da irakaslea Indian bizi dela?" 1 

173 h "Arduradun/berria/inozoa/da" "egia al da arduradun berria inozoa dela?" 1 

174 h "Errugabea/azkenean/libre/da" "egia al da errugabea libre dela?" 1 

175 h "Mikelen/laguna/arotza/da" "egia al da Mikelen laguna igeltseroa dela?" 2 

176 h "Mutikoa/futbolari/bikaina/da" "egia al da mutikoa igerilari bikaina dela?" 2 

177 h "Eskalatzailerik/onena/emakumea/da" "egia al da eskalatzailerik onena gizonezkoa dela?" 2 

178 h "Zuzendaria/gobernadorearen/anaia/da" "egia al da zuzendaria gobernadorearen lehengusua dela?" 2 

179 h "Pantanoa/oso/arriskutsua/da" "egia al da pantanoa ez dela arriskutsua?" 2 

180 h "Bilera/Bilbon/egin/da" "egia al da bilera Donostian egin dela?" 2 

181 h "Gizon/biboteduna/eroa/da" "egia al da eroa bizarduna dela?" 2 

182 h "Saltzailearen/neskalaguna/Miren/da" "egia al da Miren arotzaren neskalaguna dela?" 2 

183 h "Mendizalea/oso/lasaia/da" "egia al da mendizalea oso urduria dela?" 2 

184 h "Enbaxadorea/hegazkinetik/jaitsi/da" "egia al da enbaxadorea helikopterotik jaitsi dela?" 2 

185 h "Fidelen/hitzaldia/amaitu/da" "egia al da Ikerren hitzaldia amaitu dela?" 2 

186 h "Aztia/oso/famatua/da" "egia al da aztia inork ez duela ezagutzen?" 2 

187 h "Lankidea/japonieraz/hasi/da" "egia al da lankidea hebraiera ikasten hasi dela?" 2 

188 h "Urtziren/lehengusua/baserritarra/da" "egia al da Urtziren iloba bat baserritarra dela?" 2 

189 h "Brasildarra/oihanean/ibili/da" "egia al da namibiarra oihanean ibili dela?" 2 

190 h "Pilota/puskatu/egin/da" "egia al da pala bat puskatu dela?" 2 

191 h "Telefonoa/osabaren/idazkariarena/da" "egia al da telefonoa osabarena dela?" 2 

192 h "Martaren/nagusia/emakumea/da" "egia al da gizon dela Martaren nagusia?" 2 

193 h "Mutikoa/ospitaletik/atera/da" "egia al da neskatoa ospitaletik atera dela?" 2 

194 h "Alaba/lasaitu/egin/da" "egia al da semea lasaitu dela?" 2 

195 h "Garbitzailea/eseri/egin/da" "egia al da garbitzailea zutik dagoela?" 2 

196 h "Bulegaria/urduritu/egin/da" "egia al da bulegari bat lasaitu egin dela?" 2 

197 h "Zaindaria/filmeaz/aspertu/da" "egia al da zaindari bat iragarkiak ikusteaz aspertu dela?" 2 

198 h "Itsasgizona/menditik/jaitsi/da" "egia al da lekeitiar bat baso ilunekin ametsetan ari dela?" 2 

199 h "Alkohola/txarra/da/osasunerako" "egia al da alkohola txarra dela osasunerako?" 1 

200 h "Estatu Batuetan/gaizki/jaten/da" "egia al da Estatu Batuetan ongi jaten dela?" 2 
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4. ERANSKINA: 

 

 

4. ESPERIMENTUKO MATERIALAK 

 

 

