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Hitzaurrea
Duela urte batzuk irakurri nuen tesia, 18 urte. Urte hauetan guztietan,
euskararen dialektologiak aitzinamendu handiak egin ditu.
Euskal Dialektologia egungoa eta Bonaparteren garaikoa ez ziren berdinak,
printzearen dialektoen eskema aldatu zen, eta urte batzuk geroago,
1998.urtean, Koldo Zuazok bertze sailkapen bat proposatu zuen. Hein batean,
tesi honetatik hartutako datuetan oinarritu zen ikertzaile bizkaitarra, bereziki
nafarrera eta erdialdeko euskalkiak zedarritzeko unean.
Zuazok sei euskalki baino ez zituen proposatu, Bonaparterengandik aldenduz,
garai horretan zortzi euskalki bereizten zituelako.
Honezaz gain, Ultzamako eta Basaburu alderdiko euskara desberdina bazen,
gizataldeek ere ibar batzuetako eta besteetako hiztun taldeek jokabide berezia
izan dutelako da, eta horretarako arrazoi batzuk eman genituen. Aldi berean,
hizkuntzaren alderdi soziala aztertzeari ekin genion garai horretan.
Garai honetan guztian, dialektologiak maila gorena erdietsi ez badu ere, urrats
garrantzitsuak egin ditu. Herri bateko euskararen deskribapenak areagotu dira,
bai eta zonalde handiagokoenak ere. Gure tesiaren ikuspegia eklektikoa izan
zen, buruan genuen berriki Salaburuk Baztango euskararen inguruan egindako
lana, Ikuspegi sortzailetik eginda. Urte batzuk lehenago, N’Diayeren Amaiurko
euskararen gaineko ikerketa estrukturalista ere burutua zen. Eredu horiek
izanda, bai eta R.M. Pagolaren tesia ere -azterketa fonetikoa oinarri zuenagurea bertze urrats bat izan zen; ikuspegi geolektala biltzen zuena, bai eta
kontrastatiboa ere.
Bonaparteren sailkapenetik abiatuta, eremu hori guztia hartu genuen aztergai,
eremu zabalegia, dudarik gabe. Nolanahi dela ere, zonalde hori nahi genuen
ikusteko eta aztertzeko zer zegoen zehazki hor. Ondoren, Koldo Zuazoren eta
Iñaki Caminoren lanak etorri dira, eta baita bertze ikertzaileenak ere; ikertzaile
hauek eremu murritzagoak eta handiagoak hartu dituzte, eta ezaugarrien
konbinazioetan oinarritu dira zenbaitetan, ezaugarri esklusiboak ote diren,
banatzaileak ote diren eta eremu guztia hartzen duten ala ez aztertuz.
Bertzaldetik, azken urte hauetan bereziki ugaldu dira herri zehatzen hizkera
aztertzen duten lanak, bai eta eremu handiagokoena ere.
Egun, azterketa honen ondorioekin ados nagoela erran dezaket. Ikerketen
emaitzekin bat nator, baina, aitortu behar dut eremu zabalegia hartu nuela lan
sakona egiteko; eta alor guztiak eta atal guztiak landu nahi izan nituela. Egun,
Apalauzak (2010) ikerketa zehatzagoa egin du, gure eremuko zati batean
sakonduz: Basaburua, Arakil, Imotz, Araitz, Larraun eta eta inguruko ibarretan
arakatuz.
Orokorrean, tesi honetatik ateratako ondorio geolinguistikoak baliagarriak izan
ziren, Zuazok proposaturiko euskalkien sailkapen berrirako. Egun zientzia-

esparru honetan ikertzen jarraitzen dut, dialektologia lan gehiago egin ditut, eta
horrezaz gain, Nafarroako gazteen hizkeraren inguruan atondu ditut zenbait lan.
Orreaga Ibarra Murillo, 2012
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Aurkezpena
Lan honen helburua, Nafarroako iparraldeko hizkera baten
azterketa linguistikoa egitea da : Ultzamako euskararena, hain zuzen ere .
Euskalki hau azertzeko mugitu gaituen interesa, azkenik doktoradutza tesi
baterako gai bihurtzea eragin duena, ez da zaila azaltzea .
Alde batetik, hizkera beraren berezitasuna nahiko nabarmena baita,
-Mitxelenak berak behin baino gehiagotan aipatu zuen hau-, eta bestetik,
eremu honetan euskarak bizi duen egoera larriak ere interesa areagotu du .
Jakina denez, gero eta hiztun gutxiago mintzo dira ultzameraz, ia
desagertzear edo eriotz bidean dagoela esan daitekeelarik . Bestaldetik,
Goinafarrera bereizten duten isoglosa esanguratsu batzuk hor kokatzen
ziren, eremu hori bi zatitan banatuz eta horrek azpieuskalki bakar bat
kontsideratzen zen edo bi zeudenentz planteatzera eraman gintuen .
Guzti honek, eta askoz pragmatikoago den beste arrazoia, Iruñetik
oso urruti ez egotearenak, mugitu gintuen azkenik, gai hau hartzera . Ikertu
behar den eremuaren hurbiltasunak kontatu beharreko faktorea da honelako
ikerketa egitea . Zeren eta inkestak egitea eta hiztunekin behar den
hurbiltasuna, datuak kontrastatzeko etab, zaila izango bailirateke urruti
egongo balira herri hauek .
Lan guztian zehar, hasieran planteatu dugun hipotesia izan dugu
kontutan : non ezar daitezke ultzamera deritzan azpieuskalki honen mugak? .
Eremu guztia isomorfikoa da, alegia, Bonapartek hizkera batean bildu zuen
hori barietate bat dela esan dezakegu? . Saiatuko gara hau egia denentz
frogatzen, eta non ezar daitezkeen mugak zehazten atalez, atal ; alegia,
aztertutako maila linguistiko guztietan . Jakina denez, dialekto baten muga
ez da bakarra, graduzko aldaketak daude dialektoen artean, azkenean
isoglosa sortak direlarik eremu bat beste batetik bereizteko baliabide
erabilgarrienak .
Azken batean, edozein dialektologorentzat kezkagarria dena, aldaketa
linguistikoaren afera da . Lan honetan zehar bereziki azpimarratzen dena
ezberdintasun diatopikoak dira, beste motako ezberdintasunak -diafasikoa
eta diastratikoa- ez baitira hain nabarmenak . Baina, faktore hauek ere
kontutan hartuko ditugu, eta gure lanean atal berezia eskeiniko diegu .
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Ikuspuntu diatopikotik begiratuta, saiatuko gara isoglosa nagusiak
non dauden zehazten, bereziki Basaburu Nagusia 9 eta Imotz haranekin
dauden mugak definitzen, hor kokatzen baitira ezberdintasun
nabarmenenak . Bestaldetik, edozein Ian dialektologikoren helburua,
azterketa interdialektala egitea da, alegia ondoko hizketa eta euskalkiekin
dituen harremanen zehaztapena . Gu ere, Ian honetan zehar goinafarrera eta
hegonafarrera osatzen duten beste hizkerekin, harremanak ezartzen
ahalenginduko gara .
Monografia honetan, hizkuntzaren atal gehienak izan ditugu aztergai :
maila fonetikoa, morfologikoa, sintaktikoa eta lexikoa ; baita aspektu
soziolinguistiko batzuei ere eman diegu garrantzia . Halarik ere, ez diegu
denei garrantzi berbera eman, zeren eta hasieran esan bezala oraindik
bizirik dagoen hizkera baten deskribapen orokorra egitea da gure helburua .
Hori dela eta, gai batzuk sakontzeari interesgarriago iritzi diogu, eta beste
batzuek axaleko azterketa bakarrik merezi izan dute ; ez garrantzitsuak ez
direla pensatzen dugulako, baizik eta gure lana nolabait mugatu behar izan
dugulako . Hurrengo puntu hauetan laburbil daitezke Ian honen helburu
nagusienak :
- Ultzamako hizkeraren ezaugarri nagusiak deskribatzea, maila fonetikofonologikoan, morfologikoan eta lexikoan .
- Bonapartek definitutako azpieuskalki honen batasuna eztabaidatzea ;
eremu honen barruan aurkitzen diren isoglosa nagusienak ezarriz .
-Inguruko euskalkiekin dituen harremanak -kidetasunak eta
ezberdintasunak- aztertzea . Honen ondorioz, eta beharrezkoa balitz
banaketa dialektal ezberdina proposatzea, orain erabiltzen dena, alegia,
Bonapartek egindakoa kuestionatuz .
- Bigarren helburutzat, euskalki honek bizi duen egoera soziolinguistikoa ;
euskararen erabilpen urriak eta gaztelaniarekin duen ukipenak norainoko
eragina duten aztertzea .
Hornidura teorikoaz, Ian nahiko eklektikoa dela uste dugu . Teoria
bakoitzak eskeintzen dituen sailkapenez eta azalpenez baliatu naiz,
bakoitzetik baliogarria zena hartuz . Zenbaitetan, teoria estrukturalaren
hildotik jo dugu, hizkuntza sistema bat bezala aztertuz ; besteetan,
generatibismoak eskeintzen duen erregeletara jo dugu, bereziki

9 'Basaburu Nagusia edo Handia' erabili beharrean, 'Basaburua' izendapena
erabiliko da gehienetan lan guztian zehar, laburrago eta errazago egitearren,
hago hiztunek ere horela baitarabiltzate . Kontutan har, 'Basaburua Txikia' ez
dela sailkapen honetan sartzen .
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morfologiaren sailan azpiko aurkezpenetik deribatuz azaleko formetara
heltzeko . Soziolinguistikaren ekarpenak ere aprobetxatu ditugu, suertatzen
den aldakuntza noraino lotzen den faktore sozialekin frogatzeko .
Hurrengo lerrootan kapituluen edukina azalduko dugu, laburki bada ere :
Lehenengo biak ondorengoen sarrera gisa daude . Lehenengo atalean,
gaur egungo egoera demografikoa, eta soziolinguistikoa aztertu dugu ;
baita Ultzamerak hizkera bezala izan duen estatusa eta ikerketa
honetarako erablitako metodologia ere .
Bigarren atalean dialektologian erabiltzen diren oinarrizko
kontzeptuak aztertu ditugu, eta kontzeptu hauei inguruko zenbait
gogoeta ere . Dialektologiak teoria linguistikoekin duen harremana eta
berauen ondorioak ere aztergai izan ditugu .
Hirugarren eta laugarren atalak bokalismo eta kontsonantismo sailei
dagozkie, hurrenez hurren . Bi atal hauetan ez da azterketa akustikoa
kontutan hartu, deskribapen artikulatorioa eta sistema bokalikoan
suertatzen diren alternantziak izan ditugu aztergai .
Bosgarrena morfologia eta sintaxiaren atala da . Izen morfologia
aztertzen dugu : deklinabidea kasuz kasu, eta baita posposizioak eta
adberbioak ere . Ondoren aditzaren morfologia : forma arruntak,
alokutiboak, eta aditz sintetikoak ere . Halaber, ultzameraz erabiltzen
diren esaldi mota nagusiei gainbegirada botatzen diegu .
Seigarren atalean, silaba eta Ultzamako azentuaketa ditugu aztergai .
Zazpigarren atalean, aspektu soziolinguistiko batzuei egiten diegu
erreferentzia : gaztelaniaren harremanak nola eragiten duen, hizkuntz
ukipenaren bidez, hizkuntz eriotzak eragiten dituen bilakabideak, eta
baita hiztunek duten kontzientzia liguistikoa dira aztergai .
Zortzigarrenean, lexikoaren
semantikoetan antolatuta .

bilketa

egiten

dugu,

eremu

Azkenik, herri ezberdinetako transkribaketak ekartzen ditugu, eta
ateratako ondorio nabarmenak laburbiltzen ditugu .
Hurrengo lerrootan, honelako Ian hauetan egin beharreko beste atal bati
ekingo diot, eskerrak emateari, hain zuzen ere .
Lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi nizkieke Ian hau egitera
lagundu didaten guztiori . Bereziki, izan ditudan herri ezberdinetako
informatzaileei . Askotan batere ezagutu gabe, beren etxeko ateak ideki
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dizkidatelako galdekizun amaigabeak jasanez izugarrizko pazientziarekin,
egiten nizkien galderak askotan zentzurik gabekoak iruditzen bazitzaizkien
ere .
Dudarik gabe, haiek izan dira gehien erakutsi didatenak, haien
laguntzarik gabe ezinezkoa izango baitzen Ian hau burutzea . Eskerrak
denori, bereziki Julia Goienagari, Kandidori, Asun Arzeri eta Martin
Mariezkurrenari, baita Txuri Ollori eta Karmele Iriarteri ere, haiekin
burutu bainituen galdekizun anitz, astinaldi ederrak bezain interesgarriak
pasaerazi zizkidatelako beren elkarrizketekin .
Eskerrak ere, nere lankide eta laguna den Juankar Lopez
Mugartzari, honelako Ian batek sortzen dituen zalantzak argitu dizkidalako,
eta nahigabeetan lagundu didalako . Iñaki Gaminderi ere, Ultzaman egindako
zenbait grabaketa utzi zidalako eta laborategiko azterketetan laguntza osoa
eman zidalako . Eta Nafarroako Gobernuari, 1989-90-91 ikastaroetan,
ikerketa hau burutzeko diru laguntza bat eman zidalako . Eta bereziki, tesi
honen zuzendari izan den Patxi Goenagari, beti prest egon delako nituen
zalantzak argitzeko, bere prestakuntza zientifiko eta profesionalarekin beti
hurbil egon delako, Ian hau ahalik eta borobilen burutzeko .
Azkenik, nere senarra den Jaime Fernandezi, bera ere lagun eta
aholkulari izan delako, izan ditudan gorabeherak eta eragozpenak jasanez .
Eta beste lagun, lankide eta senide askori, bide luze honetan behin eta
berriz adoretu nautelako lana beti aurrera eramaten .
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HERRIEN LABURTZAPENAK
AIk .
Ar .
Ari .
Arra .
Aroz .
Anue
Atetz
Au .
Bas .
Ber .
Bera .
Beu .
Egozk.
EI .
Eras .
Erb .
Etx .
Etu .
Gar .
Ger.
Gol .
Ig .
Ilar .
Imotz
Ira .
I ts .
Jaunts .
Lar .
Leazk .
Liz .
Mus .
Olag .
Orok .
Osk.
U.
Ur .
Urritz .
Suarb .

Alkotz
Arrarats
Aritzu
Arraitz
Aroztegi

Auza
Basaburua
Beruete
Beratsain
Beuntza
Egozkue
Eltzaburu
Eraso
Erbiti
Etxaleku
Etulain
Gartzaron
Gerendian
Goldaratz
Igoa
Ilarregi
Iraizotz
Itsaso
Jauntsarats
Larraintzar
Leazkue
Lizaso
Muskitz
Olague
Orokieta
Oskotz
Ultzama
Urritzola
Urritza
Suarbe
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HIZTEGIA
ahostun
ahostuntze
aldaera
aldagai
aldakuntza
atal
aurkakotasun
barietatea
bilakabide
bilakaera
bilkura
bikoitz
bustidura
ebakera
elkarketa
emankor
gertakortasun
hobietako
hurbileko asimilazioa
hurrenkera
kodaketa
ingurune
ordezkatu
palatalizatu
pisudun
sortzezko
zedarritu
moldaketa

sonoro
sonorización
variante
variable
variación
miembro
oposición
variedad
proceso
evolución
secuencia
doble
palatalización
pronunciación
asociación
productivo
probabilidad
alveolar
asimilación a distancia
orden
codificación
contexto
reemplazar
palatalizar
pertinente, relevante
innato
delimitar
adaptación
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FONEMEN TAULA

Ezpaine- Ezpain- Hortze- Bizkar- HobieSabaiSabaitakoak
hortzeta .takoak
hobietak takoak aurrek . koak
Hersk
p
ahoskabe
Hersk .
ahostun
Sudurka

b

t

k

d

g

m

n

n
j

f

Igurzk .

Belareak

Igurzk .
txistuk .

S

S

S

Afrikat .

ts

tS
I
r

tS

Albokoak
Dard .bak .

e

Dard .
azkarra

Hasierako kontsonanteen taula
Ezpaine- Ezpain- Hortze- Bizkar- HobieSabaiSabaitakoak
hortzeta .takoak
hobietak takoak aurrek . koak

Belareak

Hersk .
p
ahoskab .

t

k

Hersk .
ahostun

b

d

g

Sudurka

m

Igurzk .
Igurzk .

n

n
j

f
s

S

S

txistuk .
Afrikat .
Albok .

ts

tS
I

e

Dard .bak .
Dard .
azkarra
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Bukaerako kontsonanteen taula :

Hersk
ahoskab

Ezpaine- Ezpain- Hortzet
takoak
hortzeta .takoak
p
t.

Bizkar- Hobiehobietak takoak

SabaiSabaiaurrek . koak

Belareak

k

Hersk .
ahostun
Sudurk .

M

n

n

Igurzk.
Igurzk.
txistuk .

s

S

S

Afrikat .

ts

tS
I

tS

Albok.

e

Dard .bak.

-

Dard .
azkarra

ŕ

Taula

fonetikoa

Ondoko taulan Ultzameraz egiten diren fonema kontsonantikoen
alofonoak jarri ditut .

Hersk
ahoskab,

Ezpaine- Ezpain- Hortzet Bizkar- HobieSabai- Sabaitakoak
hortzeta .takoak
hobietak takoak aurrek . koak
p
t
t

Hersk.
ahostun

b

Sudurka

¡n

Igurzk .
Hurbilk. -D

d
ql
f

n

n

n1

S

§

S

Afrikat .

ts

tS
I

tS

Dard .bak .
Dard .
azkarra

k

j

9

n

0

d

Igurzk .
txistuk .

Albok .

Belareak

i

e

r
ŕ
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Euskal bokalak:
Erdikaldekoa

Aurrekaldekoa

i

Erdikontsonante
Erdibokala

j

Goikoa hertsia

+i

w
u
u

Goikoa erdihertsis

1

U

Erdikoa erdirekia

e
e

O

Erdikoa irekia

A tzekaldekoa

O
a

Behekoa irekia

Aztertutako lurraldeko fonema bokalikoen sailkapen artikulatorioa
Aurrekaldekoa Erdikaldekoa

Goikoa
Erdikoa
Behekoa

i
e

Atzekaldekoa

u
o
a
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I . : SARRERA
1.1 . EZAUGARRI OROKORRAK
1.1 .1 . Haran hauel

dagozkien datu geograflko zenbalt

Iruñetik 25-30 kilometro inguruan, ipar-mendebaldean
kokaturik Ultzama, Basaburua, Atetz, Imotz eta Anue haranak aurkitzen
dira ; ibar hauek Kantauri isurialde eta Iruñeko arroaren artean aurkitzen
dira . Hiria utzi ondoren, berehala atzematen da zenbat eta iparralderago
joan paisaia eta bizimodua aldatzen doala . Geografikoki azpimarra daiteke
eremu honetako lurraldea, nahiz eta paisai eta zoko zoragarriak horrelako
irudia eman, ez direla uste bezain birjinak . Gizonaren eskua isladatzen
baita eraikuntza, landaketa eta bide ugarietan .
Bazter horietako paisaia menditsua da, haritz, pago, iraztorrak eta
errekek ureztatzen dituzte beti berde mantentzen diren soroak berauek
hango paisaiaren identitateak direlarik . Faktore bioklimatikoei dagokienez,
haran hauetako prezipitazioa 1000 litro/m-tik gorakoa da, udan ere
lehorterik ez dagoelarik . 1
Populazioa herri txikiez osatua dago, ehun edo berrehun biztanle
inguru bizi dira herri bakoitzean . Zerbitzu eta gune industrialen ezak,
eremu honen desegituraketa areagotu du . Industralizazioa baino lehenago
Iruñea eta Irurzungo merkatu eta feriak ziren erakarpen puntuak, gaur
egun zerbitzu aldetik, Iruñea da, dudarik gabe, herri hauetan eragin
haundiena duena .
Nekazaritza eta bereziki abeltzantza dira bizimodu nagusienak .
Gaur egun ezpezializatzeko joera areagotu da, garia, garagarra etabarren
lantzeak zeharo baztertu direlarik, zuhaina salbu . Ekonomia tradizionalak
(laborea, baratza, behi hazkuntza, txerri, untxi) jende gehiagoren
beharra eskatzen zuenak, lekua utzi zion arraza oneko behi hazkuntzari .
Honek mekanizazio handia eta partzelen konzentrazioa eskatzen zuen eta
horregatik hirietako emigrazioa areagotu zen . Halarik ere ohianeko
esplotazioa mantendu zen ekonomia honetako osagarri bezala .
Bestaldetik, etxe hondarearen maiorazkoa, emigrazio faktore bat
gehiago izan zen . Zatiketa honetatik kanpo gelditzen ziren seme-alabak,
etxe zerbitzuetara joaten ziren edo industriako lanpostuak hartzen
zituzten . 1950 urtean, haran hauetatik Iruñean bizi zen herriko jende
kopurua %14,02-koa zen .
Herrien hustuketa hau, Ultzaman eraikitako industriek baretu
zuten, lana eman baitzioten populazio sail dexente bati . Halarik ere
1 GABIRIA, M ;1989, Navarra, 'Abundancia', Revista deI Gobierno de Navarra .
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industrian Ian egiten duen jende kopurua murritza da . 1982 urtean 327
lanpostu ziren Ultzaman, -horietako 181 Gerdabel España, S.A . (Danone)
Alkotzen esne deribatuetako enpresakoak- . Gaur egun komunikabideen
erraztasuna dela eta, langile asko hiri zentroetara joan eta behin lana
bukatuz gero, herrira itzultzen dira . Hauetako asko nekazaritza eta
abeltzantza batera eramaten dutelarik .

1.1 .2 .

Egoera demografikoa

Haran hauek jasaten duten arazo gogorrenetariko bat demografikoa
da. Murrizketa honek gazte eta emakumeei eragin die bereziki . 1 .981
urtean, aurreko bi hamarkadetako emigrazioa apaldu zenean, 1 .900 urteko
populazioaren erdia besterik ez zen gelditzen . Egoera honek inguruko
haran guztietan ere eragiten du, 60-ko hamarkadaren ondoren emigrazioa
areagotu zen, industralizazioak hirietako lantegietara erakarri zuelako
herriko jende asko . Hurrengo kuadroaren bidez haran hauetan sortutako
despopulaketa agerian gelditzen da .
Datu hauetan honako haran geografikoak barne badaude ere : Anue,
Atetz, Basaburua, Imotz, Lantz, Larraun, Odieta (Ostitz barne) eta
Ultzama, interesgarriak dira mende bateko despopulaketa nola gertatu den
ikusteko .(ik . GOBIERNO DE NAVARRA 1988a)
Urtea

Populazloa Indizea

1860
1900
1920
1940
1960
1970
1981
1986

12 .334
11 .262
11 .080
10 .849
9 .068
6 .126
6 .120
5.823

113,7
103,8
102,1
100,0
83,6
56,5
56,4
53,7

Arazo hau areagotzen da kontutan hartzen badugu zahartzaro indizea
oso altua dela, LOPEZ ASENSIO-k dioenez :
El índice de envejecimiento se elevó en 1 .981 en un 16,7
para el conjunto de los cuatro valles, y en más de un 25% en alguno
de ellos . Los parámetros de masculinidad son extraordinariamente
altos, 1,53, y la reducción de la tasa de natalidad gravemente baja,
pasando de un valor 429,4 % en 1970 a 219,7% en 1 .981 . (. . .)El
riesgo de despoblamiento es por tanto real, ya que de continuar la
actual situación puede alcanzarse un despoblamiento generalizado en
un plazo medio de 15 a 20 años, con la consiguiente muerte social del
territorio (LOPEZ ASENSIO 1988 : 241)

20

Era berean hitz egiten du HOMOBONO-k:
Este progresivo despoblamiento está induciendo profundas
modificaciones en la estructura demográfica de la población . Las notas
predominantes son: envejecimiento, puesto que los grupos de edades
superiores a 65 años suponen un peso considerable sobre e/ total de
la población (más del 15%) y una baja tasa de femineidad (45,8% en
1986) . También envejece la población activa agraria . En la más
inclusiva zona bovina, más del 56,2% de los empresarios agrarios
sobrepasan la edad de 55 años en 1972, así como el 31,4% del total
de activos agrarios en 1981 . (HOMOBONO, 1989 : 415)
1 .1 .3 .

Egoera

sozlollngulstlkoa

Egoera soziolinguistikoari dagokionez, 1972ko datuak emango
ditugu lehenik, hauekin batera euskal hiztunena ere eransten dugularik .
YRIZAR-en (1981) lanetik hartu ditugu . Honako hau da, beraz, haran
hauen egoera :

Imotz
Ultzama
Bas . handia
Atetz
Anue
Lantz

HERRIAK

BIZTANLEAK HIZTUNAK

8
14
1 1
6
8
1

584
1668
1 107
274
575
163

411
922
900
127
74
60

(=%70,4)
(=%55,3)
(=%81,3)
(=%46,3)
(= % 12,9)
(=%36,8)

---------------------------------------------------DENERA
48
4371
2494
(= % 5 0 , 5 )

Azkenik ikus dezagun iparraldeko goi-nafarrera zenbat hiztunez
osatua dagoen . Datu hauek zahar xamarrak badira ere, 1970 urtekoak,
interesgarria da ikusteko goi-nafarreraren zein porzentai diren
ultzamarrak (YRIZAR I : 214-215) . Hiztunak ere urte berekoak dira .
Hiztunen kopurua- Euskaldun auztien
Iparraldeko goi-nafarrera

51 .000

9,55

Honenbestez, Ultzamera hizkeraren hiztunak 2 .494 badira,
aurreko datuetan esan dugun bezala, goi-nafarreraren %4,8 osatzen dute .
Interesgarria da 14 urte geroagoko datueekin parekatzea,
demografikoki eta baita euskararen jakintza maila neurtzen dutenekin ere .
Gaurko datu demografikoak 1986 urtean egindako erroldakoak dira .
urte honetakoak dira euskararen jakintza mailaren banaketa
Halaber,
aztertzen dutenak . Hona hemen, bada, ik . GOBIERNO DE NAVARRA (1988b)
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Euskaldun

la euskaldun

Erdaldun

Denera

---------------------------------------------------zbk .
%
zbk .
%
zbk .
zbk .
% '
------------------ --------------------------------61
14,25
272 63,55
428
Anue
95
22,20
32
17,58
80 43,96 182
Atetz
70
38,46
9,79
3
5,40 796
Basaburua 675
84,80 7 8
61
14,18
72 16,74 430
Imotz
297
69,08
21
14,58
79 54,86
144
Lantz
44
30,56
338
22,10
422
27,60
1 .529
Ultzama
769
50,03
---------------------------------------------------591
15,41
968
39,04 3 .509
1950
49,18

Datu hauei begira atera daitezke zenbait ondorio : biztanle kopurua
aztertzen badugu, argi dago jetsiera nabarmena izan dela . 1972 urtean
4 .371 bizi baziren, gaur 3 .509-ra murriztu da . Euskaldun kopuruari
dagokionez, egoera nahiko paradogikoa da, alde batetik orain dela bost
urteko hiztunen kopurua alderatzen bada 1972 urtekoarekin, haran
guztietan euskararen ezagupen maila areagotu dela nabarmena da . Barne
sartzen baditugu euskaldun eta ¡a euskaldun direnak, %64,59-ak dira
1986 urtean, eta 1972 urtean 50,5 ziren .
Aipatutako hau, ordea, ez da isladatzen euskararen erabilpen
mailarekin . Arrazoi ezberdinengatik izan daiteke :
a) Alde batetik, hiztunen kopurua ematerakoan, euskararen
ezagupenaren gaitasun ezberdinak hartzen ditugu kontutan : euskaldunak,
eta ia euskaldunak, alegia, alfabetatugabekoak edota euskararen jakintza
pasiboa dutenak barne direlarik ere . Hitz batean, kanpoan gelditzen dira
euskara ulertzen eta hitz egiten ez dakitenak bakarrik .
b) Bestaldetik, euskaldunen artean sartzen dira orain euskarazko
eredu ezberdinetan eskolatuak dauden umeak . Aipatutako guzti honengatik
porzentaiaren igoera nabarmena da, baina hasieran esaten genuen bezala,
honek ez du isladarik euskararen erabilpenean, alegia, euskararen
erabilpen mailak ez die porzentai horiei erantzuten .
Ultzaman %72,13ak euskara baldin badaki, esperatzekoa da
euskara gehiago entzutea kale eta etxeetan . Gure ustez erabilpen gutxi
honen zergatia euskara osoari dagozkion beste arrazoi batzuetan bilatu
behar da, eta honek azterketa soziolinguistiko sakonagoa mereziko luke . Lan
honen helburua erabilpen urriaren arrazoiak aztertzea ez bada ere, hona
SATRUSTEGUI-k (1988 : 267) dioena Ultzamako egoerari buruz :
Ulzama es hoy el valle navarro que más profunda erosión está
padeciendo en el atávico y desolador panorama del retroceso
lingüístico vasco . Puede calificarse de galopante el proceso .
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eta lerro batzuk beherago, arrazoien azterketan erabat ados gaude :
Pueden ser múltiples las causas que han provocado esta situación, y
conscientes de que los hechos históricos de tanta envergadura nunca
son fenómenos aislados, nos atrevemos a señalar la sacudida
vertebral del 36 como punto de partida negativo que provocó una
serie de reacciones en cadena que, en este caso, mantienen activo su
impulso demoledor.
Gure ustez, euskararen egoera ez da SANCHEZ CARRIÓN-ek
(1972a) deskribatzen duenetik gehiegi aldentzen, eta lerro nagusienetan
liburu honetan deskribatutako bilakabidea mantentzen da, diferentzia
bakarra, eskolara joaten diren umeengan egongo litzatekeelarik .
Bestaldetik, ez da ahaztu behar identitate etniko euskalduna oso
indartsua bada ere, autoidentifikazio hau ez dela gertatzen politika mailan .
Zentzu honetan oso argigarria da Ultzamako euskarari buruzko honako
aipamen hau :
La utilización del euskera en el sistema educativo suscita menor
grado de aceptación en municipios bilingües, como Ultzama, que en
otros prácticamente castellanófonos, como Odieta . El euskera es un
factor de identificación colectiva, pero su incidencia no se puede
entender prescindiendo de su vinculación con el discurso político
subyacente. 2 (HOMOBONO 1989 : 418)
Gaur egun Ultzaman Larraintzarko "Irurita Gotzaia" Ikastetxe
Publikoan eskolarizatua dagoen ume kopurua 233koa da . Ikastetxe honetan
hurrengo haran hauetako umeak biltzen dira : Ultzama, Atetz, Odieta eta
Aritzu eta Lantz herriak .
Denetara : 233 ume daude
A ereduan : 115 ume
D ereduan 118 ume
D eredua (irakasgai guztiak euskaraz dituena) duela 10 urte hasi zen
funtzionamenduan . Ikastetxe honetako irakasle eta ikasburuaren arabera,
honako herri hauetan mantentzen da euskara batipat : Auza, Eltzaburu,
Illarregi, Xuarbe .

2AZKONA ., J .GURUTXAGA, A ., PEREZ AGOTE . Nafar Parlamentuko hauteskundeen
datuak argigarriak dira zentzu honetan (8-V-1983) . Hegoaldeko haranetako botu
nazionalista %46,2 izan zen . Mendebalderago dauden haranetan -Larraun,
Basaburua, Imotz-, media hau aise gainditu zuten, besteak -Anue, Atetz, Odieta,
Ultzama-, askoz beherago gelditu zirelarik . (Cf . DIPUTACION FORAL DE
NAVARRA : Elecciones al Parlamento de Navarra . Resultados de las votaciones (3
Abril y 8 de Mayo 83), Pamplona 1983 .

23

Eta erabilpen gutxiena erakusten duten herriak, aldiz, beste hauek :
Larraintzar, Lizaso, Iraizotz, Lantz eta Aritzu . Orohar, oraingo egoera eta
duela 20 urtekoa paretsua da, alegia, euskara gehien eta gutxien mintzo
diren herriak berberak dira .
Irakasleen esanaren arabera, umeen euskara, batua bihurzen da
eskolara heltzen direnean, batzuetan ere mesprezua sortzen delarik
helduen euskalkiarekiko, ulertzeko zaila baita .
Datu hauen osagarri bezala Euskaltzaindiaren (1979) ikerketa
soziolinguistikoaren datuak emango ditut . Hiztun kopuru banaketa
eskualdeka egiten da, honen arabera hiru estrato sortzen direlarik . Guk
aukeratutako eremua hiru estrato hauetan banatzen da :
I . ESTRATOA : % 80-100 euskaldun
Basaburu Nagusia
II . ESTRATOA : % 60-80 euskaldun
Imotz
III . ESTRATOA : % 40-60 euskaldun
Ultzama, Atetz
IV . ESTRATOA : % 20-40 euskaldun
Anue, Lantz
(ik. EUSKALTZAINDIA, 1979 : azken orrialdetako mapak)
Egoera soziolinguistikoari dagokionez, honela isladatzen dute :
Ultzama, Atez eta Odietako lehenengo galera arrastoak azken gerratean
nabaritzen hasten dira . Badira oraindik leku batzuk euskara gailen
ageri dena . Lantzen eta Anueko haranean galera zertxobait lehenago
hasi zen eta euskararen presentzia ahulagoa da . (EUSKALTZAINDIA
1979 : 49)

1 .2 . ULTZAMERAREN ESTATUSA HIZKEREN ARTEAN
1 .2 .1 .

Bonaparteren

sailkapenak

Dudarik gabe BONAPARTE izan zen hizkera hau lehenengoz definitu
zuena ; ordutik hona sailkapen gehiago egin ez direnez, eta orohar
Bonapartek emandakoak ontzat hartzen direnez, interesgarria iritzi diogu
egindako lau sailkapen hauek aztertzeari, berauetan Goinafarrerari eta
zehazki azpieuskalki honi eskaintzen dion estatusa aztertzeko helburuz .
Bidebatez, sailkapen hauek egiteko erabili zituen irizpideak zehazten
saiatuko gara . Aipatutako irizpide hauek, gehien bat ECHENIQUE-ri
bidalitako gutunen bidez aterako ditugu . (ik. URQUIJO 1910)
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Lehenengo

sallkapena

(1861-63)

1 .861-63 Lehen aro honetan, gero indarra galtzen joango den
euskalki literarioen garrantzia azpimarratzen du . Honez gain sei
euskalkien bereizketa egiten du, nahiz eta aspieuskalkien sailkapenari
buruz ohar garrantzitsurik ez egin .
1 .862-an ECHENIQUE-ri bidalitako gutunen bidez jakin dezakegu,
Nafarroako haranetako hizkuntz materialen beharraz . Dena den, une
honetan haren xede nagusia irizpide dialektalak funtsezko oinarrietan
finkatzea da .
1862-ko apirilaren 26-ko gutunean ematen ditu eremu dialektalak
finkatzeko zenbait irizpide fonetiko, Baztan haraneko hizketa motak
bereizteko . Urte honetan, euskara galtzear dagoen Nafarroako zenbait
herritako euskara ere jaso nahi du (Orba, Agoitz, Ameskoa, Lizarrra) .
Honetarako dotrinen itzulpenak eskatzen ditu .
Aztertzen dituen ezaugarriak honako hauek dira : harmonia
bokalikoa, yod-en ahoskera, txistukari frikarien sabaiko afrikarien
ahoskera, eta ergatibo pluralaren errealizazioa . Goi-nafarreraren
eredutzat Elizondokoa hartzen du ; euskalki honek eta behe-nafarrerak ere
liburu idatzirik ez dutela azpimarratzen du .
Eremu zehatzagora igaroaz, badirudi 1863 urtean Apirilaren 9ko
gutunean, Ultzamako katezismoa burutzeko gutxi falta dela "sont ou
achevés ou en bon train" dio. Eskutitz honetan oso interesgarriak dira
katezismo hauek egiteko ematen dituen zehaztapenak, itzulpena nola egin
behar den esanez . Bestaldetik, Ultzamerari buruz arreta berezia deitzen
dion ezaugarria honako hau da : harmonizazio bokalikoarena ingurune
ezberdinetan . Horrela bukatzen du gutuna :
N.B . La terminasion en e m'est absolument nécéssaŕre pour Ulzama .
J'ai mes raison pour y tenir. (URQUIJO 1910 : 263)

Bigarren sailkapena

(1864-65)

Sailkapen hau Ultzama inguruko aldaerei dagokienez emankorrena
izango da ; urte hauetan arituko baita gehienbat eremu hau zehazten . 1 .864e
ko Azaroaren 7an, Nafarrroako tokien berriak zehaztu nahi ditu eta urte
honetan hasiko da Iruñea eta Irurtzun bitarteko herriguneetako hizketaz
eta, bereziki, Araitz eta Larraungo haranez arduratzen . Sailkapen hauek
egiteko, honako irizpideetan oinarritu zen :
En effect les deux versions que je recoŕs m'apprennent que dans la
Burunda et dans la vallée dAraquil on ne parle pas le navarrais,
maŕs un sou-dialecte ou une variété guipuscoane. A Lizaso, au
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contraire, c'est encore du navarrais . Que parle-t-on dans les vallées
d'Araiz, de Larraun et de Basaburua? Le tout consisterait á savoir
1 . Si on y dit naiz, zare ou zara, da, gare ou gara, zarate o u
zarete, dire comme 'á Elizondo et dans le Labourd, ou bien naiz,
zera, da, guera, zerate, dira comme dans le Guipuscoa .
2. dut,duzu, dugu, duzue ou duzute ou bien det, dezu, degu,
dezute ou dezue .
3. Ceren ona balte ou bien Geren ona dan pour exprimer:
porque es bueno, parce qu'ŕ/ est bon . (URQUIJO 1910 : 280)
Hiru xehetasun hauek ezagutuz gero, nafarreraren eta gipuzkeraren
arteko muga ezarriko duela dio, hauek dira, beraz bi euskalki hauek
bereizteko erabili zituen irizpide nagusiak . Eskutitza Nafarroako zenbait
haranetako euskara non kokatu jakin gabe bukatzen du :
Le vrai dialecte navarrais espagnol est celui qui dans les points que je
viens de citer, mais surtout dans le verbe, est plus rapporché du
Labourdin que du Guipuscoan ou du Souletin . D'aprés ce príncipe nous
avons:
Elizondo, Vera, Lizaso navarrais
Urdian, Echarri-A ranas guipuscoan .
(Urdían participe un peu du biscayen)
Ochagavia, Roncal souletin
Aezcoa? je ¡'ignore .
Larraun, Araiz . Basaburua mayor y menor? Je ¡'ignore mais je
voudrais bien le savoir. (URQUIJO 1910 : 282)

Urte berean, Abenduak 31 ETXENIQUE-ri bidalitako gutunean,
Lizasoko euskara Baztangoarekin eta Bortzirietakoarekin erkatzen du,
benetako nafar euskalkien barruan sailkatuz . Era berean azpimarratzen du
Agoizko euskarak Lizasokoarekin antza gehiago daukala Etxarri
Aranazkoarekin baino ; ondoren Larraun, Basaburua eta Arakilgo
katezismoak lortzeko gogoa azalduz :
A Lizaso on dit dut, cein den et cein baita . Gizonek jaten due
se dit bien á Elizondo au lieu de gizonak jaten due ; mais á Aoiz je
l'ignore (. ..)Je suppose que le basque d'Aoiz aprés tout sera plutót
comme celui de Lizaso que comme ce/ui d'Echarri-Aranaz, qui
pourqoi n'est pas du navarrais, mais du guipuscoan de Navarra;
tandis que Lizaso, Vera et Elizondo sont vraiment navarrais . (. . .) . Je
crois cependant que pour comp/éter ma collection il me faudrait, si
cela est possible, pouvoir obtenir un catéchisme dans le basque de
Huarte-Araquil, et un autre dans celui d'Araiz, ou de Larraun ou de
Basaburua, Echarri-Aranaz représente assez bien le basque de
Huarte- Araquil, et un autre dans ce/ui d' Araiz, ou de Larraun ou de
Basaburua (. .) (URQUIJO 1910 : 284)
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Interesgarria da Lizasoren eta Agoitzen artean markatzen duen
antzekotasuna, Nafar hegoaldekoa eta iparraldeko hizkerak inplizitoki lotuz
eta goi-Nafarrerako bariante batetik (Etxarri- Aranazekoa) aldenduz .
Bestaldetik, badirudi gutun berberaren bidez BONAPARTE-k badakiela
zertan datzan Basaburuko euskalkia, gipuzkera-nafarreraren arteko
estatusa ematen diolako : "A Araiz, á Larraun et dans les deux Basaburuas,
au contraire, ce serait encore du navarrais mélé de guipuscoan"
Hirugarren sailkapena

(1866-68)

Bost euskalki azaltzen ditu : gipuzkera, bizkaiera, nafar-lapurtera,
baxe-nafarrera, eta nafar-xuberera . Nafarroa bertako dialektorik ez da
agertzen ; eta zehazki goi-nafarrerari buruz ez du aipamenik ere egiten,
bere ustez euskalki propiorik ez baitu :
L'étude sur les lieux mémes de la Navarra espagnole vient de nous
prouver dune maniere evidente que cette province [ ...J n'a pas de
dialecte qui luí soit propre, mais qu'elle se divise entre les autres,
le biscaIen excepté (BONAPARTE 1866 : 33-34) :
Nafarroako hegoaldeko hizketa bereizteko ezaugarri morfologikoak
jasotzen ditu : -ek
ergatibo pluralaren erabilera eta bizidunen
deklinabideaz :-gan edo baitan. Sailkapen honetan, 1869koan agertu behar
ziren aldaerak jadanik eginak ditu, nahiz eta haran hauek falta izan :
Olaibar, Zizur eta Gulina, gero goi-nafar hegoaldean kokatuko dituenak .
Laugarren

sallkapena

(1869)

1869ko azken sailkapen honetan . "Le verbe basque en tableaux"
(ik. BONAPARTE 1864) liburuan azaltzen du egindako banaketa, zortzi
euskalki eta hogeitabost azpieuskalki bereziz . Ikus daitekeenez, goinafarrerari eta mendebaldeko behe-nafarrerari euskalki bitartekoen
maila ematen die :
Le haut-navarrais septentrional et le bas-navarrais sont des
dialectes essentiellement intermédiaires, que bien des personnes
aimeront mieux peut-étre considérer comme des sous-dialectes du
haut-navarrais méridional et du bas- navarrais oriental . Nous n'en
persistons pas moms á voir dans cette íntermédiariété le caractére
qui les distingue comme dialectes . (PAGOLA 1991 :151)
Honako hau da 4. sailkapenaren
banaturik :
I BIZKAIERA
II GIPUZKERA
III IPARRALDEKO GOI-NAFARRERA
Ultzamakoa-Lizaso
Baztangoa- Elizondo
Bortzirietakoa-Bera
Arakilgoa-Arakil
Intzakoa-Intza

laburpena, azpieuskalkietan
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Gipuzkoakoa-Irun
IV LAPURTERA
V HEGOALDEKO GOI-NAFARRERA
Ekialdekoa-Egues, Olaibar, Artzibar, Erroibar,
Auritz .
Iltzarbekoa- Gares
Mendebaldekoa -Oltza, Zizur, Gulina
VIXUBERERA
VII EKIALDEKO BEHE-NAFARRERA
VIII MENDEBALDEKO BEHE-NAFARRERA3
Bonapartek 1869an hiru multzo nagusitan berezi zituen
euskalkiak : Bizkaiera, erdialdeko euskalkiak (gizpuzkera, lapurtera eta
goinafarrera), eta ekialdekoak (zuberera, baxenafarrera, erronkariera,
zaraitzuera eta aezkera) . Sailkapen zehatzagoa egiten du ZUAZO-k hiru
euskalki multzo eginez : mendebaldekoa, erdialdekoa eta ekialdekoa, hauen
artean bi euskalki zubi zehaztuz . 4 Kadro honetan ikus daitekeenez,
ultzamera (GN barruan dagoenez), ekialde eta erdialdeko euskalkien artean
aurkitzen da .
Hurrengo hau da beronek ematen duen eskema :

Mendebaldea
Bizkaiera
(Burgos eta Erroxako
hizkerak)

Arabakoa
Goierrikoa
Burundakoa

Erdialdea
Gipuzkera
Lapurtera
Ipar GN

L

Ekialdea
Ekialdeko BN
Zuberera
(Erronkariera)
Zaraitzuera
Iparral . GN
Heqoal . GN
Aezkera

3 Yrizarrek sailkapen hau onartzen badu ere, ikus Alliéresek (1981 :111) dioena :
'ce ne sont pas moins de 50 « varité» que lón peut distinguer par une premiere
simplification dailleurs, puisque certaines d'entre elles sont considerées comme
repésentatives dune vingtaine de localités, alors que dans le détail la réalité est
tout autre, et infiniment plus subtile'
4 'Mendebaldeko b-nafarrera, hegoaldeko g-nafarrera eta aezkera, berriz,
ekialdeko eta erdialdeko multzoen arteko euskalki « zubi » begitantzen zaizkigu
guri geuri . Lapurtera, gipuzkera eta iparraldeko g-nafarrera izango lirateke
erdialdeko multzoaren zutabe eta ardatz . Hirugarren multzoa « mendebaldeko »
izendatuko genuke, bertan bizkaieraz gainera, behiala Errioxa, Burgos, eta
Araban mintzo ziren hizkerak ere sartuko genituzkeelarik . Arabako euskalki
horrexek beteko zukeen, hain zuzen, erdialde eta mendebaleko multzoen arteko «
zubi » lana' .(ZUAZO 1989-II : 643)

2 8

1 .966-68 urteko
goi-nafarreraren sailkapena hirugarrenetik
zerbait aldentzen da : goi-nafarrera nafar-lapurteraren azpieuskalkia
kontsideratzen zen, nahiz eta gero azpieuskalki independientea osatu . Beste
ezberdintasun bat honako hau da : sei aldaerei, azpieuskalki maila eman
zien, horrela ba, aipatutako sei azpieuskalki hauek osatuko dute euskalki
hau, hauetako bakoitzak aldaera bakarra izanen duelarik. Azpimarratu
behar da 1 .861-63-ko sailkapenean, Elizondo izan zela goi-nafarreraren
eredua, 1 .869-koan ordea, Lizasokoa aukeratu zuelarik .
URQUIJO-k biltzen duen azkeneko gutunean, 1869ko Apirilaren
8koa, BONAPARTE-k hurrengo Ian hauek enkargatzen dizkio ETXENIQUEri : Gipuzkoako aditzaren itzulpena, Lizasoko euskaraz eta beste hurrengo
hauek :
Je voudrais avoir une traduction littérale de I' Evangile de St.
Mathieu, de lApocalypse, du Cantique des Cantiques, du livre de Ruth
et de la Prophétie de Jonas dans le dialecte de Lizaso, pareil á ce/ui
du catéchisme . (URQUIJO 1910 : 296)
Ez dakigu jaso zituen lan hauek, edo behintzat hauen berririk ez
dugu . Ultzamako azpieuskalki hau sailkatzeko beste itzulpen hauen aipurik
ez dago, eta ondoren dioskunez, Tornariaren katezismoa izan zen erabili
zuen bakarra, besteak ez zitzaizkiolako ongi eginak edo komenigarriak
iruditzen, edota ez zituelako jaso . Bestaldetik Olagueko katezismoa bazuen,
Ariako apezak egina baina honi buruzko aipurik ez da egiten . 5

Sailkapenen ondorengo

lana

Azkeneko sailkapenaren ondoren, BONAPARTE-k sakontzen jarraitu
zuen euskalkien banaketa, horrela bada 1 .881-ean, Ultzamako euskararen
ezaugarrien berri ematen du, hurrengo lerroetan argi ikus daitekeenez .
Lizasoko deklinabidea azaltzeaz gain Ultzameraren nortasun berezia
azpimarratzen du :
De todos los subdialectos vascongados de la navarra Española, el valle
de Ulzama representa mejor que los demás las propiedades
características
del dialecto alto-navarro
septentrional .
(BONAPARTE 1881b : 65)

5 Bonapartek D .n Miguel Olave-ren eskuetarik bildu zuen Olagueko dotrina, 63 .a
da honen lanen katalogoan . 'Alto navarro Septentrional'.- Lizaso (Olagüe) .
63 . DOCTRINA christianaren declaracioa . (Doctrina cristiana en vascuence,
dialecto de) Olagüe (deI Abada de Aria) . Salve y Credo .
13 hoj . + 2 hoj ., 21 cm . microfilm 2C6
Proc . : ADN m/s B-29' .

29

Ezaguna da, hurbileko asimilazio bokalikoa eta diptongo eta hiatoen
ahoskerek izan zutela eragina bere sailkapenetan, MITXELENA-k ohar
honetan dioenez :
Siguiendo sin duda a maestros vascos, tuvo siempre en cuenta los
fenómenos de acomodación o falta de acomodación de las vocales en
hiato (ea, ia,ua, oa etc), lo cual es hasta muy actual, por lo mismo que
no se trata de hechos en bruto y aislados, sino de reglas que actúan o
no y, cuando actúan, lo hacen de cierta manera y no de otra ; una regla
en efecto, no puede consistir en una imagen solitaria, sino que supone
la yuxtaposición de dos imágenens por lo menos . (MITXELENA 1981 :

135)
Halaber, azpimarragarria da TORNARIA-k egindako kateximaren
erabilpena, hau izan baitzen aspieuskalki hau sailkatzeko izan zuen, edo,
hitzez hitz dioenez, aprobetxatu ahal izan zuen material bakarra :
Para el estudio del alto-navarro septentrional, no he podido
aprovechar más elementos que mis investigaciones hechas sobre el
terreno y un pequeño catecismo compuesto con la mayor
escrupulosidad en el lenguaje de Lizaso por el profesor de Instrucción
primaria de Iraizoz D . Pedro Tornarla . (BONAPARTE 1881b : 65)6

Urte berekoa, eta ale berberan, (1881 : 68) Printzeak ORREAGAren bertsioa moldatu zuen, ARTURO CAMPION-ek egin zuena egokituz .
Tituluak dioen bezala Lizasoko aldaerak, CAMPION-ek azpimarratzen ez
dituenak, azpimarratzen ditu, honetarako TORNARIA-k egindako dotrinaz
baliatu zelarik . Katexima honetaz gain Ultzameraz idatziriko beste bi
ditugu : Asteteren katezismoa 1 .906 Ultzamako euskarari egokitua, Justo de
Albizu e Iriarte, Alkozko apezak egina eta Doctrina Christianaren
declaracioa . Dialecto de Olagüe (del abad de Aria), azkeneko hau jadanik
aipatua .
Dokumentu hauez gain Lizasoko euskarari buruzko apunteak
dakarzki beste Ian batzuetan . Gehienak ARANA MARTIJA eta GONZALEZ
ECHEGARAY-ren katalogoan daude . Jarraian aipatzen dut titulu bakoitzaren
zati bat, gehienetan oso luzeak direlako . Agertzen den zenbakia ere
katalogoan agertzen dena da . Agi denez dokumentu guzti hauek
mikrofilmatuak daude .
Honako hauek dira :

6Dotrina hau Fondo Bonaparte delakoan aurkitzen da eta B.67 signatura darama,
eskuizkribuak datarik ez badu ere . ARANA eta ECHEGARAY-ren katalogoan, 64
zenbakia dauka eta 2c6 microfilma . ETXENIQUE-ri bidalitako gutunen bidez zein
urtetan idatzi zen jakin dezakegu : 1 .863 urtea da, hain zuzen ere (URQUIJO
1910 : 267-69) orrialdeetan eta 23. eta 41 . eskutitzen bidez argi gelditzen zaigu .
Dotrina hauen edizioa eta azterketaz . (ikus IBARRA: 1992).
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Les temps basques anciens et modernes . ..n° 4 Microfilm 2C1
Paradigmas del verbo "jo" en los dialectos .. . (Ulzama) n 46. Microfilm
2C1
Contestaciones a cuestionarios dialectológicos referentes a
(Lizaso)
(beste askoren artean) n°12, Microfilm 2C2
Canticum trium puerorum vasconice (Lizaso) n2 15, Microfilm 2C2
Phonologie de la Iangue dans tous ses dialectes comprenant les régles de la
prononciatŕon" n216, 2C2 .
Le pater noster dans les dialectes Guipuscoan septentrional . n°17,
Microfilm 2C2
Canticum trium puerorum (Olague) n° 31, Microfilm 2C2
Contestaciones a cuestionarios (Lizaso) n4 33, Microfilm 2C2
Formas del presente de indicativo del verbo "izan" (Lizaso) n°56,
Microfilm 2C6

1.2 .2 .

Beste autore batzuk

Gutxi badira ere, Ultzamerari buruz mintzo izan diren autoreak,
seinalatuko ditugu garrantzitsuenak . Hauetako batzuek sailkapenari buruz
datuak eman dituzte, eta beste batzuek, beren lanak utzi dituzte .
Hurrenkera kronologikoan emanen ditugu :
DAMASO INTZA (1921) Euskaltzaindian sartzerakoan aditz arruntei
buruzko txostenenan, Bonaparteren sailkapenetik aldendu eta zatiketa
ezberdina egin zuen . Goi-nafarrera hegoaldea eta iparra batera emanez,
alegia, Ultzamakoaren barnean sartzen ditu hurrengo haran hauek :
Ultzama, Odieta eta Xulapain . Basaburukoan, ordea : Basaburua Haundia eta
Arakil . INTZA-k egindako sailkapen honetan mendebaldearen eta
ekialdearen arteko muga da azpimarratzen dena, esplizitoki egiten ezbada
ere .
KANDIDO IZAGIRRE-ri (1966) zor diogu Ultzamerari buruz dagoen
lanik zabal eta bikainena, nahiz sailkapenari buruz oharrik ez egin ;
Alkotzen bildutako elkarrizketek eta beroien transkribaketek
datu
fidagarriak eskeintzen dituzte, hango hizketa bete betean isladatuz 7 .
MITXELENA izan zen, Ian hau egiteko aholkua eman ziona, azentuari
berebiziko arreta jartzeko aipatzen ziolarik . Esandako guzti honengatik,
Ian honi maiz egingo diogu erreferentzia gure tesian .
AZKUE,1 .969 . Euskalkien sailkapenaren banaketa onartu arren,
goi-nafarrera euskalki bakartzat jotzen du, hala nola baxe-nafarrera ere ;
bestaldetik erronkarierari ere euskalki maila emango dio .

7Testu hauek gehien erabiliko ditugunak direnez, askotan (Izag .)-en bidez egingo
diegu erreferentzia .
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MOUTARD (1975) Bere "Etude phonologique sur les dialectes
basques' -en beste askoren artean, Auza (Ultzama) eta Etxalekuko (Imotz)
hizkerak aztertzen ditu ; bien arteko ezberdintasun zenbait erakutsiz eta
azpimarratzen du euskalki 'literarioa ez dela ez baitago honi buruzko
ikerketa sistematikorik .
YRIZAR (1981) . Bere ikasketa gehienbat aditzari buruz izan arren,
egokitzat jotzen du iparralde eta hegoaldeko goi-nafarrerak zein ekialde eta
mendebaldeko behe-nafarrerak bereiztea . BONAPARTE-ren laugarren
sailkapena onartzen du eta bere liburuan eginiko azpieuskalkien azterketak
ere horretan oinarriturik daude .
ROSA MIREN PAGOLA (1992) . Bere Atlas linguistikorako ekarrian,
fonetika soilik aztertu arren, orain arte egin diren aipamen zehatzenak
egiten ditu Ultzamerari buruz, hurrengo hitz hauetan laburbilduz :
Ultzamako Bailarak, Larraintzar eta Auza-k batez ere, ez dugu uste
Basaburu Haundia-rekin afinitaterik duenik. Gehiago parekatu dira
Baztan-go hizketarekin, eta gertakizun garrantzitsuetan Arraras,
Beramendi eta horietatik biziki desberdindu dira .Beunza ere
Ultzama joeraren antzekoa agertu da, baina honek ez du Atez Bailara
osorako balio, Muzkiz-ek Beunza aldera jotzen duelako eta Oskoz-ek
Basaburua Haundirantz, alderdi orokorretan gutxienez . Laburbilduz,
isoglosa nagusiek Aldaz, Beramendi, Arraras eta Goldaratz alde
batera utziko lituzkete eta gainerakoak beste aldera, Zugarramurdi
Lapurteraren eta Baztandarraren tartean kokatuko litzatekeenik, eta
Erasun aldaketa giro batean . ( PAGOLA, 1992- 1 : 285)

1 .2 .3 .

Dokumentu

idatziak

a) Asteteren dotrinak

Urriak dira hizkera honetan idatziriko dokumentuak . Hauetako
garrantzitsuenak jadanik aipatu ditugu : TORNARIA-k idatzitako Asteteren
dotrina daukagu baliagarriena, edo Ultzamako hizketara gehien egokitzen
dena . Aurrerantzean A dotrina deituko diogu honi buruzko erreferentziak
egitean . Dotrina hau 1863 urtean idatzi zen zihurrenik (ik . IBARRA
1992)
Bestaldetik, badugu, ultzameraz idatziriko beste Asteteren dotrina
bat, 1 .906 urtean argitaratua eta gaur arte Ultzamakoek erabili dutena .
Iruñeko Diputazio Liburutegian honen ale bat aurki daiteke . Dotrina honen
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egilea D . Justo Albizu e Iriarte izan zen, Alkozko apeza zena . Bigarrena, B
deitutakoa, idatzizko arauetara gehiago makurtzen da . 8 Aurrerantzean, A
edo B aipatzean, bi dotrina hauei egingo diegu erreferentzia, ondoko
zenbakiak, ordea, edizioan erabilitako orrialdeen zenbaketari egingo dio .
(Adib . A35 edo B30)
Dotrina hauetaz gain, badaude testu erlijioso zenbait,
SATRUSTEGUI-k (1987a eta 1988) argitaratuak . Goldaratzekoak
(Imotz), 1833-1841 bitartekoak dira ; egilea jaiotzez Madotzekoa da,
zihurrenik, D . Joaquin Arbilla apeza . 9Testu hauek, ez dute erabateko
fidagarritasunik eskeintzen, besteak beste apeza beste herrikoa zelako, eta
honen ondorioz, bertakoak ez diren zenbait forma erabiltzen duelako, esate
baterako, degu aditza Burundan erabilia .
Larraintzarreko testu hauek 1905-1906 urtekoak dira, edukiaz
den bezainbatean, esan behar, sermoiak direla . Egilea Serapio Navarro
Senar (1873-1936) apeza dugu, Unanuakoa, Ergoiena haranekoa . Testu
hauek, zoritxarrez ezin ditugu urte hauetako Ultzameraren ezaugarriak
ikasteko erabili, oso kontuz hartu behar baitira ; gure ustez Unanuako
euskararen ezaugarri asko sartzen duelako, inondik inora Ultzameraz
gertatzen ez direnak, adibidez, bokal eufoniak : izugarriya, eguiyac,
principiyua .
Bestaldetik, Urrizolako olerki bat daukagu XVIlgarren mendekoa
(SATRUSTEGUI 1987b, 50) eta baita Gerendiango parrokian, B dotrinaren
orijinala aurkitu zen, 1888an egina . Honenbestez, argi gelditzen da B
dotrina urte honetan idatzi zela eta 1906an argitaratu zela (ik .
SATRUSTEGUI 1987b : 325) .
KANDIDO IZAGIRRE-k egindako lana, (1966) "Ultzamako
euskararen gai batzuk" oso baliogarria gertatu zaigu, hizketa
arduragabekoaren
adierazgarri ona delako . Datuen transkribaketan
azentuazioa ere ezartzen duelarik . Gainera, duela hogeitamar urte egina
dagoenez, hiztun adintsuekin, orain baino aberastasun eta bizitasun
haundiagoz agertzen zen hizkuntza 10 . Hauez gain, gure lana burutzeko,
BONAPARTE, IZAGIRRE, MOUTARD, PAGOLA, ETXAIDE, ARTOLA, YRIZAR eta
beste autore eta ikerle askok utzitako datu barreiatuak erabili ditugu .

8ASJU aldizkarian (IBARRA 1992 : 915-977) argitaratu zen bi dotrina hauen
edizioa eta azterketa, beraz hauei buruzko datu guztiak ASJU-n egindako edizioan
aurki daitezke .
9 Hauetatik hiru testu, J .M . SATRUSTEGUI-ren (1987b : 207-229) Euskal testu
zaharrak 1 liburuan argitaratuak daude ; hirugarren testuan Goldaratzen ordez
Eguilleta izena dator mintzaldiaren azalean . Halarik ere, esku beraren izkribuak
dira .
10 Hau izango da gehien erabiliko dugun lana ; beroni erreferentzia egiteko Izag .
jarriko dugu .
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1.2 .4 . Ultzamera barietate bat da ala

bi dira?

BONAPARTE-ren azken sailkapenean, goinafarrera euskalkia, sei
azpieuskalkitan banatzen zuen ; horietako bakoitzak barietate bakarra
zuelarik, beste banaketetan ez bezala . Sailkapen honen bidez,
azpieuskalkien arteko diferentziak oso nabarmenak zirela markatu nahi
izan zuen zihurrenik .
Orain arte azpieuskalki honi buruz mintzo izan diren autoreak
aztertu ondoren, argi ikus daiteke Ultzamerari buruz egindako sailkapenak
BONAPARTE-k utzi bezala jarraitzen duela, eta inolako zehaztapenik ez
dela egin . Badirudi lerro nagusietan BONAPARTE-k asmatu zuela egindako
banaketarekin, MITXELENA-k dioenez :
El hecho indiscutible de que la clasificación de Bonaparte haya sido
aceptada por todos los autores posteriores, con pequeñas variantes, es
ciertamente una prueba de su acierto general . (. .) Las críticas de
detalle que alguna vez se le han hecho descubren en general que sus
autores no han echado de ver los fundamentos de la clasificación y la
debilidad intrínseca de la misma . (SHLV 1988 : 9)

BONAPARTE-k ez zuen, esan bezala, ultzameraren barruan inolako
banaketarik egin . Lan honen helburu bat, Ultzamera azpieuskalkia
aztertzea izan da, unitate edo hizkera bakartzat benetan kontsideratua izan
daitekeen ikusteko . Alde batetik, eremu honetako posizio geografikoak
determinatzen du bere estatusa euskalki bezala . Goi nafarrrera
iparraldekoaren azpieuskalkitzat jo bazuen ere Bonaparte printzeak,
mugakidea da goi-nafarrera hegoaldekoarekin ere .
Horregatik bada, gure helburu bat izango da eremu guzti hau
isomorfikoa den aztertzea lehenik edo banaketa diatopiko garrantzitsuak
daudenentz jakitea ; alegia isoglosa nagusiak nondik pasatzen diren zehaztea,
eta, honen arabera, hizkera honetako mugarik garrantzitsuenak non dauden
kokatzea . Dudarik gabe, zaila suertatzen da, hizkera bat non hasten eta non
bukatzen den esatea, baina askotan isoglosa multzo batek marka dezake
hizkera baten eremua . Esan bezala, bada, orok onartua den orain arteko
sailkapena kuestionatzea izango da helburu nagusienetariko bat . Aurrean
esan dugunez, Bonapartek egindako sailkapenei kritikak egin bazaizkie ere,
orain arte inork ez du beste sailkapen berririk asmatu, eta Bonapartek
egindako laugarrena da erreferenzitzat hartu ohi dena .
Gutxi badira ere, sailkapenari buruzko aipamenak, ikus ditzagun
Bonaparteren saioak nondik nora doazen : alde batetik, Lizasoko barietateak,
Agoizko (goi-nafarrera hegoaldekoa) hizkerarekin duen antzekotasuna
seinalatzen du ; eta bestaldetik diosku Basaburuko hizkera nafarrera dela,
gipuzkerarekin nahastua . Honenbestez, nolabaiteko ezberdintasunak
antzematen ditu Basaburua eta Lizaso artean .
Halarik ere, aipatutako horrek, ez du ondoriorik sailkapenean, eta
barietate berberean sartzen ditu denak, haien barrenean inolako
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zatiketarik egin gabe . Alde batetik, ez da harritzekoa banaketa hau, erabili
zituen irizpideak oso orokorrak zirelako, eta gehienak aditz morfologiari
nagusitasuna ematen ziotenak .
Bigarren helburua, lehenengoarekin estuki lotua dagoena, hizkera
honen ezaugarriak aztertzea da . Horrela, edozein atal aztertzean, (fonetika,
morfologia, lexikoa) beti ere erreferentzia egingo diogu, eremu honetan
dagoen alde ezberdinenari, gehienetan Basaburua eremukoari . Beraz, gure
deskribapenak Ultzameraren ezaugarriak aztertuko ditu nagusienik, maila
guztietan, fonetikoan, morfologian etab . Bestaldetik, ezaugarri horiek
noraino hedatzen diren zehaztuko dugu, eta horrela atal guztietan egindako
konparaketa eta mugaketa honen bidez, hizkeraren mugak zeintzu diren
jakin ahal izango dugu .

1 .3 . ALDE METODOLOGIKOAK

1 .3 .1 .

Komunitatearen behaketa eta

lanaren hipotesia

Tesi honen helburua, Ultzamako euskararen azterketa egitea da ;
azterketa dialektologiko honetan aaur eaunao ahozko hizkera aztertzea izan
dugu helburu nagusitzat . Ikuspuntu sinkronikoa da guri interesatzen
zaiguna ; halarik ere, ezagutzen dugun diakronia motza ere hartuko dugu
kontutan zenbait konparaketa egiteko .
Hasieran, BONAPARTE-k egindako sailkapena hartu genuen
oinarritzat, ordutik aurrera hori izango zelarik ikergai izango genuen
hiztun komunitatea . Beraz, hiztun komunitate zehatza, bere muga
geografikoak definituak zituena eta 3.500 hiztun ingurukoa . Alegia, Goi
Nafarrera iparraldeko "Ultzamako euskara" izenburu azpian sartzen zen
eremu geografikoa .
Ultzamako euskara aztertzera hurbildu ginenean, honi buruz
egindako beste ikasketa batzuetan oinarritu ginen eta neronek egindako
hasierako kontaktuen ondorioz honako hipotesi orokorra izatera heldu
ginen . Eremu honetako hizkera ez da homogeneoa, hiztunek ezaugarri
diatopiko diferenteak erakusten dituztelako ; eta gutxienez bi barietate
berezi daitezke, alde batetik Ultzamakoa eta bestetik Basaburukoa .
Bi barietate izan zitekeelako hipotesiak lana zertxobait aldatzera
eraman gintuen . Lehenik eremu osoa hartu bagenuen, ezberdintasun
diatopikoak non zeuden jakin ahal izateko, ondoren, guk "berez Ultzamako
barietateaz" ulertzen duguna, (Ultzama, Atetz, Anue haranetan mintzo
dena), izan da aztergai nagusiena . Beti ere, dialektologiari datxekion
berebiziko helburua, -erabilera linguistikoen muga geografikoen
zehaztapenarena-, ahaztu gabe.
Inkestak eta galdekizunak hasi baino lehenago, zenbait arazo
metodologiko linguistiko eta soziolinguistiko garbitu behar izan dugu .
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Batzuk, aztertu beharreko sistema linguistikoaren homogeneitateari buruz
dagozkionak ; besteak, corpus-a osatu behar duten printzipio
metodologikoei buruzkoak .
Lehenik inkestak eta elkarrizketak egiteko aukeratutako herriak zehaztuko
ditugu :

1 .3 .2 .

Inkesta guneak

BONAPARTE-ren sailkapenetik abiatuz, Ultzamera barietatearen
barruan Basaburua, Ultzama, Atetz, Imotz eta Anue haranak sartzen dira .
Lehenengo eta behin eremu geografiko osoa hartu dugu, denera 48 herri .
Inkestak herri guztietan egitea ezinezkoa zenez, haran bakoitzeko herri
batzuk aukeratu ditugu . Hauek dira haran bakoitzean aukeratutako herriak :
ULTZAMA

BASABURUA IMOTZ

ATETZ

Eltzaburu
Alkotz
Auza
Larraintzar
Gerendiain
Lizaso
Suarbe
Iraizotz

Arrarats
itsaso
Gartzaron
Beramendi
Beruete

Beuntza

Etxaleku
Goldaratz
Oskotz
Muskitz
Eraso

BONAPARTE-k zehaztutako eremu guztia aztertzea helburutzat
genuenez ; alegia, aipatutako lau haran geografikoak, hasierako galdetegi
orokorrak eta elkarrizketak aipatutako herri horietan guztietan egin
ditugu . Halarik ere, ondoren, Ultzamako ) 1 herrietan sakontasun
haundiagoz aztertu dugu . Baina, agi denez, fenomeno bakoitza noraino
heltzen zen seinalatzeko hala nola isoglosa nagusiak non zeuden zehazteko
beharrezkoa genuen aukeratutako herri sare hori hartzea .
Bestaldetik, Iruñetik distantzia haundia ez egoteak, (hogei
kilometro inguru bereizten gaituzte herri hauetatik), eman digu
posibilitatea galdetegiak eta inkestak maiz egiteko eta beharren arabera,
errepikatu ahal izateko .

1 1 Hemendik aurrera, zentzu orokorrean mintzo garenean eta ulermena
erraztearren, Ultzama izendapenak, guk kontsideratzen dugun unitate linguistikoa
izango ditu barnean, alegia Ultzama, Anue eta Atetz haran geografikoak. Halaber,
Basaburua erabiltzen dugunean, Basaburu Nagusia eta Imotz, haranei egingo die
erreferentzia .
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1 .3 .3 .

Datuen bilketa

Premiazko deritzogu metodologia landu bat erabiltzeari, beste
alorretan bezala, honetan ere lortzen diren emaitzen balioa fidagarriagoa
izan dadin . Horregatik, datuen bilketa nola egin den adieraziko dugu ahalik
eta zehazkien .
Lehenengo eta behin hiztunekin izan behar den lehen kontaktua ez da
baztertu beharreko arazoa ; arreta haundia eta kontu berezia merezi duen
momentua baita . Hasieran honako galderak planteiatzen genizkon gure
buruari :
Nola aurkitu beharrezkoak diren hiztunak, eta nolako azalpenak eman
grabaketa justifikatzeko?
Hiztunak aurkitzeko modua hauxe izan zen : batzuetan herriz herri
joan gara udako arratsalde patsadatsuetan eta kalean aurkitutako gizon zein
emakumeekin hasten ginen hizketan . Hauek izan dira herri askotan, gero
gure informatzaile bihurtu direnak, edo beste batzuetan beraiek herriko
beste hiztunekin jarri gaituzte harremanetan .
Besteetan, herri horietako gure lagun edo ezagunak izan dira
herrian sartzeko bitartekari egokienak, eta herriko atea ireki digutenak .
Jakina denez, lagun edo bitartekariren bat izateak asko errazten du
sarrera, bestela hasierako momentuan mesfidantza haundia sor baitaiteke .
Bestaldetik, aipagarriak dira, Ultzaman bertan (Gerendiainen), kokatzen
den zahar-egoitzean egindako bisita ugariak . Zahar egoitza horrek inguruko
atso eta agure asko biltzen ditu, gehienetan denbora libre pila dutenak .
Horiek izan dira, bada, informatzailerik hoberenak, eta ordu luzeetan
jasan nautenak .

Hiru izan dira datuak jasotzeko erabilitako metodoak :
a.) Elkarrizketa grabatua
b.) Galdetegi zehatzak
c .) Testu idatzien azterketa

a)

Elkarrizketa

grabatua

Elkarrizketa grabatua izan da gehien erabili dugun metodoa .
Elkarrizketa grabatuaren helburu nagusiena, hizkera arduragabeko edota
eguneroko bizitzaren froga bat hartzea izan da .
Elkarrizketa hauek zein nolako pausuak izaten zituzten zehaztuko dugu
oraingoan :
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a)Informatzailearen

datuen bilketa : Hasieran filiazioari buruzko galdera
orokorrak egiten genituen : adina, lana, ikasketak eta abar guztiak
zehazteko .
Informatzailearen datu bilketa ez genuen beti hasieran egiten,
batzuetan giro formalegia sortarazten zuelako . Horregatik, parte hau nahiz
hasieran jarri, batzuetan bukaeran egiten genuen .

Honako galderak egiten zitzaizkien :
1 . Izena eta abizenak
2. Jaiotze urtea
3. Sexua
4 . Jaioterria
5. a) Aita nongoa . b) Aitaren hizkuntza
6. a) Ama nongoa . b) Amaren hizkuntza
7. a) Senar emaztea nongoa . b) Senar-emaztearen hizkuntza
8. a) Lagunak nongoak. b) Lagunen hizkuntza
9. a) Herritik kanpo egondako denboraldiak . b) Zein adinetan gertatu zen .
lo. a) Lan mota . b) Non egin duen lana
11 . Aktibitate osagarriak : irakurketa, irratia, telebista zein hizkuntzatan .
12. Hizkerari buruzko iritzia .
Azken galdera, hizkerari buruzko pertzepzioa jakiteko erabiltzen zen, eta
kontzientzia linguistikoari buruzko atalean azalduko dira .

b1Helburuen zehaztapena eta elkarrizketarenezauaarrienazalpena .
Informatzaileak, gainetik badakien arren zeri buruz aritu behar
dugun, gure helburua zein den azaltzen zaio . Lerro orokorrean esaten zaio,
bi motatakoa izango dela egin beharreko lana . Batzuetan gaztelaniazko hitz
edo esaldi baten ordaina eman beharko du, galdetegien kasuetan ; eta
besteetan gai bati buruz hitz egitea eskatuko zaio, lagunekin egongo balitz
bezala, ahalik eta modu erlajatuenean .

c) Galdetegi orokorra. Lan guztiaren ikerketaren hasieran, galdetegi
orokor bat pasatzen zen, diferentzia eta ezaugarri nabarmenenak zehazteko
helburuz . J . VENY-k komenigarriak ikusten ditu galdetegi orokor hauek :
Alío que dona resultat en les monografies és aplicar un qüestŕonari de
tempteŕg, general, que serveixi per detectar els fenbmens más
destacats i interessants del parlar estudŕat per tal de preparar, sobre
aquests, un qüestŕonari ad hoc que permeti d'aprofundir en liur estudŕ
(VENY 1986 : 87)
Behin galdetegi orokorra egin ondoren, hurrengo elkarikusketetan, elkarrizketara abiatzen ginen zuzenki, taldean eta bakarka
egindakoetara .
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Haran guztietako herri gehienetan egiten genituen elkarrizketak ;
baina ikusten bagenuen ondoko herriko hizkerarekin ezberdintasun
diatopikorik ez zegoela, ez genuen galdetegi gehiago egiten herri horietan ;
oso arrunta zen egoera hau Ultzamako herrietan . Aldiz, hizketaren
aldakuntza zegoen lekuan, beste elkarrizketa batzuk egiten genituen, honela
isoglosen kokapena argi zehazteko . Halaber, prestatutako galdetegia herri
konkretu horietan pasatzen zen arreta bereziz, isoglosa berriak edo
ikusiko genituelakoan . Ikuspegi orokor honen ondoren, Ultzamako lau
hiztun aukeratu genituen elkarrizketa gehienak egiteko, hauek izan
zirelarik Ultzamerari buruz informazio zabalena eman zigutenak .
Bestaldetik, giro naturala izaten saiatzen ginen, horrela hiztunak
ahalik eta modu erlajatuenean egon zitezen . Elkarrizketetan erabiltzen
genituen ohizko gaiak herriko bizitzaren ingurukoak izaten ziren :
haurtzaroa, etxe eta soroko lanak, gaixotasunak, abereak, familia, janaria,
erlijioa etab . Elkarrizketak, beraz, ez ziren zeharo libreak, gehienak
elkarrizketa gidatuak izaten ziren, nahi genituen eremu semantikoak
agerian geldi zitezen .
d)Bakarkakoelkarrizketak /Taldekoak Partaideen kopuruaren
arabera, elkarrizketa bakarkakoa, pertsona batekin edo taldekoa, bi edo
hiru hiztunekin batera egin daiteke . Biek, agi denez, abantailak eta
desabantailak erakusten dituzte .
Gure ikerketan, bi moduak konbinatu ahal izan ditugu . Bakarkakoa
zenean, elkarrizketa bizi eta naturala sortzeko lana, ikertzailearen gain
erortzen zen nagusienik . Gu ginen interesguneak bilatu eta, eta nahi genuen
lekura gidatu behar genituenak . Batzuetan, hiztun onak -solasa maite
zutenak, berritsuak- baziren ez zegoen arazo haundirik, baina besteetan,
zail eta neketsu xamar suertatzen zen . Bestaldetik, bakarkako
elakarrizketek ere abantailak erakusten zituzten, elkarrizketa gida
zitekeelako interesgarriak diren topikoetaruntz, eta horrela ikergai ziren
egitura fonetiko, zein gramatikal, zein lexikoak azter zitezkeen .
Taldeko elkarrizketetan, ordea, giro naturala sortzea errazagoa zen .
Taldean, ikertzailearen partaidetasuna murrizten zen, zeren eta taldeko
kideek parte hartzen baitzuten, ikertzailea aurrean ez balitz bezala .
Horregatik, grabaketa hauek dira azterbide hoberenak, elkarrizketa
arrunta, ezagunen artean sortzen den horietakoa lortzeko 12 . Gure
ikerketan, bi moduak erabili ditugu, bai inkesta zein elkarrizketetarako .
12 Honela mintzo da LOPE BLANCH elkarrizketaren abantailei buruz : 'Creo
firmemente que, siempre que ello es posible, la información fonética obtenida a
través de la grabación de conversaciones libres es notoriamente superior a la
recogida mediante cuestionarios, pero que éstos resultan indispensables para
recopilar datos que no se podrían obtener por medio de las grabaciones o que sólo
podrían conseguirse de manera muy fragmentaria . Pienso, en definitiva, que las
grabaciones son el recurso instrumental primario o básico de la encuesta
fonética, y que los cuestionarios son recurso complementario, pero todavía de
enorme utilidad .' (LOPE BLANCH 1985 : 404)
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Alde batetik inkestak taldean egitea oso probetxugarria izan zaigu lexiko
atalean bereziki ; askotan batek ez zekiena, besteak erantzuten baitzuen
inolako arazorik gabe ; giro edo lanbide ezberdina izan zuelako, edota
hobekiago gogoratzen zuelakó .
Baina bereziki, taldean eginiko elkarrizketak oso probetxugarriak
izan zaizkigu, hika erregistroan erabiltzen diren aditz formak lortzeko .
Honetarako laguntasun eta konfidantza haundia beharrezkoa izateaz gain,
hika aritzeko hiztunen arteko ohitura ere premiazkoa zen . Beraz, zenbait
forma ateratzeko modu bakarra hauxe zen, argi baitzegoen konfidantza ez
zeukaten kanpoko batekin, ez zirela hiketan mintzatuko . (Ik. aditz
alokutiboari buruzko kapitulua : V.3 .2 .)
Halaber, nork-nori-nor sistemaren forma guztiak ateratzeko oso
beharrezkoa zen taldea, oso zaila egiten baitzitzaien pertsona adintsu hauei
egoera fiktizio batean jartzea . Esate baterako, "yo a tí te he dado" euskaraz
jartzeko esaten bazenien, batzutan "zuk eman didazu" erantzuten zuten .
Honelako galderak zeharo beharrezkoak ziren, bestela, nahi genituen forma
guztiak ez ziren aterako elkarrizketa arruntaren bidez . Gainera, kontutan
hartu behar da, elkarrizketa bakoitzak ez zuela irauten ordu eta erdi bat
baino gehiago, bertzela astunegiak suertatzen ziren eta informatzaileak
nekatzen ziren .
Jardunaldi hauetan desabantail batzuk ere agertzen ziren :
elkarrizketaren monopolioa batek har zezakeelako, eta bestetik
transkribaketak egiteko oztopo gehiago aurkitzen genuelako, abotsak bat
bestearen gainean elkartzen baitziren .
Azkenik, aipagarria da, hiztun alfabetizatu batek, -bere herriko
euskara, eta batua zeharo ongi dakizkien eta ezberdintzen dituen batekeman digun laguntza, bereziki aditz paradigmak osatzeko . Berak eman
dizkigu forma askoren ordainak, pazientzia izugarria erakutsiz gure
galdetegi amaigabeak jasatean . 13

b) . Galdetegi zehatzak
Aipatutako honetaz gain, eta maila linguistiko guztien azterketa
egiteko helburuz, galdetegi bereziak egin genituen : maila fonetikofonologiko, morfologiko eta lexikoan bereziki . Hauen bidez bi helburu
lortzen saiatzen ginen : alde batetik sistema fonetiko-fonologikoaren
zehaztapena, eta beronen aldakuntza diatopikoa . Bigarrenik, hizkera
arduragabekoaren eta zainduaren arteko ezberdintasunak aztertzea .

13 Berriro ere, esker mila Martin Mariezkurrenari .
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Lehenengoa elkarrizketen bidez zehazten zen, eta bigarrena galdetegien
bidez .
Galdetegiak aztertu beharreko gaiaren arabera prestatzen ziren,
alegia, batzuk fonetikoak ziren eta besteak morfologikoak . Azterketa
lexikoa burutzeko, Euskalerriko Atlas linguistikoaren eremu semantikoak
hartu ditut kontutan, baina ez dira buru belarriz hauek segitu, gida bezala
erabili baizik .
Erantzunak lortzeko erabilitako metodoa honako hau zen, galderak
gaztelaniaz ematen ziren eta haiek euskaraz jarri behar zituzten . Metodo
honek arrisku batzuk ditu : hiztun elebidunekin bakarrik aplika
daitekeelako, eta bestaldetik, kalkoaren arriskua dagoelako . Inkestatzaileak
bete behar duen baldintza bat, hango hizketaren sistemaren ezagupena da,
zenbait momentutan hartaz baliatzeko, eta honela datu bilketa fidagarriagoa
egiteko . Gu ere hango euskaraz egiten saiatzen ginen, ahalik eta naturalen
suerta zekien, erabat lortzen ez bagenuen ere .
Beste batzuetan, gutxitan, lexikoaren alorrean bereziki, metodo
zeharkakoa hartzen zen, alegia, hitzari buruzko azalpen bat ematen zen
adierazlea lortzeko .
Bazen joera bat lekukoari bere hizkuntzako eredurik eman behar
ez zitzaiola aholkatzen zuena . Halarik ere, lexikoan bereziki, galdekizunean
zehar inguruko herrietan edo euskalkian esaten eta erabiltzen diren hitzak
proposatu dizkiegu, "ezezko datuak" edo aurkezten saiatzen ginen . Horrela,
hiztunek hitz hori han erabiltzen zenentz errazago esaten zuten . Adibidez,
abere baten izena ez bazuten gogoratzen : "beste hitz hau inoiz erabili edo
entzun duzu?" izaten zen galdera . Hiztunek zihurtasun haundiz, baieztatzen
edo ezeztatzen zuten . Ezezko datu hauek inkestari aberastasuna ematen
zioten, baina luzatu ere egiten zuten .
Besteetan, euskara batuaren forma estandarra ematen zen, edo
aldakuntza fonetiko txiki batez ; haiek errepikatzerakoan, beren ebakeraz
erantzuten zutelarik . Besteetan extorsió deritzan metodoa ere erabiltzen
zen ; 14 proposatzen zaien hitzak euskara batuaren ebakera dauka . Metodo
honek nahiz eta zentzu haundirik ez duela iruditu, kontutan hartu behar da
informatzaileak ez duela beti errepikatzen inkestatzaileak ematen dion
forma berbera, baizik berak ematen diola azentuaketa eta ebakera
berezkoa .
Inkestatzaileak edozein sistema onartzen badu ere, aldakuntza
sozialari, estilistikoari nahiz dialektalari buruzko galdetegia egiterakoan ;
beti ohartu behar da ondorio horiek errealitatearen zati bat besterik ez
dutela isladatzen . Muga metodologiko hauei buruz PRIDE-k dio :
Las encuestas sociolingüísticas a gran escala se ven enfrentadas con
un dilema metodológico . . . : el de elegir entre atenerse al uso del
14 Metodo honi buruz ikus VENY (1986 : 82) .
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cuestionario y de las técnicas de entrevista, por un lado, y confiar
en la observación directa y la inferencia, por el otro . Ambas
elecciones tienen sus desventajas : la primera, que viene a
representar el enfoque de la sociología, se halla limitada, en primer
lugar, por lo que se hace constar en el cuestionario (y, hasta cierto
punto, en la entrevista) ; la segunda, que es el enfoque característico
de la etnografía ( y de la lingüística descriptiva, aunque ambas
emplean la introspección), se ve limitada a su vez por no cubrir
suficiente terreno, ya que el investigador no puede estar en todas
partes a la vez . (LYONS, 1975 : 308)

Galdetegi fonetiko eta morfologiko hauek, corpus baten aukeraketa
egin ondoren pasatzen ziren, euskaraz gertatzen diren bilakabide
garrantzitsuenak ea gertatzen ziren frogatzeko . Gai bakoitzerako galdetegi
bat prestatzen zen . Hona hemen aztergarri izan diren galdetegi batzuk: base
guztiekin bukatutako bokalak + a determinatzaileaz sortutako bokale
eufoniak, deklinabidearen erabilera, sandhi bilakabideak, aditz
paradigmak, zenbait esaldiren erabilera etabar luze bat .
Bokalismo sailean azterketa akustikorik ez da egin, uste baitugu
ondorio onak ateratzeko behar duen sistematizazio eta seriotasuna eman
behar zaiola mota honetako azterketari, hori bera gure lanaren zati nagusi
bihur zitekeelarik . Jakina denez, monografia bat izatean, garrantzitsuak
diren aspektu batzuk utzi behar izan ditu erdibidean . Hala eta guztiz ere,
hauetaz baliatu gara datu hauek esanguratsuak suertatu direnean eta guk
ere erabili egin dugu . Deklinabidearen sailan azterketa akustikoa
erabiltzea beharrezkoa iruditu zaigu, belarriz entzundakoa, makinaren
bidez frogatzeko edo baztertzeko .
Galdetegi fonetikoak transkribaketaren sisteman oinarritu dira .
Halarik ere, badakigu metodo honek ez dituela zehaztapen fonikoak egitea ;
baina ezinezkoa zenez inkestak egitea laborategi fonetikoaren baldintzekin,
metodo honetatik etorritako defizientzia guztiak onartzen ditugu . 15
Galdetegietako galdera gaztelaniaz egiten genuen ondoren euskarazko
ordaina lortzeko . Agi denez euskarazko forma guk proposatzen bagenuen,
posible zen haiek zuzentzat jotzea guk emandakoa, ultrazuzenketa egiteko
joerez bultzatuak edo .
Logikoa da hau hiztun oro saiatzen delako bere formak "hobetzen",
arau estandarrari edo ospe gehiago duenari egokitu nahian edo . Hau dela eta,
batzuetan galdetegia egin bitartean -hitz bat errepikatzen zelako, edota
elkarrizketa bat hasten zelako, edo erantzuna errepikatzen zelako-,
batzuetan hiztunak beste moduz ematen zuen erantzuna . Horregatik,
zenbaitetan galdetegi hauek denbora zehatz baten buruan errepikatzen
ziren .

15 VENY-k (1986 : 101) hitz egiten du sistema honek eskaintzen duen fidelitate
graduaz
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Bestela, beti erantzun fidagarriagoa izaten zen elkarrizketa
arduragabekoan suertatzen zena . Hauen bidez frogatu ahal izan dugu zeintzu
bilakabide ziren egonkorrak 16 , -nahiz eta adibide ezberdinak ipini
aldatzen ez zirenak- ; eta zeintzu zalantzazkoak edo txandaketak onartzen
zituztenak .
Elkarrizketa eta galdetegi guztiak magnetofono arrunt batez
grabatzen ziren . Hasieran espontaneitate pixka bat kentzen bazuen ere,
berehala ohituratu ziren inolako garrantzirik ez ematera . Hasieran esan
bezala, konfidantza giroa sortzea zen garrantzizkoena, gure helburua
autobehaketa eta autozuzenketa ahalik eta gutxien lortzea baitzen . Dena den,
elkarrizketaren arintasuna eta naturaltasuna ikertzailearen trebetasunean
datza, bera da saiatu behar dena giro eroso, eta arduragabekoa lortzen .
Obserbatzailearen "paradoxa" ez gertatzea zen gure helburua :
LAVOB-ek dioenez J.B . PRIDE eta J . HOLMES-en liburuan :
We are then left with the observer's paradox : the aim of linguistic
research in the community must be to find out how people talk when
they are not being systematically observed ; yet we can only obtain
this data by systematic observation (PRIDE, HOLMES 1972 : 181)

Azken hamabost urte hauetan, ikasketa soziolinguistikoak
"soegilearen paradoxa" gerta ez dadin saiatu dira . Hau ekiditeko,
erabilitako metodologia bat grabaketa sekretuarena izan da ; baina teknika
hauek ere ez dute oso fruitu onik eman . 17

c) Testu idatzien

azterketa

Gutxi izan dira Ultzameraz idatziriko dokumentuak . Hauetatik
Asteteren katezismoak osatzen dute sail nagusia ; bi dotrina hauen edizioa
eta azterketa 1992 urtean argitaratu zen (ik . IBARRA 1992) . Bestaldetik
IZAGIRRE-ren materialak : 'Ultzamako euskararen gai batzuk' oso
erabilgarriak gertatu zaizkigu, hizketa arduragabekoa nahiko ongi
16 LOPE

BLANCH-ek dioenez, elkarrizketa librean ateratzen diren fenomeno asko,
ez dira galdetegi batean isladatzen, adib . hizketa arinaren fenomenoa bakarrik
horrela testiga daiteke : 'A este respecto, cabe observar que uno de los
fenómenos fonéticos que se consideran característicos del habla mexicana actual,
una de sus más acusadas peculiaridades -la debilitación y aun la pérdida de las
vocales átonas e inclusive tónicas- queda perfectamente reflejada en nuestras
grabaciones en su verdadera realidad, pero sólo asoma tímidamente en los
cuestionarios o, en no pocos casos, queda por completo oculta .' (LOPE BLANCH
1985 : 403)
17 Teknika hau 'Proyecto de estudio de la norma lingüística culta deI español'-en
erabili zen . RABANALES, A. M ., eta CONTRERAS, L ., eds. : 'EI habla culta de
Santiago de Chile : Materiales para su estudio', Boletín de Filología, Universidad
de Chile, Anejo N . 2, 1979 .
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isladatzen dutelako . Guzti honetaz, ultzamerari buruzko erreferentziak
aztertzen dituen atalean hitz egingo dugu sakonago . Hemen bakarrik aipatu
behar dugu, testu idatzien garrantzi mugatua kontutan hartu dugula . Datu
hauek, beti kontu haundiz erabili dira, zeren eta hauetako asko Ultzaman
aurkitu arren, egileari buruzko datu zeharo fidagarririk ez dagoenez, ez da
zihurtasun osoz jakiten hango euskara isladatzen dutenentz .