1 Otsoek Gorbeia mendiko larreetan ardiak jan dituzte 

2 Azeriek Mendikute inguruko zelaietan untxiak lapurtu dituzte 

3 Sukaldariek gaur goizeko hamarretan sagarrak egosi dituzte 

4 Emakumeek ikuilu-atariko gerizpean oiloak lumatu dituzte 

5 Mutikoek ganbarako gela ilunera kaxak igo dituzte 

6 Krokodiloek Nilo ibaiko uretan oreinak jan dituzte 

7 Harakinek sagardotegi zaharreko sukaldean txuletak pisatu dituzte 

8 Zientzialariek mediku askoren laguntzaz botikak asmatu dituzte 

9 Ezkongabeek sukalde bazterreko labadoran kamisetak garbitu dituzte 

10 Pipiek sukaldeko armairu barruan trapuak zulatu dituzte 

11 Baserritarrek maiatzeko azken astean tomateak landatu dituzte 

12 Politikoek telebistako informatibo guztietan gezurrak esan dituzte 

13 Idazleek itxialdi luzeen ondoren liburuak idatzi dituzte 

14 Txoriek ekaineko egun beroetan marrubiak jan dituzte 

15 Baserritarrek makila handi batekin azeriak hil dituzte 

16 Arrantzaleek Kantauri itsaso zabalean arrainak harrapatu zituzten 

17 Bizilagunek hileko lehen astean lapurretak jasaten dituzte 

18 Jokalariek futbol zelaitik kanpora baloiak bota dituzte 

19 Gipuzkoarrek Zarauzko frontoi koxkeroan partidak irabazi dituzte 

20 Txirrindulariek udako egun eguzkitsuetan mendateak igo dituzte 

21 Tabernariek kaleko postu txikian otartekoak eskaintzen dituzte 

22 Mekanikariek euria egiten duenean kotxeak konpontzen dituzte 

23 Ikasleek aurtengo ebaluaketa honetan azterketak gainditu dituzte 

24 Arraunlariek Amerikako kontinentean barrena errekak zeharkatu dituzte 

25 Apaizek bazko eguneko goizetan mezak ematen dituzte 

26 Margolariek galeria famatu batean erakusketak antolatu zituzten 

27 Saguek baserriko sukalde barruan gaztak jan dituzte 

28 Soldaduek astelehen goiz honetan tankeak garbitu dituzte 

29 Kapitainek tentuz eta jakituriaz itsasontziak gobernatzen dituzte 

30 Igeltseroek gaur arratseko lauetan paretak bota dituzte 

31 Umeek eskolako ate aurrean gozokiak jan dituzte 

32 Mutilek Urbieta kaleko dendan jertseak erosi dituzte 

33 Lapurrek taberna ondoko dendatik bitxiak ostu zituzten 

34 Aizkolariek igande goizeko hamaiketan zuhaitzak bota dituzte 

35 Neskatoek basoko zuhaitz altuenetik aranak hartu ditu 

36 Postariek atzo arratsaldeko bostetan eskutitzak ekarri dituzte 

37 Gizonek igande goizero bezala alkandorak plantxatu dituzte 

38 Emakumeek kotxe barruko tresnekin gurpilak aldatu dituzte 
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39 Mutikoek larunbat gaueko festetan kalimotxoak edaten dituzte 