1 .3 .4 .

Informatzalleen hautaketaz

Lehenengo eta behin informatzaileen aukeraketa egin dugu :
Ezagunen bidez, edota ta herriz herri joanez topatu ahal izan ditugu
informatzaile gehienak . Gizon eta emakume adintsuak aukeratu ditugu,
denak berrogei urtetik goragokoak, hauek baitira euskara garbiena eta
jatorrena mantentzen dutenak . Jakina denez, hiztun hauek elebidunak dira,
eta beren hizkuntzari buruzko ezagupena ez da irakaskuntza eskolarraren
bidez suertatu . Gehienak ez dira Ultzamatik kanpo bizi, baina norbait
kanpoan bizi izan bada, edo bere etxekideak beste nonbaitekoak badira,
horrrela adierazi dugu hasierako inkestetan, eta hau ez dugu inoiz begi
bistatik galdu .
Gure helburua soziologia linguistikoko Ian bat ez denez, ez gara oso
kriterio murriztuetara atxiki lekukoak hautatzeko orduan . Izan ere, Euskal
Herriko jende euskaldunaren gorabeherak aski berdintsuak dira . Halarik
ere saiatu gara hautatutako hiztunak herri bizitzaren, baita kultura eta
herriko lanaren ordezkariak izan daitezen . Lekukoa hautatzerakoan non
jaioa zen hartu dugu kontutan, baina horrekin batera, herrian bertan bizi
izandakoa ere bai . Gurasoak ere biak herri bertakoak edo oso ingurukoak
izatea, eta gauza bera lekukoaren ezkontidearekin .
Herri bakoitzean bi hiztun lortzen saiatu gara ; nahiz batekin aritu
gehienbat inkestak egiteko orduan, bigarrenaren datuak baliogarriak izan
zaizkigu kontrastatzeko . Sexuari dagokionez, gizonezkoak nahiz
emakumezkoak hartu ditugu, aurretik inolako hautaketarik egin gabe .
Bestaldetik, ikuspuntu teknikotik saiatzen ginen informatzaileen
aukeraketan baldintza fisiko nahiz psikiko orokor guztiak bete zitzaten :
hitz ebakeran aho arazorik ez izatea, ezta hizketaren pertzepzioan ere .
Baita ere maila intelektual normala izatea, galderak ulertu eta erantzun
ahal izateko.
Hasieran esan bezala, askotan hiru lagunaren artean egin ditugu
elkarrizketak, honek posible egin digu aditzaren hiketa erregistroa
jakitea, eta baita herri berean sortzen den polimorfismoaz konturatzea
ere . Orokorrean inkestak modu indibidualean egin badira ere, familiakoak
zirenean batera egiten zitzazkien, esaterako senar-emazteak Ultzamako bi
herri ezberdinetan jaioak baziren eta forma ezberdinak ematen bazituzten,
horrela apuntatzen zen .
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Hauek dira ikerketa honetan parte hartu zuten informatzaileak .
Hemendik nere eskerrik beroenak errepikatzen dizkiet, galdekizun saio
astun eta aspergarriak jasan dituztelako borondate ezin hobeagoarekin, eta
haiek gabe ezinezkoa izango baitzen Ian hau burutzea .

Informatzaileen

zerrenda

ULTZAMA
Engracia Marturet
Mentxuren ama
Mikela Lasarte Ostiz
Mari Juana Lasarte Ostiz
Julia Goyenaga
Kandido
Lurdes Aldaregia
Asun Arze
Pedro Urtasun
Justino
Mikela Lasarte Ostiz
Marl Juan Lasarte Ostiz

Lizaso
Elizaburu /Iruñea
Auza
Auza
Alkotz
Alkotz
Urritzola /Etxaleku
Gerendiain
Urritzola/Larraintzar
Larraintzar
Auza
Auza

6 5
6 5
9 6
9 2
7 5
82
6 0
58
7 0
7 7
9 6
92

IMOTZ
Joakina Aranguren
Etxaleku
Etxaleku
Karmele Iriarte
Victoriano Iriar Etxaleku/Itsaso
Joxepa, Isabel, Adrian Aldaregia
Etxaleku
Lourdes Landiribar Etxaleku
Maria Gerendiain
Oskotz
Migel Etxekonea
Eraso
Maria Orayen
Muzkitz
Monica Cia Gonzalez
Muzkitz

6
3
7
7
6
7
7
8
7

5
6
0
0
2
0
5
7
5

BASABURUA
Segunda Gorriti
Txuri Ollo
Martin Mariezkurrena
Jenobia Oskotz
Maria Zubieta
Pili Buldain
Bautista Auza
Juan Oskotz
Andrés Etxeberria

Goldaratz
Goldaratz
Arrarats
Arrarats
Arraras
Beruete
Itsaso
Erbiti
Beruete/ Arrarats

7 2
3 *
4 0
7 5
82
3 3
5 3
74
82

4 5

Itsaso

78

Juanita
Baltasar Bizkarrondo
Pedro Gisalzea
Alfonso Muñoa

Leazkue
Etulain
Olague
Olague

8 2
70
7 0
70

ATETZ
Ceferina Fontellas

Beuntza

6 4

Sebastian Ziganda
ANUE

4 6

II . : ALDERDI TEORIKOAK
11 .1 . DIALEKTOLOGIAN ERABILTZEN DIREN OHIZKO TERMINOAK

Lan honen hasierarako interesgarria iritzi diogu dialektologian
erabili ohi diren kontzeptuei begiratutxo bat botatzeari . Lehenik,
oinarrizko kontzeptuak -dialektoa, bariantea, isoglosa, hizkuntz aldaketa
etab- argituko ditugu eta berauek sortu dituzten eztabaida nagusiak
laburbilduko . Ondoren, aldakuntza dialektal motak adieraziko ditugu, gure
lana non kokatzen den seinalatuz . Bigarrenik, dialektologiak teoria
linguistiko ezberdinekin dituen harremanak aztertzeari ekingo diogu .

11 .1 .1 .

Dialekto

kontzeptuarl

buruz

Dialektologiaren helburua da dialektoen ikerketa zientifikoa egitea,
alegia, eremu linguistiko batean sortzen diren barietateen azterketa eta
interpretazioa .
Dialektoaren kontzeptua definitzeko kezka, aurreko mendean sortu
zen . Ordurarte gramatikalariek hizkuntza mintzatua zeharo baztertu eta
mesprezatzen zuten, baina, lege fonetikoen funtzionamenduak bultzatuta,
dialektoaren kontzeptua eta beronen mugen zehaztapenaren eztabaida
birplanteatzeko beharra sortu zen .
Eztabaida hauetan, lege fonetikoen aurkakoek, muga eta isoglosak
ezartzeko posibilitatea eta, honen ondorioz, dialektoaren existentzia ere
ukatzen zuten . Esaterako, COSERIU-rentzat dialektoak ez ziren existitzen
beraien artean ezberdintzen dituzten mugak ezarri arte ; aukeratutako muga
horien arabera definituko ziren, bada . SCHUCHARDT-ek ere, ez zituen
muga linguistikoak onartzen . 1 Hizkuntza etengabeko aldakuntzan dagoenez,
dialekto, azpi-dialekto, eta hizkuntzaren nozioak nahiko erlatiboak direla
baieztatzen du hizkuntzalari honek ; batzuen eta besteen arteko mugak ia ia
somaezinak direlarik .
Arazoa izan da, askotan dialektoak talde hertsiak eta aldaezinak
balira bezala tratatu direla ; eta ahantzi da, dialektoak abstraktuak direla,
ez daudela aldez aurretik eraikiak, isoglosen gainean kokatuak baizik, eta
honenbestez esan daiteke isoglosa haina dialekto daudela . Badirudi,
orokorrean ezaugarri multzoez mintzatzea posible dela, horrela beren
1 Hurrengo lerrootan azpimarratzen da ideia bera :(. . .) no hay forma de delimitar
las variedades, y por lo tanto debemos concluir que las variedades no existen .
(HUDSON 1981 : 51)
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aldibereko presentzian eta trukaketa berezian oinarriturik, barietateak
izango ditugu . Agi denez, giza ekintzak izatean, nahiko konplexuak dira eta
zaila da haien artean muga matematikoak jartzea .
Erabilera arruntean, dialektoa hizkuntza baten forma azpiestandar,
behe mailakoa eta herrikoia kontsideratu izan da, orokorrean nekazal
mundua eta behe estatuseko jendearekin lotuta . Baita ere, munduko eremu
isolatuetako komunitateetan mintzo den barietateei aplikatzen zaie, idazten
eta irakurtzen ez dakitenen berezkoa . Besteetan, arauaren desbideraketa eta
hizkuntz zuzentasunaren forma ez zuzenak ikusi izan dira horietan .
Gure ikuspegia, dudarik gabe, ikuspuntu hauek gainditzen ditu ; izan
ere geure iritziz, hiztun orok barietate baten hiztunak dira, nahiz dialekto
hori hizkuntza baten forma estandarra izan . Halarik ere, ezin dugu ahaztu,
dialektoak hizkuntza konkretuen azpimultzotzat hartzen direla, hizkuntza
baten dialektoak bezala . Horregatik bada, dialektoaren kontzeptuak eta
beronen kontzeptu mugakideak zehaztuko ditugu oraingoan :
a) Dialektoa-hizkuntza
Beti zaila suertatu da hizkuntza eta dialektoaren arteko muga
zedarritzea . "Hizkuntza" hitza bera sarri askotan termino baloratiboa da,
emozioa eta iritzia adierazten eta eragiten baitu . Dialektoaren eta
hizkuntzaren arteko bereizketa dela eta, hamaika definizio eta orrialde
idatzi izan dira . Irizpide hauek izan dira erabilienak bereizketa honetarako :
"gramatikala', "literarioa', 'politikoa', "genetikoa', "hiztun kopurua',
"elkarren arteko ulergarritasuna", 'kontzientzia linguistikoa" etab .
Hona hemen bi kontzeptu hauen arteko harremana zehazteko erabili
den irizpide bat : hizkuntzak autonomia eta funtzionaltasun osoa dauka ;
dialektoak, ordea, honekiko menpekotasuna erakusten du .
Entidad lingüístico-idiomática que hace parte de otra mayor, bien en
el sentido lingüístico-estructural por hacer parte del diasistema
mayor, bien en el sentido idiomático-normativo y funcional por estar
limitado en su funcionalidad (no llenar todas la funciones
comunicativas normalmente desempeñadas por una lengua) y por
subordinarse a la norma modélica o prescriptiva de la lengua
subordinante . (MONTES 1988 : 58)

Definizio hauetan ere, dialektoaren menpekotasuna hizkuntzarekiko
azpimarratzen da :"Versiones regionales del sistema lingüístico común que
es la lengua, o como subdivisiones superiores del gran conjunto englobado
dentro del área lingüística" . (BRETON 1979 : 27) Edo ALVAR-ek dioenez :
"las estructuras lingüísticas simultáneas a otra, que no alcanzan la
categoría de lengua"
Agi denez, heteronomiaren kontzeptua erabilgarria da .
Heteronomiak, autonomiaren kontrakoa adierazten du, lehenengoak
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dependentziari egiten dio erreferentzia, eta besteak independentziari .
Honenbestez, 'hizkuntza' erabiltzen da autonomoa den barietatea
izendatzeko, honek aldi berean heteronomoak diren beste barietate batzuk
barnean dituelarik . Baina heteronomiaren norabidea alda daiteke, eta
barietate horiek autonomoak bihurtu, erabaki politikoak direla medio, eta
berriro hizkuntza berriak sor daitezke . 2 Hau dela eta, maiz askotan,
kontzeptu hauek faktore politikoei eta kulturalei erantzuten diete,
linguistikoei baino gehiago, baieztapen adierazgarri honetan adierazten den
bezala : " a language is a dialect with an army and a navy".

Askotan, bada, elementu extralinguistikoek lehentasuna hartzen
dute, eta ahazturik gelditzen da hizkuntza bera dialektoetatik sortzen dela
eta hauetatik hartzen duela bere izaera guztia . MITXELENA-ren hitz hauek
diotenez, barietatearen jatorria, iturri amankomunean bilatu behar da 3

b) Aldaera, barietatea, azentua
Dialektoaz gain, badira ohizko beste kontzeptu batzuk : aldaera
(variante) eta barietatea (variedad) . Kontzeptu hauek oso maiz erabili
dira euskal dialektologian ; BONAPARTE-k, esaterako, dialekto bat aldaera
ezberdinetan sailkatu zuen .
Askotan, dialektoa eta azentuaren kontzeptuaren erabilpena ere, ez
dira elkarrengandik asko aldentzen . Harrigarria bada ere, definizioa ez dago
hain argi erabilera arruntean behinik behin . Lerro orokorretan,
gehienetan dialektoaren kontzeptuak erreferentzia egingo dio ezberdintasun
gramatikalak, fonologikoak eta batzuetan lexikoak dituen barietateari .
Azentuak, ordea, hiztunak ebakitzen duen moduari, eta honenbestez
fonetikoki eta fonologikoki ezberdintzen den barietatea adierazten du .
MONTES-en definizioan, aldaera eta barietatearen ezberdintasuna
azpimarratzen da :

2 Aipatutako honen adibidetzat Noruegan gertatutakoa har daiteke : XIX . mendea baino
lehenago, Noruegan erabilitako hizkuntz estandarra gaurko Danera zen, baina
Noruega nazio independentea izan zenean, Noruegoera estandarra garatu zen .
Halaber, espainera, Castilla-ko aldaera da, eta frantsesa I'IIIe de France-ko aldaera .
(Ik . CHAMBERS & TRUDGILL 1980, 12 . orrialdean egindako grafikoa .)
3 Quien se constituye en observador en este terreno percibe, a donde quiera que
vuelva su mirada en el tiempo y en el espacio, esa diversidad, pero junto a ella,
no deja tampoco de advertir que entes diversos están a menudo unidos por haces
de semejanzas, más o menos nutridas y notables, Para muchos de estos casos de
semejanza en la diversidad o de diversidad en la semejanza, si es que se ajustan a
ciertas condiciones, hay una interpretación [. .J que el origen de la variedad debe
ser buscado en una fuente común (MITXELENA 1976 : 310)
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Variante . Podría ser el término básico, general y neutro hasta cierto
punto de la idiomática para denominar cualquier fenómeno lingüístico
en el que se comprueban normas diferenciadas (variante fónica,
morfológica, sintáctica, léxica) .
Variedad : cualquier conjunto de variantes de un idioma (lengua
histórica) cuando aún no se han precisado sus límites geográficos y/o
diastráticos, díafásicos y lingüísticos .
(MONTES 1988 : 57)
Beste ikerle batzuek, ordea, ez dute azken bi kontzeptu hauen artean
ezberdintasunik egiten . WEINREICH-ek (1954) variety (variante o
variedad) proposatzen du, modu generikoan erabilia izateko . Zentzu honetan
erabilia, aldakuntza lexiko, foniko edo morfosintaktikoa adierazi nahi da,
baina honek ez du zatiketa administratibo, sozial edo estetikorik
suposatzen .
Zentzu berean doaz FISHMAN-en ideiak : bere ustez, barietatearen
kontzeptuak beste barietate batzuen presentzia suposatzen du . Dialektoak
ezaugarri linguistikoen arabera ezberdinduko dira, batzuk besteetatik
hurbilago edo urrutiago egon daitezkeelarik .4 FISHMAN-ek, aurrean
aipatutako arazoak, -dialektoa-hizkuntza-ren definiziotik eratorrikoaktermino tekniko eta objetiboagoa erabiltzearen beharra
ekiditeko,
azpimarratzen du : barietatearena . CHAMBERS-ek ere, honen aldekoa da .
Hona barietatearen eta azentuaren difinizio egokia :
We shall use 'variety' as a neutral term to apply to any particular
kind of language which we wish, for some purpose, to consider as a
single entity . Accent' refers to the way in which a speaker
pronounces, and therefore re fears to a variety from other
varieties . (C HAM BERS 1980 : 5)
Guri ere egokia iruditzen zaigu gaurregun erabiltzen den
izendapena, eta honenbestez barietatearen kontzeptua erabiltzeari egokia
deritzogu, besteak ekidituz .

11 .1 .2 .

Dialektoen arteko

mugak :

Isoglosak

Dialektologia tradizional eta geografia dialektalaren pausu
garrantzitsua izan zen isoglosaren kontzeptuaren erabilpena . Hona nola

4 Autore honentzat, ordea, ezberdintasunik haundiena funtzionamendu sozialean
datza, balore funtzional hau ez datzalako kodearen ezaugarrietan, baizik eta
gizartean egiten den erabileran .
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definitzen den isoglosa : 'ezaugarri linguistiko batean oinarrituz,
eremuren arteko muga ezberdintzen duen lerroa dugu isoglosa .' 5

bi

Isoglosa bakoitzak gertakari linguistiko bakar baten muga neurtzen
du 6 . Interesgarria da honako hau azpimarratzea, batzuetan uste izaten baita
isoglosa bat ezaugarri linguistiko pila batez osatua dagoela . Jakina da,
eremu dialektalaren garrantzia haundiagoa izango dela zenbat eta isoglosa
gehiagok ezberdintzen duten eremu bat bestetik . Isoglosa multzo baten
koinzidentziari, isoglosa andana (bundle) deritzo ; hartaz, dialektoa edo
hizkeren arteko mugak ezartzeko oinarri sendoak dituen bitartekorik
zihurrena izango da hau .
Zoritxarrez ezinezkoa da jakitea zenbat isoglosa osatzen duten
"isoglosa andana" bat, maiz erabiltzen den lerro bakar batek, ezaugarri
linguistiko bat baino gehiago adierazten baitu . Adibidez, Frantzian langue
d'oil eta langue d' oc ezberdintzen dituen isoglosa multzoa, sei isoglosaz
osatua dago . Halarik ere, argi dago lurralde txiki batetan isoglosa asko
baldin badaude, argia eta zehatza izango dela dialekto horien arteko
bereizketa . Isoglosa gutxi badaude, oso zaila izango da dialektoen arteko
mugak jartzea .?
Agerian gelditzen denez, isoglosa batzuek, besteek baino garrantzi,
edo esanahigarritasun handiago izan ohi dute . Esate baterako, batzuk
iraunkorrak dira, eta beste batzuk transiziozkoak izan daitezke, batzuek
lexikoa neurtzen dute eta besteek morfologia etab . ; honen arabera isoglosen
neurketa eta graduaketa ere egin daiteke .
Isoglosarena, kontuz erabili beharreko kontzeptua da, askotan
irizpide metodologiko ezberdinak baitira agerian gelditzen direnak 8 . Argi
dago dialektoen arteko konkordantziak eta ezberdintasunak ezin direla

5 lsoglosaren kontzeptua lehenengoz erabili zuena G . A . Bielenstein izan zen 1892
urtean, isotherma meteorologian erabilitako terminotik eratorria . Isoglosak: iso
+ glosa ( berdin lenguaia) adierazi nahi du . Zentzu orokorrean adierazi nahi da
eremu batean markatutako marrak, bi eremu ezberdin erakutsiko dituela, alde
bateko eta besteko ezaugarriak ezberdinak direla adieraziz .
6 Aztertutako herri sarea orokorrean ez denez puntu guztietan ikertzen,
isoglosaren kontzeptua heteroglosa -rekin osatzea proposatzen dute CHAMBERSTRUDGILL-ek (1980 : 104-105) . Isoglosak A eremua B-tik ezberdintzen du, eta
heteroglosa edo lerro doblea A eta B-ren ezaugarrien mugei dagokie, haien artean
lerro txuri bat uzten dutelarik. Lerro honen barruko ezaugarriak ez dira oraindik
aztertu eta honen ondorioak ez dakigu eremu bati ala besteari dagozkion .
?Geografia-linguistikoak matematika erabili du muga zorrotzagoak finkatzeko
asmotan . COSTA-k portzentaiak onartzen ditu bata eta bestearen ondoan dauden
hizketak ezberdintzeko . (ik. honi buruz PAGOLA 1991 : 48)
gIn dialect research it has occurred that, instead of denoting an abrupt difference
between two dialects, the isogloss reflects an abrupt difference in the method
used by the dialectologist. Isoglosses of this kind are artifacts, a bias of the
dialectological method. (VAN REENEN 1989 :135)
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sinpleki zenbatu, eta horregatik isoglosen erabilpenen arabera eta hauetako
bakoitzari emandako garrantziaz eta ponderazioaz, sailkapen ezberdinetara
helduko gara . MITXELENA-k ere, berauen erabilgarritasuna azpimarratzen
du:
No hay mayor acuerdo acerca de los hechos fundamentales en la
fijación de convergencias y divergencias entre variedades : se
emplean en realidad, aquellos criterios que en la práctica se han
demostrado más manejables, que no son necesariamente los mejores
en teoría . (MITXELENA 1976 : 319)
Transizio eremuak
Isoglosa sortak egin ondoren, eta berauek eremuak inguratu
ondoren, eremu nuklearrak edo fokalak, ia isoglosarik gabekoak aurkituko
ditugu, eta hauen inguruan dauden transiziozko beste batzuk, "hondarreko
eremuak edo transiziozkoak" .
Ezberdintasun geolektala graduatua denez, ez dago hizkeren arteko
muga zehatz eta iraunkorrik, askotan transiziozko aldaerak baitaude .
Kontzeptu hau ongi zehaztu behar da :
Un dialecto de transición no designa una amalgama (L3), sino en
líneas generales muy probablemente un proceso de sustitución de una
variedad por otra, con los fenómenos propios de interferencia y
cambio de código. (GIMENO 1990 : 19)
Gainera, isoglosa berrietan zihurtatu behar da, errealitatean ez
direla transizio eremua ordezkatzen ari . Honetarako informatzaile kopuru
nahiko kontsultatu dela zihurtatu behar da eta bestaldetik, hiztunak
diferentzia horietaz konsziente direnentz jakin ere .
Hartaz, isoglosek ez dute horrelako garrantzia transiziozko
eremuetan, askotan ez digute balio errealitate bat sailkatzeko,
berregituraketa bat sortu delako . Hona bada Atlasen teknika -zeinetan
isoglosa argiak markatzen diren-, zergatik den arriskugarria zenbaitetan :
informatzaileei galdera bakar bat egiten baitzaie, orduan poliformismoa
agertzeko posibilitaterik ez dago . 9 Aldiz dialektologoak, galdekizunaz gain,
beste teknika batzuk erabiltzen baditu polimorfismoaz jabetuko da
zihurrenik .

9 'Hitz bat informatzaile bakoitzarengandik' erabiltzen duen sistema
dialektologikoa ez da oso baliogarria . Izan ere, informatzaile diferente batek,
esaldi diferentea edo egun diferentean erantzun ezberdina eman dezake, eta hau
dateke isoglosen desegokitasunaren iturria .
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Aurrean esan bezala, isoglosa mota ezberdinak ditugu : lexikaletan,
hiztun ezberdinek erabilitako hitzak ezberdinak dira, baina erreferente
berbera dute . Ebakera isoglosak, zenbaitetan lexikalekin batera
kontsideratu izan dira ; batzuetan isoglosa mota hauek lexikoian
ezberdintasuna ekartzen badute ere, orohar aurkezpen fonetikoaren
kontrastea adierazten dute . Diferentzia lexikalak orokorrean, ebakerarenak
baino superfizialagotzat hartu ohi dira, lehenengoak izan ahal direlako
bigarrenak baino kontrolatuagoak konszienteki .
Isoglosa fonologikoen barruan ere, bi mota ezberdin daitezke :
fonetikoak eta fonemikoak . Bi hauetatik bigarrenari garrantzi gehiago eman
ohi zaio, esanahigarritasun eztrukturala baitu .
Bestaldetik, "isoglosa gramatikalen" barruan ere bi mota ezberdin
ditzakegu : morfologikoak, ezberdintasun paradigmatiko, inflesional eta
eratorritakoak biltzen dituzte . Eta isoglosa sintaktikoak . hauek esaldien
estrukturaren arteko ezberdintasunak inplikatzen dute ; orokorrean
dialekto multzo haundiak ezberdintzen dituzte, eta horregatik azterketa
sakona merezi ohi dute . Azkenik isoglosa semantikoek ere azpimultzo bat
osatzen dute, nahiz isoglosa mota hauek, zenbaitetan lexikalen barruan
sailka daitezkeen .
Erraza ez bada ere, sistema estrukturala zatika daiteke, gero
graduatua izan ahal izateko . Halaber, isoglosen arteko graduaketa mailak
sor daitezke, isoglosa mota bakoitzari indize bat ezarriz : garrantzi gutxien
daukana 1 izango da, eta gehien daukana 7, hurrengo zerrendak erakusten
duen bezala :
1 . lexikoa
2 . ebakera
3. fonetikoa
4 . fonemikoa
5 . morfologikoa
6 . sintaktikoa
7?semantikoa

Isoglosen sortzea eta desagertzea
Isoglosak gradualak edo bapatekoak izan daitezke ; hiztunak erraz
ohartzen dira bapateko isoglosen arteko diferentziez, graduzko diferentziaz
ez bezala . Esan daiteke bapateko ezberdintasuna dagoela, hurbileko
dialektoaren hiztunak beste forma linguistiko ezberdin bat erabiltzen
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duenean ; bapateko eta graduzkoen arteko diferentzia, maiztasunean datza .
Honela bada, isoglosek, hizkuntza bateko markadoreak bezala funtzionatzen
dute . 10
Aurrean esandakoaren bidez, argi gelditu da isoglosak ez direla
finkoak eta mugagabeak, aitzitik, diakronian zehar isoglosa berriak sortu
edota desager daitezke . Elkarren ondoko bi dialektoren arteko aldakuntza
diakronikoa aztertzen badugu, honelako harreman posibleak gerta daitezke,
eta honen arabera isoglosa mota hauek izan ditzakegu :
1 . Graduzko ezberdintasunean, A-ren hiztunak ebakitzen du soinu
bat modu espezifiko batean %-80 kasuetan, B-ren dialektoaren
hiztunak %15-tan egiten du . Porzentaiak areagotu edota murriztu
badaitezke ere epealdi batetik bestera, diferentzia beti graduzkoa
izango da.
Ultzamako euskaraz : p-/b-, pago/bago eta er/ ar,
lízer/lizar bereizten duten isoglosak kokatuko lirateke sail honetan .
Hau da, graduzko diferentzia dago bi isoglosa hauen artean, ez da
inoiz bapatekoa izan . Lehenengo kasuan b- ahostuna edo er taldea
maizago aurkituko dugu Ultzaman eta p- eta ar taldea Basaburua
aldean. Baina ezberdintasuna graduzkoa da, bi eremuetan bi aldaerak
aurkitzen direlako, aldatzen dena maiztasuna da . (ik. 111 .1 .2 .2 .)
2. Epealdi bateko isoglosa, bigarren epealdian ere mantentzen da.
Soinu baten presentziaz edo ausentziaz mintzo gara kasu honetan,
isoglosa iraunkorra da, honenbestez .
Kasu honetan [x]/(j] fonema belarea eta sabaikaria bereizten dituen
isoglosa izango genuke . (ik. Iv .3 .1 .6 .1 .)
3 . Isoglosa baten jaiotzeari egiten dio erreferentzia . Esate baterako,
%25-ko hiztunek ebakitzen dute [A] eta zenbaitetan [B] ere bai .
Bizkitartean, elkarren ondoko dialektoan hiztunek [B] ebakitzen dute
eta [A] gainera . Belaunaldi bat geroago ez dago bariaziorik dialektoen
artean . Dialekto batek [A]-ri eutsi dio, eta besteak [B]-ri . Isoglosa
berri bat sortu da .
4 .Beste kasu batzuetan, dialektoen arteko bapateko diferentziak
desager daitezke . Zenbait kasutan, hutsik dauden eremuak inguruko
jendearekin birpopulatzen dira . Sortutako dialekto berriak inguruko
eremuen arteko nahasketa dakar, eta honen ondorioz beren
jatorrizko ebakerak isoglosen desagerketa ekartzen du .
Ultzameraren kasuan, hiztunek badute joera forma
estandarrak atxikitzeko . Adibidez, errotazismoa murrizten ari da :
esan hedatuz doa, erran-en ordez . Kasu hauetan isoglosak
10 Azken batean, isoglosa bat talde linguistiko baten manifestazioa da; eta talde
linguistikoarena, nozio soziolinguistikoa da. Izan ere, isoglosak hiztun talde
ezberdinak sailkatzen baititu : klase, adin, sexu eta bizilekuaren arabera .
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desagertzeko joera darama . Baita ere, objetu zuzena genitiboan
markatzen zuen isoglosa zeharo desagertu da . Duela 100 urteko
dokumentuetan (Asteteren katezismoan) genitiboan zihoan objetu
zuzena ; etá gaur, mendebaldeko beste euskalkiek bezala, absolutiboan
egiten du .
Honainokoa hurrengo eskemaren bidez laburbil daiteke : (ik. SHOUTEN eta
PIETER VAN REENE 1989 : 136)
1 . epealdia
1.
2.
3.
4.

graduzko
bapateko
graduzko
bapateko

2. epealdia
diferentzia
diferentzia
diferentzia
diferentzia

>
>
>
>

graduzko
bapateko
bapateko
graduzko

diferentzia >
diferentzia >
diferentzia >
diferentzia >

isoglosa
ez dago isoglosarik
iraunkorra
isoglosa sortzen
desagertzen

Isoglosa guztiek ez dute balore bera, beraien arteko balorapen
kuantitatiboa egin daiteke . Balorapen hau hurrengo faktoreetan oinarri
daiteke: (ik . BLOOMFIELD 1964)
a)
b)
c)
d)

Bereizten duen fenomenoen maiztasunean
Egituraren ezberdintasunean
Ezberdintasunaren tamainan
Isoglosa bakoitzak hartzen duen eremuan

Argi dago, kasu askotan oso zaila gertatzen dela isoglosen graduazioa
zehaztea ; horregatik, beste azterbideen artean dialektometria deritzan
metodoa garatu da.

Dialektometriari buruz zertxobait
Dialektometriaren helburua herri batetik bestera dagoen distantzia
linguistikoa neurtzea da, isoglosei ezarritako indizeetan oinarrituz . Metodo
hauek erabiliz bi dialektoren arteko urruntasuna, hurbiltasuna,
berdintasuna, eta ezberdintasuna neurtzen da, subjetibitatean oinarritzen
ez diren metodo objetiboak erabiliz . 11
Metodo hau eremu haundienetan aplikatzeko egina da, ez da hizkera
batean aplikagarria, Ian gehiegi eskatzen baitu hain emaitza gutxi emateko.
Dialektometriak taxonomia numerikoaren bidez, datu bilketa
geolinguistikoa interpretatzen du. Honela, distantzia linguistikoa eta
geografikoa agerian uzten direlarik . Lehenik inkesta batzuk egiten dira,
gero aldaera bakoitzari indize bat ezartzen zaio, eta honen arabera
dialektometriak bi hizkera diferenteak ala berdinak diren esaten digu .
11 Dialektometria metodologia berri xamarra da 1971 urte inguruan jaioa, hauek
direlarik bere jarraitzaile ezagunenak: J . SEGUY, GOEBL, ATWOD, GUITER, D.
FHILIPS, GARCIA MOUTON, FOSSAT etab .
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Halarik ere, isoglosen karakterizazioa eta graduaketa
deskribatutako ezaugarri linguistikoaren arabera neurtzea ez da uste
bezain erraza . Ateratako' ondorioak hasieran ezarritako indizeetan
oinarritzen baitira, eta hauek neurtzeko ezarritako ranking-a modu
batekoa edo guztiz alderantzizkoa izan daiteke, eta honen bidez dialekto bat
bestetik urrutiago edo hurbilago egongo da . Oztopo hauek badira ere,
zenbait dialektologok bide hori urratu dute, eta gaur egun dialektometrian
egindako lanak ugariak dira .
Metodo hauek kritika gogorrak jasan dituzte, eskematizatzeko joera
dela eta :
La mayor insuficiencia metodológica de la lingüística espacial es su
tendencia a esquematizar y a expresarlo todo con fórmulas . Tiene
poco en cuenta las grandes variaciones de los fenómenos
lingüísticos, sus normas son demasiado rígidas para poder ser
utilizadas sin hacer distinciones, y son del todo insuficientes para
poder determinar tantos factores múltiples, sociales, biológicos y
estilísticos, en la vida del lenguaje . (VIDOS 1963 : 79)

Euskaraz egin direnetatik, GOTZON AURREKOETXEA-ren lana
aipagarria iruditzen zait . ECHAIDE El euskara en Navarra liburuan
oinarritu da lan lexikometrikoa egiteko helburuz . Hor agertzen den
galdekizuna eta erantzunak nahiko homogeneoak direlako . Bere helburua
lexikoaren egituraketa geografikoa erakustea da hala nola eraginkortasun
haundiena duten puntuak erakustea .
Lan honetan aipagarria iruditu zait, Ultzama ibarreko Auza herriari
buruz dioena : alde batetik Ultzama barruko hizkeraren tinkotasuna
nabarmentzen du eta bestetik, ekialdeko herriekiko kidetasuna
azpimarratzen du, goinafarrera iparraldekoa eta hegoaldekoaren arteko
harremanak uste baino haundiagoak direla baieztatuz . Bestaldetik,
seinalatzen du Ultzamako formak Basaburukoetatik aldentzen direla . 12

11 .1 .3 .

Hizkuntz aldaketa

Definizioz dialektoaren kontzeptuak aldakuntza suposatzen du, eta
aldakuntzak aldaketa ekartzen du . Honenbestez, dialektoaren kontzeptuan
sakontzeko hizkuntz aldaketari buruz zerbait argitu behar dugu .

12 Aipamen guzti hauek 1991-ko Udako Ikastaroetan
Iruñean emandako
hitzaldiaren bidez atera ditut . Lan argitaraturik ez dago, baina edozein modutan
interesgarriak ziren ateratzen ari zen ondorioak, eta guk ateratakoekin bateratsu
datoz .
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Hizkuntz aldaketaren ebidentzia aspalditik onartutako zerbait da .
Erromanistek, jadanik hizkuntzen arteko konparaketen bidez, aldaketaren
legeak formulatu zituzten ; konparaketa hauen bidez protohizkuntza bat
osatzera heltzén zirelarik . Azkenik, hizkuntzalaritza modernoarekin,
aldaketari, maila zientifikoa eman zitzaion .
Lengoaiaren aldakuntzaren zergatia kontzeptu oker batetik sortzen
da, alegia lengoaia zerbait itxia eta estatikoa bezala ulertzetik . Baina
hizkuntza, giza komunikabidea denez, etengabeko aldatzen ari da
gizartearen behar berrietara egokitzen doan heinean . Maila indibidualean
"idiolektoan' ere, pertsona baten hizkera aldakorra da . Bestaldetik,
aintzakotzat hartu behar da lengoaiaren izaera soziala dela eta, pertsonak
sistema baten bidez komunikatu behar duenez, ezin ditu nahi hainako
aldaketak sartu, komunikazioa eta elkar-ulermena oztopatuko bailuke . 13
COSERIU-k aldaketaren barruan bi aspektu bereizten ditu :
berrikuntza eta aldaketa . Lehenengoaren bidez, adierazi nahi dira hiztun

batek komunikatzerakoan sistema linguistikoan erabiltzen dituen aldaerak .
Berrikuntza hau, aldaketa bihurtzen da, hiztun talde batek onartzen badu
eta komunitate linguistiko baten araua bihurtzen bada . Argi dago,
honenbestez, berrikuntza dela hizkuntz aldaketaren lehenengo pausua .
Horrela adierazten du :
El cambio lingüístico ("cambio en la lengua") es la difusión o
generalización de una innovación, o sea, necesariamente, una serie de
adopciones sucesivas. Es decir que, en último análisis, todo cambio es
originariamente una adopción . (COSERIU 1978 : 79-80)

Aldaketaren sorkuntzari buruz bi posibilitate nagusi erabili dira ;
batetik aldaketa mekanikoak, automatikoa edo baldintzatugabeak,
sistemaren inolako eraginik gabe suertatzen direnak ; eta aldaketa
analogikoak edo baldintzatutakoak ondoko elementuen eraginez
sortutakoak . 14
13 Hitz hauen bidez argi gelditzen da hau : 'La clave para una concepción racional
deI cambio lingüístico -en verdad, de la lengua misma- es la posibilidad de
describir la diferenciación ordenada de una lengua que está al servicio de una
comunidad . . . el manejo de estructuras heterogéneas en la lengua materna no es
una cuestión de multidialectalismo o 'simple' actuación, sino parte de la
competencia lingüística unilingüe .' WEINREICH, LABOV eta HERZOG ; 'Empirical
foundations for a theory of language change', in Directions for historical
linguistcs, Austin, University of Texas Press, 1968, pp . 95-195 (itzulp . SilvaCorvalan 1989 :154)
14 Ohizko sailkapen honek nahiko anbiguoa denez, MONTES GIRALDO-k (1982 : 56) forma eta edukina erlazionatzen ditu, beste banaketa hau emanez : aldaketa
analogikoa forma eta edukiaren arteko jokoaren ondorioz sortzen da, forma
berrietan buruko imajinak parte hartzen duenean . Herri etimologiaren bidez
sortutako adibideek osatzen diuzte honako aldaketak edo hitz gurutzatzeak . Aldiz,
aldaketa automatikoa da mugimendu artikulatorioen jokoaren bidez sortzen dena .
Diskurtsoaren lerrozko antolaketaren zioz sortzen da . Elementuek elkarren
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Hizkuntz aldaketa hauek hizkuntzaren sistemaren barruan era
ezberdinean eragiten dute : aldaketa fonetiko, morfosintaktiko, lexiko edo
semantikoak sortuz . Badira, bestaldetik, hizkuntzaren sistemaren
kanpotik eragindako beste faktore batzuk .
Hay motivos de cambio cuya actuación es extensa y continuada, poco
menos que general: la tendencia al menor esfuerzo, la analogía, el
"peso del sistema« (. . .) .Por el contrario, otros motivos de cambio son
peculiares, propios de circunstancias concretas : así las influencias de
sustratos, adstratos y superestratos . (MARINER 1977 : 30) 15
Aldakuntza (variación o variabilidad) eta aldaketa (cambio)
kontzeptuak oso lotuta daude ; esan daiteke hizkuntzaren alde sinkronikoa,
eta diakronikoa direla . Hartaz, kontutan hartu behar da egitura
linguistikoan gertatutako aldakuntzak ez dakarrela beti aldaketa
linguistikorik . Are gehiago, aldakuntza sinkroniko guztiek, ez dute
aldaketarik eragiten : 16 Hizkuntz aldaketak ez dira bapatean sortzen,
batzuetan mendeak pasatu behar dute aldaketa finkatzeko . Aldaketa baino
lehenago, aldakuntza denboraldia suertatu behar izan da, zeinetan forma
"lehiakideak" bizirik mantendu diren .
No toda variación sincrónica implica un cambio en curso, ya que cabe
distinguir entre variables sociolingüísticas no estables y estables .
Sin embargo todo cambio lingüístico implica variabilidad y
heterogeneidad en la comunidad de habla (GIMENO, F : 167)

Beraz, aldakuntza sinkroniko guztiek, aldaketa bat martxan dagoela
adierazten dute . Hona bada bi kontzeptu hauen arteko diferentzia
nabarmena : lehenenqo aldakuntza gertatuko da . eta finkatzen bada . aldaketa
suertatuko da . Hizkuntz aldaketak hiru pauso hauek ematen ditu :
a) Berrikuntza linguistikoak
b) Aldakuntza linguistikoak
c) Hizkuntz aldaketak 17

arteko eragina egiten dute, edukinari erreferentziarik egin gabe . Beste batzuek
adib . CEDERGREN, ikus LOPEZ MORALES (1989 : 244), bi berrikuntza mota
ezberdintzen dituzte, umeei lotutakoak -ontotipikoak-, hizkuntz komunitatean ez
direlako hedatzen ; eta pertsona helduei lotutakoak -genotipikoak-, belaunaldi
ezberdinetan hedatzen direnak .
15 Honi buruz, ikus MARINER, S .1977 ; 'EI onus provandi con respecto al cambio
lingüístico', REDL, Año 4, 25-33 .
16 Linguistika sortzailearen teoria defendatzen dutenentzat, aldaketa linguistikoa
ez da graduala, bapatekoa baizik ; berrikuntza da bapatekoa dena(abrupt), eta
bakarrik bere ezarketa da graduala .
17 (LABOV 1983 : 215) Hona aldaketa linguistikoari buruzko bi ikuspunturen
arteko aldea :
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Berrikuntzaren iturria, forma berria sortarazten duen edozein
mekanismo izan daiteke : "lapsus linguae", hitz jokoa, umearen ekoizpenak
hizkuntza ikasten ari denean etab . Berrikuntza guzti hauek indibidualak
dira . Berrikuntza hedatzen da, faktore extralinguistikoek parte hartzen
dutenean : sexua, maila soziokulturala, jatorria, eta adina ; azken hau oso
inportantea delarik . Aldaketaz mintzatzeko, fenomenoek hedapen soziala eta
denborazkoa izan behar dute ; LAVOB-en arabera, orokorrean, aldaketa
linguistikora daramaten berrikuntzak, jende gazteak transmititzen ditu .

Hizkuntz aldaketan eragina duten faktore sozialak .
Barietate linguistiko bat, dialekto izatetik, soziolekto izatera pasa
daiteke ; faktore geografikoak isladatu beharrean, talde sozial batenak
ordezkatzen dituenean (ik . FISHMAN 1979 47-48) . Barietatearen nozio
dinamiko honek adierazten digu dialektoaren funtzioa gizartean alda
daitekeela ; estatus sozialeko aldaketa hauek, kodeen antolaketan isladatzen
direlarik . 1 8
Aurreko atalean esan dugun bezala, talde sozial guztiek badute joera
beren hizkera aldatzeko . LABOV-ek estiloari buruz egindako ikerketa
ezberdinetan frogatu duenez, hizkuntz aldaketa dagoenean, beti norabide
berean gertatu ohi da, parte hartzen duten talde sozialak ezberdinak badira
ere . Honen bidez frogatzen du hizkuntz aldaketa eta egitura sozialaren
artean badagoela harremana ; horrela badugu estratifikazio linguistikoa,
estratifikazio soziala dugun bezala .
Hizkuntz aldaketa bat klase sozialarekin erlazionatzen denean,
honako ezberdintasuna mantentzen da : goi mailako aldaerek beste aldaerek
baino estatus altuagoa izango dute . Horrela, klase guztietako hiztunek joera
izango dute estatus altuagoko formak erabiltzeko beste aldaerak baztertuz .

Neogramático :

Cambio lingüístico

fluctuación de formas

regularidad
final
Presente :
fluctuaciones
cambio fonético
regularidad
infralingüísticas
final
18 Aipatutako honen adibidetzat, hizkuntza erromanikoekin gertatutako
bilakabideak aipagarriak dira ; hizkuntza hauek pixkanaka komunikazioaren funtzio
guztiak hartuz joan baitira . Aldi berean, estatus sozialean sortutako aldaketa
honek sistemaren posibilitate guztien garapena erraztu du . Kontrako joera
azaltzen duten adibideak ere aurki daitezke : Erdi Aroan estatus altuko eta
arrakasta eta erabilera haundiko hizkuntzek (okzitanoa Erdi Aroan), estatus
soziala galdu zuten eta horrek kodean eragina izan zuen, sistemaren posibilitate
guztiak erabiltzeari utziz, eta funtzio sozial gutxi betetzen zuen barietatea
bihurtuz, eta honen ondorioz lehenago zuen ospe soziala galduz .
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LAVOB-ek aldakuntza fonetikoa aztertzeari ekin zion ; eta hamabi lan
aztertu ondoren, aldaketaren mekanismoa zehaztera heldu zen 19 . Bi aldagai
mota ezberdintzen ditu : markadoreak eta indikadoreak . Beronen ustez,
aldagai linguístikoei buruzko konszientzia zerbait graduatua da ; horregatik
aldagai linguistikoak pasa daitezke indikadore izatetik markadoreak izatera .
Honela azaltzen du LABOV-ek indikadore eta markadoreen arteko aldea :
Algunos rasgos lingüísticos (que podemos llamar indicadores)
presentan una distribución regular a lo largo de los grupos
socioeconómicos, étnicos o de edad, pero son utilizados por cada
individuo más o menos del mismo modo en todos los contextos . Cuando
tales contextos sociales pueden ser ordenados en algún tipo de escala
jerárquica (como los grupos socioeconómicos o de edad), podemos
decir que los indicadores están estratificados . Las variables
sociolingüísticas más desarrolladas (a las que podemos llamar
marcadores) presentan no sólo una distribución social sino también
una diferenciación estilística .(LABOV 1983 : 299)

Indikadoreetan, aldaketak oharpen mailaren azpitik suertatzen dira
eta orokorrean talde txiki bat izan ohi da aldaketa honetan parte hartzen
duena. Hauei azpitik eragindako aldaketak deitzen zaie .
Honek ez du adierazi nahi azpiko mailatik eragindako aldaketak
direnik, konszientziaren mailaren azpitik suertatutako aldaketak baizik ;
gainera aldaketa hauek hedatzen dira hiztun komunitatea honetaz konturatu
gabe . Orokorrean, hizkuntz aldaketaren ondorioz sortzen dira eta talde txiki
batek bakarrik parte hartzen du . Adibidez, indikadoreak dira auzokoen
arteko aldakuntza edota familien arteko partaideen artean sortzen dena .
Aldaera berri honen erabilpena areagotzen den heinean, eta klase
sozialaren kontzientzia haundiago denean, klase sozialaren ezberdintasuna
areagotuko da, eta indikadoreak markadore bihurtuko dira . Honenbestez,
markadoreak erabiltzean, hiztunak konszienteago dira esanahigarritasun
sozialaz, aldagai linguistiko hauek aldaketa sozial eta estilistikoa
suposatzen dutelako . Argi adierazten du CHAMBERS-ek
It seems clear that, if a variable is merely an indicator in a
particular speech community, then it plays a less consequential role
in the marketing of class differences in that community than does a
variable wich is a marker. In other words, speakers appear to be
less aware of the variable that is an indicator than they are of the
variable that is a marker . (CHAMBERS 1980 : 84)
19 1-lauetako lan batean ingelesaren markadore soziolinguistikoa den (ing) bukaera
aztertu zen, alegia azkeneko belarearen presentzia edo ausentzia . Horrela dio
LABOV-ek : 'En cada contexto, los miembros de la comunidad de habla se
diferencian por su uso de (ing), de tal modo que los niveles más altos y los más
bajos de esta variable están directamente correlacionados con posiciones más
altas o más bajas en los índices socioeconómicos' . (LAVOB 1983 : 301)
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Badago oraindik beste hirugarren pausu bat, zeinetan hiztunen
konszientzia altuagoa den . Konnotazio sozialak edota eskualdeari dagozkionak
parte hartzen dute honetan, eta hiztunak gai dira zailtasunik gabe alde
bateko eta besteko hiztunak ezagutzeko ezaugarri hauen bidez . 20 Honelako
formei estereotipoak21 deitzen zaie, alegia, konszientzia maila altua duten
aldagai linguistikoak dira . (ik. CHAMBERS 1988 : 88)
Horrela deskribatzen du SILVA-CORVALAN-ek nola sortzen diren
estereotipoak :
El avance de la innovación puede ir aconpañado de una toma de
conciencia del cambio por parte de los hablantes, lo que puede llevar a
la creación de un estereotipo social. Finalmente, la completación del
cambio ocurre cuando la variable en cuestión se convierte en un
elemento lingüístico categórico que ha perdido además el significado
social que pudo haber tenido anteriormente . (SILVA-CORVALAN,
1988 : 156)
Euskaraz, aise ikusten da estereotipo hauen presentzia, zenbait
hiztunek txikitan izan duten azentua berreskuratu nahi dutenean . Edo ta
euskaldun berri askok, konszienteki, euskalki bat jatorragotzat jotzen
dutelako, forma horiek erabiltzen dituztenean, euskara estandarrarenak
alde batera baztertuz . Kasu hauetan hiztunak oso konsziente dira aldagai
horiek duten estatusaz, hauek goitik eragindako aldaketak ditugu,
konszientzia mailaren gainetik suertatzen baitira .

Berrikuntzen norabidea
Dialektologia arloan, oso gai eztabaidatua izan da honako hau .
Batzuen ustez dialektoak elizbarruti, parrokia eta gizartearen eraketaren
arabera sortu dira . XIX . mendean, "WeIlentheorie" edo uhinen teoria
deiturikoa garatu zen . Teoria ezagun honen arabera hizkuntzaren
berrikuntzak, eremuaren erdialdean sortzen dira eta gero bazterretarantz

20 Sail honetan sar ditzakegu New York-eko ebakera bird b oid' hitzean, edota ta
ingeleraren ebakera aristrokatikoa off /o :f/ .
21 lkus SILVA CORVALAN-ek (1988 : 157) dakarren adibidea : Chile-n mintzatzen
den espaineraz, (f) fonemaren bariable bat,- igurzkari belare den [x]-, aztergai
izan zen . Barianteen banaketak frogatu zuen umeek eta zaharrek antzeko joera
erakusten zutela, alegia belarizazioa egiten zuten ; aldiz adin ertainekoek,
-gazteek eta nagusiek-, heziketa maila haundiagokoek, bariable hori baztertzen
zuten konnotazio sozial eta demografikoez konsziente zirelako . Beraz, komunitate
honetan [x] bariableak, estereotipo maila dauka, eta berau erabiltzen duten
hiztunak heziketa gutxikoak edo herritik etorritakotzat hartzen dira .
Honenbestez, /f/-ren belarizazioa, goitik eragindako aldaketa da, ezaugarri
estigmatizatu baten desagerketa suposatzen duelako .
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abiatzen dira . Zenbat eta urrunago egon erdialdetik,
berrikuntza gutxiago helduko da .

hainbat eta

Honenbestez, eremuáren erdialdea izango litzateke berritzailea eta
bazterrerago daudenak molde zaharrak gordetzen dituenak . Komunikabideak
lirateke, teoria honen arabera, moda berrien hedaleku . BARTOLI-ren
neolinguistika, "arau" ezberdinez osatzen da, beronetan hizkuntzen arteko
harreman diakronikoa eta konparatzailea zehazten delarik . 22
MITXELENA BARTOLI-ren ideari lotzen zaio . Hona arkaismoei buruz
dioena :

La conservación conjunta de un arcaísmo en dos o más variedades de
una lengua no supone, por el hecho de tratarse de algo pasivo que se
explica por simple inercia, ninguna relación especial entre ellas .
(. .. )La manera más económica de explicar tales coincidencias entre
áreas extremas, que siempre ha sorprendido a los observadores, es
suponer que innovaciones iniciadas en zonas más centrales no han
llegado hasta ellas . (SHLV 1988 : 16) .
RODRIGUEZ ADRADOS-ek ere 23 , dialektoen ezaugarri
ezberdintzaileak, hiru taldetan banatu zituen : arkaismoak, hautaketak eta
berrikuntzak, hauen garrantzia eta pisua ez delarik berdina .
Gaur egun, BARTOLI-ren teoriari kontrajartzen zaizkion frogak ere
badaude : alde batetik ez dago inolako arrazoirik berrikuntzak leku berean
suertatzeko . Zentru bakoitza gune berritzailea izan daiteke, eta honen
inguruko isoglosak norabide ezberdinean hedatzen dira . Bestaldetik, ez da
beharrezkoa elementu bat berrikuntza izatea, jendearengan eragina
izateko, beren ondorioak talde linguistikoen arabera ezberdintzen baitira .
Gainera, "uhinen " analogiak huts egin dezake, uhinak izozten direnean eta
hedatzeari uzten diotenean, gune eraginkorrak ez duelako behar haina
indarrik .
HUDSON-en arabera :

Después de estas observaciones parece mejor abandonar la analogía de
las piedras que caen en el embalse . Una analogía más adecuada sería
quizás la de las distintas especies de plantas sembradas en un campo,
expandiéndose por dispersión de sus semillas sobre un área
determinada . (HUDSON 1981 : 52)

22 BARTOLI-ren arauak honako hauek dira : a) Eremu isolatuetako araua, b) Eremu
albokokarien araua, c) Eremu nagusiko araua d) Eremu desagertuetako araua . (ik.
honi buruz ABAD 1983 : 291) Cf . BARTOLI, Breviario di Neolinguistica, Modena,
1928, or, 61 .
23 RODRIGEZ ADRADOS, 1952 ; La dialectología griega como fuente para el estudio
de las migraciones indoeropeas en Grecia, Salamanca .
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Gaur egungo euskaraz horrelako berrikuntza estilistikoak ez dira
hain nabarmenak ; gurea ez delako oso gizarte estratifikatua, batipat .
Halarik ere,
interesgarria da
berrikuntza
hauek gizarte
estratifikatuagoetan nola suertatzen diren ikustea . 24
Ikuspuntu soziolinguistikotik begiratuta, berrikuntzak gizartearen
talde ertainetan hasten dira sortzen (langileak eta erdi mailako burgesian),
eta gutxien berritzen dutenak eskala sozialean ertzeetako puntan daudenak
izan ohi dira . Orohar, motibapen sozial baikorra izaten da talde horietan
eragilea, taldearen elkartasuna eta identitatea markatzeko gogoa adierazi
nahi delako . Hain zuzen ere, talde hauek dira solidaritate haundiena
erakusten dutenak ; eta berrikuntzen buru joaten direnak .
LAVOB-ek hiperzuzenketa deitzen du, prestigio haundiagoko ereduak
imitatzetik deribatzen dena, eta gehienetan behe mailako eta langile mailako
hizkuntzen estilo formaletan gertatzen dena . Aldaketa prozesuak, bere
balorapen soziala mantentzen den bitartean irauten du .2 5 Hizkuntz
aldaketa, klase sozialaren hierarkiari lotuta dago ; berrikuntza behe
mailatik hasten dira, eta batzuetan goi mailan daudenek onartzen dute eta
besteetan ez . Ikuspegi marxistaren bidez ere interpreta daiteke hau :
Le conservatisme des groupes dominants dérive dun besoin de
défendre leur position privilégiée contre les exigences
démocratiques . Dans la mesure oú leurs normes conservatrices dans
l'usage de la langue sont acceptées publiquement, leur statut social et
leur pouvoir seront renforcés, rehaussés valorisés par la possession
de ce <capital social> . (BAYLON 1991 : 106)

Euskal dialektologian ere, hauek izango dira erabili beharreko
irizpideak . Honetarako, euskarak hizkuntza erromanikoek baino oztopo
gehiago aurkitzen ditu, oso gutxi dokumentua dagoelako . Halarik ere,
kontserbatzen diren datu urriekin zehaztu ahal izan dira zeintzu izan diren
berrikuntzak, arkaismoak eta noiz euskalki batek aukeratu duen forma bat
ala bestea .

24 LABOV-ek New York-en egindako ikerketa soziolinguistikoek, eta VINEYARD-ek
Massachussetts-en egin zituenek, frogatu zuten, badagoela korrelazio
sistematikoa hizkuntzaren konportamendua eta baldintza sozialaren artean,
termino sozioekonomikoetan neurtua .
25 Aunque un hablante determinado no 'conozca' la regla que rige el cambio en
cuestión, es consciente de la significación social de determinados rasgos de
realización o 'acentos', indicadores de la condición de un individuo dentro de la
comunidad. Puede decirse que esta consciencia forma parte de su competencia
comunicativ a (ik.BYNON1981 : 294)
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11 .1 .4 .

Aldakuntza

dialektala

Dialekto baten aldakuntza mota askotakoa da : alde batetik, egitura
linguistikoari dagozkion elementu fonetiko, morfologiko eta lexikoak alda
daitezkeelako . Bestaldetik, kanpotik eragindako baldintzek ere sortzen
dituztelako aldakuntzak . Hauek dira aldakuntza dialektal motak :

11 .1 .4 .1 .

Aldakuntza

diatoplkoa

Aurreko lerrootan esan dugunez, aldakuntza diatopikoa, izan da
dialektologiaren ohizko eremua . Honek, leku geografiko batean hizkuntzak
hartzen duen aldakuntzari egiten dio erreferentzia, eremu hau isoglosa
ezberdinez berezia dagoelarik . Lan honetan, azterketa diatopikoari emango
diogu garrantzi gehiena, beste arloek bigarren mailako garrantzia izango
dutelarik .
Kontutan hartu behar da, gaur egun hiriaren eta komunikabideen
eragina gero eta haundiagoa denez,
-bereziki telebista eta irratiahemendik aurrera gero eta zailagoa suertatuko da aldakuntza diatopikoaren
azterketa egitea . Geografiak sortutako eragina herri ezberdinetan ez baita
hain nabarmena izango .

11 .1 .4 .2 .

Aldakuntza

diastratlkoa

Aldakuntza diastratikoa, egitura sozialaren araberan sortzen denari
deritzo . Estratu sozial ezberdinek erabiltzen dituzten aldaerei egiten die
erreferentzia kontzeptu honek, hizkuntzaren maila guztietan ezaugarri
bereziak dituelarik .
DALE-k (1980 : 335) azpimarratzen du hizkuntza mota eta maila
sozialaren arteko harreman hau, gizarte estratifikatu batean :
Las diferencias son más pronunciadas en una sociedad estratificada, y,
en realidad, la sociedad americana es una sociedad de clases . Hay una
fuerte tendencia a clasificar a la gente de acuerdo con su lenguaje, y
esta clasificación puede ser de carácter evolutivo . Es frecuente que se
cultiven las diferencias para influir en la opinión que otros tienen de
nosotros . Generalmente se clasifican las diferencias de grupos étnicos
como diferencias de clase social

Eta beheraxeago :
La profesión, la edad, la geografía y la clase social, son todos factores
que determinan el empleo de diferentes dialectos . Existe también un
factor que determina que un mismo hablante use diferentes dialectos :
la situación en que se encuentra un determinado hablante en un
determinado momento
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Geografia da eragina duen faktore bat, baina klase soziala, sexua, eta
adina ere ez dira alde batera utzi behar ; honenbestez dialekto sozial edo
soziolektoez mintzatuko gara . Faktore hauek direla eta, gerta daiteke hiztun
batek hizkuntz antzekotasun gehiago erakustea talde sozial bereko
hiztunekin, nahiz beste eremukoa izan, eremu bereko beste taldeetako
hiztunekin baino . 26
Oro har, kultur maila atxiki dezaketen pertsonek, ospe haundiagoko
formak erabiliko dituzte ; eta, aldiz, kultura gutxikoek hizkuntza
arruntagoa erabiliko dute . Sail honetan ere aztergarriak dira talde
soziokultural ezberdinen arteko diferentziak . Lexiko mailan markatzen
dira diferentzia hauek bereziki : hauen artean "jerga-k" daude (ikasleena,
artesau eta saltzaileena), eta baita teknolektoak ere .
Izan ere, inguruko jendearen eragin linguistikoa uste baino
haundiagoa izaten da, eragin hauen artean lanaren bidez sortutakoa
nabarmena da . Orokorrean bada, talde sozialetan
ongi integratutako
pertsonak ezaugarri bereziak izaten dituzte, eta ezberdintzen dira taldez
kanpoko pertsonengandik ; taldearen eragina, periferikoak direnengan, ez
delako hain haundia .
Ingurune sozialaren araberako aldaketa, hizkuntza guztietako
propietatea da, baldintzatzen duten faktoreak determinatzea zaila bada ere .
Orain arte egindako ikasketek argi frogatu dute datu linguistiko eta
informanteen ezaugarri sozialen arteko harremana haundia dela . Egindako
ikasketetan, datu linguistikoak eta ezaugarri sozialak neurtzen saiatu dira
honako ondorioetara heldu direlarik .
a) Orokorrean, harreman zuzena izaten da aldagai baten
erabilera eta klase sozialaren artean ; izan ere jarrera
linguistiko ezberdinak izaten dira, klase ertain edo altuko
hiztunen eta langileen artean .
b) Ezberdintasun haundia izaten dela behe mailako langileen
klase altuko langileen artean .

eta

c) Azentu eta klase sozialaren arteko harremana, joera eta
maiztasunen kontua dela . Orokorrean ez da suertatzen talde
batek aukera bat erabiltzea, eta besteak bestea, gehienetan talde

26 Bretaina Haundian klase soziala faktore geografikoen gainetik egon daiteke ;
horrela, askoz aldakuntza geografiko gehiago gertatzen da behe mailako klasekoen
artean, goi mailakoekin baino . Eskolatutako jendeak ez du ezaugarri regionalik
isladatzen bere hizkuntzan . Honako hau Bretaina Haundiko ezaugarria da, EEUU eta
Alemanian aldiz, ez da gertatzen, honetan goi mailako jendeak beren jatorria
erakusten du lengoaiaren beste aspektu batzuen bidez .
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guztiek aldaera guztiak erabiltzen dituzte, baina proportzio
ezberdinean . . (Ik. CHAMBERS &TRUDGILL 1988 : 68) 27
Aldakuntzan eragina duten beste faktore batzuk honakoak dira :
Talde etnikoen arteko ezberdintasuna
Soziolinguistikaren ikuspegitik interesgarria suertatzen da talde
etniko ezberdinek hizkuntza berbera hitz egitean, sortzen den aldakuntza
aztertzea . Egindako ikerketek frogatu dute ezberdintasun kualitatibo eta
kuantitatiboak badaudela aldaki partikularren erabileretan . 28
Ezberdintasun honetan jokatzen duen aldagai bat substratoarena izan
daiteke ; baina soziolinguista garrintzitsuenek baztertzen dute posibilitate
hau . Beste datu soziolinguistiko batzuk hartu behar dira kontutan, askotan
bigarren belaunaldiko hiztunak, jatorrizkoen estatusa atxikitzeko,
gurasoen prestigio gabeko erabileretatik aldentzen dira . Beraz,
"hiperzuzenketa" deritzanak, paper garrantzitsua jokatzen du hizkuntz
aldaketan .
Gizabanakoaren ezauqarriak
Talde sozialetako jarrera linguistikoak aztertu ditugu . Hauen artean
ezberdintasun sozialeko faktore garrantzitsuenak ukitu ditugu : adina,
sexua, klase sozial eta talde etnikoa . Baina ez dira alde batera utzi behar
gizabanakoaren ezaugarriak . Inglaterran egindako ikerketa batean anbizio
sozialaren faktorea aztergai izan da, heziketa eta lan berbera mantenduz,
ezberdintasun linguistikoa suposatzen duela frogatu da . 29 Argi dago beraz,

27 Aipagarria da LAVOB-ek egindako lana : New York-en egindako ikerketan,
frogatu zuen (r) postbokalikoaren aldagaia, aldakuntza sozialaren faktore bat
dela . Hiru almazenetan fourth lexemaren ebakera aztertu zuen, lehengo aldian
(enfasi eman gabe) :floor eta bigarrenean : fourth, enfasia emanez . Bere hipotesia
honako hau zen : New York-eko bi hiztun talde, eskala estratifikatuan orden batean
badaude, orden hori, eta (r)-ren erabilpenaren arabera zehaztutakoa, berdina
izango zela .
28 Adibidetzat Misissipi ibaiaren Deltan egindako ikerketa bat jarriko dugu . Eremu
honetan be kopularen desagerketa arraza beltzekoen eta arraza txurikoen
hizkeran suertatzen da ingurune zehatz batzuetan: she nice . ., We going. Beste
faktore batzuk, klase sozialarena etab, konstante mantentzen badira, frogatu da
elisioa erakusten duten forma hauek maiztasun handiago erakusten dutela beltzen
hizketan, txurienean baino . Beste hitzetan esanda, murriztapen joera gehiago
erakusten dute hiztun beltzek, txuriek baino . (Ik. CHAMBERS &TRUDGILL 1980 :
94)
29 1k . CHAMBERS (1980 : 79) Ikerle honek, aztertu zuen aditzen -ng-ren erabilera,
hamar hiztunengan, bariablea anbizio soziala zelarik . Anbizio haundiena erakusten
zutenetan, ezabaketaren indizea 5-ekoa zen . Aldiz anbiziorik ez zutenengan, 89-koa
zen .

6 6

aldakuntza linguistikoa, faktore asko eta ezberdinen arabera
daitekeela .
11 .1 .4 .3 .

Aldakuntza

alda

diafasikoa

Jakina da mundu guztiak ez duela erabiltzen hitzegiteko estilo
berbera egoera guztietan . Egoeren arabera estiloa aldatzen da ; guk ez dugu
erregistro bera erabiltzen egoera familiarrean, taberna batean lagunekin
gaudenean, edo hitzaldi batean . Goi mailako aldagaia hizkuntza literarioa da,
arau literarioaren bidez formalizatua dena .
Orokorrean, bi oinarrizko estilo dira aztergarriak suertatzen
direnak : estilo kasual, edo arduraqabekoa, eta bestaldetik estilo zaindua .
LAVOB-en ustez diskurtso mota batzuk karakterizatzen dira hiztunek
ezartzen duten arreta ezarengatik : adibidez familiaren artean erabilitakoa .
Estilo arduragabeko hau "vernáculo" deitutakoa, diskurtsoan arreta gutxien
ezartzen dena da, ikerketaren ikuspuntutik oso interesgarria suertatzen
delarik . Estilo zainduaren datuak lortzeko ingurune formala sortu behar da,
honetan hiztunak arreta haundiagoa ezartzen du diskurtsoan . LABOV-en
metodologiari jarraikiz, ikerketa hau irakurketaren bidez egitea
proposatzen da; irakurtzeko momentuan, arreta hizkuntzan bertan ezartzen
baita.
Estilo ezberdinen bidez lortutako datuen bilketak informazio
haundia ematen du ez bakarrik komunitatearen antolaketa sozialaz, baizik
eta hizkuntz aldaketaz ere . Bi estilo hauen arteko ezberdintasuna lortzeko,
metodologia ere zertxobait aldatu da. Bi entrebistatzaile ezberdin hartuz
maiz askotan . Arduragabeko hizketa lortzeko, komunitatekoa bertakoa eta
herriko hizkera arruntean mintzo dena aukeratuko litzateke . Eta kanpoko
bat edo hizketa estandarrago bat mintzo dena estilo zainduagoa lortzeko . 30
Euskara oso hizkuntza laua dela edota oso aldakuntza gutxi erakusten
duela argudiatu izan da behin baino gehiagotan . HURCH (1989 : 303) bi
argudio tipologikotan oinarritzen da batipat:
a) Euskara "syllabe timed" hizkuntza da . Baieztapen hau egiteko
gehien bat silabaren estrukturan oinarritzen da, eta silaba kopuruan : bokal
ahoskatzeetan gertatzen diren murrizketa urrietan, silabaren mugak oso
zehatzak dira . Bestaldetik, estiloaren araberako fonologi- aldaketak urriak
dira .
b) Euskara hizkuntz eranskaria denez, ez du erakusten alternantzia
morfologiko eta fonologiko asko, ezta barneko inflexiorik ere . Sintagma
osoan oso bilakabide fonologiko gutxi agertzen dira, fonoestilistikaren
barruan sailka ditzakegunak . Baina, bestaldetik, badira sandhi fenomeno
asko eransketa morfologikoen ondorio direnak .
30 VI1 .4 . kapituluan azaltzen dira ultzameraz aurkitzen diren aldakuntza diatopiko
eta diastratiko nagusienak . Atal honetan, oinarri teorikoak besterik ez dira
agertzen .
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11 .2 . DIALEKTOLOGIA ETA TEORIA LINGUISTIKOAK
Dialektologiaren helburu nagusia lengoaiaren bariazioa ahalik eta
zehatzen aztertzea zen . Hasieran Ian dialektologikoak datu bilketa, eta
kolekzio lana izaten ziren, batzuen helburua hor bukatzen zelarik . Beste
batzuek, ordea, linguistika orokorraren adarra kontsideratzen zuten, eta
horregatik hizkuntz aldakuntzaren teoria garatzen saiatzen ziren . Atal
honetan ikusiko dugu, kezka tradizional hauek, ikergai direla gaurregun
ere ; eta nola sortu diren ikuspegi berriak betiko arazo hauei aterabidea
emateko .
Lau taldetan edo eskola nagusitan sailka daitezke dialektologiak
linguistikarekin izan dituen harremanak : dialektologia tradizionala,
estrukturala, generatiboa eta soziolinguistikoa

11 .2 .1 .

Dialektologia tradizionala

Ohizko dialektologia edo dialektologia tradizionala deiturikoa, XIX .
mendean hasten dela garatzen esan daiteke . Orduan hasi zen herri-hizkeraz
eta hauetan sorturiko aldaketa geografikoez arduratzen, zuzentasunaren
inposaketa alde batera utziz . 31 Ordutik hona, dialektologiaren betebeharra
herri edo eremu haundiagoko hizkeren ikasketa eta konparaketa izan da .
Ordurarte dialektoen deskribaketa hutsa egiten zen, metodo
arruntena historikoa zelarik . Metodo honen helburua zen latinetik edo
germanieratik sortutako aldaketa guztiak erakustea, eremu geografiko
zehatz batean ; alegia hizkuntz bakoitzaren historia eta ahaidetasunen
bilkaera ziren aztergai . Aldakuntza dialektala proto-hizkuntza baten
lehenengo pausua zen, gero hizkuntza ezberdin eta independienteak osatuko
zituena . Ikuspuntu honetatik hipotesi ezberdinak deribatzen ziren
1 . Dialekto multzo bat proto-hizkuntza homogeneo batetik sortzen

da.

2 . Jatorrizko soinuei eragiten dieten aldaketa mekaniko
sistematikoek, aldakuntza fonologikoa sortzen dute .

eta

31 Dialektologia benetako disziplina zientifiko bezala ASCOLI-rekin hasi zen, 1873
ahozko
urtean Archivio Glottologico Italiano aldizkariarekin . ASCOLI-k
erregistroaren garrantzia azpimarratu zuen ; batez ere konturatu zen herriko
hizkeren azterketak argitasun haundia eman ahal ziola linguistika orokorrari,
hizkuntza baten aldaketak nola sortu ziren erakusten baitzituen . (ik. IORDAN
1967 : 19)
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3 . Soinu aldaketa hauek, sistematikoki funtzionatzen badute ere,
hizkuntzari modu ezberdinean eragiten diote ; batzuek bariazioa sortuz
eta besteek homogeneitatea .
4 . Dialektoen bilakabidean indar ezberdinek jokatzen dute : analogia,
inter-lenguaia, mailegutza inter-dialektala, eta bestetik presio
kontserbatzaileak eragozten duen soinu aldaketa . Baina, azken batean
denboraldi baten barruan, edozein hizkuntza homogeneo dialekto
bilakatuko dela zihurta daiteke ; edota proto-hizkuntza bakoitzak
hizkuntz anaiak emango dituela .
Baina joera ezberdinak ere bazeuden, hurrengo lerrootan
laburbiltzen ditugu nagusineak :
Ikuspuntu honetako beste aldea
osatzen dute PARIS-en eta
COSERIU-re ideiak ; berauek dialektoaren eta isoglosa dialektalen
existentzia ukatzen dute, aldaketa gradual eta pilakatuaz bakarrik mintza
daitekeela argudiatuz .
Honako arrazoitan oinarritzen ziren : benetako
hizkuntza aldagai pila batez osatua dago, eta dialekto bat mugatzeko, aldagai
hauetatik batzuk hartu behar dira, kasu bakoitzerako garrantzitsuenak
jotzen ditugunak . Honenbestez dialektoa hartutako ezaugarrien arabera,
dialektologoaren irizpidearen arabera, mugatuko da . Halaber, hiztun baten
eta bestearen arteko interkomunikazioaren katean ez dago inolako
etendurarik, ezberdintasun pilakatu bat baizik ; honek ekarriko du elkar
ezulertzea katea baten bi ertzeen artean . Bi ertzeen artean diferentzia
nabarmenak daude, baina bitartekoetan bakarrik transizio eremu bat
aurkituko dugu isoglosarik gabe . 32
GAUCHAT-entzat dialektoa errealitate psikolinguistikoa da,
ezaugarri konbinaketa multzo bat, horietako asko kontzientzia mailaren
azpian daudenak . Aurrekoen ideia beretsua du : dialektoak bereizten dituzten
lerroak ez dira lerro markatuak, barreiatuak baizik . Ortzadarraren
koloreak bezala, benetako kolore gorritik, benetako horietara, nahiz muga
garbirik banatzen ez duten horiek .33

32 Eskema honetan laburbil daiteke aurrean esandakoa : IIIIIIIIIIIIIIIIIIII . Puntetako
ertzen artean diferentzia nabarmenak daude .
33 1ritzi antzekoa dauka GASTON TOUAILLON-ek, Frantziako mapa dialektologiko
baten egileak, dialektoen arteko muga zehatzen gezurra azpimarratzen duenean .
'Geometria dialektal' eta 'geometria administratiboa'-ren
arteko mapen
nahasketak, zenbait arazo eta errakuntzaren iturria izan daitekeelako . (ik .
FRANCIS 1983 : 152) Hiru oinarri eman zituen dialektoen arteko ezberdintasuna
markatzeko :
1 .) Dialekto batek bere barnean bakarrik gertatzen diren ezaugarri batzuk
erakusten ditu .
2 .) Dialekto bat besteengandik ezberdintzen da, gutxienez bi isoglosa batera
etortzen badira .
3 .) Dialekto batean badaude unitate fonologiko batzuk aldaezinak direnak .
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11 .2 .2 .

Dialektologia estrukturala

Dialektologia honen sorrera, 1954 urtean WEINREICH-en artikulu
famatuarekin, izan zela esan daiteke . Ordurarte, hizkuntzalaritzak
baztertzen zuen disziplina hau, dialektologiaren betebeharra bi
barietateren arteko konparaketan oinarritzen zelako . Estrukturalismoaren
barruan 'balioa", "funtzioa" eta "sistema" dira kontzeptu nagusiak eta
'taxonomiaz' (hau da, hizkuntz maila guztietako elementuen bereizketa eta
sailkapena) baliatzen dira berauek sailkatzeko .
WEINREICH-en galdera da, (ik . WEINREICH 1954 : 400) ea posible
den estrukturalistarentzat sistema ezberdinen arteko datuen azalpen
paradigmatikoa egitea . Bere ustez, eragozpen teoriko hauek gaindi daitezke,
eta estrukturalismoak eskeintzen duen teoriaz baliatu beharko litzateke .
Dialektologoak aurkitzen duen polimorfismoari aurre egiteko,
antolatzeko beharra sortzen da, eta goi mailako sistema bat proposatzen da .
Berrikuntza haundiena, beraz, goi-mailako sistema honen proposamenean
datza : diasistema . Beronen bidez, sistema ezberdinen arteko harremanak
finkatzen hasten dira ; sistemaren baitan amankomunak eta ezberdinak
diren ezaugarriak harremanetan jarriz . Dialektoen ikerketa aldaerez
arduratu beharko litzateke, baina sistemak osatzen zituzten heinean, eta ez
bakarrik transkripzio fonetiko soiletan oinarrituz .
Diasistemaren kontzeptuarekin, konparaketa eta elkarketaren
interesgarritasuna azpimarratzen hasten da . 34 Dialektologia estrukturalak
hizkuntz fenomenoak sistemaren baitan aztertzen ditu ; horrela, sistema eta
azpisistema geolektal ezberdinen arteko harreman estrukturalez
arduratzen da, diasistema baten erreferentzia markua izanik .
Tradizionalak, berriz, ez du sistemaren osotasuna kontutan hartzen .
MITXELENA-ri 'diasistemaren' kontzeptua ez zaio egokiegia
iruditzen, hurrengo lerrootan agerian gelditzen denez :
Los diasistemas, una de las aportaciones del estructuralismo a la
comparación interdialectal, no se han mostrado después tal como
eran : algo que no es ni carne ni pescado (...) es un procedimiento más
o menos elegante de representar la variedad dialectal (MITXELENA
1976b : 31)

34 penitsulan ere honen jarraitzaileak baditugu, GREGORIO SALVADOR-entzat
dialektologoak estrukturalista izan behar du halabeharrez :Si un dialectólogo
entiende el dialecto que estudia como lengua funcional, como una de las múltiples
lenguas funcionales que constituyen la lengua histórica, según la terminología
puesta en circulación por Coseriu, no sólo no se sentirá marginado del
estructuralismo, sino que advertirá su tarea más estrictamente ligada al
estructuralismo que los posibles análisis de la lengua histórica . (SALVADOR
1987 : 43)
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Diasistema baten eraikuntza ez da nolabaiteko paralelismoa duten
dialekto pare baten edo gehiagoren konparaketa, paralelismo honek
estruktura paradigmatikoan eta sintagmatikoan suposatzen dutena baizik .
Neogramatikoek zuten ikuspegi atomista alde batera utzi zen, eta
diakroniaren izakera sistematikoa eta hizkuntzaren sisteman sortutako
hizkuntz aldaketa azpimarratu zen .
Hitz bitan, estrukturalismoaren aportazioa ezagupen zientifikorako
oso garrantzitsua izan da, dialektologia tradizionalarekiko aurrerapen oso
haundia suposatu duelarik . Zeren hizkuntza sistema bat bezala
kontsideratzeak, geolektoen ikasketaren azterketa errazten du, sistema
duten entitateak bezala ikusten baitira :

11 .2 .3 .

Dialektologia sortzallea

Eskola honen eraginak 1950 urteko azken hamarkadan du bere
hasiera, estrukturalismoaren zabalkunde gisa hasiera batean, bereziki
sintaxiaren alorrean . Laburki esanda, eraikuntza linguistiko bat deribatzen
da bilakabide ordenatu baten bidez ; horrela konplikatuak diren eraikuntzak
sinpleago batzuetatik deribatzen dira, erregela batzuen arabera . 35
Ezinbestekoa da aipatzea eskola generatibista guztiek oinarritzat
dituzten printzipio garrantzitsuenak : gaitasuna (competence) eta ariketa
(perfomance). Gaitasunaren bidez hizkuntzaren ezagupena adierazi nahi r= .
beronen bidez hiztuna gai da behin ere entzun ez dituen esaldiak mintzat t
eta ulertzeko . Ariketa, ordea, hiztunaren produkzioa dugu . Dialektoicgia
tradizionala, gaitasunean oinarritu zen gehienbat, bere metodologiaren
arabera dialekto baten hiztuna dialekto horri buruzko autoritatea da eta
honenbestez, informazio iturri bakartzat hartzen zen . 36
Linguistika sortzailearentzat garrantzitsua da konpetentziaren alor
ezberdinek -lexikoia, joskera, semantika eta fonologia- jokatzen duten
papera ; hizkuntz aldaketak hiztunaren gaitasunean sortutako aldaketak
direla konsideratzen ditu, ez ariketan . Alor honetan fonologia da gehien
interesatzen zaiona . Hau dela eta, esan behar da dialektologia
estrukturalean, unitate kontrastatiboak alofono bezala aurkezten zirela ;
sortzailean, aldiz, segmentu generatiboak, fonema sistematikoak
deitutakoak, askoz abstraktuagoak dira . Maila fonetikora heltzeko, erregela
ordenatu batzuk erabili behar dira .

35 1962 urtean M . HALLE-ren artikuluan, eredu generatiboan egindako lehen
ikerketa linguistikoak agertu ziren . Beronetan HALLE-k diferentzia dialektalak
azaltzeko eredu generatiboa proposatu zuen . HALLE, M . ; 1962, 'Phonology in a
generative grammar', Word 18, 54-72 .
36 Teoria estrukturalean oinarritutako lana ROTAETXE-rena da (1978), nahiz
transformazio erregelak ere aurki daitezkeen . Bigarren teoriaren eredu garbia
SALABURU-ren (1984) lana da .
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Fonema sistematikoen sistema, erregela fonologikoak eta aurkezpen
fonetikoa, ezaugarri bereizgarrien sistema baten bidez azaltzen da ; eta
segmentu bakoitza ordezka daiteke balore positibo edo negatiboen bidez .
Fonologiaren faktoreak hurrengo hauek dira :
a)
b)
c)
d)

Azpiko aurkezpeneko unitate lexikalak
Morfema egituraren baldintzak
Erregela fonologikoak
Erregela fonetikoak

Orohar onartzen da, zenbat eta gorago agertzen diren diferentziak
bilakabide fonologikoan, bariazioak haundiagoak izango direla . Dialektoak
hizkuntzaren parte badira, inbentario fonemiko berbera eta azpiko forma
berberak izango dituzte, eta dialekto baten eta bestearen arteko
ezberdintasuna erregelen inbentarioan, erregelen forman eta berauen
ordenean zehaztuko dira . Planteamendu honen arazoa honetan datza : ez dago
muga zehatzik azpiko aurkezpenetako formak neurtzeko, ezta erregelen
konplikazioan eta erregela hauen formulazio intuitiboan .
Fonologia sortzailearentzat arazoa honako hau da : zein forma
aukeratu azpiko aurkezpenerako, eta nola heldu forma horietara? . Batzuek
onartu dute dialekto baten formak oinarritzat hartzea, eta beste dialektoak
hortik deribatzea . Halarik ere, planteamendu honek arazo ezberdinak
aurkezten ditu, eta horregatik azpiko aurkezpeneko formak ezin dira inongo
dialektotik hartu, eta nahiago izaten da inongo dialektotan gertatzen ez diren
forma abstraktuagoak aukeratzea.
Ikuspuntu sortzailetik, dialektoen arteko ezberdintasuna honela
zehatz daitezke :
a) Morfemen azpiko egituretan, honen bidez gramatikaren deribazioa
eta justifikazioa, dialekto hortako datuetan oinarrituko da .
b) Azpiko aurkezpenei aplikatutako erregelen kopuruan .
c) Erregela hauek aplikatzen diren ingurune morfologiko, fonologiko
edo sintaktikoen arabera .
d) Erregelen erabilkeraren hurrenkeran .
Besteetan, arazo hau konpontzeko aterabide bakarra, azpiko egitura
berberak ez proposatzea da . Kasu hauetarako, barietate ezberdinentzat
sarrera lexikal eta baita erregela fonologiko ezberdinak proposatuko dira .
Agi denez, dialektologia sortzailearen helburua ez da bakarrik
deskribatzailea, esplikatiboa ere bada ; gainera diakronia ez ezik,
diafasiaren azterketa ere hartzen du bere gain .

11 .2 .4 .

Dialektologia

eta

soziolinguistika

Soziolinguistika eta dialektologiaren arteko harremana aurreko
ataletan ikusi ditugunetik zertxobait aldentzen da ; batez ere helburuetan,
baina ez hainbeste teoria mailan, konpatiblea baita teoria
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estrukturalarekin eta baita sortzailearekin ere . Soziolinguistikarekin
alderdi berri bat eransten zaio hizkuntz azterketari, giza mailakatzearena .
Aurrean esan dugunez, dialektologia tradizionala gehienbat hizkuntzaren
eta geografiaren arteko harremanez arduratu da, eta bereziki hizkuntzaren
ezberdintasun espazialez . Gehienetan eremu ruraletan zentratu dira
ikerketa hauek, "forma garbienak" eta kutsagabekoenak han daudela
kontsideratzen baita .
Soziolinguistikarekin harremana duen dialektologiak, berriz, indar
eta garrantzi gehiago eman dio hizkuntzaren eta ezaugarri sozialen arteko
harremanei . Soziolinguistikaren helburua, sortzen ari diren aldaketa
linguistikoen bilakabideak, hala nola zenbait erabilera linguistikoren muga
sozialen zehaztapena izan ohi da . Honetarako, gehienetan heterogeneitate
sozial nahiz linguistiko haundia dagoen hiriguneak aukeratzen dira .
LABOV-en eredu soziolinguistikoaren aportazioa, erregela aldagaien
aplikazioaren zehaztapenean datza, erregelen ordenamentu ezberdinei
garrantzi gutxi emanez, bere ustez balio gutxikoak direlako .
Soziolinguistika soziologiaren metodoak erabiliz, ongi aukeratutako
hiztun talde batez baliatzen da, talde sozialean nabarmenak diren honako
parametroak biltzen saiatuz : klase soziala, adina, sexua, lana, heziketa,
maila sozioekonomikoa etab . Ikasketa hauek ez dira galdekizun mugatu
batera gehiegi zehazten, garrantzi gehiago ematen baitiote ahalik eta
naturalen den diskurtso libreari .
Ikasketa hauek aldakuntza estilistikoa ikastea dute helburutzat, hau
dela eta kontestu ezberdinetan ezarriko dute hiztuna : arduragabekoa,
zaindua, formala, testu irakurrian . Hizkuntz mintzatuan oinarrituriko
ikasketa kuantitatibo hauek ikerketa enpirikoak suposatzen dituzte, halarik
ere, honek ez du eragozten hitz zerrenden irakurketa egitea noizbait .
Ikasketa soziolinguistiko-dialektologiko hauek, beste dimentsio
batzuek eransten dizkiote hizkuntz aldakuntzari . Lehenago parametro
hauetan oinarritzen bazen : geografikoa, estrukturala eta historikoan, orain
dimentsio soziala eta estilistikoa erantsiko zaizkio . Honenbestez,
hizkuntzarekiko jokaerak, jarrerak eta ideologia osoa dira aztergai . Hau da,
alderdi objetiboak ez ezik, subjetiboak ere bai hartzen ditu aztergaitzat .
LAVOB-en idea nagusia fonologia klasikoan erabilitako "aldaera
fakultatiboa edo librea" kuestionatzea izan da . Berak frogatu du honelako
burutzapenak, libreak izanik -ingurune fonologikoak ez duelako
baldintzatzen-, berauen erabilpena faktore sozialen bidez justifikatzen
dela .37

37 LABOV-ek New-York-en hizkera baten estratifikazio sozialari buruz egindako
ikasketa, izan da lan aitzindaria ; nolabaiteko eredua izan delarik hurrengo beste
ikasketa urbanoetarako . Lau estilo mota bereizten zituen, hauetako bakoitzak
erregistro ezberdinak suposatzen zituelarik : (A) arduragekoa, (B) zaindua, (C)
testu irakurria (D) mota ezberdinetako hitz-zerrendak. Hasierako ikasketa baten

73

izan
zen . 38
Ikuspuntu
Honen
jarraitzailea
TRUDGILL
soziolinguistikotik zuzendutako ikerketa dialektologiko hauen bidez, honako
ondorioetara heltzen da : aldakuntza linguistikoa eragiten duten faktoreak
nahiko konplexuak dira eta neurtzeko zailak. Bestaldetik, hizkuntz aldaketa
ez da neogramatikoek uste duten bezain sinplea, baizik eta arrazoi
psikologiko eta soziologiko ezberdinen ondorioa . Ikasketa mota hauek,
hizkuntz aldaketaren ikuspegia aldaerazten ari dira eta dialektologia gero ta
interdisziplinariagoa bihurtzen, 'giza-geografia'-rekin erlazionatuz eta,
geolinguistika osatuz .
Bestaldetik, aldakuntzaren aspektu batzuk ere, sistematikoki
kuantifikatuak izan daitezkeela frogatzen dute . Aldakuntza faktore
sozialekin erlazionatua dago, ez da bilakabide indibiduala eta asistematikoa
baizik eta hizkuntzaren erabilpenari estuki Iotua dago . Horregatik,
deskripzio soziolinguistikoak aldaera bakoitzaren eragina azaltzen du .
Gaineratu behar da, metodologia honek ere, parametro estadistikoak
erabiltzen dituela maiz askotan . Horrek ahalbidetzen du ekintza linguistiko
zehatz baten banaketa, eta beste batzuekiko konparaketa, hala nola denboran
zehar izandako garapena ere .
Honainokoa laburbilduz, dialektologiak eta soziolinguistikak
oinarrizko interes batzuk
konpartitzen dituzte,
are
gehiago,
soziolinguistika eraiki da dialektologiaren zutabe teoriko eta enpirikoen
gainean . Bestaldetik, dialektologia balia daiteke soziolinguistikak erabiltzen
dituen printzipio eta teknikez : hala nola elkarrizketen grabaketa, metodo
kuantitatiboen erabilketa, estilo ezberdinak lortzeko teknikak, etab . Guzti
hauek dira, honenbestez, soziolinguistikak egiten dituen ekarpenak .
FALCON-ek argi azaltzen duenez :

Ez da, bada, harritzekoa dialektologia, aldaerazleak ugaritu/aldatu
diren heinean SL bilakatzea edo-ta SL-rekin bat egitea . Horrela,
metodologia eta helburuen berrikuntza dakar SL-k: bai informanteen

ondoren, /r/ postbokalikoaren ebakeran aldakuntza soziala isladatzen zuena,
LABOV-ek azterketa bost ezaugarri fonologikoen gainean egitea erabaki zuen,
berak dioenez item hauek aldakuntza erakusten dute, ez bakarrik hiztunen
artean, baizik norbanakoarengan ere . 'The most useful items are those that are

high in frequency, have a certain immunity from conscious suppression, are
integral units of larger structures, and may be easily quantified on a linear
scale'. (LABOV 1966 : 69, in FRANCIS 1983 : 196)
38 1nglaterrako Iparraldean egindako ikasketarekin, populazioaren ordezkariak
ziren 58 hiztun hartuz eta sei irizpide erabiliz : lana, errenta, heziketa, etxea,
herria, eta gurasoen lana . Bakoitzari 0-tik 5-erako eskala bat erantsiz .
TRUDGILL-en aldagai guztiek ez dituzte aldakuntza sozial eta estilistikoaren
ereduak jarraitzen . Horietako batzuetan aldakuntza soziala haundiagoa da baina ez
dago aldakuntza estilistikorik ; beste batzuetan alderantziz gertatzen da . Klase
sozialen artean ezberdintasun gutxi dago, baina aldakuntza haundia zegoen estilu
arduragekoaren eta zainduaren artean .
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eta bai hizkuntz elementuen sampling edo mostrarioa dela-ta eta
datuak lortzeko eta azaltzeko era . (FALCON 1992 : 77)

11 .2 .5 .

Gaurko egoera

Gaur egungo herri hizkeraren ikerketa dialektologikoaren arazo
nagusiena, jatorrizko hiztunen desagertzea da ; honek, gero eta zailago
bihurtzen du informatzaile baliogarriaren hautaketa . Herriko hiztun
zaharrak, egun batetik bestera desager daitezke, eta beren testigutza ahalik
eta lasterren bildu behar da .
Bigarrenik, aldaketa soziokulturala: herri hizkera, komunikabideen
presio nabarmena jasaten ari da, eta bere jatortasuna kolokan jartzen ari
da . Hirugarrenik, hizkeraren azalpide (expresiobide) diren errealitate
sozio-teknikoak ordezkatzen ari dira eta berriak inposatzen ; herriko
hizkera, heriotz bidean dagoen zibilizazioaren gordeleku bihurtzen delarik .
Honengatik guztiarengatik, dialektologiaren arriskua aurreko
egoera linguistikoei, hondarrekoei, benetakoak ez direnei erreferentzia
egitea da, eta horrela dialektologia "arkeolinguistika" bihur daiteke .
Arrisku honetatik alde egiteko, eta gaurko hizkuntzalaritzaren testuaren
kontzeptu berrien eskutik, -intertextualitatea etab-, bide berriak
irekitzen ari dira : diskurtso etnodialektalaren pertzepzk a azpimarratuz,
eta etnotestuen ikerketa bultzatuz . 39
Bestaldetik, gaurko dialektologiari, beste zientzia askori bezala,
teknologiaren garapena iritsi zaio, eta horrek maiz askotan metodologiaren
aldaketa ekarri du . Hirurogeiko hamarkadan egoera aldatuz hasi zen
elektronika garatuz joan zen heinean, dialektologia maila zientifikora gero
eta gehiago hurbilduz .
Hizkuntza mintzatuan oinarrituriko gaurko ikerketetan,
"norberaren belarria" ez da kontutan hartzen den baliabide bakarra .
Fonetika experimentala eta konputagailuen bidez, datu pila maneia daitezke .
Era honetan errazago da soinu baten ezaugarriez zihurtatzea . Halaber,
fonetika experimentala eta metodo eta teknika soziologiko eta geografikoak
aplikatu dira (estatistika, kartografia) ikerketa linguistikoan ; metodo
hauek Geografia linguistikoa eta Geolinguistika aztergairik
interesgarrienak bihurtzen dituzte .
Dudarik gabe, ikerketa
dialektologikoaren korrente nagusia, fonologiaren ikerketa kuantitatiboak
dira .
Konputagailuek ekarritako aurrerapenez gain, azpimarragarria da,
gaurregungo ikerketa dialektologikoan faktore sozialen garrantzia . Orain
arte, dialektologia bariazio diatopikoaz arduratu baita gehienik, eta batez

39 Honi buruz, ikus ETXEBARRIA, J .M-en lana (1991)
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ere baserri ingurunean sortzen denaz .40 Bestaldetik, hiriko
dialektologiaren alorrean egindako ikerketak ugalduz doaz ; alor honetan
ere, hizkera eta ezaugarri sozialen arteko harremanak azpimarratzen
dira . 41

Euskal dialektologiaren eta beste zientzien arteko harremanak
Euskal dialektologia ez dago, askotan bete herrietan bezain garatua,
edo hobeki esateko, oraindik zeregin haundiak ditu, eta honenbestez beste
helburu batzuk ere . Hurrengo lerrootan, dialektologiak, -bereziki euskal
dialektologiak- beste zientziekin dituen harremanak aztergai izango ditugu,
gainetik bada ere .
a) Fonologia : Dialektologiak fonologia diakronikoarekin dituen
harremanak ezin ukatuzkoak dira . Euskaraz alde hau nahiko garatuta
dagoela esan daiteke . MITXELENA-k Fonética Histórica Vasca-n bide hori
ongi jorratu du ; halaber GAVEL-ek, ULENBECK-ek, eta beste ikerlari
gehienek azterketa fonologikoari garrantzi berezia eman diote .

Era berean, fonologia sinkronikoa jorratzen dute SALABURU,
N'DIAYE eta ROTAETXE-ren lanek ere . Teoria linguistiko ezberdinetan
oinarritzen badira ere : ikuspegi sortzailea lehenengo kasuan eta hurrengo
bietan estrukturalista .
b) Etnologia : Etnologiaren bidetik material ugari eta baliogarrria
lor daiteke dialektologian erabilia izateko . Hizkuntza kulturaren partea da,
eta hizkuntz diferentziak maiz askotan fenomeno kulturalen indikadoreak
dira . Euskarari dagokionez, BARANDIARAN-en El mundo en la mente
popular, fidagarritasun haundikoa da ; sail berean CARO BAROJA eta J .M
SATRUSTEGI-ren materialak izango genituzke .
c) Hiztegigintza : Hiztegiek dialekto ezberdinei buruz informazio
ikaragarria eman diezagukete . Euskal alorrean, LARRASQUET-k uztartzen
ditu bi alor hauek, bere hiztegigintzan ikaragarrizko informazioa ematen
baitu . IZAGIRRE-ren lanetan "Ultzamako euskararen gai batzuk",
"Alasatsuko euskararen gai batzuk", oso datu baliogarriak agertzen dira,

40 Bestaldetik, dialektologia tradizionalak baztertzen zuen askotan populazio
gehienaren hizkera, gehiago interesatzen zitzaiolako elementu zaharrenak eta
kontserbatzaileenak, zihurrenik filologia konparatzaileak eraginda ; hau zela eta,
hiriko dialektoak, berritzaileagotzat jotzen zituzten .
41 Horrela azaltzen ditu GIMENO-k harreman hauek :
Es más, hoy la sociolingüística conecta mas íntimamente que en el pasado la
lingüística histórica y la dialectología con las ciencias sociales, eta hurrengo
orrialdean :La complementa riada d entre la lingüística histórica, dialectología y
sociolingüística se orienta, pues, hacia un modelo que compense el equilibrio entre
descripción y explicación sincrónicas e históricas, y restablezca la debida
reconciliación e integración entre la lingüística general y la lingüística histórica de
nuestro siglo . (GIMENO 1990 : 165-167)
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nahiz ordenatuak ez dauden eta zaila suertatzen den hitzak aurkitzea .
Bestalde, zeharo interesgarriak ditugu IRIBARRREN-en Vocabulario
Navarro eta LOPEZ DE GEREÑU-ren Voces alavesas . 42
d) Toponimiak ere datu interesgarriak eman diezazkioke
dialektologoari . Beste daturik ez dagoenean, ezta testu idatzirik ere,
baliabide hoberena toponimia da hizketaren azterketarako, hainbat eta
hainbat froga emango dizkigulako .

PATXI SALABERRI-k Nafarroako Ekialdeko toponimiari buruz
egindako azterketan (1992ko tesi argitaragabea), eremu hortako hizkera
nolakoa zen jakin dezakegu ; Nafarroan kokatzen dira JIMENO JURIO43-ren
lanak ere . Edo Arabako euskara aztertzeko LÓPEZ DE GUERENU-ren
Toponimia a/avesa 44 harrobi ezin aberatsagoa suertatu da Arabako
euskararen zehaztapenetarako . Baita ere hizkera bizirik dagoenean ere oso
baliogarriak dira toponimoak, askotan arkaismoen testigutza ematen
baitigute . 45
e) Soziolinguistika . Linguistika dialektologian eragiten hasi zen
heinean, zientzia sozialen eragina ere nabarmenduz joan zen . Dudarik gabe,
aldagai askoren garrantzia azpimarratzeko, errealitate soziolinguistikoa
ezagutu behar da . Izan ere, hizkuntzaren estatusak eta beronen erabilerak,
ondorio diferenteak itxuratuko ditu .

Soziolinguistika eta dialektologia sinonimotzat hartu izan dira
zenbaitetan, biek hizkuntza mintzatua baitute helburutzat, eta zenbait
ezaugarri linguistiko eta talde sozialen artean sortzen diren harremanak
ikasten baitituzte . Era berean, dialektologiak beti aitortu du, hizkuntza
guztietan sistema ezberdinen existentzia, hala nola honako nozioak :
diatopia, diastratia eta diafasia . Aldakuntza diatopikoa dialektologiaren
ohizko eremua izan bada ere, aldakuntza diastratikoa eta diafasikoa ere,
gero eta maizago suertatzen dira aztergai .
Honezaz gain, ikerketa dialektologikoan jabetu behar da, gauzak ez
direla matematikoak , eta barietateen arteko mugak zehatzak eta finkoak .
Ikerketa dialektologikoak bultzatuko du honako kontzeptuak erabiltzera :
diformismoa, polimorfismoa, edo transizio eremuak deritzatenak . Halaber,
barietateen arteko diferentziak, askotan erabileraren maiztasunean egongo
dira ; askotan diferentziaren jatorria, faktore sozialen edo estilistikoetan
bilatu beharko da : ospea, sexua, estilo arduragabekoa edo zaindua etabar
luzeak aztergai izango dira .

42 LOPEZ DE GEREÑU, 1958, 'Voces alavesas', Euskara, Ill, 173-367
43 Besteak beste, ikus GOBIERNO DE NAVARRA & EUSKALTZAINDIA: Nafarroako
herri izendegia, 1990, Iruñea .
44 LOPEZ DE GUEREÑU, TA 1956 ; 'Toponimia alavesa', AEF, XVI hh.
45 Esate baterako, Bergarako auzo bateko toponimo batean : barri agertzen da, datu
hau e/a oposaketarako interesgarria delarik .
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III . : BOKALISMOA
111 .1 .
11 .1 .0 .

BOKALAK
Bokalismoarl buruzko

datu

orokorrak

Ultzameraren bokalak, euskarazko sistema bokalikoan ohi denez,
nahiko egonkortasunez mantentzen dira . Ezaugarri hau, besteak beste,
sistemak duen unitate urriari egozten zaio .
Euskarazko sistemak, gaztelerakoarekin kidetasun nabarmenak
erakusten baditu erei, orain arte egindako ikerketetan ezberdintasun
batzuk agerian gelditu dira . TXILLARDEGI (1980) eta SALABURU (1984)
batera datoz honako baieztapenean : euskarazko triangelua, gaztelerazkoa
baino hertsiagoa da . Beraien ustez, biek antzeko bertizea dute azpi aldean,
a-ren parean, baina gero gaztelerazko i eta u bokalak askoz altuagoak dira .
Hau guztia, badirudi NAVARRO TOMAS-ek (1923-25) esandakoarekin
bateratsu datorrela .
Gure helburua azterketa akustikoa egitea ez bada ere, eremu
honetan egin diren beste azterketen ondorioak ekarriko ditut . Aspektu
akustiko hau baztertu dugu, uste dugulako ondorio garrantzitsuak
ateratzeko honelako Ian batek behar dituen baldintzak gorde behar dituela,
alegia materiala ugari bildu behar du eta korpus ongi aukeratuta izan behar
dut, eta guzti hau lanaren helburu bakarra bihur liteke . Horregatik, hobe
iritzi diogu euskarari buruz egindako lanen ondorioak ekartzeari, bereziki

1 MITXELENA-k zioen bezala : "La mayor parte de las variedades vascas tienen un
sistema vocálico, sencillo, análogo al del castellano, con cinco fonemas
/i,e,a,o,u/ . . ., la semejanza entre las vocales vascas y las del castellano no se
limita al sistema sino que se extiende también a las realizaciones fonéticas . (FHV
47)
2 Honela dio ETXEBARRIA-k: 'La ausencia de estudios de fonética acústica, debido
principalmente a la dificultad y la amplitud de los materiales que es necesario
manejar, así como la complejidad en la ordenación de los resulatdos hace
imprescindible, a nuestro entender, un estudio del sistema vocálico vasco que
permita concretar las realizacioes alofónicas de sus fonemas' (ETXEBARRIA,M .
1991 : 643)
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Ian hauek aztergai dugun eremua hartzen badute, eta aurrean aipaturiko
baldintzak gordetzen baitituzte .
Ikuspuntu akustikotik, SALABURU-k(1984) eta PAGOLAk(1992a) aztertu dituzte bokalak . Lehenengoa Baztanen oinarritu da, eta
bestea Ultzamako herrietan : (Auza, Larraintzar, Arrarats, Beramendi,
Beuntza, Goldaratz), beraz, gure eremua bete betean harrapatuz .
PAGOLA-ren datuak, Ultzamako haranari dagozkionak, emango ditut
lehenik . Honako hauek dira berak aurkitutako formanteak, Ultzamako
bokaletarako bokal bakoitzaren bataz-bestekoa egin ondoren (PAGOLA
1992a- I : 96, 97)

i
•
a
•
•

F1

F2

322,26
442,45
623,06
477,80
333,45

2143,54
2020,82
1426,77
938,45
383,91

PAGOLA-k azterketa akustiko zabalagoa egin zuen, Nafarroako azpieuskalki ezberdinak hartu baitzituen honako hau ondorioztatuz : azpieuskalkien arabera jaso diren datuak erkatu ondoren, bereizketa
nabarmenik ez dagoela, eta nahiko inguruan gertatzen direla maiztasunak
azaltzen dituzten formakinak .
SALABURU-k, (1984) bestaldetik, honako datuak ematen ditu
maiztasun guztien mediak egin ondoren, bokalen bi formanteetan :

i
•
a
•
•

F1

F2

389
599
791
584
449

2440
2051
1568
1150
1064

ALARCOS-ek : (1986 : 147) honako hauek seinalatzen ditu
gaztelerarentzat : [o] eta [e]-ren F1 500 hz . aldean eta F2 1 .000 [o]rentzat eta 1 .800 [e]rentzat . Irekitasun gutxien duten bokalek, F1 daukate
400 Hz-en azpian, eta F2 700 Hz-etan [u]-rentzat eta 2 .000 Hz . [i] .
Azkenik [a] bokalak honako puntuetan ditu bere formanteak : 700 eta 1 .500
Hz-etan . 3 Beraz, hauek dira gaztelaniaren gutxi gora beherako
maiztasunak :4
3 lkuspuntu artikulatoriotik ikusita hona ETXEBARRIA-k dioena : 'El F1 se inserta
entre los límites de 413 y 688 Hz (invariancia = 275 Hz) . El F2 se desliza entre
los 1 .033 y los 1 .514 Hz (invariancia= 481 Hz) . Según estos datos, la [a] vasca,
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•
a

•
•

400
500
700
500
400

2000
1800
1500
1000
700

SALABURU-ren triangelu bokalikora joz, honako hau aurkitzen
dugu gaztelania eta euskarazkoa parekatuz gero ; euskarazko triangelua
(Baztangoa behintzat) gaztelerazkoa baino txikiagoa da eta bokalak bata
bestearengandik hurbilago daude, eta, era berean, azpiko bertizea,
erdarazkoarena baino apalagoa da .
PAGOLA-rena (1992a), ordea, gaztelaniazko sistematik hurbilago
dago, SALABURU-k euskararako ematen duenetik baino, hark egindakoa ez
da SALABURU-rena bezain hertsia . PAGOLA-ren ikerketaren ondorioz, /a/
fonema hertsiagoa da espainolerako QUILIS-ek (1981) ematen duenarekin
ia bat datorrelarik .
Hemen emandako datuak ez dira erabakiorrak, inondik inora,
PAGOLA-k ere aitortzen duenez . Bere datuak mugatuak dira eta askoz
korpus haundiagoarekin Ian egiteko beharra azpimarratzen du .
ETXEBARRIA-k (1991) bizkaiera, gizpuzkera eta nafarrera garaiko
euskalkiak aztertu ondoren ateratako datu akustikoez ere baliatu gara . Datu
guztiekin hauekin eremu honetako ikuspegi nahiko osotua emateko prest
gaudela uste dugu .
Hemendik aurrera, bokal bakoitzaren burutzapen fonetiko
ezberdinak edo alofonoak aipatuko ditut . Euskal fonetikako lanik nagusienek
jasotzen dituzte alofono hauek, agertzen diren gertaera fonetikoak denek
onartzen dituztelako. Tinbrearen aldaketa suertatzen denean, ordea, gehiago
sakonduko dugu delako bilakabide hori .

presenta una realización prácticamente igual en todos nuestros informantes, sea
cual sea su variedad dialectal' (ETXEBARRIA M . 1991 : 647)
4 ETXEBARRIA-k dioenez /i/-ren burutzapenei buruz 'En el caso del navarro,
tampoco hubo ninguna diferenciación en los datos del F1, (207 eta 344 Hz artean
aurkitzen da) respecto a los dialectos anteriores ; el F2 osciló entre los 1859 y
los 2 .065 Hz de frecuencia media (invariancia= 206) . Tomando la muestra en su
conjunto y, siempre en relación a la vocal [i], el F1 osciló entre los 207 y 344
Hz y el F2 entre 1 .583 y 2 .341 Hz de frecuencia media . (ETXEBARRIA M . 1991 :
646)
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111.1 .1 ./1/

Fonema

Definizioa
Artikulaziozkoa : goikoa, aurrekaldekoa .
Mihi puntak behe-hortzak ukitzen ditu . Mihi bizkarra sabairuntz
altxatzen da bi aldeak ukitu arte eta erditik irekitasuna sortzen da ;
ezpainak luzatuaz ebakitzen da bokal hau .
Dundurin kutxa luza edo motz daiteke ; behatzak gorgoilean jartzen baditugu
eta bokal ezberdinak ahoskatzen baditugu, ohartuko gara laringea igotzen
dela e, i ahoskatzean, eta jeisten dela o,u ebakitzeko .
/i/-ren burutzapen fonetikoak .
[ i]

Itxia
-Silaba askean [birika], [siri] [irin]
-Silaba azentuduna denean [b i ]

[11

irekia
-silaba trabatuan [ispi e u l
-dardarkari anitzaren ondoren [er i]
-afrikatuaren aurrean [arica]
-silaba askean : [tor il [giLsenal

[ 1 ] bokalerdia
-Diptongoaren bigarren elementua denean [al t a ]

Euskarazko i-ri dagokionez, hona NAVARRO TOMAS-en iritzia :
En la mayor parte de los casos, la i guipuzcoana es análoga a la i
abierta del esp . cinco, bizco, mil, llegando asimismo con cierta
frecuencia a un grado de abertura mayor que el que en dichos casos
corresponde a la forma española . (NAVARRO TOMAS 1925 : 597)

Ikertzaile guztiak ados daude bokal honen deskribapenean, ireki
xamarra da denontzat . Zer esanik ez, gure eremuko mendebaldera joanez
(Arrarats eta Berueten) fonema honen ebakitze irekiak, banatuko du
nolabait eremua fenomeno fonetikoei dagokienean . Hurrengo lerrootan
sakonduko dugu :
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111 .1 .1 .1 . [j] irekia

Basaburuan .

Hurrengo lerrootan, deskribatuko dugu Basaburuko herri batzuetan
suertatzen den fenomenoa, [i] -> [e] ; bilakabide hau, fakultatiboa bada ere,
saiatuko gara ingurunea deskribatzen . Zenbait inguramendutan %V fonemak
artikulazio puntua jeisten du eta oso irekia ahoskatzen da ; ez dirudi
fenomeno arrotza denik euskararen bilakabide fonetikoan, ondorengo
autoreek ere seinalatzen dutelako .
Jadanik GAVEL-ek aipatzen zuen, /u / eta /i/ batzuetan oso irekiak
ebakitzen zirela, eta /o/, /e/ entzutearen inpresioa ematen zutela : [torre]
[torri]-ren ordez, [beroto]
[berotu]-ren ordez .
Fenomeno hau bera gertatzen da Basaburuko herri batzuetan,
Berueten eta Arraratsen bereziki eta orokorrean Basaburuko herrietan .
N-ren ebakera hain irekia da, non /e/entzuten baitugu, horregatik bada
transkribaketan /e/ soila erabiliko dut [i ]-ren ordez . Hona hemen bada,
Basabururako zehatz daitezkeen erregelak :
Hurrengo lerrootan, [i]-ren Ingurune fonetikoak aztertzen saiatuko gara :
a) .Hitz hasieran, i -> e fenomenoa izango dugu kontsonante herskari
belarearen ezkerrean 5 :
[ekutu ]< ikutu
[ekuse] < ikusi
Goldaratzeko testuetan (Ik . SATRUSTEGUI 1987b: 207 eta hur .) beti
"ekusi" eta beronen eratorriak agertuko dira idatziak : ecusi, ecuscarri.
b) ./'V azken posizioan silaba askean .

Azken silabako /-U oso irekia ahoskatzen da, bai posizio askean eta
trabatuan ere ; bokalaren irekiera honen banaketa geografikoa eta u > o
bihurtzen duenarena, bateratsu datoz . Basaburuko mendebaldean dauden
herrietako joera da honako hau . Bi fenomeno hauek eremu berean sortzen
dira eta dagokien isoglosa berbera izango da, alegia, goiko bokalak ertain
bihurtzen dituen isoglosa -(i -> e, u -> o)-, leku beretik pasatuko da .
Agerian gelditzen da, bada, aipatutako bilakabide hau, ez dela
Ultzamako herrien ezaugarria . Horrexegatik, bokalismo sailean fenomeno

5 Mitxelenak dioenez (ik . FHV : 65)aditz partizipioetako forma zaharrean e- da,
eta ez i- . Honenbestez, alderantziko bilakabidea gertatzea posible da . Gu,
berrikuntzak direlakoan gaude, hasieran bukaeran eta erdian suertatzen diren
bokal irekitzeak direla uste dugu .
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guztiz aipagarria suertatzen da, hain zuzen ere Ultzameraren mugak
zehazten lagunduko digulako .
Artikulagune ezberdinetako kontsonanteek ireki dezakete bokala
azken posizioan . [e]-ren bidez transkribatuko dut /-i/ ireki hau,
entzumenaren inpresioa /e/-tik hurbilago baitago /i/-tik baino . Benetan
bokal bat ala beste den jakiteko azterketa akustiko zabal batez baliatu
beharko ginateke, beronetan bokal bakoitzaren banatze-eremua zein den
jakiteko . Arlo honetan ere, ikergai berria irekitzen da : eremu honetako
bokalismoaren azterketa . Guk entzumenaren bidez transkibatu dugu, baina
behin baino gehiagotan esan diogu beste hiztunei eta informatzaileari
berari zer zen berarentzat ahoskatzen zuen fonema, eta hor agertzen dena
izan da denon erabateko inpresioa .
Bestaldetik, azpimarratu behar da, aipaturiko fenomeno hau ez dela
sistematikotasunez betetzen, txandaketak arruntak dira, baina gehienetan
honako inguruneetan eridengo ditugu :
Herskarien ondoren :
beti
gaizki
ongi
mendi
hamabi
badaki
busti
ixiki

->bet[e]
->gaizk[e]
->ong[e]
->mend[e]
->hamab[e]
->baak[e]
->bust[e]
->ixik[e]

Txistukarien ondoko /i/-n bukaturiko aditz partizipio askotan silaba
askean :
hautsi
erosi
utzi
ikusi
buzti
hasi
egosi

->hauts[e]
->eos[e]
->utz[e]
->ekus[e]
->bust[e]
->has[e]
->eos[e]

jarri
etorri
belarri
herri
txerri

->jarr[e]
->etorr[e]
->belarr[e]
->herr[e]
->txerr[e]

Dardarkarien ondoan :

Sudurkarien ondoan ere : ni->[ne]
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c) .Silaba trabatuan
Herskariz, sudurkariz edo txistukariz mugatutako
trabatuetan ere agertzen da [1] irekia edo [e] .

ez dakit
jakin
mendian
nik

silaba

->eztak[e]t
->jak[e]n
->mendin-> mend[e]n
->n[e]k

Partizipioetatik eratorririkoetan ere eriden daiteke i > e irekitze
hau : busteta, jaketen . Ziurrenik bus te eta jaken aditzetatik deribazioa
egiten denean mantentzen dira bokal ireki horiek .
Bi herskariz mugatutako silabetan, -tik, -(r)ekin, -gatik
deklinabide atzizkiekin ere, goiko bokalaren irekitasuna gertatzen da : -tik,

-> -tek; -kin-> -ken ; -gatik -> gatek.
Ultzamatik
lagunekin
experimentatzeagatik
hortik
nondik
konpratik
norekin

->Ultzamat[e]k
->Iaunek[e]n
->experimentatzeat[e]k
->hort[e]k
->nond[e]k
->konprat[e]k
->nook[e]n

PAGOLA-k aurkitutako datuak (Arraratsen), esandako guzti hau
baieztatzera datoz
(Ik . PAGOLA : 1992 I eta II-ren mapak) ; zenbakiak
galderei dagozkie, eta erantzunak Arrarats herriari) . Ikus daitekeenez,
forma mugagabeetan /e/ aurkitzen dugu, mugatuetan asimilazioa eta
murrizketa gertatzen den bitartean, alegia txerri + a -> txerrii izango
dugu . (Ik . Deklinabidea, kasu absolutua : V .2 .2 .1 .) .
Mugatua
iuzkii
txerrii
harrii
belarrii
herrii
kabu
txorii
herrii

Mugagabea
lau iuzke
hiru txerre
lau harre
lau belarre
herre gutxi
lau kabe
hiru txore
herrebat (114)
íruaré (30B)

(eguzki) 16B
(txerri)14B
(harri)13B
(belarri)
(herril2B
(kabi)

Baita ere honako hauetan :
186 . erauntsi
lA ikusi

[eáunci ]
[ékus i]
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lrukoitze-ko zenbait
Halaber, Erizkizundi
transkribatzen da : nétaz hitzein (Beruete) .6

111 .1 .1 .2 .

erantzunetan,

[e]

Asimilazioak

Basaburuko herri batzuetan suertatzen den /i/-ren ebakera irekiaz
landa, fil eta /u/ goiko fonemen arteko txandaketa ere ohizkoa da . Ez da
erraza -MITXELENA-ren ustez behinik behin- goiko bi fonema hauen
arteko txandaketa zehaztea .
MITXELENA-k (1991) i/u txandaketa sartu zuen euskalkien
banaketarako prestatutako galdetegian ; honenbestez, garrantzi berezia
eman zion honi . Galdetegi hau, ultzamako euskarari aplikatzen badiogu, argi
ikusten da denetariko emaitzak daudela -i-dunak eta u-dunak- silaba
hasieran . Forma 'hedatuenak edo arruntenak' aurkitzen dira eremu
honetan . Agi denez, ultzameraz, ez da ekialdeko euskalkietan gertatu ohi
diren asimilazio ugariak suertatzen .7
i-rekin

u-rekin

igeri ez *uger
iltze ez *ultze
ille ez * ule
izen ez * uzen
intzaur ez *unsaur
ipui ez *upuin
zizallu ez *zuzulu
irten ez *urten

zubi ez *zibi, zubu
tupiña ez *tipiña
guti ez *gitxi
zulo ez * zilo
puxika ez *pixika
garizuma ez *gorexima

Halarik ere, badira bilakabide batzuk asimilazioaren bidez azal
"dilation vocalique progressive" bezala
daitezkeenak, LAFON-ek
kalifikatzen ditu horrelako zenbait kasu, "ukutu" kasua aipatzerakoan .
West Pu qui a attiré particuliérement l'attention musculaire, et ses
mouvements articulatoires se sont étendus par inertie á 1'i de la
syllabe suivante . (LAFON 1934 : 670)

Esan dezakegu ultzameraz txandaketa dela nagusi, bi formak aurki
daitezkeelako :
6 INTZA DAMASO : 'Naparroák Erizkizundiari erantzun diona (yarraipena)',
Euskera 2 . edizioa, 5 (1960), 35-58, 35 orrialdea .
7 Zubereraz, esaterako, aski sistematikoki bete ohi da i-ü > ü-ü asimilazioa (ik .
FHV 79) . Inoiz, gainera ü-i > ü-ü asimilazioa ere gerta daiteke, hala nola,
bürdüña, ürrütx (orok. urritz, bizk . urretx) . Erronkarieraz ere, e-u > u-u
asimilazio badago : garraztulu, gaztulu . Halaber, u-i > u-u : buztun, (orko . buztin,
zub . buztin)
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I-u

-> u -u

ikullu / ukullu
Urrizola / Urruzola
urrixe / urruxe
txirrindula /txurrundula
billuxik / buliuxik
Batzuetan, honako txandaketak eriden daitezke, baina hauek ez dira
asimilazioaren fruitu, etimologiarena baizik : garizume (U orok .),
garezima (Muzkitz) 8 edo kutsetu (U orok .)/ kutsutu (Atetz) .
Ekialdeko euskalkietatik kanpo ere aurkitu izan ditu MITXELENA-k
mota honetako asimilazio/desasimilazioak, sistematikotasun eta
erregulartasun berbera izan ez arren . Orokorrean, hiru silabatik gorako
hitzetan azaltzen dira, eta ekialdeko euskaraz nahiz bizkaieraz aurki
daitezke .
Gure eremuan hauek ditugu :
1-u- edo u-I >

I-1

izugarri (Bas) / izigarri (Ultz)
arrubi/ arribi (Izag .)/ (orok . arrobi)
irukitten/ irikitten (orok . irakiten)

Lehenengo adibidea, -izigarri- asimilazioaren ondorioz sortutako
ekialdeko euskalkietako forma dugu (b . nafarreraz eta Nafarroa Garaian
batipat) . Forma hauek agertzen dira testu idatzietan (ik . ASTETE A14 edo
IBARRA 1992 :920) . Halaber, BONAPARTE-k (1881A :57) agindutako
itzulepentan, forma berbera testigatzen da . Gaur egun, ordea, txandaketak
testigatzen dira eta izugarri ere antzun daiteke .
Azpimarragarria suertatzen da, ultzamerak forma hau -izigarri
-erabiltzea, eta berau mendebalderago hedatu ez izana . Horregatik,
ezaugarri horretan oinarriturik, isoglosa bat marka daiteke ; alde batetik,
Imotz eta Basaburua, mendebaldekoen aldera lerratuko ziren eta Ultzama
ekialdera .
i-i taldea sortzen da txistukari bat tartean dagoenean : i-txisk.-i.
Kontsonante palatal edo ezpainkarien inguruko i/u txandaketak aztertzean,

8 AIde batetik euskaren hitz konposaketaren erregelei jarrakiz u > a aldaketa
suertatu da, (arto > artaburu bezala) kutsu + tu -> kutsatu -> kutsetu, eta
ondoren bokal asimilazioaren erregelak eragin du : kutsatu -> kutsetu. Bigarren
aldaeran, kutsu + tu, aditz partizipioak bihurtzeko prozedura erabiltzen da .
Garizuma/goresima, ordea, etimologia bera daukate . (lat . quadragesima) eta
txandaketa hauek ohizkoka dira beste lekuetan ere .
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badirudi asimilazio eta disimilaizo joerak izan daitezkeela aldaeren
arrazoi . Dena den, Ultzaman aldaera hauek fakultatiboak dira, eta ez dugu
uste inolako ondorio diatopikorik atera daitekeenik .
i-txistukari-i
¡tximini
orok . tximinia
itxiki
orok . atxeki
izellu/izillu
krisellu/krisillu

1 11 .1 .1 .3 .

I/u-re n

arteko

txandaketa

Hitz bukaeran -u/-i txandaketa suertatzen da, oso ohizkoa ez bada
ere . Asimilazioaren ondorioa izan daiteke honako hau, alegia i-u > i-i
maingi 9 (Ultz, At . Imotz, Basab ., Esteribar )/ maingu (orok .) < lat .
mancus
Besteetan ordea, ezberdintasun semantikoa adierazten du, eta ez da
txandaketa soila :
lehengusi ('prima')/ lehengusu , lehenguso

-zue

(Ber)('primo') .

I-zle

Aipatutako txandaketa hauetaz gain, bada ekialdeko euskalkiei
dagokien beste fenomeno bat : Ultzaman, Anue eta Atetzen gertatzen dena,
pluraleko bigarren pertsonarako bai nork bai nori denean, -zie morfema
hartzen da eremu honetan . Berriro ere ekialdeko eta GN hegoldeko
euskalkiekin lerratuz . (Ik . aditz morfologia : V .3 .1 .4 .), honen ondorioz
Ultzaman, Anue eta Atetzen : duzie, zaizie, izango ditugu, eta Imotz eta
Basaburuan : duzue, zaizue .
Aezkeraz eta baztaneraz ere, baita Hondarribiko hizkeraz bildutako
duxia, zaxia 'ezazue', zitzia 'itzazue' horiek, eta beroni dagokion
izenordainean (ziek) azalduko zaigu u + bok > i aldaketa . 10 LAFON-ek
(1965, 903-904) zuzen esan zuenez, ekialde osoan, -eta ez zubereraz
bakarrik- betetzen da, gehiago edo gutxiago, aipatu aldaketa ; bizkaiera,
gipuzkera eta lapurtera direlarik salbuespen bakarrak . Agian aldaketa

9 Baita GN hegoaldekoan, nahiz hemen maingi/mainki txandakatu : Gares, Oltza eta
Goñin (ik. ONDARRA 1982 : 154)
10 LAFON, 1965, 'Contact de langues et apparition dune nouvelle voyelle : u et 0
en basque', Actes du Xme . Congrbs International de Linguistique et Philologie
romanes, Paris, klincksieck, 901-905 .
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hau, ultzamerak, baztanerak eta aezkerak erakusten dutena, bokal eufonia
horren arrastoa bide da .
Badirudi zaila dela zehazten zein puntutaraino den txandaketa hau
inguruko kontsonanteen eraginez, kasu honetan txistukariarena izango
litzateke zerbait izatekotan . 11 Agian pentsatu behar da bilakabide fonetiko
bat izan zela, -gero baztertu zena-, baina arrasto hau utzi zuena,
Hondirribian, ordea, -e hau > -a bihurtu zen, battúsja, 'ya los teneis',
badísjá/badúsja, '(ya) lo teneis', badákisjá, '(ya) lo sabeis', zitxia
'itzazue' eta beroni dagokion izenordainean (ziek) azalduko zaigu u + bok
>ia .
Honainokoa laburbilduz, esango dugu isoglosa batek bereizten duela
batetik : Ultzama, Atetz, eta Anue, -zie-ri atxikiz (baita Imotzeko Muskitz
herria) ; eta bestetik -zue bukaera dutenak : Imotz eta Basaburua . Bailara
hauetan, zte da ohizko morfema*zute > -zte sinkoparen bidez, haran hauek
Gipuzkoako formeetara atxikiz . Berriro ere ultzamako hizkerak ekialdeko
eta GN hegoaldeko hizkerekiko kidetasuna adierazten du . Isoglosa hau, eta
-tuko/-tiko banatzen duena bide beretik pasatzen dira, horregatik ez dugu
mapa berririk emango . (Ik . 1 .mapa )

-tuko

/

-tako .

Txandaketa

Oraingoan, gero aldia egitean sortzen den ezberdintasun bat izango
dugu aztergai ; euskaraz -tu, -du atzizkiko bokalaren palatalizazioa
ohizkoa da gero aldiko -ko morfema eranstean, eta behar segitzen zaionean .
Partizipioaren bukaerak -du, -tu eta -i bukaeradunek, -ti bihurtzen dira
ondoko bi ingurune hauetan . Kontutan hartu behar da, -i-z bukaturiko
partizipio batzuek ere, gero aldia egiterakoan -tu-z bukaturikoek bezala
funtzionatzen dutela : ortzitiko eta ez *ortziko 'ehortzi'
Honenbestez, honako hau izango dugu :
Partz . -TU, -DU + KO
Partz . -TU, -DU + BEHAR

-> [tiko]
-> [tiar]

Hauek dira ultzameraz aurkitzen ditugun ebakera arruntak :
a/ -KO etorkizunezko morfemarekin .
b/ -BEHAR aditz laguntzailea

11 IRIGOYEN-ek (1988 : 282) dioenez : ( . . .) 'Las flexiones verbales del tipo
badituzie llegaban hasta las inmediaciones de Pamplona, en hablas que no
comparten con el sul ., b .-nav . y ronc . las formas del tipo esku + a > eskia, a
través de eskuia, y que, como el b .-nav ., pertenecen al grupo que utiliza el
pluralizador -te, por lo que hay que pensar en un fenómeno fonético que debió
estar más o menos vigente en un área mayor que la actual y que fue rechazado en
algún momento, dejando esta huella ."
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a/
sartu
>
akonpañatu--->
oroitu
>
gelditu
>
ortzi
>

sartiko
akonpañatiko
oroitiko
gelditiko
ortzitiko

b/
afaldu behar duzun
errezatu behar duzu
pagatu beharrak izanda
presentatu behar duten
pasatu behar dituzun
gelditu behar duzu

> afaidŕauzun
> errezatiauzu
> pagatiarrak izenta
> presentatiauten
> pastíaittuzun
> gelditiauzu

Erregelaren bidez zehaztu behar badugu, esango dugu tasun baten
aldaketa suertatu dela [+ Atze] > [-Atze] , bi morfema -ko eta -behar
ondoren dituenean. Bigarren kasuan, garapena beste bi pauso hauen bidez
zehazten da:
-ó - > 0
Bokal arteko frikapena
-ea > ¡a
/e /bokalaren ixketa
-r > 0 /_dut
/r/-ren ahulketa
-á (dut, duzu . .) > 0 /d/ hasierakoaren galera
Azpimarratu behar da, palatalizazio hau elkarrizketa soilean
suertatzen bada ere, galdetegi bat egiterakoan ez dela sistematikotasun osoz
ebakitzen . Egindako galdetegi batean : -tuko formak aurkitu baikenituen,
ondoko adibideek erakusten dutenez :
mugittuko
a ittu ko
manatuko
desayunatuko
bazkalduko
Aipatutako honek zerikusia izan dezake, hizkera zaindua lortzeko
ardurarekin . Jakina denez, galdetegi batean ahalik eta egokien ebakitzen
saiatzen dira hiztunak . Badirudi zentzu berean doazela,-estiluaren aldaketa
azpimarratuz-, N'DIAYE-ren hitz hauek, Baztango euskarari buruzko
erreferentzia honetan :
Le participe futur est formé avec le suffixe
Q sur la base du
participe passé, mais, dans le stylo allegro, á la place de la voyelle
finale j¿ du participe passé, peut apparaŕtre la voyelle i :allatuko
allatiko . (N'DIAYE 1970 : 195)

Fenomeno honen hedadura honako hau da ; eremu honetan, isoglosak
ekialdea mendebaldetik bereziko luke, Ultzama, Atetz eta Anue ekialdeko
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BASABURUA
ULTZAMA

ANUE
ATETZ

IMOTZ

I

I •

,

I
I

GELD ITUKO

GELDITIKO

1 . MAPA

•

beste euskalkiekin lerratuz (Baztan, hegoaldeko goi-nafarrera) .
Transizioa Muzkitz herrian hasten da (Imotz), haran hortako beste herriak
-tuko formari -atxikiz, eta baita Basaburukoak ere . Honenbestez,
Basaburua ta Imotzen -tuko formak izango dira nagusi .
Eremu honetaz landa, ezaugarri hau goi nafarreraren hegoaldean
nahiz iparraldean gertatzen da ; behar segitzen zaionean, aezkeraz ere
gertatzen da . Honetan ere, Ultzamako euskara ekialdeko eta hegoaldeko
euskalki hauekin lerratzen da . Berriro ere, aipatu behar da honako formak
ez direla Ultzama baino mendebalderago hedatuko ; beraz ez Basaburuan ezta
Imotzen ere ez dute -tiko egingo .

Ikus
geldituko/gelditiko isoglosa,
morfema : -zie/-zte/ -zu, 21 . mapa

111 .1 .2 .

/e/

1 . Mapa eta pluralezko . 2 . perts .

Fonema

Definizioa
Artikulaziozkoa : Erdikoa, aurrekaldekoa
Mihi puntak beheko hortzak ukitzen ditu, eta mihi bizkarra
sabairuntz altxatzen da, ahoaren bi aldeak ukituz, sortzen den irekitasuna
i-rena baino haundiagoa delarik . 12

12 Horrela dio NAVARRO TOMAS-ek : "El sonido guipuzcoano resulta, en
cualquiera de estos casos, algo más abierto que el español . Esta e semiabierta
varía constantemente, inclinándose más o menos en dirección de e o de e . sería
impropio, por consiguiente, representar de continuo esta vocal con uno cualquiera
de dichos signos. '(NAVARRO TOMAS 1925 : 507)
Ikuspuntu akustikotik horrela dio ETXEBARRIA-k, bizkaiera, gipuzkera eta
nafarrera garaia aztertu ondoren : "El campo de dispersión del fonema [e], en
cualquiera de los contornos y posiciones ( . .) fué unifome en los tres dialectos,
por lo que se refiere a los valores del F1, oscilando la frecuencia media, entre
241 Hz y 482 Hz . Sin embargo, sí se aprecia una diferencia notable, para el F2
respecto a la distribución tónica/átona : en los dialectos vizcaíno y navarro, la
realización tónica presenta una invariancia mucho menor que la obtenida para las
realizaciones átonas (413 Hz para la átona frente a 275 Hz para la tónica, en el
dialecto navarro .' (ETXEBARRIA M . 1991 : 647)
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Burutzapen fonetikoak

/e/ fonema
[g] Irekia
-Afrikatu, bizkar-hobietako nahiz mihi-punta hobietako baten
aurrean [gts a ii, [gcil .
-Dardarkari anitza eta 1-batez trabatutako silabetan : [gerlal
[gldul [isgrdil .
-Dardarkari anitzaren ondoan : Ibeŕ i ] .

[e]

ertaina
-Leherkari hortzetako ahoskabearen aurrean [béti]
-Igurzkari nahiz bizkar-hobietako nahiz mihi-punta hobietako
ahoskabeen aurrean : [beséla], [bés te]
-[eu ] eta [ei ] diptongoetan .
- Silaba askean : [bére] [nére]

III .

1 .2 .1 .

/e/-ren

hersketa

1 ./e/ bokala ixten da [j] bokalerdia bihurtzeraino, a-ren aurrean, silaba
barnean nahiz bukaeran . (Ik. diptongo eta morfologia saila, - a
determinatzailea erantsi ondoren suertatzen diren eufoniek argi adierazten
baitute fenomeno hau : 111 .2 .2 .)
ate +a>[atj a]
lur (e) + a +n > []urjan]
seme + a > [s émja]
behar + a > [b j ara]
IZAGIRRE-ren hitz hauek argi adierazten dute esandako hau :

Aiskídia ábria zirria ta abar ere ola esaten dituzte garbiro emateko
eskatutakoan. Baiña askídea, ábrea. zárrea bezelatsu edo pixka bat
antzera egiten dituzte izketan . Alaz ere, oso garbi ematen dute -é- au:
méa (2s), orraxéa (4s) esaten dutenean. (IZAGIRRE 1966 : 403)
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Badirudi, beraz, hitz azentuatuetan [e] mantentzen dela, eta ez duela
nahiz /a/-ren ezkerrean egon, ixteko joera hori . Bonaparteren aipu hau
ere interesgarria da biltzea, Ultzamako euskarari buruz dauden gutxi
horietakoa baita :
La vocal g no se armoniza con la a que le sigue. Esta última permanece
invariable ó bien se cambia en g, mientras que la primera se cambia
en 1. por esto gua tze "cama" da lugar á uatzia, en vez de guat a 'la
cama'. (BONAPARTE 1881 : 66)

Ixteko hiru joera hauek oso arruntak dira goi-nafarrera
hegoaldean, nahiz iparraldeko leku batzuetan ere gertatzen diren .
Banaketa geografikoari dagokionez, Iruñerriko zendeetan oso arrunta da,
eta baita ondoan dauden Aranguren, Olloibar, Xulapain, Gulibar haranetan ;
baina ez Oibar haranean (Urraulbeiti, Ibargoiti, Elortzibar eta Orban) .
(Nafarroako etxe > itze banaketarako, ikus SALABERRI 1991 : 624)
Hasierako posizioan, /e/ itxi egiten da, eta tinbrea aldatzen du,
kontsonante txistukari baten aurrean . Gure eremu osoan, nahiz eta
alternantziak izan, ixteko joera oso ohizkoa da ; eremu osoan 'itxa' [it§ a]
(etxea) da forma mugatu arruntena, eta forma horretatik etorritakoak :
adb . Atetzen, Eskolitxa [éskolít s a], itxekertea [l t§ ekeŕ tea] .
Diakroniari dagokionez, eta toponimiaren datuak aztertuz,
balirudike etxe > itxe hersketa gertakari berri samarra dela, eta ondar
mendean edo burutu dela, baina Iruñea ondoko 1711 ko eta 1653ko datuek
forma horiek testigatzen dituzte : adb . Berrizarko Ychandia eta
Berriobeitiko 13 Ycheondoa . Beraz aspaldikotasun hori zalantzan gelditzen
da
Erregela honen bidez zehatz daiteke esandako hau :
e --> i /

txistukari

[i]txe
[i]zaoto(Bas), zautu (U)
[i]xkillosua
[i]zteban ('Esteban')
[i]zkiñe
Hertsi /itxi aldaeraz den bezainbatean, lehenengoa izango da nagusi
Ultzaman eta bestea Basaburuan (Ik . IV .2 .1 .6 .) . Tarteko formak testigatzen
ditu ETXAIDE-k, honetan eli eta /c/ /c/ txandakatuz : irtxi (Beramendi)
Halaber, fonema ertain honek ixtera jotzen du, tinbrea aldatzeraino
hurrengo silaban /u/ bat izanez gero :

131ruñea eta Ultzamaren artean dauden bi herri .
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e ---> 1 /
eduki
eguzki
genuen
egunero
egurrezko

->
->
->
->
->

u
[iá uki] [iuki]
[id uski]
[gin un]
[iunéro]
[iuŕ esko]

Kontsonante sudurkariaren desagertzearen ondorioz, /e/ bokala
/a/-ren atzetik aurkitzen denean, /ae/ eta /oe/taldeak osatuz, ixtera
jotzen du, eta [al ], [oi ] diptongoak bihurtzeko joera erakusten dute .
Halaber, sudurkaria galtzen da silabaren bukaeran, posizio inplosiboan,
beste sudurkari bat dagoenean :

eman-en -> *emaen > [emai n]
joan-en -> *joaen -> [ywai n]
erran-en -> *erraen -> [eŕ al n]
izan-en -> *izaen -> [¡sei n]
egon-en -> *egoen -> [egol n]
onenbertze -> *oenbertze -> [oi mbeŕ ce]

111 .1 .2 .2 .

e/I-re n

arteko

txandaketak

Hasierako posizioan eli txandaketa ohizkoa bada, ez da sistematikoa .
Txandaketa fakultatibotzat har ditzakegu honakook; hiztun batek lehenengo
nahiz bigarrena ebaki baitezake 14:
irakutsi /erakutsi
irmiarma / ermiarma (Gar)
itximini (Alk) / etxemeni
ibiltzen / ebiltzen (Beu)
Berjiñe / Birjiñe
Bestaldetik ikea / ekea txandaketa dugu . Disimilaketa kasua izan
daiteke : ekea > ekia > ikia forma mugatuetan, eta mugagabeetan : "ike aunitz"
Edeki / iriki lexemari bagagozkio : Edeki izango da nagusi Ultzaman
eta Anuen ; Atetzen idiki / iriki txandaketa testigatzen da eta baita Imotz eta
Ultzama aldean ere .

14 Txandaketa fakultatibo hau, nahiko ohizkoa da beste euskalkietan ere, GN
hegoaldean, Oltza eta Goñin, aurki daiteke : elleba, iloba, ilooba (ONDARROA 1982 :
239)
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Badirudi bokal arteko aurkakotasuna batipat silaba azkeneko / eta
r-ren aurrean ahuldu zela : joera e-ren aldekoa bazen ere, i ere aurkitzen
da: Beldur /Bidur banaketa zehazteko ETXAIDE-k (1969) emandako
datuetan oinarritzen bagara, honako banaketa izango dugu :
Basaburua eta Atetz : bildur
Anue, Imotz eta Ultzama : beldur

111 .1 .2 .3 .

Dardarkarlaren eragina

Ezaguna da, eta ez bakarrik euskaraz, baizik beste hizkuntzetan ere,
/r/ fonemak aurreko bokala irekitzeko duen joera. Ultzamera ere ez da
joera honetatik urrun eta dardarkari anitzaren aurrean, /e/ egoera
inplosiboan doanean edota bokal artean, oso irekia ahoskatzen da, eta
gehienetan tinbre aldatzera heltzen da .
Bilakabide hau, alegia, /e/ fonema irekitzera duen joera, arrunta
da euskara osoan, bizkaieraren kanpotikako beste euskalkietan ere . Hona
hemen MITXELENA-ren hitzak honi buruz :
En vez de -er, original como lo demuestran algunos préstamos y su
mayor difusión y antigüedad, hay -ar en varios ejemplos no
limitados al vizcaíno . (FHV : 62)
Interesgarria da, bada, banaketa diatopikoa aztertzea, eta frogatzea
fenomeno honen hedadura eta indarra norainokoa den . Ultzaman bertan
-ar-ez osatutako lexemak aurkitzen ditugu bokal asimilazioak eraginik ez
duen ingurunetan : Asteteren B dotrinean secretuac agartu, baraz, asarrian
agertzen dira (ik . IBARRA 1992 : 921) . Honez gain, gaur entzun
daitezkeenak honakoak dira :
baztarreko ('suan jartzen den enbor haundia')
baztarra ('Ilar'), (Etx)
hasarretzen
eguardi
eguardi (= eguberri)
eta IZAGIRRE-ren testuek ere testigatzen dute berriro ere irekitzeko joera
hori hurrengo adibideetan :
azaríe
asarreka, asarretzen
baztarrekua
buru agarien
Halaber, Imozko herritxo batean, Goldaratz herriko testuetan, /r/k duen irekitzeko indarra agerian gelditzen da (ik . SATRUSTEGUI 1987b) :
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asarretu
abarastasuna
baztartu
agartu
Bilakabide hauek e--> a/_r erregelaren bidez zehatz daitezke,
beti dardarkariaren aurreko bokala irekitzen delako, baina bi erregela
batzen direla esango genuke . Bokal asimilazioarenak ere jokatzen baitu
hemen, alegia : a-e > a-a, asimilazio aurrerakari ( V1- V2 > V1- V1)
honek, bigarren bokala lehenengora asimilatzen duenak, eragina izan
dezake aurrean emandako erregelan, eta biak batera bilakabidea burutu .
Badirudi fenomeno berbera, -/e/ bokalak /a/-runtz jotzen duela,
/ŕ / -ren ondoan dagoenan-, testigatzen dela gaztelaniaz ere, Nafarroako
hizketa arruntean ; varraco (< lat . verres), eta eratorrikoak : varraquiar,
varredera.( ik . RETA JANARIZ 1976: 334)
Azter dezagun orain bilakabide honen hedadura, i edo u aurreko
silaban duten inguruneetan . Ingurune honetan Ultzama aldean -er taldea
ohizkoa da r-z trabatutako lexemetan .
bier
maizter
maxter
bazter
iper
inder
lizer
muxer

lizer
piper
iller
ziller
ixter
bizker
izer
pitxer

Silaba barnean ere -er da nagusi, nahiz silaba trabatua edo librea izan :
lizerrondo
illerrosi
índerzue
igertue
astiertea
izerdie
uzterrie
umerrie
bitterttian
Halarik ere, zenbait kasutan txandaketak agertzen dira i , j edo u
inguruneetan Ultzaman ere :
¡setsillarraka/ isatsillarraka
illergi /illargi
illerraka / illarraka
muskerra / muskarra
maixtartogie
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Ikus illerra/illarra isoglosa, 2a mapa

eta bizkerra/bizkarra 2b mapa .

Fenomeno honen hedadura geografikoa

Ikus dezagun zer gertatzen den mendebalderago joanez, hurbilen
ditugun herrietan : Basaburuan eta Etxalekun, -ar- usuago agertuko zaigu,
Ultzaman -er dugun bitartean . Uniformitate hau batzuetan apurtzen da :
¡perra, muskerra, eta kizkertu aurkitu ahal dugularik Itsason adibidez .
Azterketa hau laburbilduz, eta nahiz eta isoglosa zehatzak ezin
markatu, honako hau esan dezakegu : -ar egiteko joera, Basaburuan eta
Etxalekun areagotzen dela ; alegia, mendebalderago joan ahala, -ar en
presentzia areagotuko da . Basaburua eta Etxalekuko hurrengo adibideotan
ikus daitekeenez :
izardi
iztar
baztar
baztarréka
marxtarra
erraxtasun

eguardi

¡par
biar
bizkar

i ll a r
illargie
umarrie
earra (= ederra)

Erte/arte
Beste aldetik, a eta e-ren arteko asimilazio edo "indukzio"
bokalikoaren eraginez "erte" sortu du Ultzaman . MITXELENA-k dioen
bezala, -er taldearen aintzinatasunaren lekuko, -ertean- lexema eta
beronen eratorriak izango ditugu . (FHV :70) 15
Erte-ren eratorrrikoak :
ertean
eitekoa (Ogiaren artean sartzen dena, mendira eramateko)
itxekertian (= etxeen artean)
harrierteka ('paso entre peñas)

Testu idatzietan,

Lizasoko euskaraz egindako Asteteren dotrinan :

ertean, ertetik daukagu, baita BONAPARTE-ren (1881a : 59)itzulpenean

ere : aritzenertian ; beraz, honek hasieran esandakoa konfirmatzen du .
Zaharragoak eta jatorrizkoak dira -er duten formak, hain zuzen ere
Ultzaman ebakitakoak, Basaburua Nagusian artedunak ditugu, baita
15 Orripeko oharrean dio MITXELENA-k: 'Enean' 'entre' se lee ya en una poesía
incluida en 1610 en la Historia manuscrita de Roncesvalles por Huarte (J .B
Daranatz, RIEV 6, 1912, 197ss)'
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Basabuura Txikian ere . Gaur egun, ordea, Ultzman zenbaitetan alternantzia
jasaten dago eta arte ere entzun daiteke .
Ondoko lerrootan er/ar -en banaketari buruzko ondorioak
laburbilduko ditugu :
Aipatutako adibide guzti hauetan nolabaiteko ondorioak atera
ditzakegu, ondorio hauek erregelen indar eta banaketa diatopikoari
buruzkuak izango dira :
a) . /r/ fonemak irekitzera jotzen du ondoan duen /e/ . Badirudi
testigatua dagoela eremu osoan emandako adibideen bidez . Honen ondorioz,
bai Ultzaman eta Basaburuan ere erregela honen bidez /r/-ren ondoko
/e/fonemek irekitzera jotzen dute .
b) . /r/-k irekitzeko duen indar hori blokeatzen da bi erregelak
jokatzerakoan . Jakina denez harmonizazio erregela oso indartsua da eta
eragin haundikoa Ultzaman, hain zuzen ere hor agertuko zaigu ia
sistematikotasun osoz er taldea, i, u inguramenduetan . Badirudi bi
erregela aurkitzen direnean, indartsuenaren legera makurtzen direla, eta
eremu honetan hurbileko bokal asimilazioarena dirudi indartsuena .
Mendebalderago joanez, hurbileko bokal asimilazioaren erregela
indarra galtzen doan heinean -ar taldea maizago agertuko da, txandaketak
testigatzen badira ere . Transiziogune bateko fenomenoa isladatzen da hemen .
Isoglosa garbirik ezin egin daitekeenez, maiztasunez mintzatu beharko
dugu : Ultzaman beraz, maizago agertuko zaigu -er, eta Basaburuan eta
Etxalekun -ar-en agerpena gero eta nabarmenagoa izango da .

111 .1 .3 . /a/ fonema
Definizioa :
Artikulaziozkoa : behekoa, erdikaldekoa

Bokalik irekiena /a/ da, gaztelaniazko /a/-ren oso antzerakoa, ia
bat egiten dutelarik biek . Mihia beheko posizioan egon behar du, mate)
hezurrek uzten duten zuloan kokatuz . Bokal ertainekin ere antzekotasuna
erakusten du, akustikaren ikuspegitik bigarren formakinari begiratzen
badiogu .
NAVARRO TOMAS-en arabera, gaztelaniako /a/-tik oso hurbil dago16 :
16 Vocal A, su sonido más frecuente es análogo al de la a media española que se
pronuncia en padre, vaso etc. Baina -a- ren beste fenomeno batzu aztertu
ondoren, hauxe esanez bukatzen du :En suma, la a normal guipuzcoana, a media,
tiende principalmente bajo diversas circunstancias, a la palatalización . La
frecuencia de la fl palatalizada y la tirantez labial con que se pronuncia son de los
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[@] sabalkaria :
-Kontsonante sabaikarien [y] [A] [j)] eta [t] ezkerretara dagoenean :
[bpn a],
-Dardarkari eta afrikatuen

[F]

[c] eta [c]-ren

ezkerretan :

[ge t o ]
-Baita ere, /s/,

/s/

eta /n/ kontsonantez trabatutako silabetan :

[ásto]
[a]

ertalna :
-Silaba askean : [ara] [ama]

[á1 belarea :
- Belarea ebakitzen da /o/ bokalaren aurrean : [áóal
-/u/k hersten duen diptongoa : [gáusal
-/Vk trabatutako silabetan : [gálderal, [glbpa]
/a/ bokalaren galera ez da suertatzen normalean, egonkortasun gehien
erakusten duen bokala baita . Gertatzekotan, lau silabatako lexemetan
gertatzen da bokalaren galera hau .
Ez ditugu hemen tratatuko
-a mugatzaile den morfemaren
eransketaren ondorioz sortutako aldaketa ezberdinak . Halaber, bokal
harmonizazio, edo hurbileko bokal asimilazio deritzanari (a -->e/i,u_)
aparteko atala eskeiniko diogu . Horregatik, nahiz /a/ bokalak eragindako
inflexioak izan, erakusten duten aberastasunarengatik, aparteko atala
eskeini diegu .

a/e-ren arteko txandaketak
a/e-ren arteko txandaketak eriden daitezke nohizbehinka .
Asimilazio edota desasimilazioaren bidez gertatzen bide dira honakoak, ez
dira sistematikoak txandaketa isolatuak baizik . Banaketa diatopikoan ere
ardura gehiegirik jartzea ez du merezi, inolako banaketa diatopiko
garrantzitsurik ez baitute erakusten . Aldaketa fakultatibotzat har ditzakegu
honakoak, sisteman eraginik gabekoak :

rasgos dialectales que antes llaman la atención al forastero. (NAVARRO TOMAS
1925 : 596)
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sagale /segale
sasíe / sesíe
rekasune/rekesune
komandantea/komendantea
azazkala/ ezkazal
Badirudi, albokarien ondoan txandaketa hau areagotzen dela :
matela, matelezurre (Ultzama, Atetz)/
matalle, matallezurre (Imotz, Basab .)
allagatu / allegatu/ ellegatu
tellatu/telletu

111 .1 .4 .

/o/

fonema

Artikulaziozkoa : Erdikoa, atzekaldekoa .
Fonema honen ebakerarako, ezpainak aurreratu eta borobildu behar
dira, matel-hezurren arteko distantzia beste bokal ertainerako bezala
jarriz . Mingaina atzeruntz doa eta mihi bizkarra aho sabai aldera altxatzen
da, halaber mihi-puntak beheko hortzak ukitzen ditu .
NAVARRO TOMAS-ek irekia bezala transkribatzen du, baina a-ren
aurreko posizioan aurkitzen denean, itxi egiten da . 17
Analisi akustikoari dagokionez, berriro ere, euskarari buruz egin
direnen artean, ezberdintasunak nabarmenak dira . /o/ fonemari buruz,
PAGOLA-k seinalatzen du SALABURU-rekin topatu duen ezberdintasuna :
Proportzio berdinean gertatzen dira /e/ eta /o/ bokalen lehenengo
formakinak hertsiagoak ; /e/-rena /o%rena baino hertsiagoa
gertatzen da gure datuetan, Salaburu-renean, aldiz, /o%rena
hertsiagoa da /e%rena baino, honetan ere espainolekoan /o%ren F1
altuagoa bait da /e%rena baino . (PAGOLA 1992a-I : 105)
ETXEBARRIA-k ere Nafarroako euskalkietan egindako
azterketen ondoren, irekiagoak direla baieztatzen du . 18
Burutzapen fonetikoak :

17 Se pronuncia generalmente semi-abierta . Aunque por otra parte, la

o de

oa

representa en este idioma un grado de cerramiento o estrechez no alcanzado
normalmente por la e de la pronunciación normal española en ninguna posición .

(NAVARRO TOMAS 1925 : 598)
18 'Aunque la igualdad fue manifiesta, sí querríamos señalar que, tanto con
posición tónica como átona, las realizaciones de la vocal [o] en los informantes
navarros presentan un grado ligeramente mayor de abertura y labialización, en
relación al resto de los informantes' (ETXEBARRIA M . 1991 : 648)
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[ pl

irekia
-Edozein kontsonantez trabatutako silabetan [kpntral [gpldeal
-Dardarkarien jarraian : [áŕ pl
-Afrikari bizkar-hobietako eta mihi-hobietakoen aurrean : [aŕ pcal

[o]

ertaina
-Posizio pretoniko edo
inguramenduetatik at .
[go§ e r i e ] [gora]

postonikoan, aurrean aipatutako

[g] itxia
-a morfema mugatzailearen ondoan, askotan /u/ izatera heltzen
delarik : [lepoa] [lepu?] .
-Azken posizioan : [sorgl
/o/bokala oso hertsia ahoskatzen da hurrengo /a/ baten aurrean .
Azkenengo /o/-ri buruz hona hemen zer dioen MITXELENA-k :
La vacilación entre "o" y "U " era natural en zonas como algunas
guipuzcoanas y alto-navarras donde se confunde totalmente la
declinación determinada en ambos grupos de temas : berua da bero
como zerua da zeru . (FHV : 130-131)

Artikuluaren aurrean itxi egiten da eta orokorrean u izatera heldu .
Determinanteen sailean zabalago mintzatuko gara honetaz . Bego oraingoz
horretan :[pagua], [eruaJ eta antzekoak arruntak dira Ultzameraz .
IZAGIRRE-ren zehaztapen honek argi adierazten du /o/-ren ebakera itxia
a-ren aurrean :
Beste ainbeste gertatzen da ó
/ ua, áqua, órrua ta abar esaten
dituztenean : pixka bat lágoa á oa órroa balira bezala egiten dituzte.
Baiña lóa (2s), yóa (2s.) esaten dutenenan, zearo garbi agertzen da
-ó- au. (IZAGIRRE 1966 : 404)
Baina ez da bakarrik -a artikuluaren ondoan, hitz erdian ere o + a
taldea joan aditzaren erroan * oa, itxia ebakitzen da :
yuan
nuaye
duazile
duaye
guazen
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Kontsonante sudurkariaren aurrean sudurreztapenaz gain
inflexionatzen da eta batzuetan [u ] izatera ere heltzen da . MOUTARD-ek
ere testigatzen du hersketa hau kasu bakar batean : egun un, gure ustez
asimilazioaren ondorioz sortua bide dena : u-o > u-u .
Hersketa mota hau ohizkoa da iparralde osoan, eta baita
mendebalderago ere : bizkaieran bertan badira honen aztarnak . Badirudi
okzitanoaren eraginez sortutako berrikuntza dugula honako hau . Dena den,
oso aspaldikoa da, ECHEPARE-k eta LEICARRAGA-k batzuk nahiz besteak
erabiltzen baitzituzten (hon, hun, onsa, unsa, hongui, hungi) . Ondoko
haraneko hizketan, Baztanen ere honelakoak usu eriden daitezke, eta hain
zuzen ere, n aurreko o > u erakusleetan oso ohizkoa da : hunetan, hunek
etab .(cf . SALABURU 1984b : 180) . Ultzamerara, ordea ez da hedatzen eta bi
aldaki hauen arteko isoglosa bat, fenomeno fonetiko honetan oinarri daiteke,
beraz .

/e/

lol-ren

arteko

txandaketa

eta

asimilazioak

Ultzameraz fonema ertainen arteko txandaketa sortzen da .
Fenomenoa ez da arrotza euskararako, nahiz usu ez den testigatzen . 19
Orokorrean ahultze bilakabideei egotzi behar zaizkie txandaketa hauek .
Ingurune hauetan, asimilazio aurrerakaria nahiz atzerakariaren
eraginarengatik sortuak bide dira :

a)Asimilazloak

o-e, e-o -> o-o
oren /oron (Etxaleku)
erotsa / orotsa (= erauntsia egiten dueneko soinua)
txekorra / txokorra
enbor(orok .) / onbor(U)

o-e > e-e
ote/ete
omen/euren

b) Txandaketa fakultatibotzat har ditzakegu honakoak :

19 CAMPION-ek (1977 : 90) aipatzen du : ' La permutación de la e en o no es de las
más frecuentes en euskara' .
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illoba / illeba2 0
arropak / arrepak (Gold)
c) DIsImIlazioaren adibidea izan daiteke honako hau :
o-o

->

o-e

solomoak > solemuk (Gold)
Sandhi kasuetan e/o txandaketa sortzen da Ultzaman : bertze + bat, batzuk
bilkuretan 21 :
bertze bat
> berc[oa]t
bertze batzuk---> bertz[oa]tzuk
Halarik ere, ohizko forma (e -->i/_a) eriden

daiteke : [berciat]

Halaber, a/o txandaketa eriden daiteke Ultzaman ere . 22 Lexema deklinatu
hauetan, -o- aukeratzen da Ultzaman, goi-nafarrera hegoaldekoan bezala :
bitartean (orok .) -> bittartio
batera (orok .) -> batio

111 .1 .5 .

/u/

Fonema

Definizioak .
Artikulaziozkoa : goikoa, atzekaldekoa

20 Txandaketa berbera testigatzen da Oltza eta Goñin (g .-naf . hegoaldekoa) eta

baita gipuzkeraz ere, txandaketa hau aski zabaldua da ; batetik a/i txandaketa,
eta bestetik o/e : elleba/iloba/illoba/illeba ditugu (ONDARRA 1982 : 139) ; herri
hauetan ere, estomago/estomago testiga daiteke .
21 Posible da bilakabide hau gertatzea, ezpainbiko baten ondoan dagoelako :
bertzebat > bertzeuat > bertzeoat .
22 Bestaldetik, morfologiaren atalean azpimarragarria da ondoko aldaketa
fonetiko hau : -(r)en genitibo mugagabearen morfema [on] ebakitzen da bat

mugatzeaileaz jarraitua denean : neskaren bat -> [neskaon bat] ; mutilen bat ->
[mutillon bat] . Idatzitako testu gutxietan ere testigatzen da aldaketa hau . Ikus
Astete-rengandik hartutako ondorengo erreferentziak : becatu mortal onbat,
becatu grabi onbat (B42) ; peligro-on bat (B12) ; obra-on bat (B12) ; peligro-on
bat (B 12) ; fedeco gauce on bat (B 28) . Aurrean esan bezala, -en morfemaren
testigutzarik ere badago, -peligruen batían (A6)-, beraz beti txandaketa izango
da nagusi .
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Ezpainak /o/ bokalarentzat baino irekiago eta borobilduago . Mihia
ahoaren atzeko aldean /o/-rentzat baino gehiago jasotzen da . Mihi puntak
beheko hortzak ez ditu ukitzen .
Euskalki ezberdinak aztertu dituztenek azpimarratu dute /u/-ren
ebakera ireki hau . Hona hemen ROTAETXE-k dioena :
/u/ realizaciones generalmente más abiertas que las del castelllano o
las del francés . Parece presentarse, lo mismo que las realizaciones
de %i/ una tendencia a abrirse, lo cual parece poder interpretarse
como resultado de la poca tensión que caracteriza su articulación .
(. . .) En la pronunciación observada en Ondárroa, se tiene la
impresión de que los puntos de articulación de Q abierta y Q cerrada
están muy próximos más que los de í abierta y g cerrada (. .)
Realizaciones como (meriku bat) (meriko bat) parecen alternar en
la pronunciacón , hecho que nos llevará en el momento de tener que
fijar las bases nominales, a admitir que ciertas bases de vocales
posteriores parecen permitir variantes libres sin repercusión en el
sistema . (ROTAETXE 1978 : 52)

GAVEL-ek ere fenomeno berbera azpimarratzen du:
Le timbre extrémement ouvert que I'u prend ainsi chez nombreux
un Bearnais
sujets donne souvent aux étrangers l'ŕmpression d'un
Ustaritz
prétendait
de
bonne
foi
que
I équivalent
qui avait séjourné á
(GAVEL
1929
:
40
)
de 'Dites" était 'Errazo ".

o

Halaber, N'DIAYE (1970 : 120) eta NAVARRO TOMAS (1925 : 599) gauza
bera baieztatzera datoz :
Su timbre ordinario viene a ser algo más claro y más abierto que el
de la u del esp. turco, multa, busca, etc .

Baita TXILLARDEGI-ren hitzetan ere :
/u/-ren balio fonetiko irekia ezaguna da, era berean, beste
euskalkietan . Leitze-ko euskalkian (AN), esate baterako,
(dosoJ
harrigarria da duzu adizkiaren ahoskera : d uz u

"(TXILLARDEGI 1980 : 29)
P. ETXEBERRIA-k ere, Zaldibiako bokalen azterketa akustiko
zehatza egin ondoren, hauxe bera testigatzen du [i] eta [u] fonemekin :
"Atzeko saileko bokaei dagokienez, [u] et [o] kardinalen tartean kokatzen da
Zaldibiako [u], erdialdean baina bigarrenetik hurbilxeago . ( . ..) Baita
Zaldibiako [i]ren eta [e] kardinalaren artekoa ere .' (P . ETXEBERRIA
1991 : 660)
Aurrean aipatutako autoreek diotenez, u/o alternantzia, edo /u/
erlajatua egitea, euskalki guzien berezitasuna da . Honenbestez, eta aipamen
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hauen guztien ondoren badirudi o itxiaren eta u irekiaren artikulazio
puntuak oso hurbil daudela . 23
Azkeneko hitz hauek laburbiltzen dute orain arte esandakoa :
"Teniendo en cuenta ambos factores (abertura/cierre) y
(anterior/posterior) se explicarían las dificultades de delimitación
de timbre entre estos dos grupos vocálicos : (e] con [i] y (oj con [u]
que se producen con tanta frecuencia en el habla . Por su parte, al
vocal [a], como en otras lenguas, mantiene el grado máximo de
abertura con una diferenciación muy clara respecto a las otras
vocales, ahora bien, teniendo en cuenta su carácter central se aprecia
sin embargo un ligero desplazamiento hacia la serie velar."
(ETXEBARRIA .M . 1991 : 649)

Azken batean fonemak definitzen dira hasierako bi formanteren
produktuaren ondorioz, bat abzisaren adarrean dagoena eta bestea,
ordenaden adarrean . Hizkuntza bateko informatzaile askoren errealizazioak
elkartu ondoren, fonema bokalikoa definitzen duena aterako da, eta hau ez da
puntu bat izango, "hodei estatistiko" bat baizik . Kontua da, hiztun
bakarraren errealizazioak jartzen baditugu koordenatuen adar horretan,
"hodei estatistiko" bat ere aterako zaigula, hauek izango direlarik fonemak
definituko dituztenak . Halaber, fonema bakoitzaren "hodei" ezberdinek
inbadi dezakete bestearen lekua, bi hiztun ezberdinekin gertatzen den
bezala . Aurreko guzti honengatik argi ikusten da, fonemen burutzapenen
arteko "segurtasun bazterrak" idealizazio bat besterik ez direla . 24
ALLIERES-ek (1992 : 182) ongi zehazten du gizaki bakoitzarengan
aurki daitekeen polimorfismoa :
Dans cette mobilité constante, cha que nouvelle utilisation dune unite
linguŕstique, phoneme, morpheme, lexéme e tc. s e présente comme un
événement nouveau, of le "ciblage" des reflexes se renouvelle luí
aussŕ, aboutissant á I'émission de produits jamais identŕques, comme
23 M . ETXEBARRIA-k egindako azterketaren bidez, argi agertzen da [u] eta [o]ren artean gertatzen den fenomenoa antzekoa dela : 'La zona de dispersión
originada por estas invariantes presenta concomitancias con la establecida por la
invariancia de la vocal [o], de un modo semejante a lo que hemos visto en la [e]
respecto de [i] para el dialecto vizcaíno .'(ETXEBARRIA M . 1991 : 648)
24 Hona QUILIS-ek (1988 : 40) dioena segurtasun bazterrei buruz : 'Todo fonema
tiene su campo de dispersión, es decir, sus realizaciones no deben sobrepasar los
límites acústicos y articulatorios (márgenes de seguridad) que están
condicionados por los capos de dispersión de los demás fonemas del sistema
fonológico de la lengua .' Oso interesgarriak dira hizkuntz ezberdinetako triangelu
akustikoak ikustea, eta bereziki banatze-eremuak erakusten dituztenak . Beroietan
oso argi nabarmentzen baita aurrean esandakoa, alegia, bokal baten banatze
eremuak, beste bokalaren lekuan sar daitekeela . (ik. ETXEBERRIA P . : 1991 : 662
eta hur .)
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nous l'avons déjá suggéré tout a l'heure . A celle dun pojnt fixe aú
viendrait ŕmmanquablement frapper quelque déclencheur
linguistique, on préférera l'image de quelque cible oú les "ímpacts*
successŕfs ne se superposeraient qu'assez rarement .
Interesgarria izango litzateke, honetarako, eremu honetako bokal
kardinalen sistema zehatza jakitea ; berau, bokalen artikulazioan gertatzen
diren muturreko posizioena da . P . ETXEBERRIA-ren arabera :
Cardinal i is the 'closest' possible 'front' vowel ; if the tongue were in
a higher position the sound produced would be a consonant (fricative
j) . Cardinal is the 'openest' of the 'back' vowels ; if the tongue were
retracted further, a fricative consonant of the taype would
result. "(1 991 :66 1)
1 11 .1 .5 .1 .

o/u-re n

arteko txandaketa

Esandako aurreko guztiarengatik, atzeko fonema hauen txandaketak
ugariak izaten dira : dilazio, asimilaketa edota beste arrazoi
ezberdinengatik . Izan ere, aldaketaren eragileak mota askotakoak izan
daitezke . Ultzamako euskaraz (Ultzama, Atetz, Anue) ohizkoak dira
txandaketa hauek, silaba hasieran tartean edo bukaeran, aldaera
fakultatibotzat har ditzakegu, sisteman eraginik gabekoak 25
a) Silaba hasieran
Silaba hasieran nahiz erdikoetan sortzen dira txandaketa hauek ;
herskari baten ondoan izaten dira ohizkoenak, (herskarien barnean sartuko
genituzke kasu honetan sudurkariak eta afrikariak ere), ahoa itxi egiten da
bietan fonema horiek ebakitzerakoan .
m[u](g)ittu /m[o](g)ittu
[u]txalarra /[o]txalarra
[u]kondo/ [o]kondo
[u]kabile /[o]kabile
b) Tarteko silaban
arp[o]gíe (U) / arp[u]gíe
mak[o]mia(U) / mak[u]mia

25 Zubereraz ere bi fonema hauen arteko txandaketa diakronikoa eta sinkronikoa
gertatzen da ; hau dela eta Peillen-ek proposatzen du honako banaketa : 'o
sendoak' eta 'o ahulak' bagenituzke hala nola 'o'rekin diren hitzetan : óro,
ól(h)o, 611o, ótso, óso etab ; gero 'o' ahulak hon/hún, non/nún, gizón/gizun,
nore/pure (Z. zaharrean ohore/uhure bikunetan . Agian 'o'tik 'u'ra eta 'u'tik
'i'ra igarotze horretan badago katea lotura bat, zubereraz beste euskalkietan
baino nabarmenago dena . (PEILLEN 1992 : 253 )
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c) Silaba bukaeran . Hauek asimilazioz eragindakoak dira, aurreko
silabaren bokalak eragiten baitie :
multz[o] / multz[u]
lengus[o] / lengus[u]
txung[o]r /txong[u]r

111 .1 .5 .2 .

/U/,

/O/-ren

arteko

bokalen

neutralizazloa

Ultzameraz gertatzen diren txandaketa hauez gain, /u/ fonemaren
ahoskera irekia testigatzen da oso modu sistematikoan Basaburuko herri
batzuetan . Txandaketa eta tinbrearen desplazamendu hauek guztiak ez dira
beti oso fenomeno argiak, eta sortzen den hotsa, jatorrizko bokal eta
aldatzen duenaren artean egon daiteke .
Txandaketa hauek beti balio ertaineko bokaletan gertatzen da, eta
ezartzen den erlazioa, irekitasun ertaina eta gutxiena dutenen artekoetan
datza . Fenomeno hau ez da arrotza gaztelaniaz, ALARCOS-ek apuntatzen
duenez. 26.
Bokalen neutralizaziotzat zenbait lekugunetan gerta daitekeen
aurkakotasun fonologiko baten desagertzea adierazten da . Aurkakotasunaren
biotako elementu baten ezaugarri bereizleek beren balio fonologikoa galtzen
dute eta aurkakotasunaren elementu biek erkide dituzten ezaugarriek
bakarrik diraute baliodun . (UZEI 1982 : 341) .2 7
Jakina denez TROUBETZKOY-ek28 bi neutralizazio mota bereizten
ditu : lehenengoa ingurunearen eraginaz baldintzatutako nautralizazioa, eta
bigarrenik, egiturak baldintzatutako neutralizazioa .
Lehenengo kasuan, ondoko fonemen eraginaz suertatzen diren
neutralizazioak biltzen dira, hauek asimilatzaileak eta desasimilatzaileak
izan daitezkeelarik . Bigarren motakoetan, neutralizazioak zentrifugoak edo
murrizkorrak izan daitezke : lehenengoetan, aurkakotasun fonologikoa, hitz
edo morfema baten mugetan gertatzen da, euskaraz /r/ vs ./
aurkakotasuna . Bigarrenetan, hots murrizkorretan, neutralizazioa silaba
guztietan gertatzen da, adb . Palaueraz, Mikronesian erabiltzen den
hizkuntzan, azenturik ez daukaten bokal guztiak [a] bilakatzen dira .

r/

SCHANE-ek 29 (1972) seinalatzen du, badaudela zenbait erregela
zeinen funtzioa segmentuen distantzia areagotzea den . Bestaldetik,
26 ALARCOS, E. ; Algunas cuestiones fonológicas deI español de hoy' In Presente y
futuro de la lengua española 11, Madrid, 1964, 152 orr.
27 UZEI, 1982 : Hizkuntzalaritza hiztegia . ( 2 ale)
28 Neutralizazio moduei buruz ik . HYMAN (1981 : 42 eta hurr) .
29 Ikk honi buruz HYMNAN (1981 : 293)
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errusierazko dialektuetan gertatzen diren bokalen neutralizazioak aipatzen
ditu, eskema honi jarraituz :

i e
I/
i

u o
I
/
u

a (azentuatua)
I
a (azentuatu gabea)

Silaba azentudunetan bost bokalen kontrastea agertuz / i, e, u, o, a/
eta azentugabeetan hiru bokale / i, u, al . Silaba bateko azentu ezak bokal
horren identitatea iluntzen du . Zentzu honetan dio, perzeptzio distantzia
areagotzen duten erregelak, naturalak izango liratekeela .
Basaburuko zenbait herritan fonemen neutralizazioa mota honetakoa
litzateke :
i
\

e
I
e

u
\

o
I
o

a
I
a

Guk ez dugu uste aipatutako fenomeno honek azentuarekin zerikusi
haundirik duenik, ahoskatzea suertatzen den tentsio ezarekin baizik ; delako
irekitasun hau gertatzen da monosiliaboetan, eta hauek hain zuzen ere,
azentua eraman ohi dute silaba bakar horretan .
Esandako honengatik guztiarengatik, badirudi Ultzaman aldaerak
fakultatiboak diren bitartean, Basaburuko herri hauetan bokalen
neutralizazioa proposa daitekeela . Egokia da kasu honetan, bada,
artxifonema bat proposatzea . Delako artxifonema hau, neutralizatutako
horien antzekoa da, baina ez berdina, hizketa mailan errealizazio bat edota
bestea izan dezakeelako . /E-I/ eta /O-U/-z osatutako artxifonementzat,
aldaki irekia da ohizko errealizazioa .
Hurbileko asimilazio bokalikoaren froga, erabilgarria izan daiteke,
bi fonema hauen arteko neutralizazioa gertatu denentz jakiteko . Halarik
ere, ezin da erabateko frogatzat hartu, hain zuzen ere eremu honetan
erregela hau indarra galtzen joaten delako, eta ingurune berberan
txandaketak ohizkoagoak izango dira (Ik . hurbileko bokal asimilazioa :
111 .1 .6 .3 .) . Esandako honengatik, bada, asimilazio erregelak jokatu ez duen
kasuetan, salbuespenak ezin zaizkio egotzi bokalen neutralizazioari
bakarrik, legearen indarraren beherakada ere jokoan baitago . Alegia,
Basaburuan torre a (= etorri da) baldin badugu, I-E-ren arteko
neutralizazioari egotzi ahal zaizkio, E-n neutralizatu baita edota
erregelaren eraginaren beherapenari, beti ez baitu asimilazioa eragiten .
/U-O/ fonemarekin aztertutako fenomenoak, eta /I-E/-renak
eremu berean jokatzen dutenez, honako aurkako errealizazioek banatuko
dituzte bi eremu hauek :
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Arrarats
etorre a
argitto a
herreat

Ultzama
torri de
argitu de
herri bet

Eusk. batua
etorri da
argitu da
herri bat

Berriro ere esan behar da, idatzitako adibide hauek nolabaiteko
eredua osatzen dutela, baina aldaera hauek ez direla zeharo sistematikoak,
eta ohizkoa denez, batzuetan polimorfismoa sortzen da .
ROTAETXE-k azaltzen duen egoerak ere, antzekotasunak erakusten ditu :
No creemos que se trate de neutralización del rasgo cerrado de /u/
puesto que las posiciones no son sistematizables y las dos
realizaciones son imprevisibles . Por otra parte, otros datos de la
lengua como la armonía vocálica (que sólo se da con /ul) permiten
concluir que /u/ se opone a /o/ como cerrada a media . (ROTA ETXE

1978 : 52)
Fonema hauen neutralizazioa dela eta, batzuetan arazoak sortzen
dira, hain zuzen ere, izenordeen eremuan, singular eta pluraleko bigarren
pertsonen ezberdintasuna egitean . Hona hemen nola soluzionatu den azken
posizioan, eta silaba bakarretan beharrezkoa den ezberdintasun
morfologikoaren mantentzea .

Arrarats
2 .p . izenordea(tú)
zok
2.p . morfema
-zo
2 .p .pl . izenordea(vosotros) zuk

Ultzama
zuk
_Zu

zuek

Eta hauek izan dira emaitza hauek eragin dituzten bilakabide
fonetikoak:
u >o, irekitasun bilakabidea ; eta bestaldetik ue >u monoptongaketa edo
asimilaketa . Elkarren arteko desplazamendu bat sortu da eta forma batek
bestearen lekua hartu du, morfologikoki berregituraketa bat gertatu
delarik30. Honetaz mintzo zaigu MARTINET :
Las extensiones semánticas, la composición, una reorganización
morfológica, aportarán a menudo soluciones fáciles a los problemas
que pueden surgir cuando una oposición funcional importante se halle
amenazada por la tendencia de dos fonemas a confundirse (MARTINET

1974b : 82)
30 lngurune berberan ager daitezkeen bi terminoetan, homonimia gertatzen
denean ; hizkuntzak ordezkapen lexikoaren prozedura hartu ohi du . Adib . seseo eta
ceceo dagoen eremuetan, gaztelaniaz cocer eta coser batera etortzen dira,
orduan, azkenekoaren ordez, cocinar erabiltzen da, Ameriketako hizkeran .
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Presioaren ondorioz erreakzio kateqa sortzen da, non fonema batek
bestearen eremua hartu duen, eta bigarren hau ere konfusioa ekiditeko
mugitu da, MARTINET-ek adibide honen bidez azaltzen du fonemen arteko
presioa :
Llamamos A al fonema cuyo campo normal se desplaza, B al que está
separado de A por un margen creciente y C al que está separado de A
por un margen decreciente . La situación dinámica se presentará
entonces de éste modo;
B
A ->C (MARTINET 1974b : 69)

Funtzionalisten arabera, aldaketak ez dira sortzen komunikazio
beharrak kontutan hartu gabe, eta horregatik baztertzen dituzte lege
fonetikoen izakera "itsua" zeren fonemek funtzio bereizlea baitute . Beraien
ustez aldaketa hauek eragin ditzakeen faktore bat elkarren arteko
ulergarritasuna mantentzeko beharra izan daiteke, honetarako oposaketa
fonologikoak mantendu behar baitira.
Honako hau da izenordeetan sortzen den fenomenoa u > o irekitasuna dela
eta:
2p.s g
zuk
2 .p .pl
zuek
B

>

>

[zok]

[zuk]
A

C

Adibide hau hartuta esan dezakegu : A, C-ri hurbiltzen zaiola eta Btik urrutiratzen dela . B-ren eremua manten daiteke zegoen bezala, A-ren
aldaketa gertatu baino lehenago bezala, kasu honetan, A-ren aldaketak ez du
eragiten B-ren konportamentuan .
Beste posibilitate bat da B, A-ren aldera mugitzea /ue/-ren
monoptongaketaren joera ezaguna baita ; modu honetan katezko erreakzioa
sortzen delarik . Halarik ere, monoptongaketa joera honek, sostengu
haundirik ez badu ere, esan daiteke B-k "aprobetxatu" duela, hutsik
gelditzen zitzaion lekua A-ren desplazamenduarengatik sortuta .
En la práctica, y sobre todo en cambios ocurridos en el pasado, es
difícil decidir si se trata de una cadena de atracción o de presión, a no
ser que existan testimonios que documenten certeramente cuál fuá el
primer cambio que se produjo . (Y1-1-ERA &GUTIERREZ 1982 :371)

Aipatutako honen ondorioz, Arraratsen honakoak izango ditugu :
zuri [zooij
zuei (zure]
(zuk-neri)

> gustatzen zaizo
> gustatzen zaizu
> zok eman deezo

orok . zaizu . Te gusta
orok . zaizue . Os gusta
orok . didazu . Me has dado
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(zuek-niri)

> zuk eman deezu

orok didazue. Me habeís dado3 l

111 .1 .5 .3 . u > o eragiten duen ingurunea .
Aztertuko dugu u > o aldaketa hau zein ingurunetan gertatzen den .
Silaba bukaeran agertzen da usuenik aldaketa hau :
a)Herskariaren ondoan .-tu .-du-zbukaturiko aditz partizipioetan,
Silaba bukaeran -tu,-du bukaera duten partizipio ugarietan :
jabonato
garbito
sarto
bildo
bildota
harto
pagato
leitto
eskriitto

hozto
gosaldo
garbitto
gelditto
akaato
jakindo
izando
banato
ibillo

Ibillo (Berueten), < ibildu, du/tu partizipioa dutenen analogiaz
sortuta . Hau izan bide da eboluzioa : ibili -> ibildu -> ibillu -> ibillo
Beste lexemetan ere : beando.
Pluraleko lehenengo pertsonaren izenordea : Go eta gok (nosotros)

b) Txistukari bizkar albeolareen ondoren .
Ugaritasunezko atzizkiekin : zu . Adib . : kakamokizo .
c) Aditz trinko eta laguntzaileak
.*Edun aditzaren erroa /-o-/ da, eta -zu morfema [zo] ebakitzen da
dakiz[o]
Aiz[o]!!
Eosten baz[o] (baduzu)
Txuleta jate oz[o] (duzu)
Esan nahi al tz[o] (duzu)
Hona hemen Basaburuko herrietan -Itsaso, Beramendin-, *edun
aditzaren flesioetan nola agertzen den fenomeno hau modu argian :
31 -zu morfema pluraleko 2. pertsonena, -Basaburuan aurkitzen dena -zte
morfemekin ere txandakatzen da .
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Nork ekartzen ttu /tto (ditu)
Libretan paatu beaot (behar dut)
Aguantatzen bao (badu)
Mixtoa sartzen do (du)
zaitut (zaitot)

Zo (=zu)- tik eratorritako izenordeen deklinabidean ere, hauxe bera dugu :
zure ->zoo (Zoo herrin)
zuregana -> zogana
zurekin -> zookin
d) Izena forma muaaaabean doanean, eta aipatutako herri hauetan , -/o/
ahoskatzen da . PAGOLA-k egindako galdetegian honen isladapena ikusten da
(PAGOLA 1992a I eta II)
Hurrengo zenbaki horiek galderaren zenbakiari dagozkio, eta
transkribaketak Arrarats herrikoak dira .
Mugatua

Mugagabe

eskuu
katuu
porruu

esko bat-132
hiru kato -43B
hiru porro-136B

Baita beste lexema hauetan ere:
eskura
egin ditut
ditut
zenbat listu
ezin egin dut
hiru itsu

[és korá] 130
[eints ot] 165A
[t§ ot] 165B
[sémátlís to] 166B
[esíneíndót] 170
[iruicó] 183B

Beronen ustez interesgarria suertatzen da -u bokala -o
bihurtzearen fenomeno hau artikuluaren morfemarik gabe doanean .
Ultrazuzenketa baten aurrean gaudela dio :

Interesgarritasuna forma mugagabeak sortzen du, "u" bokala "-o"
bihurtzen bait da artikuloaren morfemarik gabe doanean .
Ultrazuzenketa bat da hau "-ua" nahastua dagoelako -oa "tŕk datozen
formekin eta horregatik hiztunek oker erabiltzen dute forma
mugagabea. Arraras, Donamaria, Sunbilla, Ituren eta OronotzMugaire dira, guk aztertu ditugun herrietatik, nahasketa hau egiten
dutenak. (PAGOLA 1992a-I : 91 )
Gu ez gaude zeharo ados ultrazuzenketaren hipotesi honekin,
kontutan izanik gainera beste ingurune batzuetan ere gertatzen dela,
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-adizki laguntzaileetan, izenordeetan eatb- eta kasu hauentzat azalpen hori
ez dela baliogarria .32 .

111 .1 .5 .4 .