40 Elefanteek kaiolatik alde egitearren kateak apurtu dituzte 

41 Anaiek baso heze ilunean perretxikoak bildu dituzte 

42 Gidariek bide estuetan zehar autobusak eramaten dituzte 

43 Teknikariek dendako soto ilunean telefonoak konpondu dituzte 

44 Arratoiek hiri handiko estoldan hondakinak jaten dituzte 

45 Futbolariek aldagelako aulki txikian botak estutzen dituzte 

46 Etxekoandreek gelako leiho ondoan galtzerdiak josten dituzte 

47 Arbitroek partida bukatu ondoren irainak jasotzen dituzte 

48 Argazkilariek aireportuko pasilo zabalean zigarroak erre dituzte 

49 Zarauztarrek itsasoan trebe izanik lehiaketak irabazi dituzte 

50 Eperrek baso itxi ilunean gereziak jan dituzte 

51 Arranoek Nafarroako zelai zabalean saguak harrapatu dituzte 

52 Ehiztariek udazkeneko arratsalde epeletan usoak tirokatzen dituzte 

53 Txakurrek basoko zuhaitzen artean usoak bilatzen dituzte 

54 Mukiek katarro zikina dugunean sudurrak tapatzen dituzte 

55 Poliziek gaur arratseko manifan gazteak atxilotu dituzte 

56 Irakasleek otsail honetako examinetan ikasleak suspenditu dituzte 

57 Ehiztariek Afrika beltzeko oihanean elefanteak kateatu dituzte 

58 Hegaztiek harkaitz zorrotzaren gainean arrautzak jartzen dituzte 

59 Pinguinoek negu hotz luzean kumeak babesten dituzte 

60 Medikuek botika honen laguntzaz gaixoak sendatu dituzte 

61 Langileek goizeko hamaikak iristean otartekoak jaten dituzte 

62 Funtzionarioek goizeko hamaikak iristean infusioak hartzen dituzte 

63 Zezenek albaitari berriaren baimenarekin behiak estali dituzte 

64 Eskalatzaileek Yosemiteko baso artean paretak igo dituzte 

65 Trikitilariek herriko festa guztietan kaleak alaitzen dituzte 

66 Tximinoek oihan ilun bakartian bananak jaten dituzte 

67 Lagunek zure osabaren etxean ateak ireki dituzte 

68 Zerriek munduko edozein tokitan zakarrak jaten dituzte 

69 Poetek gau bakartien babesean olerkiak idazten dituzte 

70 Farolek eguzkia ezkutatzen denean kaleak argitzen dituzte 

71 Kolonizatzaileek mende askotan zehar esklaboak izan dituzte 

72 Lehoiek Afrikako zelai zabalean zebrak ehizatzen dituzte 

73 Harakinek Santo Tomas aurretik odolkiak egiten dituzte 

74 Haurrek telebistako kamaren aurrean hortzak erakusten dituzte 

75 Katuek etxe barruko salan saguak harrapatzen dituzte 

76 Txakurrek parkeko banku azpian hezurrak jaten dituzte 

77 Galderek gaur arratsaldeko zazpietan hizlariak urduritu dituzte 

78 Amuarrainek neguko hotzarekin batera errekak zeharkatzen dituzte 

79 Mukizapiek hotz handiko egunetan sudurrak irritatzen dituzte 

80 Sugeek basoko zuhaitz azpian arrautzak jaten dituzte 

81 Zorriek etxeko sofa gainean txakurrak ziztatzen dituzte 

82 Garbitzaileek egun osoan zehar pasiloak zeharkatzen dituzte 

83 Mutikoek zure herriko festetan zigarroak erre dituzte 

84 Neskatoek zure herriko festetan aurreskuak dantzatzen dituzte 

85 Nomadek bizitza osoan zehar herrialdeak zeharkatzen zituzten 
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86 Suhiltzaileek euria hastearekin batera suteak itzali zituzten 