Banaketa

dlatoplkoa

Fenomeno honen banaketa diatopikoa zein den aztertuko dugu orain :
Lehenik, Basaburuko herrietan, -Arraratsen eta Berueten, hain
zuzen ere, Leitzatik hurbilago eta mendebalderago dauden herrietan eta
Arakilgo euskalkitik hurbilen daudenetan ere- joera hau modu
nabarmenenean agertzen da .33 Basaburuko beste herrietan, Goldaratzen,
Itsason etab, ez da hain sistematikoki egiten u-ren irekiera hau, baina
alternantziak daude . Horrelako formak Aldatzen ere aurkitu ditu PAGOLAk, beraz, ez da harritzekoa herri hauetan aurkitzea, Larraungo hizketatik
hurbilago daudelako herri hauek hain zuzen ere .
Bestaldetik, PAGOLA-ren datuekin jarraituz, eremu zabalagoan
hedatzen dela ikus dezakegu . Herri sakabanatuak dira baina denak goinafarrera iparraldeko euskalkikoak : adibidez (Sunbilla, Oronotz),
Bortzirietako barietatean gertatzen da .
Halaber, Araizko euskaraz, nahiko ugaria da fenomeno hau : hitz
hasieran, nahiz bukaeran, nahiz -tu, -du-z bukaturiko partizipioetan .
Horrela transkribatzen baititu J .M . ETXEBERRIA-k (1985 : 127-142)
Gaintzako hitz hauek : [xostáto] jugar, [xoŕ ato] escardar, [moskórto]
emborracharse, [eldó a] viene (138 orr), [asmato] acertar, motíkoa
[chico], galdo [perder] (139 orr), [tepule] cebolla, [apaldo] cenar, (133
or), [bólcatu] empujar .
IZAGIRRE-k ere (1967 : 47)Altsatsuan u/o-ren arteko hotsa
testigatzen du, gutxiagotan suertatzen bada ere : zuloik (-Iuik), zegoban (guban), parrokuo (-kuu), alabio (-biu) .
Bestaldetik, ebakera hauek zeharo arruntak dira Leitza eta
Goizuetan, bereziki aditz laguntzaileetan :
nai tzo (= nahi dituzu)
in do ( = egin du)
ze nahi zo? (= zer nahi duzu?)
Esandako hau argi ikusten da hurrengo aipamenetan:
32 Antzeko fenomenoa gertatzen da Gipuzkoako beste herrietan, Azpeitian adb .
diru+ a > dirua > dirue ; edo katu + a > katua > katue ; forma mugagaberako diro,
kato' erabiltzen dute . Kasu hauetan, ordea, ultrazuzenketa delakoan gaude
33 Etxaleku eta Ultzamako hiztunei, u >o egiten duten hiztunek 'Leitza aldeko
kutsua' dutela iruditzen zaie
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Larraunen, leitzan, Malda-Errekan eta bertze leku batzutan !L gbihurtzeko biska handia dago : dut-dot, duzu-dozo, asmatu dut-asmato
dot eta bertze . Fenomeno honek ez du batere zerikusirik Bizkaieraren
eta Burundako dot adizkiarekin, dot hau, irudiz deut behialako era
zaharretik heldu omen baita : Ipar Nafarrera Garaiko dot hau, ordea,
dut-en era hertsia da .
"Zer pastentzizo? - zer pasatzen zaizu? (PAGOLA 1992a-I : 108)
Honenbestez, goi-nafarrera iparraldeko barietateeetan gertatzen
den fenomeno baten aurrean gaude . Oso fenomeno sistematikoa ez bada ere,
esan daiteke barietate hauetan (mendebalde aldera daudenetan) aurkitzen
dela : Gaintza (Araizko barietatea) ; Donamaria, Sunbilla, Ituren
Etxarri Aranatz, Altsasu (Arakilgo
(Bortzirietako barietatea) ;
barietatea) ; Arrarats, Beruete (Ultzamako barietatea)
Aldiz, ekialderago daudenetan, -Ultzama, eta Baztanen-, ez da
fenomeno honen azternarik aurkitzen .

111 .1 .5 .5 .

I/E

eta

U/O

bllakabidea transizio

eremuetan

Banaketa diatopikoari dagokionez, orain arte esandakoa laburbilduko
dugu ; bokalismo sailean, bi fenomeno ditugu : i > e rantz jotzen duena, eta u
>o-rantz jotzen duena : hauek markatuko dute etendura nabarmenena
Ultzama eta aipatutako Basaburuko herrien artean . Beste modu batez
esanda, euskararen beste barietatearen hasieraren seinaleak izan daitezke
aipatutako hauek .
Basaburuko herri hauetan, i/i eta u/ij-ren arteko aldaerak libreak
dira, orokorrean ezaugarri honek ez du suposatzen aurkaritza fonologikoa,
-aipatutako izenordeen kasuan izan ezik (zuk= 'orok . zuek', zok= 'orok.
zuk')-, bat edo bestea ebakitzeak ez baitu ekartzen ezberdintasun
semantikorik, alegia : ekuse edo ikusi esateak ez du suposatzen
ezberdintasun semantikorik.
Jakina denez, aldaera libreen nozio honek kritikak jasan ditu
LABOV-en partetik ; bere iritziz, aldaera libre hauek esanahi soziologikoa
suposatzen dute gehienetan, eta honenbestez, hau azaltzea interesgarria da .
Alegia, bere ustez aldaera libre hauen bariazioaren maiztasuna azaltzeko
erregelak eman beharko genituzke ; hiztun berberak aldaera bat erabil
dezakeelako egoera soziologiko konkretuan, eta bestea, beste egoera
batean . 34

34 Esaterako, ezaguna da frantsesaren hiztun batzuek erabiltzen dutela
dardarkari hobietakoa [r] giro familiarrean, edo herri txiki batean, baina afrikatu
Parisa joaten badira ; horrelako aldaketek,
ubularra den [i] erabiliko dute
gizartean ongi ez zabaldutako aldaerak isladatzen dituzte . Ospea duen talde batek
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Dialekto mota hauei 'mixed dialects' deitzen zaie ; aipatutako egoera
hau, ingelesez gertatzen denarekin pareka liteke :
(...)while there are large areas of northern and southern England
where the five-and six-vowel systems respectively are found, there
is also a transition zone of some considerable size between the two
where intermediate varieties occur. These are varieties which have
the contrast between /u/ and /A/, but only to a certain extent. The
southern six-vowel system is gradually spreading northwards, and
in this transition zone (depending also on phonological environment,
frequency of ocurrence, formality of style, and so on) some speakers
have trasferred or are transferring particular words from the /u/
pronuntiation to the /A/ pronuntiation . Dialects which are of this
sort we can call mixed dialects . (TRUDGILL 1986 : 59)
TRUDGILL-ek aipatzen duena, honako hau da : zenbait hiztunek hitz
konkretu batzuen ebakera aldatzen dutela /u/-tik /A/-ra ; hau da hain
zuzen ere zuk/zok-en kasuan gertatzen dena .
Baina isoglosa batek markatzen badu ezaugarri linguistiko bakar
baten muga, kasu honetan, honek ekarriko luke isoglosa ezberdinak egitea .
Badirudi argi dagoela ematen ditugun datu hauen arabera, 'aldaketa
linguistikoa" gertatzen ari dela . Saiatuko bagina isoglosak marrazten
ezaugarri linguistiko zehatz honi buruz 'hitz" bakoitzean oinarrituta, ez
genuke ziur aski oso datu zehatzik aurkituko . Hiztun bakoitzak, delako
transiziogune horretan baldin badago, ebakera aldakorrak izateko joera
izango baitu . Batzuetan (ekuse] ebakiz eta besteetan (ikusi]. Norbanakoaren
aldaketa hau zaila da isoglosa baten bidez isladatzea ; batez ere beti isoglosek
markatzen dutelako etendura bortitz bat, alde batean aldaki bat ezarriz eta
bestean bestea .
Isoglosen ezarketaren ordez, hau bezalako transiziogune baterako,
indizeen ezarketa izango litzateke : 100 indizea aplikatuz, [e] agertzen den
lexemari, eta 0, [i] erakusten duenari . Modu honetan, nolabaiteko
graduaketa izango genuke eta isoglosa zehatz eta markatu baten ordez, lerro
ez jarraituak eta 0-tik 100-ra bitarteko zenbakiak izango genituzke .
Isoglosaren alde batean, O-ra hurbiltzen diren kopuruak eta bestean, 100era hurbiltzen direnak .
Izan ere, dialektologian orok onartzen dute, hizketaren bariazioa
continuum batean zehar gertatzen dela . Teoria hau berriro ere indartu da
komunitate kriolletan egindako ikasketen bidez . Honenbestez, dialektologo
askok baieztatzen dute hizketan suertatzen den aldakuntza transiziozkoa
dela, eta ez bapatekoa .

har baitezake aldaera bat, eta beste batek, ospe gutxiagokoak, beste bat hartuko
duelarik . (HYMAN 1981 : 85)
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Bestaldetik, isoglosa eta continuum-aren arteko erabateko
inkonpatibilitaterik ere ez dago . Eremu batetik bestera joanez, batek
continuum baten inpresioa hartzen baitu, hasieran ezaugarri bat eta gero
bestea aldatzen joaten direlako . Honenbestez, isoglosaren kontzeptua, edota
isoglosa multzoaren kontzeptua, nolabait transizio eremu bateko
errealizazioak azaltzeko baliogarria izan daiteke .

111 .1 .6 .

Bokalel

111 .1 .6 .1 .

eragiten dieten

bilakabideak

Kanpo sandhiak

Kate mintzatuan bokal arteko eragina haundia da, eta hizketa
arinean, bereziki usuago gertatzen dira bilkurak eta laburdurak . Oraingo
honetan bi lexema ezberdinen arteko bokal eragiketaz arituko gara .
Jakina da, tinbre bereko bi bokal elkartuz gero, bat bakarra
bihurtzen direla . Degeminazio hau usuago gertatzen da, bokal horietako bat
azentugabea bada .
hiru urte
denbora hartan
gure eskola
anbertze euskaldun
anbertze etsai
beti fitxan

->
->
->
->
->
->

i .rur .te
den .bo.rar .tan
gu.res .ko.l a
an .ber .tzeus . kaI . dun
an .ber.tze .tsai
be .ti .txan

Korapilatsuago suertatzen da, ordea, bokalak trinbre ezberdinekoak
direnenan . SALABURU-k (1984 : 141 ) erregela honen bidez formalizatzen
du, eta honek balio digu ikusteko /a/-ren desagerketa, ondoko bokala /e/
edo /o/ denean . Ultzamerako ere aplikagarria da :
[+ BEHI ---> 0 / _ [+ SIL]
[- GOI]

gona + ok
0
[gonok]
monja hori
neska horrek
errota hure
zer da hori
neska horiek
gona hok
arrepa hok
neska honendako
eta urtero

-> mon .joi
-> nes .ko .rrek
-> e .rro .tu .r e
-> zer .doi
-> nes .ko .iek
-> go . nok
-> a .rre .pok
-> nes .ko.nen .da .ko
-> tur .te .r o
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eta etorri
eta ondoan
eta , irri
xenda hortan
eta + hola
eta + hori
eta + esne
manera +hortan

-> te .t o.rri
-> ton.duan
-> e .ti .rri
-> xen .dor .tan
-> e .to.la
-> e .to .ri
-> tes.n e
-> ma .ne.ror .tan

Beste lexema hauetan ere, bigarren bokala da nagusitzen dena, lehenengoa
desagertuz :
etxe honek
itxe hortan
beste itxan
etxe aldera
orduko hille
aurtengo uda
aise aski
etxe hok
trunku hok
ta hemen
ala izendu de

-> i .txo .nek
-> i .txor .tan
-> bes .ti .txan
-> i .txal .d e.ra
-> or.du .k i.lle
-> aur .ten .g u.da
-> ai .sas .k i
-> i .txok
-> trun .kok
-> te.men
-> a.li.zen .du.d e

Ondoren datozen kasuetan, enklitiko gisa hartzen direlako, e- galtzen dute :
hala ere
atzo ere
baita ere
ezta ere
bildu ere
hori ere
yabia ere
txokandria ere
guri ere

->
->
->
->
->
->
->
->
->

ha .Iá .re
a.tzo .re
bai .te.r e
ez.tá.re
b il .du .re
ho.ri .r e
y a.bia .re
txo.kan .dria .re
gu, ri .re

-ago morfema graduatzailea erantsi ondoren ere, hasierako -a galtzen da :
goxo + ago
makur + ago
manso + ago

-> goxógo
-> makúrgo
-> mansógo

-du, -tu-z bukaturiko aditz partizipioak + d-z hasitako aditz
laguntzailea eranstearen ondorioz, du- hasierako silaba galduko da :
yokatu + dute
afaldu + dute
pastu +duzu
aitu + dut

->
->
->
->

yokatute
afaldute (Izag . 1966 : 461)
pas .tu.zu (Izag . 1966 : 465)
ai .ttut (Izag . 1966 : 466)
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Halaber, gero aldiko -ko morfemaz bukaturikoak + du-z hasitako adizkiak
biltzean, du- galduko da :
utziko + dute
-> utzikote 35
-> kuskote
kusiko+ dute
-> koskotu (Izag . 1966 : 460)
kusiko + ditu
Baina -i-z bukaturiko partizipioak badira, u- mantenduko da :
kusi + duzu

-> kusuzu

Aditzetan suertatzen diren bilakabideak, atal ezberdinetan azalduko
dira ; hemen aipatuko ditugu, hasierako di- galtzen dituztenak, behar eta
-ten ondoren : (ik . Izag . 1966 : 462)
egin behar diñagu ->
erraten diñagu ->
behar diñagu ->

in biñau
errateñau
beñau

a + e -> a
Hiatoan dauden bi bokal ezberdinen kontrakzioak, sintaxian
sakontasun haundiagoko isladapena izango du, honako banaketa orokorra
emango duelarik : -a(g)ek > mendb . -ak ekiald . -ek.. Era berean *da-en >
mend. -dan/ ekiald . den.
Bi isoglosa hauek ez dira leku beretik pasatzen eta Ultzamako euskarak ere
jokaera ezberdina erakutsi du, batzuetan ekialdeko euskalkiekin lerratuz,
2 . adibidean bezala (-ak), baina besteetan mendebaldekoekin, 1 .an bezala
(den) :

1 . *a +ek
2. *da+ en

->
->

ak
den

Erlatiboa eta konpletiboaren morfema lotzean, ekialde eta GN eremu
osoan bezala, -e-z eraikitzen dira : *da+ ela > dela, zan +ela > zela etab .
Halarik ere, azpimarragarriak suertatzen dira CAMPION-en
baieztapen hauek, zeinetan Ultzamako euskara eta Basaburukoa alderatzen
dituen . CAMPION-ek apuntatzen dituen Basaburuko errealizazio hauek ez
ditugu guk testigatu, baina gerta liteke lehenago bizirik izana, eta orain
ebakera murriztuak bakarrik gelditzea (zun, dun) ; horrela balitz
Basaburuko euskara mendebaldeko joeratik hurbil egongo litzateke :
En el valle de Basaburua mayor (Nabarra), al revés de lo que sucede
en el de Ulzama, donde existe el cambio contrario, es muy frecuente

35 Gero aldiko forma berberak eriden daitezke GN Hegoaldean ere, aditz nagusia
+ d-z hasitako aditz laguntzaileak: Goñi,Oltza etabarretan : Ikoskot, ikuskozu,
ikuskok, ikuskon, ikuskogu, edo jankot (ik. ONDARRA 1982 : 161)
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la permutación de .2 en L Por ejemplo zuan "lo tenía", en vez de zupn ;
dun " que tiene, en vez de dun . (CAMPION 1977 :79)

111 .1 .6 .2 .

Asimilazloak

Kate mintzatuan segmentu batek, beste bat asimila dezake ;
asimilazioaz ulertzen dugu soinu batek ezaugarriren bat aldatzen duenean,
ondoko batekin identifikatzeko . Bilakabide honek bokal nahiz
kontsonanteetan du bere eragina, eta eragin hau modu askotakoa izan
daiteke . Lehenik bi asimilaketa nagusi bereziko ditugu :
A) Ukipenezko asimilazioa ; kasu honetan soinuak elkarren ondoan
daude .
B) Hurbileko asimilazioa, kasu honetan segmentu batek asimila
dezake urruti dagoen beste bat, tartean daudenak gainetik pasatuz .
"Bokal harmonia' deitutakoa, asimilazio mota bat dugu, beste atal
batean azalduko duguna.
Ukipenezko asimilazio hauek modu askotakoak izan daitezke :
erabatekoak, bokal edo kontsonante batek bere ezaugarri guztiak galtzen
dituenean : adib . Rios Rosas., bigarren lexemaren hasierako ( ŕ ] -k galtzen
ditu bere ezaugarri guztiak, [a] igurzkaria bihurtuz . Badaude asimilazio
partzialak ere, sail honetan asimilazio aurrerakariak, atzerakariak,
elkarren artekoak eta bikoitzak ezberdin ditzakegu : asimilazio
aurrerakarietan segmentu batek aurrean dagoena asimilatzen du, eta
atzerakarian, aurrekoak atzekoa asimilatuko du . Sudurkarien kasuan
bezala, aurrean dagoen kontsonanteak erakarri egiten du sudurkariaren
ahoskunea:
joan bada -> joam bada (Ik. sudurkarien saila : IV .5 .1 .)

Elkarren ondokoetan, soinu batek besteari bere ezaugarriak
pasatzen dizkio : [n d] taldean, [n] horzkaritzen da [d]--ren eraginez, eta [d]
frikari bezala mantentzen da, sudurkariaren eraginez . Azkenik, asimilazio
bikoitzean, soinu bat beste biren artean dagoenean honen ezaugarriak
hartzen ditu : -mente gaztelaniazko adibidean, [e] sudurkariak, bere
sudurkaritasuna hartzen du ondoko [m] eta [nJ-tik .
Baina asimilazio moduak ezberdinak izan daitezke, segmentuen
artean ezartzen den erlazioaren arabera aldatzen baita . Honenbestez,
sailkapen hau egin daiteke36 :
a) Kontsonanteak bokalen tasunak asimilatzen ditu, adibidez /i/-ren
ondoko 1-k edo n-k, i-ren tasunak asimilatzen dituzte .
b) Bokalak kontsonantearen tasunak asimilatzen ditu .
36 SALABURU (1984 : 99) ere honetaz mintzo da .
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c) Kontsonanteak, beste kontsonanteen tasunak asimilatzen ditu .
Adibidez sudurkaria ezpainbiko bihurtzen da /b/-ren aitzinean .
d) Bokalak, beste bokalen tasunak asimilatzen ditu .

Oraingoan, bokalen arteko asimilazio mota berezi batez arituko
gara, hurbileko bokal asimilazioa deitutakoa .

111 .1 .6 .3 .

111 .1 .6 .3 .1 .

Hurbileko

Bokal

bokal

asimilazloa

harmonla edo bokal

asimilazloa?

Asimilazioaren atalean bi bereizketa nagusi egin daitezke : hurbileko
asimilazioa eta urrutikoa . Sail honetan hurbileko asimilazioa izango dugu
aztergai . Asimilazio mota hau ez da oso arrunta gure inguruko
hizkuntzetan, bai ordea Afrikako hizkuntza askotan eta baita turkieraz,
hungarieraz, mongolieraz eta fineseaz . Kasu hauetan, silaba bateko
bokalak,- orokorrean lehenengoa edo azentuatua denak-, determinatzen du
morfemaren beste bokalen tinbrea . Bilakabide honi bokal harmonia,
metafonia, edo humlaut deitzen zaio .
Gure lanean atal berezi bat eskeiniko diogu bokal harmonizazioa edo
hurbileko asimilazio berezi honi . Dagoeneko autore asko mintzo izan dira
bilakabide honetaz : MITXELENA, JAKOBSEN, G . FANT, M . HALLE,
OÑEDERRA . Batzuek bokal asimilazioa, eta besteek bokal ixketa bezala
sailkatzen dutelarik . Gaurko fonologoen arabera, ez da oso egokia bokal
harmoniaren izendapena euskaraz gertatzen den bilakabide ezagunari (a->
e/i,u_) aplikatzeko . Beste arrazoien artean, bokal harmoniak beste
bilakabide gehiago suposatzen dituelako : tinbrea etabarren aldaketa .
Horregatik, euskarazko asimilazio honi, hurbileko asimilazioa deitzea
proposatzen dute .
HYMAN-ek horrela definitzen du bokal harmonia :
Por armonía vocálica entendemos la concordancia de todas las vocales
dentro de una unidad específica (suprasegmental) en un determinado
rasgo fonético. La cuestión estriba en interpretarlo como una
propiedad de los segmentos o de unidades más largas que segmentos
(por ejemplo, temas, palabras) . (HYMAN1981 : 278)
Bokal harmonia, osoa eta partziala izan daiteke : harmonia osoan,
morfema bateko bokalak beste bokala asimilatzen du . Baina bokal
harmoniaren kasu gehienak asimilazio partzialak dira, honek suposatzen du
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bokal batek beste bokal baten ezaugarriak asimilatzen dituela . Orokorrean
gehien asimilatzen diren ezaugarriak : aurrekotasuna edo atzekotasuna dira,
edota tentsioa eta ezpainbikotasuna . Lehenengo motako adibide bat
hungariera da, pluraleko atzizkia unk den atzeko bokalen ondoren, eta ünk
aurreko bokalen ondoren, hurrengo formek adierazten duten bezala :
hoz-unk 'traemos'
varr-unk 'cosemos'

üI-ünk 'nos sentamos'
ver-ünk 'batimos' (ik. HYMAN 1981 : 278)

Fonologian eztabaidatu da bokal harmonia bilakabide segmentala edo
suprasegmentala denentz . Morfema baten barruan suertatzen denean
harmonia, alegia, (# mugen artean) ez dago argi bokal batek bestea
asimilatzen duen edo bi bokalek konpartitzen duten ezaugarri bokalikoa
suprasegmentala denentz . Badirudi, hizkuntza ezberdinetan aztertutako
enfokeetatik, batean bakarrik ezaugarri suprasegmentaltzat hartzen dela ;
baina hiruetan bokal harmoniaren erregelak eragiten du muga
morfologikoaz gaineko asimilazioa .
Horrela dio HYMAN-ek :
De los tres enfoques, sólo el primero trata la armonía vocálica como
una propiedad suprasegmental . En los tres, la regla de la armonía
vocálica hace que se asimilen vocales separadas por límites
morfológicos. (HYMAN 1981 : 280)

Aurrean esan bezala bokal harmonia, asimilazio klase bat dugu . Atal
honetan erreferentzia egingo diogu erregela honen bidez azal daitekeen
bokal asimilazioari 37 :
a--->e/V C_]
[+ high]
Bi motatakoa izan daiteke asimilazio hau :

Asimilazio aurrerakaria
i
a ---> e / 1
u

w
Asimilazio atzerakaria
a ---> e

/

i
1
u
w

37 lnformazio gehiagorako, ikus TXILLARDEGI (1984 : 213)
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Edo beste hitzetan esanda, /i /eta /u / bokalen eraginez, /a/fonema
/e/ bihurtzen da . Bilakabide honen ezaugarri fonetikoak, irekitasunaren
mailan oinarritzen dira, alegia [+goi] tasuna duen fonema batek, gradu
batean ixten du ondorengo bokala . Bilakabide honen banaketa edo zabalera,
JAKOBSEN-ek aztertu zuen, eta lerro nagusietan honako hau da :
bizkaieraren zati haundia hartzen du, goinafarreraren (Leitza eta Ultzama)
eta zati haundi batera hedatzen da, baita GN hegoaldea, eta GN iparraldeko
hizkera batuz .
Diakronia mailan, badakigu orain euskara galdua dagoen Nafarroako
bailara batzuetan ez zela gauzatzen . Ditugun datuek erakusten dutenez,
Oibar aldean, adibidez, ez da sekulan horren arrastorik, Iruñerriko
toponimian, ordea, harmoniaren arrasto ugari ditugu, nahiz bokal
harmoniarik ez duen beste adibide pila bat ere aurkitu . Honenbestez,
Nafarroako eremuan, harmonia nahiko ugaria izan dela ondoriozta daiteke,
nahiz zeharo sistematikoa ez den izan .
Bestaldetik, aintzinatasunaren aldetik, esan behar da zenbaitetan,
Olloibarren bezala, harmonia XIX . mendearen bukaera arte edo gure mende
honen hasiera arte ez dela isladatzen, baina badira XVIII . mendearen lehen
erdirako adibide gutxi batzuk harmonia burutua zela erakusten digutenak .
SALABERRI-k (1991 : 622) dioenaren arabera, "bokal harmonia" izan den
tokietan beti izanen dugu, modu nahasgarrian edo garbiro, aldakuntza honen
aztarna zerbait, eta horrelakorik ez bada bokal harmoniarik izan ez delako
da".
TXILLARDEGI-ren hitzetan ere, Ultzama eremu honen barruan sartzen
da38 :
Bokale-harmonia bikoitz horrek halako gailurra-edo lortzen du
Hego-nafarrera garaian ; (. .) . Eta bokale- harmonia horren indarra
behera doalarik, Ipar nafarrera garaira heltzen gara (Ultzama-ra
bereziki) . (TXILLARDEGI 1984 : 214 ) .

TXILARDEGI-k dioenez, Ultzaman harmonizazioaren indarra jeisten
hasten da . Gure aldetik, esan beharra dago aldez aurretik guk aztertutako
eremua ez dela zeharo uniformea asimilazioari dagokionez . Erregela honek
Ultzamako herrietan indar gehiago du eta Basaburuan eta Imotzen hasten
dira alternantziak areagotzen, hain zuzen ere ; hauek oso noizbehinkakoak
badira ere . Polikiago eta zehatzago aztertuko dugu honako hau .

38 JACOBSEN ere konturatu zen honetaz :
There is a a kind of vowel harmony that occurs in more than one dialect area . A
vowel g_in an inflectional ending following a high vowel Lor-U-in the final syllable
of a stem changes to Q,-(. .)lt is also attested from the Guipuzcoan dialect of
Azpeitia and from the northern high navarrese dialects of Leiza and the Ulzama
Valley . .(JACOBSEN 1972 : 87)
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Aztertutako eremuan, asimilazio aurrerakaria da maiztasun
haundien erakusten duena . Asimilazio atzerakaria kasu bakan batzuetan
besterik ez delarik agertzen . Lehenengoaren kasuan Ti/-ren ondoan : neski,
naski (alternantzian) eta ai > ei diptongoekin : zenbeit.
Hizketa hau lehenengoz aztertu zuen ikerlariari, BONAPARTE-ri,
hain zuzen ere, ez zitzaion pasatu ultzameraz oparoa zen bilakabide hau .
Horregatik berebiziko garrantzia eman zion :
El cambio de la A en . tiene lugar en general aun cuando la ¡ y la y se
encuentran separadas de la ¡l por una o varias consonantes, y a veces
también cuando estas dos vocales y la a pertenecen a dos palabras
distintas . (BONAPARTE1881b : 67)

Bere laguntzailea zen ECHENIQUE-ri bidalitako gutunetan, aholku
berbera ematen dio honi buruz, ohar baten bidez : "N.B. La terminaison en g
m'est absolument nécéssaire pour Ulzama . J ái mes raisons pour y ten/r".

(ik . URQUIJO 1920 : 263) . BONAPARTE-ren interes honek bultzatu bide
zuen, -e jartzera sistematikoki 39 . Ez dakigu duela ehun urte erregela hau
horrelako maiztasunez betetzen zenentz, baina gaur egun esan dezakegu
salbuespenak aurki daitezkeela .
Asimilazio bokalikoa gertatzen da lexema baten barruan,
kontsonante bat bi edo hiru daudenean . Honako inguruneetan suertatzen da :
iCa, iCCa, iCCCa, inolako debekurik ez izanik morfema barruan tartekatzen
diren kontsonante kopurua . Beheko erregelaren bidez azal dezakegu :
I Coa, u Coa ----> I Coe, u Co e 40
iCC
iCC#
iCC
iCCC
¡CC

lnd/e/rra
arraultz/e/
bizk/e/rra
akostunbr/e/tu
arrisk/e/tu

Bokal asimilazioa usuenik, 1+1 eta /#/mugen artean aplikatzen da ;
eta beste erregeletan bezala, muga gramatikal batek asimilazio hau blokea
dezake . Muga hauek ere alda daitezke, esaterako #---> (+) bihur daiteke,
eta ondoren bokal asimilazioaren erregelak jokatzen du, hurrengo
lerrootan ikusiko dugun bezala . Gure helburua bilakabide hau aztertzea da,
alegia bokal asimilazioaren ingurune fonetikoaren azterketa egitea .

39(¡k . BONAPARTE 1881a, 'Orreaga : versión al dialecto vulgar de Auza'-ren
itzulpena, beronetan, bokal harmonia beti markatzen da)
40 Co ikurrak kontsonante bat edo gehiago ordezkatzen du .
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111 .1 .6 .3 .2 .

Hurbileko asimilazioaren Ingurunea

Asimilazio bilkakabide honek ez du estatus morfologiko berbera
hizkera guztietan . Horregatik suposa daiteke, azpisistema ezberdinak
daudela, euskalki eta hizkera ezberdinetan . Argi dago pisu morfologiko
berbera ez duela hizkeren arabera . Horregatik, zein ingurunetan gertatzen
den aztertzen saiatuko gara oraingoan :
1 .) a- organikoa daramaten lexemak, %J edo /u/ baten ondoan asimilatzen
dira . Morfemaz kanpo aplikatzen da erregela hau :
pille
dotriñe
karrike
giltze
freskure
artiste
sekule
Azpiko aurkezpenerako hartzen baditugu forma hauek, beharrezkoa dugu a
+a -> a bihurtuko duen erregela aplikatzea :
pilla +a
0
pille

karrika +a
0
karrike

giltza+a
0
giltze

Partizipioak ere, (-a, eta -ta-z
asimilatzen dira Ultzaman :

2 .)

famatu+a
ezkondu+a
egondu+a
egin+ a
amorratu+a
jubilatu+ ta
kozkortu+ta
eseri+ta

->
->
->
->
->
->
->
->

bukatutakoak)

sistematikoki

famatue
ezkondue
egondue
iñe
amorratue
jubilatute
kozkortute
eserite

Basaburuan, ordea, izenaren morfologian azalduko den fenomeno
berbera gertatzen da . Alegia, asimilazioa urrunago eramaten da, eta
ondorioz honelakoak izango ditugu :
ua -> ue ->uu, izenaren morfologiaren bukaera berberei jarraiki :
Ezkonduu zegon
Haundittuu eonen da .

mugatzailea eranstean, hau da morfemaren mugan ere, asimilazioa
gertatzen da. Izenaren morfologia sailean aztertuko dira base lexematiko
guztiei mugatzailea eransterakoan sortzen diren fenomeno fonologikoak .
3 .)-a
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Oraingoz esango dugu, asimilazioa arrunta dela, eta eremu batzuetan
puntu bat aurrerago ematen dela . Horrela ba, bokalez bukatutako lexemetan
alternantzia hauek izango ditugu . Mugatzailearen sailean, agertzen diren bi
talde nagusiak jarriko ditut hemen .
ULTZAMA

BASABURUA

-1 + a---> le
-u + a---> ue

-I +
-u +

haundie
txistue
mugimentue
sustantzie
begie

haundi
txistuu
mugimentuu
suztantzii
begli

a--->
a--->

II
uu

Kontsonantez bukatutakoetan, asimilazioa ohizkoa da eremu guztian,
ezberdintasun diatopiko haundirik ez dagoelarik . Formulazioaren ordez
adibide bat jarriko dugu, lehenengo aukera nahiko abstraktua gelditzen
dela iruditzen zaigulako, adib . _i,uC + a ---> e jarri ordez, mutil + a
jarri dugu .
Mutil + a
euskaldun +a
mutur + a
mutil + a

-> euskaldune
-> muturre
-> mutille

4 .)/ai /C_ ingurunean, /i / erdibokalak asimilazioa eragiten du
morfema barruan :
[al ]tezorro
[al ]petzen
[al ]tetxi
Eta morfemaz kanpo ere :
a(r)itz +a -> a(r)itze ; aita +a -> aite
Halaber, /ai , ei / beheranzko diptongoa morfema bukaeran gelditzen
denean, igurzkari sabaikoa /j/ sortzen da, -a mugatzailea asimilatuz .
urdai + a
[y]
urdaye

be¡ +a
[y]
beye
urda[y]e
andrega[y]e
amorra[y]e
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be[y]e
enda[y]e
5.) /ay /eta /ey / diptongoen ondoan, orokorrean gertatzen da, bai -batbatzu- eranstean eta baita morfema barnean ere . Hona hemen hiru motako
mugak :
Morfemabarruan
hauzalan
gauza
euskaldunak
euskara

->
->
->
->

hauzelan
gauze
euskeldunek
euskera 4 l

haur + a
arraultz+ a

-> haurre
-> arraultze

+muga

m
# una
kristau #bat
gau #bat
kristau #batzu

-> kristau bet
-> gau bet
-> kristau betzu

6.) /ei / diptongoaren ondoan, hitz barruan eta klitikoetan .
begiratu
bei # bat

->beiretu
->bei bet

7 .) Kontsonante igurzkari sabaikoak ere asimilazioaren eragileak dira .
bata[y]etu
ma[y]etza
dese [y]etzen
na[y]ego
ge[y]ego (Astete)
Ia[y]etu
8.) Kontsonante sabaikarien ondoren
Jakina denez %i/ fonemak ondoko (I,n) kontsonanteak palatalizatzen
ditu, eta ondoren asimilazioa eragiten du . Bokalerdiak asimilatuak gerta
daitezke, baina hurbileko asimilazioa gertatzen da, nahiz [i ] ez agertu .
agina

> [an e ]

litagina

> [litan e ]

41 (Ik.BONAPARTE, 1881 : 68)
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saila

>

[sal e ]

erdoila

> [eŕ do e e ]

Halaber, i bokal osoaren eraginak, asimilazioa eragiten du : ille, iñe .

9.) Hitz azentudunak
Azentua daramaten silabek ere, asimilazioa jasaten dute . Asimilazio
erregela hau morfema barnean aplikatzen da .
biér
aitétxi
billétu
Lizéson
aipétzen
izéten

uséye
ikésten
ukétu
gustétzen
ikési

Mailebu berriak asimilatzen dira ; hauetako guztiak lehenengo
konjugazioko gaztelaniazko maileguak dira :-ar-en bukatuak . Ultzamerak
horrela egokitu ditu :
akostunbrétu
pintétu
imitétu
bijilétu
kanbiétu

makinétu
batayétu
estudiétu
Iayétu
usétu

-tu-z bukaturiko partizipioen erroa asimilatua suertatzen da .
Hurrengo adibide hauetan ikusiko dugu zein asimilazio motak duen eragina
ingurune honetan : aurreko fonemak edo atzekoak eragin baitiezaioke .
Alderatzen baditugu honako adibide hauek, -aurrean eta atzean IV edo/ u
/dutenak- :
/anima + tu/
/usa + tu/
/bijila + tu/
/gusta + tu/
/m intza + tu/
/izan + tu /

->
->
->
->
->
->

animetu
usetu
bijiletu
gustetu
mintzetu
izendu

eta honako hauek :
Axakatu eta ez * axaketu
Gosaldu eta ez *goseldu
Akabatu eta ez * akabetu
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Argi ikusten dugu harmonizazio aurrerakaria dela funtzionatzen
duena, eta atzerakariak ez duela funtzionatzen, azkeneko adibideek argi
frogatzen dutenez ; alegia, -tu, -du morfemek ez dute eraginik, atzeko
fonemetan .
10.) -la, esaldi konpletiboen morfemak, asimilazioa jasaten du Ultzaman
bakarrrik . IZAGIRRE-k (1966) ere horrelakoak testigatzen ditu . Imotzen
eta Basaburuan horrelakorik ez da inoiz ere agertzen .
Morfema muga # da, alegia, aditz laguntzailea # la.
Zaigule (Izag.)
Atzo eman biar nittizule oyek eta bátrerez éman . (Izag .)
Kontestatu diogule(Izag .)
Eskribitu zigule (Izag,)
Botzen ditugule
Etzazule in ja

11 .) -ka morfema adberbiogilea ere Ultzaman asimilatzen da baina Imotz
eta Basaburua aldera ez da hedatzen .
#ka
laburke
harrike
mallúke
muturke
12.) Bat-ekiko mugagabeek bokal-asimilazioa jasaten dute, eta bat
klitikoa dela erakusten . Esan daiteke orokorra dela asimilazio mota hau,
nahiz txandaketak izan, zenbaitetan .
Kontsonantez nahiz bokalez bukatutako lexemak asimilatzen dira :
Goiko bokalez bukatutakoak + bat ;
-I,

-u + bat
baserri + bat
mendi + bat
gau + bat
tonu + bat
leku+ bat
afari + bat

->
->
->
->
->
->

baserri bet
mendi bet
gau bet
tonu bet
leku bet
afari bet

i,u C + bat
lagun + bat

-> lagun bet
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mutil + bat
-> mutil bet
aritz + bat -> aritz bet
gorputz + bat
-> gorputz bet
I,j,u,w

+

bat

anai + bat
arrazoi +bat

-> anai bet
-> arrazoi bet

Banaketa diatopikoa
Hauek dira Ultzaman erabiltzen diren ohizko formak . Batzuetan /b-/-ren Trikapena erakusten dute eta besteetan ez : bat/at eta bet/et;
hautazkoak dira, beraz, errealizazio hauek. Baina ikus dezagun nola
eboluzionatzen duten forma hauek mendebalderago, #bat erantsi ondoren .
Eremu honetan, hurbileko bokal asimilazioaren erregelak, goiko
bokaletan /-i,-u/ eta /-e/-z bokal ertainean bukatutako lexemei eragiten
die. Hona hemen bokal bakoitzarekin suertatzen diren ondorioak :
-e + bat
/e/ oinarri lexematikoa duten izenkiekiekin ere -Basaburuan
bakarrik- asimilazioa dugu : besti et (Gol).
Haintzakotzat izan behar da -a mugatzailea, -e oinarri lexematikoa
duenari erantsiz -ii- egiten duela forma determinatuan, izen
morfologiaren atalean ikusiko den bezala . Oraingoz esango dugu honako
formak dauzkagula forma mugatuetan . : aste + a ->
astiŕ; beste + a ->
bestii; iratze + a -> ŕratzü. Bilakabide hau, -aurrean esan dudan bezala-,
Basaburuan eta Goldaratzen gertatzen da gehien bat . Ez da Ultzaman eta
Imotzeko beste herrietan gertatzen . Hartaz, mugagabe + baten kasuetan
honakoak ditugu :
iratze + bat->
aste + bat->
beste + bat->
seme + bat->
urte + bat->

iatzet
astiet / astet
bestiet
semiet
urtiet, urtiat

Adibide hauetan asimilazio erregela ziklikoki aplikatzen da, hots,
afijazio operazio bakoitzaren ondoren . Kasu honetan asimilazio
bokalikoaren erregela bi aldiz aplikatzen dela ematen du . Lehenengo aldian,
sufijazio bakoitzaren ondoren eta bigarrenean Mitikoa erantsi ondoren .
Honek agerian uzten du, klitikoak eratzen direla, talde morfologikoak osatu
ondoren, logikoa denez .
Ikus dezagun :
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[ beste] a] bat]
Sufijazioa
Bokal -GOI > +GOI
Asimilazio Bokalikoa
Bokal Desagerketa
Mitikoaren eransketa
Bokalarteko frikapena
Hurbileko asimilazio

1

[ diferente] a] da

bestea
bestia
bestii
besti

diferentea
diferentia
diferentii
diferenti

besti bat
besti at
besti et

diferenti da
_
diferenti de

[ bestjiet]

[ diferentid e]

Sail berean sartzen dira: egii de, eta horrelakoak, hango bazterretan
oso ohizkoak direnak . Honenbestez, esango dugu, Basaburuan hurbileko
asimilazio bigarrenkaria ere badugula, zeren klitikoek ere jasaten
baitituzte bokal asimilazioa . Alegia input berriak sortzen dira erregela
fonologikoak aplikatu ondoren, eta horrela -i horrek -beste fonema
batzuen bilakaeraz atera denak- badu eragina hurrengo bokaletan .
Honelako bilakabideak arruntak dira beste hizkera batzuetan ere .
Horregatik honi buruzko HUALDE-k (1989d) egindako zehaztapenak
Ondarruko euskarari buruz oso argigarriak izan daitezke :
This is evidence that clitic groups are formed at a later stage than
morphologically complex words, as one would expect . Once a clitic
group is formed by syntactic concatenation, it is sent back to stratum
1 of the lexicon, where the rules of this stratum get a second chance
to apply.

Beraz Basaburuko euskaran, bokal asimilazioaren erregela
aplikatzen da bi aldiz : sufijazioaren ondoren, eta klitikoa erantsi ondoren
ere . Ultzaman ordea, ez da aplikazio bikoitz hori izango, zeren bertze + bat
> [bercjat] emango baitu .
Basaburuan aurkitzen diren kasu batzuetan asimilazio atzerakaria
aplikatzen da : astiet > astet . Goian jarri dugunez, bi formak txandaketan
da bilakabidea : lehenengo forma
daude : astet/ astiei Hau izan
determinatutik abiatzen gara, alegia, astia formatik ; bigarrenik forma hau
-asti- input berria izango da, eta honi bat erantsiko zaio : asti + bat, eta
gero honako pausuak ematen dira : asti bat -> asti bet -> astiet -> astet . Agi
denez, astet lortzeko, i- fonemak jokatu behar izan du, bestela, ezinezkoa
zatekeen hurbileko bokal asimilazioaren erregela funtzionatzea, eta kasu
honetan funtzionatzen du: bat -> bet baitugu.

Ikus ditzagun i-n bukatutakoak :
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-I

+

bat
/i/-n bukatutako lexema hauek, ondoko bokala asimilatzen dute, eta
ondoren asimilazio atzerakaria gertatzen da .
Basaburuko herrietan, frikapena nabarmenago den horietan,
hurbileko asimilazioaz gain : a-> e/i_, asimilazio atzerakaria sortzen da .
Honen ondorioz, hauek dira Itsaso eta Goldarazko adibideak:
obi + bat
gorosti + bat
gari +bat
bazkari + bat
belarri + bat

- > * obi et -> obet
- > * gorosti et -> goostet
-> *gari et -> garet
- > *bazkari et -> bazkaret
-> *belarri et ->belarret

Obi bat -> obi bet -> obi et -> [obet]
gorosti bat -> gorosti bet -> gorosti et- > [gorostet]

[obi] [bat]
Klitikoaren eransketa
Bokal asimilazioa
Frikazioa
Asimilazio atzerakaria

obi bat
obi bet
obi et
obet
[ob et]

-u + bat
Gauza bera gertatzen da /u/- n bukatutako oinarri lexematikoekin :
esku + bat
buru + bat
porru + bat
putzu + bat
larru + bat

->
->
->
->
->

eskuet
buruet
porruet
putsuet
larruet

Baina "liburut ekarre ot" bezalako formak entzun ditut Berueten .
Forma determinatuaren analogiaz sortuta dirudi, eta hizkera
arduragabekoan, noski :
liburu + a ---> liburuu
liburu + bat --> liburuut
Analogiaren ondorioz sortua bide da aipatutako forma, baina baita
asimilazio aurrerakariak bultzatuta ere . Lehenengo kasuan asimilazioa
atzerakaria den bezala (V1 -V2-> V2), bigarrenean aurrerakaria da (ViV2-> V1) :
belarri bat
balarri et
Asimilazio atzerakaria
/belarret/
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Asimilazio aurrerakaria

liburu
liburu
liburu
/I i b u

bat
bet
et
rut/

Bat determinatzailea egonkortasun gutxikoa da eta klitiko bezala
funtzionatzen du, ikus daitekeenez . Honen ondorioz erraz asimilatzekoa .

I,u C + bat
Azken kontsonantearen aurreko bokala /-i, -u/ denean ;
aritz + bat----> aritz bet
gorputz + bat --> gorputz bet
gauz + bat
> gauz bet
Bat-en

dekllnatuak :

Bat-en deklinatu batzuek ere, asimilazioa jasaten dute, nahiz eta
batzuetan alternantziak aurkitu . Kasu inesiboa, instrumentala, adlatiboa
eta soziatiboa dira asimilazioa jasaten dutenak :
aldi betes
eun betes
peskaderi betean
leku betei
asentamentu beteá
yakintsu beteki
berutasun betek (BONAPARTE, 1881 : 69)
Batzuk pluralak ere, asimilazioa erakusten du :
botil betzu
baserri betzu
gauz betzuk
kristau betzu .
13.) "Da" adizki silabakarrak Mitiko bezala funtzionatzen du . Orokorrean
asimilaturik agertzen da, aditz laguntzailearen funtzioa edota kopularen
funtzioa betetzen duenean .
Bokalaren ondoren :
pastu de
mintzetu de
izendu de
hil de
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torri de aitutxíe
galdu de
geldittu de
itten ari de
hori de zuria
aski de
hori de
Bokalerdiaren ondoren :
izanen + da
ari + da
ez + bait + da
gaur + da
hau + da
zein + da

->
->
->
->
->
->

izain de
ai de
ezpaite
gaur de
hau de
zein de?

Aditzetako geroaldiko formek, -n-ez bukaturikoek, -en
morfemarekin osatzen direnek i bigarrenkaria sortzen dute ; -n-ren
desagerketaren ondorioz . Hauek ere asimilazioa eragiten dute hurrengo -an.
izan + en -> izain
yoan + en -> yoain
iyen + en -> iyein

izain de
yoain de
iyein de

Ez da ohizkoa, ordea, i- bigarrenkariaren asimilazioa artikulua
lotzean behinik behin :

seme- a -> semia
otso- a -> otsua

baina ez * semie
baina ez * otsue

Da/De:banaketa diatopikoa

Aurrean esan dugunez, asimilazioaren ondorioz, da/de aditz
laguntzailearen hirugarren pertsonak txandaketa jasaten du orohar . Hala
eta guztiz ere, ingurune honetan asimilazioa ez da oso sistematikoa eta ez da
eremu guztian maiztasun berberaz gertatzen .
Basaburuan, asimilazioaren erregela ez da Ultzaman bezain
sistematikoa . Beste alde batetik konturatu behar dugu herri hauetan, de
forma entzuten dugunean konfunditu daitekeela"dira" pluralaren
formarekin . Horrela ba : de(e) forma daukagunean, izan laguntzailearen
hirugarren pertsonari dagokiona da, Basaburuan eta Imotzen . Hango
adibideek argi erakusten duten bezala (denak pluralean) :
Presentatu dee
Arrun politte ai dee patzen
Zenbat heldu dee gaur (Etx)
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Deskansatzen ai dee .(Etx)
Honekin zerikusia izán dezake HYMAN-ek dioena : 42
Los cambios sonoros se ven a veces bloqueados por consideraciones
paradigmáticas (p. ej. para que las formas de sg. y pl. no se unan) .
(HYMAN 1981 : 217 )

Basaburua aldean, beraz, txandaketak nabarmenagoak dira, egii de
eta egii da esaten baitu pertsona berak. Elkarrizketa berberan beraz,
txandaketa diatopikoa eta norbanakoarena ere bada . Maiztasun mailan
mintzatu beharko genuke eta argi utzi Ultzama haranetik mendebaldera,
(Imotz eta Basaburua), hurbileko asimilazioaren erregelaren indarra
galtzen hasten dela .

Hurrengo lerroetan ematen ditugun formak ez dira Ultzaman
entzuten, Basaburukoak dira . Eskuinaldean ematen ditugu Ultzamako
bazterrei dagozkienak, -diferentzia diatopikoak salbu-, horiek dira
dagozkien formak . Ikus daitekeenez asimilazioaz gain, beste fenomeno
batzuk ere gertatzen dira eta horregatik nahiko ezberdintzen dira batzuk
besteetatik .

BASABURUA

ULTZAMA

etorre a
oan ase a
hure atrittu da
heldu a jendi berri
argitto a
kobardi a
kolokatu a

torri de
orai asi de
hure atreitue da
heldu de jende berie
argitu de
kobarde da
kolokatu de

Hona hemen, isoglosa garbia ez bada ere, bi eremu hauek
ezberdintzen dituen beste ezaugarri bat .
Interesgarria da Basaburuan i > e, eta u > o bokalak irekiak egiteko
erakusten duten joera (ik . 111 .1 .1 . eta 111 .1 .5 .) . Partizipioaren bukaeran
bokal ireki hauek ditugunean, asimilazioaren erregelak ez du funtzionatzen .
Argi dago honelako formak ez direla hango bazterretan entzuten :

• etorre e (ez)
• hase e (ez)
• argitto e (ez)
42 Beste autore batzuen lanetan oinarrituz (Vennemann 1968 ; Kiparsky 1972 :
192-206)
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* kolokato e (ez)

15 .) Ordinalak : i,u-garren +a -> gama, geroa
Lehenik, testu idatzietara, -Asteteren bi katezismoetara-, joango
gara forma hauek nola idazten diren ikusteko . A dotrinan /e/ duten formak
zabaltzen dira. B testuan, /a/-dunak nagusitzen direlarik . Hain zuzen ere,
MITXELENA-ren aipuak B kateximari buruz eginak ziren eta horregatik
ixketarik ez dagoela baieztatzen zuen :
Naturalmente el cierre se produce solamente cuando ambas vocales se
encuentran en sílabas estrechamente unidas en la pronunciación . Las
condiciones en que A pasa a g son aproximadamente las mismas en el
alto-navarro de Ulzama" Cf . a . nav . Ulzama bigarna, irugarna,
laugarna, etc sin inflexión. (FHV : 64)
Kontutan hartu behar da, B dotrina, idatziaren arauetara gehiago
makurtzen zela, eta horregatik ez zituen beti markatzen aho mintzairaren
gorabeherak . A dotrinak ordea, herriko hizkera hobekiago isladatzen zuen
eta gure ustez fidagarritasun gehiago eskeini ere, herriko hizkerarekiko
leialagoa zelako .
Dena dela, txandaketa izan dela, eta badagoela agerian gelditzen da .
Horregatik,
MITXELENA-k aurreko lerrootan aipatutakoa ez da egi
borobila . Gaur egungo egoera ere, txandaketarena dela esan dezakegu :
bigerna /bigarna
hirugerna /hirugarna
¡auge rna/laugarna
Halarik ere, sinkopa jasan ondoren, bokal asimilazioaren
presentzia ez da adibide hauetan bakarrik gertatzen . Hona Ultzamako beste
kasu hau ere :
Trinitate > * trintate > trintete
bigarrrena > * bigarna > bigerna
16 .) (e)ta konjuntzio kopulatiboa, zenbakietan eta beste inguruneetan
asimilatzen da :
konfesatu te onduan
hil te onduan
hoei te ameru
hoei te amabi
berroei temezortzi
laurogei te
berrogei te hiru

Deklinabide morfemak
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17.) Adlatiboaren morfema (-ra)
Hurbileko asimilazioak, morfema mugaren gainetik pasatzen da eta
eragina ere badu deklinabide morfema batzuetan . Aurreko lexemaren
oinarria -i -j edo -u, w baldin bada, asimilazioa gertatzen da : 43
Goiko bokaletan bukatutakoak # (r)a
Etxalekúre
ataríre
Iekúre
atárire
beittíre
sabaire
Eltzaburure
tokire
Frantzire
Lexema kontsonantez, bukatzen bada, aurreko silaban -i edo -u izanik,
harmonizazioa suertatuko da :
Goiko bokalak, kontsonantea # (r)a

Muzkitze
Iruzitze
Kontsonantez bukatuz gero, eta aurreko bokalean /j/ erdibokala egonik,
harmonizazioa ere suertatzen da :
Bokalerdiz bukatutakoak, kontsonantea # (r)a
Arraitze
Gerendiaiñe/ Dreindiñe

18.)

Pluralaren morfema : -eta-

Leku-denborazko kasuetan, pluralean ere, -eta-k jasaten du
asimilazioa hasierako -e galdu ondoren . Bilakabide hau, nahiz oso
sistematikoa ez izan, aise eriden daiteke . Ditugun testu idatzi urrietan : -ta
mugagabearena asimilatua suertatzen da : Cembat modutecoa?, Bitecua
(A16), eta pluralarena ere : berriten (= berrietan), gure becatuteic
txandaketak eriden
hasieran
esan
bezala,
(A12) . Baina,
.
Beraz,
asimilazioa
ez
da oso sistematikoa .
:infernuetara
baitugu
daitezke

43 Berriro ere ez dugu honako erregelaren formulazioa emango --i, -u, W, -j->
(r)a - abstraktuegia suerta daitekeelako :
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esku + eta +ra
buru + eta + ra
becatu + eta + tik
berri + eta +n
bi + ta + koa
modu + ta + koa

->
->
->
->
->
->

eskutara /eskuetara
burutera/ buruetara
bekatuteik
berriten
bitekua
modutekoa

19.) Kasu inesiboa
Aipatu asimilazioa arrunta da morfema inesiboa eransterakoan . Izen
morfologia sailean zehazkiago mintzatuko gara kasu honi buruz . Aurreko
silaban i, u duenean eta u, eta i-z bukatutakoetan, eta adlatiboari inesibo
morfema erantsitakoan ere asimilazioa gertatzen da .

i .uC+n

Lu+n

segiden munduen
finken
orduen
izkiñen
begien

-tik+n
Beunzefiken
menditiken

20.) Kasu ergatiboa
Absolutibo pluralaren eta ergatibo pluralaren arteko ezberdintasun
morfologikorik ez da egiten ultzameraz ; eta honenbestez morfema bera (ak) aurkituko dugu . Horregatik, -ek, morfema topatzen dugunean, beti
asimilazioaren ondorioa da . Hona hemen, ergatibo singularrari dagozkion
adibideak:
txakurrek in du - txakurrek in dute
katuek edan du - katuek edan dute
ardiek edan du - ardiek edan dute
Dotrinetan ere, singular eta pluralezko kasuak eriden ditzakegu :
Noiz usetu biar du cristauec (sg.) (B 12)
Beren becatuec ongui purquetuic dauzquitenac . .yoaiñ dire (pl)(B49)
Bienabenturatuec iten duten bezala (pl) (B23)

21 .) Atzizkiak : -Kuntza, -tza
Gutxitan bada ere asimilazio kasuak eriden daitezke zenbait atzizkitan :
berexkuntze (Latasa)
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morfema -leik bihurtzen da asimilazioaren
ondorioz, bakarrik Ultzaman, ez Basaburuan eta Imotzen ere .

22 .) -Larik. Denborazko

diogu +larik
-> dioguleik
¡ten dugu + lank
-> itauguleik
adoratzen duzu + lank -> adoratzauzuleik

23 .) Izen propioak

Izen propioetara ere hedatzen da bilakabide hau . Santurbena esaten
da Ultzaman . Bestaldetik azpimarragarria da, bigarren adibidean, sinkopa
jasan arren asimilazioa eragiten diola, *Trintate-ren kasuan .
San Urbano --> Santurbena
Trinidad
> Trintete

111 .1 .6 .3 .3 .

Asimilazioa

gertatzen ez den Inguruneak

Interesgarria da aztertzea, zein morfemek jartzen dioten muga
harmonizazioari . Argi baitago zenbat eta muga haundiagoa izan,
asimilazioak eragin gutxiago izango duela .
Hona hemen, asimilazioari oztopo jartzen dioten inguruneak :
1 .) Idatzitako hitz elkartuetan, bigarren osagaia -a batez hasten denean, ez
dago bokal asimilazioarik . Nahiz eta IZAGIRRE-k elkartuak idatzi eta azentu
bakarra izan .
guttiáski
iduzkiáizia
zakurráunkek
eguritánta
soingáñe

Suposatzekoa denez zeharo bereiztuak diren bi lexema hauek ere ez dira
asimilatzen :
lau asto
agitz agudo
arrunt zakarra
iru alki

*lau esto (ez)
*agitz egudo (ez)
*arrunt zekarra (ez)
*iru eiki (ez)
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2) .#ago morfema ez da asimilatzen orokorrean, ez IZAGIRRE-ren
testuotan, ezta gaurko hizketan ere :
illunágo
trankillágo
nahiágo
aisago
Aztertutako bi kateximetan, ordea, zenbaitetan testigatzen da :
nayego (B27) gueyego (A20) eta nausiegocuac (A25), baina ez da
sistematikoa : gueyago (B27) ere bai baitugu . Lehenengo kasu hauek biak
bilakabide lexikalizatuak dira, gure ustez .

3) -¡,u ## gara
Izan aditz laguntzailearen pluralaren lehenengo pertsona, ez da asimilatzen :
Torri gara (U)
Etorri ga (Imotz, Basb .)
4) Ezta -tar, -ar atzizkiak ere ez.
goiztárra
baserritárra
Leazkuarra
Egozkuarra
Aritzuarra
Olaguarra
Eriztarra
Arostegiarra
5) Gabe partikula ezezkoa gehienetan ez da asimilatzen . Baina Iexikalizatua
dagoenean, badirudi baietz, adib . dudikebe.
jakingábe
mintzatu gábe
jaikiábe
prestatuá(b)e
6) Ezta -tasun eta -garri atzizkiak ere :
garbitasune
prestutasune
ikusgarri
7) -Ba, baldintzazko morfema .
Ba, baldintzako morfeman txandaketa da nagusi . Asteteren bi
kateximetan testigatzen da baldin-en ondoan doanean : baldin beda ( A30),
eta balinbeda (B33) . Agi denez, kasu hauetan asimilazioa gertatzen da
morfema muga (#) delako .
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Aldiz, morfema muga (##) denean, ez da asimilaziorik sortzen .
Gaurko hizketan eta IZAGIRRE-ren testuaren arabera ikus daiteke :
balimada
así bagiñe (Izagirre 426)
Ez da esaten : *torri beda
*kusi beduzu

8) /i/ eta /u/fonemak bigarrenkariak direnenan, hau da /e/ edo /o/
batetik datozenean, ez da asimilaziorik suertatzen .
ardo +a
arto+a
ate+a
seme +a

-> árdua ez *ardue
-> ártua ez *artue
-> átia ez *atie
-> semia ez *semie

Gauza bera bat mugatzailea eransterakoan : Soru at eta ez *soru et
Berezkoak direnean, ordea, bai : alubíe, afaríe, alkíe.
Halaber, aintzineko talde batetik, orokorrean *one latinezko
atzizkitik mailebatutako hitz kultoek, honako formak ematen dituzte
ultzameraz :

Mugagabe

Mugatua

barkazio
bedinkazio
konpasio
orazio
absoluzio
satisfezio
konfesio

barkazioa
bedinkazioa
konpasioa
orazioa
eboluzioa
satisfezioa
konfesioa

Ikus daitekeenez, asimilazio bokalikoaren erregelak ez du jokatzen
kasu hauetan, nahiz eta aurreko silaban I-V bat dugun . Beste kasuetan
aurreko silaban bokal altu bat dagoenean, nahiz eta kontsonante batez
bereiztua egon, asimilazioa suertatzen da .

9) Silaba kopuruak, bai aditzetan eta bestelakoetan, oztopoak jartzen
dizkio asimilazioari . Esate baterako, aditz laguntzaileetan eta nagusietan ez
da suertatzen . Halaber, goian aztertutako beste adibideetan ere, bi lexema
suertatzen direnean, eta bigarrenak silaba bat baino gehiago baldin badu,
oztopo haundiagoa izango da asimilazioa gertatzeko .
intzara
maingu dago
baitago
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ongi dago
Salbuespentzat har daiteke :Zuk dakizu sekuentzia . Aditz
polisilabikoa bada ere, batzuetan asimilatuko da eta alternantzia erakutsiko
du : zutakizu, zutekizu; honek adierazten du lexikalizatua edo
lexikalizatzeko bidean dagoela forma hau . Halaber, bat-en deklinatuek
silaba bat baino gehiago dutenenean, betzuk, betekin eta horrelakoak egingo
dituzte .
10) Deklinabide morfema hauek ere ez dute asimilazioa jasaten :
-tako (prolatiboa)
-raño (adlatibo bukatuzkoa)
-(e)na (genitiboa)
iditako ez *iditeko
zutako ez *zuteko
bururaño *burureño
buruna ez *burune 44
begina ez *begine
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Ondorioak

CHOMSKY eta HALLE (1968) muga morfologikoez mintzo direnean
azpimarratzen dute muga morfologiko tipo ezberdinen presentzia, erregela
fonologiko asko muga gramatikalak zehaztuz espezifikatu behar direlarik .
Beste batzuek, ordea ez dute onartzen segmentu batek asimila dezakeenik
ondoan dagoen beste bat, beraien artean dagoen mugetan soilik oinarrituz .
Atzizki bat, /-a/ determinatzailearena bezala, muga ahul batez
lotua dago (+) . Bestaldetik, badaude beste morfema batzuk, /-ka/ bezala,
muga gogorrago batez lotuak daudenak : (#) . Azkenik hitzak bereizten
dituen muga, gogorrenetariko bat da eta honela ematen da aditzera (##) .
Ikus dezagun adibide bat : /##euskal # dun + a ##/ [euskaldune] .
Muga gogorrena ## da (hitzen arteko muga) ; # (hitzaren barruko
bereizketa, edo hitza eta erroaren artekoa) ; eta + (morfema muga) . Argi
dagoenez, + muga ahulena da, eta ## gogorrena . Honek esan nahi du ##
dela ahalmen haundiena daukana bilakabide fonologiko bat oztopatzeko
Muga hauen funtzio bat erregela fonologikoak baldintzatzea edo
motibatzea da, badirelako zenbait bilakabide fonologiko, muga zehatz
batzuen artean bakarrik gertatzen direnak . Erregela batzuk ## mugen
artean suertatzen dira, ez # edo + mugetan : beste batzuek, ordea ## eta #
mugetan eragina dute, baina ez +-rekin . Zenbait kasutan gainera + izatea,
batere mugarik ez izatea bezala da .
44 Forma hauek Basaburuan gertatzen dira gehienik, asimilazioa gertatzen baita
eta buruu baita absolutuaren forma . Ultzaman buruena, eta begiena ditugu .
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Saiatuko gara aztertutako fenomeno hau, hots, bokal asimilazioarena
zein ingurunetan gertatzen den zehazten ; aipatutako hiru muga mota hauek
kontutan izango ditugularik . Ultzaman bokal asimilazioa gertatzen da hitz
barruan ia ia maiztasun osoz, eta (+), (#), eta (##) mugekin ez hain
sistematikoki .
Aurreko hau esan ondoren, eta morfema guztiak aztertu ondoren,
muga ezberdinen klasifikapena eta haien eragina aztertuko ditugu :

(+)

muga

-ra : mendire
- n (Inesiboa) : mendien
-a (determinatzailea) : burue, begie, ille .
-k (ergatiboa) : katuek in du .

(#)

muga

Bokal asimilazioak eragina du honakoetan :
-Ia : eskribitu dioguie, zaŕgule, etzazule
-ka: laburke
-larik: duzuleik
-garrena: bŕgerna, hirugerna (txandaketaz)
-ba : balinbeda . (txandaketaz)
-eta ( nora . pl ): burutera
-tza: oroitzepena
-ago (txandaketaz) : nayego, gueyego, nausiegocuac (Astete)
Bokal asimilazioak ez du eraginik honakoetan :

-tasun : argitasune
-gabe : mintzatu gabe
-tar : ola gutarra
(##)

muga

Bokal asimilazioak eragina du honakoetan :
da: torn de, aski de, izain de
eta: oei te bat
bat : batzuk, bateki
Eta aditz laguntzaileetan, asimilazioa batzuetan gertatzen da . Adb .
aginteretan : in zezu (= ezazu), baina eix zan (= hets < ertsi) eta kus zan
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(= ikus) . Eta izenordea + ad . sintetikoa, adb . zutekizu (= zuk dakizu)
kasuan . Beraz (##) muga dutenek klitiko bezala funtzionatzen dute .
Asimilazioak ez du eraginik beste honakoetan :
ardi haundie eta ez *ardi eundie
torri gara eta ez *torri gera
ongi dago eta ez *ongi dego
in zara eta ez * intzera
maingu dago eta ez * maingu dego
guti aski eta ez * guti eski
Ikus daitekeenez, hitzen arteko mugak oztopo haundiak jartzen
dizkio bokal asimilazio erregelari, baina ez du asimilazioa erabat
debekatzen . Halarik ere, batzuetan hitzen artean eriden daiteke bokal
asimilazio hau :da kopularekin, eta konjuntzioarekin, bat determinatzailea
eta bere deklinatuekin eta aditz laguntzaileren batekin : adib . zezu.
Badirudi, bi hitzen arteko erregelaren
funtzionamendua
azaltzerakoan arazoa dugula . Kasu hauetarako HUALDE-k proposatzen duen
aterabideari egokia deritzot :
La solución radica en postular que en estos casos, que podemos
caracterizar como de clitización, interviene una regla que cambia el
tipo de frontera morfémica ( esto es, ##--> + ) . En esto consistiría
el proceso de clitización, en convertir una palabra independiente,
separada por (##) en un sufijo separado por una frontera débil (=).
Esta regla de cambio de frontera se aplicaría sólo en aquellas palabras
que estuvieran léxicamente marcadas con un rasgo [ +clíticoj
(HUALDE 1989a : 652)
/## etorri ## da/ [ tor i d e] baldin badugu :
klitizazio erregela honen ondoren honelako aurkezpena izango du :
/ ## etorri + da ##/
Orain betetzen ditu
aplikatzeko .

baldintzak asimilazio bokalikoaren

erregela

Banaketa geografikoari dagokionez, asimilazioa gertatzen deneko
inguruneak, azaldu dira kasuz kasuz ; jakina denez, hauek Ultzamari
dagozkio gehien bat . Baina, bokal asimilazioaren maiztasuna ez da berdina
herri guztietan . Ultzameraz oso oparoa bada ere, zenbat eta mendebalderago
joan, -Basaburua aldera joaten bagara-, erregela
hau indarra galtzen
joango da, txandaketak gero eta nabarmenagoak izango direlarik .
Maiztasunaren jeiste hau, inguramenduak baldintzatua dago kasu
batzuetan, -muga haundietan ez da asimilaziorik sortzen, eta txikietan bai. Baina beste batzuetan, inguramendu berbera izanik ere, batzuetan
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gertatzen da asimilazioa eta besteetan ez, adib . Basaburuan, (#) mugak ia
kasu guztietan oztopatzen du eta Ultzaman ez . Aztertuko ditugu lehenik
zeintzu diren bokal-asimilazioari oztopoak jartzen dizkioten mugak .
Basaburuan asimilazioa ez da gertatzen honako kasu hauetan :
-garren
-ka
-Ia
-larik
-ra (txandaketak) : Muzkitza baina mendie
-a determinatzailean ere txandaketa ugariagoa da
Aldiz (##) kasuetan gero (+) bihurtzen denetan, errazago da
asimilazio mota hori gertatzea belarri et aurki daitezke (baina txandaketak
eriden daitezke : etorre a / egü da.)

Honainokoa laburbiltzeko, honako kuadro hau emango dugu, Ultzama
eta Basaburuan gertatzen den bokal asimilazioa parekatzen duena ; beronen
bidez argi ikusten da non hasten den bokal asimilazioaren urritzea :45

-a mug .
-Ia
-ka
-garren
da/de
Nora
(-ra)
Pl .morf .(eta)
-larlk

ULTZAMA
+
+
+
+/+
+
+/+

BASABURUA
+ / -

(+/-)

Bokal asimilazioaren maiztasuna frogatzeko, ETXAIDE-tik (1989)
lexema zenbait hartu dugu . Koordenatuetan jarri ditugu Anue, Ultzama,
Atetz, eta Basaburuko herriak, eta goitik behera hamar lexema ezberdin .
Honekin saiatuko gara frogatzen bokal asimilazioa gertatzen denentz
ingurune ezberdinetan . Azpimarratu behar da, bokal asimilaziotzat ez
dugula (begi+ a-> begii, buru+ a-> buruu) egiten duen horrelako
lexemarik hartu, a--> e/ i, u
erregelari erantzuten diotenak baizik .
Honako inguruneak izan dira aztergarriak :
a) Bokalerdiaren ondoren -a mugatzailea : artzai, aurtzai

45 Bokal asimilazioa bai : (+)
Bokal asimilaziorik ez : (-)
Txandaketak : (+/-)
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b) Bokalerdiaren ondoren morfema barruan : maiatza, euskaldun
c) Kontsonantez bukatutakoetan : auntz, ur
d) /r/-ren aurretik : bizkarra, ilarra
e) : . organikoa : uda, tipula

Bokal asimilazioa bai : (+)
Bokal asimilaziorik ez: (-)
Erantzun ezberdina, edo erantzun gabe : (?)

Anue
I
Ultzama
Et . Ar. Gue A r r Au.
ura
Auntza
Artzaia
Aurtzaia
Maiatza
Euskaldun
Bizkarra
illarra
uda
tipula

+
+
+
+
+

+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+

I

EI .

Ar.

+ + +
+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+ + + ?
+
+
+
+

Atetz
I Imotz I Basaburua
Ber Be . Mu Etx Its . Ber
+ +
+ +
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+

+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
?

-

+

Kuadro honen bidez, eremu honetako bokal asimilazioari buruz
honako ondorioak atera ditzakegu :
a) asimilazioaren maiztasun altua agerian gelditzen da, baina ez da beti eta
sistematikoki egiten .
b) Basaburuan eta Etxalekun maiztasunaren beherakada dagoela nabarmen
daiteke.
Hurbileko bokal asimilazioaren maiztasunari dagokionean,
Ultzamako eremuak (Ultzama, Atetz, Anue), kidetasunak erakusten ditu GN
hegoaldekoarekin : barietate hau baita fenomeno honen maiztasun haundiena
erakusten duen eremua . Basaburua eta Imotz, honetatik aldenduko dira.
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Sinkopa

Hizkuntzen bilakabidean, bokal baten desagerketa suposatzen duten
fenomeno batzuk badira, hauek sinkopa eta aferesia dira . Horietako bat
aztertuko dugu oraingoan, sinkopa delakoa hain zuzen .
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MITXELENA-k dioenez (FHV : 570) azentuaren posizioa zehazteko
eta bokalen sinkopa arrazoitzeko egindako saiakerek, ez dute oso ondorio
zuzenik izan . Azentuatu gabeko bokal baten desagerketari deitzen zaio
sinkopa ; orokorrean desagertzen den bokala, erdikoa izaten da, eta posizio
aldetik, azentu printzipala duen silabaren ondoan eta azentuatu gabeko beste
bokal baten artean aurkitzen da 46. Honen ondorioz, sinkopak silaba egitura
ezberdinak eragiten ditu .
Fenomeno honen hedadura diatopikoari dagokionean, esan behar da
euskaraz sinkoparen maiztasunak zaraitzueraz duela bere gailurra, usu
gertatzen bada ere goi-nafarreraren hegoaldeko hizkeretan eta
ekialdekoetan aezkeraz eta erronkarieraz (xubereraz ezik) . Honenbestez,
Nafarroako ekialde eta hegoalde osoan zehar hedatuko da fenomeno hau ; gure
eremuan, Basabururaino helduko da fenomeno honen hedapena,
mendebalderago ez baitugu aurkituko .
Jadanik, CAMPION bilakabide honetaz ohartu zen : Nafarroko
euskalkiek murrizteko joera haundia zutela baieztatzen zuen, eta Bizkaia
eta Gipuzkoako euskalkiek, aldiz joera hori ez zuten erakusten . Argudio
honen erakusgarritzat toponimoak hartzen ditu . Nafarroan arruntak dira
toponimo motzak : Ostiz, Alkotz, Gartzain, Anitz, Oiz, Lantz etab . Bizkaian
eta Gipuzkoan luzeagoak ditugularik : Amorebieta, Astigarraga, Ogaragoiti,
Txoriboketa etab . Horrela azaltzen du sinkoparen fenomenoa :
Las vocales componentes de una palabra, no solamente están sujetas a
la permutación, sino también a la elisión . Cuanto mayor sea la
tendencia del dialecto a la brevedad de sus términos, tanto mayor es,
necesariamente, su afición a las elisiones, las cuales se ejercen sin
reparo alguno a veces, sobre vocales y consonantes, sin que
merezcan mayor respeto las verdaderamente esenciales, las que
forman por así decirlo el núcleo de la palabra, dando lugar a
verdaderos vocablos atrofiados . (CAMPION 1977 : 94)

Sinkoparen bidez, VCVCV sekuentzia, VCCV bihurtzen da . Silabaren
egitura ere modu honetan aldatzen da : [V$CV$CV] tik [VC$CV]ra pasatzen
da. Hau da, irekiak diren hiru silaba, hizkuntza askotan oso ohizkoak
direnak, silaba itxi bat eta silaba ireki bat bihurtzen dira .
Bokal galeraren erregela hauek sortzen dituzte hain naturalak ez
diren egitura silabikoak, CV dela beti silaba idealena suposatuz . Erregela
hauen motibazioa, ez da silabaren egituran bilatu behar, hitzarenean
baizik, HYMAN-ek (1981 : 197) dioenez :
Estas reglas no están motivadas por consideraciones de las estructura
silábica, sino más bien por razón de la estructura de la palabra .

46 Ingeleraz, esaterako, family, frightening eta interest askotan ahoskatzen dira
bokal postonikorik gabe . Hau da, azentuatuaren ondorengo bokala .
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Sinkoparen

Ingurunea

GN iparraldekoaren barruan Ultzamera da sinkoparen oparotasun
haundiena erakusten duen barietatea (FHV : 391) . Hurrengo lerrootan
aztertuko dugu, fenomeno hau noraino heltzen den eta zeintzu diren bere
inguruneak
1) . Dardarkaria + herskaria : sinkoparen ondorioz, dardarkaria egoera
inplosiboan geratzen da . Bi dira sinkoparen ondorioz sortzen diren silaba
egitura arruntenak Ultzameraz . Honako hau da egitura bat :
V .CV .CV egituratik -> V C .C V egiturara
a . rra .p a . tu
->
ar . pa. tu
torriko
horregatik
karriko
burukoa
txerrikumea
txerrizai
txerritogi
kiretsa
herrietara
errelojue
orobat
erraten

->torko
->horgatik
->karko
->burkoa
->txerkumia
->txerzai
->txertogi, txertori
->kirtsa
->hertara
->erleju, erlojue
->orbat
->erten

2) Herskaria + dardarkaria. Talde honek ugaritasun haundia erakusten du
ekialdeko beste euskalkietan ere, erronkariera, zaraitzueraz etab .
Herskari + dardarkari taldeen sinkoparen ondorioz, V .CV .CV taldeek ->
V .CC .V ematen dute . Honen ondorioz silaba trabatuak ugariak dira, hona
adibide bat :
V.CV.CV
a .te .ra

-> V .CC .V
-> a . tr. a

batere
aberea
aberatsa
Gerendiain
Apirile
hoberena
bederatzi
liburu
sobera

->batre
->abria
->abratsa
->Grendiain, Dreindiñe
->Aprille
->hobrena
->bedratzi
->libru
->sobra
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Toponimoek informazio dialektal ugari eman ohi digute, aldaketa gutxi
jasaten baitute eta arkaismo ugarienak ere hor mantentzen direlako :
Abrekota, Abrakota testigatzen dira (Beuntza) . (ik. LEIZAOLA: 1985)
3)Dardarkaria + txistukaria :
txerrizai

->txerzai

4)Txistukaria + herskaria :
pasatzen
pezeta
lenbiziko
-zute

->pasten
->pezta
->Iemixko
->-zte (Basb)

5)Bi txistukarien arteko sinkoparen kasu honetan, silaba bat osoa
desagertzen da eta txistukariak bizkarkaria asimilatzen du Ultzama
haraneko toponimo honetan :
Lizaso

-> Liso

6)Txistukari + sudurkaria .
garizume

-> garizme

7)Dardarkaria + sudurkaria ordinaletan eta besteetan :
heranegun
hirugarrena
bosgarrena
barrenenan

->erneo (Etx)
->hirugerna
->bosgerna
->barnian

ETXAIDE-k (1989) egindako inkestetan ere, sinkopa testigatzen du
Anue, Ultzama eta Atetz haranetan . Bi herritan, ordea (Arostegi eta
Gerendiainen) forma sinkopatu gabeak aurki daitezke [b i16 en á] (b á
(220 . eta 290. galderak) . Txandaketaren adibideak izan daitezke
honako hauek, izan ere azentuaren posizioa eta indarrak zeregina baitu
fenomeno honetan . Bi adibide hauek erakusten dute beste azentu motaren
interferentzia . Aipatutako adibidean azentu nagusia eta bigarrenkaria
nabarmentzen baita . Bi edo silaba gehiago duten hitzetan, badago hasieran
azentu bat lehenengo eta beste bat azkeneko silaban : árriá, éuskerá,
erábillí.
ŕ enera]

8) Albokaria + sudurkaria .
kalima
hillabete

-> kalma
-> hilbete
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ibili nitzen

-> ibil nitzen

9)Albokaria + herskaria
biligarroa
etxeko alaba
holaxe
nolako
txokolatea
gibeleka

->billgarroa
->txoklaba
->holxe
->nolko
->txokoltia
->gibelka

10) Sudurkaria + leherkaria
Sail honetan berezi beharko genituzke leku-denborazko morfemetan
mugagabe eta mugatu pluraletan sortzen dena . Oso arrunta hizkera
guztietako erakusleetan : honetan > hontan, hontara, eta ondoko beste
hauetan ere :
egunetan
Trinitate

-> egunten
-> Trintete

11) -i-z- bukaturiko aditz partizipioei -ko gero aldiko atzizkia lotzean,
sinkopa sortzen da, baina ez da zeharo sistematikoa . Horregatik bi aldakiak
jarri ditugu .
ibili-ko
etorri-ko
ekarri-ko
ikusi-ko
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->
->
->
->

ibilko/ibilliko
torko/torriko
karko/karriko
kusko/kusiko

Sinkoparen

banaketa

geograflkoa

Orobat esan daiteke ekialdetik datorren sinkoparen isoglosa ez dela
mendebalderago hedatzen . Imotz eta Basaburuan ez da sinkoparik izango .
Imotzen adibidez aipatutako talde hauetan, bokal arteko /r/-ren elisioa
egingo dute eta hau dela eta honakoak izango ditugu Basaburuan eta Imotzen :
Herskari + dardarkaria taldeak, honela ebakitzen dira Basaburuan :
apirille
sobera
aberatsa
batere ez
atera
oberena

->
->
->
->
->
->

apeille
sobea
abiatsa
batez
atia
obena
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BASABURUA

•
•

• IMOTZ •

ANUE
AT

-

ABRATSA, ATRA

1

ABIATSA, ATIA

3 . MAPA

SINKOPA

hirugarrnea -> hiruarrena
Beste batzuetan, ordea, sinkopa gertatuko da :
kalma (Etx) (< gazt. calima)
erneo (Etx) (= heranegun)
Orokorrean esan badaiteke ere sinkoparen isoglosak Ultzaman duela
muga eta mendebalderago ez dela hedatzen, isoglosa ezberdinak egingo
bagenitu, -bakoitzean, lexema bat hartuz-, multzo ezberdinak aterako
litzaizkiguke .
Laburbilduz, esan daiteke sinkoparen maiztasuna ugaria dela
ekialdeko haran guztietan (Ultzama, Anue, Atetz), gutxi gora beherako
isoglosa bat marka daitekeelarik haran hauek harturik . Esan bezala, nahiz
eta polimorfismoaren adibideak aurkitu, Ultzamako euskarak ekialdeko eta
Goi-nafarrera hegoaldeko euskalkien ezaugarriak konpartitzen ditu,
Basaburuan eta Imotzen fenomeno hau bete betean desagertuko delarik .
Honenbestez, argi dago ezaugarri nabarmen honek bi eremu hauek
bereizten dituela .
Bi eremu hauen arteko transizioa, aipatutako adibide batzuen
medioz testiga badaiteke ere . Gure ustez bi eremu hauen arteko etena oso
bapatekoa da . Honenbestez, eremu hauek ezberdintzeko ezaugarri
nabarmenetariko bat sinkoparena izango da .
Ikus 3. Mapa
Horregatik, mapa honen bidez, sinkoparen isoglosa orokorra seinalatuko
dugu ; nahiz hor bi lexema bakarrik seinalatu ditugun :
Hurrengo lerrootan, sinkopa eragiten duen ingurune guztietatik,
ikusiko dugu zeintzu ez diren gertatzen Basaburuan, edota zeintzuk jartzen
dioten oztopo gehiago bilakabide honi . Hona hemen :

7) Dardarkaria + sudurkaria : hirugerna
10) Sudurkaria + leherkaria : trintete
3) Herskaria + dardarkaria : aira, batre .
4) Txistukaria + sudurkaria : garizme
5) Txistukaria + txistukaria : Liso
VCCV taldeak, silaba trabatuetan, hau da dardarkari bat erdian duen
talderik ez da entzuten Basaburuan eta Imotzen ; eta hasieran esan bezala,
herri horietan beste bilakabide bat sartzen da jokoan indar haundiagoz,
-r-ren frikapena eta desagertzea . Beraz, talde horiek ez dira hor gertatuko
eta etendura, edo isoglosa nahiko bortitzak bereziko ditu bi eremuak .
Beste sinkopa taldeak, alegia (1,3,4,7,8,9) taldeetakoak, errazago
aurki daitezke, beti ere hizketa arin eta arduragabekoan . Kontutan hartu
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behar dugu, hizketaren bi erregistro hauetan bilakabide ezberdinak sor
daitezkeela.
Ikusgarria da, azentuaren aldaketa hasten den lekuan, sinkoparen
isoglosa ere, horrekin batera aldatzea, (Imotz eta Basaburuan hasten da
beste azentuaketa mota bat) . Halarik ere, Ultzaman, ekialde
mendebaldearen arteko transiziogunea eriden daiteke, zenbait lexematan
gertatzen diren alternantziak direla medio. Esate baterako ETXAIDE-k
egindako inkestetan : atea, ataa, atra kokatzen ditu Ultzama haranean, eta
neronek ere behin edo bertze entzun ahal izan ditut . Bestaldetik, hurbil
dauden beste hizkerekin parekatzean intentsitatearen galera nabarmentzen
da gure eremuan ere adib .: maindéria forma sinkopatu gabea ebakitzen da
Ultzaman . goi-nafarrera mendebaldekoan, aldiz :mandria (Erro) den
bitartean .

111 .1 .6 .5 .

Aferesla

Nafarroako eremuan, aferesiaren isoglosak oso distribuzio tinkoa
du . GN hegoaldekoan (Erro, Esteribar) inguruan, eta ia GN iparraldeko
Baztan osoa hartuz, eta Ultzamako Atetz eta Anue haranek erakusten dute
delako aferesia . Imotz eta Basaburuan ez da gertatzen . Galera hau jasaten
duten fonemak /e/ eta /'V dira usuenak, batzuetan /a/ testigatzen bada ere
maileguetan : kordiona, eta baita jatorrizko hitzetan ere : alentxa, rentxa
(=ternera) .
Nafarroan beraz, bada isoglosa bat ekialdeko eta mendebaldeko
eremuen banatzailea . Gehiago zehaztuz, (GN) iparraldean : Ultzamera
(Basaburua eta Imotz ezik), Bortzirieta (Arantza, Etxalar, Sunbilla) eta
Baztango hizkera arruntean aferesia gertatzen da . Honenbestez, sinkoparen
isoglosa eta aferesiarenak banaketa berbera dute, eta eremu berbera
hartzen dute . (ik . 3. mapa Sinkoparen isoglosa)
PAGOLA-k (1992a-I : 80) adierazten duenez, grabaketa askeetan
eta galdekizunen bidez jasotakoetan, ezberdintasuna nabarmentzen du,
azken hauek aferesiaren kaltetarako direlarik . Agi denez, alternantzia
polimorfiko hauek, oraindik itxi gabe dagoen fenomeno baten ahuleria
adierazten dute, eta horregatik hizkera arinean arruntagoak dira .
Hasierako e - eta i - galduz honakoak dira eriden daitezkeen forma
arruntak :
e- -> 0

i- ->0

txokandria
txoklaba
makomia
maztekie
(e)men
jitua, jitoarrosak
Ileko ('landu gabeko lurra')
turri (At . Et .)
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a->0

alentxa, rentxa (ternera)

Toponimoetan ere aferesi hauek testigatzen dira, beraz Ultzaman eta
Atetzen nahiko fenomeno hedatua eta zaharra bide da :
Rekieta, Errekieta, Rekietako iturri .
(<Intxaurrondo) (Zigandan)

(Eguarats),

Txaurrondo

Aferesia sistematikoa izan arren, komunikazioa arriskutan jartzen
denean, ez da gertatzen ; adibidez, silaba bakarreko lexemetan ez da aferesia
suertatzen baina lexema berberaz osatutako izen konposatu batean errexago
suertatuko da . Esate baterako :ib<e daukagu, ez * txe, baina : txoklaba eta
txokandrea ditugu Ultzaman 47
Bi edo hiru silabatako aditz partizipioek aferesia jasaten dute .
Azentuarekin erlazionatua bide dago fenomeno hau ere . Bigarren silaban
ezartzen den azentuak galerazten du hasierako bokala ; bilakabide hau oso
arrunta da goi nafarrera iparraldekoan eta honetan ere azentuaren
garrantzia azpimarratzen du MITXELENA-k (FHV : 157) . Bigarren silaban
ezartzen den azentuari erantzuten diote forma hauek .
Hauek dira hango bazterretan entzun daitezkeen aditz partizipioak :
e- > 0

karri
baki, bakie
torri
zautu
man
in

i- > 0
kasi
kusi
tzerri

(Arizu)(= iratzarri)

Aditz partizipioez gain ohizkoak dira aferesiaz sortutako honako formak :
(e)zazu
(e)zaiguzu
(i)tzazu
(de)zala

47 Ukipenean dauden bi hizkuntzen artean, interferentzia maila guztietan
gertatzen da : maila fonologiko, lexiko eta morfologikoan . Lehenengo maila
honetan, hasierako bokalaren desagerketa -aferesiaren bidez sortutatakoa-,
gaztelaniazko hitzen batera ere hedatu da . Los acebos > los cebos, esaten zuen
Arrarasko emakume batek .
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Baita ahaleran ere, e- eta de- hasierako silabakoa galtzen da:
(de)zaket
(de)zakegu
Aferesiaz eraikitako forma hauek arruntak dira goi-nafarrera
hegoaldekoan ere : Oltza, Gares, Elkano eta Goñiko euskaraz . Herri hauetan
goian aipatutako forma horiek ere aurki daitezke . Honenbestez, argi dago
aferesiaren isoglosa bakar bat egitekotan non ezar daitekeen : berriro ere
Ultzama ekialde eta goi-nafarrera hegoaldeko herriekin lerratuko da .
Aurrean esan bezala, azentuarekin erlazionatua dagoen fenomenoa
dirudi honako honek ere . Zenbait kasutan, aferesiaren isoglosak bere muga
dauka azentua aldatzen duen leku berberean, -hain zuzen ere Imotzen
azentu aldaketa hau aldatzen hasten da-, eta aferesia ere desagertzen da .
Hasierako bokal hau desagertzen da azentuaren indarra azken
aurreko silaban (-2) dagoelako, lehenengoaren silaba galduz . Edo azken
silaban,kontsonantez bukaturikoetan, adib . e-mán > mán :
i-kúsi
e-tórri
e-záutu
e-záutu
Imotz eta Basaburuan, hasierako bokala eta azkenekoa azentuatzen
dira . Honen ondorioz hasierakoak ere intentsitatea izanik, ez da galtzen .
í-ku-si
é-to-rré
í-zao-tú

Ahultze prozesu hauetan zehatz daiteke nolabaiteko graduazioa ere .
Izan ere, badira bokal batzuk besteak baino joera handiagoa daukatenak
ahultzeko eta azkenik galtzeko ere . Honetan oinarrituz indartze baloreak
ematen dizkie HOOPER-ek (1937 : 179) 48 ; gaztelaniazko bokaleentzat
indar eskala hau proposatzen du :
e o

i

u a
>

1

2 3 4

5

Honez gain, goiko bokalek ertainek baino indar gehiago dutela
argudiatzeko, latinetikako maileguak erabiltzen ditu ; berauetan atonoak
diren goiko bokalen ahultzea azpimarratuz . HOOPER-entzat /a/ bokala da
indartsuena, murrizketarik edota desagertzerik ez duelako inoiz jasan ;

48 (Ik . HYMAN, 1981 : 204)
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/e/, ordez, ahulena izango da silaba bukaeran desagertzen baita, /o/ eta /a/
mantentzen diren bitartean :
Latinez
díxi
lácus
plicáre
lucráre

Gazteleraz
->
->
->
->

dije
lagos
llegar
lograr

Gure eremuan ere, eskala hau onartuko genuke, /a/ bokala
indartsuenetariko bat delako, /u/ hurrengoa izango zelarik . Halarik ere
sinkoparen prozesuetan fonema honen desagerketa testiga daiteke . 49
Bestaldetik, /e/ fonema izango da hasiera posizioan eta sinkoparen ondorioz
gehien desagertzen den fonema, ondoren /i/ joango litzateke eskala
horretan .

111 .1 .6 .6 .

Bokal

protetlkoak

Hitz hasieran gertatzen den bokal eransketari deitzen zaio protesia .
Orokorrean hasieran herskari talde bat dagoenenan eransten zaio delako
bokala . Prozesu hau arrunta zen hizkuntz erromanikoetan, /e/ bokala
eransten zitzaien hitz hasieran /sC-/taldea zegoenean . Modu honetan
silabaren muga ezartzen zen /s/ eta herskariaren artean . Gaztelaniaz SCV
sekuentzia ez da onartzen, eta desegiteko joera testigatzen da, e
protetikoaren ezarketaren bidez . Beraz, gaztelaniaren bokal protetikoaren
erregela honela zehatz genezake :
0---->e

/#

lat . schola
stufa

sC
> escuela
>
estufa 5 0

eta euskaraz, bokal protetikoak /el eta Al izan ohi dira :
lat . speclu -> eusk . [ispilu]
49 Kontutan

hartu emandako adibide guztiak txandakatzen direla forma
sinkopatugabekoekin .
Esaterako, botzen (arrunt . botatzen) ETXAIDE-k (EJ)
testigatzen du Auzan, Eltzaburu, eta Basaburuan, eta Lizason, eta orain ere
forma arrunta da .
pasatzen ----> pasten
Lizaso
> Liso
txokolate ----> txokoltea
hirugarrena --> hirugerna
botatzen
> botzen
50 COROMINAS-en arabera,italierako mailegua da 'induce a creer que la estufa es
una forma traída de Italia' . it. stufa . COROMINAS 1984 : Dicionario crítico
etimológico castellano e hispánico, Gredos .
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lat. spiritu -> eusk . [ispiritu]
lat. spatha -> eusk . [espata]
Erregela hau indarrean mantentzen da gaur mailebatutako hitz
berri askotan ere ; esaterako, ingeleratik hartutako mailebu ugarietan .
Ziurrenik, gaztelaniaz ere erregela emankorra delako, horrela mantentzen
da euskaraz ere :
ingi . ski
ingi . stop
ingi . stress
ingi . sprint

> eusk . eskie
> eusk . estopa
> eusk . estresa
> eusk . esprinte

Euskaraz, bokal protetikoaren ezarketa ugarien testigatzen den
ingurunea dardarkariaren aurrekoa izaten da . Honela, hitz hasieran
euskarak ezaguna ez bide zuen kontsonantea, gorde egin da ; nahiz eta gaurko
maileguetan erregela emankorra izateari utzi dion . (ikus: IV .2 .1 .3 .) .
rabia
ramo
Ramón

-> errabia
-> erramu
-> Erramun

Hitz hasierako beste ingurune batzuetan protesia ez da hain ugaria,
halarik ere testigatzen da honako kasuotan :
ekea (Basaburuan bakarrik)
ekearra ( Bas . eta Etxalekun)
Ekialdeko euskalkietan (Aezkeraz bereziki), fenomeno berbera
gertatzen da . Ultzaman, aldiz, bokal protetiko hori ez da agertzen eta
kedárrea izango dugu, baita GN hegoaldeko Oltza eta Goñin ere (ONDARRA:
137) . Ekea-rekin batera, ike aldakia ere jaso dugu, agian disimilaketa
baten ondorioz : ekea > ekia > ikia, edo eli hasierako bokalaren txandaketaz .
Bokal protetikoaren aurrean gaudela ematen du : itximinia-ren
kasuan ere, tximinia-rekin txandakatzen baita .

111 .1 .6 .7 .

Bokal

epentesla

Hitz hasieran edota bukaeran sartzen den segmentu bokalikoari
deritzo epentesia . Honenbestez, bokal bat bi elementuren artean koka
daiteke estruktura naturalagoa emateko CVCV eginez ; kontutan hartzen
badugu CV dela silaba natural eta ohizkoena . Erregela hauek naturalak
direla esaten bada ere, silabaren estruktura naturalago aurkezten dutelako,
kontrako joerak ere ugariak dira eta argi testigatu dira .
Bilakabide hau, indartze bilakabideen artean sailka dezakegu,
silabaren egitura gordetzen laguntzen duelako .
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Aintzakotzat izan behar da, aldaketaren naturaltasuna puntu
baterainokoa da, batzuetan aldaketa konkretu batzuk natural bezala
kalifikatzeak, inplikatzen du, kontrako aldera eginikako aldaketak ez direla
naturalak .
Hizkuntza guztietan aurki daitezkeen kontrako joeraz mintzo da:
Si bien las reglas de inserción y supresión sirven a menudo para
hacer más natural la estructura silábica, e incluso se dice que son
naturales por sí mismas, se observan tendencias contrarias en, la
literatura . (HYMAN 1981 : 196)

Halaber SALABURU-k seinalatzen ditu Baztaneraz aurkitzen dituen
kontraadibideak :
Baztanen sobera esaten da, ez sobra, koloka esaten dugun moduan
kluekaren ordez . Hala ere, kontradibide batzu daudela dirudi: atra,
batre, bedratziek . mendrike . debrue . trepete . krisketa, etab . gutxi .

(SALABURU 1984 : 83)
Halarik ere, ez dira alde batera utzi behar naturalatasunaren
nozioak paper garrantzitsua jokatzen duela aldaketa linguistikoetan .
Kontutan hartu behar da, halarik ere aldaketa naturalak printzipio
orokorretatik funtzionatzen dutela . Honako hitzetan laburtzen du esandakoa :
All its systems interact, and, as we were taught when we were
beginning students of historical linguistics, a change that simplifies
one subsystem is likely to complicate another. (THOMASON 1988 :

23)
Euskaraz, epentesiaren erregela nahiko emankorra dela frogatu da ;
batipat diakronian zehar latinetik mailegatutako hitzetan :
lat . astru -> eusk . [asturu]
lat. libru -> eusk . [liburu]
lat. gratia -> rom . grasia -> eusk . [garasi]
Jakina denez, latinak oso paper garrantzitsua jokatu du
euskararen berregituraketan . Baina orain sinkroniaren ikuspuntutik,
aldaera horiek kontsideratzen baditugu, jadanik lexikalizatuak daude, eta
ez dira baliogarriak gai honetan .
Halarik ere, beti interesgarria da diakronian izandako
bilakabideak aztertzea . Alde hortatik herskari + likidoz osatutako taldeek,
diakronian zehar bilakabide ezberdinak izan dituzte :
Hasierako kontsonantearen desagerketa sortuz : lat. planca > langa ;
edo bokal baten inserzioa eraginez lat . cruce > gurutze . Gaurko ebakeran,
bokalen epentesia suertatu da kasu askotan, baina beste hainbestetan talde
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hauek mantendu dira . Gazteleratiko mailegu berri askotan, talde hauek
mantendu dira adb . : trena, trikina, prezioa, presaka, plastikoa, plantxa
etab . Bestaldetik, euskarak ere berezkoak, autoktonoak ditu forma hauek:
traketsa, trebe, tresna .
Baita mailegu berriagoetan ere ; horregatik, ultzameraz gertatzen
diren epentesiaren inguruneak zehaztuko ditugu orain :
a) Epentesi hauek batez ere maileguetan sortzen dira, herskari +
likido-z osatutako multzoetan, bokal anaptiktikoa sartuz . Ultzaman eta
Basaburuan ere tartekatzen den bokala, aurreko silabarena izan ohi da
(magara, azukurea) edota IV edo /e/ beste kasuetan .

Gaztelaniaz
magra
grulla
sobra
azucar
taladro

Ultzameraz
->
->
->
->
->

magará (Gold)
kurrillua
sobera
azukurea (Ultz .)/ azokori (Gold .)
tarratulue . lat . taratrum

Honainokoa laburbilduz, esango dugu euskal fonologiaren erregelak
ez dizkiola oso eragozpen zorrotzak jarri mailebuen bilakabide fonologiko
honi, eta horregatik stop + likido taldeak oso ohizkoak izango dira .
Kasu berezi bat esenea /esnea berezten duena litzateke : Ultzaman,
Atetz eta Anue forma murriztuari datxezkie : (eznJa] apikari ozenarekin
agertzen da . Halarik ere IZAGIRRE-ren testuetan esenea eta esnea
txandaketan agertzen dira . Imotzen eta Basaburuan (alternantziekin)
esepea dugu .
MITXELENA-k argi dioenez, txistukari eta sudurkariaren arteko
bokal hori bigarrenkaria da . Ultzamako "esne", epentesi berankor baten
bidez sortua izan daiteke, baina ez dirudi oso zihurra, (FHV : 512)
Es de dificil solución el problema del vasco . ezne, esne 'leche' El
grupo zn es muy raro en voces antiguas y el sul . acentúa ezné. (..) .
por otra parte en Navarra se ha registrado la variante esene . (..) El
a. nav. esene sería una variante tardía con vocal epentética más bien
que el resultado de un acción disimilatoria en * esnene, o de la
reducción de -nd- a -n en el estadio *esende . (FHV : 165)

b) Epentesitzat har dezakegu bi bokalen artean sartzen den glidea
ere, modu honetan bi silaba naturalago edukiz . Esate baterako gaztelaniaz
gertatzen dena zenbait dialektotan (Astorga, León), edo oso hizkera
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arduragabekoan ; glide bat tartekatzen da bi bokalen artean hauek bereiztuz
eta hiatoa eginez . Honako erregelaren beharra dago, 0 -> y/ e_o , honen
bidez bi silaba naturalago edukiz CV.
gazt . creo
gazt. veo
gazt . leo

[kréjo] 5 1
[bejo]
[le j o]

Ultzamako hizkeran antzeko bilakabidea dugu, (Ikus diptongoen
hiatoa
saila ere) ; kontsonante epentetiko frikari ozenaren ezarketa
segurtatzeko bidea izan daiteke .
gazt . deseo
gazt. lino
bier
olio
biorra

->
->
->
->
->

dese[y]o
li[y]ua, ligua
bi[y]er
oli[y]o, oli[g]o (biak Ultz)
bi[y]orra

Ultzamako euskaraz, arruntak dira [j] antihiatikoak, baina ez
daiteke gauza bera esan, -u +a -ren artean sortzen den [w] erdibokalaz,
horretaz : *buru + a > buruba ez dira ohizkoak hizkera honetan, nahiz gau
+ a -> gabi badugun . Hauetako forma batzuk [g] antiyod bat garatu dute,
esaterako, lat . oleu(m) > oligoa, baina beti ere txandaketan daude yod
dutenekin . Halaber, gazt . lino, bokal arteko sudurkaria galdu ondoren, liyua
eman du Ultzama. Atetz eta Imotzen, aldiz, ligua dugu . Basaburuan, ordea,
bokal arteko -n- mantentzen da (Berueten) : iune . (ik. ETXAIDE : 1989)
Talde honetan kokatu beharko lirateke joan aditzaren 1 . eta 3 .
pertsonetan -oa- aditz erroaren ondoren sartzen den glidea ere . Honelako
formak baititugu : (ik . aditz sintetikoak : V .3 .3 .)
nua[y]e
zidoa[y]en
doaye, doa[y]e

111 .1 .6 .8 .

Metatesia

Zenbait egitura silabikoren prozesuek silaba edota segmentuen
trukea inplikatzen dute . Metatesiak, bi segmenturen leku aldaketa
suposatzen du ; orokorrean erlazionatuta dauden bi segmentu hauek
elkarren hurrengoak izaten dira .
Prozesu hau, indartze bilakabideen artean sailka dezakegu, silaba
egitura gordetzen laguntzen duelako . Segmentu hau mugitu ez balitz,

51 (1k . HYMAN, 1981 : 197)
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suntsitu, asimilatu edo desegingo bide zatekeen . DRESSLER-en5 2
ikuspuntutik, metatesia indartze edo disimilazio bilakabideetakoa da .
Beronen ustez,' ebakera eta entzumena gehiago errazteko egiten da
prozesu hau . ONEDERRA-k dioenez :
'often metathesis results in syllable structures better to pronounce and to
perceive' (ONEDERRA 1986 : 328)
Segmentuaren leku aldaketa edo metatesia erakusten dute, Ultzama,
Anue eta Atetzeko forma hauek .
atxeburri
petacho
iñude
labana
azkazal
ostirala
Eugi
aztarkatu
mozorro
iruditzen
azazkala

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

arrebutxi (Alkotz)
petxatue
unidia
nabala
azazkal
ortzillera
Egui (toponimoa)
azkartatu/ aztarriketu
zomorro
iduritzen
ezkazala

52 1k . honi buruz OÑEDERRA (1986 : 328)
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111 .2 . DIPTONGOAK ETA HIATOAK
111 .2 .0 .

Sarrera

Bi edo hiru bokal silaba berean aurkitzen direnean, diptongoak
edota triptongoak osatzen dira . Talde tautosilabiko hauetan, bokal guztiek ez
dute paper berbera jokatzen . Badago bokal bat, benetako gune nuklearra
duena ; fonetisten arabera, egoera hoberenean dagoen bokalak hartzen du
gune nuklearra, hau da, irekiena denak, tentsio, pertzeptibilitate gehien
duenak ; besteak transiziozko soinuak dira . Transiziozko soinu hauei, glide
deitu zaie ingelesez edo bokalerdiak eta kontsonanterdiak gaztelaniaz eta
euskaraz .
Esandakoaren arabera, diptongoa nahiz triptongoa osatzen duten
bokaleetatik, [a], [e] eta [o] bokal ertain eta irekiek osatzen dute gune
nuklearra, eta [i]-k eta [u]-k transiziozkoa . Honen arabera, talde
tautosilabiko hauetaz osatuak daude euskarazko diptongoak : [i, u] [a,e,o]rekin ; [a,e,o] [i,u]-rekin ; eta [u] [i], [i] [u]-rekin eta alderantziz .
Lehenengoak goranzko diptongoak izango dira, irekitzen doazelako eta
pertzepzio haundiago sortzen delako segmentu batetik bestera pasatzean ;
bigarrenak beherunzkoak dira, alderantzizko bilakabidea gertatzen delako .
Hirugarren eta laugarren kasuetan, intentsitate haundiena erakusten duen
bokalak, alegia azentua duenak gune nuklearra hartzen du . Ezazentuatuetan, bigarren bokala izan ohi da nagusi .
Nukleoa bigarren posizioan dagoenean, goranzko diptongoetan
bezala, beste segmentuari kontsonanterdia deitzen zaio ; baina nukleoa
lehenengo posizioan badago, beheranzkoetan bezala, ondoko segmentua
bokalerdia izango da . Kontsonanterdia, kontsonante eta bokalaren tarteko
zerbait da, hasieran ixtasun maila kontsonante baten hainakoa delarik .
Bokalerdiak, ordea, mugimendu artikulatorio ezberdinei erantzuten die :
bokalaren irekitasunetik frikapenera pasatzen da.
Gaur egun, ordea, LADEFOGED-en (1982 : 61) terminologiari
esker, ez da ezberdintasun hau egiten, eta kontsonanterdiak nahiz
bokalerdiak, hurbilkarien taldean sar ditzakegu . Igurzkariek baino ixtasun
gutxiago, baina bokalek baino gehiago erakusten duten soinuak hurbilkariak
ditugu . Gure lanean, kontsonanterdi eta bokalerdien arteko ezberdintasuna
egingo dugu, ohizko lanen banaketari hurbilduz . Honenbestez,
kontsonanterdiak izango dira posizio prenuklearrean doazenean [j, w]-ren
bidez transkribatuak, eta bokalerdiak posizio postnuklearrean [i , u ] .
Akustikaren ikuspuntutik, honako hauek dira diptongoen ezaugarri
nabarmenenak :
a) Bokal irekiak du egonkortasuna eta tinkotasuna .
b) Bigarren formakinaren norabidea eta honen iragaitearen
abiaduraren arabera, diptongo edo hiatoaren aurrean gaudenentz
jakin dezakegu .
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c) Bi bokalen arteko formakinetan sortzen den iragaite motelak
diptongo baten aurrean gaudela adierazten du. Eta, alderantziz,
iragaite , azkarrak eta gogorrak badira, bokalen formakinen artean
gaudela adieraztera eramaten gaituzte .

111 .2 .1 .

Beherunzko diptongoak

[

ay ] , [ey ], [al ], [el ],

[oí ]

Egindako ikerketa sinkronikoa denez, aztertuko ditudan fenomenoak,
beti sinkronia mailan izango dira, ez dugu diakronia kontutan hartuko, eta
ez dira gure lanaren aztergai izango,"eleiza' guip . ant . bezalako hitzak .
Lehenengo eta behin, gure adostasun osoa duten MITXELENA-ren hitz
batzuk :
A pesar de las reducciones por monoptongación, la frecuencia de los
diptongos ha ido en aumento en la mayoría de las palabras vascas
( ..) . Como consecuencia de la articulación relajada de algunas
consonantes, en particular de las oclusivas sonoras y en ciertas
zonas de r, son muy numerosos los hiatos que se han resuelto en
diptongos. (FHV : 89)
Euskarazko diptongo jatorrizkotzat beheranzkoak eduki izan dira,
AZKUE-k hauek bakarrik hartzen zituen egiazkotzat, eta goranzkoak ez
zituen euskararenak kontsideratzen . Halarik ere, ez dirudi esandako hau
egia borobila denik Ultzameraren kasuan, diptongo goranzkoak usu
gertatzen baitira .
Beherunzko diptongoekin hasiko gara :

111 .2 .1 .1 .[al ]

Diptongoa

TXILLARDEGI-k (1980 : 54) dioenez, euskalkien arabera, zifrak
alda badaitezke ere [al ] diptongoa da maiztasun haundiena erakusten duena,
eta ez [ay ] askotan esan izan den bezala . Artikulazio erlajatuaren ondorioz,
kontsonante frikariaren desagerketa osoa gertatzen da, diptongo
bigarrenkaria sortuz .
Diptongo bigarrenkari hauek ugariak dira morfema ezberdinen
konposaketan :
-larik ---> [laik] :
-tarik --->[taik] :
-ri
> am[a 1
-en
> m[ai ]

garel[ai ] k, del[al ] k .
itxet[ai ] i k
], [gizon[ai ]
n, yo[al ] n

Zaila bada ere jakitea nola ebakitzen ziren hauek idatzitako testu
batean, ultzameraz idatziak dauden dokumentu urriak ere gauza bera
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baieztatzera datozela ematen du . ASTETE-ren A dotrinan, (- ) dieresia
erabiltzen zen diptongoa zela uste duguna seinalatzeko . Beti ere diptongo
bigarrenkariak ziren horiek, alegia bokalarteko kontsonante baten
desagertzearen ondorioz sortuak . (ik. IBARRA 1992 : 922)
Datiboan : tristiai, onai.
Ablatiboan : karriketaik, ayetaic,
Denborazko morfema : gareíaic.
-n bukaturiko aditzak + -en geroaldiko morfema : main, joain .
Hitz hasieran nahiz tartean [al ] diptongoa maiz agertzen zaigu :
J[ai ]nkoanpaxa
[al ]Itzinen
altz[al ]rue
or[ai ]
m[af ]ndéria
[al ]tútxi
[dia
g[af ]zkíe
n[al ]gábia
senarg[af, ]
[al ]/ [eg I]-ren

arteko

txandaketa

Silaba bukaeran ohizkoa da ai/ei-ren arteko txandaketa (FHV :
Ohizko
txandaketa honez gain, bokal arteko /-g-/ mantentzen da
103) .
.
Hango
berezitasuna da diptongo batzuen hausdura bi silabatan,
ultzameraz
tarteko frikari bat mantentzearen ondorioz, hona hemen ai/egi bikoteari
dagokiona .
PAGOLA-k aztertu zuen igitai / igitegie lexema eta honako banaketa
:
dakar Ultzamako herrietan (Auza, Larraintza, Beuntza) agi/egi-ren
eremuak dira : igitegie ebakitzen da, Imotz eta Basaburua 'ai'-ren
eremukoak direlarik 53 .
Diptongo honen gertakortasuna, eu /egu gertatzen denarekin pareka
daiteke, hots, Ultzamako hizkeran bokal arteko -g- maiztasun haundiagoz
mantendu da, egi eta egu taldeak maiz ditugularik, nahiz txandaketak
erakutsi . Aipatutako banaketak gutxi gora beherako joera erakusten badu
ere, eta nahiz eta jatorri ezberdina izan, -batzuk mailebuak baitira [at.
sarta ginem > eusk. zartagie, zartaie, eta besteak jatorrizko euskal hitzak
(nagie, igitegie)- ; honako bi formak aurkituko ditugu Ultzaman :
igitai /igitegi
zartai/zartagi

53 Jatorrizko forma 'egitai' dela onartzen badugu, hauek izango lirateke sortzen
diren aldaketak euskalkien arabera : (GN), (Zar) (B)egitai, (GN), (BN), (G), (L),
(B), igitei, (GN), (B), igiti, iriti.
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Bi forma hauek silabaketa ezberdina suposatzen dute . Lehenengo
forma /ai/ bokalerdian bukatzen duena, bokalez bukatutakoak bezala
ebakitzen da, azentua azkeneko bokalean daramalarik, ondoren bokalerdia
frikari ozena bihurtuz [y] .
mugag,

mugat.

silabifikazioa

i(g)itai
zartai
nai

igitáie
zartaie
naye

i .gi .ta .ye (4$)
zar .ta .y e (3$)
na.y e (2$)

Kontsonante frikaria mantentzen denean, ez da bokalerdia azkeneko
silaban gelditzen, -i baizik . Hau dela eta, hiatoa azkeneko silaban eginez
ebakiko da, eta honenbestez honako hau izango da banaketa :
mugag.

mugat.

igitégi
zartagi
nagi

silabifikazioa

igitegíe i .gi .te.gí.e
zartagie
zar.ta.gí .e
nagie
na.gí .e

(5$)
(4$)
(3$)

Beraz, frikapen erregelak bokal baten galera sor dezake, eta honek
silabaren kopuruan eragina izango du .
MITXELENA-ren ustez (FHV : 397), diptongoz bukaturiko
oxitonoetan : etsai, eztei, igitei, odei, nasai, aintzineko kontsonante bat
zegoen azken eta azkenaurreko silaben artean . Kasu askotan, kontsonante
hau *h bide zatekeen ; hain zuzen ere posizio honetan, -bigarren silabaren
atzean-, gehienetan asperenketa ezin baitzen gertatu .
Gauza bera gertatzen da bokal arteko -r-rekin ; bi forma hauek aurkituko
ditugu :
mugag.
atái
atári

mugat.
atáie
atarle

a .tá.ye (3$)
a.ta .rí .e (4 $)

Honainokoa laburbilduz : Ultzamerak bokal arteko /d/, /g/
frikatibizatzeko eta gero palatalizatzeko joera erakusten du GN-ko beste
hizkerek bezala . Baina joera hau ez da beti burutzen : V-g-V mantentzen
delako batzuetan, polimorfismoa sortuz (igitegie, igitaie, itaye) denetarik
dugulako Ultzaman (Ik . ETXAIDE 1989 : 141 galdera) . Halarik ere, egia da
joera hau areagotzen dela Imotz eta Basaburuan, zeinetan arruntagoak diren
forma palatalizatuak : naye 'alferra' (Etxaleku, Basaburua), itaye .
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al > a, eta al > I murrizketa kontsonante sabaikarien ondoan .
Diptongoaren murrizketa a-ren alde gertatzen da, kontsonante
sabaikari batek i asimilatzen duenean . Bustidura honek diptongo asko
desegiten du . Palatalizazioaren atalean luzeago mintzatuko gara honetaz :
zerbait ere
zaite
gaiztoa

-> zerbatte
-> zatte
-> gaxtua

Baita kontsonante sabai-aurrekoen aurrean ere :
naiz

-> naz (Ber .)(Urriz . .)

Murrizketa hau ez da orokorra, ezta gutxiago ere, baina Basaburuko
herri batean (Beruete) eta Ultzamako bestean eridengo dugu . PAGOLA-k
ere, "naz" forma errejistratzen du Aldatzen eta Nafarroako Sakana aldeko
herrietan . Ez da harritzekoa, beraz, herri hauetan ere aurkitzea .
Bestaldetik, naz forma erronkarieraz eta bizkaieraz ere testigatu da : nax.
(FHV : 105) .
Sail honen barruan sartu beharko genuke : -Vitz -> -Vtx
bilakabidea, hauetan ere /i/ + txistukari ez-sabaiko inguruneetan,
txistukariaren palatalizazioa sortzen da /i / desagertuz :
bakoitza ---> [bakots a]
Asimilazio aurrerakariaren adibideak dira hauek : fonema batek
bere atzean dagoena asimilatzen baitu . [al ] diptongoaren murrizketa
ohizkoa da konparatiboetan ere, kontsonante sudurkariaren aurretik .
PAGOLA-k (1992 :113) egindako lanean bi lexemaren isoglosak egiten ditu :
bezain, baino .
BEZAIN- Isoglosa goitik behera dator . Ezkerraldean, Basaburuan eta
Imotzen "bezin" diptongoa murrizketaren alde .
BAINO- Isoglosaren banaketa honako hau da : Auzan, biño, beste herri
guztietan, baño .
Gure ustez, ez dago hain isoglosa tinkoa markatzerik . Ondorio
ezberdinen arrazoia honetan egon daiteke : galdetegi bat egitean erantzuna
estilu zainduan eman ohi da ; baina, gure helburua hizketa arina aztertzea
denez eta honetarako erantzun bat baino gehiagoz baliatzea, ez ginateke
ausartuko horrelako isoglosa tinkoak markatzera . Forma murriztu horiek
Ultzama haranekoak ere badirela esango genuke, eta zalantzak agertzen
badira ere, murrizteko joera zihurra da .
Ikus ditzagun, bestela, Ultzamako euskaraz idatziriko beste
dokumentuak : IZAGIRRE-k biño, beño eta beziñ ematen ditu Alkotzen
egindako lanean . ASTETE-ren katezismoetan ere becic (A14) eta beño (A
14) agertzen dira . Neronek testigatu ditudanez, argi dago, forma murriztu
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hauek Ultzamakoak direla, ohizkoen entzuten direnak baitira, beraz : beño
eta biño txandaketan daude .
Argigarria gerta daiteke zentzu honetan MITXELENA-k esandakoa .
Nahiz aipamen hauek erronkarierari buruz izan, gure eremuari ere
badagozkio:
El dipt. a¡ pasa fácilmente a e¡ e incluso a 1 según la rapidez con que
se habla hasta en sílaba acentuada : baino . beino . bino . ante
comparativos baizik.beizik.bizik. Sin embargo no hay el menor
indicio de confusión en casos como mee, aize. beŕLdeitu, es decir en
palabras reducidas a simples exponentes gramaticales, cuando el
dipt. n o precedía inmediatamente a cons . nasal o palatalizada .
(MITXELENA 1988-I : 280 )
Bestaldetik, badirudi, diakronian behintzat, kontsonante palatalek
inguruko (katean ezkerretara agertzen diren) bokal eta diptongoak ixteko
eta palatalizatzeko joera dutela : ei < ai. (FHV : 104)

Diptongoaren murrizketa testigatzen da sabaikariaren ondoan ez den
beste inguruneetan ere :
hamairu
bizpairu
hamaika

->
->
->

amiru
bizpiru
ameka (U), amika (Etx) < *harra eka

Ekialdean nahiz Bizkaian bilakabide berbera aurkitzen dugu .
Diptongo baten bigarren elementuaren galera dugu hau, hurrengo silabaren
disimilazioz eraginda : ei > e taldearen murrizketa testiga daiteke : yeiki >
yeki

[al ] /[el ]

-ren

arteko txandaketa

Orohar, ai/ei -ren arteko txandaketak ohizkoak dira, ez dira inoiz i
murriztera heltzen, baina [ei ] ahoskatzea ohizkoa izango da azken
posizioan . GAVEL-ek testigatzen du (1920 : 17-18) "Le changement de a
en e est presque de regle dans le diptongue aŕ, et Pon dira zerbeit,(. .)
norbeit" .
Banaketa diatopikoari dagokionean, maiztasun haundiko bilakabidea
da ekialdeko eta GN hegoaldeko hizkeretan bereziki :-bait atzizkiaren
eratorrikoetan eta -larik denborazko morfema darametenean, eta beste
kasu banaka batzuetan ere .
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GN hegoaldekoan hona non aurki daitekeen : Makirriainen 'orei' 54,
'urdei' Oltza eta Goñin . MOUTARD-ek Iragin (Esteribar haranean) 'neiz'
forma aurkitu du ; aezkelraz ere fenomeno bera gertatzen da . Beraz,
ekialdeko eta GN hegoaldeko hizkerek konpartitzen duten ezaugarria dela
esango dugu . Gure ustez, ai -> ei bilakabidearen arrazoi bat hurbileko
bokal asimilazio atzerakariaren eragina izan daiteke .
Aurrean aipatutako kasuez aparte, txandaketa beste honako inguruetan ere
topa dezakegu :
Morfema bukaeran
-> zel[el ]
-> us[el ]
-> uzt[ei ]

zelai
usai
uztai

Morfema tartean
albaiterua
erain
Iraizotz
zenbait
ez bait zen
nahiz
ari delarik

111 .2 .1 .2 . [ el ]

-> alb[ai ] terua/ albei ] terua
-> er[ai ] n/ er[ei ] n
-> Ir[ei ] zoz, Iruzotze
-> zenb[ei ]t
-> ezp[ei ]zen
-> n[ei ]z
-> ai del[ei ]k

Diptongoa

Hizketa arinean txandaketa ugariak erakusten ditu diptongo honek
kontsonante sudurkariaren ondoan . Baina ezin da esan monoptongatzeko
joera oso sistematikoa denik, aipatutako hurrengo bi formak entzun
daitezkeelako:

behinik behin
edozein

>
>

biñipin, biñezpin (Larraintzar)/ beinpein
jozin/ edozein

Bestaldetik, [i]-z bukaturiko diptongo hauek erraz galdu dute beren
bigarren elementua : ei > e murrizketa suertatzen baita sudurkariaren
aurrean . BONAPARTE-ren eskuizkribuetan agertzen denez :
54 DIEZ DE ULZURRUN,P . 1960 ; «El catecismo manuscrito de Maquirriain de
1828', Euskera (1960), 377-403 .
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esquiñen diozu (A 51) (= eskeiniren)
bentzet (A 49) (= behintzat)
Begiratu aditz partizipioaren agintera bere da, eta hau da jasan duen
bilakabidea :
begira -> begire -> beire -> bere (= begira)(Eltzaburu)
Aldiz, diptongo bigarrenkaria ugaria da bokal arteko deklinabideko
morfemen eransketaren ondorioz . Denborazko -larik, nahiz partitiboaren
-ik, ez dira azentuatuak eta beti sortzen dute diptongoa :

dugul [el 1 k,
birtut [el ] k,
bertz[el ] k,
sem[el ] k,
iz[el ] n
Kontsonante epentetiko bat sartzearen ondorioz, kontrako fenomenoa
dugu :
zeru -> z [ei 1 ru . (Arrarats eta Basaburua Txiki guztian)
Batzuetan, aldaera fakultatibotzat har ditzakegu honako hauek :
deitu -> [daitu] . 5 5

111 .2 .1 .3 .

[ey ]

Diptongoa

Hitz hasieran eta silaba askean, [ey ]diptongoak baditu soluzio
desberdinak . Banan bana aztertuko ditugu :
[eu ]

> u

Ultzameraz, badirudi monoptongatzeko joera orokorra dela eu taldeaz
hasitakoetan behintzat .
euli
eurie
euskaldunak
euskera
eultzi
euntzi

u¡¡
uríe (Auz), igurie (Ger)
uskaldunek
uskera
ultzie ('parva'), ultzitu ('trillar')
untzi (Gold) ('Etxe ondoko soroa')

55 Ik . NAFARROAKO GOBERNUA-n (1990) Autza herriko grabaketa .
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MOUTARD- ek, diptongo honi buruzko egoera oso argi sumatu zuen .
Ondoko lerro hauetan azaltzen du :
Comme dans tout le domaine haut-navarrais, jj1 s'est reduit á U
dans SUIL*mouche', uskera "la langue Basque' , uskalduna "un
basque'. A Auza, le groupe eu West pas attesté ; dans icu~ri 'p/uie eu
a été remplacé par la succession i+ g, et dans dause 'que/que chose",
eu > au, phénoméne que nous avons rencontré dune facon reguliére
en aezcoan . (MOUTARD 1975 : 81)
Murrizketa hauek ere (GN) iparraldekoan ugariak dira 'uli', eta
'ultzi' (Gares, Elkano eta Oltzan)
eu -- >egu
Murrizteko joera horretaz landara, bada bigarren fenomeno bat, eu
bihurtzen duena, herskari belare ozena /g/ bokalartean
> egu
tartekatzearen bidez . Diptongo honen egonkortasun ezari egotzi ahal zaio
hau, eta hitz hasieran nahiz tartean gertatzen da fenomeno hau .
Hedadura geografikoaz den bezainbatean, Ultzama eta Muzkizko
herriei dagokien fenomeno bat dugu, txandaketak eriden badaitezke ere .
Argi dago Ultzama, Atetz eta Anue haraneko herriei datxekien ezaugarria
dela . Imotzen (Muzkitz ezik) eta Basaburuan, kontsonante epentetiko
horren presentzia ez baita testigatzen . Kontsonante hauek ez agertzeak
zerikusia izan dezake, herri hauetan gertatzen den frikatibizatzeko
joerarekin . Honako hauek dira ohizkoak Ultzamako herrietan :
egurie (frai, Urri,Ger)
neurtu/ negurritu (biak Muzkitz eta Ultzaman)
egun ('cién') (U)
egundu ('tejer')
legune ('suave')
aitegutxi (Muz, Auz)
amagutxi (Muz eta Arraiz)
Azken bi adibide hauetan -g- dugu, baina ez dirudi bilakabide
berberari erantzuten dionik ; aitegutxi* < aite bitxi -tik eratorrita dirudi,
eta gero b/g ohizko txandaketa . G N hegoaldean, Oltza, Gares eta Goñin,
aitabucha, aitebuche aldaerak erabiltzen dira . (ONDARRA 1982 : 139)
PAGOLA-k lehun56 lexemaren isoglosa egin zuen honako banaketa
emanez : "g" kontsonantearekin, Ultzamatik ekialderago, eta [eu] diptongoa

56 MITXELENA-ren arabera (1977 : 372), batzuetan -g- tartekatzen duten
adibideak bigarrenkariak dira 'Si como es muy posible Corominas (s .v . leme,
Adiciones) tiene razón al pensar que vasc . leun (sul . leñ) 'liso, pulido' viene deI
occit . leun(e), entonces la variante bisilábica le gun, atestiguada ya en lab . U
siglo XVII, sería secundaria'
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Ultzamatik mendebalderago . (PAGOLA 1992 : 111) . Azkenik /eu / eta /u/
taldeen isoglosa ezartzen du honako banaketa eginez :
[eu] diptongoa : Ultzama, Basaburua, Atetz, Anue .
[u] murrizketa : Baztanen hasten da .
Gure datuen arabera banaketa hau ez da oso egokia, murrizketaren
adibideak aurkitu baitaitezke Ultzaman ere. Bestaldetik -g- bokalartekoa
Itsason (Basaburuan) ere eriden dezakegu, adib . igurie .
Orain arte esandakoa honela laburbil daiteke : aurrean aipatutako
diptongoei dagokienez, isoglosa bat marka genezake bereziko lukeena
kontsonantea mantentzen duen taldea, adib . 'egu' eta bestaldetik diptongoa
mantentzen duena : 'eu' . Azpimarratu behar da Ultzaman eta Muzkitzen ere,
kontsonante epentetikorik gabeko adibideak ager daitezkeela . Honenbestez ez
dago banaketa argi eta sistematikoa egiterik . Polimorfismoa haundia denez,
zihurragoa da joeraz mintzatzea, eta horregatik honako banaketa egin
dezakegu :

BASABURUA . IMOTZ
Konts . epentetikorik ez

ULTZAMA, ATETZ
Konts . epentetikoa bai

neurtu
atautxi
¡tale

negurrittu
aitegutxi
igitegle

Jakina denez, diptongoaren maiztasuna aldatzen da dialekto
batzuetatik besteetara . Ultzamera aspiraziorik gabeko dialektoa dugu, hrik gabekoa, Baztanera bezala ; honetan ere, -g- garatu baita : adib . egun . (=
cien) . Kasu hauetan kontua da, iparraldeko hizkeretan -h- bokalartekoa
aurkitzen den bitartean, hegoaldeko dialektoetan -a- agertu ohi dela .
Halarik ere, maiz askotan korrespondentzia honako hau da : h:, g edo r, kasu
batzuetan, disimilazioaren bidez I- bihurtzea gerta daiteke, adib . biárri <
*berarri. Hemendik abiatuz, honako korrespondentzia gertatu ohi da : -geta -h- (ik . FHV: 221), iparraldeko dialektoetan : behi, ehun, nahi, aho,
ahur'hueco de la mano' .
Ultzamako kasuetan, bada, gehienetan -g- bokal arteko
bigarrenkaria nagusitu da : adib . ago 'boca', egun 'cién' . Halaber, honelakoak
aurki daitezke GN iparraldekoan eta hegoaldekoan ere (Goñi, Oltza) denetan
egun erabiltzen da . Ultzameraz honako hauek ere zeharo aruntak dira :
goatze < *ogatze, orok . ohe ; liyua/ligua, orok . lihua .
Badirudi halere, -g- horrek oraindik maiztasun gehiago erakusten
duela Baztaneraz, hurrengo adibideetan ikus daitekeenez . Gainera,
MITXELENA-k ere (FHV : 88) seinalatzen du ezaugarri hau Baztan, Zaraitzu
eta Markinako euskararen berezitasuna bezala .
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Baztan

Ultzama

bage 'cedazo'
logi 'barro'
zogi 'tepe'
nagi 'alferra'

bai-b aye5 7
Ioi-loye
zoi-zoye
nai-naye

-e-C-u

->

eu

->[]u]

Aipatu dugu dagoeneko, "eu" hasierako taldeak murriztera edota
monoptongatzera duen joera, eta bestaldetik, bokal arteko -g- erakusten
duten taldeak seinalatu ditugu .
Orain azalduko dugu Imotz eta Basaburuko herrietan, hizketa
arinean sortzen den beste fenomeno bat :
[eu ] diptongo bigarrenkaria baldin bada, bokal arteko kontsonante
/b, d, g, r,/ baten galeraren ondoren, orduan murrizketa ez da zeharo
gertatuko, [ju] aurkituko dugu kasu hauetan . Diptongo hauen hasierako
bokalaren ebakera, kontsonante igurzkaria bezain itxia da, glide bihurtzen
direlarik hasierako e-z hasitako talde hauek .
Diptongo honen banaketa geografikoari bagagozkio, zaila da isoglosa
tinko bat markatzea, honetarako elementu bat bakarra hartu beharko
baikenuke . Bestaldetik, oztopo haundi bat topatzen dugu : euskararen
bokalen egonkortasun urria, honek eragiten du momentuan momentuko
ebakitze ezberdina . Bariazio diatopikoa eta norbanakoarena maiz askotan
gertatzen denez, zaila suertatzen da sistematizazio bat burutzea . Halarik
ere, Ultzamatik mendebalderago joanez (Imotz eta Basaburura), hizketa
arinean suertatzen den prozesu hau azpimarragarria da : eu > ju.
/e/ fonemaren ixketa jadanik azaldu dugu bokalismoaren atalean, eta
hurrengo bi erregela hauen bidez azal daiteke bilakabide osoa :
e---> i /_u
b, d, g, r-- >O/ V -V

egun
egunero
eguzki
Beruete
ehun
lehun

->
->
->
->
->
->

[ju]n
[ju]nero
[ju]zki
B[ju]te, Beute
[ju]n
l[ju]n

57 Bae V,G,BN,R, bahe L, BN, S 'criba de mallas anchas', bage Baztaneraz .
Latinaren vannum . Honako bilakabidea izan bide du : van > 'bane > bahe/bage >
bae/bai. Ohartu behar da forma konposatuan garibaye esten dela, eta ez galbaye <
gari + bae. (ik . Dicc. etimológico vasco AGUD & TOVAR, ASJU, XXIV-3 : 822)
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laurehun
euri
eduki
euskara

-> lau[ju]n
-> Uulrii (Ar,Ber)
-> [ju]ki, eoke (Ber), eoki(Ar), juke (Ber)
-> [ju]ska,iuskea, uska(Ar), uskera(Elz),(Muzk)

Azkeneko bi lexemek, agi denez, ebakera bat baino gehiago erakusten
dute : monoptongaketarena eta [ju] diptongoaren arteko ebakera .
Honen ondorioz, goiko bi bokalek sekuentzia bat osatzen dute .
Orokorrean [j] izaten da talde prenuklearraren lehenengo elementua, baina
bigarrena ere izan daiteke 58

[ey ] ->[ ay ]
Orain deskribatuko dugun hau, Ultzamako euskararen oso ezaugarri
nabarmena da ; e fonema irekitzen da u baten aurrean dihoanean, eta honen
ondorioz eu > au bilakabidea izango dugu testuinguru ezberdinetan .
Hona hemen ingurune hauek :
a) Aditzaren aspektu burutugabea, -teen, -ten, -en morfemaz
bukaturikoa + *edun aditz laguntzailaren d-z hasitako adizkiak.
Adib . ¡ten dut -> ittaut
b) -n-z bukaturiko aditzak + en gero aldiko morfema + aditz
laguntzailea, d-z hasten denean . Adib . finen + dute -> iñaute .
c) Ote + *edun aditzaren d-z hasitako adizkiak . Adib . ote + duzu ->
otauzu.
d) Zenbait lexematan : deus > daus. Oso fenomeno hedatua, xubereraz,
goi-nafarreraz eta aezkeraz ere .
e) Eduki aditzaren lehen aldian : nauken, zauken

Beraz, eu diptongo bigarrenkaria denean > au bihurtzen da aipaturiko
inguruneetan .

58 Kontsonante eta bokalen arteko mugaren arazoa dago honen azpian . GILI GAYAk azpimarratzen duenez :
No es posible trazar una divisoria rigurosa entre consonantes y vocales, y por
ello sigue siendo válido el juicio de Rousselot cuando afirmaba que unos y otros
sonidos constituyen una serie en la cual sólo los extremos son netamente
diferenciables entre sí como lo prueba la naturaleza vocálica de las,líquidas en
varias lenguas indoeuropeas . En Fonética histórica son frecuerítes los casos de
vocalización de consonantes y de consonantización de vocales, y no es raro que
ciertas vocales se ensordezcan más o menos en los diptongos y en contacto con
fonemas sordos . (GILI GAYA 1978 : 106)
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Honako hauek dira fonetika sintaktikoari dagozkion inguruneak, eta
hauek dira bereziki Ultzamako euskaraz entzun daitezkeenak . G N
hegoaldekoan ere, aldaera hauek aurkitzen ditugu (ONDARRA 1982 : 166)
'segun erratauntenez' (Oltza eta Goñi), baina badirudi askoz ere bakanagoak
direla aldaera hauek ; zeren ONDARRA-k beste hauek ere ematen baititu
horren parean : segun errateuntenes, segun erratontenes .
Halaber, BONAPARTE-ren dotrinan (ASTETE, A dotrinan),
sistematikoki gertatzen dira honakoak (Ik . IBARRA 1992 : 922) :
siñestatzaut
adoratzauzul éic
erratauzu
galdetzaut
errespondatzaut

(=
(=
(=
(=
(=

sinestatzen dut)
adoratzen duzularik)
erraten duzu)
galdetzen dut)
errespondatzen dut)

ERRAN, EZAGUTU + -TEN, -TZEN + dut,-zu
JAKIN, EGIN + - EN + dut, -zu....
OTE+ + dut, -zu
Hauek dira prozesu hauek behar dituzten erregelak.
1 .n
> e / d
2 .d
> o / V- -V
3 .eu -> au
erraten dut->
ekartzen dute->
segitzen dute->
itten dute->
ematen dute->
izaten duzie->
ezagutzen dut->
eginen dute ->
jakinen duzu ->
ote dute->

*errateut
*ekartzeute
*segitzeute
*itteute
*emateute
*izeteuzie
*ezautzeut
*iñeute
*jakiñeuzu
ot[au ] te

-> errat[ay ] te
-> kartz[au ] te
-> segitz[au ] te
-> itt[ay ] te
-> mat[au]te
-> izet[au ] zie
-> zautz[au ] t
-> iñ[au ] te
-> jakiñ[ay ] zu

Adibide hauetaz gain, hedadura haundiagoa duten beste batzuk
badira : deustako ---->d[ay ] stako . Latineko 'genus'-etik heldu bide den
'deus' forma testigatzen da GN hegoaldean ere : (Elkano, Oltza, Gares eta
Goñin) . (cf . FHV : 519)
Beste lexemetan ere eu > au irekitzeko joera gertatzen da :
neurtu
berreun

-> naurtu (Arostegi) (ETXAIDE :1989)
-> berraun baina (egun = 100) (Izag)

GN hegoaldeko herrietan entzun daitezke, [ay ] duten aldaera hauek : Auli
(=euli) ere . Txandaketa hau, GN hegoaldean ere gertatzen da : euri/auri
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(Puente, Oltza, Goñi) (ONDARRA : 137) eta berraun/berreun (Oltza eta
Goñi) (ONDARRA : 154)
ea -> oa

e%o

bokal ertainen arteko txandaketarekin zerikusia dauka honako aldaketa
honek, ea taldea hitz erdian dagoenean oa bihur daiteke :
bertze bat
bertze batzuei
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->

->

* bertzeat -> bertz[oa]t
* bertzeatzuei -> bertz[oa]tzui .

[ay ] diptongoa

[ay ] Silaba hasieran
[ay ] diptongoa da maiztasun eta egonkortasun haundiena erakusten
duena eremu guztietan . Silaba hasieran, ordea au/a txandaketa nahiko
ohizkoa da (FHV : 95) . Guk aurkitutako datuetan, batzuetan murrizketa osoa
topatu dugu, baina beste batzuetan tinkotasun osoz mantentzen da :
Honakoetan mantentzen da [ay ]
aurki
yautsi
gaur
bauket
eltzaurre
amautxi
daus
aunditz
xautu
yautsi

[ay ] / [a]

ausiñe
lausua
ausiñe
haur
zautu
giñauden
zau l i
eltxaurre
auzelan
aundie

txandaketa

Esan bezala, au/a-ren hitz hasierako txandaketa testigatua dago,
murrizketa hau arrunta da eta ez da bakarrik disimilazioz sortzen :
aulkia / alkie (U)
aurkitu / arkitu (E)
aurpegie / arpogíe (U) arpegie (Et)
auspoa / aspoa (Eltz)
laurdenegun / lardeneó (Etx), laurdenegu (Ultz)
Jangoikua / Jaungoikoa (biak Ultzaman)
lat. auditum / aditu
zauli/ zali (U) 'cazo'
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Azkeneko kasuan bezala ez da tinkotasun osoz mantentzen, batzuetan
murrizketa gertatzen da eta- besteetan ez .
Aditz formetan ere, monoptongazioa gertatu da Basaburuan,
mendebalderago dauden herrietan : (Beruete, Arrarats) . Agian MITXELENAk dioen bezala, erabiltzearen ugaritasunaz, eta azentuaren makaltasuna dela
medio suertatzen dira murrizketa hauek :

*dagode
*gagode

ULTZAMAN

ARRARATS

daude
gaude

da¡
dai

dagode > daude > *daude >*daue >*dae > dai
Hain zuzen ere, daude > dai bilakabideak diptongoaren murrizketa
suposatzen badu ere, honen jatorria da Larraungo barietatean suertatzen
den berbera : duzute > duzui, edo dute > duel sortarazten duena, alegia -te
eta -de pluralgileak -i bihurtzen dituena . Pluralizatzailea den -i fosildua
agertzen da, erronkarieraz eta Burundako euskalkian bezala .

Au diptongoa ai bihurtu izan da xubereraz oso maiz (gaiza, aizo,
laidatü) . Ultzameraz, ordea, aurrean esan bezala egonkortasun haundia
erakusten du diptongo honek . Kasu bakar batean ai bilakatu da : a + o denean
bere jatorria :
-egon aditzaren laguntzaileetan eta
- (*arao + ra > araura, araira) Ultzaman :ariora
Lehenengo graduko erakusle pluraletan ere forma murriztuak
nagusi dira eremu osoan . Murrizketa hau forma gramatikalizatuetan
oparoagoa da, erabilpen ugaria eta azentuaren ahultasuna direlarik
bilakabide honen arrazoiak :
orok. hauek
orok . hauetan
orok . hauekin

[ay )

ultz . hok
ultz . hoketan
ultz . hokeki

Silaba trabatuan

Silaba trabatuan, murrizketa ez da hain ohizkoa, MITXELENA-k
dioenez : "La reducción de au a -o-, -u,- nunca o rara vez común, se
encuentra por lo general en sílaba interior o final ." (FHV : 96)
Adibide batzuk aztertuko ditugu : arraultza . ETXAIDE-ren lanean(ik .
ETXAIDE: 1989, 121 . galdera), denetan mantentzen da diptongoa baina
beste aldetik, PAGOLA-k dio txandaketak daudela . Gu ere horrekin ados
gaude, Etxalekun eta Ultzaman argi entzun baitzitekeen : arroltzia, arroltze
kaxkala .
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Beste hauetan ere murrizketa gertatzen da, hauetako batzuk
hizkuntzan denboran zehar aienatu dituen sudurkariak dira, (iotiak)
bezala :
lotiak. B. naf. lab . i(h)aute, ihauteri, ihautiri
illarrosi lab . iharrausi bigarren elementua hautsi izanik .
barurik gip . lab . bizk. barau(r)

aitutxi forma murriztua zenbait herritan testigatzen da (Arizu, Arraiz,
Lantz, Eltzaburu), nahiz eta hasieran esan bezala aitautxi eta aitegutxirekin txandakatu .
Gip . b.naf. bezala au >o hasierako silaban : zaurne > zorne
Basaburuan murrizketa oso ohizkoa da hitanoaren aditz
laguntzaileetan : nahiz -/g/- desagertu ondoren gertatu den :
zakiagu -> zaki[au ] -> zakiu
diagu -> di[au ] -> diu
diñagu -> diñ[au ] -> diñu

[ag ]

diptongoa hitz bukaeran

Glideen kontsonantizazioaz ari gara kasu honetan . Prozesu hau
nahiko arrunta da euskaraz . Morfema bukaerako azken bokala [u], posizio
interbokalikoetan aurkitzen denean eta morfemen konkatenazioaren
ondorioz, kontsonante bihurtu eta, eta silaba hasierako posiziora mugitzen
da: [u ] > [w] > [b]
Horrela adierazten du GAVEL-ek:
(.. . )entre u et a it s'ŕntercale d'ordinaire un b fricatif [. .], mais it
est souvent muet dans la pronontiation moderne ; it nest
apparemment que le produit dun anclen u consonne (w) intercalé
entre 1'u et 1'a, et qui aura subí la méme traitement que certain
autres u consonnes intervocaliques ; cf. gabon pour gau on = esp .
Nochebuena . (GAVEL 1929 : 69)

PAGOLA-k dioenez, gau/gabe-ren isoglosa gotor samarra ageri da
gure herrietan . Gau/gabe bikotea aztertu ondoren, honela dio : Larraintzar,
Auza, Beuntza, Goldaratz, diptongoarekin eta gainerako guztiek kontsonante
egiteko joera .
Guk ere hala uste dugu, kontsonante bihurtzeko joera Basaburuan
areagotzen dela . Gainera, kontutan hartu behar da, kontsonante bihurtu den
tokietan, berri samarra edo bigarren mailakoa dela . Honako hau da
jarraitutako prozesua :
gau-> gaua -> gaue -> gabe
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Glide honen erabateko kontsonantizazioa agertzen da Basaburuko
zenbait herritan ere . Herri hauetan, azken forma hau mugatu gabeko
lexema bezala hartu da eta berriro ere, -a- determinatzailearekin
biltzean, irristariaren kontsonantizazioa sortu da, -a-ren asimilazioa
ondoren suertatuz.
gabe + a ->* gabia -> *gabie -> gabii (Itsaso)
gau +a -> [gabi] bilakabidea azaltzeko, hau da gure ustez abiapuntu
bakarra . 59
Halarik ere, kontsonantea duten formak ere badaude Ultzaman .
Adibide ezaguna : (gau-on) -> gabon esatea da, euskalki bakar honen
berezitasuna ez dena . Idatzitako testu batean ere, bi fenomenoak batera
gertatzen dira : gaubian aurkitzen da (ASTETE : A53), diptongoa mantendu
eta ondoko kontsonante epentetikoa sortuz . Hemen ere, gabe, gabetako
agertzen zaizkigu .
Honainokoa laburbilduz, esan daiteke [we] taldearen
kontsonantizazioa ez dela Ultzaman maiz sortzen ; Basaburuan, usuago
aurkituko dugula . Honenbestez, maiztasunaz mintzatu behar da, ez dago
inolako isoglosa garbirik fenomeno honi dagokionean :
ULTZAMA

BASABURUA

ga[we]
eg[we]rri, eguarri
ga[w]erdi
armiarma[we]
ga[wi]néria

gabe, gabi
eguberri

Metatesia : au > ua
Jatorrizkoa zen au taldea ua bihurtu da metatesiaren ondorioz honako
kasuetan :
Jauntsarats-> Juantsarats .
kaso egin-> Kuasin, Kasin (biak Ultzaman)
kaso egin -> kaso in -> kasuin -> kuasin, kasin

Asuin lexema ere metatesiz sortua bide da . Lexema honi buruz, honako
banaketa ematen du MITXELENA-k : (L) ausin, (BN), (L) (h)ausin, (G)
osin, (B) asun, (Z) asun . Ultzamako azpieuskalki honetan "aauin" daukagu,
agian diptongoa metatesi batetik datorrena .

59 Zentzu berean doaz honako datu hauek, nahiz etimologia konposatua izan :
ETXAIDE (1989 : 49 .) galderaren erantzuna hartzen badugu
eguberri (Itx)
/keberri (Ber) formak dagozkio Basaburuko herriei . Ultzama, Atetz, eta Anuen,
ordea, kontsonante gabekoak nagusi dira : eguarri, eguerri tarteko ezpainbikorik
gabe .
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aosin --> ausin --> asuin --> asuñe

111 .2 .1 .5 .

[oi ] Diptongoa

Mantentzeko joera erakusten du honakoetan :
ot[oi ] tz
or[oi ]
jang[oi ] koa
[oi ] n
sas[oi ]
eta -o-z bukaturiko lexemak + ik partitiboaren morfema eranstean :
sor[oi ]k. Zenbaitetan triptongo osatzera heltzen delarik : atentz[ioi ]k

just[oi ]k,

Sudurkari baten ondoan diptongoaren bigarren partea asimilatua
gertatzen da, bokalarteko -n- desagertu ondoren : onbertze, anbertze
onenbertze -> oinbertze -> onbertze
Jakina denez, [oi ] diptongoa sortzen da maiz askotan aintzineko
sudurkari bat desagertu ondoren . (Ik . sudurkarien saila : IV .5) . Ultzaman
eta Etxalekun, ordea *one bukaera zaharra zuten hitzek, diptongorik gabeko
forma eman dute : agian "arratoe", arrazoe" formen gainean dardarkaria
tartekatu zaie . Aurreko silabaren dardakariaren asimilazioz eraginda
zihurrenik : r. . ..r . Beraz, bi formak -ore, one- alternantzian daude .
arratori/arrature
arrazure/arrazoñe
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[ui ]

Diptongoa

Maiztasun gutxiko diptongo hau, partizipio eta partitiboz osatutako
morfemetan izan ezik, oso gutxi agertzen da :

obliget[ui ]k
bur [ui k
sart[ui k
pást[ u i k
Fruitu-ren kasuan, frute daukagu eremu osoan, gaztelerako
hartua zuzenki, dirudienez .

fruta-tik

177

111 .2 .2 .

Goranzko

diptongoak

[ja] [je] [jo]

[wa]

[we]

Orokorrean goranzko diptongoak ez dira euskararen jatorrizkotzat
hartzen . AZKUE-K dioenez, orain gutxi arte ez ziren ezagutzen, eta
erdararen hitzaren eraginez sartu izana leporatu izan zaie . GAVEL ere
batera dator irizpide horretan :
La répugnance qu éprouve (le basque) á diptonguer une voyelle
faible, lorsqu elle précéde une autre voyelle, constitue l'une des
différences les plus caractéristiques entre les tendances phonétiques
du basque d'une part, et celles du castillan (et aussi dans une forte
mesure, du frangais) d'autre part (GAVEL 1920 : 89)
Halarik ere, ekialdeko euskalkietan, gaztelaniaren eragina dela eta,
normaltzat hartzen dira holakoak .
Ultzamako hizkeran badaude maiztasun haundia erakusten duten
goranzko bi diptongo : hauek dira [ja] eta [wa] eta determinatzailearen
eransketaren ondoren suertatzen dira usuenik . Baina azpimarratu behar
da, orokorrean horrela ebakitzeko joera testigatua badago ere, [ea] eta [oa]
taldeak entzun daitezkeela bi silabatan ahoskatuak . Honenbestez, joeraz
mintzatzea da egokiena, eta abiaduraren kontua da maiz askotan [-goi] >[
+goi] bihurtzen duena .
/-e/z bukaturiko lexemei a determinatzailea erantsiz, goranzko
diptongoak sortuko dira . Morfologia eta azentu sailean agertzen da
paroxitonoak egiteko joera hau zehazkiago, oraingoan gainetik emango
ditugu :

Hitz bukaeran :
singularra
/seme + a-k/
mere + a-k/
/emakume +a-k/
/eskaratze +a-k/

sém[ja]
nér[ja]
makúm[ja]
eskarátz[ja]

plurala
sém[ja]k
nér[ja]k
makúm[ja]k
eskarátz[ja]k

Inesiboan
/kale + a +n/
There + a + n/
/bide + a +n/
/eskaratze + a +n/

káI[ja]n
bér[ja]n
bíd[ja]n
eskaratz[ja]n

Aurrean esan bezala, [wa] diptongoaren maiztasuna haundia da, eta
determinatzailea
hartu ondoren sortzen dira kasu gehienak :
a
/o/-z bukaturiko lexemak + a :
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lelo + a -k
neskako + a -k
mozorro + a -k
pago + a -k
pixka + bat
mando + bat

sg .

PI .

Iéy[wa]
neskák[wa]
mozórr[wa]
pág[wa]
pixk[wa]t
mand[wa]t

Iéy[wa]k
neskák[wa]k
mozórr[wa]k
pág[wa]k

Inesiboan :
pago + a +n
lehio + a + n
soro +a +n

pág[wa]n
Iéy[wa]n
sór[wa]n

Hitz erdian :
z[wa]zi
d[wa]ye
y[wa]n
Hala eta guztiz ere [wa], [oa] taldeak txandaketan ager daitezke
hizketaren abiaduraren arabera : pagua eta pagoa, goazen eta guazen . Esan
daiteke, beldurrik gabe, /o/ ez ahoskatzeko joera badagoela, eta horren
ordez [w] erabiltzen dela. Ikus aurrerago nola adierazten duen IZAGIRRE-k
bi soinu hauen arteko zalantza . (cf.. 111 .1 .4 .)
[w] eta [j]-k aurkezten duten arazoei buruz, HARRIS-ek (1975 :
52) egindako oharra harira datorkigu . Gaztelerarekin aurkeztu zitzaion
arazoa agertu zen hemen ere ; alegia, esan daiteke halako joera dagoela [o]
es ahoskatzeko eta horren parean [w] edo [0] esateko . 60
Halarik ere, bi silabatan ahoskatuak ere aurki ditzakegu, [wa] eta
[ja] diptongoak ez baitira beti eta sistematikotasun osoz gertatzen . Joera da
bokal ertain horiek goikoak bihurtzera, baina GN hegoaldekoan bezala,
joera bikoitza erakusten du ultzamerak, ondorengo formak ere entzun
baitaitezke :

60 (. .) han notado la existencia de vocales extrabreves (indicadas aquí con el
diacrítico [ ] inmediatamente antes de otra vocal: león . Dbeta . Estas vocales
abreviadas plantean varios problemas . Por ej., cual es la diferencia, si es que
existe, entre [ i] e [y] o entre [ 5

1 y [w]. Deberían [é] y [61 caracterizarse

formalmente como vocales no silábicas, esto es, deberían asignárseles los rasgos
de glides no altos?Si así fuera, habría que extender a

[a]

este tratamiento? De

momento carecemos de respuestas, justificadas empíricamente a estas y otras
preguntas (1k . SALABURU 1984 :146)

179

mé .a
es .ne .a
ne .re .a
j en .de .ak
t zi .ki .ro .a

lu .ze .a
be .so .a
ago.an
on.do.an

Idatziriko dokumentuetan (Asteteren) katezismoetan, denetarik
dugu : A dotrinan, -Ultzamako hizkerari gehien hurbiltzen zaiona-, ua
taldeak oso arruntak dira : Credua, poderosuan, catolicua, demoniua,
eternuat, divinua, distintuac, eguiezcuat, alacuatzu. B dotrinean, ordea,
/oa/taldea oso arrunta da : Catolicoan, Fedezcoac, demonioa .
Laburbiltzeko esango dugu, arruntagoak direla diptongoa sortzen duten
adibideak, hiatoarenak baino .
Hitz barnean
Hitz barnean ohizkoak dira hauek :
er[jó]tzia
barkáz[ju]a
ast[jé]rtia
ast[ja]zkéna
armim[áwe]
txurm[jo]a
ar[jo]ra
Hitz barnean leal taldea morfema barruan doanean ixtera eta
batzuetan diptongo egitera jotzen du [ja] ebakiz . Asteteren katezismoetan
ere : Criadoria, criazalia ditugu .
>b[ja]rra
beharra
>m[ja]rra
meharra
asteartea --->ast[ja]rt[ja]

Diptongoen maiztasuna areagotzen da sandhi fenomenoen ondorioz :
bide hartatik
bere
hola
hontan
bere
bere hartan

bid[já]rtaik
ber[jó]Ia
>
> ber[jó]ntan
> ber[já]rtan
>

Hauetaz gain, mailegu berrien etorrera dela eta, gorunzko
diptongoaren kopurua ugalduz joan da, nahiz silaba horrek azentua jasaten
duen :

/ja/ kon .fjan .tza, kon .ta .j[já] .tu
/je/ es .tu .djé .tu, ko .pjé .tu
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/jo/e .rre .me .djo, (e)rru .bjo,
pe .rjo .di.kue
/wa/ a.gwan .ta.tu, a .gwa.zi .lle
/we/ bwe .no, bwel .ta

111 .2 .2 .1 .

loa/

Taldea

hitz

eban .je .Ijo,

ne .go .zjo,

haslean

Hitz barruan, nahiz sandhi bidez sortzen diren beste talde batzuk
aztertuko ditugu hurrengo lerrootan .
Hitz hasierako -oa- taldean, lehenengo bokalak ixtera jotzen du
[wa] eginez : oa --> [wa] . Beste hizkuntzetan ere errefortzu artikulatorioa
behar izaten du [w] honek hasierako posizioan . Artikulazioaren hasieran,
mingaina aho-sabai gogor aldera hurbiltzen da eta kontsonante (herskari
belare ahostuna) entzuten da talde hauen aurrean :
# oa
oartu
oaye
oatze

-> [gwa]
-> [gwa]rtu6 1
-> [gwa]ye
-> [gwatze]

Imotz eta Basaburuan lekuzko adberbio hauek hasierako errefortzu hau
daramate hasieran :
orain
oraindik

-> goain - [gwai n]
-> goaiñik - [gwai ik]

Gaztelaniaz ere, elkarrizketa arruntean : guerta, gueso, bueso-ren
ebakera ohizkoa da hizketa dialektalean . Banaketa geografikoari dagokionez,
esan behar da, txandaketak eskeintzen dituen fenomeno bat dela, batez ere
bi lexema hauetan : orain eta oraindik, hasierako /g/ gabe ere aurki
daitezkeelako, beste forma hauekin txandakatuz :
orain--> goain, oain, orai, oan . Ultzaman, GN hegoaldean bezala . "oraz"
entzuten da gehien bat, hasierako epentesirik gabe eta bokal arteko
dardarkaria mantenduz, Imotz aldera joanez : goian, goañik arruntagoak
dira .

61

(Ikus Dicc. AGUD & TOVAR XV .) Guartu R . salac . 'acordarse ; advertir, notar
mirando o escuchando', goartu R 'acordarse, pensar', ohartu 'advertir, notar,
observar' Agian gogohartu (gogo-hartu) -tik etor daiteke .
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111 .2 .2 .2 .
ondoan

Diptongoen

desagerketa

kontsonante

sabalkarlen

Azter ditzagun orain Ultzamako errealizazio hauek :
itta (= egitea)
illa (= ilea)
kotxa (= kotxea)
kisuskilla (= kisuskilea)
itxa (= etxea)
sekoxago (= sekoxeago)
orraxa (= orraxea)
eta horri -a
Guztietan
-e da morfema bukaerako bokala,
determinatzailearen morfema erantsi diogu . Baina, aurkezpen fonetikoan ez
dago bokalerdirik, ezta diptongoaren arrastorik ere .
Hau da, gure irudiz, suertatu den bilakaera :

1 . a-ren sufijazioa .
2 . Goranzko diptongoa [ja], edo e-->i/ a
3 . Asimilazio atzerakaria
Kontsonante sabaikariak irristaria asimilatzen du, eta segmentu
baten desagerketa gertatzen da . Asimilazio atzerakariaren aurrean gaude,
alegia, segmentu batek bere aurrean dagoena asimilatzen du . Morfema
inguruneetan maiz dute
mugetan
e-z bukaturiko lexemek +a
sabaikarizatzeko joera :
/egite + a/
/ille + a/
/kotxe + a/
/kisuskille + a/
/itxe+a/

->egitt[ja]
->ill[ja]
->kotx[ja]
->kisuskill[ja]
->itx[ja]

->[1t a]
->[ig a]
->[kots a]
->[kis us kie a]
->[its a]

Argi dago [itxa]-ren azpian bi bokal daudela, bestela [itxe] izango
genuke forma determinatuarentzat, hurbileko bokal asimilazioaren
erregelak eraginda . Eta adibide hauetan, ez da horrela gertatzen : itze bat eta
itxa baitugu .
Zalantza egon daiteke ítxan/ítxja bikotean baina beti ere bi silabatan
ahoskatua : i.txa edo i.txja .
Honako hauek ere asimilazio atzerakariaren adibideak dira,
guztietan aurreko kontsonante sabaikariak asimilatu ditu [i] bokal osoa edo
[j] bokal erdia . Aditzetako pluralgileetan usu gertatzen da bilakabide hau,
eta beste inguruneetan ere, denetan kontsonante sabaikariak asimilatzen du
hurrengo goiko bokala :

*ditiozu ->tiozu -> tjozu -> [t I ozu
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*ditiot
->tiot ->tjiot -> [t ] o t
genion -> giñjion -> gi[n ] on
sekoxeago -> sekoxjago -> seko[§ ] ago
orraxea -> orraxja -> orra [§ ] a
/Segunda/ 62->s eunda -> [§ j]unda ->[§ unda]
111 .2 .3 .

Hiatoak

Atal honetan ez ditut aztertuko-a determinatzailea eranstearen
ondorioz sor daitezkeen hiatoak, ezta hitz bat deklinatzerakoan sortutakoak
ere . Guzti horiek izenaren morfologian aztertzeko uzten baititut .
Hona hiatoaren definizioa TXILLARDEGI-ren (1980 : 73) arabera .
Bi bokale silabiko elkarren ondoan gertatu, eta biek balore silabikoa
aixkitzen dutenean, orduantxe ditugu euskal hiatuak . Berarekin jarraituz,
honakoak dira euskal hiato normalak : [ia] [ie] [io] [ua] eta [ue] . Orain
saiatuko gara Ultzameraz, gertatzen direnak zehazten .
Glideak osatzeko erregela bat, hizketa arineko aukerazko erregela
hartzea da . Honen bidez, azentuatu gabeko bokal altua glide bihurtzen da
beste bokal azentuatu gabekoaren aurretik . Halarik ere, hizketa motelago
eta zainduagoetan, sekuentzia hauek hiatoen bidez egiten dira, bokal altua
glide bihurtu gabe, bai morfema barruan bai muga morfologikoetan ere .
Hizketa arinean eta arduragabekoan, edozein bokal hurrenkera
monosilabiko ebakitzeko joera dago . Horregatik bada, sinalefa ugari
sortzeaz gain, hiato asko maiz diptongo bezala ahoskatzen dira, silabaren
murrizteko joera dela eta . Horregatik, bada, ez da erraza jakitea bi edo
bokal gehiago silaba berekoak direnentz .
Normalean hauek bi silabatan ahoskatzen dira, hauetako batzuk,
bokal arteko kontsonantea desagertzearen ondorioz sortzen dira . 63
Hemen ematen ditudanak ez dira mugatzailea jartzearen ondoren ateratzen,
morfema barruan baizik :
/i a/
/¡e/
/ue/

i.a .tzá .rri, bi .a .rrí.e, bi .a .tza, go .rri .á .go, bi .a .rren
bi .é .ii, i .én, a .rri .er .te .ka, gaiz.kí.e, he .rri .e .ta.ko, di.e t
yu .én, u .e .zai .tte, or .du .en

62 1zen berezia da : Segunda
63 Kontsonante bat desagertzearen ondorioz, sortzen diren hiatoez mintzo da
CAMPION ere : ( .) permite asegurar que el hiato es siempre producido por la
supresión de una consonante y que el bascuence en sus formas puras rechaza el
choque de vocales . Esto es tan cierto, que al lado de la forma hiatada, la cual es
una forma por degeneración, es casi siempre posible colocar otra sin hiato,
tomándola de uno ú otro dialecto, y si esta forma pura no se encuentra será
porque se habrá perdido, y en manera alguna porque no haya existido alguna vez .
(CAMPION 1977 : 79)
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/i u/
/ i a/
/io/
/ u a/
loa/
/ea/
/eo/

bi .ur .tu
di.a t
ni .on, di .o .te
es.ku .az .pja, du .a .ñik, o .Ilu .a .na
len .go .al .dí.en
ai .se .a.go, es .ne .a
ze .o .laik

111 .2 .3 .1 .

Hiatoen

murrizketak

/ia/, lie/ taldeek, hitz barnean doazenean, murrizteko joera
haundia erakusten dute, Basaburuan gehienbat . Murrizketari dagokionez,
gure partez esan behar, ez dela murrizketa estrukturalik onartzeko
arrazoi garbi eta sendorik ikusten . Hizkuntzaren barruko joera dela esango
genuke, batzuetan murrizketak eta besteetan diptongo berriak sortarazten
dituena, batez ere hurrengoan eman behar ditudan adibideekin :

txikiena ->
guzietan ->
amabietan ->
azienda ->
gutxienez ->

txikina
guzitan
amabitan
azinda
gutxinez

la >l . Halaber, hizketa laxoaren adibideak dira honako hauek :
kanbiatu ->
abiatzen ->
biaramona ->

kanbitu
abitzen
biramona

[ue] Hiatoa
Gazteleratiko mailebuetan ere, ue taldea duten hitzek /o/, /u/ren alde murrizten dira .
gaztelaniaz
espuerta
rueca
bisabuela
Manuela
compuerta
cazuela

euskaraz
->
->
->
->
->
->

esporta(E)
roka
bisabula
Manula
konporta
kazula

Halaber, euskarazko jatorrizko hitzetan, murrizketa sortzen da
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ziguerda

- >

zigorda

Anue haraneko hurrengo herri izenetan ere, ue > u murrizketa testigatzen
da hitz bukaeran, bertako hiztunen ohizko ebakera hau delarik : 64
ue > u
Leazkue
Egozkue
Olague

->
->
->

Leazku
Egozku
Olagu

*Edun aditzetan lehen aldiko paradigman forma murriztuak ditugu
Basaburuan ; nuen / nun isoglosa argi marka daitekeelarik, Ultzaman, Anue
eta Atetzen -ue- taldea mantentzen da eta mendebalderago murrizten da .
BASABURUA, IMOTZ

ULTZAMA

nun

nuen

(-u-)

(-ue-)

Mantentzen da Ultzaman hitz hasieran, bokal arteko ahultzearen
ondorioz, zihur aski ugatz (Leiz . Rs) 'pecho, teta', sul . 'padrino' (FHV : 84)
semantikoki ezberdina bada ere, ohizkoa den bilakabide honi erantzuten dio :
ugaz > ugez > uez
uezaita
uezama
uezseme
GN hegoaldean, Elkano, Oltza, Goñi eta Gares bokal arteko /g/
mantentzen da : ugazaita, ugezaital ugazama, ugezama/ ugazanaya,
ugezanaya/ ugazarreba, ugezarreba eginez . (Ik . ONDARROA, 1982 : 139)
Bestaldetik, hiatoa zihurtatzeko, kontsonante epentetikoa sartzen da
kasu batzuetan ere, honako toponimoan bezala : Xuberbe (=Juarbe) .
Morfema mugetan suertatzen dira hiato argienak . Ultzameraz goiko
bokalek, mugatzailearekin elkartzean sortzen dituzte hiatoak :
Ultzamaren eta Basaburuaren artean gertatzen den ezberdintasun
berbera, gertatzen da Xuberoako bi eremutan ere . PEILLEN-ek bi haran
hauen artean deskribatzen duen parekotasuna, gureare antzekoa da . Hona
autore honek aipatutako aldaketak zeintzu diren :

64 Ziurrenik gune 'paraje, lugar' da bigarren elementuaren jatorria . Mitxelenak
bokal arteko -n- mantentzea kasu berezitzat hartzen du . Nafarroako
toponimoetan, ordea arrunta da -gue, eta -kue .(Etxague, Egozkue, Olague) . (ik.
FHV : 305)
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PETTAR

BASABURU
ea/ia
O-ai
¡a
oa/ua
e-a

semíak (semeak)
o(r)ái (orain)
khanbiátu
abiátü
kanpúan (al exterior de)
kanpún (afuera, por fuera)
e(r)áitxi
(jaitsi)
eáiki (eraiki)

semík
ói
khanbítu
abítü
kanpún
iáitxi
iáiki

Halaber beste ezaugarri batzuk errepikatzen dira Xuberoan ere :
Basaburuan eosi esaten duten bitartean, Pettarrean yosi 'erosi' erabiliko
dute . Ezberdintasun hauek, azentuaren ezberdintasunean oinarri daitezke ;
guk ere Basaburua eta Ultzameraren artean azentuaren ezberdintasuna
dagoela baieztatzen dugu . Hona PEILLEN-en hitzetan :
Beharbada Pettarrean azentua ez baita Basaburuan bezain markatua
fonetika desberdin baten bidetik doatzi, diptongoaren etsaiak bilakatu
direlarik, beharbada "r" bakuna erortzeak ekarri " diptongo berrien"
ugaritzearen orekatzeko (PEILLEN 1991 : 257)

111 .2 .3 .2 . fu lúe

hiatoak

morfema

mugetan

determinatzailea
Goiko bokalez bukatutako lexemei -a
eransterakoan, hiato argiak sortzen dira singularrean eta pluralean .
Morfologiaren sailean aztertzen badira ere, aipatu beharrekoak dira
hemen . Bokal asimilazioaren erregelak eragiten die : a->e bihurtuz, eta
azentua goiko bokaletan ezartzen da .

-fe/belarri + a/
/txertogi + al
/pendengi+ al

sg .

pl .

belarríe belarríek
txertogíek
txertogíe
pendengíek
pendengíe

-úe
/buru + al
/karamelu +a/
/maistru + a/

burúe
karamelúe
maistrúe

burúek
karamelúek
maistrúe
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Inesiboan ere :
/mundu +a + n/
/buru + a + n/
lmendi + a + n/
Ibelarri + a +n/

mundúen
burúen
mendien
belarrien

Hauek dira Ultzameraz entzuten diren ebakera arruntak . Goiko
bokalak bere silabatasuna ez du galtzen, azentua hartzen du eta hiato garbia
sortzen da . Bestaldetik /a/ determinatzaileari hurbileko bokal asimilazioak
eragiten dio goiko /i/ eta /u/ bokalen ondoren . Morfologiaren atalean
sakonago aztertuko da bilakabide honen banaketa geografikoa .
Aipatzekoak dira beraz, Ultzameraz ohizkoak diren ebakera hauek :
Singularrean
azar[íe]
baserr[íe]
ebaz[íe]
egazt[íe]
edar[íe]
deiztog[íe]
egur[íe]
elorr[íe]
er[íe]
erb[íe]
Pluralean
beg[íe]k
alub[íe]k
Inesiboan
aguerd[íe]n

111 .2 .3 .3 .

Bokalen asimilazioak eta

bokal

geminatuak

Inguruko soinuen ezaugarriak kutsatzeari deritzo asimilazioa ;
fenomeno hau askotan ebakera erlajatuaren seinalea da . Asimilazioen artean
bereiz ditzakegu, batetik hurbiletik gertatzen diren asimilazioak, eta beste
aldetik, katea laburtuz ebakera errazten dutenak : urtuketa, kenketa,
monoptongaketa e .a .
Oraingo honetan, ebakera lasai, arduragabeko eta erlajatuaren
ondorioz gertatzen diren asimilazioak izango ditugu aztergai . Basaburuan
izango ditugu prozesu honen adibideak maiztasun haundienez . Basaburuko
ebakeran artikulazioaren tentsio ezak, mintzatzeko modu arina sortzen du .
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Hizketa arduragabe honetan, fonema eta sekuentzia argi eta erabat
artikulatu gutxiago dago, diskurtso motela edota zainduarekin konparatzen
badugu . Horregatik, fonema bokalikoek ondoko soinuen ezaugarriak hartzen
dituzte : (norena -> noona, direte -> deete)
Basaburuko euskaraz gertatzen dena honako hau da : zenbat eta
bilakabide zentripeto gehiago gertatu, hau da, zenbat eta asimilazio,
kenketa, neutralizazio eta abar gehiago gertatu, zailago suertatzen da
fonologi hutsaren alorrean azpiko aurkezpen fonologikoa aurkitzea . Eta hau
da Basaburuko euskaran gertatzen dena, (Adib . noona nahiko urrutiratzen
da azpiko aurkezpenetik) .65 TRUDGILL hizkuntz tipologiaren eta egitura
sozialen arteko harremanak ezartzen saiatzen da ; zentzu honetan
azpimarratzen du "kode murriztua ' erabiltzen denean, informazio asko
jakintzat ematen dela . Diskurtso mota hau gertatzen da gehienetan talde
itxietan, kanpokoekin harreman gutxi daukatenean . Horrela dio TRUDGILLe k:

We can assume that "restricted code", in the sense of a
discourse style that takes large amounts of shared information
for granted, will work much better, and thus presumably be
more common, in some types of communiity than in others .
(TRUDGILL 1992 : 660)

Halaber, fonologia mailari dagokionez, azpimarratzen du hizkera
dialektaletan, bokalen elkarketak eta sinplifikapenak maizago gertatzen
direla hizkera "prestigiotsu edo ospetsuetan" baino . Bretainan egindako
ikerketan frogatu ahal izan duenez, ingelesaren RP deritzon erregistroak,
elkarketa eta sinplifikapen gutxiago jasan ditu Londreseko eta hegoaldeko
beste hizkerek baino . Honako hitzetan argi laburbiltzen da : "Non-prestige
dialects tend to be articuratorily more economical than the prestige
dialect" . (TRUDGILL 1992 : 661)
Honelako zerbait dirudi gertatzen dela Basaburuko euskaran,
ekonomia izaugarria gertatzen dela kode murriztua erabiltzen delako .
Informazio asko jakintzat ematen da eta bokal elkarketak eta asimilazioak
usu gertatzen dira .
Asimilazio hauez gain badira beste batzuk izen morfologiaren
atalean azalduak . Hauek eta besteak, Basaburuaren eta Ultzamaren arteko
ezberdintasunak markatuko dituzten ezaugarriak dira .
Beste asimilazio motak dira, bokal murrizketa suposatzen dutenak,
alegia, "bat" determinatzailea erantsiz gero sortutakoak : (ik. 111 .1 .6 .3 .2 .)

65 Bokal geminatu ugari hauek oso ohizkoak dira Burundako euskalkian ere,
galdetzaileetan nahiz adizkietan . Hona adizki guzti hauek : nooke (=nioke), looke
(=Iioke), looke (=Iioke), noon (=nion), zoon (= zion), giñoon (=genion), doo
(=dago), dakaau (=daukagu), zeeten (=zidaten), dio (= doo), diozu (=doozu),
lookie (=liokete), looke (=Iioke), zoon (=zion) . (GAMINDE 1985)
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ume bat ->* ume bet -> umet
liburu bat->* liburu bet -> liburut (Ber)6 6
ogi bat -> * obi et -> obet
Baina, MARTINET-ek dioen bezala "Principio de énfasis"
aipatzerakoan, asimilatzeko joera oso indartsua bada ere, sistema
mantentzearen beharra ere agertzen da :
Passy vid y expuso muy bien el conflicto permanente entre la
tendencia a la asimilación de los fonemas vecinos en la cadena y la
presión conservadora del sistema : Dos sonidos consecutivos tienden
siempre a asimilarse. Esta tendencia se ve combatida por la necesidad
de conservar las distinciones significativas (MARTINET 1974b : 60)
Agian MOUTARD-ek aipatzen duena asimilazio prozesu hauei buruz
zuzena dateke . Bokal beraren errepikapena, asimilazio prozesuaren
ondorioa bide da :
De méme dans le syntagme (gosaa dute) "ils ont faim" , de gose, on
observe une suite de deux voyelles ¡dentiques, au lieu de la forme
normale (gosja J
(MOUTARD 1975 : 181)
Asimilazioaren ondorioz, askotan bokal geminatuak sortzen dira .
Esate baterako, Basaburua eta Imotzeko hizkeran oso ohizkoa da, bi bokal
berdinak elkarren jarraian aurkitzea . Ultzaman, bokal arteko leherkari
ahostunak eta dardarkari biguna ere, tinkotasun haundiagoz mantentzen
dira, eta horregatik ez dugu horrelako maiztasunez aurkitzen fenomeno
hau . Badirudi, gainera, bokalarteko frikapen hau areagotzen dela bokal
berdinen artean .
PAGOLA-k ere, geminazioaren ugaritasuna azpimarratzen du :
Bigarren mailako geminazioa ere, gure ustez bestea baino ugariagoa
dena, agertu zaigu arrazoi ezberdinengatik: (52-53) mapetan,
esaterako, «b» bokalarteko kontsonante hurbilkaria jausiz Mana
ebaki da . (PAGOLA 1992- I : 133)
Ultzamako euskaraz, euskalki askotan bezala, etimilogikoki bokal
geminatua espero daitekeen lekuan, bi bokal berdinak hasperenketa batez
bereiztuak direnean, normalean murriztu dira . Hasperenketaren galerak,
bokal luzeen murrizketa erakarri du, VhV > VV > V : zaharra > za :arra,
zarra eta hauek dira ditugun ebakera arruntak :

66 Asimilatzeko joera hau azkenekoetara eramanez -Berueten edo hizkera oso
arina egiten den herrietan gertatzen den bezala-, kasu adierazgarriak ateratzen
dira : adib . liburut Gainera, forma hau galdetegi baten bidez bildutako forma da,
ez elkarrizketa arin batean ; honek adierazten du forma hauen egonkortasuna herri
hauetan .
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zahar
mahats
lehen
mihi

[sar]
[mats ]
[len]
[mi]

Era berean : lat . anate(m) > áte, átia . Aintzineko "n" sudurkari
batetik datorrena : ahari > ari, arte. Halarik ere, zaharra-ren kasuan
IZAGUIRRE-k (1966 : 465), bokal bixkiz edo geminatuz transkribatzen du :
"Ttikíe ta xaarra órere". 67
Aurrean esan bezala, bokal geminatuak bide ezberdinen bidez sor
daitezke, eta hemen azalduko ditugu zeintzu diren :
a) Kontsonante herskari ozen edo dardarkari bigunaren /h , d , a , r /
desagerketaren ondorioz sortutakoak . Tinbre bereko bi bokal berdinak
ukipenean jartzen dira hauetako kontsonante bat desagertu ondoren :
ederra
gogorra
gurutzea
ikaragarri
baratza
labana
paratu
beren
karakola
nere
gara

-> e .e .rra
-> go .o .rra
-> gu .u .tze .a
-> i .ka .a .rri
-> ba .a .tza
-> lá.a .na
-> pa .a .tu
-> beren
-> ka .a .ko .la
-> ne .e
-> ga .a

HUALDE-k adierazten ditu antzeko adibideak mora eta pisuzko
unitateen bidez : "Una vocal geminada puede producirse al asociarse una
vocal simple asociada con una mora a una segunda mora creada por la
pérdida o semivocalización de otra vocal" (HUALDE 1991 : 624)
Esaterako lagun > Iaaun bihurtzen duen adibidean, berak hauxe
proposatzen du : " ( . . .) la aplicación consecutiva de dos procesos : un primer
proceso de elisión de la consonante sonora en posición intervocálica, y un
segundo proceso de desvocalización de vocal alta . Es este segundo proceso el
que es respondable deI alargamiento vocálico observable" 68
67 Bokalaren luzapena ezezik, kontsonantearen artikulatze puntuaren eusketa
ere aurki dezakegu enfasia emateko : pennnetan, dénnna, ezzzin, ikaaarri.
68 Teoria hauen arabera azal daitezke beste honako geminatuak ere : gazt .
Segunda > Xuunda (Goldaratz)
Segunda > Xegunda > Xiunda > Xuunda
m m m
I I I
da
Xe gun
Xi Oun
da
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m m
I
I
lagun>

m m
I
Iaun >

mm
I/
Jaun

[laaun]

b) Mugatzailearen asimilazioaren ondorioz sortutakoak . Basaburuan, e+a >
ii, i+ a > ii , eta u +a > uu , mugatzaileen eransketaren ondoren sortzen
dira : (ik . izenaren morfologiaren atala : V .2 .2 .1 .)
bide+ a -> bidii
buru + a -> buruu
ardi + a -> ardii
c) Besteetan ere, bi bokal ezberdinak izan arren, asimilatuak suertatzen
dira . Adibide hauetan bokal asimilaketa, lehenengo silabatik bigarrenera
joan da: V1 V2 > V2 V2
píruxeak
lixiba
allegatu
direte

->
->
->
->

puuxik
Iixuu
allaatu
deete 69

Honako beste hauetan, bokal asimilazioa V1-V2 > V1-V1 ohizkoa
suertatzen da, -alegia ezkerretik eskuinera doana- eta bokal ezberdinen
artean gertatzen da, zehazki galdetzaileetan .
1 . r--> 0 / V
2 . Asimilaketa .
Norena
norekin
noren
zerena

->
->
->
->

V

noona
nooken
noon
zeena

d) Atzizkien eransketaren ondorioz sortutakoak :
Basaburuan bereziki, bokal geminatuen ugaritasuna areagotzen da
deklinabidearen morfema singularrak eransterakoan, kasu genitibo (eta
genitiboaren oinarriekin sortutako guztiak), datibo, soziatibo eta
destinatiboan . Deklinabidearen atalean azaltzen dira kasu hauek zehazkiago,
baina adibide gisa hurrengo hauek emango ditugu :

x.
xu

un .
un

da
da

\I
Bigarren u horrek, silaba egiturari eusteko, beste bokal bat generatzen du .
69Nork-nori-nor sistemaren, haiek-neri : didate eusk batuan .

191

oinarria
gizon
neska
mutil
emakume

sing .
gizonaan ,
neskaantzat
mutillaakin
emakumiire

pl .
gizonan
neskantzat
mutillakin
emakumire

Halaber, gutxi gora-beherako zenbatasuna adierazi nahi dugunean,-

(r)en genitiboaren atzizkia ezartzen dugunean-, geminazioa izango dugu

izenkiak 'o' bukaera baldin badu .
oilaskoren bat
eroren bat

-> ollaskoonbat
-> eroonbat

Gero aldia egiteko, -a-z bukatutako formei, bokal -en morfema
eransterakoan geminatua izango dugu ; forma geminatu hauek, 'esain,
emain" eta horrelakoekin alternantzian daude . Bigarren hauek Ultzaman
maiztasun gehiago erakusten dute . Basaburuan, aldiz, honakoak aurki
ditzakegu . Forma hauek oso ohizkoak dira Arbizun ere (Sakanan) 70. Ikus
ditzagun pare hauek:
partizipio burutua

gero aldia

esan + en
eman + en
joan + en

esaan
emaan
joaan

Bi bilakabide behar dira forma hauek lortzeko :
1 . Aditzetako azkeneko 'n' galdu, bokal artean. Erregela hau, -/n/
desagertaratzen duena bi bokalen artean-, ohizkoa da euskalki
askotan, errain, erranen formak txandaketan agertzen baitira .
2 . Asimilaketa aurrerakaria . Erregela honek lehenengoaren ondoren
jokatzen du : esanen --> esaen -> esaan emanez
esanen
edanen
joanen

-> esaan diot
-> edaan dut
-> joaan naiz

morfema adlatiboa erantsi ondoren -a bokalez bukatutako lexemei,
bokal geminatuak sortzen dira :
-ra

elizara -> elizaa
itxetara -> itxetaa
hartara -> hartaa
70 'En el euskera de Arbizu, la regla de asimilación total de la segunda vocal a la
primera en una secuencia actúa obligatoriamente sobre el producto de la regla de
elisión de nasal en el futuro : esanen --> esaen --> esaan.'(HUALDE 1991 : 621)
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zertara -> zertaa
f) GemFnazioaren beste kasu bat, enfasia emateko erabiltzen dena
dugu : haaundie, ikaarri. Fenomeno hau orokorrean gertatzen da, eta
MOUTARD-ek (1976,45) aski argi azaltzen du :

L'allongement occasionel d'une voyelle est fréquement utilisé dans
tout le domaine basque pour donner de l'emphase á un mot, par
exemple andi 'gran' est souvent réalisé [ a :ndi]. (MOUTARD 1976 :
45

Honainokoa laburbilduz, esango dugu, bokal geminatuen ugaritasuna
handiago dela Basaburuko eremuan, Ultzamakoan baino . Aipaturiko lau
testuingurutan (a,b,c eta d)-n, bokal geminatuaren presentzia askoz
ugariagoa da mendebaldeko azentuari hurbiltzen zaion eremu h onetan . G N
iparraldeko beste euskalkietan ere, bereziki Sakanan, barra barra
agertzen da .
TXILLARDEGI-k ere, honelako ezberdintasuna iradokitzen du ;
dagoen bokal geminatuen

ekialdearen eta mendebaldearen artean, 71
desberdintasuna, azentuari egozten diolarik :

Hau horrela denez gero, galdera hau egin daiteke : ia Mendebaldeko
bizkaiera mota batzutan (Gipuzkoakoa eta Goierriko gipuzkera, are
Sakanako gipuzkera ere) ezagutzen dugun bokale-geminazioa ez ote
dagoen, honela edo hala, azentuarekin lotuta . (TXILLARDEGI 1984 :
254)

HUALDE-k (1991) ere zehazki aztertu du Arbizun (Sakanan) GN
iparraldeko hizkeran suertatzen diren bokal geminatuak. Herri horretan
azterturiko fenomeno asko Basaburuan gertatzen direnekin bateratsu datoz .
Esaterako, aipaturiko a,b eta d kasuak oso arruntak dira hor ere . Honela,
berriro ere frogatzen da Basaburuko euskarak GN iparraldeko beste
euskalkiekin dituen antzekotasunak nahiko estuak direla .

71 Bietan arkaikoena bizkaiera agertzen da, eta hortaz, Azkue eta Altube-ren
irizpidearen zuzena berriro baieztatzen du ; alegia, ekialdeko euskal azentua «
romanzado» dela edo-ta «innovador» nahiago bada . Eskuineranzko lerraketa
hori, berrikuntza bat dela esan daiteke (lotuta, bidenabar esateko, diptongo
goranzkoak onartzeko joera « berriarekin») . Hauetan ere, funtsean segmentu
bikoitzaren barruan eskuineranzko joera berbera somatzen da . (TXILLARDEGI
1984 : 260)
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IV . :

KONTSONANTISMOA

IV .O .

SARRERA

Kontsonanteen deskribapena egiteko, bost talde egin ditugu .
Bakoitzean, kontsonanteen deskribapen eta zehaztapen artikulatorioa egiten
da, eta ondoren kontsonante talde bakoitzean suertatzen diren ezaugarri
guztiak aztertzen ditugu . Honako taldeak egin ditugu kontsonanteak
sailkatzerakoan : herskariak, likidoak, igurzkariak, sudurkariak, eta
sabaikariak . Hasierako orrialdeetan, fonemen taula eta hasierako eta
bukaerako kontsonanteen banaketa eman dugu .
Jakina denez, kontsonante guztiak ez dira gune guztietan agertzen ;
batzuk hasieran ezin ager daitezke, beste batzuk, aldiz, amaieran . Hona
hemen egongunearen araberako taula:
Hasieran
p
b
m
f
t
d
ts
ts
ts
n

s

s

s

I
r
ŕ
ñ
y

e

k

g
x

parre, pare
bare, basa
mahaia, merke
fiñe, ferra
talo, terterra
doi, dorre
tzikiro, tzapela
txipa,txori
nahiko, nagusi
seme, sega
zapata
xagoxa, xautu
lore, lepo
ñegurtu
yuan,yan
Ilolluak
kuku, katu
gorri, gerri
jende, jobar

Bukaeran
ap, eup

dut, daukat, bat
hotz, orratz
asots
epotx
non, hemen
aizkoras, arnas
berriz
atox, pix
ol, makal
txakur, aitzur, intxaur
iñ, zeiñ
ill, makill
onak, katuek
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IVA .

HERSKARIAK

IV .1 .1 .
IV .1 .1 .1 .