87 Bulegariek arratsaldeko zazpiak iristean leihoak itxi zituzten  

88 Artzainek gaueko bederatziak iristean argiak itzali zituzten  

89 Igelek zingira usaintsu zikinean euliak harrapatu dituzte 

90 Surflariek Kantauri itsaso osoan olatuak maite dituzte 

91 Eskiatzaileek neguko elurteei esker aldapak jaisten dituzte 

92 Alkandorek neguko egun hotzetan bularrak tapatzen dituzte 

93 Umeek eskolako guztiek bezala etxekolanak gorrotatzen dituzte 

94 Armiarmek bi harrien artean sareak egin dituzte 

95 Txirrindulariek hanketako indarraren laguntzaz aldapak igotzen dituzte 

96 Pilotariek frontoiko hormen ondoan pilotak jotzen dituzte 

97 Gizonek gaur goizeko hamarretan trenak hartu dituzte 

98 Bizilagunek bi hilabete barru etxeak margotuko dituzte 

99 Sugeek udazken goiz honetan sagarrak jan dituzte 

100 Baserritarrek uzta bildu ondoren barazkiak sailkatu dituzte 

101 Irakasleek uda pasa ondoren ikasgaiak irakasten dituzte 

102 Ateek gaur goizeko zortzitan zangoak harrapatu dituzte 

103 Gizonek lehorte gorria ekiditeko loreak ureztatu dituzte 

104 Baserritarrek ekaineko bigarren astean haziak lurperatu dituzte 

105 Umeek Joxeren tabernako makinan botoiak sakatu dituzte 

106 Korrikalariek lasterketa gogor honetan zapatilak galdu dituzte 

107 Autobusek Teleberrian esan dutenez agureak harrapatu dituzte 

108 Emakumeek gaua iritsi denean zauriak garbitu dituzte 

109 Gazteek Hernaniko komisaldegi berrian motxilak ireki dituzte 

110 Haurrek futbol partida aurretik zapatilak garbitu dituzte 

111 Garbitzaileek gaur gaueko hamarretan ispiluak garbitu dituzte 

112 Gizonek sukaldeko ate ondoan kaxak bete dituzte 

113 Informatiboek kasu konkretu honetan gezurrak esan dituzte 

114 Zuzendariek Teleberriko goizeko saioan filmak goraipatu dituzte 

115 Kamioiek gaur goizeko hamarretan ordulariak zapaldu dituzte 

116 Argiek hala gertatu delako bidaiariak itsutu dituzte 

117 Erretzaileek ohe ondoko hautsontzian zigarroak itzaltzen dituzte 

118 Neskek Pariseko metro geltokian mapak begiratu dituzte 

119 Bidaiariek Gasteizko geltoki zaharrean maletak ahaztu dituzte 

120 Mutikoek metroko irteera ondoan txanponak aurkitu dituzte 

121 Neskatoek autobus parada atzean txanponak galdu dituzte 

122 Itzultzaileek Pariseko Herri Internazionalean hizkuntzak ikasiko dituzte 

123 Langileek bulegoko leiho ondora mahaiak mugitu dituzte 

124 Irakasleek laborategi ondoko kopistegira irakurgaiak bidaltzen dituzte 

125 Atzerritarrek Bilboko kale hotzetan telefonoak bilatzen dituzte 

126 Dendariek egun osoan zehar arropak saltzen dituzte 

127 Okinek gaur goizeko bostetan ogiak ekarri dituzte 

128 Igeltseroek bihar arratsaldeko seietarako sabaiak margotuko dituzte 

129 Astronautek honelako gau ilunetan izarrak miresten dituzte 

130 Barazkiek seigarren astetik aurrera ongarriak behar dituzte 

131 Bekadunek urriko egunen batean gutunak jaso dituzte 

132 Gizonek etxeko armairu barruan pospoloak piztu dituzte 
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133 Umeek parkeko zingira barrura pilotak bota dituzte 