Herskarl

ahostunak

Deskribapena

/b/ Herskaria . ezpainetakoa . ahostuna,
Ezpainbiko herskari ahostun hau, benetako herskaria da hasierako
posizioan . Soinu hau ezpainetan ebakitzen da, ezpainek itxita egon behar
dute eta mingaina hurrengo soinuaren ahoskunea hartzeko posizioan .
Sudurkari baten ondoren ere, posizio inpiosiboan herskaria da,
sudurkariak asimilatzen duelako herskariaren hersketa parte bat . Bokal
artean, aldiz, igurzkariak bihurtzen dira ezpainak ez ditugulako ixten, eta
airearen pasabidea libre gelditzen delako .
/d/Herskaria . hortzetakoa . ahostuna,
Mingainak goiko hortzen ertzak ukitzen ditu, batzuetan beheko
hortzak ukitzera ere heldu daitekeelarik . Airearen irteera ez da zeharo
ixten . Ukipen momentu hau azkarra da . Sudurkarien ondotik doanean, honek
asimilatzen du horzkarien hersketa parte bat : abendua, denda .
Benetako herskaria da hitz hasieran edota /I/ baten ondoan .
Ingurune hauetatik at, beste /d /guztiak, igurzkariak ebakitzen dira eta
talde honen hasieran aipatutako ezaugarriak konpartitzen ditu .
/g/ Herskaria . belarea . ahostuna .
Mihi lepoa aho sabaiaren kontra altxatzen da, sabaiarekin ukipen
haundirik sortu gabe, itxidura sabai bigunean gertatzen da . Ahoskuneari
dagokionez, ezberdintasunak daude ; benetako belarea da atzeko bokalekin
suertatzen denean, (a, o, u)-, eta sabai aurrekoa, aurreko bokalekin
ahoskatua -(e,i)-rekin- . Ultzamako euskaran, ebakera hau dela eta
sabaikari/frikarien arteko txandaketa izango dugu : ŕyen ligen.
Gaztelaniaz ere kontsonante hauek igurzkari bihurtzen dira baina
gipuzkeraz askoz erraztasun haundiagoz, A . ALONSO-k (1925 : 607)
dioenez :
Tienen en guipuzcoano un carácter más vacilante e impreciso que en
español . La pronunciación normal española mantiene los sonidos
b,d,g, en una forma intermedia que aún, inclinándose más o menos,
según los casos, en una u otra dirección, llega rara vez a la abertura
completa o a la oclusión pura . Los sonidos guipuzcoanos, por el
contrario, alcanzan estos extremos con notable facilidad .
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IV .1 .1 .2 .

Bokal

arteko

herskarl

ahostunak

Jakina denez /b, d, g, r/ fonemek bokal artean doazenean
mantentzen duten estatusa oso ahula da ; orokorrean posizio honetan
frikatizatzen dira batzuetan galtzera ere iristen direlarik . 1
Y

Ez da euskalki honen ezaugarri bakarra aipatutako fenomeno hau,
alderantziz, batera etorri dira euskarari buruz ikertu duten gehienak :
Los fonemas /b, d, g,/ en su realización fricativa, es decir, en
intervocálica, pueden asimismo alternar con 0 . Tambien este hecho
parece ser compartido por distintas hablas vascas (ROTAETXE 1978 :
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ROTAETXE-k aldaera linguistikoak direla dio, abiaduraren arabera
sortutakoak ; hau da, hizketa arina egiten denean askoz maizago gertatzen
direla. GAVEL-ek
ere, /b/ /g/, /d/ eta /r/-ren arteko alternantziei
buruz hauxe baieztatazen du :
Les cas d'alternance entre b et g dune part, et entre g et d d'autre
part, ne sont pas rares en basque . lis ont été facilités par la
tendance que les explosives sonores ont á s'amuir dans la
prononciation courante lors qu'elles sont intervocaliques . 11 est
c/air que si elles sonnent fiablement, leur valeur exacte sera moins
nette et mois distinctement perque, et par suite elles permuteront
plus facilement entre elles. (GAVEL 1921 : 348)

Eta AZKUE-k honako hau :
Muchos, por dejadez hereditaria, pronuncian algunos núcleos
comiéndose uno de estos cuatro fonemas : b,d,g,r.(. .) .Son sumamente
usuales flexiones en que el objetivo d se elide con su elemento
adicional al choque del afijo adverbial modal. Bator por badafo ya
viene, babil por badabil ya anda. (AZKUE 1969 : 509)

SALABURU ere, hizketa arinean gertatzen den fenomenoa dela dio :
Zenbait kontsonantek frikazio puntu bat hartzen du ingurune egoki
bat ematen baldin bada. Kontsonante hauek /b/, /d/ eta /g/ ditugu .
Hizketa enfatikoan, FA ez da elkarrizketa bizian adina betetzen,
baina hemen deskribatu nahi dugun elkarrizketa arinean guztiz
arronta dugu. (SALABURU 1984 : 123)

1 VENNEMAN-ek (ik HYMAN 1975 : 165) aurkeztu du ahultze fenomenoari buruz

definizio zehatza :' Se dice que un segmento X es más débil que un segmento Y, si

Y pasa por X en su camino hacia el cero.
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MITXELENA-k (FHV : 258) herskari hauei buruz hauxe baieztatzen du:
No escasean los casos de permutación entre oclusivas de distintos
órdenes . Influye en unos la inseguridad inherente a la posición
inicial, en otros la articulación muy relajada entre vocales de las
oclusivas sonoras, que da lugar a desapariciones y falsas
restituciones .
Fenomeno hau erregela honen bidez zehatz daiteke :
[-JAR] ->[+JAR]/V V
Erregela honen aplikapena ez da erraza sistematizatzea, Baztaneraz bezala,
aplikapena oso elastikoa da . Honi buruz, hauxe seinalatzen du SALABURU-k :
Arauaren aplikapena oso elastikoa da eta hiztunak zalantzak izanen
ditu beti, batzutan bai eta besteetan ez, noiz ezartzen den batek ez
dakiela. (SALABURU, 1984 : 135)
Ikusten denez, ez da euskalki bakar baten ezaugarria deskribatutako
hau, euskararen fenomeno arrunta eta ohizkoa baizik . Aztertuko dugu bada,
zer gertatzen den Ultzameraz . Hizkera honi dagokionez, banaketa
diatopikoari buruzko zehaztapen bat egin beharko genuke . Aztertutako
eremua ez da zeharo isomorfikoa, hain zuzen ere frikatizapen erregela
izango da nolabaiteko isoglosa ezarriko duena . Batetik Ultzaman, Anue eta
Atetz eremuek, bokalarteko kontsonante hauek mantentzeko askoz joera
gehiago erakusten dute ; eta, bestaldetik Imotz eta Basaburuan galtzeko
joera sistematikoagoa izango da .
Esanguratsua gerta daiteke Ultzamakoek Basaburuko hizkeraz
mintzatzerakoan diotena : 'Dena jaten dutela', edo honako hau Berueteko
hizketari buruz : "Horrelako ohitura daukate mintzatzeko, dena jan egiten
dutela eta ezin zaie ulertu' . Hau da Basaburuko hizketari buruzko
Ultzamakoen iritzi orokorra, eta gure ustez biltzea merezi duena . Azken
batean bertako hiztunen kontzientzia eta oharmena besteekiko hizketen
ulergarritasunari dagokionean, oso garrantzizkoa eta esanguratsua gerta
daiteke.
Izan ere, arin mintzatzeak indar artikulatzaile gutxiago egitea
suposatzen du . Hain zuzen ere, hizkera laxoa edo arina dirudi gutxiago
artikulatzearen arrazoia ; zentzu honetan, hona hemen esfortzu
artikulatorioari buruz dioena SOMMERSTEIN-ek :
Es difícil probar que fisiológicamente una secuencia de articulación
dada es más fácil que otra, pero cuando una substitución es común,
como cambio fonológico y como regla de habla rápida, es bastante
razonable el suponer que se dirige a reducir el esfuerzo
articulatorio . (SOMMERSTEIN 1980 : 399)
Aldaketa fonologikoa eragin dezaketen fenomenoen artean, batzuk
gizarteari dagozkionak dira, hizkuntz ukipena bezala, edota LAVOB-ek
ikertutako beste batzuk : banaketa diafasiko zein diastratikoari dagozkionak .
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Badira ordea, beste batzuk linguistiko hutsak direnak . Bigarren talde honi
dagozkion faktoreak, hiru hauetan laburbil daitezke :
a . Erraztasuna, esfortzu gutxiago .
b. Pertzepzioaren erraztasuna .
c. Jabetze erraztasuna .
Hau dela eta, alternantziak edo aldaera fakultatiboak aurkitzen
ditugu, hiztunetik hiztunera aldea dagoelako eta momentuen arabera hiztun
berberak aldatzen dituelako . Nolabait esateko, poliformismoa bi motatakoa
izan daiteke: banakakoa eta gizartekoa . K .IZAGIRRE-ren datuak ere aurrean
esandakoa baieztatzera datoz
Kontsonante ahultze prozesuak
Kontsonante ahultze prozesuen artean nolabaiteko mailaketa eriden
daiteke . FOLEY-ek (1970 :90), (ik. HYMAN : 199) kontsonante tipoak indar
eskalen arabera klasifikatzen ditu . Eskala hauek oinarritzen dira
artikulazio indarrean, moduan edota glotiaren posizioan . Germanieraz eta
gaztelanieraz gertatzen diren aldaketak interpretatzeko, honako matrizea
ematen du :
4
3
2
1

k+
k
g
9

t+
t
d
á

p+
p
b
ó

1

2

3

>

Ezkerretik eskuinerako eskalak artikulazio lekuaren arabera
ordenatzen ditu ; goiti-beherakoak, ordea, modua eta ozentasunaren
arabera . Herskari ahoskabe geminatuak, ez-geminatuak baino
indartsuagoak dira . Era berean, azken hauek herskari ahostunak baino
indartsuagoak izango dira, eta hauek frikari ahostunak baino indartsuagoak .
Azpimarratu behar da hizkuntza bakoitzak baduela bere hierarkia ;
esate baterako, gaztelaniaren diakronian, /g/ eta /d/ bokalartekoak
desagertzen dira, /b/ mantentzen den bitartean :

latina

gaztelania

lego->
credo->
habere ->

leo
creo
haber

Saiakerak egin dira indar hierarkia horiek zehazteko, modu honetan
askoz erraxago izango litzatekeelako prozesu horien formulazioa . Gerta
daiteke azkenean indar kontzeptua adierazten duen nozioa, bariable bat edo
bariable multzo baten ondorioa izatea . Dena den, kontutan hartu behar da,
hierarkia hau hizkuntza bakoitzerako espezifikoa dela, zenbait datuk
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seinalatzen badute ere horzkariak direla, ezpainkariak eta belareak baino
indartsuagoak. (HYMAN 1981 : 200).
Ultzameraren kasuan gure irudiz, belareak dira bokal ahulenak, eta
errazen galtzen direnak, batzuetan herskari ahoskabeak ere galtzera
iristen direlarik, adib . eztakit -> [estait] . Beste hizkuntzetan ere
kontsonante belareak besteak baino ahulagoak izan ohi dira . Esan behar da,
inpresio hutsa dela honako hau, inongo frogatan ez baita eusten guk
esandakoa . Bestaldetik, kontutan hartu behar da beste euskalkietan, esate
baterako, zubereraz, bokal arteko -r- gehientsuenak galtzen direla, hau
delarik, noski fonemarik ahulena .

IV .1 .1 .3 .

Aldakortasunaz

hitz

bi

Teoria linguistiko gehienetan hizketaren aldakortasuna zerbait
kontrolatu gabea izan da, edota beste kasu batzuetan baztertu da ez baita
interesgarria kontsideratu .
Honenbestez, dialektologia mailan aldakortasunak oso estatus
bazterrekoa izan du ; zeren eta kontsideratua izan denean, dialektoen
interferentzia edo aldakuntza libre bezala kontsideratzen baitzen .
Aldakuntza librearen hipotesia honako hau esatera dator : hizketan
suertatzen diren elementu aldakorrak, ezin dira aldez aurretik jakin, eta
arrazoi bat edo beste dela medio bi gauzatze ezberdin edo gehiago izango
dituzte .
Aldakortasuna kontsideratzeko bultzada haundiena, ordea, LABOVekin eta bere inguruko hizkuntzalari eta matematikalariekin hasten da,
hala nola lengoaiaren soziologo eta filosofoekin . Guzti hauek, eredu baten
aldakortasunaren azterketari ekiten diote, azterketa kategoria ezberdinak
sortuz eta geografia dialektalarekin izandako aurkakotasuna ahaztuz .
Aurrean esan dugunez, aldakortasuna dialektoen interferentziaren
ondoriotzat kontsideratu da . Honen arabera, pertsona berberak dialekto bat
baino gehiago menperatzen duenean aldakortasuna sortzen dela suposatzen
da. Halarik ere, hau ez dela erabateko egia frogatu da, alegia, ez dagoela
harreman zuzenik argudiatutako "nahasketa" edo "interferentzia" honekin,
eta aldagai ezberdinen agerpenekin . Hau da arrazoi nagusia : bi dialekto
mintzo diren pertsonak bi hizketa mota menperatzen dituzte usuenik .
Hauetako bat konfidantzazko egoeretan, lagunen arteko giroan etab, bestea
egoera formalagoetarako gordetzen dutelarik ; alegia, Ian edo negozioetarako .
Interferentzia hau sor daiteke, esaterako, 'etxeko dialektoa'-ren
bokal zehatz baten tasunak edo ezaugarriak, adoptatutako dialektoan ere
mantentzen direnean . Gainera, ezaugarri hau bi dialektoren interferentzia
izan daiteke, eta ez pertsona horrek adoptatutako dialektoaren ezaugarria .
Honenbestez, ezin da esan aldakortasuna, bi dialektoren eragiketaren
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ondorioa denik, eta gehienetan honek ez du inolako froga enpirikorik izan .
(ik . CHAMBERS & TRUDGILL 1980 : 146)
Aldakuntza librea mantentzen duten hipotesiaren arabera, hizketan
suertatzen diren elementu aldagarriak, ezaugarri linguistiko baten
gauzatze ezberdinak dira, eta aldez aurretik ezin ditugu jakin . Baina orain
arte aztertutako bariableek frogatzen dute, aldaketa librea deritzana, ez
dela existitzen eta gehienetan faktore sozial edo linguistikoek baldintzatzen
dituztela
ezaugarri aldagarri horiek . Bariablea, beraz beste unitate
estruktural bat bihurtzen da, fonema, morfema eta beste ezaugarriak
bezala .
Dialektologiaren aurrerapena izan da kontsideratzea dialektoak
ezberdin daitezkeela azterketa linguistikoaren edozein mailatan, edo beste
hitzetan esanda, unitate estrukturalaren mailan . Dialektologia
tradizionalarekin markatzen duen ezberdintasuna ez da abstrakzioan
zentratzen, baizik eta bariablea integratzeko posibilitatean, beste unitate
estruktural batzuk bezala . Beraz, dialektoen arteko ezberdintasuna etor
daiteke, ez bakarrik bariable baten presentzia edo ausentziarengatik,
baizik eta bariable horren gertakortasunaren arabera ; zeina dialekto
batean ager daitekeen, eta beste batean ez .
Gaurko dialektologian, bada, aldakortasuna beste elementu bat
bezala sartzea proposatzen da . Aldakortasuna integratzen bada, beste unitate
estruktural bat bezala, euskalkiak ezberdin daitezke haien artean aldagai
baten arabera . Edo beste moduz esanda, euskalkiak bereiz daitezke, ez
bakarrik aldagai baten agerpena edo ausentziarengatik, baizik eta bariable
horiek erakusten duten maiztasunarengatik .
Esandako hau argi adierazten dute CHAMBERS-ek eta TRUGILL-ek :
The alternative to ignoring variability in language or to assigning it
a peripheral and accidental status is, of course, to incorporate it . The
variable thus becomes another structural unit, equivalent to
sructural units like the phone, phoneme, morpheme, and others that
linguists have posited . A reasonable claim for dialectology is that
dialects may differ from one another at any significant level of
linguistic anlysis, or, in other words, in terms of any structural
unit. In this respects, the variable clearly deserves status as a
structural unit. (CHAMBERS, TRUDGILL 1980 : 147)
Ingelesaren dialektoekin egindako ikerketek, argi erakusten dute
maiztasunaren araberako aldakortasuna nola gertatzen den . Hauetan badago
azkeneko kontsonanteak sinplifikatzeko joera; (Cc) inguruneetako ebakera
post, eta hand bezalako hitzetan entzuten da 'pos' eta 'han'. Inglaterra,
Estatu Batuak eta Canadako hizkeretan, azkeneko kontsonante hau
desagertzen da bakarrik hizketa arduragabekoan . Dialekto hauetan, ordez,
askoz indartsuagoa eta bortxatuagoa da aldakortasun hori . Beraz, esan
daiteke iparraldeko herrietako hiztunek badutela (CQ), ingelesaren beste
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hiztun batzuek duten aldagai berbera, baina frogatu da iparraldeko
hauentzat askoz ezaugarri markatuagoa dela.
Izan ere, dialektoetan interesgarria dena, ez da aldakuntzaren
gertakortasunaren presentzia, baizik eta aldakortasun horren maiztasuna .
Aldagai bat baldintzatzen duten faktore hauei 'variable constraints'
(aldagaiaren eragozketak) esaten zaie . Aldagai hauek sailkatuak izan
daitezke indarren arabera : 'indartsuagoak' (maiztasun haundiagoa
daukatenak) eta 'ahulagoak' maiztasun urriagoa .
Antzeko zerbait gertatzen da, Basaburua eta Ultzamaren artean . Argi
dago /b,d,g,r/ segmentu guzti hauek, Ultzaman hizkera arinean nahiz
zainduan, mantentzeko joera gehiago erakusten dutela, eta Basaburua eta
Imotzen galtzeko joera gehiago . Beraz, aldakortasunaren arabera
mintzatuz, eremu honetan erregela ahulagoa da . Imotz eta Basaburuan,
ordea, indartsuagoa litzateke, eta maiztasun haundiagoa erakutsiko luke . 2
Horra hor, hain zuzen ere, Etxalekun eta Basaburuan aurkitutako
ebakera arrunta, zeinetan bokal arteko fonema hauek zeharo desagertzen
diren :
d---->

0

/

V

V
adiskide
edo
eduki
badaukat
badakigu
kiderra
iruditu

g---->0

/

->
->
->
->
->
->
->

aiskide
eo
eoki
bauket
bakiu
kierra
iruittu

V__-V
agudo
egosi
igotzen
hogei
Joxemigel
ostegune
egondue
agiñek
litaginek
egurre

-> audo
-> eosi
-> iotzen
-> oei
-> oxemiel
-> osteune
-> eondue
-> aiñek
->I itaeñek
-> eurre

2 Zentzu honetan, oso argigarria izan daiteke ondorengo adibide hau . Bi hiztunekin
batera galdetegi bat egiten ari ginen . Bat Etxalekukoa (Imotz), eta bestea
Ultzamakoa; ez zen beraz, hizketa arina, eta honelako hau komentatu zion batak
besteari ; Etxalekukoak
esaten zion Urrizolakoari, euskara 'hobeagoa' egiten
zuela idatz zitekeelako, Etxalekukoak kaitzen esaten zuelako eta Urrizolakoak
kabitzen, hain zuzen ere 'b' horrek egokitzapen ortografikoa dzeukalako .
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ezagutu
dagona
igandea
negarra
lagun
zergatiken
badakigu
haundixeago
egun
logaletu
agostua
negonek
b--->

0/

V

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

izautu, ezaoto
daona
iendea
nearra
laun
zeatiken
bakiu
aundixeo
¡un
loaletu
aostuu
nionek

->
->
->
->
->
->

eaki
eguerri 3
laurtu
ordueta
izoa
kaitzen

V
ebaki
eguberri
laburtu
ordubata
izeba
kabitzen

Bat, batzuk, batera desagertzen dira bokal artean aurkitzen direnean :
liburu bat
ogierdi bat
tasona bat
beste batek
hilabete bat
biudo batekin
alaba batekin
etxe bat
gauza bat
regla batzu
itxe batera

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

liburu et
ogierdiet
tasonat
besteatek
hillaeteat
biudoatekin
alaatekin
itxeat
gauseat
reglatzu
itxeatea

Bi bokal berdinen artean gertatzen denean frikatizapen hau, bokal
luze bat izango dugu Imotzen eta Basaburuan . Ebakera hauek entzuten dira
hango bazterretan . bokal geminatuei buruz, ikus 1 .7 .3 .3 .
sagarrak
gogorra
pagatu
ederra
odola
ederki

->
->
->
->
->
->

saarrak
goorra
paatu
eerra
oola
eerki

3 Kasu honetan bi kontsonante daude bokalartean, eta gehienetan /b/ da galtzen
dena, nahiz zenbaiteetan /g/ hori galtzera iritsi daitekeen (ik . ETXAIDE, 1989 :
49 gald)
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badakit
sudurre
baratza
ibili
eskribitu

->
->
->
->
->

baakit
suurre
baatza
iilli
eskrüttu

Azpimarratu behar da, bestaldetik, bokal arteko /b,d,g,r,/ galdu
ondoren sortutako talde bigarrenkariek : ea, oa-k ez dutela bokal asimilazio
bilakabiderik segitu :
dembora
sobera
logaletu

->
->
->

denboa ez *dembua
sobea ez *sobü
loaletu ez*lualetu

Kontsonante hauen ahultzea froga daiteke ETXAIDE-k (1989 : 89)
egindako inkestaren bidez . Lau lexema hauetan, aipatu frikatizapen hau begi
kolpe batez agertzen da . Frikapen hau nabarmenagoa da Imotz eta
Basaburuan . 4
4 Ez ditut herri guztien izenak hemen aipatu . Burutzapen fonetikoa bera baldin
bada, haranaren izena bakarrik aipatuko dut .
295 . galdera : Salir
ULTZ
Auza
[at(a)ra]
Eltzaburu
[atera]
Arraitz
(atra]
n/p
IMOTZ
Muskitz
Etxaleku
[atea]
BAS .
Itxaso
[átea]
[ata]
36 . galdera : Agosto
ULTZ, ATETZ, ANUE
[aIostúe]
IMOZ
BAS
34 . galdera :
ULTZ
IMOTZ

Junio

[gára' arcároa]

Muzkitz

[gáray arcaroa]

Etxaleku

[láarcaróa]

BASABURUA

[garaaŕi x e]
[gaŕaariXe]

153 .HoflIn
ULTZ, ATETZ, ANUE
IMOTZ
Muzkitz
Etxaleku
BASAB .

[a1ostwé]
[aóstuú ]
[aóstuú]

[kejáŕia]
[keJár'ea]
[ ékeaŕa ]
[kéará ]
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Ikus daitekeenez Ultzamakoei dagozkien adibide gehienek bokal
arteko /g/ edo /r/ edo /d/ gordetzen dute . Inkesta hauetan ez dago mintzo
arinak erakar dezakeen ahultzea agertzerik, galdeketak poliki egiten
baitira, galdera bakoitzerako erantzun egokia bilatuz . Halarik ere, Imotzen
eta Basaburuan segmentu horiek ez dira agertzen, frikatizapena, beraz
erabatekoa da herri hauetan .
Kontsonanteen galera hau neronek testigatu dira behin baino
gehiagotan, hiztunei esaten nienean ahalik eta polikien ebakitzeko,
letreiatzeko . Orduan ere bokal arteko herskari horiek ez ziren agertzen,
hauek zirelarik emandako ebakerak :
igela->
kabitzen->
igandea->
larunbeta->
garizume->

i .e .la
ka .i .tzen
i .a n .dea
l a .um .b e .ta
gai .zu .me

0 segmentu hauek, batzuetan lexemen nahasmendura eraman
gaitzakete . Momentu bakoitzean testuinguruak argitu beharko digu zein den
esanahia ; hau argitzeko Berueteko hiztunek erakutsitako adibidea
esanguratsua suertatzen da ; [alubik eos é] esaten dutenenan bi zentzu hauek
izan ditzake : "alubiak erosi edo egosi" .
Zentzu honetan, hona MARTINET-ek dioena :
Las extensiones semánticas, la composición, una reorganización
morfológica, aportarán a menudo soluciones fáciles a los problemas
que pueden surgir cuando una oposición funcional importante se halle
amenazada por la tendencia de dos fonemas a confundirse . (MARTINET
1974 : 82)
Erabilera ugariarengatik sortutako perturbazio hauek, ondorio
komunikatibo latzak baldin badituzte, hiztunak
ateraldi egokiren bat
bilatuko du automatikoki ; alderantziz suertatzen bada, oharkabean pasa
daiteke, eta inolako erreakziorik gabe garaile atera .
Hona hemen Ultzamako datuak, zeinetan bokal arteko fonema hauek
mantentzen diren . Aurrean aipatu dugunez, fonemen ezabaketak ugariak
badira ere, honako adibideak barra barra entzun daitezke Ultzaman :
denbora
gorostie
gurutzia
Lizasora
erdaraz

estudiatzen
malubie
eduki, iduki
egunero
egosi
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euskera
orai
ere
IV .1 .1 .4 .
galdeketa

arteko
Bokal
baten bidez .

edozein
agudo
eurie
kontsonante

frikatiboen

kontaketa

Atal honetan, herskari ahostunez ari bagara ere, /r/ bokalartekoa
ere kontutan edukiko dugu .
Orain arte esandakoa frogatzeko, aurretik eginikako galdeketa bat
hartuko dugu : ETXAIDE-k (1989) idatzitako El Euskara en Navarra.
Encuestas Lingüísticas (1965-1967), hain zuzen ere . Liburu honetan
agertzen diren lexema batzuk izango ditugu aztergai . Lexema guztietan,
aipatutako hiru fonemetatik, bat behintzat agertzen da -(b,d,g edo r) bokal
artean ; batzuetan bi fonema ere, adib . 'primabera' /b/, eta /r/ ager
daitezkeelarik .
Hauek dira hartutako adibideak, liburuan dagozkien galderaren
zenbaketarekin . Frikatibizatzera jotzen duen fonema azpimarratuko dugu :
18 . eguraldi/ denbora
25 . osteguna
26 . ostirala
27 . larunbata
28 . igandea
36 . abuztua
40 . abendua
41 . primabera
43 . udazkena
44 . negua
45 . garizuma
67 . marrubia
83 . katagorri
84 . karakol
87 . legena/igela
92 . aurpegia
137 . ahoa zabaltzea

141 .
142 .
144 .
145 .
148 .
152 .
156 .
212 .
217 .
227 .
245 .
256 .
277 .

igitaia
kiderra
labana
zartagie
piruxak
kedarrea
korapiloa
euskera
nago
edeki
ehundu/egundu
hoberena
ehun/egun

Jakina denez, aipatutako galdeketa hau Nafarroako 72 herritan
egina dago . Gure helbururako, hamairu herri hartu ditugu, honako haran
geografikoei dagozkienak : Anue, Ultzama, Atetz, Imotz eta Basaburua .
Emandako hurrenkera honetan agertzen dira haran bakoitzeko herriak :
ANUE : Etulain, Aritzu . ULTZAMA : Gerendiain, Arraitz, Auza, Eltzaburu .
Aroztegi,
Beratsain,
Beuntza . IMOTZ :
Muzkitz,
ATETZ :
Etxaleku .BASABURUA : H .Itsaso, Beruete .
Hautatuko lexema hauen bidez, frikapen maila frogatu nahi izan
dugu . Nahiz batzuetan begi koipe batez ohartzea posible den, guk
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Zenbaketa hau
adierazitako ideia frogatzen saiatu nahi izan dugu .
burutzeko, beste batek egindako galdeketaz baliatu naiz, nere eskua ahalik
eta gutxien nabari zedin .
Halabaina, erabilitako galdeketa honek eta guztiek, momentu batean
hiztun bati egindako galdera besterik ez dute isladatzen . Baina zerbaitetaz
baliatu behar da datuen kuantifikapena egin, eta inpresio hutsetik aldendu
nahi badugu . Adieraziko ditugu galdeketa hau aukeratzera eraman gaituzten
arrazoiak . Alde batetik, datuen transkribaketa fidela dela iruditzen zaigu,
beraz Ian on baten aurrean gaude . Bestaldetik, hartutako herri sarea nahiko
egokia iruditu zaigu, haran bakoitzetik bi edo hiru herri hartu baitira, eta
gainera, euskararen erabilpenari dagokionez, ongi aukeratuak . Honi
guztiari, goian esandakoa gainera diezaiokegu, beste batek egindako
galdeketa izatean, galdeketak inolako helburu zuzendurik gabe eginak
daudela bai baitakigu .
Gainera, galdeketa honetan aldakortasuna eragin dezaketen beste
faktore ez-linguistikoak, (estiloa eta klasea, besteak beste) eragina
dutenak iharduera linguistikoan, konstante mantendu dira . Galdeketa
egiterakoan, usuenik hizketa formala mantentzen saiatzen da hiztuna, ezin
zaio beraz lagunen arteko edota hizketa arduragabekoari egotzi delako
frikapenaren maiztasuna .
Ikerketatxo hau burutzeko, bi taldetan banatu ditugu herriak:
Lehenengo taldea : Anue, Atetz, Ultzama haranak eta Muzkitz herriak
osatuko dute, (10 herri) denetara . Herri hau ez doa administratiboki
dagokion haranarekin, alegia, Imotzekin . Talde honetan sartu dugu
ezaugarri gehiago konpartitzen duelako honekin, gure ustez .
Bigarren taldea : Etxaleku eta Basaburuko bi herriz osatuta (3 herri) .
Zatiketa hau, gure hipotesiari begira egin da ; alegia, lehenengo
taldeko herrietan frikapen maila baxuagoa da, eta egonkortasun haundiagoa
erakusten dute /b,d,g,r/ fonemek ; eta bigarren taldean altuagoa da
frikapena, 0 izatera heltzen delarik .
Honetarako, bokal arteko kontsonantea desagertu, eta 0 izatera
iritsi diren lexemak zenbatu dira . Alegia, (ostiune] agertzen bazen,
kontatzen zen bokal arteko -g- desagertzen zelako ; eta [osteg u n e I aldiz,
ez litzateke kontatuko .
Emaitzak
I TALDEA : 30 lexema x 10 herri ; 300 fonemek erakus dezakete frikapen
osoa
Lehenengo taldean, 300 hauetatik, 26 kasutan erakutsi dute delako
ezabaketa osoa . Honek suposatzen du % 8'6 .
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Ultzama . Atetz . Anue eta Muzkitz-en frikapena eta desagerketa :
d&

%8'6-koa

II TALDEA : 30 lexema x 3 herri ; 90 fonemek erakuts dezakete erabateko
frikapena
Bigarren taldean, 49 fonemak erakutsi dute 0 segmentua . Beraz bigarren
taldean % 50'4 da frikapenaren ondorengo desagerketa maila .
Basaburua etaEtxalekukofrikaDena eta desagerketa : %50'4-koa da .
Porzentai hauek, aurrean aipatutakoa konfirmatzera datozkigu . Ikus
daitekeenez, lehenengo taldean ere, frikapen hauen presentzia testigatzen
da, baina bi talde hauen arteko ezberdintasuna maiztasunean dago .
Bestaldetik, aztertutako fonema guztiek ez dute konportamendu
berbera erakusten . Aurrean aipatu bezala, badaude indar eta ahultze
eskalak, eta posizio berberean dauden fonemek, batzuetan frikatibizatzeko
joera gehiago erakusten dute, eta beste batzuetan gutxiago .
Galdeketa honetan, egonkortasun haundiena erakusten duena /b/
fonema da ; abendua, primabera, malubie adibideetan inon ez da /b/
desagertzen, eta aho zabalka, labana adibideetan ordea, bai . Hain zuzen ere,
bokal berdinen artean gertatzen denean, desagertzeko joera gehiago
agertzen da . 5
Zenbait dialektologok, aldakortasuna deskribatzeko estrategia gisa,
kalkulu esplizituak egitea hobetsi dute, datuen kuantifikazioaren medioz
iritzi hutseko ondorioen aldean ; hori da hain zuzen ere, egiten saitau
5 Hurrengo lerrotan jarritako adbideak, beste sailetan aztertuko baditugu ere,
gogora eraziko dut beste ingurune batzuk zeinetan fonema horiek galtzen edo
mantentzen diren . Horrela bada argiago geldituko da aldakortasun hori ez dela
norbanakoarena, baizik batzuetan estrukturala ere badela :
a)Ultzaman [eu] eta [au] diptongoak, [g] epentetiko batek hausten ditu :
egundu, egun, amagutxi . Basaburuan eta Imotzen ez dago horrelakorik, [eul [au]
nagusiak izanik.
b) Izan aditzaren orain aldiko formek galdu dute [r] pluralekoa
Basaburuan : gaa, zaa, dee. Ultzaman ordea : gara, zara, dire.
c) N-N-N aditz laguntzaileari dagokion morfema : Ultzaman [r] mantendu
da : direte, direzu, eta Basaburuan 0 dugu : deete, deezu.
a)
b)
c)

Ultzama

egun
amagutxi
negurtu
gara
dire
direte
direzu

Basaburua

eun
amautxi
neurtu
gaa
dee
deete
deezu
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garena . Zentzu honetan, hona hemen DEES-en hitzak, kuantifikaziorik
gabeko azterketa dialektalen hutsen arriskuez mintzo direnak :
A non-quantified enumeration of dialectal traits wrongly suggest
that, ideally, a dialect should always appear with a maximum of
regularity. This kind of unrealistic expectation, due to an inadequate
descriptive strategy, will entail the conclusion that noncontaminated dialect texts do not exist: dialect mixture has become
the normal situation and there is confusion everywhere, a confusion
which, in the French tradition, is attributed to the influence of the
prestigieous dialect of the capital . (DEES 1988 : 143) .

IV.1 .1 .5 . Estilo

arduragabekoa

eta

bilakabide fonetikoak

Aurrean esan dugunez, morfologia eta beste fenomenoak alde batera
utzirik, Imotz eta Basaburua alde batetik, eta bestetik Ultzamako aldakiak
bereziko dituen fenomeno esanguratsuenetariko bat bokal arteko
kontsonanteen (herskari eta dardarkari bigunaren) ezabaketa da .
Batzuetan, ibar hauetako hiztunen ulermena baldintzatzen duen faktore bat
delarik . Honainokoa laburbilduz, esan genezake, Imotz eta Basaburuan
laxoagoa dela ebakera, frikapen haundiagoz eta honen ondorioz fonemen
desagerketa haundiagoz .
Ultzaman, bokal arteko kontsonanteeen kontsonanteeen galera ez
dela hain emankorra baiezta dezakegu, ibar honetan askoz gehiago
mantentzen dira bokal arteko ahostun hauek . Halarik ere, ebakera
frikatizatuak aurki ditzakegu hizkera arinean eta laxoan . Honainokoa
laburbilduz, hauxe esango dugu : Ultzaman, askoz tinkotasun haundiagoz
eusten diete bokal arteko fonema horiei . Hor daude IZAGIRRE-ren datuak
ere testigatzeko .
Baieztapen hauek egiteko, bai eguneroko elkarrizketa arduragabean,
eta baita pertsona arrotz batek egindako galdeketa baten ondorioetan
oinarritzen gara (aurreko zenbaketan egin duguna) . Galdeketa honen
ondorioak ekarriz, bi estiloren arteko ezberdintasuna biltzea izan dugu
helburutzat, bien artean dagoen aldea ongi bereiztuz . Zeren gaurko
dialektologiaren arabera, ikerleak ongi aukeratu behar du ikertu nahi duen
estiloa, lagunen arteko elkarrizketarena den, edo estilo zaindua, edota
hiztunen arteko estiloen aldaketa ikertu nahi duenentz .
Euskararen kasuan, lehen begiradan behintzat, badirudi beti
erregistro berean hitz egiten dela . Esandako hau egia bada ere puntu
bateraino, -euskara hizkera nahiko laua dela eta egoera formaletarako
erdarara jotzen dela-, erabateko egia balitz, euskaraz ez dagoela inolako
aldaketa fonoestilistikorik ondorioztatuko genuke, eta hau ez da egia .
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Pixka bat sakontzen badugu, euskaraz ere aurki ditzakegu egoera
batzuk besteak baino formalagoak direnak, bereziki euskaraz betidanik
aritu izan den jendeak , badaki ezberdintzen erregistro ezberdinak,
aintzinekoek ezberdintzen zuten bezala . Esate baterako, lehenago
apezarekin hitz egiten zutenean, edo gaur egun entrebistatzaile baten
galderak erantzutean, erregistro zaindua erabiliko dute .
LABOV-ek honekin azpimarratzen du maila estilistikoaren
aukeraketak duen garrantzia hizkera baten azterketa egiterakoan . 6 Horrela
adierazten du dialektologiak zuen aintzineko ikuspegia eta oraingoaren
arteko aldea :
The older view, and still the view of the linguistically naive
amateur, was that 'dialect speakers' are a distinct class from
'standard speakers, and that the true dialect speaker has only one
kind of language, his local class dialect. But (. . .)linguists now
recognize that all users of language have different styles, varying
according to the subject matter, the social circunstances, and the
person or persons spoken with or addressed.(FRANCIS 1983 : 51)
Aldakuntza estilistikoa oso haundia ez bada ere, euskararen kasuan,
badira egoera batzuk, besteak baino formalagoak direnak : galdeketa bat
egiterakoan, edo lagunen arteko elkarrizketa arin batean, ez dira bilakabide
berberak gertatzen . Lehenengoan asimilazio eta elisio bilakabide gehiago
gertatzen direlarik .
Izan ere, ahultzeen (lenitions) ingurune eta ezarketa alorrak
ugaritu egiten dira hizketa azkarrean ; indartzeenak, ostera, hizketa
zainduan . Honen ondorioz, entzuleak ezartzen duen pertzepzio azterketa ere
aldatu egingo da hizketa estiloak eraginda . Zeren eta zenbat eta bilakabide
zentripeto gehiago gertatu, zailagoa izango da azpiko aurkezpen fonologikoa
aurkitzea .
Hona nola azaltzen dituen OÑEDERRA-k estilo arduragabekoaren
ezaugarriak :

6 Hain zuzen ere, estiloarekin estuki lotua dago, LAVOB-ek New York-eko almazen
batzuetan egindako ikerketa. Bere helburua zen /r/ postbokalikoaren ebakera
aztertzea . Emaitza ezberdinak jasotzen zuten, egindako galdera modu
arduragabekoan aIa enfatikoan erantzuten bazen . Bere ikerketa, (/r/ fonemaren
ebakeran oinarritzen zen, eta honetarako, almazen batzuetako hiztunei galdetzen
zitzaienean non zeuden jantziak, honako hau erantzuten zuten : fourth floor (4 .
pisua) . Baina berriro galdetzerakoan, ez ulertzearena eginez, enfasi gehiago
jartzen zuten, eta : fourth floor estilo zainduan eta enfasi emanez erantzuten
zuten . Aldagaia, (r)-ren ebakera zen, posizio prekontsonantiko eta azkenekoan :
Honenbestez, hizketa enfatikoan, -r mantendu egiten zen, eta laxoan, galdu .
(emphatic)
(casual)
fourth floor
fourth floor
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Gehien gehienetan elkarrekin lotuak doaz: azkarrago hitzegiten
denean arreta txikiagoz ahoskatzen da, normalean egoerak
komunikazioa ziurtatzen duelako, entzulea ezaguna delako, e .a .
Orduan katea fonikoa iluntzen, ahultzen duen bilakabideak gerta
daitezke eta ebakera erosoagoa da .(OÑEDERRA 1986 : 329)
Hau egia izanik, komunikazioa sortzen den guztietan, ñabardura hau
ere kontutan hartu beharra daukagu . Imotzen eta Basaburuan ebakitze
horiek erlaxatuagoak izatearen arrazoia,
nolabait komunikazioa
zihurtatuagoa dagoelako izan daiteke, hein batean bederen . Aparte xamar
gelditzen diren herriak dira hauek (Beruete, Arrarats, Igoa, Itsaso),
isolatu xamarrak eta herri bereko hiztunen artean komunikazio estua
dutenak ; horregatik ez bide da halako beharrik hotsak entzunerazteko .
Beraz artikulazio lana errazten duten prozesu hauek guztiak maiztasun
haundiagoz gertatzen dira herri hauetan ; ahultzea, (ing . lenition), iluntzea
(ing . bakgrounding) edo asimilazioa, eta honenbestez ilundu egiten dira
zenbait prozesu fonologiko .
SALABURU (1984, 1-150) ere estiloaz eta abiaduraz mintzo da
bere lanean, honako hau baieztatuz . Arauak aplikatzerakoan abiadura da
kontutan hartu behar den aldagarri bat . Lau estilo mota ezberdintzen ditu
hitz egiterakoan : largo, andante, allegretto, presto . Beronen ustez Baztango
euskara laxoa da, eta presto estilokoa delarik .
ROTAETXE-k (1978 : 39) ere antzeko oharra egiten du Ondarruko
hizkerari dagokionez : "El euskera se habla rápido en este registro
convencionalmente llamado lengua hablada", baita NAVARRO TOMAS-ek ere
(1925 : 539) : "EI dialecto popular presenta de un lado a otro numerosas
variantes fonéticas" eta GAVEL-ek (1920 : 428) seinalatzen zuen honako
hau :
Nous avons pu constater que les lois de la phonétique basque ne
se preséntent pas toujours avec toute la rigueur que l'on est
habitué á trouver dans les principes que président aux
transformations de sons dans la plupart des Iangues, anciennes
ou modernes, de l'Europe occidentale
Izan ere hiztun komunitate bakoitzak, inertzia naturalaren eta
behar komunikatibo eta adierazgarriak azaltzeko beharren artean, oreka
bilatzen du . Horrela adierazten digu MARTINET-ek :
En el plano de las palabras y de los signos, cada comunidad
lingüística halla en cada momento un equilibrio entre las
necesidades expresivas, que requieren unidades más numerosas,
más específicas y proporcionalmente menos frecuentes, y la
inercia natural, que lleva hacia un número más restringido de
unidades más generales y de empleo más frecuente .(
MARTINET1974 :132)
TRUDGILL hizkuntz barietateen tipologia eta hizkuntz aldaketa eta
gizartearen tipologia lotzen saiatzen da (ik . TRUDGILL, 1991 : 659-665) .
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Mundu guztiak onartzen du hizkuntza bateko hiztegiak isladatzen dituela
gizartearen beharrak eta kezkak . Horregatik posible da diskurtso mailan,
loturak ikustea hizkuntzaren erabilera eta gizarte motaren artean .
Jakina denez, BERSTEIN-ek bi kode mota ezberdintzen ditu : kode
murriztua eta kode landua. Kode murriztuan, hiztunek ulertutzat ematen
dute informazio asko ; berau askoz maizago gertatzen da, eta errazago izango
da ulertzeko komunitate txikietan gertatzen denean . Honezaz gain, hauxe
baieztatzen du : maila artikulatorioan, prestigiorik gabeko dialektoek
badutela ekonomikoagoak izateko joera .
Hain zuzen ere, Basaburuko euskara ulergaitzago egiten duen
faktorea, hizketa arinarena da . Hiztunak laister eta esfortzu gutxirekin
komunikatu nahi du mezua modu egokian . MARTINET-ek aipatzen duen
oreka, desegiten da, eta arazo hau konplikatzen da bertakoa edo jatorrizkoa
ez den hiztun bat tartekatzen denean . Arin mintzatzeko fenomenoak errezago
jartzen dizkio gauzak bertako hiztunari ; mezu berbera lasterrago eta
artikulazio esfortzu gutxiagorekin joan daiteke . Dudarik gabe, honek
zailago jartzen dizkio gauzak kanpoko hiztunari, erregela extra pila ikasi
eta gogoratu behar dituelako hitz egiten duen bitartean . Guzti hau lotzen da
bertako hiztunek Basaburuko euskarari buruz diotenarekin : "halako
ohitura daukate mintatzeko, ez zaie ezer ulertzen" .
Aldaketa fonoestilistiko honekin -hautazkoa baita bilakabide hauhonako hau adierazi nahi dugu : X hitza, hiztun berak batzuetan X eta
bestetan X' ahoska dezakeela, erregistro aldaketa markatuz . Baina gehien
erabiltzen den erregistroa, arduragabekoa bada, goian aipaturiko
arrazoiengatik, maiztasun haundiagoz gertatuko da X' ahoskatzea . (X'-k
fonemen desagertzea adierazten du)

IV .1 .1 .6 .

Herskari ahostunen

arteko txandaketak

Fonema hauek bokal artean daudelarik, aipatutako frikatizatzeko
joeraz gain, txandakatzekoa ere erakusten dute . Egoera mugikorra eta
zihurtasun gutxikoa izan daiteke arrazoia fonema hauen artean hainbeste
alternantzia gertatzeko .
Azter dezagun orain herskari ahostun /b,d,g/ eta /r/ dardarkari
bigunaren arteko txandaketak bokal arteko posizioan .

/d-r/-ren arteko txandaketak .
Bi fonema hauen arteko artikulazio puntua elkarren ondoan
dagoenez, hurbiltasun fonetiko haundia sortzen da eta horren ondorioz d/rren arteko txandaketak sortzen dira . Beste batzuetan, fonema hauen
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ahultasunak O-rekin alternantziak izatea sortarazi du . Hau ez da eremu
honetako ezaugarri bakarra, MITXELENA-k jadanik aipatua zuen :
Un fenomeno especial es el paso de d a r cumpliendo más o menos
consecuentemente entre vocales en zonas vizcaínas, guipuzcoanas y
alto -navarras. Azkue cita como muestra vizc . ero < edo, eran < edan
(beber), neuria ra "es mio* .(FHV : 227)
Txandaketa hauek direla eta batzuetan isoglosak ezartzea posible da ;
PAGOLA-k (1991-1 : 263), eraztun lexemarekin egindako isoglosa ere,
guk esaten genuena baieztatzera dator . Ultzaman eraztun dugu formarik
arruntena eta Larraintzarren edaztun . Beste aldetik Basaburuan eta
Imotzen 0 nagusitzen da : eaztun .
Honako hauek dira txandaketa ohizkoenak :
iduzkíe/iruzkíe (biak Ultz)
saratsa, saatsa, sadatsa .
bedatsa (U)/ beratsa (orok.)
erbionari (Its)/ erbionídea (U)
idelarre/irelarre
eraztune/ eaztune/edaztune
bide (U)/bire (Lantz)
ebazi(Etx),(U) Arazi(Its) idaazi(Gold) (=
iriki ( Atetz, Imotz, Bas)/edeki (U)
edan (orok .)/eran (Izagirre)
zairezu (U)/zaidazu (orok .)

irabazi)

Maileguetan ere alternantzia berbera testigatzen dugu :
beloziperoa (U)/ velocípedo (gazt .)
kerejak (U) / guedeja (gazt .) 'greñas'
erakutsi (U) l edakutsi (Beu)
erozeflek (Et) ledozeñek (orok .)
NOR-NORI eta NORK-NORI-NOR sistemen aditz laguntzailearen lehenengo
pertsonari dagokion morfema, /r/ da Ultzaman eta Atetzen, eta Basaburuan
eta Imotzen 0 agertzen da, eta orokorrean *da > /d/ daukagu :?

7 MITXELENA : 1988 'La posición fonética deI dialecto vasco deI Roncal', in SHLV,
I, 273-297, 287 or .Erronkarieraz gertatzen den lehenengo pertsonaren morfema
aipatzen du, $ eta L-ren artean egon daitekeela azpimarratuz : 'Sobre su
naturaleza fónica exacta hay bastantes discrepancias . Bonaparte la considera,
creo que sin hacer distinción de localidades, como un sonido intermedio entre d y
_r que representa por un signo especial . A mí me pareció una r_tanto Uzt . como en
Is., pero muy bien he podido equivocarme : no hay mucha diferencia entre una d_
relajada y una L más fricativa que vibrante .'
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/r/
eman tirete (Ultz .)
eman ziren (Ultz .)

/d/
didate (orok)
zidan (orok)

/0/
deete . (Bas . Imotz) : haiek-neri
zeen (Bas, Imotz) : hark-neri

/r/ eta/Q/-ren arteko txandaketak
Bi fonema hauen arteko txandaketak usu eriden ditzakegu . Segidan
emandako adibideetan parekatu dira, alde batetik Ultzama eta Itsaso-ren
artean gertatzen direnak, eta bestetik Ultzaman erabiltzen direnak .
Orokorrean ondoriozta dezakegu honako hau : Ultzaman /g/ fonema
tinkotasun haundiagoz mantentzen dela Ultzama, Muzkitz eta Atetzen, hau da
ekialderago dagoen zonaldean, eta Itsason (Basaburua), /-r-/ arruntagoa
dela .
Jakina denez, herskari ahostunen bokalartekoen ezaugarria,
ahultasuna eta nortasunik eza dugu . Horregatik, aldakiek ez dute
orokorrean distribuzio edo hedadura tinkorik agertzen eta isoglosak
ezartzeko aukera haundirik ere ez dute eskeintzen . Esandako guzti
honengatik, herriaren izena erantsiko dut, behean emandako adibideetan :
zutegíe (U)
txertogie (U)
sartagie (U)
uriñe, ugiñe (biak U)
negonek (Alkotz)
lagunbéta (Beu . Muz .)

zuturi (Its .)
txertori (I ts . )
sartaria (I ts . )
neronek, neonek (besteetan)
larunbeta (besteetan)

/g/ eta /0/
Txandaketa honek, goian aipatutakoaren egitura jarraitzen du,
horrela /g/ daukatenak beti Ultzaman testigatzen dira, aldiz Basaburuan
eta Imotzen O-ak dira nagusi . (Ik . 'eu' diptongoa : 111 .2 .1 .3 .) . Gehienetan,
-g- hori, ekialdeko euskalkietan (zaraitzueraz) eta baita GN
hegoaldekoetan agertzen da, eta bestekaldeko euskalkietan -h- k
ordezkatzen du .
egundu (U)('tejer')
negurrittu (U, Muzkitz)
egun (U, Atetz)
oligoa (Beunza)

eundu (orok .)
neurtu
eun (Bas . Imotz)
olioa (orok .)

Diakroniari begira, MITXELENA-k baieztatzen duenez, -g- honen
jatorria antzineko *n edo *j da. Ezaugarri honetan, bada, Ultzamako
hizkerak kidetasunak erakusten ditu Baztanera eta ekialdeko euskalkiekin .
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Batzuetan, maileguetan ere, /d/ bokal epentetikoa sartzen dute
Ultzaman gazteleratiko maileguetan, hiatoa gehiago markatuz : bidejia .
(=viaje) . Bestaldetk, g/d-ren arteko txandaketa ere aurki daiteke : bigeli
(Ultz .), bidali (orok .)
/b/ eta /q/-renarteko txandaketa
Bi fonema ahostun hauen arteko txandaketa aukerakoa izan daiteke,
eremu berberean alternantzia hauek aurkitzen ditugularik :
Iagatza(U) / labatza (U) / Iaatza (Etxaleku)
txinburi (U) / txinguri (U)
xagona (Alkotz) / jabona (Gold)
Besteetan txandaketa honek eremu tinko bi bana ditzake, kasu honetan
bezala :
ogle (U, Beu .)/obii, obie (Ar, Its, Be, Etx)
Kasu argi bat daukagu, zeinarekin isoglosa marka daitekeen : ogi
(Ultzama) eta obi (Basaburua, Imotz) . Badirudi lexema hauetan hizkuntz
aldaketa jasatzen ari diren fenomenoen aurrean gaudela, eta kasu hauetan
forma hedatuena nagusituz joan daitekeela . Etxalekun adibidez, ogi esaten
zuten baina ondoren aitortu zuten beren benetako forma bestea zela : obi,
baina Iruñekoen eraginaren ondorioz, aldatzen hasiak zirela .
Adibide honek erakusten digu, forma berrien hedakuntza nola
gertatzen den . Hedapen honen arabera, hiztun berritzaileek hartzen dituzte
jatorrizkoak ez diren formak ; halarik ere, azpimarratu behar da
berritzaile hauek ezin dituztela kanpoko horien formak bereak bezala
kontsideratu . Kasu honetan bezala, hiztun berritzaileek ereduaren arautzat
dituzten formak bereak egiten dituzte . Baina egokitze hau ere mugatua izan
daiteke : kualitatiboki (ez direlako gai eredua zeharo errepikatzeko) edota
kuantitatiboki (ez dutelako lortzen erabileraren erabateko iraupenik) .
Beste alternantzia mota bat u bokalaren aurrean sortzen dena dugu :
herskari ezpainetakoa eta belarearen arteko txandaketa gertatzen da :
piruxa (U, Bas) guraizeak (orokorrean) . Beste hauetan ere txandaketa
eriden daiteke : sube, subendille (U, Bas .)/ suge, sugendille (orokorrean),
MITXELENA-k dioenez, forma berriena -ezpainbikoa- da, eta hau da hain
zuzen ere eremu osoan nagusi dena :
Muchas veces, como se comprenderá, sólo se pueden hacer
conjeturas acerca de cuál es el sonido primitivo . La permutación se
da sobre todo entre oclusivas labiales y dorsales, principalmente en
contacto con una vocal posterior, en especial u : a . nav.
guip. guraizeak 'tijeras' a . nav . Ulzama pŕruxeak.(FHV : 259)
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Honenbestez, hau da banaketa aztertutako eremu osoan, beti
ezpainbikoak nagusituko direlarik. Ahoskabe/ahostunaren arteko
txandaketa eriden badaiteke ere guraize-en kasuan : buuxik (Goldaratz), eta
piruxak (Ultzaman), beti ezpainbikoak izango dira nagusi :
ULTZAMA, BASABURUA
Ezpainbikoak

OROKORREAN
Belareak

sube, subendille
piruxak

suge
guraizeak

/r/ eta /b/-renarteko txandaketa
/b/ eta /r/-ren arteko txandaketak urriagoak dira . Guk testigatu ez
badugu ere MOUTARD-ek aipatzen du Auzan -kari - esaten zela, Etxalekun
kabi zioten bitartean (MOUTARD, 1975 : 183 )
/d/ eta /q/-renarteko txandaketak
Toponimo eta bestelako lexemetan, d/g-ren arteko alternantzia suertatzen
da:
Dreindiain ( Izag .)
bidali (orok .)
sudurre (orok .)

Grendiain (Alkotz)
bigeli (Ultz . Usi)
sugurre (AE)

/d/ eta /b/-renarteko txandaketak
lehenbiziko /lehendixiko (Ar)
primadera, primadera (biak Ultzaman) Iprimaera (Basab)
adarrak baina lizarrabarrak (Etx .)

IV.1 .2 . Herskari
IV .1 .2 .1 .

ahoskabeak

Deskribapena

Glotitik ateratzen den aireak oztopo bat aurkitzen duenean momentu
txiki batez bada ere, kontsonante herskari bat sortzen da . Organuek
jarritako ixketa erabatekoa da, eta hau bukatzen denean, airearen presioak
zarata txiki bat sortzen du, horregatik kontsonante hauei leherkariak
derizte . Herskari hauek ahostun nahiz ahoskabe izan daitezke ; ahoskorden
dardara sortzen badute, lehenengo sailekoak izango dira, eta dardararik
gabe ebakitzen badira bigarrenekoak.
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/p/ Herskaria . ezpainetakoa . ahoskabea,
Bi ezpainak elkarren kontra ixten dira airearen pasabidea zeharo
itxiz, ezpainen ukipena erabatekoa eta zabaltasun osoan egiten da . Herskari
guztietan bezala, eta hitzak dioenez, hersketa sortzen da gero airearen
pasabidea irekitzen bada ere .
Hasierako posizioan Ultzaman ahostuna bihurtzeko joera testigatzen
da, eta mendebalderago joanez aldaera ahoskabea ugariagoa da . A . ALONSO-k
(1925 : 604) dioenez, p eta t-ren leherketa
k-rena baino tinko eta
laburragoa da, lehenengo hauenak 1 edo 2 segundu zentesima irauten du, eta
k-renak 2 edo 4 irauten du .
Orokorrean biezpainetakoak eta horzkariak giharren tinkadura haundiagoz
ebakitzen dira, belareak baino
/t/ Herskaria . hortzetakoa . ahoskabea,
Airebidearen itxidura hortzetan gertatzen da, mihi puntak goiko
hortzen kontra jotzen baitu . Ukipen hau heda daiteke hortzobietaraino .
Ez dago ezberdintasunik soinu ahoskabe honen ebakeraren eta
gaztelaniazkoen artean . Giharren tinkadura ahostunetan baino haundiagoa
da ; denbora aldetik, kontsonante motzena izanik . t-ren iraupen laburraren
arrazoia fisiologikoa da, mihi puntaz ebakitzen baita, eta hau organu
mugikor eta arina da ; k-ren iraupena luzeagoa da, mihi lepoaz ebakitzen
baita, eta mugimendu aldetik zati hau motelagoa izango da .
/k/ Herskaria . belarea . ahoskabea .
Mihi lepoak sabai biguna ukitzen du, airearen bidearen itxidura
sortuz . Artikulagunea aurreratuago edo atzerago egon daiteke, hurrengo
bokalen arabera . MITXELENA-ren ustez, hitzaren azken posizioan edo
hurrengoa kontsonantez hasten denean, inplosiokari da leherkari baino
areago . Badirudi MACMURRAUGH-entzat, hau ez dela horrela, eta beti
herskaria dugula euskaraz. (Ik . SALABURU I, 1984 : 236)
NAVARRO TOMAS-en ustez, leherkari ahoskabeak azken posizioan
gertatzen direnean, ahostun egiten dira . PAGOLA, ordea, ez dator bat
azterketa akustikoa egin ondoren :
Guk jaso ditugun kasuetan, azken posizioko herskaria belarea
izan da gehienbat eta ahoskabea gainera, garbi agertuz nahiz
hersketaren edo leherketaren marra nahiz ahostunen beheko
maiztasunarik eza; batzutan aspiraketa txiki bat ere egiten zen
azken posizioan askotan gertatu ohi den modura . "Ez gara
hemengoak" sekuentzian jaso genuen . Eta espektogrametan
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azaldu denez, kasu guztietan, batean izan ezik, azkenengo hotsa
leherkari ahoskabea jaso dugu, oso markatua agertuz gainera
herskariaren marra. (PAGOLA 1992 I : 172)
Aztergarria suertatzen da fonetika akustikoaren ikuspuntutik, /W
herskarien aspirazioa azken posizioan, egindako sonogramek markatzen
baitute hasperenketa puntu bat . Autore gehienak ados daude honekin, baina
ez bakarrik /W foneman, beste herskarietan -eta ez bakarrik azken
posizioan- sortzen dela dirudi, beti ere emaitza akustikoetatik begiratuta .
ETXEBARRIA-k euskarazko herskariei buruz dio : «Cŕertos casos de
aspiraciones en las realizaciones sordas, especialmente en la velar sorda
(k)"(ETXEBARRIA1986 : 501) eta PAGOLA-ren ondorengo hitzetan, eta
aurrean aipatutakoetan :
Kasuren batean, aspira keta txiki bat egiten da leherkari
ahoskabearen ondoren, hasierako posizioan dagoenean herskaria .
Baina ez dugu erabateko daturik. (PAGOLA 1992 I : 171)

IV.1 .2 .2 .

Hitz haslerako ahoskabeak

Kontsonante herskari hauek hasierako posizioan aurkitzen
direnean, ahostun/ahoskabearen oposizioa neutralizatua dago gehienik .
MITXELENA-k dioenez :
En posición inicial el rendimiento de la oposición sorda /sonora es
relativamente pequeño en los dialectos modernos . (MITXELENA 1920 :
317-19)
Euskarak hartu zituen latinezko hitz mailegatuetan, hitzen
hasierako herskari ahoskabeen joera nagusia, ahostuntzearena izan da ; bai
hitz zaharretan nola kristautze garaian hartutakoetan . Aski ezagunak dira
lat. p-, t-,k- > eusk . b-, d-, g- hitz mailegatuetan : lat . parcere > eusk .
barkatu ; lat . tempora > eusk. denbora ; lat. pacem > eusk . bake ; lat . ceresia >
eusk . gerezi; lat. cella > eusk . gela . Halaber, latinezko b-, d-, g- > eusk .
b-, d-, g- eman ditu : lat. gulam > eusk . gura ; lat . gaesum > eusk . gezi; lat.
vicem > eusk . bike .
Hala eta guztiz ere, herskari ahostunak normalagoak eta mailegu
zaharretan hedatuenak izanik, behin baino gehiagotan hasierako posizioan
ahostun eta ahoskabearen arteko txandaketak maiz gertatzen dira .
MITXELENA-k bi hipotesi darabiltza :
O el vasco no poseía desde antiguo más que una serie de oclusivas en
inicial por dos en interior de palabra, en cuyo caso habría que
atribuir a la influencia de las lenguas vecinas la extensión de la
oposición al comienzo de palabra, o bien conocía en inicial una
oposición que luego, a consecuencia de cambios fonéticos, se borró o
tendió a borrarse. (FHV : 373)
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MITXELENA-k
ahostun eta ahoskabeen banaketari buruz
dioenarekin, argi deskribatzen du egoeraren errealitatea .
Aunque siempre en una misma localidad se emplea tan sólo una de
ellas, sin vacilaciones : no hay ninguna regularidad, sino a lo sumo
mayores o menores frecuencias, en su distribución geográfica . (FHV :
239)

Batzuetan, bada, hurbileko bi herriren arteko ezberdintsuna
markatzeko hango hiztunen argudioak horiexek ziren, hasierako fonemaren
ebakeraren ezberdintasuna : Erason ferratzea esaten zela eta Oskotzen aldiz
erratzea. Bi herri hauen artean bi kilometrotako distantzia bada ere, herri
bakoitzak bereari eusten zion, eta aipagarria iruditzen zitzaion hiztun bati,
beste herriko errealizazioa .
Hau egia bada ere hein batean, hitz hasieran ahostun/ahoskabearen
arteko oposaketa ez da oso haundia gaurko hizkerako beste lexemetan ; eta
beraz ez da tinkotasunez mantentzen . Zenbait lexema nola ebakitzen diren
galdetzerakoan, "bagoa nahiz pagoa" esaten dutela baieztatzen dute .
Esan dezakegu beraz, alternantziak daudela : /k/ eta /g/ fonema
belareekin gertatzen den fenomeno bera suertatuz . Poliformismoa eta
alternantziak dira nagusi ahostunaren eta ahoskabearen arteko
neutralizazioa sortzen delarik.
Lehenik, herskari ezpainbikoekin suertatutako banaketa aztertuko
dugu : Isoglosa garbi bat egin daiteke, lexema pare bat hartuz gero ;
pago/bago . ETXAIDE-ren (1989) emaitzen arabera pago/bago bikotean
horrelako banaketa gertatzen da : pago aldaera ahoskabeak, Etxalekutik
mendebalderago doaz, eta bago ekialdeko beste eremu guztian :
bagoa (Ultzama, Anue, eta Muzkitz)

pagoa (Etxal, Basb) (Atetzen txandaketa dago)
Gure helburua hasierako ezpainbiko herskarien ahostun /ahoskabe
banaketa aztertzea denez, egokiago irizten diogu joeraz mintzatzeari .
Fonema hauen presentziak ez daukalako erabateko banaketa garbirik .
Halarik ere Ultzama, Anue, eta Atezko haranetako zonaldean forma
ahostuna aurkituko genuke maizago, Imotz eta Basaburuan ahoskabea
agertzen delarik .
BASABURUA
IMOTZ
(Ar. Ber .Etx .)

pago

pake
pozik
korputza

ULTZAMA
bago
bake
boxik
gorputze
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MOUTARD ere banaketa geografikoaren ezberdintasuna zegoela
ohartu zen eta ekialdeko zonaldean ahostunak ezarri zituen :
La distribution des sourdes et des sonores á l'ínitiale différe dans les
deux parlers ; bago "hetre", bake "paix", bistudut "idi allumé",
gurutz "croix", gorputz 'corps' á Auza, mais paao. Dake etc . . .á
Echalecu . (MOUTARD 1975 : 182)
Baina bi aldetan sistematikotasun hau apur daiteke, eta Ultzamako
herrietan, (adb . Alkotzen) forma ahoskabeak ere eriden daitezke adb :
korrotue, puztenisatsa, piruxak, korrozpia ; eta Goldaratzen, Basaburuan
ere forma ahostunak ere : buuxik (guraizeak)
PAGOLA-k ere barkatu hitzarekin egindako galdeketaren ondorioz
hauxe dio :fluktuazioa ageri dela, ez lurraldeen arauera, ez bait da banaketa
garbirik, baina bai lekukoen arauera edo . (PAGOLA 1992-I : 156)/p//b/-ren arteko txandaketak zabal daitezke hitz barnera ere, nahiz askoz
urriagoak izan : kataburtxintxe/katapurtxintxe.
Aztertuko dugu oraingoan zer gertatzen den kontsonante belareekin :
PAGOLA-k (1992-I : 157) herskari belarez hasitako honako
lexemak aztertu zituen : "kupela, kabia, goroldio, korapillo" ; banaketa
zehatzik ez dutela azpi-euskalkietan ondorioztatuz . Halarik ere, gehitzen
zuen, gehienetan forma arruntena leherkari ahostunarekin zen, baina
Arrarats eta Aldatzen forma ahoskabearekin ebakitzen zuten, Beuntza eta
Goldaratzen galera zutelarik .
Banaketa zehatzik ez badago ere, aipatzekoak suertatzen dira
gutxienez, fonema ahoskabea daramaten hauek eta aldaera ahostuna daukaten
besteak . Gure iduriz maiztasunaz mintzatzea da egokiena, eta honi
bagagozkio Basaburua aldean aurkitzen dira maizena herskari ahoskabez
hasitakoak. Hona hemen banaketa :
Basaburua Ultzama
koosti
gorostie
kooldio
goroldio
gorputze
korputza
Beste adibide batzuetan, hala ere, sistematikotasun hori hauts
daiteke eta ahostunaren eremuan, ahoskabeak tartekatzen dira, eta
alderantziz, Ultzamako herri batean (Alkotz), k- eriden baitugu :
korrotue (Alkotz) lat. corruptum fr . corot, a. esp . corroto
korrozpia (U)
Orain
arte esandakoa laburbilduz, posizio horretako
ahostun/ahoskabe aurkakotasuna, errendimendu urrikoa da eta batzuetan
neutralizazioa sortzen da . Zenbaitetan alternantziak suertatzen dira ez
bakarrik herriz herri baizik lekuko berarengan ere . Orainartekoa
laburbilduz esango dugu, aldaera ahostunak nagusitzen direla ekialdeko
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eremuan (Ultzama, Atetz eta Anuen), eta ahoskabeak, mendebaldekoan
(Basaburua, Imotz), nahiz banaketa honek salbuespenak erakusten dituen .
Errendimendu funtzional urria izateak ez du suposatzen inola ere
fonema horiek nahas daitezkeenik, MARTINET-ek (1974b : 82) dioen
bezala :
Dos fonemas vecinos no tienden necesariamente a confundirse por la
sóla razón de que su oposición sea de un rendimiento funcional
prácticamente nulo : no vemos por ej que s y 2 tiendan en inglés a
acercarse, no obstante el rendimiento excepcionalmente bajo de su
oposición .
Badirudi aldaera hauek (ahostun/ahoskabeak) euskaraz finkatu
zirenean, ez zutela inolako eraginik elkarren arteko ulermenean . Hiztunak
nolabait horretaz baliatu ziren eta pixkanaka Teku batzuetan batzuk
nagusituz joan ziren, eta beste batzuetan, besteak . 8
Maileguak
Hizkuntzen arteko elkar-ukitzeetan gertatu fenomenoen artean,
mailebu berrietako herskariek duten egoera aztertuko dugu . Hitz hasieran,
ahostun/ahoskabearen arteko txandaketaren errendimendu urria
nabarmentzen da . Horrela bada, ahostuntzeko joera erakusten dute lexema
batzuek, gazteleratiko zenbait mailebutan, eta beste batzuek
ahoskabetzeko, banaketa zehatzik ez dutelarik .
Adibide hauek hizkuntzaren bilakabidearen adierazgarri dira . Beste
hitzetan esanda, herskarien arteko ahostun/ahoskabe oposaketa,
errendimendu gutxi duen fenomenoa da eta beste hizkuntza batekin
harremanetan jartzen denean txandaketak ere erakusten ditu . Adibide
hauetan, gaztelaniaz hasierako ahoskabeak euskaraz ahostun bihurtzen
dira, eta alderantziz :

gaztelaniaz

euskaraz

8 Ez da ahaztu behar euskararen antzinako kontsonante-sistemak duen eragina ;
jakina denez, antzinako herskarietan aurkakotasun bereizle eso pisuduna ez zen
izango gaur bezala ahostun/ahoskabetasuna, azkartasuna (markatu edo indartua)/
l enetasuna' (indargea) baizik . Hipotesi honen alde mintzo dira hurrengo datuak ;
a) ahostun/ahoskabe aurkakotasunaren neutralizazioa hitz-hasieran mailebuetan ;
b) latindar geminatu ahostunak, ahoskabeen bidez ematea ; c) Erdi Aroko euskaran
f/p alternantziaren ordez, f/b alternantzia egotea (CAUEA < habia/(k)afia ;
Akitaniako izenetako < tt> /<t>, <cc>/ <c> ortografien alternantzia (geminazio
grafikoa azkartasunaren seinale izan daitekeela) . Hortaz, antzinako euskaran
aurkakotasuna 'forte' (t,k)/ 'tenis' (b,d,g) izan zitekeen .
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costar
convidar
grulla
garrotillo
brasa
acostumbrar

->
->
->
->
->
->

gostatu (U Gold . Beu . Et .)
gonbidetu
kurrillua
(U) 9
karrotilloa
(Etx)
prasa (Etx)
gostunbratzen

Mailebuen analisirako HURCH-OÑEDERRA-k proposatutakoa
baliogarria gerta dakiguke . Hizkuntz arrotz bateko hotsek jasaten dituzten
ordezkaketak azaltzen baitira :
Oro har, edozein hots edo hots egitura arrotz ahoska eta entzun daiteke
norberaren hizkuntzan . Lehen kolpean zentzugabekeria lirudikeen
baieztapen honek adierazten duena bestela esanda, hizkuntza arrotz
bateko hots edota hots bilkura guztiak igaro daitezke norberaren
fonema analisian zehar ordezkatze sintagmatikoak eta
paradigmatikoak jasanez (perzepzioaren zein ekoizpenaren
alorrean) . (HURCH-ONEDERRA 1989 : 228)
JAKOBSON-en hitzak kontutan hartzen baditugu, hiztegiaren
mailebuak ez dira nahiko hizkuntza baten sistema fonologikoa kutsatzeko :
borrowings of vocabulary do not suffice to produce phonological
contagion ; nor are they a necessary condition for it(. .)
substrata influence vocabulary only very slightly but exercise
great influence on sound-changes, simplifications in
morphology, and on the changes of the innere form
(THOMASON 1988 : 21)
Gure ustez bilakabide hauekin sortutako fenomenoa, WEINREICH-ek
"azpi-desberdinketa" gisa bataiatutakoaren barruan sartzen da . Izan ere,
hizkuntza batean, euskaraz kasu honetan, -hasierako fonemen artean
ahostun/ahoskabe diferentzia muntaduna ez dena- beste hizkuntza batekin
harremanetan jartzean, mantendu da eta azpi-ezberdinketa suertatu da . 1 0

9 Cf . Corominas : Problablemente alteración deI ant . gruya o grúa procedente deI
lat . GRUS, GRUIS, 'La explicacion de la -II- es incierta : no puede ser debida a la
confusión moderna de la //y la y pues este fenómeno tiene escasa antigüedad, y
grulla ya es forma medieval ; más parece ser forma procedente de León o de
Aragón donde existieron focos antiguos de la confusión de las dos consonantes .
10 Gauza bera gertatzen da gaztelaniaz ere . Herskari gorren mailan ez dago
gor/hasperendu korrelaziorik ; eta are gutxiago funtzio fonologiko batez
horniturik . Ingelesez : pen -> [phen] eta cat -> [khaet] ahoskatzen dira . Ingelesek
beren erregela gaztelaniari aplikatzen diotenean, honela ahoskatzen dituzte
gaztelaniazko hitzak : 'perro' -> [pherro] . Eta espainiatarren, ingelesezko hitzak
horrela : pen -> [pen] (Ik . TXILLLARDEGI 1984: 15)
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Aurrean jarritako adibideetan ikus daitekeenez, ozenkuntza legea ez
dago hila k- fonemarekin bereziki. TXILLARDEGI-k ere (1980 : 93)
bertsolarien hizketaren azterketetan honelakoak aurkitu baitzituen :
gonbiyatu, gomertitu, gomenentziak .
Kontsonante ahostunak normalagoak direla eta mailegu zaharretan
hedatuagoak direla, baieztatzen da orokorrean . Halarik ere, jakina da,
behin baino gehiagotan ahoskabeak agertzen direla . Salbuespen hauek
azaltzeko GAVEL-ek (1921 : 315) ematen dituen arrazoien artean, honako
hau da azpimarragarria : oraintsu arte atzizkitua erabilia dela eta berritsu
hartu duela bere independentzia : adib .kide, tegi.
Atzizki hauek direla eta, hitz erdian ahoskabe eta ahostunaren
arteko txandaketaren ondorioa dirudi togi Ultzaman erabiltzen den lekuzko
atzizkiak : -toki /-(t)egi txandaketaren ondorioz togi sortu da . Hona hemen
bada, atzizki honekin eraikitakoak :
arditogi
beitogi
ollotogi
maiztartogi
Hitz hasieran : herskari ahoskabea/0-txandaketa,
Kontsonante ahoskabe eta ahostunen arteko ohizko txandaketaz gain,
badago hain arrunta ez den beste bat hitz mailebatuetan . Izan ere, zenbait
mailebutan latinezko hasierako herskari ahoskabea 0 bihurtu da, ohizko
adibideek erakusten duten bezala : caveam > (h)abia (kabia, kafia) ; post >
oste ; postŕcus > ostiko etab .
Ultzamako eta
Basaburuko zenbait herritan, hitz hasierako
herskari ahoskabea, O-rekin txandakatzen da . MITXELENA-k dioenez (FHV :
251), hasierako /k/-k aintzinatasuna suposatzen du, erorketa mailegu
berriei dagokien ezaugarria izango litzatekeelarik . 11 Hona hemen, bada,
Ultzamako adibide hauek, nahiz banaketa sistematikorik ez izan, eta
isoglosarik ezin markatu .
kaenari (Ber .)
keberri une (Ber .)
kamaña (U)
kokotsa (Bera .)
kokille (U)

gauinaria, inarea (orok .)
eguarri (U)
amaña (gip .)
okotsa (Auz eta Ber .)
okille (orok .)

11 FHV : 252 orrialdean dio, : 'Esto hace que, cuando la voz vasca no tiene origen
conocido, no haya ninguna seguridad con respecto a su inicial : no se sabe, p. ej .,
si el sal . kiñuri 'vencejo, golondrina' es conservador o innovador en relación a
ainhara, enara, etc de los demás dialectos, aunque lo segundo parece más
probable' .
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Azkeneko biak disimilazioz sortutakoak bide dira 12 ;
bilakabide berberaz sortutakoa bide da honako hau ere :
opatu (U, Bas)

topatu (orok .)

IV .1 .2 .3 .

/-k-/

Bokal

halaber,

artean

MOUTARD-en arabera, bokal arteko /k/ oso gutxi entzuten da ;
honenbestez, ez da euskalki honetako fenomeno bakarra . Bokal arteko /W
zeharo desagertzera heI daiteke hurrengo kasu hauetan :
txonkatila
ez dakit ba
GAVEL-ek : (1921 : 337-338) ere,

-> txoatille (A) txúrmioa (E) (Ultz)
-> eztaipa
hauxe aipatzen du honi buruz :

Les chutes récentes de kintervocalique sont tres rares en basque et
ne se renconntrent, croyons -nous, que dans la pronontiation des
Basques-Navarrais occidentaux . Ceux-ci (.. .) amuissent parfois,
dans le langage courant, le k du radical dans la conjugaison du verbe
jakin; ils diront eztait pour eztakit . Mais pour que cet amuissement
se produise it faut, semble-t-il que deux conditions soient remplies
:1/ que 1'i_du radical aki soit suivi d'une consonne réellement
prononcéé, 2/que 1'á du radical soit prcecedée d'úne consonne
réellement prononcée . On pourra dire eztait pour eztakit (. .) mais on
ne dira pas badait pour adakit parce qu ici la seconde des conditions
nest pas remplie.
HOLMER (1964 :17) ere, -k-ren ebakera laxo honetaz ohartzen da
nahiz iparraldeko euskararen ezaugarritzat hartu .
ROTAETXE-k, GAVEL-en azalpenarekin ados ez egon arren,
fenomeno berbera testigatzen du eta honela adierazten du :

En un ejemplo del corpus /k/ y no /g/ alterna con 0; la
pronunciación invariable de /eztait/ /barait/, no deja trazas de la
consonante que sólo puede postularse recurriendo al paradigma
correspondiente en el que se pronuncia /barakixu/ ... .hay que pensar
que tal realización 0 está relacionada con el condicionamiento de
terminación consonántico de la sílaba y la posibilidad de realizar en
sinéresis el grupo que resulta ait . (ROTAETXE, 1978 : 96 )
12 MITXELENA-k (FHV : 252) zalantzak zituen hasierako leherkari honi buruz, eta
aipatutako adibide batean ; Berueten Zaraitzueraren forma berbera (aldaketa
fonetikoak salbu) azaltzen da : kiñuri. Forma hau, enara, ainhara-ren aldean
zaharragoa dela uste du, baina hitzak ez duenean jatorri segururik, ezinezkoa
iruditzen zaio zein den bere hasierako forma jakitea .
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Argi dago bokal arteko k fonemaren desagerketa, ingurune honetan
oso arrunta dela . Gu ere ROTAETXE-k ematen duen azalpenarekin gaude .
Zentzu honetan MARTINET-ek dioena ere arrazoizkoa dirudi :
Coincidentes en las demás condiciones dos oposiciones fonológicas, se
mantiene mejor aquella que es más útil para la comprensión mutua
que aquella otra que lo es menos. Por supuesto el mantenimiento de
una y la eliminación de la otra de dichas oposiciones no son el
resultado de una decisión voluntaria por parte de los hablantes, sino
que resultan del juego normal del intercambio lingüístico, que
favorece a los rasgos útiles a expensas de aquellos otros que no lo son .

(MARTINET 1974b : 59 )

/K/ ahoskabea ahostun daiteke dardarkari baten ondoan, azkeneko
hau posizio inplosiboan baldin badago .
Hor + koa ---> horgoa

IV .1 .2 .4 .
/n/
neutrallzazloa

eta

/I/-ren

(Etx)
ondorengo

ahoskabe/ahostun

Garrantzizkoa baldin bada hizkuntza bateko fonemen zehaztapena,
hori bezain inportantea izan behar du, elementu bereizgarri horien
erabilpena zehaztea . Zenbait posiziotan, hitz edo esaldi batean, ez dira
hizkuntza bateko fonema guztiak agertzen . Fonema horiek neutralizatzen
direlako izan daiteke arrazoi bat, besteak beste . Zenbait posiziotan, bada,
hizkuntza bateko ezaugarri pertinente guztiak ez dira erabiltzen .
Neutralizazio erregelak ez dira berdinak hizkuntza guztietan, baina
orokorrean bi multzotan bana daitezke : inguruneak baldintzatutako
neutralizazioa eta sistemaren egiturak baldintzatutakoa . Lehenengoa,
fonema konkretu batzuekin ukipenean sartzen denean gertatzen da,
bigarrena, hitz edo esaldiaren posizio konkretu batzuetan .
Kasu honetan, lehenengo saileko neutralizazio kasu posible baten
aurrean gaude . Neutralizatutako oposaketak bere tasun bereizgarria galtzen
du, ezaugarri pertinente berbera duen beste fonemarekin kontaktuan
sartzen denean. Jakina denez, n eta 1 ondoren herskari ahostunen aldeko
neutralizazioa burutu da, salbuespenak salbuespen, erronkariera eta
zuberera ez beste euskalkietan ; hau delarik euskalki hauek atxiki duten
arkaismoa . Erregela honen bidez zehatz daiteke esandakoa:

p
t
k

->

b
d
g

/I,n __
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Halarik ere, orok onartua den teoria honek salbuespenak erakusten
ditu euskalki guztietan . Horregatik erregela hau berrikusi behar da,
neutralizatze hau ez delako berdina euskalki guztietan .
Esate baterako, albokariaren ondoan oso arrunta da ahoskabea
mantentzea euskalki guztietan, hona -Ik- eta -It- taldeak :
a)

/Ik/,

/it/
elkar
kolko
hilko
kalte
falta
altare

b) /nt/ taldea
Halaber, oso arruntak dira aditz partizipioari eransketaren
ondorioz sortutakoak: -ta atzizkiaz sortutakoak eta beste lexema batzuk :
pagatiarrak izenta
pobreak izenta
zagumentue
lentabichiko (Astete B4)
merecimentuen (B54)
ontasune (A38)
c) /nk/ taldea
/nk/ taldea usu aurkituko dugu aditzetan ere . Kontsonante
sudurkaria eta albokariaren ondorengo leherkari ahoskabea ahostun
bihurtzeko joera ez da betetzen aditzetako geroaldiko -ko morfemarekin .
Fenomeno honen banaketa diatopikoari dagokionez, Ultzaman eta
Anuen gertatzen da aipatutako hau eta ez da, usuenik, beste haranetara
hedatzen, nahiz Latasan (Imotz), agertzen den behin (AEAEL 1983-1 : 191
grabaketa)-ren transkribaketa batean, edo Erbitin (Basaburuan) behin
edo beste entzun . Aipatu behar da, forma hauek eguneroko elkarrizketan
errain eta joain formek baino maiztasun gutxiago erakusten dutela, eta
agian hedatuago egon zirela Imotz eta Basaburuan aurkitutako testigutza
urriengatik, eta gero atzeraketa jasan zutela .
Hona aditz hauen geroaldiak :
erran
egin
edan + KO ->
jakin
egon

erranko
inko
edanko
jakinko
egonko
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Aurrean esan bezala, ahostuntzeko joera ez da erabatekoa, eta
BONAPARTE izan zen honetaz ohartu zena, alegia, joera hau ez zela inon
burutu, eta gipuzkeratik hartutako Jainkoaren ontasuna sintagman dauden
ahoskabe biak (k,t) aipatu zituen bilakaera burutugabe horren
erakusgarri . Euskal Herriko mendebaldeko muturretan (bizkaieraz eta
Araban), erdialdeko euskalkietan baino maiztasun haundiagoa erakusten
dute n,l--ren ondorengo ahoskabeek . Halaber GN hegoaldeko Garesen eta
Sakanako herrietan : fanko, inko, joanko erabiltzen dira (Arabatik oso
gertu daudenak) . Honenbestez, Ultzamako forma hauetan arkaismoaren
aztarnak nabari bide dira . Baita beste hitz sakabanatuetan ere : adib .
lankarra (Eraso) .
Halarik ere, bestelako adibideak /ng/ ohizkoak dira : illengie, maiztarrengo
Martinak (Izag . 433)
Gaurko hitz mailegatuek ere, ahoskabea hartzen dute sudurkariaren atzetik
-np- taldea sortuz :
tambor (gazt .) -> tanporra (Erbiti)
baina besteetan, -nb- taldea mantentzen da :
ilunbétan (izag . 431)/ ilunpetan (orok .)
Deklinabidean, kasu lokatiboetan, ordea, ez da joera hau segitzen eta
ahostunak izanen ditugu, -n-z bukaturiko izenetan : Jerusalengo, Belengo .
sandu /santu lexeman, nt/nd taldeaz den bezainbatean, alternantziak
dira nagusi . Honako herri hauetan izango dugu santue : Anue (Aritzu), Atetz
(Beratsain), Basaburua, Imotz, Gerendiain eta Arraitzen ; beste guztietan :
sandue . Argi dagoena da MITXELENA-k (FHV :159-160) azaldutako
bilkabidea, hots n + kontsonante aurrean ŕ agertzea : saindu etab . ez dela
inon suertatzen .
IV .1 .2 .5 . Kontsonante multzoen ahoskera :

kanpo sandhiak

Sail honetan aztertu dira bakarrik ultzameraz emankorrenak diren
kanpo sandhiak . (Sonanteen ondoko frikari taldeak, alegia- -I,n,r + z -> tz
ematen dutenak-, afrikatuen sailan daude) .
Honako hauek aztertuko ditugu hemen :
a) Herskari ahostunen ahoskabetzea, ahostunen ondoan
b) Azken kontsonante trabarien galera
c) Azken kontsonanteen ozenketa
d) Trabari + herskari ahostun eta ahoskabea
e) Degeminazioa
f) Ez partikulari dagozkion bilakabideak
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Herri-hizkuntzaren eufonia, ekonomia eta artikulazio ohitura
bitarteko delarik eta berezko fonetika legeak jarraituz, kontsonanteen
elkarketak burutzapen ezberdinak izaten ditu . Hona hemen gertatzen diren
fenomenorik nagusienak .
TXILLARDEGI-ren aburuz (1992 : 59), kontsonanteen arteko
ondorengo aldaketak mamitzeko baldintza, azentu-unitate bera izatea da .
Lege fonologiko hauek barne-sandhietan betetzen baitira, kanposandhietan, aldiz askoz bakanagoak direlarik . Esate baterako "gainez gain"
[gái nes gáj n] ez da ebakitzen [gái neskái n], baina "ez gara" [eskára]
ahoskatzen da euskalki askotan . Horregatik hizketa arinean gertatzen diren
fenomenoak direnez, galdeketa bat egiterakoan, ez dira beti ateratzen .
Honen arrazoia izan daiteke, egoera fiktizio xamarra delako, hiztuna beraz,
ahalik eta zainduen ahoskatzen saiatzen delako .
SOMMERSTEIN-ek esaten duena argigarria gerta daiteke ulertzeko
hizketa arinari dagozkien prozesuak ezberdintzen direla hizkera zainduan
erabilitakoetatik :
Es por la aplicación de un mayor número de procesos naturales por lo
que el habla rápida "atropellada" difiere del habla "lenta"

(SOMMERSTEIN 1980 : 396)

Ikus dezagun zer zioen MITXELENA-k talde hauei buruz :
Enmudecimiento de la implosiva con ensordecimiento de la explosiva ;
cuando ésta es ya sorda, se pierde simplemente la primera . (FHV:

345)

Kontsonante elkarketaren fenomeno hauek, ez dute errealizazio
sistematiko berbera erakusten lexema guztiekin, NAVARRO TOMAS-ek ere
horrelako zerbait sumatu zuen Gernikako euskara aztertu zuenean :
Las discrepancias señaladas entre O . y P., unidas a esta gran falta de
fijeza en la pronunciación de uno y otro, alejan toda idea de unidad
fonética en el vascuence de Guernica . (NAVARRO TOMAS1 923 : 56)

Halarik ere, eta aldakiak aldaki, gure helburua hizketa arina
aztertzea denez, kontutan hartuko ditugu bada, erregistro honetan
suertatzen diren bilakabideak . Horrela ba, elkarketa aztergarri gehiago
egon arren, maiztasun haundiena erakusten dutenak bakarrik aipatuko
ditugu .
a) Herskari ahostunen ahoskabetzea, sonanteen ondoren
Nahiz ingurune guztietan ez suertatu orokorrean herskari ahostuna,
ahoskabetzen da /n, r, z/-ren ondoan :
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b-->

p/n__
tierran bezala --->
joaten baita
>
han bizi giñen---->

tierran[p]ezala
joten[p]aita
han[p]izi giñen

b-->p/r__
izar
bat
>
zerbait ere---- >
norbait ere---- >

izar[p]at
zer[p]aitere
nor[p]aitere

b-->p/z__
gauz
b)

Azken

bat

kontsonante

>

gauz[p]at
herskarien

galera

Oro har esan dezakegu azken posizioan dauden trabariak /t, k/
desagertzen direla, ondoren hitz hasierako kontsonante herskaria edo
afrikatua dutenean . Hurrengo adibide hauek erakusten duten bezala :
bat pasatzen
ez dut kendu

-> [bapas atsen]
-> [estuken du]

orrek partitu

-> [oŕ epaŕ titu]

bakarrik pilota

-> [bakaŕ ipiC ota]

c) Azken kontsonanteen ahostuntzea
Baina gauza ez da hain sinplea, talde kontsonantikoen elkarketei
dagokienean . Askotan hizkuntza mintzatuan ez baitira emaitza berdinak
jasotzen, hiztunetik hiztunera aldaketak daude, eta momentuen araberakoak
ere . Hauxe aipatzen du PAGOLA-k fenomeno hauen burutzapenaren
aldakortasunari erreferentzia eginez :

Bi hotsak, amaierakoa eta hasierakoa, mantenitzetik hasi,
lehenengoari eutsiz eta bigarrena ahoskabetuz bazter batetan :
lehenengoa galduz eta bigarrena ahoskabetuz beste muturrean : eta bi
mutur horien artean, mota guztietako erantzunak . (PAGOLA, 1992 I :
158)
Hala eta guztiz ere, eta goian esandakoarekin ados egon arren,
herskari ahoskabeak, bai /t/ eta /k/ ere, oso erlaxatuak ahoskatzen dira,
zenbaitetan zeharo frikatibizatuz eta [d ] eta [9
. ] eginez, eta beste
batzuetan zeharo desagertuz . NAVARRO TOMAS (1923, 55-56) ere ohartu
zen joera hortaz . Azken posizioko hiru herskari ahoskabeetatik, /k/ izanik
erlaxatuen ahoskatzen dena . Halaber, ahostun bihurtzeko joera hori
testigatzen da honako segmentuetan ere : Zenbat diru? nondik dator? Zuk

beste diru daukat?.
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Azken posizioko herskariak askotan desagertzen dira, aurrean
aipatutako kasuetan bezala . Besteetan, aldiz, ez dira desagertzera heltzen
eta desagertzearen ordez, erlaxatuak, edo ahostunak eta jarraikorrak
ebakitzen dira, hurrengo segmentua ahoskabea edo ahostuna bada . Gauza
bera testigatzen du HUALDE-k ere . (Ik. HUALDE 1992-I : 17)
Esandako honen frogatzat ekartzen ditugu ETXAIDE-ren (1989) 19 .
127 ., eta 292 . galderetako erantzunak . Adibide hauetan argi ikusten da
aipaturikoa :
ez dut
ez dauket
baditut bi
urik ez dut
nekatuik nago
denborik joateko
¡ten ditut lau
oraindik bilatuko
herritik lengo astean
nik bai
b) /-k/ + herskari

--->
--->
--->
--->
--->
--->
--->
--->
--->
--->

éztu[d ]
éztauke[d ]
batu[d ] bi sagar
uri[!; ] ezdut
nekatui[ . ] nago
denbori[ . ] yoateko
itten tu[d ] lau
orañi[_q ] bilatiko ot
erriti[ j; ] tengo
ni[ 9, ] bai

ahostun eta ahoskabeak

/k/-ren ondoko herskari ahostunak, ahoskabe bihurtzen dira .
b-->p/k__
Bilakabide hau da sistematikoen gertatzen dena Ultzama osoan .
hemengoak baño
haurrak bezala
honek bezala
horgatik ba
zuek baino gehiago
haiek baino
guk bezala
behiek begiratzen
nik berriz
bakoitzak bere

-> hemengoa[p]aho
-> haurra[p]ezala
-> hone[p]ezala
-> horgati[p]a
-> zue [p]iño geyao
-> aye [p]iño
-> gu [p]ezala
-> beie [p]eiretzen
-> ni [p] erriz
-> bakotxa[p]ere

Fenomeno hauek hizkera arinean gertatzen dira, ez sistematikoki
eta kontestu guztietan . Hemen daukagu beste adibide bat zeinetan aipatutako
fenomeno hau ez den gertatzen : "Nik bai, zuk bai."
Galdeketa edo grabaketa bat egiterakoan, eta ebakera askoz ere
zainduagoa denez, fenomeno hauek ez dira tinkotasun haundiz gertatuko eta
araua ere ezin da orokorra eta erabatekoa izan fenomeno hauentzat .
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d -- >t/k
Egoera inplosiboan, azkeneko fonema /-k/ desagertzeraino heI
daiteke : honako adibideetan bezala -oye tire- . Baina egoera hau ez da
sistematikoki gertatzen, eta kontrako adibideak ere badauzkagu .
ETXAIDE-k (E . I .) emandako datuak transkibatzerakoan, kontutan
hartu zuen /k/-k azkeneko posizioan jasaten zuen ozentasuna, eta azken
batean horren galera : "oyeg tire" transkribatzen du .
Laburbilduz, esan daiteke : bigarren herskaria ahoskabetzen dela ;
baina lehenengoa manten daitekeela, nahiz eta ebakera erlajatua erakutsi .
Hurrengo adibideek erakusten duten bezala, edo galdu bigarren saileko
adibideen arabera :
/k/ mantentzen da, eta /d/-->/t/ bihurtzen :
hauek gureak dira
hauek nereak dira
hauek dira zureak

-> oik gurjak tire
-> ok neriak tire
-> ok tire zuriak

/k/ desagertzen da, eta /d/-->/t/
bakarrik dago
horiek dire hoberenak
nekaturik daude
hok dire gaistoo ayek baino
kalmatui dago
zuk dakizu

->
->
->
->
->
->

bakarri [t]ao
oye [t]ire hobenak
nekatui [t]aude
o [t]ire gaixtoo aye [p]iño
kalmatui[ t]ago
zu[t]ekizu

g--> k 1 k_Artikulazio puntu berbera duten bi kontsonante elkartzerakoan,
ahoskabea nagusitzen da, ahostuna desagertzen delarik . Esate baterako,
"gabe" lexemak galtzen du bere autonomia eta nortasuna eta aurreko
kontsonante ahoskabeak zeharo asimilatzen du .
Ardorik gabe
Zerririk gabe
Dudarik gabe

> Ardoi[k]ai (Its)
> Zerri[k]abe
> Dudi[k]ebe

Azken kasu honetan, nolabait lexikalizatua agertzen dela esan
dezakegu eta unitate bakartzat hartzen duela hiztunak . Baina ez da hain
sistematikoa bilakabide hau, inolako asimilaziorik
gertatzen ez den
kontrako adibideak ere badauzkagulako . Agian erregela hau aditz zikloaren
barruan
ezartzea
zailagoa da (aditz ziklotzat hartzen dugu aditz
laguntzailearen aurrean doan izenkia ere) .
Laburbilduz, esan daiteke, ahoskabea bihurtzeko oztopo gehien
jartzen dion kontsonantea -g- dela . Oso forma lexikalizatuak izan behar
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dute unitate bakarra osatzeko, horrela ez bada, honako errealizazioak
izango ditugu :
hoberenak gara gu
itxontakoak gara
gaztiak gara
jendeak gara gu
Ondorengo hauetan ere, herskari ahoskabearen kontaktuan, -k desagertzen
da:
k + p -> p
zuk partitu
haiek pillota

-> zu [p]artittu
-> haie[p]illota

k + t -> t
Beuntzetik torri -> Beunzeti [t]orri
nik pentsatu
-> ni[p]entsatu
k + k -> k
haiek kasin zioten
guk korrika

-> haie[k]asin zioten (=kaso egin)
-> gu[k]orrika

d) Herskari + herskarl ahostun eta ahoskabe
Bokal elkarketan, azkeneko herskariek hurrengo kontsonante
ahostuna, ahoskabe bihurtzen dute ; besteetan galtzen da, edota berdinak
badira, kontsonante bakarra bihurtzen da . Halarik ere, eta aurrean
esandakoa gogoratuz, ez ditugu forma hauek itsuki interpretatu behar .
Abiadurak, eta hizketa zainduak ala arduragabekoak eragina baitu sandhi
hauen ebakeran .
Esan daiteke zenbat eta bakanagoa den bilkura hori, hainbat eta
zailagoa izango dela kontsonante ahoskabea sortzea ; eta alderantziz, zenbat
eta klitxatuagoa egon, ugariagoa izango dela .
Ohar eta salbuespen guzti hauek eginda, azter ditzagun ultzameraz
suertatzen diren bokal elkarketa ohizkoenak :
b-->

p/t__
etzakiñet ba---->
egin dut ba
>
ixtent bat
>

etzakiñe[p]a
indu[p]a
ixten[p]at
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t + d --> t
hainbat
diru--->
zenbat diren ---- >
bait dago
>
bait dute
>

hainba[t]iru
zenba[t]iren
bai[t]ago
bai[t]ue

t + p--> p
zenbat pillota -->
hainbat pago---->
t +

zenba[p]illota
hainba [p]ago

k--> k
zenbat karri --->
ez dut kusi ---- >

zenba[k]arri
eztu[k]usi

zenbat leku ---- >
iñen bait luke-->

zenba(I]eku
iñen bai[l]uke

"Bait" proklitikoak /b,d,g,/ ahostunak /p,t,k/ gorrak bihurtzen
ditu, forma hauek klitxaturik gelditu direlarik. Fenomeno hau aspaldian
testigatua dago, AZKUE-k eta MITXELENA-k berak ere, AXULAR eta beste
autore klasikoei segituz, horrela ematen baitzituzten :
ezpadator
eztakigu
ezkenekien

baita
baitire
baitaude

Hala ere, ahoskabe bihurtzeko oztopo gehien jartzen dion
kontsonantea -g- da, aurrean aipatu dugun -k + g- elkarketetanfenomeno berbera gertatzen da.
-t + g--> g
bait gara-->
bait giñen->

bai gara
bai giñen

Azkeneko -t desagertzen da, -n-ren ondoan ere ;
-t

+

n--> n
bait nago->
prest nago->
bat nuen->

bai nago
pres nago
banuen

233

e)

Degeminazioa

Bi kontsonante berdin elkartzen direnean, bakar bat bihurtzen dira,
sinplfikapena sortuz . 13
Euskaraz ohizkoak dira honakoak :
oroitzen n aiz
zenbat torn
aztal 1 aburre
balkonian n ago
bier r euniona
arnas s artu
neskak kusi
horrek karri
in dut talo
gizon nahiko
hamar rollo
f) "Ez"

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

oroitze[n]aiz
zenba[t]orri
azta[I]aburre
balkonia[n]ago
bie[ŕ ]euniona
arna[§ ]artu
neska[k]usi
orre[k]arri
indu[t]alo
gizo[n]ahiko
hama[ŕ ]olio

+ adizki laguntzaileak

Txistukarien ondoren beti ahostun/ahoskabe oposaketa desagertzen
da . Erregela hauek aditzetan ezartzen dira, alegia aditz laguntzaile eta
nagusiak, eta aditz trinkoaren aurretik doan izenkiarekin . Jakina denez,
bilakabide hau oso arrunta bada ere euskalki guzietan, aukerakoa da,
ultzameraz bereziki ez + g- elkarketan . Ikus ditzagun ohizko ebakerak :
d->

tlez
ez da
>
ez duzu --->
ez dinet -- ->
ez dakit --->

ez[t]a
ez[t]uzu
ez[t]iñet
eztakit

g -> k/ ez_
Hau ez da oso sistematikoa, kasu bakanetan aurki daiteke . Hiztun
batengan bakarrik "ezkara" forma aurkitu genuen, baina beste guztietan,
txistukarien ondorengo herskari ahostuna ez da ahoskabe egiten, beraz lege
hau ez da zeharo betetzen .
ez
ez
ez
ez
ez

gara-->
gaizke ->
giñuen->
gaituk->
goaz->

ez[k]ara, ez [g]ara
ezgaizke
ez[k]iñuen eta ez[g]iñuen
ez gaituk dius
ez goazi bakarrik

13 Bilakabide hau oso arrunta da gazteleraz ere .
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b ->

plez__

Erregela hau ez da oso sistematikoa, batzuetan ahostuna mantentzen
baita eta txistukaria ere ahostuna :
ez bait daki ->
ez[p]aitaki eta ez [ T) ) aitaki
ez badator->
ez[p]adator
ez baldin bazara-> ez[p]alinbazara
Txistukari baten ondoan, leherkari ahostun eta ahoskabearen arteko
alternantzia suertatzen da .
Halaber, txistukariaren
atzetik,
ahostun/ahoskabe bikotetik, ahoskabea aukeratzen omen dugu . Nahiz eta
lege hau sistematikoki egiten dela baieztatu, egia da alternantziak
suertatzen direla : hots, isoglosarik markatu gabe, burutzapen hauek : "ez
naiz, ez nago", nahiz beste hauek : "e naiz eta "e nago" ditugu . Beraz, lege
fonetiko hau ez da tinkotasun osoz gertatzen . 14
z

-> 01--n

Aditz jokatuetan hasiera posizioko kontsonante sonorante baten ondoan, /s/
desagertzen
ez nintzen--> enintzen
ez nuen ---- > enuen
ez luke ---- > eluke
z -> tz/ ezEz + txistukari elkarketan, kontsonante afrikatu bizkar aurrekoa sortzen
da
ez zuen-->
ez zara-->
Z->

0/__tt,

e[tz]uen
e[tz]ara

tx

Horzkari sabaikaria eta afrikatu sabaikaria elkartzean,
sabaiaurrekoa ateratzen da : 15

afrikatu

14 PAGOLA-k ere 'Ez dut, Ez gara, Ez banaiz' adibideak aztertu ondoren, hauxe
baieztatzen du :

Horregatik, beraz, legea betetzen dela esan behar da, baina ez itsu itsuan edo
kasu guztietan, eta hiztunak askatasun osoz erabiltzen du, ohartzeke eta batere
garrantzirik eman gabe, nahiz batera nahiz bestera . Zenbait eta bakanagoa hitzen
topaketa, hainbat eta ahulagoa kanpo- sandhia'(PAGOLA 1992- I : 162)
15 Horrela deskribatzen du AZKUE-k :
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ez ttugu ->
ez txaigun ->
ez ttun ->

z ->

o/__J
ez yaitteke
ez yuen
ez yaiz
ez yittuen

z

e[tx]ugu
e[tx]akun (ez zitzaigun)
etxun (hik etxun hoinbertze urte) (Auza)

->
->
->
->

eyaitteke
eyuen
eaiz
eyittuen

-> o/--¡
ez luke
ez litzeke

IV.1 .2 .6 .

Kontsonante

-> eluke
-> elitzeke
bilkurak :

maileguen

auzia

Antzinako euskal silabaren egiturak baldintzatu du nabarmenki
mailegutza, eta laburbilduz honako hiru ondorioak atera ditzakegu :
a) Silaba bakoitzean bokala bakarrik zen ezinbestekoa, gainerako
guztiak hautazkoak ziren .
b) Bokal horren aurretik kontsonante bakarra joan zitekeen ; ezin
zen, beraz, silaba hasieran kontsonante bilkurarik agertu ; eta
ondorioz, hitz hasieran ere ez .
c) Hitz barruko (eta agian, bukaerako) kontsonante bilkurei
dagokienez, zilegi diren konbinazio bakarrak ondoko hauek ziren
(Mitxelenaren ikurrez) :
-( R + S) : ozena + txistukaria : ertz, ontz, beltz, zintz, geurtz, hortz.. .
- (R + T) : ozena + herskaria : bart, berant, bort...
-(S + T) : txistukaria + herskaria : bost, deust, purrust . . .
- (R + S + T) : ozena + txistukaria + herskaria : agian bizkaierazko
bazeunst, balekarst...
dugunez, latin
klasikoarentzat (auzoAurrean esan
erromantzeentzat, gero) zilegi ziren hainbat kontsonante-bilkura debeku
Cuando el modal ez choca con los pacientes d ,n ,2 , familiares bizkainos de d, n,
I, la z se elide en los tres casos, produciendo en el primero la permutación de d
en tx . D) ez + d ok asan = etxok esan' (AZKUE 1969 : 612)
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ziren euskararentzat . (ik. silabaren atala) Halarik ere, bide bat baino
gehiago erabili izan du gure hizkuntzak, hots-konbinaziozko arau horiek
indarrean zituen artean, kontsonante- bilkura debekuzkoak bere sistema
fonologikoaren eskakizunetara egokitzeko . Besteak beste, hain ezagunak
diren kontsonante-bakuntzeak (gorroto, damu, erretore, azio, luma ..) eta
anaptisizko bokala (liburu, garazi, gurutze, garaun ...) .
Bistan da, ordea, denboraren ibiliarekin batera eta kanpotikako
hitzak sartzearekin batera, harako arau haiek ere bestelakotuz joan direla
eta doazela . Horrela, euskarak antzina goiko hirugarren kontsonantebilkura debeku (PLUMA > luma) baldin bazuen ere, gaur egun guztiz
onartua dauka (tratu, fruitu, grina.. .) ; berebat esan dezakegu sudurkari
nahiz L + herskari taldeez : gazt . comparar, alcalde . . ., edo txistukari +
txistukari gazt . ascensor, descifrar, edo herskari + ozen taldeak :
programa, placa, ciclista .
Mailegutza bi modutan egin daiteke : hitza bere hartan jasoa edo
moldatuz . Lehenengoaren arabera, beste hizkuntza bateko elementuak
hartu egiten dira ; bigarrenean, hizkuntza arrotz bateko elementuek, beste
hizkuntzaren erregela gramatikalen arabera jokatuko dute .
Asimilazio fenomeno bat suertatzen da gazteleratiko mailebuetan bi
kontsonante jarraian daudelarik ; horietako bat, herskaria, posizio
inplosiboan baldin badago, desagertzen da euskarazko ebakeran . Kontutan
hartu behar da mailebuetan gertatzen den bilakabidea dela honako hau, eta
horregatik ikuspuntu honetatik azaldu beharrekoa . Morfema barruko
taldeak beti bigarren kontsonantera murrizten dira Cl C2 -> C2.
Bilakabide honen bidez, bi herskari jarraian ahoskatzeko dauden
zailtasunak aldentzen dira .
Hona talde hauek nola gauzatzen diren Ultzameraz :
1) Herskaria + sudurkaria
ad m itir
ignorante

-> ametitu
-> inorante

2) Herskaria + herskaria
doctor
doctrina
contacto
esacto
Octubre
Septiembre
advertir

->
->
->
->
->
->
->

dotoria
dotriñe
kontato
esato
Otubre
Setienbre
abertittu

3) Herskaria + txistukaria
accidente
resurrección

-> azidentia
-> resurrezioa
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inyección
examen
dirección

-> indizioa
-> esamiñe
-> direziona

4) Sudurkaria + txistukaria
Ixtasuna jartzen duen sudurkaria ere desagertzen da, /ns/ taldeez
osatutako taldeetan . Silabaren azkeneko sudurkaria, /s-/-ren aurretik
dagoena, desagertzen da :
instante
instrucción
instrumento
instituto

->
->
->
->

ixtent
istruziona
istrumentoa
istituto

5) Sudurkari + sudurkari
Era berean, gazteleratiko (mn] taldeetan, alegia bi sudurkariren
sekuentzia bat dugunean N1 N2, murrizketa suertatzen da :
gimnasia
inmaculada

-> jinasie
-> imakulada

Maileguaren integrazioak kontsonantearen desagerketa suposatzen
du. Integratutako mailebuen zerrenda honetan, koda den trabakaria (stop,
obstruent) desagertu da .
WEINREICH-ek esaten duen bezala, bi hizkuntzaren artean fonema
sistema batek beste bati eragin dionean, suertatzen diren fonemen
sekuentziek, ez dute beti beste sistemarenak bezelakoak izan behar :

Up to this point phonemes have been considered as members of sound
systems. But SEQUENCES of phonemes which occur in the vocabulary
of a language constitute an additional field of interference . The
existence or absence of similar sequences in the primary language
may respectively eliminate or instigate malfunction in the secondary
laguage. (WEINREICH, 1963: 23)
Egoera honendako azalpenaren bila hasten garenean, honako
aipamenak ekartzeari interesgarria deritzogu : WEINREICH-ek (1963: 25)
JAKOBSON-en hitzak dakarzki : "a language accepts foreign structural

elements only when they correspond to its tendencies of development" .

Bere ustez, joera hauek, egoera ezkutuan badira ere, existitzen dira
hizkuntz arrotzen interferentzia jasan baino lehenago, baina hizkuntz
ukipena eta interferentziaren ondorioz, bilakabide hauek gehiago
azeleratzen direla esan daiteke .
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Badirudi, joera hori herskairekin testigatua zegoela, zenbait
fonetistak esandakoaren arabera : MITXELENA (1977 : 345) . Honenbestez,
aurrean aipatutakoa baieztatzera datozkigu . Azken batean, gaztelaniaren
interferentzia gertatu denean, areagotu edo azeleratu egin dira euskarak
berezko zituen bilakabide horiek . Hartaz, kontsonante bilkura arrotzak
uxatzeko joera ere bizi bizirik mantetzen da aurreko adibideetan frogatu
dugun bezala.
IV.2 .
IV.2 .1 .

LIKIDOAK
DARDARKARIAK

IV .2 .1 .1 .

Deskribapena

/r/ Dardarkari bakuna . mihipunta hobietakoa . ahostuna,
Mihiaren alboko ertzek, ahoaren bi aldeetan ixten dute airearen
irteera albeoloen kontra joz . Mihi-puntak azkartasunez jotzen du
hortzobien atzekaldean, itxidura osoa lortuz . 16

/r/Dardarkari

anitza . mihipunta hobietakoa . ahostuna .

Mihipunta hobietakoa, bibrantea . Sinplea bezala baina errepikatuz ;
-r-k dardara bakarra duen bitartean, rr-k bi hiru edo gehiago ditu .
Dardarkarien ezaugarri fonetikoa tinkadura da . Albokariak bezala,
fonema likidoak dira ; baina izen horren arrazoia, mihiak egiten duen
dardaratik dator . Dardarkari anitza eta bakunaren artean dagoen
ezberdintasuna sortzen diren dardaretan datza . Dardarkari anitzean,
dardara bat baino gehiago sortzen da, dardara bakoitzaren artean elementu
anaptiktiko gisako formakin bokalikoa sartuz . Bakunean, ordea, giharren
tinkadura bakarra sortzen da .
Dardarkari anitzaren ebakera egiteko, mingaina oso laxo utzi behar
da, posizio honetan airearen bibrazioa sar dadin . Mingainaren posizioa
juxtu goiko hortzen atzetik, hobien ertzetik milimetro bat aparte jarri
behar da . Matelezurra oso itxia egon behar du, goiko hortzen artean 5mmtako espazioa utzirik . Orokorrean onartu da "rr" anitza tentsioarekin
ahoskatzen dela (MITXELENA, ROTAETXE, ZARABOZO), baina beste ikerle
batzuen arabera : (CHOMSKY-HALLE, OTERO), diferentzia honetan datza :
"presion subglotal aumentada" delakoan . Honen efektu bigarrenkaria izango
litzateke aho organuetan tentsio gehiago izatea artikulazio momentuan .

16 SALABURU-ren aburuz, Baztanerazko /r/, gaztelerazkoa baino atzerago
ebakitzen da .
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Alofonoen artean, [j] dardarkari hurbilkaria berezi beharko
genuke, hiztun askoren ebakeran [r] dardarkaritasunik eta tinkadurarik
gabe agertzen baita (FHV ; 327) . "EI fonema /r/ tiene además una variante
fricativa, sin vibración" . Transkibaketarako [ .j] erabiliko da . Hots honen

sailkapena eta dardarkari bakunarena, berbera da, baina dardara gertatu
gabe . Beraz, mihipunta-hobietakoa da, hurbilkari ahostuna bezala .
NAVARRO TOMAS-en (1925 : 630) deskribapenean biltzen da esandako hau :
El aire espirado no produce roce ninguno perceptible entre la lengua
y los alvéolos . En este sentido, la denominación de fricativa sólo
viene a significar que no se trata en realidad de una r vibrante . La
intervención de la glotis es plenamente sonora . 17
IV .2 .1 .2 . Ir/ eta

/r

1-ren

arteko

oposaketa

Diakroniari bagagozkio, gaurko [r] eta [ŕ ]-ren arteko oposaketa,
aintzineko sistemaren arrastoa besterik ez da . Dardarkari anitza /r/
geminatua (=/rr/) bezala kontsideratzen da azpiko aurkezpenean .
Baieztapen honen zergatia bi arrazoitan nagusitzen da : latinista
gehienak batera datoz latinezko /r/ dardarkari anitza bezala ebakitzen zela
esatean (zenbait ingurune bokalartekotan ezik) . Bigarrenik MITXELENA-k
frogatu zuelako gaurko [r] eta /[ŕ ]-ren arteko ezberdintasuna aintzineko
sistema fonologiko batean oinarritzen zela, zeinetan sonanteek bazuten
beren kide geminatua (fortis/lenis-en arteko oposaketa izendatu zuen
berak) . Beraz, hipotesi honen arabera, antzinako sistemak fonema
azkarrak (artikulazio tinkoagokoak) eta indargeak (artikulazio
laxoagokoak) oposatzen zituen aurkakotasun bakarra zuen (cf . FHV : 371 eta
hurr)l 8
TRASK-ek 1985, fortis/lenis oposaketa geminatu/ ez geminatu
bezala kontsideratzea proposatu zuen 19 . Latinezko geminatuen bakuntzeak
17 Bestaldetik, [R] dardarkari ubularra, iparraldeko euskalkietan suertatzen dena
berezi beharko genuke . Horrela dio MITXELENA-k :' La oposición ha desaparecido o
ha cambiado de caracter en tiempos recientes en poblaciones de habla labortana y
bajo- navarra . . Las dos pronunciaciones apicales han podido confundirse en una
única articulación interior o bien /r/ sigue siendo apical y /R/ se ha hecho
posterior .' (FHV : 328)
18 Ik . MITXELENA, 1957, 'Las antiguas consonantes vascas', Miscelanea
homenaje a André Martinet, Madrid, Universidad de La Laguna, I, 113-157 . [in
SHLV, 1988 166-189]
19 Honi buruz interesgarria da TRASK-en artikulua : 'On the reconstruction of
pre-basque phonology' in Symbolae Ludovico Mitxelena Septuagenario oblatae,
J .L Melena argitalaratzailea . EHU : 885-891 . Artikulu honen erantzunez B .
HURCH-ek beste bat idatzi du, zeinetan argudio asko baztertzen dituen : "Hay más
de una razón, no sólo_ para no seguir estas suposiciones, sino más bien para
rechazarlas claramente . ( . . .) desde varios puntos de vista la proposición de Trask
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(-nn- > eusk . -n- ; [at . -II- > eusk . -I-) eta bakunen galerak (lat . -n- eta
lat. -I- galtzea) lehengo hipotesira eramaten gaituzte : aintzinako euskarak
/N, V azkarrak izango zituen alde batetik eta /n, V " indargeak" bestetik .
Ondoko adibideek argi erakusten dutenez :
lat.
lat.
tat.
tat.
tat.

anoona -> eusk . anoa ('ración)
cella -> eusk . gela ('habitación')
corona -> eusk. koroa ('corona')
voluntatem-> eusk . borondate ('rueca')

solutu -> eusk . sor(h)o ('campo')

Dardarkarien sailean "fortis/lenis" aurkakotasunak gaur arte iraun
du : bukaeran azkarraren aldeko neutralizazioa gertatzen da eta hitzhasieran ez dago dardarkaririk, ez, behintzat, azkenengo bi mila urteetan .
Honenbestez, bi fonema hauek, /r/ eta /ŕ / bete betean funtzionatzen dute
posizio prenuklearrean, morfema barruan . Balio pertinentea dute, bata edo
bestea erabiliz gero, esanahi diferenteak izango baititugu :
e/r/oa - e/ŕ loa
a/r/oa - aft loa
Baina dardarkari bakuna ez da behin ere aurkitzen posizio
inplosiboan ; badugu erregela bat /r/ /ŕ / bihurtzen duena silabaren
posizio honetan . Morfema hasierako beste kontsonantez jarraitua denean
edo morfema bukaeran, [r] neutralizatzen da [ŕ ]-rekin .
/txakuŕ /
/txakuŕ + txiki/
/plateŕ -txo/

Iu[ŕ ]
txaku[ŕ ]txiki
plate[ŕ ] txo

Kasu batzuetan dardarkariaren ebakera, bi dardarkariren aldaki
alofoniko bezala egiten da, enfasi haundiago edo txikiagoaren arabera :
anitza, bakuna, edota frikatiboa izan daiteke : plate[ŕ ] , plate[r], plate[j].
IZAGIRRE-k Ultzamako euskarari buruz egindako iruzkin hauetan ere,
gauza bera iradokitzen dela uste dugu :
Lagun batek íru itxexúr.bípitxer . zazpi plater esaten duenean,
azkeneko -r laburra ta biguna egiten du : eta lagun berak, zázpi
kaildur. amár ezkur. iru ailtzur eta beste izen batzuk esaten
dituenean, azkeneko =r au, ondo nabari dala, luzeago egiten du eta _r
onen dardaraxkak garbi entzuten dira . Baiña, ala ere, eztut uste
ontan gauza garbia ateratzea erraza izango denik : lagun orrek berak,
iru muxer. iru txekor. zazpi bior eta beste batzuk esaten dituenean
ere, eta itzak garbi entzuten diralarik, azkeneko =r laburra ta ia
entzuten eztana ematen baitu . (IZAGIRRE 1966 : 404)

ha de ser considerada como un truco fonológico inadmisible empleado para evita
problemas objetivos . (HURCH, 1991 : 608) .
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Baina, hitzaren barruan ez dute berdin funtzionatzen [r] horiek,
eta hor geratzen da agerian azpiko ezberdintasuna . Morfema bukaeretan,
dauzkagun /r/ eta /ŕ /, agerian gertatzen dira morfema mugatzailea
eransten zaienean . Horren ondorioz, silabaren posizio prenuklearra
osatzen dutenean, ondorio ezberdinak izango ditugu .
Horrela dardarkaria beti tinkatua da hitz bukaeran :
txaku[ŕ ]

u[ŕ ]

plate[ŕ ]

mutu[ŕ ]

pitxe[ŕ ]

gazu[ŕ ]

baina mugatzailea erantsiz gero ez dute berdin funtzionatzen, alde batetik
dauzkagu honakoak :
txaku[ŕ ]e

mutu[ŕ ]e

pitxe[ŕ ]a

eta bestetik, beste hauek:
u[r]e

plate[r]a

gazu[r]e

edo beste modu batez esanda [ura]/[urra] bereizten dira .
Dardarkarien neutralizazioa, sudurkarienetatik aldentzen da, azken
posizioan badagoelako azpiko egituraren kontrastea, eta sudurkarien kasuan
oposaketa hau ez da existitzen . Horregatik, HUALDE-k dioenez, (1992 : 16)
erregela hau hitz-mailan aplikatzen da, eta ez morfema mailan : "Rhotic

Neutralizations is a word-level rule, but not a morpheme-level rule".

Azkeneko kontsonanteen birsilabifikazioa baino lehenago,
kontsonante dardarkariak neutralizatuak dira dagoenekoz ingurune honetan :
/txakur hori/
/biar
/zer

zee . a . tra 2 Ó

atra/

/gaur
/ur

artio/

ore

txa .kuŕ . o . ri
txa . ku . ŕ o ri
b i .ar .a r .tio
bia .ŕ ar .tio

etorri/

haundie/

/plater anitz/

ze .ŕ a .tra
gaur .o .re .to .rri
gau .ŕ o .re .t o .rri
uŕ . an . di .e
u . ŕ an . di . e
pla .teŕ a . nitz

20 Halarik ere, badira zer galdetzailez eraikitako esaldiak zeinetan /r/
dardarkaria ez den anitza bukatzen, ikus Izagirrek (1966 : 457) idazten dituen
adibideak : zeritten otaute (= zer egiten ote dute), zerittauten (=zer egiten
duten) . Nahiz gehienetan, alderantzi sortzen den : zerratra (=zer atra) (Izagirre
1966 : 463)
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plate .ŕ a .nitz
Honenbestez, badirudi hitz mailan gertatzen den neutralizazioa
orokorra dela . Halarik ere, badira salbuespen batzuk, birsilafikazioa
egiterakoan, /r/ lehuna mantentzen dutenak, eta Lizarra herriko
(Nafarroa) ondoko ibaiaren izenean argi ikus daiteke : 'ur ederra' da, ez
*u[ l ederra . ARTIAGOITIA-rekin bat gatoz :

En el euskara moderno puede haber contraste entre /r/ y /rr/ en
final de palabra si la siguiente palabra empieza por vocal .
(ARTIAGOITIA 1990 : 345)

Hala eta guztiz ere oso gutxi dira mugatzailearen aurrean -r bakuna
duten hitzak (papera, ura, gazura) eta normalean mailegatutako -r
indartzen da, adibidez, bipher-etik (< piper) piperrada dator . 21

IV .2 .1 .3 .

Hitz

hasierako

dardarkariak

Gauza jakina da euskarak ez duela, bere ohizko lexikoari dagokionez,

r- fonemaz hasten den hitzik22 . Hasierako r- zuten maileguei, euskalkiren
bateko salbuespen bakan batzuetan izan ezik, protesizko bokal bat eransten
zaie euskaraz . (FHV : 158)

Maileguetan, -r-ren ebakerak aurreko kontsonante baten beharra
du ahoskatzeko, baina gaur egungo mailebuetan erregela hau lehen bezain
emankorra ez dela agerian gelditzen da .
Ikus ditzagun orain, zeintzu diren euskarak ohizkoak dituen hitz
mailegatuak :
arropa (ropa)
arrosarioa
arroperua
erroka
erroka
errota

(rueca)
(roca)

arratoria

(rata)

21

Aurrean aipatutakoaren frogatzat aipagarriak dira, euskaldun zaharrak
gaztelaniaz aritzean erabiltzen dituzten ebakerak :yogur singularrean eta
yogurres pluralean ; 'Dame dos yogurres' . Honi buruzko informazio gehiagorako,
ikus (HUALDE, 1992 : I, 16), (SALABURU II, 1984 : 129) (FHV : 335)
22 Aski hedatuak daude, hala ere, eta fenomenoa ez da itxura denez azken orduko
berrikuntza, balio adierazkorreko edo onomatopeiazko hainbat hitzak ere
baitaude : raka-raka, ri-rau . . .
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arrazoin, arrazure
erramu
errañue (rayo)
errezatu
erregatu (regar)
errenta
errekesune
erredondoa
errextua (rastro)
erreparuan
errege
erremedio
errenkure
errueda
arrisku
errubio
Hau da datu guzti hauetatik atera daitekeen ondorioa :
Gazt .
re >
ru >
ra >
ro

>

ri

>

Eusk .
erre
erru
arra
erra
arro
erro
arri

Bokal altuekin beti bokal protetikoa e- da, baina, behe eta erdiko
bokalekin - ra- eta ro-daukagunean hurrengo silaban-, a- nahiz e- har
dezakete . Honek ez du esan nahi, bi bokal protetiko hauek baliokideak
direnik : " errañue, erramue"-ren ordez, "arramue, edo arrañue" jartzen
badugu ez lirateke zuzenak izango hango hizketan . Baina beste aldetik
honako hauek ditugu: "arratoria, arrazoñe" eta gauza bera esan dezakegu, ez
lirateke onartuko "erratoria eta errazoñe" . Ultzameraz ez dugu iprotetikorik testigatu, eusk . bat . . irrati; i- adibideak bakanak izateaz gain,
asimilaziozkoak dirudite . Xehetasun gehiagorako, ikus (FHV : 155) .
Mailegu zaharretan, bokal protetikoaren ezarketa dagoela aski ongi
frogatua dago, baina oraingo gazteleratiko mailegu berrietan ez da hori
gertatzen eta polimorfismoa sortzen da . Gaur egun, honelakoak entzun
daitezke :
rekesune/errekesune
raza
rizatue
raroa
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remolkatu
radioa
ratoa
reuma
reuniona
regularki (Izag . 463)
razionamentu
Badirudi, honenbestez, erregela aplikatzeari utzi zaiola, eta ez dela
jadanik erregela emankorra . Zihurrenik gaztelaniaren interferentziaren
ondorioa dugu hau ; hango sistema, alegia, -hasierako -r legeztatzen duena, inposatzen ari delako .
Diakroniari bagagozkio, bokal protetikoa nahiko ohizkoa bada ere :

errecibityu,

erredimityu, erresureccioa,

errebelatu,

errialqui;

txandaketaren adibideak ere agertzen hasten dira idatzitako kateximetan :
redimitu, resucitetu (Astete B) .

IV .2 .1 .4 . Bokal

arteko dardarkarien

galera

Ikerlariek diotenez, GAVEL-ek (1921 : 184), ZUAZO-k (1989b)
PEILLEN-ek (1991) eta besteek,
Xuberera da /r/ bigunaren ebakera
ahulena aurkezten duen euskalkia, kasu askotan desagertzera heltzen
delarik. PEILLEN-ek esaten duenez (1991 : 261), oso fenomeno berria da,
XVIII mendera arte ez baita hondarrik . Halarik ere, zubereraz ia orokorra
da ebakera hau, askotan beste hiztunen ulergarritasuna oztopatzen
duelarik . Horrela dio : "Azken urteetan hil dira Santa-Grazin zahar batzuk
oraindik ere eta haragi esaten zutenak (orain denek ee eta aagi ), "erori"
hitzarekin berdin eoi edo ioi entzuten baita" .
Gure eremuan ere bokal arteko -r- oso ahuldua ebakitzen da
Basaburuan eta Imotzen gehien bat . Orokorrean ikusita, bokalarteko -rren ebakera eta /-b-,-d-,-g-/ herskari ahostunena
batera joango dira,
eta ibar hauen artean isoglosa bat marrazteko baliogarriak zaizkigu . Alde
batetik Basaburua eta Imotz izango dugu, eta bestetik Ultzama, Atetz eta
Anue . 23

Ebakera ahula abiaduraren hizkera arinaren kontu bat izateaz gain,
berezko ezaugarritzat ere jo dezakegu . Hurrengo lerroan adierazten denez,
euskaraz, hitz luzeek, nahiz motzek gal dezakete bokal arteko -r-, adb .
motzen artean : ere > ee, e; orain > oai, goain, eta luzeetan : larunbata >
launbeta, gurutze > guutze etab .
23 1k .

BONAPARTE-ren (1881a) Orreaga-ren bi bertsioak ; beronetan, Auza
herrirako (Ultzama) honako formak dakarzki : negar, santari, agiri eta
Basabururako : near, sainduai, agar, itzulpen honetan jadanik bokalarteko fonema
horiek ez ziren agertzen .
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Hona hemen adibide batzuek aurreko hau testigatzen dutenak, kasu
batzuetan -(b) taldean- bokal geminatuak izango ditugu . (a)- koetan, zaila
da zein den arrazoia fonema horiek galtzeko . Gure ustez, nahiko aukerako
fenomenoa da, baina aipaturiko adibideetan, -ea- taldea da -r- galdu
ondoren maiztasun haundiena erakusten duena
r--> o / V

V
a)
eraman
euskeraz
berak
iratzarri
erosi
Beruete
eramaten
Irurtzun
larunbata
ari dira
berotu
batera
Azpirotz
oraindikan
orain
erderaz
arotza
aritze
geratu

-> eman (U), eaman (Etx)
-> euskeaz
-> beak
-> iatzarri
-> eosi
-> Beute, Biute
-> eamaten
-> lurtzun
-> launbeta
-> ai die
-> beotu
-> batea
-> Azpiotz
-> oaiñiken
-> oain,oan
-> erdeas
-> aotza
-> aitze
-> geatu

b)
ari zara
gurutze
beren
ireki
baratza
merendatu
hoberenak
korostia
baratxuri
oronbata

-> aizaa
-> guutze
-> been
-> iiki
-> baatza
-> meendatu
-> hobeenak
-> koosti
-> baatxuri
-> oonbata (Etx)

/-g-/ eta /-r-/ desagertzearen ondorioz, batzuetan sinkretismoa
sortzen da : erosi eta egosi ->/eosi/ dugu Berueteko ebakera bi lexema
hauetarako . Halaber, aritu eta aditu ->/aittu/ .
Bokal arteko /r/-ren desagerketak ere garrantzia izango du,
deklinabideko morfemetan . Hain zuzen ere : adlatiboa, partitiboa, genitiboa
eta datiboa dira fonema hau erakusten dutenak . Halaber,lzan aditzaren
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laguntzaileetan ere, honen testigantza badugu, Ultzaman /r/ mantentzen
den bitartean, Imotzen eta Basaburuan desagertu da . (ik . 1 .1 .7 .1 .)
Dardarkari anitzaren desagerketa bokal artean
Oso lexema gutxi badira ere egoera hau erakusten dutenak, bada
kasuren bat, zeinetan bokalarteko dardarkari anitza biguna egiten den :
[ŕ 1
sarri

-> [ rI
-> [§ a r i ]

(Etxaleku)

Lexema honetan (sarri) frikatibizatzeko arrazoia, erabilera
ugariarena izan daiteke, baina ez da oso zihurra . Beste batzuetan, ordea,
dardarkaria desagertu egiten da zeharo . Imotzeko ezaugarria dugu hau,
Etxaleku, Beramendi, Goldaratz, Eraso, Muzkitzen aurkitzen baita
gehienetan . Hona herri hauetako ebakera arruntak :
V-[ŕ ] -V-> [ e l
berriz
tarratulue
txirristillue
altxarrastellu
arratsalde

-> [b é i § ] (Etx)
t a t u ewe] (Gold)
-> [t s i s t i e we ] (U)
- > [ a is t i e we ]
-> [ats alde]
-> [

Txandaketa hau, bakuna eta anitzaren artekoa, beste morfemetara
hedatzen da, esaterako perrexil/perexil nahiz orokorrean dardarkari
anitzaren ahoskera izan, bestea ere agertzen da . Poliformismo delakoan
gaude, ebakera bat, nahiz bestea ageriko arrazoirik gabe egiten delako .
Halaber, bilakabide hau arrunta da euskarazko beste lexemetan ere : aterri
eta antzarra bizkaieraz, ultzamera ere barratu/baratu (' extender') ,
adibide honetan ere : zer garriz? (Izag. 456) 'de que tema'? txandaketa
gertatzen da .
Dardarkari anitza duten beste formak determinatzaileak dira,
berauetan konposatuaren lehen atala azken posizioan edo posizio
inplosiboan gelditzen da : adib . harrek, eta bere deklinatuak ditugu, ardemostratibotik etorriak edota kontsonante aurrean posizio inplosiboan :
hartara .
Aditz kausatiboak
Ultzamako -ra- taldedun aditzetan, sílaba osoaren desagerketa
izango dugu . Jakina denez, aditz hauetako batzuk aditz kausatibo deiturikoak
dira, baina ez denak, LAFON-ek dioenez : "On n'a pas le droit d'affirmer que
tous les verbes dont la racine commence par r- soient des causatifs ou
d'anciens causatifs . Certains peuvent étre des verbes simples, d'autant que
r peut provenir de d" . (LAFON 1943 : 427)
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Bestaldetik, ra- artizkia daramaten hauetako aditz askok, balio
kausatiboa galdua dute .
GAVEL-ek hauxe dio talde honi buruz :

Malgré tout, cette premiere hypothése ne nous parait guere
satisfaisante et nous lui préférions celle de Schuchardt qui consiste á
voir dans les themes erakuts eterakats des composés obtenus de la
falton suivante : era +radical kus ou kas +suffixe ts . (GAVEL, 1921 :
167)
Ultzaman hauek ditugu, bokal arteko /r/-ren desagerketa
erabatekoaren ondorioz . 24
i(ra)bazi
i(ra)tzarri
e(ra)man
(er)azi

->
->
->
->

ebazi
etzarri
eman
azi (jakinazi, galazi)

Imotz eta Basaburuan, ez da artizki hau desagertzen, nahiz beste
bilakabideak jasan . Hizketa laxoan, /r/--> e/V_ V, eta ondoren
palatalizazioa gertatzen da : e + V -> j . (ik . IV .3) .
irabazi ->iabazi -> [j]abazi
iratzarri -> iatzarri-> [j]atzarri
eraman -> ¡aman -> [llaman

IV .2 .1 .5 .

l-rl >

0

azkeneko posizloan

Hizkera laxoan gertatzen da /r-/-ren galera azkeneko posizioan .
Hauek dira /r/ galerazten duten inguruneak :
a)- Zer galdetzaileetan eta bere eratorrietan ; galera hau oso arrunta da
izen, izenondo, aditz edo aditzondo baten ondoan .
Ze ederra!
Ze nauzu?
Zeatik < zergatik (ik . ASTETE B14)

24 MITXELENA-k bokal batzuek beste batzuetan sortzen duten eraginaz mintzo
denean, honela diosku :'Los causativos constituyen un grupo de formas
particularmente sujetas a estas acciones ; así Leic. tiene, como ya señaló
Uhienbeck, - re- en vez de -ra- detrás de e- en eredoski, erekharri, erezarri.'
(FHV :71) . Again hau izan daiteke arrazoia, artizki hori desagertzeko ; alegia*
erezarri > eezarri > ezarri, edo `eraman > eeman > eman .
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b)-Behar aditzaren ondoan .
Hurrengo taldea d- kontsonantez hasten denean, r > e galtzen da eta
-d- bokal artean gelditzean desagertzen da . Hona hemen Ultzameraren
ebakera arrunt batzuk :
egin behar dugu
afaldu bear duzun
pasatu behar duzungelditu behar duzunatra behar diñagu
egin behar diñagu

->
->
->
->
->
->

in beaugu
afaldiauzun
pastiattuzun
gelditiauzun
atra beñau (Izag. 462)
in biñau (Izag . 462)

c) /-r/ egoera inplosiboan .
/r-/ egoera inplosiboan aurkitzen denean, galtzeko joera erakusten
du eta asimilatua suertatzen da aginterazko kasu batzuetan :
kar ezazu

0

katzu

datorrela
0
datola

ekar itzan
0
ekatxan

Halaber, dardarkari azkarraren ondoko bokalak galtzeko joera du,
sinkoparen ondorioz, /r/ egoera inplosiboan gelditzen delarik . Hizketa
arineko fenomeno arrunta da honako hau, harpatu, torko, karko sortzen
dituena . (ik . 111 .1 .6 .4 .)
Fenomeno berezitzat har ditzakegu honakoak : sudurkaria eta
dardarkari bat elkarren ondoan daudenean, eta mailegua bada, beste
kontsonante epentetiko bat tartekatzen da, taldea indartzeko edo, hona
hemen Goldarazko adibidea:
-nr- > -ndr- : enredar > endredatu
Antzeko fenomenoa sortzen da honetan ere :
-r- > -rd- : lauren > laurden
Dardarkariaren ondoko herskariak ozentzeko joera erakusten du
deklinabide kasu batean (Imotzen) : horgoa . (hor + koa) (ik . IVA .) .
GAVEL-ek ere Xubereraz horrelako txandaketak azpimarratzen ditu :
aurdiki, aurtiki (AN, G .)
Sinkoparen atalean jadanik azaldu dugunez, Ultzaman ohizkoak dira
leherkari eta dardarkariz osatutako taldeak -(br, gr, kr, dr)-, maizen
galdu den bokala e izanik . Basaburua aldean eta Imotzen, /r/ mantendu
beharrean, desagertzera jo duenez, talde sinkopatu hauek ez dira hainbeste
mantenduko eta frikapena izango da nagusien . Esaterako, Ultzaman atra,
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abratsa eta Basaburuan eta Imotzen atea, abiatsa izango ditugu . (ik . II . 1 .
6 .4 .)

IV.2 .1 .6 .

Errotazismoa

Errotazismo fenomenotzat honako kontsonantez osatutako taldeak
ulertzen ditugu : sonante + txistukaria + herskaria . MITXELENA-ren
arabera *rz eta *rtz taldeak, -st- baino zaharragaok dira . Bestaldetik,
-rtz- >-st- ra pasatzeko tarteko talde bat proposatu zuen : *rzt, eta
ondoren *rst, st.
Fenomeno honen hedakuntza geografikoa aztertzen saiatuko gara .
Laburki esanda, errotazismoa ekialdeko ezaugarria dela onartzen da,
aezkeraz, zaraitzueraz, erronkarieraz, zubereraz gertatzen baita eta GN
hegoaldeko eta GN iparraldeko hizkera batzuetara ere hedatzen da :
Baztaneraz, Ultzama, Bortzirieta etab . Esan daiteke, ekialdea eta
mendebaldea zatikatzen dituen isoglosa esanguratsuenetariko baten aurrean
gaudela.
Gure eremura mugatuz, isoglosa nagusi bat marka dezakegu :
bertze/beste, bortz/bost, alegia errotazismoa bai/ errotazismorik ez
zatitzen duena . Isoglosa honek argi zatikatzen ditu haran hauek : Ultzama,
Anue eta Atetz haranek alde batetik -rtz-ri atxikiz eta Imotz eta
Basaburua bestetik -st-ri . Lerro nagusietan, bada, ultzamera ekialdeko
hizketekin lerratuko litzateke, beste hainbat ezaugarritan bezala, eta Imotz
eta Basaburua gipuzkerarekin . Baina egoera ez da azaldu dudan bezain
sinplea eta pixka bat gehiago sakontzeko parada ematen digu .
Hitz bitan esateko, eta baieztapen orokorra eginez, esango dugu
Ultzamako adibideak ekialdeko hizkeren joerarekin, alegia, arkaismoak
mantentzen dituenarekin harremana dutela . Aipaturiko adibideez gain,
beste hauek ere joera berberari erantzuten diote : ertxi, mertxede,
martuxe (U), mastutxe (Muxkiz), matxutxe (Bas) .
Ikus bertze/ beste/ berste isoglosa, 4. mapa
Transiziozko formenagerpena
Hasieran esan bezala, -rtz > st-ra pasatzeko bitarteko taldeak
eriden daitezke . Hauetako bat -rst da; berste ebakera testiga daiteke
noizbehinka, hiztun batzuengan . Anue haranean, bestaldetik bortz, bertze
nahiz borz, berze idoro ditugu, herskaria ezabatuz eta frikaria eginez
afrikariaren ordez .
Ikus ditzagun, hizkera honi buruz ditugun testu gutxietan zer
gertatzen den, gure belarriez entzundakoarekin bakarrik gera ez gaitezen .
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4 . MAPA

Bada Ultzamako hizkeraz moldatutako testu bat, Larraintzarren
azaldu zena, Serapio Navarro Senar izeneko apezak idatzia . (Ergoiena
bailarako Unanuan sortua) . SATRUSTEGI-ren ustez ongi isladatzen du
testuan Ultzamako hizkera . Testu horretan bescenaz (268 or . 1 .lerroa
(vesce 269 or. 21 lerro), besciac (270 or., 87 . lerro), bescen besce
(275 . or ., 323. lerroa) edo aimbeste (276 . or ., 367. lerroa) bezalakoak
ditugu, (cf. SATRUSTEGUI 1988) .
PAGOLA-k, (1992-I : 185) egindako isoglosan ere, transiziozko
forma hauen presentziaz ohartu zen eta honako zatiketa egiten du : bortz/
bost
Ultzaman :
"-rtz" /"-rz"
Atetz : "-rst"
Imotz, Basaburua : "-st"
Halaber, 291 B mapan, eta 39 .garrenean (PAGOLA, 1992-II),
transiziozko forma horiek ikus daitezke ; azkeneko mapa honetan honako
oharra ematen du Beuntza herrirako : "rz" eta "st"-ren arteko hotsa .
Ezkabarteko euskaraz traskribatutako beste testu batean, (ARTOLA :
1985), forma hauek guztiak biltzen dira : bertze, be(r)ztze, beztze,
beztiak, bestze, beste .
Gure eremutik urruti ere badira horrelakoak . Halaber,
errotazismoa gordetzen den beste hizkeretan, zaraitzueraz, zubereraz eta
Amikuze aldean, rtz nahiz rz ageri dira . Aezkeraz rtz nagusi bada ere,
hiztun batzurengan frikaria eta afrikatua den txistukaria ezin antzeman
daiteke garbi .
Aipatutako guzti honetan oinarrituz, transiziozko formen agerpena
agerian gelditzen zaigu . Guzti hauek lirateke transiziozko formak:
-Afrikatuaren eta frikariaren arteko txandaketa ; berze, bertze .
-Afrikatua mantentzen da, baina -r- desagertu da : bestze .
-r- mantentzen da, baina ez afrikatua : berste.
Halaber, ertxi/itxi bikotean, lehenengoa da Ultzaman erabiltzen
dena, baina : eix zan irakur dezakegu IZAGIRRE-ren testuan . Hau ere
transizioaren seinalea izan daiteke . Lexema honen banaketa geografikoa
honako hau da :
Hertsi :
ItxI :

Atetz, Ultzama, Anue, Imotz
Basaburuan hasten da, nahiz txandaketak eriden
daitezkeen(Itsason)
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IV .2 .1 .6 .1 .

Errotazismoaren

hedadura

geografikoaz

Forma errotazismodunen atzeraketa ebaluatzeko, baditugu forma
interdialektalez gain, beste datu batzuk.
Errotazismoaren eragina ez da berdina lexema guztietan, lexema
batzuek eragina jasaten dute eta beste batzuek galdu dute . Errotazismoa
desagertu da zenbait lexematan, indar haundiena duen aldaera nagusitu
delarik. Diakroniari bagagozkio, BONAPARTE-ren katezismoetan merchede
aurki dezakegu, gaur mesede entzuten bada ere eremu osoan .
Bestaldetik, murriztapen honen lekuko, bi hizkeraren arteko
mugako herrietan gertatzen dena azpimarra daiteke . Muzkitz hartzen
badugu, Ultzamako hizkeraren hurbilekoa dena, baina Imotzeko beste
herrietatik oso hurbil dagoena geografikoki, forma asibilatuak izango
ditugu lezema batzuetan : beste, bost, ostegune, ostirelia ; baina besteetan
errotazismodunak, ertze (=intestino) orok : este . Kasu honen aurrean,
badirudi lexema ez hain ohizko den batek, mantentzen duela errotazismoa
duen aldaera, eta forma erabiliagoetan errazago suertatu dela forma
asibilatuen hedapena .
Honen aldeko beste adibide bat izan daiteke Erbiti herrian
suertatzen dena ; Basaburuaren eta Ultzamaren mugatik hurbilen dagoen
herria . Gaur egun herri honetan forma asibilatuak dira nagusi, baina
toponimiari bagagozkio, etxe baten izenean, Etxebertzia ageri da . Jakina
denez, toponimoek egoera diakronikoa erakusten dute, eta arkaismoen
gordetzaile dira . Isoglosaren desplazamendu honetan errotazismoaren leku
aldaketa testigatzen da .
Zentzu honetan, esanguratsuak dira ETXAIDE-k (1989 : 51, 344)
Atezko zenbait herritarako ematen dituen forma asibilatuak :
Berasain, Beuntza: bost.
Arostegi, Berasain, Gerendiain : bestiak
Berasain, Gerendiain : ostegune, ostieleá.
Gure ustez, herri hauek errotazismoaren eremuaren barruan
sartzen badira ere, forma asibilatuen agerpenaren hasiera testigatzen
hasten da .
Bestaldetik, (ETXAIDE-k : 1965-67) ortzillera eta ortzegune
formak ematen ditu Etxalekun . Gaur egun, Etxalekun ez dira horrela
ebakitze eta hauen ordez forma asibilatuak izango ditugu . Aurreko lerrootan
esan dugunaren beste adibide bat izan daiteke hau, honeraino hedatzen bide
baitziren errotazismoa mantentzen zuten lexemak .
Hitz batean esanda, eta datu guzti hauek kontutan izanik, eremua
galtzen ari den fenomeno baten aurrean gaude, isoglosaren leku aldatze bat
testigatzen delarik . Errotazismoa duten formak, beraz testigatuak izan dira
orain ehun urteko esku-idatzietan ere . Gaur egun gertatzen da isoglosaren
leku aldaketa bat, mendebaldeko formek gero eta leku gehiago hartzen
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BASABURUA

1

Erran / Esan

dutelarik. Badugu, hortaz, eredu bat mendebaldekoa menperatzailea dena eta
bestea, ekialdekoa "atzeratzailea" .
Isoglosa honen leku aldaketa posible da azaltzea, hizkera bateko
hiztunek erakusten dutelako borondate edo trebetasun haundiagoa
egokitzeko beren erabilera besteen hizketen erabiletara . Gure ustez, eremu
honetako berrikuntzak adstrato baten eraginaren bidez azal daitezke .
Kanpoko eraginaren bidez motibatuak dira, eta horregatik hauek ezin dira
ulertu kanpoko elementuei erreferentzia egin gabe .
Berez, ezaugarri linguistikoak ez dira nolanahi barreiatzen .
Baldintza egokiak ematen zaizkie zabaltzeko . Honela bada, beste hizkera
batzuetako hiztunek bereak egiten dituzte, hizketa ohitura ezberdinak
pixkanaka bere gain hartuz . Dialektoak ez direlako agente independienteak,
beren kabuz pausuak ematen dituztenak . Orokorrean, A-ren hiztunak ez du
B bortxatzen ezaugarri bat onartzeko ; aitzitik, B-ren hiztunak bereak
egiten ditu ezaugarri horiek zeinnahi estimulu dela medio .
Laburbilduz, honako hiru hauetan zehatz daitezke errotazismo
fenomenoaren atzeraketaren frogak :
1) Gehien erabiltzen diren formetan asibilazioa sortu da (bost,
beste), baina ez hain ohizkoetan forma errotazismodunak ditugu
(ertze ) .

2) Atzeraketa geografikoa jasaten ari da, gaur -st- dugun herri
batzuetan, lehen -rtz- genuen . Toponimiaren bidez argi azaltzen da
esandako hau.
3) Bitarteko formen garapena, afrikatuaren eta frikariaren arteko
txandaketa suertatzen ari da : bestze, be(r)tze, berze formak
ditugularik .
Beste isoglosa esanguratsu bat, gure eremua ere bete betean
zatikatzen duena, hauxe dugu : erran /esan lexemez osatutakoa . Jakina da
forma asibilatua mendebaldekoa dela, eta erran ekialdekoa.
Aintzinatasunari dagokionez, ez dago argi zein den jatorrizkoa s edo rr, edo
biak beste kontsonante talde batetik datozen (FHV : 295)
Agi denez, lexema honekin hizkuntz aldaketa bat testigatzen ari
gara . Ekialdeko formak galduz doaz, hegoaldekoak nagusitzen ari direlarik .
Badirudi arrazoia argi dagoela, erran erabiltzen den herrietan, euskararen
galera askoz ere nabarmenagoa da ; berau ekialdeko euskalkien ezaugarria
denez, hiztun gutxiagok erabiliko dute . Esan aldiz forma hedatuagoa izango
da eta Gipuzkoa osoan eta ondoko mendebaldeko euskalkietan erabiliko da .
Ikus . erran/esan isoglosa 5 . mapa .
Hona hemen bi aldaera hauen banaketa zehatza :
Erran : ULTZAMA osoan, ATETZ, Erbiti eta Gartzaron biak gertatzen
direlarik.lmotzen, Muzkiz dugu mugako herria, hemen "erran" daukagu .
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Esan : BASABURUA guztian eta Imotzeko herrietan, Muzkitzen ezik . 25
SANCHEZ CARRION-ek idatzitako artikulu batean herriz herri
aztertzen du aldaera hau ; beronetan eremu honetako isoglosaren mugitzea
agerian gelditzen delarik :

Oscoz, que originariamente parece haber tenido la forma
labortana, (erran) era localidad donde, hasta hace muy poco tiempo,
confluían las dos formas . Finalmente ha sido esan la que ha acabado
por imponerse. (SÁNCHEZ CARRIÓN, 1974 : 261)
IV .2 .1 .6 .2 . Adopzioaren

teoria

Aztertzen ari garen kasurako Adopzio teoria deritzana egokia da eta
aplika daiteke datu hauek azaltzeko . Laburbilduz, adopzioa sortzen da
hizkuntz aldaketak gertatzen direnean hizketen ukipenaren ondorioz ; kasu
hauetan tradizionalki norma ezberdinak dituzten hiztunak ukipenean
sartzen dira . Horrela, arau zehatza mantentzen duten hiztunek,
lehenengoen ezaugarriak jaso eta bereak egiten dituzte .
Honen ondorioz, eremu bateko berezko norma tradizionalak
erabiltzeari uzten zaio, eta lehenago bi hizketa horiek markatzen zuten
diferentzia, -beren artean desberdinak egiten zituena-, orain desagertzen
da . Beraz, bi tipo hauen arteko isoglosa desagertzeko edo mugitua izateko
joera dago . Mapa dialektaletan, isoglosa bat mugitua edo gutxienez ezabatua
gerta daiteke .
Gainera, norma berri baten adopzioa suertatzen da, besteak beste,
prestigio edo ospe gehiago duen aldakia nagusitzen delako . Honen ondorioz,
hiztunek aldaki berriak, ohizkoak eta tradizionalak baino gehiago
baloratzen dituzte eta horregatik ordezkatzen dituzte .
Zentzu honetan, eta gure eremura joanez, esan behar da ez dela
lehenengo aldia hiztun hauengandik honako hau entzuten dudana : "euskara
polita benetan Tolosakoa da, gurea zakarragoa da, guk esaterako erran
erraten dugu, eta haiek esan" ; forma hau, askoz finagoa iruditzen
Hitz hauen bidez, errotazismoaren baztertzea agerian
zitzaielarik .
gelditzen da eta baita forma asibilatuen ospea edo prestigioa ere .
Aurrean esan dugunez, hizkuntz ukipenean eragina duten faktore
sozialen artean, ospea da, eragin haundienetarikoa duena, MORAVCSIK-en
hitzak ekarriz :
25 Beste hainbeste esan daiteke, urrin/usei bikoteaz, alegia urrin Ultzaman eta
Basaburuan usai erabiltzen da . MITXELENA-rentzat, nahiz eta hasiera batean
harremanetan daudela iruditu, gero beste etimologia bat proposatzen du :
ekialdeko
lurruin > urrin aintzineko
murrizketa baten ondorioz, -uin > in
euskalkietan gertazen dena . Creo que lurrun, (1)urrin no tiene relación
etimológica con *usan¡ 'olor', en contra de lo que puede pensar Lafon . (FHV : 363)
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nothing can be borrowed from a language which is not regarded as
prestigeous by speakers of the borrowing language (cf . THOMASON
1988 : 44)
Aipamen hauek, logikoak dira hein batean bederen . Zeren eta, zer
mailebatu behar da, nola ordezkatu behar du kanpoko lexikoiko hitz batek
barruko beste bat, ez bada nolabait imitatu nahi direlako beste
hizkuntzetakoak? . Orokorrean gainera, mailebutza hizkuntza
menperatzaileetatik menperatuetara gertatzen da .
Isoglosa honen desplazamendua, adin ezberdinetako hiztunak hartuz
ere agerian geratzen da . Berrikuntzen hedapenak, inplikatzen du adin
ezberdinetako pertsonen arteko diferentziak ikertzea, beste bariable
batzuk konstante mantenduz : sexua, maila soziala etab . Aztertzen ari garen
alor honetan, noski, ez ditugu kontutan hartzen, euskaldun berriak
deritzatenak . Hauen artean sartuko genituzke gaur euskaraz eskolatuak
dauden umeak, eta euskara batuaren araupean daudenak, nahiz bertakoak
izan ; eta euskara batua ikasi duten helduok . Ziurraski, datu hauek sartuz
gero, Ian honen ondorioak erabat aldatuko lirateke .
Bestaldetik, hizkuntz aldaketa baten ikerketa egin nahi badugu,
-aldaketak izan diren eta berauen norabidea zein izan den jakiteko-,
metodorik hoberenerzrn k o bat komunitate bat aztertzea izan daiteke, eta
20 urte ondoren, berr ro beste ikerketa bat egitea . Aipatutako ikerketa hau
egiazko denboran egina izango litzateke . Ulertzekoa denez, zaila edota
ezinezkoa suertatzen da 20 urte itxarotea zer ondorio gertatu diren
jakiteko . Honetarako, badago beste alternatiba bat, hizkuntz aldaketaren
azterketa : (Apparent time) edo ageriko edo itxurako denboran egitea .
Honek esan nahi du parekatuko ditugula jende zaharragoaren eta
gazteagoaren hizkera, eta diferentziak izatekotan hizkuntz aldaketaren
ondorioz izango direla .
CHAMBERS eta TRUDGILL-en arabera :

Studying the diffusion of innovations in apparent time involves
surveying the differences between the speech of people at different
ages, while keeping the other independent variables such as sex,
social and region the same. (CHAMBERS, TRUDGILL 1980: 165)
Halaber, SILVA-CORVALAN-ek gauza bera azpimarratzen zuen :

Los estudios de variación sincrónica investigan la posibilidad de
cambio en lo que se denomina el tiempo aparente . Esto significa que
el estudio compara el habla de los miembros de una comunidad
estratificados en varios grupos según la edad (Le., grupos
generacionales) . Si hay diferencias, se interpretan como posible
resultado de un cambio en progreso, porque se asume que los
patrones lingüísticos ya establecidos en la adolescencia se mantienen
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más o menos estables a través de la vida del individuo . (SILVACORVALAN : 156)

Esan bezala, bi pertsonaren arteko ezberdintasuna berrikuntza
linguistiko baten ondorioa izan daiteke . Ultzaman ere, badirudi 20 urteko
epean, hizkuntz aldaketa hori agerian gelditzen dela . Honen frogatzat
Muzkitz herriko ebakera daukagu, Ultzamaren eta Imotzen arteko mugan
dagoena (eta horregatik forma errotazismodunak/ eta asibilatuak
erabiltzen dira) . Herri honetan bi hiztunekin batera egindako elkarrizketa
batean honetaz ohartu ginen argi : emakume helduenak erran erabiltzen
zuen, eta gazteago batek, 15 urte gazteagoa zenak, esan forma zerabilen .
Honelako ikasketa batek, - hizkuntz aldaketaren eboluzioa
"itxurako" denboran aztertuko lukeenak-, informazio aberatsagoa emango
liguke, nahiz honetarako informatzaile kopuru haundi xamarra beharko
litzatekeen . Halarik ere, guk testigatu dugun ebidentzia honek argi
frogatzen du erran-ek, esan-i bidea ematen diola ; eta forma asibilatuak
eremua irabazten doazela.
IV .2 .1 .6 .3 .

Hizkuntz aldaketari

buruzko azalpenak

Hizkuntz aldaketa teoriaren bidez ere azal daiteke errotazismoaren
fenomenoa . Teoria hauen arabera, zenbait hiztun komunitatetan, hizkuntz
aldagai batzuek klase soziala, sexua, adina edota aldakuntza estilistikoa
inplikatzen dute . Aldagai hauei markadoreak derizte . Beste batzuek, ordea,
ez dute derrigorrez aldakuntza estilistikoa suposatzen, hauek indikadoreak
direlarik .(ik . 11 .1 .2 .1 .)
Hizkuntz komunitate batean, indikadorea den aldagaiak, paper
urria
jokatzen
du
komunitate
horretako
klase
diferentziak
seinalatzerakoan ; bariable bat indikadorea da hizkuntz aldaketaren
ondorioz sortzen denean, eta bakarrik talde sozial batzuek erabiltzen
dutenean . Orokorrean, aldaera batek, markadorea baldin bada,
komunitatean mesprezuzko komentarioa edo iritzia suposatzen du . LABOVek dioenez, markadoreen maiztasuna nahiko altua da, indikadoreekin
konparatzen badugu .
Hauez gain, kontzienzia maila altua suposatzen duten beste aldagaiak
badaude, hauei estereotipoak derizte . 26 Izen honen bidez adierazi nahi da
hiztunen kontzientzia haundiagoa, aldagai horiekiko . Horregatik, askotan
26 Honela

definitzen ditu SILVA-CORVALAN-ek (81 or)estereotipoak: "Un
estereotipo es una generalización desfavorable, exagerada y simplista acerca de
un grupo o una categoría de personas . La tendencia a estereotipar, es decir, a
percibir y ordenar el mundo objetivo en términos de categorías sin excepciones,
es típica de los seres humanos ( . . .) Así pues, la variante [x] (en Santiago de Chile
y posiblemente en todo el mundo hispánico), se percibe como un rasgo lingüístico
categórico que define al dindividuo como miembro de una clase social baja y/o de
origen rural"
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forma hauek oso estigmatizatuak baldin badira, denbora laburraren buruan
desager daitezke . Aldaketa mota hau sortzen denean, 'changes from above'
'goitik eragindako aldaketak' dei ditzakegu, kontzientzia mailaren gainetik
sortzen direlako .
Kontzienzia maila altu honek hiztunaren ebakeraren aldaketak
eragin ditzake ; egoera formaletan aurkitzen denean, bereziki . Azalpen
berberak balio du, adopzio bilakabidean aritzeko : hiztunak beren
barietateetako ezaugarriez konsziente direnean, beste dialekto bateko
hiztunekin aurkitzen direnean, aldatzen dituzte beren barietateetako
ezaugarriak eta besteek dutenei hurbiltzen zaizkie .
Indikadore bat markadore bihurtzera, -eta kontzienzia maila
areagotzera-, bultzatzen dituzten arrazoien artean honako hauek aipa
daitezke : (ik . honi buruz TRUDGILL 1980 : 84 eta hur.)
(1) Estigmatizatuak diren formetan, kontzienzia haundiagoa izan ohi
da . Askotan, honen arrazoia izaten da, estatus altuagoko bariantea
dagoela.
(2) Kontzientzia gehiago dago hizkuntz aldaketa suposatzen duten
formetan .
(3) Hiztunak konsziente dira fonetikoki ezberdinak diren aldagaiez .
Goian aipaturiko kasuetan, lehenengo hiru horietatik edozein izan
daiteke eragina daukana errotazismoan : hiztunak errotazismoaz konsziente
izatea, hala nola estatus altuagoko barienteaz ere . Alde batetik, gure ustez
forma "errotazismodunak" estigmatizatuak dira, zeren edozein hiztuni
entzun ahal zaio, beste, bost, esan bezalako formak askoz dotoreagoak
direla, beraienak askoz zakarragoak direlarik: bertze, bortz, erran.27
Bestaldetik, forma asibilatuak hedatuago daude eta ospe haundiago dute,
besteak baino .

IV .2 .1 .6 .4 . /r/-ren

estatusari

buruzko

zehaztapenak

Aurrean azterturiko errotazismo bilakabideaz gain, -r-ren
estatusari buruzko beste ohar zabalago batzuk egin ditzakegu . Zentzu
honetan, esan daiteke Ultzaman edo ekialderago dauden hizketek /r/ fonema
mantentzeko askoz joera haundiagoa daukatela edozein ingurunetan ;
errotazismo bilakabidea ere honekin batera etortzea, honen isladapena izan
daiteke .
Hurrengo lerrootan, /r/-ren desagertzea erakusten duten lau
ingurune zehaztuko ditugu, horrela ikusiko dugu zein posiziotan

27 Nere etxean bertan, (GN hegoaldeko hizkera) amatxiri behin baino gehiagotan
entzun diot hori esaten, bere jatorrizko formak -berzte, bortz, erranmesprezatuz eta asibilatuak hobetsiz .
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desagertzen diren fonema hauek, eta zer diferentzia dagoen bi eremuren
artean .
HYMAN-en hitz hauek harira datoz :
Se ha observado a menudo que las consonantes y vocales son objeto de
reducción en ciertas posiciones en una sílaba o palabra, mientras que
en otras posiciones resultan relativamente estables llegando a
reforzarse fonéticamente . (HYMAN 1981 : 193)
BASABURUA, IMOTZ

ULTZAMA, ATETZ, ANUE

1 . Errotazismoa
bost
beste
ostiune
este
ostiela
hanbeste
itxi
matxutxe

bortz
bertze
ortzegune
ertze
ortzilleria
hanbertze
ertsi
martutxe (Musk . mastutxe)

2 . Bokal arteko -r- .
beotu
eosi
(g)oain
baatza
aotza
aitze

berotu
erosi
ora¡
baratza
arotza
aritze

3 .#er + V _
yakutsi
yabazi
yatzarri
yaman
yosi

erakutsi
ebazi
etzarri
eman
erosi

4 . Herskaria+ dardarkaria .
sobea
abeatsa
aberea
batez
atea, attia
apeille, aperille
beatzi,biatzi

sobra
abratsa
abria
batrez
atra
aprille
bedratzi
Grendiain, Dreindiain

25 8

5. Dardarkari anitza bokal artean
sari
beiz,beis

sarri
berriz

6 . /r/ + txistukaria
itxi
matxutxe

IV .2 .2 .

ALBOKARIAK

IV .2 .2 .1 .
/I/
/E/

ertxi
martutxe .

Deskribapena

Albokaria, hobietakoa, ahostuna
Albokaria, sabaikoa, ahostuna .

Kontsonante likidoek bokalen ezaugarriak dituzte, nahiz eta
kontsonanteak izan ; sonogrametan argi ikusten dira bokalak bezalako
formakin hauek . Dardarkariak beti erdian artikulatzen dira, albokarietan
mihitxapalak traba jartzen du eta airea ertzetatik ateratzen da .
Albokariak, ordea mingainaren puntarekin, bizkarrarekin edo aurrearekin
egin daitezke, airea mingainaren alde batetik edo bietatik pasatzen uzten
bada . Airearen irteera honek, alde batetik edo bi aldetatik, ez du soinuaren
tinbrea sobera aldatzen .

Fonema honen ebakerarako, aho gingila goraturik dago . Mihi punta
Mingainaren
n-rako bezala, albeolo eta hortz hobietan ukitzen du .
ertzetatik airea pasatzen denean, zaratatxo bat entzuten da igurtzipen bigun
bat eginez . Honetan datza, bada, autore batzuen "igurzkaria" izendapena .
Baztanen, kontsonante albokari hau eta [n] atzeraxeago ebakitzen dira,
erretroflexuak dira (ekialdeko hizkuntzetan aurkitzen direnen antzekoak),
mihi punta atzeruntz artikulatzen da, hobien atzean, horrela hersketaren
parte bat, mihiaren beheko aldearekin egiten da . Posizio inplosiboetan,
hurrengo kontsonantearen artikulagunea hartzen du .
Artikulazio puntuari dagokionez, badaude ezberdintasunak
hizkuntzen arabera . Adibidez, katalanera eta ingelerarena gaztelaniazkoa
baino erretroflexuagoa da, ez da hain aurreratua . Mingaina goilare bat
bezala ezartzen da, posizio konkaboan, erresonantzia belara sortuz . Alofono
hau [fl ikurraz transkribatzen da : ing . (we+, oik) kat. (nad ak)
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Bestaldetik, albokariaren aldaki igurzkaria ere aurki daiteke
Ultzaman, SALABURU-k,(1984 : 243) deskribatzen duenaren kidekoa da
gure ustez :
Alboko honek badu aldaki garbi bat Baztanen, palatogramek erakusten
duten moduan, eta batzuetan aise laxoago ebakitzen dugu, mihi
punttak hortzobien atzekaldean pixkat ikutu baizik egiten ez
duelarik, haize ebakera osoa eman gabe .
Halaber, PAGOLA (1992-I : 253), gauza bera baieztatzera
datorkigu, egindako azterketan oinarrituz : (. .)hizkuntza laxoan edo zaindu
gabekoan mihiak ia ukitu ere ez duela egiten ahosabaia . Gure ustez,
ahoskera mota hau da garrantzitsuena, hizkuntza arruntarekin lotzen
delako eta maiztasunaren aldetik ere hagitzik gehiago erabilia delako .
/I/ eta /n/-k ahoskune berbera daukate, biak albeolarrak dira ;
horregatik /n/ neutroak eta /1/-ren aurreneko sudurkariak tasun
berberak dituzte . Pausa eta beste albokariaren aurretik, albokaria beti
albeolarra da : gizon] lodŕe, eta gizon] andie kasuetan bi [n] horiek
albeolarrak dira .
Baina kontsonante albokaria ondoko kontsonanteari asimilatzen zaio,
nahiz sudurkarien asimilazioa bezain zabala ez izan asimilaketa hau, mugak
hertsiagoak dituelako . Albokariak hartzen ditu horzkari, albeolar, sabaiaurreko eta sabaikarien ahoskuneak . Ezpainbiko eta belaren aurrean,
belarek mantentzen dute artikulazio albeolarra :
hi[I] [b]ehar
aza[I] [f]reskua
a[] ][t]ue
hi[I] [n]aiz
azta[I'] [ts ] o
azta[e ] I t ] ikie
au[I][k]I
IV.2 .2 .2 .

Txandaketak

-I-/ O-ren arteko txandaketa
Bokal arteko posizioan /I/, /0/-rekin txandakatzen da, baina ez dut
uste inolako isoglosa egin daitekeenik . Ultzaman gertatzen da galera hau
batzuetan, adib . "biarríe" baina mantentzen da "kalitxe" ('verruga')-ren
kasuan . Berueten kontrakoa gertatzen delarik .
belarri (Ber)/ biarrí (U)
kalitxe (Etx) /kaitxe (U)
iuntze (G) /iluntze (orok)
GAVEL-ek ere (1925 : 261) aipatzen ditu 1-rik gabeko forma
hauek: belarri, bearri eta beharri. Bere ustez lehenengo forma * berarri
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izan zitekeen, eta alde batetik belarri disimilazoaren ondoren eman eta
bestetik bearri, bokal arteko r-ren desagerketaren ondorioz : edo *bearri
forma lehenengoa izanik, r eta I epentesiaren ondorioz sartua .
Halaber *irarrausi aintzineko r baten disimilazioaren ondorioz
illarrausi daukagu . Fonema albokaria nagusitzen da honakoetan ere : falea
(Etx) 'cencerro', erronk . xub . b .naf . : joare .
r/I-ren arteko txandaketa
Fonema likidoen arteko txandaketaz hauxe diosku MITXELENA-k:
Una alternancia l/r que tiene un valor gramatical alto, se produce
cuando al quedar -r- en final del primer miembro de compuesto o de
tema ante sufijos de derivación a consecuencia de la caída de la vocal
final, es sustituida por-l- .(FHV . 317)
Esandako hau betetzen da posizio ezberdinetan :
a) r+ Atzizkia : Ohizko adibideetatik at (euskara-> euskaldun ;
afari-> afaldu) aizkora daukagu baina : azkoltxo (= azuela) Arrarats,
Beramendi, Udaben, Ultzaman gertatzen da .
b) Txandaketa honetaz gain, badugu bokal artean suertatzen den
beste bat .
belaurico / belauniko (orok.) (Astete)

mairen

/ (= emanen)
( U)/maruri (Beruete)
solo (Eraso )/ soro (U)
alaintxa, arentxa, lantxa (Denak Ultzaman )
falea (Etx) / joarea (ekialdeko euskalkietan)
malubíek

c) Silaba trabatuan alternantziak sortzen dira ; bai mailegatutako
lexemetan, baita jatorrizkoetan ere :
brusona (Gold)
blusón (gazt .) /
ataka blanga ( U)/ branga (orok)

Azken honetan hasierako talde kontsonantikoa mantentzen da <
planca-tik eratorritakoa, ez da desegin ohizko joeran bezala . 2 8

28 //r-ren arteko txandaketa ohizkoak dira gaztelaniaz ere, eta batez ere
andaluz-ez : argo,argún, parpitá, gorpe, Gibrarta, La Girarda . MONDEJAR-ek
dioenez ez da bakarrik hizkera honetan gertatzen (1991 :201 or) 'lo cierto es que
se trata de un proceso común en todo el espacio y estratos lingüísticos deI
español rústico y vulgar' .

26 1

n/L ren arteko txandaketa
Sudurkari eta albokarien arteko txandaketa gertatzen da hitz
hasieran eta barruan ere.
a) Hitz hasieran aurkitzen dugu /n/ /I/-ren arteko txandaketa .
negurtu (Ultz)/ liurtu (Beruete) (FHV : 551)
lumerua / numerua

Hitz hasieran txandaketa testiga daiteke, mailebuetan ere :
lutria
(Alkotz) ('nutria')
a) Herskaria eta txistukariaren artean n,l,r eta O-ren arteko
txandaketa agertzen da . Aztertu eremuan / duen forma ia orokorra dela
eremu guztian esan badaiteke ere, hona hemen banaketa :
Nuez
eltxaurre (Ultz, Anue, Atetz)
intxaurre (Etxal)
iltxaorre (Beruete)
Hona beste lexema bat : altziñe ('adelante') . Lexema honen banaketa
diatopikoari dagokionez, Idun forma izango da hedatuena eremu osoan .
Adierazle ezberdina erabiltzen da mendebaldeko herrietan . Lexema ezberdin
hauen banaketa, isoglosa tinko baten bidez zehatz daiteke :
Honetan laburbil daiteke beraz :
altziñe (U) / antziñe (orok)
eltxaurre (U) / intxaurre (orok)
c) Albokaria eta sudurkariaren arteko metatesiaren kasu bat dirudi
honako banaketa honek :
legena (Auz . Lar) (U)
lerena (Beuntza)
lela (Ar, Bera, Gold), (Imotz, Basaburua)
Beste hizkeretan negal, negel. Igeri-ren deribazioa izan daiteke
(FHV : 73), //n-ren arteko txandaketaz gain, -g-/-r-rena ere badago . Ez
da harritzekoa bi fonema hauen txandaketa, herskarien sailean ere frogatu
baita .
d) Disimilazio kasu baten aurrean gaude, mailegatutako lexema
honetan :
n-n -> I-n
beleno ('veneno') Beuntza .
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IV .3 . IGURZKARIAK
IV .3 .1 .

/j/

FONEMA

IV .3 .1 .1 . Deskribapena : lgurzkaria, sabaikoa, ahostuna .
Sail honetan kontsonante igurzkari autonomoak bakarrik aztertuko
ditugu : /f/ eta p] . Bestaldetik, txistukarietan sartuko ditugu igurzkari
diren besteak .
Honen alofonoak :
[i] Bokal osoa
[i l Bokalerdia [al te] [01 § e ] [ e ma 1 n ]
U] Kontsonanterdia [semja] [ bídja]
[y] Sabaiko igurzkari ahostuna [anaye] [ uyu]
[j] Sabaiko herskari ahostuna [on jo] [! uan] [finkoa]
[x] Belare igurzkari ahoskabea [xaB e ] [ x a 1 l
Euskararen sisteman dagoen sail garrantzitsuenetako baten aurrean
gaudela esan dezakegu . Tokien eta lurraldeen arabera banaketa desberdinak
sortzen dituena ; horregatik bada, interesgarria da fonema honen
sailkapenean eta burutzapenean sakontzea .
Soinu guzti hauek erakusten duten arazo bat, honako hau da : batzuk
irekiagoak eta besteak itxiagoak diren aldaki hauek zein fonemari egokitu
behar zaizkio? . 29 ALARCOS-en aburuz, hona gaztelaniaz non ezar daitekeen
ezberdintasuna :

[i] puede formar por sí sólo sílaba mientras que ello es imposible
para [y]; vocal y consonante no se oponen paradigmáticamente, sino
que contrastan sintagmáticamente . De modo que si todas las vocales se
29
Kontsonante eta bokalaren arteko muga honek arazoak sortzen ditu fonetika
akustikoaren alorrean ere, horrela dio ETXEBARRIA-k (1991 : 634) : 'Cuando un
espectograma, natural o sintético, se pasa por un sintetizador, por ejemplo, las
partes que muestran cambios en los formantes contribuyen a la identificación de
las consonantes, mientras que las que representan una relativa estabilidad en la
frecuencia de los formantes, incluso durante un tiempo muy breve se identifican
como vocales' . Arazoak daude funtzio silabikoa jokuan sartzen denean,
DELATTRE-ren arabera badaude soinu batzuek kontsonante bezala joka
dezaketenak, eta beste batzuek bokalak bezala . Halarik ere, azken ikerketa
akustikoen bidez, hau ez dela horrela frogatu da : 'Los dos sonidos que
distribucionalmente funcionan como una consonante en un caso y una vocal en el
otro no son fonéticamente los mismos ; tienen algo en común pero son diferentes.
Se distinguen entre sí por un rasgo fonético marcado, invariante : uno se percibe
por medio de un cambio en la frecuencia de los formantes, el otro no .' DELATTRE,
P . ; 'Change as correlate of the vowel-consonant distinction', Studia Linguistica,
XVIII, 12-25 (17) .
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oponen a todas las consonantes, no es por sus determinados rasgos
distintivos, sino por su diferente función ; por tanto, si [y]
consonante e [i] vocal se excluyen son necesariamente dos fonemas .
(ALARCOS 1974 : 154)

Sailkapen ezberdinak egin dira fonema eta alofono hauekin (ik .
SALABURU, 1984-II), (PAGOLA, 1992-I : 203) (TXILLARDEGI, 1980 :
197 eta hurr .) (ECHENIQUE, 1979 :66) 30 . Hona hemen guk egindakoa : alde
batetik bokal osoa eta bokalerdiak bereiztuz, eta hauen artean bokalerdiak
eta kontsonanterdiak .
Kontsonanteen artean berriz : herskariak eta igurzkariak berezi
.
Kontsonante herskaritzat hartu dugu sudurkariaren eta
ditugu
albokariaren ondoan doanean, ortografikoki < i(I,n)d, dd >, eta hitz
hasierakoak .
Sabaiko igurzkaria izango da bokalen arteko inguruneetan doanean . Hona
hemen banaketa . Bokal artean :
ana[y]e
artza[y]e
Eta hitz hasieran :
[j]uan
[flan
on[J]o
jadanik
bokalak,
bokalerdiak
eta
Bokalismo
sailean,
kontsonanterdiak azaldu ditugu : [i], [j],eta [i ] . Orain, beste hiru alofonoez
arduratuko gara :
[y]

Sabaiko

igurzkarl ahostuna

Hasieran esan bezala, /j/ fonemak alofono ezberdinak ditu . Alofono

hauek bokalerdiaren [j] eta herskari sabaikoaren artean mugitzen dira [ j ] .
Ugaritasun honen arrazoia artikulagunearen hurbiltasunean datza,
mingaina eta sabaiaren artean pasabide haundia uzten bazaio haizeari,
igurzkaria izango dugu ; hersketa osoa gertatzen bada, herskaria, noski .

Halarik ere, amankomunean honako ezaugarriak dituztela esan
dezakegu : mihipuntak beheko intzisiboak ukitzen ditu eta mihiaren
bizkarra goratzen da ahosabai gogorrari hurbilduz . Hona hemen nola
ezberdintzen dituen GILI GAYA-k gaztelaniaren bi alofonoak :

30 ECHENIQUE,M .T . ; 1979 Implicaciones dialectales y repercusión fonológica en
el sistema palatal vasco derivadas de la interferencia de un fonema castellano',
RESEL 9-1, 59-66 .

264

La palatal sonora y, en palabras españolas como .pavo, ayudar, oye,
es una consonante fricativa que se distingue de j , j por su mayor
estrechez articulatoria y por su carácter de sonido prolongable .
(GILI GAYA 1978 : 141)
AMADO ALONSO-ren ustez gaztelaniazkoaren eta euskarakoaren
arteko ezberdintasuna honako hau da ; gipuzkerazko y, gibeltxoago ebakitzen
dela gaztelaniazkoa baino .
Alofono honen frikapena tentsio gehiago edo gutxiagorekin ahoska
daiteke, baina mingainaren kontaktuak airearen pasabidea ixten badu, yren izakera herskaria nabarmenduz joango da . Horregatik autore batzuk
frikari-herskari bezala kalifikatzen dute fonema hau .
Bokal arteko posizioan ebakera igurzkaria izango dugu gehienetan .
IZAGIRRE-k (1966 : 403) dioena Ultzamako euskarari buruz hau
konfirmatzera dator :
Amorráye, béve, endáye, ta abar -y- kiñ idatzi ditut, garbi esan
erazitakoan ola ematen zituztelako . Baiña amorráŕe . béie, endáie
dŕrala esan liteke izketa egiten dituztenak. Itzen hasieran, ordea,
garbi entzuten da y- ori ayutsi . e,yuan eta abar esaten
dituztenak.

[3]

Sabaiko herskari ahostuna

Soinu herskariak ahoskatzeko, mingainaren kontaktoak airearen
pasabidea itxi behar du, eta hau da gertatzen dena alofono honen ahoskeran .
Hitz hasieran eta n-ren ondoren herskariak dira gehienetan . Nahiz oso ikur
ezberdinak erabili izan diren hots honen transkipziorako . OÑEDERRA-k
dioen bezala :
Jatorriaren bikoiztasunak eta grafikoki isladatzeko moduak bultza
bide dute bat baino gehiago hots diferentziak bilatzera ez dauden
lekuan (ONEDERRA 1990 : 82)
Orokorrean d duten ikurrak erabili badira ere, guk [j]-ren bidez
transkribatuko dugu n-ren ondokoa eta hitz hasierako herskaria [ joan]
[jauna] etab . AZKUE-k (1919 : 458) eta GAVEL-ek ere (1920 : 415)
yoan eta doan-en arteko alde txikia aipatzen dute .
/n/-ren ondoren doazenak urriak dira eta ez dira hizketa
adierazgarriaren seinale . [d] herskaria, d-ren aldaera bustia izan daiteke
"man[ ]are, ondar, on(j]arren" , edo [d] g-ren aldaera : on[ ]o .
Azterketa akustikoetatik ateratako datuen arabera, badirudi
pertzepzio soilean oinarritutako klasifikapenek, ez dutela korrespondentzia
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bera akustikaren ikuspegitik; alegia, herskari eta hurbilkarien arteko
ezberdintasuna ez da ikuspegi artikulatoriotik egindakoa bezain tinkoa .
Hotsen ebakera aniztasuna izaten baita aunitzetan ezaugarririk nagusiena,
eta herskari-igurzkarien arteko ezberdintasuna momentuaren eta
hiztunaren arabera alda daitezkeela seinalatzen du PAGOLA-k .
Ikertzaile honek, analisi akustikoa egin ondoren, orain arteko
eskemak apurtzen direla neurri haundi batean diosku . Halaber, orokorrean
emandako transkribaketak ez direla azterketa akustikoaren bidez jasotako
erantzunetara egokitzen azpimarratzen du :

Ikusten da ez dela hain estua eta eraginkorra gertatzen ingurunea hots
hau ebakitzerakoan, ez bait da bokalartean joaten denean biguntzen,
armonia bokalekoaren kasuan, esaterako ; ez da nahi eta nahi ez
leherkari ere egiten sudurkariaren ondoren joaten denean ; eta
hasierako posizioari dagokionez ere, ez da atezu edo tentsio
gehiagorekin ahoskatzen, gertaera bokalikoak ere ¡kusi bait ditugu .
Bapateko begirada, anarkiko samarra dela ebakera esango genuke
(PAGOLA I, 1991 : 220)

Eta hurrengo orrialdean jarraitzen du :

Gehien ere, hots bat har daiteke erreferente gisa, sabaiko hurbilkari
ahostuna, agian, eta beste gertaera guztiak hots horren alofonoak
lirateke posizio zehatz horietan .
IV.3 .1 .2 .