134 Itsasontziek udako egun eguzkitsuan ibaiak zeharkatu dituzte 

135 Gazteek Bartzelonako metroan zehar ordulariak lapurtu dituzte 

136 Kukuek udazkeneko egun hotzetan habiak lapurtzen dituzte 

137 Etorkinek herriko plazako postuan aterkiak saldu dituzte 

138 Ordulariek edozein herriko elizatan orduak markatzen ditu 

139 Errepideek batetik besterako bidean herriak zeharkatzen dituzte 

140 Jokalariek kasinoko erruleta jokoan apustuak irabazi dituzte 

141 Ikusleek frontoiko grada berrian apustuak galdu dituzte 

142 Abeslariek gabonak baino lehen diskoak kaleratuko dituzte 

143 Bertsolariek zure herriko plazan bertsoak botatzen dituzte 

144 Hodeiek gaur bezalako gauetan izarrak ezkutatzen dituzte 

145 Metxeroek munduko edozein tokitan zigarroak pizten dituzte 

146 Sagarrek baserriko ikuilu ondoan zizareak izaten dituzte 

147 Harriek gaur arratsaldeko lauretan kristalak hautsi dituzte 

148 Bikoteek maitasun adierazgarri bezala musuak ematen dituzte 

149 Sendagileek konbentzioko areto nagusian txisteak kontatu dituzte 

150 Laguntzaileek bulegoko argien azpian telefonoak hartzen dituzte 

151 Aktoreek gaur goizeko bederatzietan paperak ikasi dituzte 

152 Lantokiek basoko ibai ondora ondakinak bota dituzte 

153 Erizainek hospitaleko gela argitsuan gaixoak zaintzen dituzte 

154 Umeek gaur goizeko hamarretan galderak egin dituzte 

155 Mendizaleek eguerdia baino lehen mendiak igotzen dituzte 

156 Maiteminduek San Balentin egunean loreak oparitu dituzte 

157 Neskek bart gaueko hamabietan giltzak galdu dituzte 

158 Itsuek taberna ondoko dendan kaiolak erosi dituzte 

159 Bizardunek osabaren sagardotegi zaharrean txuletak jan dituzte 

160 Mutikoek bere herritik Duragora autobusak hartu dituzte 

161 Mexikarrek etxe pareko jatetxean burritoak jan dituzte 

162 Ezkertiarrek Belodromo ondoko frontoian hitzaldiak eman dituzte 

163 Ikusleek udaletxe pareko antzokian tokiak aukeratu dituzte 

164 Garbitzaileek parke honetako lurretik hostoak bildu dituzte 

165 Pintoreek etxeko teilatu gainean koadroak erre ditu 

166 Dendariek herriko postariaren eskutik gutunak jaso dituzte 

167 Lapurrek herritik kanpoko museora artelanak bueltatu dituzte 

168 Argentinarrek Donostiako autobus geltokian karterak galdu dituzte 

169 Gizonek lagunaren etxeko mahaian helbideak ahaztu dituzte 

170 Kamareroek herriko plazako tabernan ebakiak atera dituzte 

171 Txirrindulariek Tourmaleteko mendatea jeistean gurpilak zulatu dituzte 

172 Sukaldariek mahai gaineko labanaz eskuak ebaki dituzte 

173 Iragarkiek espainiako telebista kateetan kotxeak saltzen dituzte 

174 Gazteek mendiko hegal malkartsuan perretxikoak bildu dituzte 

175 Lorezainek udaberria hasten denean larrosak landatu dituzte 

176 Jokalariek San Mameseko katedralean ariketak egiten dituzte 

177 Astoek zure herriko plazan albaitariak ostikatu dituzte 

178 Dantzariek edozein herriko plazan hankak altxatzen dituzte 

179 Futbolariek entrenamendua amaitu ondoren autografoak sinatu dituzte 
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180 Atzerritarrek udaletxeko inmigrazio bulegoan inprimakiak bete dituzte 

181 Txakurrek nire ohe azpian paperak puskatu dituzte 

182 Albaitariek Mikelen sukaldeko mahaian katuak sendatu dituzte 

183 Katuek gaur goizeko hamarretan boteilak puskatu dituzte 

184 Aurrelariek Anoetako estadio berrian golak sartzen dituzte 

185 Sokek portu honetako babesean itsasontziak lotzen dituzte 

186 Emakumeek otsaila iristen denean gerrikoak estutzen dituzte  

187 Atzelariek Sadarreko estadio zaharrean porteriak babesten dituzte 

188 Atezainek Sestaoko estadio txikian baloiak kolpatu dituzte 

189 Japoniarrek ostiral gaueko festetan karaokeak atsegin dituzte 

190 Kazetariek goizeko irratsaio batean eztabaidak sortu dituzte 

191 Kazetariek urrun dagoen lagunarentzat gutunak bidali dituzte 

192 Gizonek telebistako programa batean malkoak isuri dituzte 

193 Abeslariek gaur eguerdiko hamabietan gutunak jaso dituzte 

194 Musikariek etxeko gela bakartian abestiak egiten dituzte 

195 Erleek mendiko zelai zabaletan loreak bilatzen dituzte 

196 Ertzainek etxeko pareta barruan karterak aurkitu dituzte 

197 Elektrizistek gaur goizeko seietan alkandorak zartatu dituzte 

198 Sukaldariek auzoko sagardotegi berrian platerak prestatu dituzte 

199 Sendagiek gau osoan zehar birusak hilko dituzte 

200 Italiarrek portuko jatetxe zaharrean pizzak jaten dituzte 

201 Telebistek bizitza osoan zehar umeak tontotzen dituzte 

202 Pastelek hala esaten dutenez hortzak belzten dituzte 

203 Harriek larunbat iskanbilatsu hartan leihoak puskatu zituzten 

204 Ateek mendiko lur sailetan bideak ixten dituzte 

205 Hondartzek iraila iritsi bitartean zakarrak jasotzen dituzte 

206 Zigarroek mundu osoan zehar pertsonak hiltzen dituzte 

207 Enborrek Tolosako zezen plazan aizkolariak nekatzen dituzte 

208 Metxeroek kontzertu ilun honetan zigarroak piztu dituzte 

209 Iragarkiek espainiako telebista publikoan filmeak eten dituzte 

210 Eskularruek elurra egiten duenean eskuak babesten dituzte 

211 Aroztegiek urte osoan zehar egurrak lantzen dituzte 

212 Drogek Amazoniako oihan ilunean burmuinak askatzen dituzte 

213 Eskuek ostiral arratsaldeko festetan edalontziak eusten dituzte 

214 Bizarrek  goizeko ordu txikietan aurpegiak ezkutatzen dituzte 

215 Garagardoek goizeko ordu txikietan gazteak txispatzen dituzte 

216 Landareek udaberria iristen denean etxeak apaintzen dituzte 

217 Lurrikarek abuztu eguzkitsu hartan herriak suntsitu zituzten 

218 Elurteek abendu hotzeko egunetan mendiak zuritu zituzten 

219 Lurrikarek mendi hegaleko aldapan etxeak irentsi zituzten 

220 Bonbek goiz odoltsu hartan herritarrak hil zituzten 

221 Botikek apirileko egun euritsuan gaixoak sendatu dituzte 

222 Eztandek gau ilun hartan herritarrak esnatu zituzten 

223 Olatuek urteko gaurik ilunenean etorkinak irensten dituzte 

224 Udaletxeek hauteskunde guztien ondoren dirulaguntzak ematen dituzte 

225 Mezek bazko eguneko goizetan kristauak aspertzen dituzte 

226 Argazkiek mekanismo konplexuen bidez momentuak islatzen dituzte 
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227 Kanpaiek herriko plazako elizan orduak markatzen dituzte 

228 Txirulek abesti politen bidez piztiak lasaitzen dituzte 

229 Tankeek Jeningo intrusio militarrean  etxeak suntsitu zituzten 

230 Euriteek bi asteren ondoren suteak itzali dituzte 

231 Liburuek norberaren irudimena astinduz ateak irekitzen dituzte 

232 Telefonoek goiz euritsu hartan gizonak esnatu zituen 

233 Orriek bulegoko ate atzean mahaiak tapatzen zituzten 

234 Eraztunek egun osoan zehar hatzak apaintzen dituzte 

235 Ordenagailuek gaur goizeko hamarretan arazoak konpondu dituzte 

236 Teilatuek euria egiten duenean etxeak babesten dituzte 

237 Hegazkinek toki batetik bestera bidaiariak garraiatzen dituzte 

238 Kredituek bizitzako urterik gozoenetan emakumeak estutzen dituzte 

239 Sareek bart gaueko saioan arrainak harrapatu dituzte 

240 Hodeiek Euskal Herriko parajeetan mendiak ezkutatzen dituzte 
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