Morfema

hasierako kontsonante

Igurzkarien

eraketa

Hitz hasieran ixketa bilakabide bat dela medio, baditugu yod
hotsaren kasuak . Aipaturiko forma hauek, oso nabarmenak dira Etxalekuko
mintzoan, eta hitz laxoaren ondorioz sortzen dira .
Hasierako bokala /e,i/ denean, eta ondoren /b, d, g, r/
kontsonanteak dauzkagunean, hurbilkari sabaiko ahostuna izango dugu .
Fenomeno hau oso argi entzun daiteke hizkera laxoan eta arinean batez ere
Etxaleku eta Basaburuko hizketan, zeinetan frikapenaren joera oso haundia
den . Ez da horrelako maiztasunez egiten Ultzaman, lehenago esan dugun
bezala, bokal arteko kontsonante horien estatusa tinkotasun haundiagoz
mantentzen delako edo .
Honezaz gain, hasierako /e-/-k ixtera jotzen du testuinguru
ezberdinetan, eta silaba edo hitz hasieran eta bokal aurrean, irristaria
kontsonante bihurtzen da, SALABURU-ren hitzek diotenez :

bi bokal edo gehiago segidan agertzen direnean eta horietako bat
goikoa denean,azenturik ez daukala, orduan, glide edo irristari
bihurtzen zaigu..(SALABURU 1984 : 150)
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*e- > *j- > ¡- / V
Honenbestez, hitz hasieran ez dugu [ea], [eo] talderik . e-z hasten
diren talde hauek, bokal arteko /b,d,g,r/ suntsitzen denean, glide
bihurtzen dira, bokal ertainen goraketa erregela dela medio . Erregela
honen bidez bokal ertaina, beste bokal ez-altu batek jarraitzen dionean,
goiko bihurtzen da .
Bokal ertainen goraketa :
[-behe] -> [+goi] /
V
Honen ondoren, glideen eraketaren erregela aplikatzen da eta
kontsonante igurzkaria izango dugu hasierako posizioan . Hona hemen hitz
hasierako bilakabide hauek, zeinetan e hasierakoaren ondoan, bokal arteko
/b, d, g, eta r/ desagertu diren eta azkenik [¡] gelditzen den hitz
hasieran 31 _
edaten > *eaten > iaten >[¡]aten
erakusten > eakusten > iakusten > [¡]akusten
edaten

-> [¡laten

erakusten

-> [jakusten

eraman

-> [¡]aman

egondu

-> [¡]ondu

edozein

-> [j]osin

egon
eduki
/edaten/
á
0
i
j
j

-> [j]on

-> [j]uki
Bokal arteko frikapena
Frikatiboaren desagertzea
e-ren ixketa
Irristariaren eraketa
Kontsonantearen eraketa

[laten]
Aurrean formulatutako erregela, zabal daiteke, -i-z hasitako beste
hitz batzuetara ere . Kasu hauetan, bokal arteko kontsonanteak desagertzen
3 lgilakabide

hau eta gaztelaniazko hitz hauen hasieran gertatzen dena, antzekoak
dira : Cast . hiedra, hierro, hueco, huevo etab . Hitz hasierako posizioan nahiz hitz
artean, bokal itxiek kontsonantizatze bilakabidea jasaten dute : [ j erro], [j ed ra]
[gueko]
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dira eta ondoren /i/ hasierako posizioan gelditu eta konsonantizatzen da .
Imozko jende askoren ebakera hauek hurbilkariaren eta herskaritasun
osoaren artean mugitzen dira, nahiz guk hemen herskarien ikurrez
transkribatu gehienak .
iratzarri

-> ¡atzarri

-> [j]acari-

irakiten

-> jakiten

-> [j]akiten

iruditzen

-> iuitzen

-> [j]uitzen

iluntze

-> iuntze

-> [j]untze

iaz

[j]az

¡haz
deusez
ekartzaidazu

-> diusez
-> ekartzaiezu

-> [!]usez
-> ekartza[y]ezu

Nafarroako Burundan ere bilakabide honen ondorioz, bi lexema 'bitxi'
hauek ditugu :
[xan] ('comer')
[yan] ('beber')
Lehenengo lexema, igurzkari belarez ahoskatua eta bigarrenaren
bilakabidea : *edan > ean > jan > [j lan . Badirudi bilakabide antzekoa jasan
zutela *e-z hasten ziren antzineko aditz asko, MITXELENA-ren hitzek ongi
adierazten duten bezala :
Es sin duda muy antiguo el cambio de *e a j-, que luego ha tomado muy
distintos valores según los dialectos ante raíces verbales con inicial
vocálica : com . jakin "saber" < *e-aki-n, oan 'ir' < *e-oa-n etc (FHV
119)

Fenomeno antzekoari buruz hitz egiten du HUALDE-k (1991 : 615-

624) ere, Arbizuko euskarari erreferentzia eginez :

Un caso interesante es el que presenta la evolución de las palabras
erosi y e osi. Ambas palabras han dado dos resultados alternativos. El
proceso histórico ha sido el siguiente : la segunda vocal ha tomado la
mora de la primera ; bien porque la le/ inicial se convirtió en
elemento no-moraico (una semivocal) o porque fue elidida . La
semivocalización de le/ hace que este segmento reciba el rasgo [+
alto]. Esto se debe a una tendencia universal a que las semiconsonantes
sean altas . (HUALDE 1991 : 621)

Azpimarratu behar da, Ultzaman bilakabide hauek ez direla hain
emankorrak, bokal arteko herskari ozenak tinkotasun eta egonkortasun
gehiago erakusten dutelako, beraz aipatutako bilakabide horiek ez dira
sortuko . Gogoratu ere, beti hizkera arineko erregistroetan gertatzen direla .
IZAGIRRE-ren testuotan (1967) honelako formak ateratzen dira
Altsasun : yon naiz (86 or) (= egon naiz), yakutsi (92 or) (= erakutsi) .
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Berriro ere Basaburuko hizkeraren eta Nafarroako mendebalderagoko
hizketen arteko hurbiltasuna agerian geratzen da, honako errealizazioek
erakusten dutenez .
Halaber, Etxarri-Aranazko euskaraz, honako adibideak daude : (ik .
KARASATORRE 1991 : 15)
josi/yosi (= erosi)
jan/yan (= edan)
yon (= egon)
yaaman (= eraman)
Baita ere Elkanoko euskaraz, nahiz sistematikoa ez izan, adibideren
bat testigatzen du BONAPARTE-k, (ONDARRA 1982 : 172) : yuki < eduki
(tener, haber) .
IV .3 .1 .3 . Aditz laguntzaileak
Fonetika sintaktikoaren beste fenomeno hau azpimarragarria
suertatzen da : aditz laguntzaileetako bigarren pertsonak hartzen duen
elementu protetikoa :
Hi yaiz
" yabil
" yago
Goi-nafarrera, -gipuzkeraraino luzatuz-, erronkariera eta aezkera
dira forma hauek erakusten dituzten hizkerak, AZKUE konturatu ahal izan
zenez 32 :

Esta y, como elemento paciente de segunda persona, figura en
flexiones de varias comarcas del dialecto alto navarro . Aun en
Oyarzun, Ondarrabia e Irun son todavía corrientes las flexiones yaz o
yaiz eres, yabil andas, yao o yago estás y yoa te vas . Yaz y yao son de
Oyarzun. ¿Se deberá esto a contaminación o más bien a que un tiempo
se haya dicho en esta misma variedad yi por i, como todavía hay en el
roncalés?¿ Tal vez alguien opine que esas yaz o yaiz, yago y yabil
contienen la misma y de Santa Yagueda, biar da Santa Yagueda?
(AZKUE

1931 : 222- 223)

Aezkeraz ere 2 . pertsona singularrean testigatzen da forma hau .
MITXELENA-ren arabera berrikuntza da . MITXELENA-ren ustez (FHV :
193), s -en frekuentzia haundia duten euskalkietan ere, s
batek
euskararen *j ordezkatu du : xakin, xan, xo . Baina aldaketa honek 2 .
pertsonetako aditz formen laguntzaileetan ez du eraginik izan, horregatik
aditzetako y- hau : (yaiz, yuen, yago) etab, berrikuntza dela baieztatzera
32 Elkanoko euskaraz : bayue, baue ematen ditu ONDARRA-k (1982 : 172) .
Badirudi, txandakatzen bada ere, GN hegoaldekoan ere erabiltzen dela .
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garamatza ; berrikuntza hau hasiko zen *y aldatzen hasi ondoren . LAFON
(KIEV, 24 : 165) ere arduratu da izenorde honetaz, beronentzat h- zaharra
da eta i-ren aurrean busti egin da, horrela erronkarieraren yi forma
azalduko litzateke .
MITXELENA-k aipatzen du beste posibilitate bat, (1988 I : 286) :
alde batetik berrikuntza izatearen alde makurtzen da, eta bestetik, aditz
forma hauek beti partikula baten atzetik joatearen ondorioz sortzen direla
dio: (ba-, bait-, ez-). AZKUE-k aipatzen duen yi (yire etab) forma, 2 .
pertsonaren izenordainaren funtzioan, analogikoa izango litzateke .

IV .3 .1 .4 .

Bokalarteko

/-d-,-g-,-r-/-ren

palatalizazioa

Ultzaman, bokalarteko herskari ahostunak dardarkariekin
txandakatzen dira, batzuk nahiz besteak ager daitezkeelarik . Goinafarreraz eta honen barruan Ultzameraz ere i-ren ondoko kontsonante
hauen bustidura suerta daiteke .
Adibide hauen bidez froga daiteke berriro ere bokalarteko
eransketan eta kenketan, berdin jokatzen dutela /d/-k eta /g/-k, euskal
fonologian kidekoak izanik ; eta orduan id- eta ig- taldeek i +bokala taldeek
bezelaxe funtzionatzen dute, edota iy- + bokala bezelaxe .
[b,d,g,r] kontsonanteak askotan frikatibatu ordez hurbilkariak izaten dira .
Gaztelaniaz ere antzeko fenomenoa testigatzen du LADEFOGED-ek
(1982 :148) belare ozenarekin :

"The Spanish [,y, ] is often not very fricative, and more like an
approximant" .
Hona nola sortzen den txandaketa hau Ultzameraz :
[d]eitzi
i[9. ]en
i[11 ]iteg
. ]íe
ata[r]íe
zarta[ 9. ]ie, zarta[rie oii[ . loa
i[g]ende

[y]eitzi
i[y]en
ita[y]e
ata[y]e
zarta[y]e
oli[y]oa
i[y]énde

Hizkera arineko hitz hasiera nahiz barruko errealizazio hauek,
bilakabide berberari egiten diotela erreferentzia ematen du . MITXELENAren, goi-nafarrerari buruzko honako hitzok diotenez :

Sobre todo en zonas guipuzcoanas y alto-navarras, y Qse han
palatalizado frecuentemente tras i: fiyatu '(con)fŕado', giyatu 'guiado'
< fidatu, gidatu; ŕyo 'subir' 'moler', 'ŕyortzi' 'frotado, restregado' <
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igo, igortzi etc . El resuldado de id- .ig- más vocal coincide en esas
comarcas con el de i más vocal. (FHV : 190)
Laburbilduz, Basaburuan eta Etxalekun bereziki, hauek dira
ebakera arruntak : yeitzi, io, iyo, itaye.(ik ETXAIDE 141 . galdera),
Muzkitzen : eíteje, Etxalekun : ütajá, Itsaso: ŕitajá, eta Berueten : it aje
transkribatzen du eta aldiz, Ultzamako herri askotan : igitegie, bokalarteko
/g/ belarea gehiagotan mantentzen da nahiz sistematikoa ez izan . 33 Halarik
ere, ebakera hau ez da sistematikoa, zeren Ultzaman bertan -g-, -ytxandaketak ohizkoak dira : igénde, iyende, iyéndia transkribatzen ditu
IZAGIRRE-k ere (ik . IZAGIRRE 1966 : 434)
Badirudi forma berbera testigatzen dela GN hegoaldean Erroko
errealizazio hauetan ere . Hauen ondorioz [ien] entzun daiteke, eta
Ultzamako herri batzuetan ere, Auzan ien
('subir') testigatzen du
Etxaidek . Erroko testuetan ere (SATRUSTEGUI, 1987 : 268-269) irakur
dezakegu : (cerura iian, iiateco, iiacen) .
Azpimarratu behar da, halarik ere, zerrenda honetako adibide
batzuk, birreraiketa faltsuen ondorioak direla . Adb . :jeitzi -tik, deitzi
sortu da . (FHV : 184) .
Adibide baten bidez azalduko dut aipatutako bilakabide hau . Ez dut
azpiko aurkezpenerako sudurkaria mantentzen duena hartu .
/z artegi a/
8
J
i
y

e
I sa,t aye]

Bokal arteko frikapena
-g
.-ren desagerketa
Glideen eraketa
Glidearen kontsonante bihurketa
Bokal arteko frikapena
Bokal asimilazioa

Kontsonante belareen bustiduraz, ahoskune aldaketaz gainera
artikulazioaren ahultzea gertatu dela esan daiteke . Bilakabide hauek,
hizketa arduragabekoaren ondorio izatea gerta daiteke, hurrengo lerroetan
OÑEDERRA-k esaten duenez :
Badirudi erregistro zainduek arduragabeek baino hizkera motelagoa
agertzen dutela . Beraz, bustidura gehiago egongo da hizkera
azkarrean geldiagoan baino, hau asimilazioaren mekanikarekin eta
bustiduraren balio estilistikoarekin erlazionatzen da . (. . .) guzti
honetatik ateratzen den hipotesia da bustidura asimilazio gutxiago
aurkituko dela hizkera zainduan hizkera lauan baino . (O Ñ E D E R RA
1990 : 98 )
33 Lexema hauen trankribaketarako, ikus ETXAIDE (1989 : 141, 225 . eta 146
galderak .)
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Igo/lyen banaketa geografikoari dagokionez, lehenengoaren
presentzia Imotz eta Basaburuan hasten da, ekialderago dagoen eremuan
-n-z bukaturiko aditz partizipioa nagusitzen delarik. Baina isoglosa ere ez
da tinkoa, iyan testigatzen baitu ETXAIDE-k (1989 : 225 . galdera)
Berueten (Basaburua) .
Beste atal batean sartu behar dira epentesiaren bidez sartutako [y]
igurzkari sabaikoa . Hauetan, [y], ez da Ig/-ren bustiduraren ondorioz
sortzen . Ondorengo bokalarteko [y], bokal antihiatikotzat hartu beharko
genuke :
bier -> biyer
deseo -> deseyo
beorra -> biyorra
Aipatu behar da, Ultzamera ez dela hiatoak apurtzeko joera duen
euskalkia . Alegia, beste euskalkietan morfema mugetan ohizkoa den
bilakabidea : ogi + a >*ogiye, zerri + a > *zerriye ez dira Ultzamakoak .
Dena den, kasu hauetan aurkitzen ditugu, oso sistematikoak ez badira ere .
IV.3 .1 .5.

Silaba hasierako

glideen

konsonantizazloa

Silaba hasierako posizioan, azentuatu gabeko bokal altuak
kontsonante bihurtzen dira ; /i/ bihurtzen da sabaiko frikatibo ozena (/y/
batez ordezkatua gure transkripzioan), eta /u/ frikatibo ezpain
hobietakoa, W-ren bidez ordezkatua .
Morfema mugetan mugatzailea eransterakoan, hurbilkari sabaiko
ahostuna izango dugu [y] eta honen eraginez, mugatzailearen hurbileko
asimilazioa sortuko da [a] -> [e]/[y]_ . Bilakabide hauek honako
ingurunean sortzen dira : bokal altu bat diptongoaren azken posizioan +
determinantea .
Hona hemen argiago :
be¡ + a
[y]
[beye]

artzai+ a
[y]
artza[y]e

goi + e
[y]
goye

gau + a
[W]
gabe

arrai+ a
[y]
arra[y]e

asnai 34 + a
[y]
asna[y]e

urdai + a
[Y]
urda[y]e

be.ye
a rtza .ye
34 gazt. rasquera
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arrá .y e
aurtza.y e
erro .y e
i ta .y e
asna .y e
urda .y e
ga.be
Erregela honek, bokal altu bat kontsonante bihurtzen du, silaba
hasierako posizioan . Horrela formula daiteke kontsonantizazio erregela
hau :
Kontsonantizazioa
[+ goi] --> [+kons] / [ Sil
Hauek dira pausuak :
anaie -> anaje > anaye
Fonema hauek silabatasuna galtzen dute, glideak bihurtzen direlako .
Glidea silabaren hasieran dagoenez, kontsonante bihurtzen da, "goi"
ezaugarria mantenduz, kontsonante sabaikaria, beraz . Agi denez, bi kasu
hauetan : hitz azkeneko muga *y eta -a mugatzailea elkartzean, adib .
atzai+a, edo glidea eta hurrengo soinuaren artean morfema mugarik ez
dagoenean adib . 'anaia'-ren kasuan, ez da * y > § /__V sortzen ;
erronkarierako ana[§ ]e-ren kasuan bezala . Honenbestez, argi dago
morfema barruko *y-ak, [y] bihurtzen direla : ana(yJe, o[y]an, le[y]o
etab . izango ditugu .
Honenbestez, baditugu bi alofono hauek, "onyo" on[ j ]o eta "anaye"
ana[y]e adibideen bidez ikus daitezkeenak : kontsonante sabaikari ahostuna
kasu batean, eta frikatiboa beste batean, beste herskari ahostuneetan
gertatzen den bezala : adib . [d] eta [á ], [g] eta [s ], [b] eta [b ] .
IV.3 .1 .6 .

[x]-ren

deskribapena

eta

tratamendua

[x] Belare, igurzkari, ahoskabea .
Ahoskuneari dagokionez, mingainaren atzeko partea, sabaiari
hurbiltzen zaio g baino barrurago eginez . Hurrengo bokalaren arabera
ezberdintasunak sortzen dira : a, o, u-rekin askotan ubularra egiten da eta
e, i-rekin askoz aurrerago ahoskatzen da . Gaztelaniaz, ebakera enfatikoan
[x]-k ahogingilaren dardara sortzen du .
Igurzkari belareak presentzia haundia dauka eremu honetan ;
gainera, aldaera belarea eta sabaikariaren banaketak isoglosa
esanguratsuenetariko bat osatuko du . Horregatik, hurrengo lerrootan
aztertuko dugu euskarazko fonetikaz aritu diren ikertzaile nagusiek zein
nolako tratamendua eman dioten alofono edo fonema horiei .
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TXILARDEGI-k eta GAVEL-ek, /j/ fonemak, euskalkien arabera balio
fonetiko ezberdina daukala diote . ROTAETXE-k proposatzen du : /x/ alde
eta bestetik, /d'/ leherkaria eta /y/ igurzkaria ezberdintzen
batetik,
ditu . SALABURU-k eta N'DIAYE-k 35 diote /x/ fonema guztiz bazterrekoa
dela Baztanen maileguetan ez bada . PAGOLA-k Txistukarien definizioak
ematerakoan, fonema bezala aurkezten du baina ondoren alofonotzat

konsideratzen du . ECHENIQUE-k 36 ere (1979 : 66) alofonotzat edo
fonematzat kontsideratu behar den planteatzen du .

Jjl/fxl-ren banaketa geografikoa
Jakina denez, yod zaharrak ondorio ezberdinak eman ditu
euskalkietan . Hasierako posizioko *y-ren bilakabideak honelako pausuak
jasan omen ditu : y > dz > z > s > x . Gaur egun bizirik dirauten dialektoetan

bilakabide honen pausu ezberdinak isladatzen dira : lapurteraz (L) eta
goinafarreraz (GN) [y], behenafarreraz (BN) eta Bizkaiko zenbait
eremutan

[di], Xubereraz (zl, erronkariera is], eta Gipuzkeraz eta

Bizkaiarekin mugakideak diren eremuetan Ixl .
Nafarrora hurbilduz, esan behar da, [j] eta [x] soinuen arteko muga
MITXELENA-k Irun eta Ohiartzun-en artean ezarri zuela, bi hauek [x]
ahoskatzen dute ; aldiz, Nafarroako Beran, Goizuetan, eta Hendaian (j]
hartu dute .

Bi igurzkari hauen arteko isoglosak argi zatikatzen du gure
eremua, alde batetik : Ultzama, Atetz eta Anue haran osoak, Imotz haraneko
Muzkitz herriak eta Basaburuko honako herriak : Beruetek, Arraratsek eta
Igoak, hauek

[1] hartu dute, eta beraz, ebakera kontserbatzaileagoa

erakusten dute . Honenbestez, azken hauek, ipar eta GN hegoaldeko (Erro,
Auritz) eta Lapurdi hartzen duen isoglosaren barnean kokatuko genituzke .
Bestaldetik, [x]-en eremua Imotz eta Basaburuko beste herriei
dagokie . Eta honenbestez, herri hauek Gipuzkerarekin lerratzen dira,

35 Le phoneme /i/ apperait dans I'inventaire des consonnes car on a vu qu'il
figure á I'initiale de mot devant voyelle et en position intervocalique ( . .)/x/ est
un phonéme marginal qui n"apparait que dans les emprunts recents . (N"DIAYE
1970 : 17)
36

*Nos queda aún por tratar un punto de enorme importancia, a saber, el
preguntarnos si el sonido adoptado en vasco ha llegado a constituir un verdadero
fonema dentro del sistema del euskera, o si se trata, en todos los casos en los
que aparece, de meras variantes alofónicas'
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Burundako hizkerarekin eta GN barruan, beste honako haranekin : Araitz,
Larraun, eta baita goi-nafarrera hegoaldekoaren Gares-ko hizkerarekin .
Aipagarria da, eremu honetan herri bakoitzak eusten diola bere
aldaerari, nahiz eta herri hauek oso hiztun gutxikoak izan eta hurbil
hurbilean egon . Muzkitz adibidez, [il-ren eremukoa da, Oskotz, bi
kilometrotara dagoen herria, [x]-enekoa .
Ondoren markatuko dudan isoglosak bete betean zatikatuko du gure
eremua .
Ikus jod hotsaren Isoglosa,

6. mapa.

Isoglosa honen arabera, argi ikusten dugu aintzineko formak
hobekien gordetzen dituen eremua honako hau dela : behe nafarrera,
lapurtera, eta G .Nafarreraren zati bat ; ultzamera honen barruan kokatzen
delarik. Agi denez, ultzamera bitan banandua geratzen da, fonema honen
ebakerari dagokionean .
Guri azpimarragarria suertatzen zaigu fonema belarea atxiki duten
formek berrikuntzako joera gehien daukatenak izatea . Alegia, [j] forma
zaharragoa mantendu da alde batetik, Ultzama, Anue eta Atezko herrietan,
GN hegoaldetik hurbilago daudenetan, eta bestetik : Basaburuko herri
isolatuenetan (Arrarats, Igoa, Beruete) . Banaketa honek honako
baieztapena egitera eramaten gaitu : [j]-ren hedakuntza haundiagoa izan
zela, eta fonema belareari erresistentzia haundiena jartzen dioten herriak,
ekialderago daudenak direla, alde batetik, eta bestetik isolatuen daudenak
ere .
Ezaguna da, [x] igurzkari belare ahoskabearen ebakera,
-gaztelerazko "j" bezalatsua dena-, gero eta gehiago hedatzen doala, eta
egunetik egunera lurralde gehiago hartzen ari dela . Gaur egun [x]-en
ebakera nagusi den eremuetan ere, urte batzuk lehenago [1] ebakitzen zen .
Esate baterako, Goldaratzen, gaurko ebakera orain dela ehun urteko
dokumentuekin alderatzen badugu, fonema honen adopzioa noiz gertatu zen
frogatu ahal izango dugu . Garai horietan (mailegu berrietan eta liturjiako
hitzetan aurkitzen zen bakarrik) . Gaur ordea, [x] erabiltzen da yod
zaharra ordezkatzeko . Horrela dio SATRUSTEGI-k, fonema honi buruz
Goldarazko testuaren iruzkinean :
En el contencioso i/j, destaca abrumadoramente la primera letra ;
iaquin (11), jaiodichecen (24), iositula (41) ; pero se observa
también la presencia de j: juntacen (11) . (SATRUSTEGUI 1987 :

319)
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Bestaldetik aipatu behar da [s ]-en presentzia testigatuko dela
aintzineko -s - izan denetan, bakarrik, adib . -xe atzizkian 'xea' menudo,
edo erromantzeetako maileguetan .
Maileguen ugaritasunak [x]-ren ugalketa haundia eragin du . Halarik
ere, [j l-ren eremuan, (Ultzaman, Atetzen eta Anuen), badaude ingurune
batzuk zeinetan alofono belarea erabiltzen den . Honako hauek dira :
a) Maileau berri guztiek Ixl-ekin ahoskatzen dira ;
[x]ertsia
ba[x]atu
m a[x]o
[x]unta
benta[x]a
b) Ixeal Atzizkia,
Atzizki honetan ere [x] alofono belarearen presentzia dugu :
zura[x]ia
jenda[x]ia
mintza[x]ia
d) Hurrenqo lexemahauek
[xal "ja, ja ere" (= ezer ez)
[atixe] (= atije 'estornudo')
e) Liturjia eta erlijio hitzetan .
Dudarik gabe, liturjia eta erlijio kutsuko hitzetan ohizkoa da
igurzkari belarearen ebakera . Idatzitako katezismoek agerian uzten
dutenez, denak [x] ebakiz (ik . ASTETE-ren katezismoak in IBARRA : 1992) :
jurementuec
juzguetuec
projimoa
lujurie
Jesu-Cristo
birjiñe
Aipagarria da (xJangoiko lexema, hitz hasieran [j] ohizkoa den
eremuan [x] ebakitzea .*y > x bilakabidea arrunta dena Gipuzkoa osoan,
gertatu da ultzameraz ere [xJaungoiko lexeman .
Lexema honetako ebakera belarearen hedakuntza, Nafarroako beste
euskalkietan gertatu denarekin erlazionatzen da . Erronkarieraz ere, [s ] -
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en ebakera ohizkoa den tokietan, [x] hedatu baita . Mende honetan, badirudi,
Gipuzkoako apezek edota Nafarrokoek Gipuzkoako apezgaitegietan izandako
heziketa dela medio ere azal daitezke . Azkenik, gaztelaniaz belarez
eraikitako maileguek ere, bultzatu dute ebakera hau iraunkor egiten . 37

IV .3 .1 .6 .1 .

[§ ] -en

diakronla

Ezin dugu ahaztu diakroniaren garrantzia, fonema hauen banaketa
aztertzeko orduan . MITXELENA-k dioenez [§ ] fonema beti mantendu da :
Con respecto al paso de *j- a

s

y x en territorio español, se piensa

generalmente que s ha sido el estadio intermedio en todas partes" eta
beherago : 'es importante, no obstante hacer constar que en área vasca
donde s ha pasado a x, tanto en posición inicial como intervocálica, s
no ha dejado de existir. (FHV : 170)
ECHENIQUE-k bi arrazoi ematen ditu, yod bilakabidean suertatutako
burutzapen ezberdinetan, nola ez den nahasmenik sartu adierazteko . Alegia
(G)-n batez ere, [§ ]-tik, [x]-ra gertatu den bilakabidean, eta *j > [x]-ra
aldatu den tokietarako . 38 Ekialdeko hizkeretan (aezkeraz, erronkarieraz,
zaraitzueraz), eta GN hegoaldekoetan (Egues, Oltza, Artze, Huarte-Arakil),
sabai-aurreko igurzkarian [§ ] soinuan berdindu dute, ahostuna atzeratu
beharrean, ahoskabetuz . Aldiz, gipuzkera izan da batipat, jatorrizko [§ ]
eta *j nahastu ez dituena .
Euskararen sustratoaren eraginari egozten diote txistukarien
ahoskabetze hau MARTINET-ek eta GAVEL-ek ere .3 9

37 Horrela dio HUALDE-k :'For whatever reasons (Guipuzcoan priests, education
of Navarreese priets in Guipuzcoan seminars) the pronuntiation of [x] inthe
words for 'sir'/'lord' (used to refer to both God and the parish priest) and for
'God' seems to have had a difusion of their own . This has, doubtlessly, been
helped along by the previous existence of Spanish loans with that sound in the
borrowing dialects' (HUALDE 1987 : 32)
38 Hauek dira arrazoiak . (Ik. PAGOLA, 1992- I : 204)
a) Ahoskabetu egin zelako, edo ahoskabe-ahostun bereizketa galdu egin zelako .
b) Ahostunak artikulaketa puntua atzeratu egin zuen ahostasuna galdu aurretik,
ahoskabeak, ordea, bere puntua gorde zuen . ECHENIQUE-k (1979 : 63-64)
horrelaxe dio : 'Ello implica que la sonora debía de estar diferenciada de la sorda,
hecho que pudo estar favorecido porque la sonora contaba en vasco, con el
carácter africación [ . . .] lo que suponía un rasgo de diferenciación frente a la
sorda que no contaba con tal africación' .ECHENIQUE M .T . 1979, 'Implicaciones
dialectales y repercusión fonológica en el sistema palatal vasco derivadas de la
interferencia de un fonema castellano' RESEL 9-1, 59-66 .
39 Horrrela dio IRIBARREN-ARGAIZ-ek (1993 :396) : 'Hace unos sesenta años H .
Gavel atribuyó este cambio a la influencia de hablantes de vasco, o de un relativo
dialecto cántabro . Más tarde Martinet volvió a presentar esta teoría . Considera
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Gure eremuan, ekialdeko euskalkietan ez bezala, "j zaharraren

ordezkapena ez da sistematikoki [§ ] izan, 40 baina hots hau eridengo dugu
erromantzeetako mailegu zaharretan, gero ikusiko dugunez . Kasu batzuetan
txandaketa testigatzen da, adib . IZAGIRRE-ren testuan, belare eta
sabaiaurrekoaren txandaketa eriden daiteke honako hitzean : axola,
axolakábia baina ayola hartu (lat . < anxia-tik eratorritakoa ; badirudi
kanpotikakoa dela hitz honen bustidura, gaskoinerarena agian . (ONEDERRA,
1990 : 220)

Hurrengo lerrootako mailegu batzuk, erromantzeetako mailegu
zaharrak dira, sabaiaurreko ahostuna eta ahoskabea zuten hitz
erromanikoetatik datoz . Kasu hauetan ez da *y bokalartekoa aldaketa
jasaten ari dena ; aitzitik, [§ 1 / I x ] -en arteko txandaketa da euskara eta
gaztelaniaren artean aztergarria dena . [x]-ra aldatzen du gaztelaniaz, eta
euskaraz [§ ]-n gelditu da .
Horregatik, zerrenda honetan ultzamako errealizazioak eta
gaztelaniazkoak parekatuko ditut . Hitz bakoitzak etimologia eta bilakabide
ezberdina izan duenez, ondoan jartzen ditut latinezko edo erromantzeko
forma . Garrantzitsuena da azkenean gaztelaniaz belare izatera heldu dela,
eta ultzameraz [§ ] .

Ultzameraz
[§ ]

Gaztelanlaz
[ x ]

perrexille
puxike
paxa
paxu
mataxa
xagona

perejil
vejiga (lat . vessica)
faja (lat . fascia)
fajo
madeja ( lat . mataxa)
jabón
(ant . xabon)

que los hablantes de euskera no experimentarían dificultad para reproducir las
sibilantes sordas deI antiguo castellano, fricativas o africadas, pero en cambio se
sentirían inclinados a reemplazar las sonoras por sus sordas equivalentes' .
Honako banaketa diakronikoa ekartzen du :

sonoras

/dz/

sordas

/ts/

fusión

/ts/

/z/
/g/

luego /8/

luego /x/
/c/

/c/

40 Bilakabide hau gertatu da bereziki gaztelanairen harremanetan egon diren
dialektoetan, hauetan hizkuntz erromantzeen eragina izan da eragin haundiena
egin duena .
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mortaxatu
Xuarbe
karkaxu
potaxa
lixu e
txunke/zunke

amortajar
Juarbe
gargajo ( ant . curculio)
botijo
lejía (lat . lixiva)
juncos

Bi eragin hauek, hurrengo lexema honetan agerian gelditzen dira :
'jainkoanpaxa' [x]ainkoanpa[§ ]a, (= arco iris). Alde batetik, hitz
konposatuetako lehenengo lexeman [xainko], erromanikoak ez diren zenbait
hitzetan ere, [x]-en eragina zabaldu da, agian erlijio kutsuarengatik edo .
Bigarren lexeman, ordea, sabai-aurreko igurzkaria mantendu da, lat.
fascia, palatala Aragoieraren eraginarengatik sortua dirudi . (cf . Aragoiko
fa (s 1 a .
(MENENDEZ PIDAL 1973 : 150) . Gazteleraz jasotako
txetxekarien belaretzea, ez zen inguruko beste zenbait erromantzetan
gertatu .
Maileguen intearazioa
Hurrengo lerrootan, [x] soinuan oinarrituz, soinu mailegatuen
integrazioari buruz zertxobait esan nahi dugu .
Mugaz honunzko dialekto guztietan, [x] soinua daukate beren
inbentarioan ; maiztasuna eta kokagunea da aldatzen dena . Aurrean esan
dugunez, ultzameraz ere mailegu berrietan [x], -igurzkari belare
ahoskabea- hedatzen ari da, gaztelaniaren eragina gero ta nabarmenagoa
delarik . Gaur egun, badirudi igurzkari belarez ahoskatutako mailegu horiek
gero eta gehiago entzuten direla eta hizkuntz lorpenean horiek
funtzionatzen dutela, lexikoan zuzenki sartzen direlarik . Hona hemen :
ba[x]atu
[x]ertsea
ma[x]o
[x]obar
[x]urementuek
[x]a ere
bide[x]ia
ki[x]era
Hurrengo zerrendaren bidez, ikusiko dugu mailegutza hau ez dela
bapatean sortu, mailegu zaharragoek [j] baitute, eta berriagoek /x /41 :

41 Zaila da esatea noiz den mailegu bat zaharra eta noiz berria, baina argi dago
kolejio, bidejia eta horiek besteak baino askoz berriagoak direla . Hauetan
gaztelaniazko [s ] -> [y] bihurtzen zuen erregelak ez du funtzionatzen . Aldiz,
zaharragoetan gazt .[x] untar -> ultz . [y] untetu egiten zuen .
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Mailegu

Ulolastatu

zaharrak

Mailegu berriak
[x]ersei

[j]ende

[x]obar

[j Jornala

bide[x]ia

[j luntetu

kole[x]io

Fonema honen bi alofono hauen bitartez, maileguen estratifikazioa
gelditzen da agerian ; soinu belarearen adopzioa nahiko berria dela frogatuz .
Ikus adibidez [yornala] esaten zela 1966 urtean (IZAGIRRE : 1966), eta
suposatzekoa denez, nahiko mailegu berria izango zen . Honenbestez,
gaztelaniazko [x], [y] bihurtzen zuten ultzameraz .
Gaur egun ez da horrela, horregatik, errealizazio hauek honako
hipotesia baieztatzera datoz : soinuen mailegutza ez da lexikoian bapatean
sortzen, baizik eta hasten dela hitz multzo batean, eta gero pixkanaka
lexikoian zehar hedatzen doala . [x]-en hedakuntzaren fenomenoa, azal
daiteke, hein batean bederen, eredu suprarregionalak sortutako eraginaren
bidez .
SALABURU-k
belareari halaxe dio :

ere nahiz eta fonema maila ez eman igurzkari

Argi dago haurrak ez duela arau bat [x] (j) soinua (s] (gure x)
bihurtzeko, garai bafetan Arau hori bazegoen ere . Esan dudan bezala,
gaur egun (xJ gero eta gehiago entzuten da mailebuetan eta behin
mailegu horiek gorputza hartuz gero [x] matrizeak agertu beharko
du Baztango Soinu Egitura Taulan ere . (SALABURU II, 1984 : 128)

Badirudi hizkuntz lorpenari eman beharko diogula kasu honetan
garrantzia . Dialektoen arteko ukipenezko eremuan gaude eta forma
berritzaileak erraztasun haundiagoz onartzen dira . Bi sistema ukipenean
sartzen direnean, bilakabide arruntena forma baten hedakuntza da . Kasu
honetan argi dago, fonema belarea dela zabaltzen ari dena eta ondoren
hizkuntz lorpenean gero eta presentzia haundiagoa izango duela [x]-k .
Zentzu honetan interesgarriak dira ANDERSEN-en hitzak :
But it seems reasonable to assign language acquisition an important
role also in the formation of compromise systems -such as where
the (etymologically) irregular incidence of a given phoneme (or
phoneme combination) in the lexicon of a transitional dialect is
intermediate between its regular presence and its regular absence
in dialects on either side of the transitional area . (ANDERSEN 1988 :
53)

Hizkuntza bateko morfema bat, beste hizkuntza batera mailegatzen
denean, sistema fonetikoan nolabaiteko interferentzia sortzen du . Izan ere,
hizketan sortutako interferentziak edo hizkuntzan sortzen direnak
ezberdinak dira :
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In speech interference is like sand carried by a stream ; in language,
it is the sedimented sand deposited on the botton of a lake.
(WEINREICH 1975 :11)
Askotan hizkuntza batean sortutako interferentzia bilakabideak,
elebidunengandik abiatzen dira, ondoren iraunkorrak egin eta azkenik
sisteman integratuak gertatzen dira .
Funtsean arazoa da azaltzea, mailebatutako morfema bat -S- nola
integratzen den P ereduan . Interesatzen zaiguna da jakitea zein irizpideren
bidez, edo zertan oinarritzen den mailegu hau integratua izateko . Hiztuna
elebiduna bada, saiatuko da erreproduzitzen mailebatutako morfema hau
bere soinu orijinalekin ; elebakarra bada, ziurraski, egokituko du mailegu
hau bere eredu fonetikora .
Hautaketa honetan badago kontutan hartu beharreko beste puntu bat :
hiztunaren jokaera mailegatzen duen hizkuntzarekiko . Hizkuntza honek
baldin badu ospe kultural edo sozial haundiago, mailegu zehatz baten
ebakerak suposa dezake nolabaiteko estatusa edo heziketa maila . Dudarik
gabe, faktore sozio-kulturalek hala nola norbanakoarenek ere erlazioa dute
jatorrizko soinua mantentzeko egiten den esfortzuarekin .
Halarik ere, kasu konkretu batzuetan, forma prestigiodunak batzuk
izan daitezke, eta beste kasuetan besteak . Aezkeraz, oro har, ekialdeko
hizkuntzetan bezala, txistukari sabaiaurreko igurzkari ahoskabeak
ordezkatzen du *j zaharra, baina
hiztun komunitate parte batek [y]
erabiltzen du . Euskalki honen ikertzaileek diotenez, prestigioari egotzi ahal
zaio honako hau :
(. .)bereziki gizonen artean gertatzeak, prestigiotzat hartu delako
erabiltzen dela pensatzera garamatza, berrikuntza gisa hartu behar
dugula. (CAMINO 1991 : 439)
Mailegu ugariaren integrazioaren ondorioz, -hauetako asko
partzialki asimilatuak direnez-, hizkuntza hartzaileetan aldaketa haundiak
sor daitezke . Aldaketa hauek direla eta sekuentzia berriak sortzen dira
beste hizkuntzetan ere 42 .
Argi dago gaztelaniak eragina duela Ultzamako sistema fonetikoan .
Maileguen integrazioa euskararen sistima fonetikoan azterketa sakonagoa
mereziko lukeen arren, helburua da aurkitutako zenbait bilakabidez argia
botatzea .

42 Adb . ingeleraz hitz hasieran v- eta z- ; frantseseraz azkeneko -ng ; judueraz
hitz hasierako dl- . Honetaz gain, fonema berri horien integrazioaren ondorioz
ezberdintasun berriak sor daitezke : /e , n / , / e , n / -tik ezberdinduz judueraz,
edota ta /f/ eta /xv/ Errusierazko dialektoetan . (WEINRWEICH 1963 : 27)
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Aurrean esan bezala [x] belarea fonema berria da, eta ez da
oso paper garrantzitsua
jatorrizkoa
euskararen sisteman . Maileguek
jokatu izan dute fonema honen hedakuntzan . Horrela bada, aurrean egindako
estratifikazioan,
elebakarrak ziren hiztunak (euskaldun zaharrak)
elebidunak egin zirela adintsuak zirenean froga daiteke .
Hauek egindako egokitzapen fonetikoak eta hiztun gazteek egindakoak
alderatzen baditugu, argi ikusiko dugu gaurko gazteek fonema arrotzak
hobekiago mantentzen dituztela, eta [y]-z ebakitako guztiak (yuntetu,
yornala), gaur [x]-z egiten direla .
Horrela aipatzen du WEINREICH-ek ere, Noruegako pertsona
helduak Estatu Batuetako emigranteak, noroegieraz mintzatzean lake /lek/
ebakitzen dute : ume elebidunek, ordea, ahoskera hobeagoa dutenez, /lejk/
ahoskatuko dute . (WEINREICH 1975 : 27)
Hizkuntzalaritza teorikoak, maileguen integrazioari buruz garatu

dituen proposamenak hurrengo autore hauen eskuetatik datoz :43

Jakobsen : "Eraztunaren eredua" deiturikoa proposatzen du .
Mailegutzaren prozesua, eraztun konzentriko batzuen itxura dauka .
Hizkuntza batean sartzen den mailegu bat, kanpoko eraztunetik hasten da,
eta zenbat eta integratuago egon, zentrutik hurbilago egongo da . Hitz bat
integrazio bilakabide honetan gera daiteke, alegia, kanpoko eraztun
horietako batean . Mailebatutako item guztiek ez baitiuzte hizkuntz
hartzailearen ezaugarri fonetiko, morfologiko eta fonologiko guztiak
konpartitzen .
Holden 44 (1976) : Honek "erakarpen magnetikoaren printzipioa"
aurkezten du . Adaptazio bilakabidea, lengoaiaren barruko ordezkaketen
indarraren arabera suertatzen da . Unitate arrotz batek ordezkaketa jasaten
du, ordezkatze prozesuaren indarraren arabera .
Hyman 45 (1970) : Honen proposamenek ez dute azalpen egokirik
ematen, ez baitu argitzen bi soinuetatik zergatik aldatzen duen erregularki
bat edo bestea .

43 ik . HURCH & OÑEDERRA (1988 : 159-162 ) Halarik ere, autore bakoitzaren
bibliografia aipatzen dut, bibliografia orokorrean ez baitago .
44 HOLDEN, K . ; "Assimilation rates of borrowings and phonological grammars',

Language 52, 1976, 131-147 .

45 HYMAN,L . ; 'The role of borrowing in the justification of phonological
grammars", Language 52, 1976, 1-48 .
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Beste autore batzuk garatzen ari diren eredua Lovins (1974,
1975), Ohso46 (1972), Bjaerkan (1982), integrazioa eta eredu
berberaren mantentzearen artean mugitzen dira 47.
Bestaldetik, [x] fonema belarearen hedakuntzak "kutxa hutsen' edo
"holes in the pattern" teoriaren bidez izan dezake azalpena . Honekin
adierazi nahi da, fonema arrotzak sisteman integratuak izan daitezkeela
lekua egiten bazaie . Euskararen ereduan etxetxo (casilla) hori hutsik
zegoelako .
ZARABOZO-rentzat soinu baten hedakuntzaz ari gara, erregela baten
mailegutzaz baino areago :
I think the most reasonable way of looking at this problem is to
consider it an instance of the diffusion of a particular sound from one
language to another rather than the borrowing of a phonological rule .
In basque the rule /y/ -> /x/ would then be what Vennemann calls a
"typological adjustment rule" . .motivated by a momentary imbalance
in the segmental system (ZARABOZO, 1972 :160) 48

IV.3 .1 .6 .2 .

/k/

eta Ix/-en

arteko

alternantzia

Aurrean esan bezala, hots belare hau sisteman integratzen badoa
ere, zailtasunak sortzen ditu ahoskeraren aldetik, eta oraindik badira
maileguetan eta fonetika sintagmatikoan, hots honen ordez herskari belarea
[k] ahoskatzen dutenak . Beraz, igurzkari belarearekin alternantzian
agertzen da ; isoglosak markatzea zaila bada ere, herri bakoitzak eusten
diolako bere aldaerari, honako adibideak aztertuko ditugu :
billabar[k]iñe (Ultzama)
billabar[x]iñe (Oskotz)
[X]acinto /[k]axinto (Izen berezia)

46 0HSO . ; 'A phonological study of some English loanwords in Japanese', OSU-

WPL 14, 1972, 1-26 .
47 LOVINS, J . ; 'Why loan phonology is natural phonology', CLS Parasession on
natural phonology, 1974, 240-250 .

48 Artikulu honetan Robert King-en argudioak errefusatzen ditu ; azken honen
ustez 'A rule is borrowed with the same or greater generality, but not with
lessened generality' . ZARABOZO-ren arabera, baieztapen hau ez da baliogarria
euskararen bi kasu hauetarako . Xubereraren /ü/ fonema, eta /y/ /x/-en
aldaketarako ; eta pensatzen du uhinen teoriaren arabera zabaltzen direla soinu
hauek. Esate baterako Xubereraren /ü/ soinuak ez du hedakuntza berbera Xuberoa
guztian ; zenbat eta urrutiago dagoen Bearnetik, erregelak indar gutxiago izango
du .
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xikara > kixara, kixera (=jícara)( Auz ., Ar. Beu .) .
Metatesia eta ondoren bokal asimilazioa gertatu da lexema
honetan 49
Aurrean esan bezala, hots hau aienatzeko joera suertatzen da
batzuetan, baina besteetan txandaketa garbian sartzen da, eta [x] hotsak
ordezkatzen du arruntago den [k], honako kasuan bezala :
ma[k]iña . (Beste euskalkietan)
ma[x]iña . (Etx. Ultzama)
Badirudi beste euskalkietan ere gertatzen dela fenomeno hau . Ikus
dezagun zehatzago gure eremutik kanpo non gertatzen den delako bilakabide
hau :
SALABURU-k aipatzen du zentzu adierazgarria eman nahi diotenenan
Kinkua erabiltzen dela Jinkua-ren ordez . Txandaketa hau kitu jitu hitzean
gertatzen da . Lehenengo, aferesia egin ondoren, belareko igurzkaria dute
hasierako posizioan gure eremu osoan, baina iparralderago(Baztanen
etab .), belare leherkaria egiten da . Adierazgarrritasuna bide da arrazoia
ere, kaxinto ahoskatzeko, [x]acinto belarearen ordez, izen berezietan oso
ohizkoa baita, eta gainera hurrengo fonema txistukariak gauza bera
iradokitzen du .
Halaber, aezkoako adinekoek [k] ahoskatzen dute zenbait mailegutan :

poekenplo, kuntatu, baita Bonapartek ere aezkeraz idatziriko dotrinetan "ez
cauna" (= ez jauna) ematen du . (CAMINO1991 : 440) . Halaber, ezkauna/
ezjauna /ezkope dugu Oltza eta Goñi-ko euskaran . (ONDARRA 1982 : 163)

Bi fonemen txandaketa hauen arrazoia, artikulagunearen
atzeraketan egon daiteke . Hersketa sortu da leherkaria bihurtuz, [x] > [k]
eginez . Iparraldean ere, horrelako fenomenoa gertatzen da (ik . GAVEL
1920 : 119-120)
C est qu "en certain es régions on ne sait pas prononcer convenablement

le j aspiré de ces deux mots, et l'on fait une gutturale sourde, disant
kauna et kaunqoikoa, comme on dit aussi dans les memes localités
Kosé pour José, Kenobeba pour Jenobeba ".

Adibide hauetako asko izen bereziak dira . Jakina denez, izen
propioetan adierazkortasuna erabiltzen da askotan, hots bustien bidez
adierazi ohi dira goitizen eta leku izenak . Hartara, [k] fonema da, hein
batean bederen, [x] belarearen aldaki adierazgarria, aipatutako adibide
batzuetan gutxienez . Besteetan, artigulagunearen aldaketan egon daiteke
arrazoia .

49 Jikara hitza, gaztelaniaz ere oso berandu dokumentatzen da ; Corominas-ek
1540 urtean eman zuen lehenengoz, Ameriketatik ekarritako hitza dugu, azteka
hizkuntzetako 'xicalli' batetik .
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IV .3 .1 .6 .3 .

/s/, /"s/

eta

/x/-en

arteko

txandaketa .

Igurzkari ezberdinen arteko txandaketa eriden daiteke kasu
batzuetan ; zehatzago izanez, igurzkari eta txistukarien artean . Azter
dezagun honako adibidea : js I aski (orok .) I[x]aski 'cesta' (Etxaleku) .
Bizkar-hobietakoa eta sabaikariak belare egiten dira artikulazio
puntua atzeratuz, banaketa diatopiko tinkorik egin ez badaiteke ere .
Halaber, kere(s I ak (Gerendiain)/ kere[xJak (Alkotz) / kerekak (Ultz .) .
(lat. arrunteko ceresia) .
Burundako euskalkian ere, txistukari eta igurzkari belareen arteko
txandaketa testigatzen da : (IZAGIRRE, 1967 : 70) : [x]aunka gutxi 'pocos
ladridos' 50
Bigarren adibidean, [s I aski / [x]aski txistukari apikaria,
igurzkari belarea bihurtzeko, badirudi tarteko bidea izan dela sabaikari
bat. 51 Eskema honen bidez aurkeztu dut, nere ustez suertatu diren pausuak .

[ s]
[ s ] aski

[s]
kere[ § ] ak ->

[ x]
kere[ x ] ak

*[ §]
* [ § ] aski - >

[ x]
[ x ] aski

50 Txistukari bizkar-albeolare eta igurzkari belarearen arteko txandaketa /s/
eta /x/ aurki daiteke Oltza eta Goñin ere : izan, ¡jan, izandu, ijandu, izen, izendu
(tener, haber, ser) : Olza, Goñi . Ikus ONDARRA (1982 : 156 ) . 153 orrialdean, 74 .
oinpeko orrialdean dioen bezala, ' creemos que en todos esos casos se trata de la
jota castellana .' Beste lexema honetan ere, erronkarieraz bezala : bejala, bezala
ematen ditu . (171 or)
51 Txistukarien arteko txandaketa hau gaur arte iraun du gazteleraz ere : cosecha
ant . cogecha, eta tijera, ant. tisera .
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IV.3 .2 .

/f/

IV .3 .2 .1 .

FONEMA
Deskribapena

/f/Igurzkaria, ezpain-hortzetakoa, ahoskabea .
Beheko ezpainaren barne ertzek goiko hortzen puntak ukitzen
dituzte, aireari bidea eginez . Ahogingila itxita, sudurtzuloetako pasabidea
ixteko, airea, mingainaren laguntzaz irteten da eta mihia hurrengo
kontsonantearen ahoskunerako prest dago .
Jakina denez, aintzinatasunaren aldetik, esan behar da hots honen
presentzia euskal sistema fonetikoan ez dela zaharra . Hona IRIGOYEN-ek
dioena, (1977 : 236) 52
En el siglo XI hay testimonios que inducen a aceptar que una b- había
ya evolucionado a f- entre hablantes vascos, cuya pronunciación
terminó por incorporarse a su sistema fónico.
MARTINET-en arabera, /f/ ezpainbikotik abiatuz, airearen kanala
irekiko zen ezpainetan, honen ondorioz hasperenketa bat sortuz . Latinaren
hasierako /f/-k, ez zuen ordainik euskaraz, eta beraz ahoskabe
hasperendua bihurtuko zen : *ph ; ondoren ahultze gehiagorekin euskararen
sisteman hurbilen zegoen fonemak ordezkatuko zuen . Horrela b, g, ahoskabe
bihur zitekeen erromantzearen eraginarengatik, horrela lat . FAGU > eusk .
bago, pago ; FESTA > pesta, besta .
Honenbestez, mailegu zaharretan, leherkari ahoskabea edo ahostuna
edo 0 dira soluzio ezberdinak, denak ezpainetakoak izango dira, aspiraketa
salbu : Lat . f- > p-,b-, m-, ph-, h-, f-, 0 .
PAGOLA-k egiten du, "ferra" eta "alferra" lexemak harturik, p/fren arteko isoglosa eta hau da banaketa : (PAGOLA 1992 l : 198)
Ultzama eta Baztan : /p/ fonemarekin
Basaburua, Imotz, Atetz- :/f/-rekin
Banaketa hau baliogarria iruditzen zaigu, joeren egoera azaltzeko,
nolabait, baina, herriz herri joanez gero, ez dirudi egoera horren tinkoa
denik, herri bakoitzak eusten diolako bere aldaerari . Banaketa diatopikoari
dagokionez, herskari ahoskabeak maizago aurkituko ditugu Basaburua
aldean, eta ahostunak Ultzama aldean, ekialderago dagoen eremuan . (ik ; IVA .
herskari ahoskabe /ahostunaren arteko isoglosa )
Hona hemen hasierako posizioan suertatzen diren txandaketak
lexema zehatz honetan :

52 IRIGOIEN, A . ; 1977, 'En torno al topónimo de Fila Rula de 1215 y 1216' FLV
26, 235-238, (236 or .)
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pesta (Etxaleku, Arrarats, Beramendi, Goldaratz, Erbiti)
besta (Larraintzar, Auza, Beuntza)

Oro har, hasierako posizioan, fonema hau baztertzen da, eta beste
herskariez ordezkatzen . Batzuetan galtzera ere iristen delarik, (erratu
Oskotz), zihurrenik gaztelaniaren eraginez (gazt . errar), perratu
(Eraso) ; edo ferrata (Ar)/ perrata (Etx) (gazt . herrada, lat. ferrata)
Baina euskal sistemaren benetako fonema ez izan arren,
mailegatutako hots hau gero eta ugariagoa da hitz hasieran eta barruan ere
gaztelaniaren edo frantsearen eraginez ;
frantsa
fistu
fur run tx elia
fedatu (eusk . ezkondu, lat . fede)
ferratu
funtzioa
firin-faran ('columpio') (Muzkitz)
ferra
familie
Bokal artean ere honakoak ditugu, gehienak maileguak :
afana (gazt .afán)
bofada
defota (fr . défaut 'estéril')
afera (fr . affaire)
Halarik ere, maileguetan herskari batek edo 0-k ordezkatu dute
hasierako /f/ hori, eta beti azpimarratu izan den joera, /f/baztertzearena- testiga daiteke oraindik lexema askotan :
jainkoanpaxa ('Jainkoaren paxa')
pantasia ('fantasia')

paxu ('fajo') 5 3
horma (lat . forman)
muñe (lat . funem)
piku (lat . ficum)
pago/bago (lat . fagum)

53 Mitxelenak (FHV : 265) f-tik h-rekiko aportazio berankorren artean faxa BN .,
Sal ., S . dakar . Dudarik gabe, maska S . (fasciam) haxe baino zaharragoa da .
Bestalde, faxa AN . . R . (faja), paxa AN ., B (faja para envolver a los niños) .
Agian, fonetikoki gurea hobe aragoerarekin erlazionatzea,irizpide geografikoak
kontseilatzen duen bezala .
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IV .3 .2 .2 .

Hitz

haslerako

txandaketak

Etxalekun eta Imotzen testigatu dira f/x-en arteko txandaketak hitz
hasieran [w]-ren aurrean . Oso sistematikoak ez badira ere zenbait
hiztunengan entzun daiteke [fan] aditz partizipioan . Badirudi fenomeno hau
ez dela arrotza euskararen bilakabidean, Burundako euskalkian adibidez
[fan] ahoskatzen baita .
Agian fonema igurzkari hau, oso hurbil dagoelako /x/ igurzkari
belaretik eta yod-etik artikulazioa aurreratuz lortzen da igurzkari ezpain
horzkari hau . Txandaketak bi hots hauekin sortzen dira Muzkitzen . [fan]
entzuten zitzaion hiztun bakar bati, baina sistematikotasunik gabe ;
Muzkitzen ere [falea] 'cencerro' baina [xualea] igurzkari belarez
Etxalekun, eta sabaikariz Ultzamako beste herrietan [Jualea]
Aezkeraz ere fare 'cencerro' eta falco 'cencerrito', biak joare
etorriak, l/r-ren arteko txandaketa dela medio, r
gelditzerakoan hitz konposatuetako lehenengo hitzaren azkenean (FHV :
317), I-rekin txandakatzen da, hitz konposatuetan foal-, fal- izanik .
/joale-tik

Aurrean esan dugunez, joan > gan, fan bilakabidea ezaguna da, goinafarrera iparraldekoan (Urdiain), eta hegoaldekoan ere Bonapartek
"cispamplones" deiturikoan : (Olaitz, Urnitza, Espotz, Azparren) (ARTOLA
1992 : 198) . Ultzameraz ohizkoa ez bada ere, beste eremuetan bai :
Ohiartzunen ere joera-tik fuera, hiru silabatakoa, edo (B)-n justuri eta
Oñati aldean fusturi. Honenbestez, badirudi f dela ohizko aldakia xu, edota
xw taldeetan, ohar bedi gazteleraz ere 'fuerza' [xueŕ sal ebakitzen dela,
hizketa dialektal eta arduragabekoan . 54
Era berean, Burundako euskalkian x/f-ren arteko txandaketa
testigatzen da : afolabaiku (IZAGUIRRE 1967-1 : 48) (= ajola gabe)
Laburbilduz, gure eremuan igurzkari belare
hortzetakoen artean suertatzen dira txandaketa nagusienak :

eta

ezpain

[x]untzioa / [f]untzioa
[x]ualea / [f]alia / [j]ualia
[x]uan / [flan / [j l u a n
Beste alternantzia bat ere aurki dezakegu, afrikatu sabaiko
ahoskabea, igurzkari ezpain-hortzetakoarekin : fistu in / txistu in (BN
histu, xistu ; L txistu, salac . V,G 'id' vistu/uxtu, R 'silbo' . Halaber,
Elkanoko Lizarragak bi hauek ematen ditu : licstuac, fichstu . Bestaldetik,
[fistu] -ren hasierako f- onomatopeiaren bidez azal daiteke, eta txisturen hasierako afrikatu palatalak eragindako disimilazioa izan daiteke
/s / apikaria . Era berean, firin-faran 'columpio' onomatopeikoa ematen du .
54 Txandaketa hauek, Aragoi eta Errioxako gazteleran ere gertatzen dira, ikus
CASTAÑER (1990 : 329) . Honako adibideak ditugu : 'Velariza la f- ante el diptongo
ue en juebo, juego, juello ; ante u en jugata, y ante o en desfollinar.'

288

IV.4 .

TXISTUKARIAK

IV.4 .1 .
IV .4 .1 .1 .

Txistukari

igurzkariak

Deskribapena

/s/<z> 55 -Bizkar-hobietako igurzkari ahoskabea .
Bizkarraurreak hortzobiak ukitzen ditu, airearen irteera guztiz
itxi gabe, zirrito biribil bat uzten duelarik . Fonema honen ebakeran,
organoen ukipena bi puntutan egiten da : hortzetan eta hortzobietan . Hain
zuzen ere igurzpen hori desegiterakoan dago Ultzamaren eta beste
eskualdeen arteko z-ren ezberdintasuna .
Baztango igurzkaria Ultzamako igurzkariarekin parekatzean, hauxe
dio A . ALONSO-k (1923 : 58-64) :
La z del valle de la Ulzama aún presenta otro matiz interesante . Su
articulación coincide con la que acabamos de describir, pero la lengua
deshace antes la aproximación dental que la alveolar ; y coincidiendo
esto con el comienzo de la vuelta de las mandíbulas a su posición
normal, queda al final tan sólo la fricación linguo-alveolar, y el oído
cree percibir una z baztanesa en su primera mitad y quipuzcoana, es
decir, vasca corriente, en su final .

SALABURU-k ere Baztanen polimorfismo fonetikoa aurkitu zuen
(1984-I: 250) etxe eta familia berean, /s/ bizkar-hobietako bigunaren
eta latzaren arteko bereizketa ezberdinduz . Beronen aburuz, lehen "z"
(biguna, ez AMADO ALONSO-k deskribatzen zuena) askoz hedatuagoa zegoen .
Badirudi, beraz, biguna deitzen duen "z" hori Gipuzkoa aldekoaren antzekoa
dela, eta hortaz ebakera arruntekoa dela Baztanen . Beronen arabera,
Baztango bi "z" hauek diferenteak dira (ikuspuntu akustikotik begiratuta),
baina diferentzia hau, mihi punta eta beheko hortzen artean sortzen den
ukipenetik dator .
PAGOLA-k, ordea artikulaketa moduaren aldetik denak bizkarhobietako igurzkariak ebaki arren, horrela adierazten du bi /s/ hauen
arteko desberdintasuna :
Guk egin dugun azterketan, aurkitu dugu bereizketarik ebakeran, ez
hainbeste azpieuskalkien arauera, lurraldeen arauera baizik . Baina
gure ustez, gauza bat bereziki desberdintzen dituena, kokotzaren
mugimendua, hain zuzen . Baztango azpieuskalkian, Oronotz-Mugairen

55< > artean agertzen dena, zeinu ortografikoa da .
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eta Oieregi-n jaso dugun hotsaren artikulaketarako kokotza aurrera
eramaten zuten hotsaren ebakera bukatu arte, Ultzama-ko bailaran
eta Beunza-n, aldiz aurreratu bai, baina ez zuen irauten bukatu arte,
lehenago egiten bait zuen buelta bere posiziora ; horra, gure ustez, A.
Alonso-ren bi denboratako bereizketa . (. .) azkenik, Basaburua-ko
bailara eta Aldaz Erasun-ekin batera gelditzen dira, igurzkari
arruntago bat ahoskatuz eta kokotza bere posizio normaletik hutsa
mugituz. (PAGOLA 1992-I : 223)
Sistemaren koloka hau, inguramendu konkretu batzuetan azaltzen da
argi : adib . kasu instrumentalean .
< s>/s/Mihipunta-hobietako igurzkari ahoskabea
Mihi puntak hobietan jotzen du airearen irteera guztiz itxi gabe .
TXILLARDEGI-ren ustetan "s" iraulia da, hortzobietan baino atzerago
ebakitzen da, erresonantzia kaxa haundituz eta ezpainak pixka bat
aurreratuz . SALABURU-rentzat, ordea, "s" ez da hobien atzean
artikulatzen :
Ez dut uste kontua hori den : egin ditudan palatogrametan ez da inoiz
ere, "s" íraulirik atera . Fonema hau, bada, aurrekoa da, hersketa ez
da "z"an bezain hedatua (apikariekin hori gertatzen da beti) eta
mihitxapal goratzen dugunez gero, koroaria, jarraikia, jakina
(SALABURU 1984: 254 )
PAGOLA-ren azterketatik ateratako ondorioak honakoak dira :
Mihi-puntako igurzkariaren artikula puntua beste fonetistek jaso
duten baino atzerago jaso dugu, hobien atzekaldean, alegia, eta sabaiaurreko igurzkariarekin daukan distantzia benetan oso murritza da,
oso milimetro gutxikoa . (PAGOLA 1992- I : 224)

/s/Sabai-aurreko iqurzkari ahoskabea
Mingainaren aurreko parteak sabaiaren kontra jotzen du, airearen
pasabidea zeharo itxi gabe . Mingainaren punta libre geratuz eta behe
alderuntz begira, baina hortzak, ez goikoak ezta behekoak ere ukitu gabe .
AMADO ALONSO-k gipuzkoakoa definitzen duenenan "hobietakosabaikoa" dela adierazten du :
En el centro de la boca, a lo largo del paladar, la lengua deja abierto un
angosto camino por donde se hace salir el aire aspirado . La amplitud
horizontal de este camino es de unos 20mm . entre los primeros y los
cuatro molares . (AMADO ALONSO 1923 : 615)
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OÑEDERRA-rentzat (1990 : 86) harrigarria da /§ / -ren
egonkortasuna euskaraz, inon baino nabarmenagoa baita . Izan ere
hizkuntzen sistema fonologikoetan ez da gauza arrunta hain hurbil dauden
soinu hauek ezberdintzea, alegia : /s, s ,
§ /. Arrazoia, bere ustez
bustikuntzaren nortasun fonologikoan bilatu behar da .
Interesgarria iritzi diogu goi-nafarrerazko txistukariek erakusten
duten banaketa diatopikoa aipatzeari, bereziki Ultzamaren txistukarien
banaketa erakusten duen atalari . Hauek dira Ultzameraz agertzen diren
txistukarien alofonoak eta berauen agerpen kopurua (n) eta porzentaia ; agi
denez (i] da maiztasun haundiena erakusten duena . (URRUTIA 1991 :
63) 56
Ultzama
Realizaciones

%

[§ 1

72 .2 5 7

[s ]
[z1
[§ j]
[§ ]

n

1 .3

1

1 .3
24 .1
1 .3

1

19
1

Hona alofono ezberdinei emandako definizioa :
[s 1 Mihipunta hobietakoa igurzkari ahoskabea
[í1 Mihipunta hobietakoa ahostuna .
[§ j] Mihipunta hobietakoa sabaikaritua .
[s ] Mihipunta hobietakoa ahostundua (sonorizada)
IV .4 .1 .2 . /s/ eta /s/-ren

arteko

neutralizazioa

Bizkar-hobietako igurzkaria, mihipunta hobietakoa igurzkariaren
alde neutralizatzen da, kasu instrumentalaren morfemaren funtzioa
duenean . Esan genezake, erabateko neutralizazioa fonema apikari eta
bizkar aurrekoen artean ez badago ere, kasu instrumentalean txandakatze
nabarmenak testigatzen direla .
Neutralizazioaren hedadura
Hedadurari dagokionez, fenomeno hau ez da Ultzaman bakarrik
gertatzen, Atetz, Ezkabarte ere barne daude, eta Basaburuan ere aurkitzen
56 Distribución diatópica de las realizaciones fricativas, Dialecto Alto-Navarro
Septentrional.
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da . Halaber, iparralde eta hegoaldeko gol nafarreran nagusi den ebakera da
hau, MITXELENA-k dioenez :

Frente a la desinencia general de instrumental -(e)z, el aezc. , el
a.nav. meridional y una parte del septentrional emplean -(e)s, que
ya es forma única en Beriayn ; gucis, cargatus, artosas, ayes, onegas
landara, aldis, borondates . (FHV : 282)
Hona hemen adibide batzuk:
gaue[s ] ko amaiketan
erdara[s ]
arreglatu[§ ] gero[s ]
bere[s
aprobetxatu[§ ]
oketa[s ]
telefono[s ]
eztauketelako[§ ]
oñe[s ]
urte asko[s ]
gaue[s ko
aiskora[s ]
neke[§ ]
es delako[s ] etorri
enteratzen da dena[s ]
aizkora[s ]
telefono[s ]
aldi bete[§ ]
jabetu giñen bi tunika[s ]
beste eun bete[s ]
esku[s ]
egun betzu[s ]
ezin ibili[§ ]
Instrumentalen sailean ere, azpimarragarria da "berriz" lexemaren

ahoskera . Imotzen entzuten da garbien : berriz

>bei [s I eta bei[s I

dugu hau, gehien bat . Bokalarteko
Imotzeko ezaugarria
dardarkariaren desagerketaz gain, bizkar-hobietakoa mihipuntakoaren alde
neutralizatzen da .
Fenomeno hau Basaburua eta Imotzera ere hedatzen da . Hala ere, ez
da beti eta sistematikoki egiten kasu guztietan, baina, euskalki osoa
nabarmentzen duen fenomenoa da . Badirudi ebakera hau ez dela berria, eta
diakronia mailan, XVIlgarren mendean Urrizolan aurkitutako dokumentu
batean, jadanik honakoak agertzen ziren : (SATRUSTEGUI 1987 : 51)
maraville s betea
izardia beteric
aranzas_ josirik
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Halaber, orain ehun urteko Goldarazko dokumentoei bagagozkie,
morfema instrumentalaren ebakera apikaria 1933-41 urteetan jadanik
testigatzen da . (SATRUSTEGI 1987 : 317-331) :
pecatues beteric
certas
consulos beteric
zutas
aldis
zuelacos
baliacenda bigarrenas injustonas
Baina
salbuespenak ere
eriden daitezke
dokumentu
berberean :verriz. Elkanoko Joaquin Lizarraga-ren Dotrinean ere (1803)
fonema apikaria agertzen da kasu instrumentalean : (contu ayetas, Aita
gucis, vóto perpétuos) . 57
Gaur egun indarra duen ezaugarri bat da honako euskalkietan :
hegoaldeko goinafarreran, -Erroko dokumentuetan testigatzen da, nahiz eta
zeharo sistematikoa ez den-, aezkeraz eta goi nafarrera ekialdekoan :
Beryain-en testuetan jadanik forma bakarra zen : guzis, cargatus, ortosas .
Bestaldetik, aurrean aipatu bezala, Gipuzkoan eta Bizkaian, fonema hauen
neutralizazioa gertatzen da, nahiz eta kasu instrumentalean ez izan .
Badirudi harira datozela URRUTIA-k eta besteek, goi-nafarrerako
txistukariei buruzko azterketa akustikotik ateratako ondorioak . Agi denez
apikariaren maiztasuna haundiagoa da, eta oposaketa ez da zeharo galdu :
En la reducción de la diferenciación de rasgos, predomina, en las
fricativas, la realización apical: aunque no pueda decirse que la
oposición
dorsoalveolar/apicoalveolar
se
haya perdido
categóricamente, se aprecia una disminución notable de esta
distinción, ya que el número de realizaciones dorsales, según nuestros
datos es muy bajo . (URRUTIA eta beste 1991 : 327)
Ekialdeko euskalkiei buruz, gauza bera baieztatzen dute :
De los datos examinados hasta aquí podemos afirmar que la tendencia,
en estos dialectos orientales del euskera, a la fusión de rasgos
fonemáticos, sique presente al igual que en los dialectos occidentales
(Vizcaíno y Guipuzcoano) (URRUTIA 1991 : 327)

57 Ultzameraz idatziriko beste iturrietara bagoaz, bi dira idatzizko dokumentu
luze nagusiak : IZAGIRRE-rena, zeinetan instrumentalaren fonema hori apikari
bezala transkribatzen duen, aurrean esan bezala . Baina ez da gauza bera
gertatzen ultzameraz idatziriko bi dotrinekin, (ASTETE A, B), zaharragoak
direnak, hauetan oposaketa zeharo ongi gordetzen da : ontaz, gracíez, libretuz
gueroz, nitez etab ; nola ebakitzen ziren ezin badugu jakin ere .
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Azter dezagun gure eremuz kanpoko egoera :
Bi fonema hauen neutralizazio osoa Bizkaian gertatzen da :
frikatiboen sailean apikalaren alde neutralizatzen da ; baina afrikatuetan
bizkar-aurrekoaren alde . Beste modu batez esanda bi neutralizazio daude : <
z >= < s > =[ s] eta afrikatuen sailean < tz > = < ts > = [c] . S 8
Gipuzkoa aldean eremua irabazten doan fenomenoa da . Hirietan edo
nukleo haundietan hedatzen badoa ere, baserrietan oraindik bi sailen arteko
bereizkuntza mantentzen da . Argi gelditzen da esandako hau MITXELENAren hitzak irakurri ondoren . 59

IV .4 .1 .3 .

Isoglosen desplazamendua

Jakina denez, igurzkarien sailean sei fonema aurkitzen ditugu .
Euskal fonologiaren sistema aberatsa da honetan .
MITXELENA-k (FHV 279 : 20) azaltzen duen bezala, /s, § , § /
bezain gertu dauden hiru fonema bereiztea ez da gauza arrunta hizkuntzen
sistema fonologikoetan . Bestaldetik, badirudi, s eta § , ts eta t§ fonemak,
-euskaraz ez dakitenentzat ezberdintzeko nahiko zailak direnak-, ez direla
inon ere konfunditu . Zalantzarik gabe, aldaera palatalizatuak eta soinu
bustiak, alegia -/s ,
t § / -ren balio adierazkorrak konfusio honetatik
aldendu ditu . (Ik . ONEDERRA 1990 : 88)
ROTAETXE-ren arabera, (1978 : 40), bizkaiera eta gipuzkerazko
fonema afrikatuen neutralizazioa ekonomi arrazoien bidez justifika daiteke :
-(c)-ren maiztasuna, (c)-rena baino askoz haundiagoa delako- . Aitzitik,
ez dirudi gauza bera esan daitekeenik txistukariei buruz . Esate baterako
N'DIAYE fonema hauen maiztasunez mintzo denean hauxe bera baieztatzera
58 Horrela zehazten du fenomeno hauek IRIGOIEN-ek (1987 : 219) : "Como era de

esperar, por tratarse de zona vizcaína, en los puertos de Bermeo, Lequeitio y
Ondárroa no distinguen las sibilantes, s, ápico-alveolar fricativa sorda, y z,
dorso-alveolar fricativa sorda, realizándose siempre como ápico-alveolares, lo
que también ocurre con la serie de africadas correspondientes ts y tz,
realizándose éstas siempre como dorso-alveolares. Este fenómeno se extiende de
igual manera a los puertos de Guetaria y Fuenterrabía, y he podido comprobar que
en Zumaya ocurre lo mismo' . (IRIGOIEN 1987 : 220)

59 •La confusión total de los dos órdenes de sibilantes es hoy general en Vizcaya,
salvo, a lo que se indica, en Marquina-Echevarría y Bolivar : La fricativa es
apical, /s/, pero la africada predorsal . La confusión gana terreno en Guipúzcoa,
sobre todo en las poblaciones de alguna importancia : no es infrecuente que la
distinción se mantenga bien en los caseríos vecinos cuando se ha perdido en el
casco de la población . Ambos órdenes se mantienen bien distintos en toda
Navarra, incluso donde la lengua está moribunda '(FHV : 282)
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dator : igurzkari bizkarkariak, ortografikoki z, zortzigarren lekua
okupatzen du, apikariak hamabigarrena duen bitartean . Afrikatuetan ordea,
bizkarkariak, hamalaugarren postua okupatzen du, eta apikaria baino
lehenago dago .
Gaur egun, eragin hau Nafarrora hedatu dela esango genuke,
behintzat MITXELENA-k aipatzen duen berezketa ez da hain ongi gordetzen
eta sisteman koloka sortzen da, kasu instrumentalean gutxienez .
Ikus dezagun zer gertatzen den beste eremu batzuetan : JAKOBSONek Ukraniako dialektoetan egindako ikerketarako, sistema bokalikoan
oinarritu zen . Dialekto hauek diferentzia haundia erakusten zuten eremu
zentralen eta bazterrekoen artean . Ertzetako euskalkiek zazpi bokaletako
sistema zuten, nahiz eremu batzuetan zortzi erakutsi . hegoaldekoek, ordea
sei bokaletakoa zuten, hizkuntza estandarra bezala, eta mendebaldeko
zenbait dialektok bost . JAKOBSON-en iritziz bokal sistemaren murrizketa,
bokal horiek betetzen duten funtzioaren ezberdintasunean datza .
Hitz honetan laburbil daitezke ANDERSEN-ek honi buruz emandako
argudioak :

In all cases, however, it seems that the richer vowel system falls
victim to the difficulty in transmitting precise phonetic detail rules
which are not part of the distinctive means of these dialects, and
which have lost their role as socio-spatial indices .(. .) In
communities where heterogeneous norms without distinct values
coexist, the simpler of two coexisting systems will tend to prevail
together with a set of norms compatible with it . (ANDERSEN 1988 :
51)
Badirudi, beraz, komunitate batean, bi norma ezberdin badaude,
sinpleenak iraungo duela . Euskaraz ere horrelako zerbait gertatzen ari dela
pensatzen dugu .
Txistukarien sistema murrizten ari da, hiru fonematik, bi-ra
pasatuz . Afrikatuetan, ordea, gure eremuan mantentzen bada ere, Bizkaian
eta Gipuzkoan murrizketa suertatzen ari da .
Hona nola suertatzen den murrizketa hau Ultzaman :
FRIKARIAK
/s/
/§ /

/§/

AFRIKATUAK
/ts/
/t§/

/ t § /

/§/

/§/

/ts/

/t§/

/t§/

Beste isoglosen desplazamenduetan, arrazoi ezberdinak zirela eta
-ospea, erraztasuna eta zabaltasuna-, mendebaldetik ekialderunzko
hedapena ikusten genuen . Nolabait esateko, ekialdeko ezaugarriak
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atzerakariak ziren eta besteak eremua irabazten zihoazen : (Beti ere
mendebaldeak eta ekialdeak gure eremuari egiten diote erreferentzia) : adib .
errotazismoaren galera, eta [x] fonemaren hedakuntzan, beti mendebaldeko
eredua doa nagusitzen, ekialdeko eremuari lekua kenduz .
Kasu honetan, fonema apikalaren hedakuntza kasu instrumentalean,
sistemaren sinpletasunean oinarritzen dela uste dugu . Halarik ere, ez
dirudi erraza denik zehaztea, nondik nora doan isoglosaren desplazamendua .
mendebaldean, neutralizazioa testigatzen da usuenik eta ez ingurune
hauetan bakarrik ; eta ekialdean eta goinafarrera mendebaldean ere kasu
instrumentalean .
Hona hemen, eskematikoki isoglosen desplazamendu ezberdinak :
gehienetan mendebaldeko eragina argi nabarmentzen da . Oharra : geziaren
norabideak, lekua irabazten doan aldakia adierazten du.
Mendebaldean
esan
>

lxl
-st

/s/,/s/

Ekialdean
erran

>

<

>

lyl
>

-rtz/s/Kasu instrumentalean

Laburbilduz, Ultzameraz ere, beste euskalkietan gertatzen den
fenomenoa, alegia txistukari apikarien hedakuntza bizkar hobietakoen
ordez gertatzen ari da .
Arrazoiak, batetik, sistemak sinpletasunaren alde jotzea . Eta
bestetik, gaztelaniaren sistemaren eraginaren ondorioa, URRUTIA-k dioen
bezala :
Este fenómeno de reinterpretación peculiar a los hablantes bilingües
(vasco-castellano) puede haber incidido en los demás hablantes del
euskera (URRUTIA 1991 : 331)

IV .4 .1 .4 .

Apiko-albeolare ahostuna

[í]

Kontsonante ozenen aurretik (herskaria, sudurkaria), [s] ozendu
egiten da ; eta fonema honen aldaki ahostuna izango dugu sudurkari
hobietakoaren ondoan, [ezne] ebakiz ia eremu osoan :
En la mayor parte de los dialectos, las sibilantes sonoras no son
más que variantes de los fonemas /s/ y/s/, precisamente ante
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consonante sonora : esne o ezne leche, que se puede pronunciar[
ezne ] o [eznej.(FHV : 280)
Txistukari ozen hauek, mihiaren punta sabaiaren goikaldera
atzeratzean sortzen direnak, zubereraz gertatzen dira nagusienik . Hona
GAVEL-en hitzak honi buruz : (1936 : 5)
De méme que l's le z apparalt fréquemment en souletin avec la
prononciation sonore, qu'en d'autres dialectes il n'affecte que
tres exceptionnellement
Gure eremuan, ekialdeko haran guztietan forma ahostuna nagusitzen
bada ere, mendebalderago joan ahala, Basaburuko herrietan forma
ahoskabea eriden ahal izango dugu . Honetarako PAGOLA-k egindako
azterketa fonetikoari bagagozkio, distribuzio hau aurkituko dugu bere
datuak aztertu ondoren : (PAGOLA 1992 II : 226A galdera)
Ahostuna: Ultzama, Atetz
Ahoskabea : Arrarats, Beramendi, Goldaratz
ECHAIDE-k ere (1989), 60 ahostun bezala transkribatzen ditu
Ultzama, Atetz eta Anueko aldaerak . Ahostuntzeko behar den testuinguru
bat, sudurkariaren ondokoa da . Halarik ere, azpimarrratu behar da
Ultzameraz, ahostuna eta ahoskabearen arteko txandaketa gertatzen dela,
baina ez dela beti sistematikoki egiten .
Beste ikerlariek eremu honetan egindako azterketa akustikoan ere,
testigatzen dute alofono hau :
Han aparecido dos casos de (í1 apicoalveolar sonora, uno de ellos en
el subdialecto de Ulzama (Lizaso) y el otro en el subdialecto de
Guipúzcoa (Irún) . Ambos en posición post-nuclear, y en contacto con
consonante nasal. (URRUTIA 1991 : 53)
Aurreko lexemaz gain, kontsonante frikatibo apiko-albeolarea
ozentzen da, kontsonante ozenaren aurretik, ez + aditz laguntzaileen kasuan
ezik, nahiz kasu hauetan ere salbuespenak izan ezpaitakit, eztu, eztago,
hona kasu hauek :
oines nator

-> oñe[í]nator

kotxes dator

-> kotxe[í]dator

ez bait dakit

-> e[í]baitakit

60 Ultzameraz, kontsonante herskari jarraikorren ondoren eriden ditzakegu
kontsonante ozen horiek . Horrela transkribatzen ditu Etxaide-k alofono hauek :
[s] bizkaraurreko frikatibo gorra
[z] bizkaraurreko frikatibo ozena .
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arnas gabe

-> arna[2]gabe

berriz bidejia

-> bei[2]bidejia

Ebakera hauek beti kontsonante ahostunen aurrean gertatu ohi dira,
ez da beste euskalkiekin bezala (Xubereraz), non aldaera foniko huts eta
soil gabe, benetako fonemak diren . 61 (FHV : 280)
Fonema txistukari ahostun hauek ere Donibane-Garazin 62 entzun
omen daitezke (esne, gasna, usnatu) etabar . MITXELENA-ren aburuz,
Lekeitioko hizkeran [dz] ebakitzen den txistukari ahostuna ere ba omen
dago, zenbait onomatopeitan : dzanga, dzapart, dzart. AZKUE-k bere
hiztegian dz- batez aditzera ematen ditu .
Ahostunaren eta ahoskabearen arteko txandaketaz gain, beste
isoglosa bat marraz daiteke, alegia esenea lesnea banatzen duena . Honako
banaketa dute bi aldaera hauek : Imotz haranaren inguruan hedatzen da
lehenengoa, zentro geografiko aldean hain zuzen ere, nahiz gero Larraungo
herrietara ere jarraipena baduen . Inguruko beste eremuan, esne izango
dugu :
esepea :Imotz eta Beratsain .
esnea : Beste guztietan .
Ikus esenea /esnea Isoglosa, 7 . mapa
IV.4 .1 .5 . 1 b/

Txlstukarl

sabalaurrekoa

Fonema honen gertakortasuna edo maiztasuna ez da berdina euskalki
guztietan ; lapurtera eta behe-nafarrera dira x- hasierako posizioan gehien
erakusten dutenak . Zentzu honetan, badirudi Ultzaman behintzat eta
IZAGIRRE-ren datuek ere horrela frogatzen dute, hitz hasieran maiztasun
handiz ez bada ere, fonema honen gertakortasuna testigatzen dela . Agian, A .
ALONSO-k Baztanerako dioena hemen ere aplikagarria izan daiteke hein
batean :
Esta propensión del baztanés a la desaparicŕón del elemento oclusivo en
las tz, ts, y tx, atacando con escasa energía muscular, y la tendencia a
la abreviación del soplo sordo con que frecuentemente se prolongan
estos fonemas en guipuzcoano, y más aún en vizcaíno, es lo que
61 1k ZUAZO (1989b : 623)Txistukari ahostunok, Lafonek (1958 : 100) ondo
dioenez, maileguetan -itxuraz berri samarrak diruditen maileguetan, gainera
-azaldu ohi dira gehienbbat : áisa, aizian, arrazú, bedezi (=mediku), kasi,
presidént . Baldintza jakin batzutan, horregatio, osterantzeko hitzetan ere ager
dakiguke : déüse (< deus ere), ez untsa .
62 CHAHO, J .A . ; 1856, Dictionnaire basque frangais, espagnol et latin, Bayonne .
(13 or)
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ESENEA

imill

ESNIA

7. MAPA

considerando el fenómeno empíricamente ha sido interpretado como
"mayor dulzura de pronunciación (A.ALONSO 1923 : 63)
Forma neutroa izan beharko luketen fonemek, inolako balio
adierazkorrik gabekoek, x- dute hasieran .
Honenbestez, Ultzamako
euskararen /s / -en presentzia, ez da bakarrik forma adierazkorretan
suertatzen, hurrengo adibide guztien arabera argi isladatzen dutenez xdaukagu hitzen hasieran, baina ez Baztaneraz dugun maiztasunez . Hona
IZAGIRRE-ren lanetik (1966 : 454 )hartutako batzuk .
xagoxa* ('pagotxa', trebol encarnado)
xartaxa (enfermedad que ataca en la piel de las verduras)
xatuke (manojo)
xautu (limpiar)
xerratu (descortezar la tierra quitando las hierbas)
xurikondo
xuringua (clara del huevo)
xistetu (silvar)
ximeldu ( marchitarse)
xega (guadaña)
xostapurrek (leñitas, ramas)
Joera nagusien isoglosa baten bidez markatuko bagenu hasierako
posizioko sabaiko txistukariaren banaketa, Baztanen hasiko litzateke "x-"
eta Ultzaman eta Basaburuan "tx-" izango genuke . Nahiz txandaketak
nabarmenak izan, goian aipatu ditugun adibideek frogatzen dutenez .

x f I

V

Bustiduraren aldaera hauek, bizkar albeolare edo apikari batetik
datozenak, oso zabalduak dirudite eta nolabait lexikalizatuak egon daitezke ;
/i/-ren ondoren gertatzen dira bilakabide hauek :
pixe, pixetogie
lemixikoa 'lehenbizikoa'
merexi 'merezi'
ASTETE-ren (A) katezismoan testigatzen da /s / eta /s/-ren
aldaera igurzkari sabaiaurrekoa [s ], <ch> grafemaz transkribatua :
merechi, lentabichicua, ichillic, billuchiec, vichitetzia . Honenbestez,
badaude lexema batzuk fonema txistukarien arteko (bizkarkaria, apikaria
eta sabaikaria) txandaketa onartzen dutenak :
lentabixiko
ixillik
billuxiek
bixitetzia

lentabiziko
isillik
billuziek
bisitetzia
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Txistukari bustia maileguaren ordaina izan daiteke . Apikarien
artean badirudi asimilazioa oparoa dela . Hauek dira dudarik gabe, euskarak
palatalizatu dituen adibideak :
gaztelaniaz

euskaraz

avisar
visitar
peso

->
->
->

abixatu
bixitatu
p ix u

Halarik ere, bilakabide hau lexema batzuetara mugatzen da,
badaudelako beste batzuk jasaten ez dutenak : pisue (gazt. 'piso') .
Badira, ordea, beste hitz asko [is ] bakarrik onartzen dutenak :
izan
izerdi
bizerra
elize
garizme

bizi
bizio
notizie
bizikleta

Aipaturiko bilakabide hau oparoa da beste hizkeretan (B-n Arratia,
Zeberio etab.) : bixer, elixe, ixen baditugu . (ik. ETXEBARRIA J .M . : 1991)

s

sI

I,j____

{

C#}

Txistukariak sabaikaritzen dira herskari inplosibaren aurrean . Oso
oparoa da fenomeno hau . Inguruneak honakoak izan daitezke :
1) ŕ-ren ondoren
2)[j] bokalerdiaren ondoren
3) Edozein bokalen ondoren
Txistukari sabaiaurrekoak apikarien ordez daude honako kasuotan :
maixtrueexkillosuaaxkidiaixten krixketa
koxtaerrextua-

gazt.'maestro'
gazt . 'arrendajo'
'adiskidea'
gazt . 'instante'
gazt . 'cerraja'
gazt . 'cuchara'
gazt . 'rastro'

baita bizkarkariaren ordez ere :
maixtarra

'maizterra'
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exkerrañe
lamixketu
irexkie
kixkeli, kixkeldu
kaxkala
maixtertogie
ixtorra
lixtu

gazt . 'garrotilla' "convulsus arvensis"
'lamizkatu'
gazt . 'colador'
'kizkali'
'kaskala'
'maizter togi'
iraztorra
'listu'

Kontsonante aurrean azaltzen dira bustitako txistukariak : kixkortu,
kixkeli, ixtentian, ixtixurrie, pixke, murruxke . Kasu hauetan bustidura
adierazgarria da zihurrenik . Baina bustidura hau ez da erabatekoa .
Txistukari apikaria eta bizkarkaria ere agertzen direlako : bizker, izketan,
izkutatu, kristaue.
Hauetako batzuetan [i ] bokalerdia asimilatua suertatu da : koxta <
koixta 'cuchara', axkide < adiskide, gaxtoa: aiz -> ax fenomenoa . Asteteren A
Dotrinean ere, < ch > grafemaren bidez adierazten da igurzkari sabaikoaren
presentzia, i eta [i ]-ren ondorengoetan : dichtintuak, míchterio, bíchto,
gachto, bichtu.
Aldiz, B dotrinan, -idatzitako arauak gehiago errespetatzen dituena,
apikariak ageri dira : gaístoíc, distintoac.
Bestaldetik, itz---> tx palatalizazio fenomenoa dugu . Aditz
laguntzaileetan, nahiz beste inguruneetan, afrikatu bizkar hobietakoaren
ordez, sabaikoa eridengo dugu. Erregela honen bidez zehatz daiteke, i edo j
erdibokalaren ondoan bizkar hobietako frikari eta afrikatuen sabaikari
bihurtzea .

V

+

i,jtz

edo

l,jz---- >

planta itzazu
jorra itzan

V

+

itx

> planta[t§ ]ezu
> jorra[t§ ]en tipulek

BONAPARTE-k ere bere Lizasoko katezismoan sabaikaritze hauen
testigutzak argi ematen ditu, (< tch > grafema gure < tx > da .)
itzul itzazu
> itzul[t§ ]ezu .
barka ezaiguzu---> barka [t§ ]aguzu .
ez gaitzazula ---- > ezga[t§ ]azule
libra gaitzala ---- > libre ga[ts ]ala .
hazi ditzaten ----> azi di[t§ laten
bakoitzean
> baco[t§ ]ian
Beste lexemetan ere, bilakabide berbera testigatzen da : bakoitza--->
[bakots a ]
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Beste alde batetik azpimarragarria da pluralgilearen morfema,
ohizko tz-ren ordez tx izango dela, zenbait aditz sintetikotan :
dezaket
darama

IV .4 .1 .6 .

> detxazket
> damatxa

Bustidura adierazgarria

Kontsonante
sabaiaurrekoaren
presentzia,
bustidura
adierazgarriari zor zaio txikigarritasuna adierazten duten kasuotan . Agi
denez, apikariak nahiz bizkar albeolarrak bustitzen dira :
piruxa (= guraizeak)
orraxia(= orrazia)
xenda, bidexenda ('senda')
xixe (= ziza)
xitoa (= txitoa)
paxie (= pago hazia)
xato (= zahatoa)
oxka (= hozka)
koxta (= koista)
kaxtelu (=jolas bat)
kaxketakoa (koipea, onomatopeikoa)
pixke
Hitz hasieran ere, afrikatu sabaikoa testigatzen da, ebakera finkatua
delarik . Diakroniari dagokionez, MITXELENA-k dio :

Hay, sin embargo, pruebas claras de que c (s en ciertos dialectos) es
el resultado de la palatalización, sobre todo en posición inicial,
háyase o no pasado por t" en etapa intermedia (FHV : 187 )
Ultzaman erabiltzen diren hauek guztiak sabaikaritasunaren ondorioak
dira :

txoloma ('pichón') (lat . columba)
txabotxa ('trebol encarnado') < fr.farouch(e) gip .
pagotxa)
txingo ('cojo') (lat . mancus), maingi-rekin txandaketan .
xagona ('jabón') fr. savon'
txardiñe ('sardina')

Adierazgarritasuna azaltzen bide du honako adierak ere : txingo ta
txingo ibili ('andar cojo, a la pata coja') forma osotua erabiltzen baita .

Mezprezua adierazten duen hitz onomatopeikoa, edota gorputz atalekin
zentzu metaforikoan erabiltzen direnekin erlaziona dezakegu aldaera hau .
Batez ere, kontutan hartuz maingi, aldaki ez-adierazgarria beste
kontestuetan erabiltzen dela .
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Hitz barruan, gutxiagotan bada ere testiga daiteke :ilintxe (Muzk .
tizón) orokorrean : ilengie, illaki, ilindi. matutxe eta matalle (biak
Berueten), matela (Ultz) .
Kasu hauetan 11/U-ren arteko txandaketa suertatzen da eta lat .

*maxella-ren bidez azaltzen da (cf . FHV : 188) . Ultzaman nagusitzen den
aldaera matela da, Imotz eta Basaburuan matalle dutelarik, isoglosa argia
markatuz . (FHV : 188, 21 . oharrean) dioenez : "De mazela, tomado como
diminutivo, se habría llegado, a través de mattela, a un supuesto primitivo
mat(h)ela ."

Beste batzuetan, adierazgarritasunak bultzatu bide du afrikatu
Txarrajero < gazt .
palatala hartzera, arrazoi ezberdinak direla medio :
cerrajero ( etxe baten izena) . Askotan etxeen izenak jabearen edo
maizterraren izen, ogibide edo goitizenetik datoz .
Bilakabide berberari erantzuten diote zerrenda honetakoek . Aldaki
adierazgarriak txikitasuna, edota afektibitatea adierazten du (gorputz
atalak, etxeen izenak, goitizenak) . 63 Oraingoz, ikus forma neutroa eta
adierazgarria erakusten duten zerrenda hauek : (Ikus . bustidura
adierazgarria : IV .6 .7 .) .
Txlklgarria

Neutroa

txulo
txardekoa
txostapurrek
artxaiko
galtxa motxa ('polaina')
dantxarie ('bailarina', jolasa)
Kaltxado
moxkorra
xiiko, txilko

zulo
sarde
zotz
artzai
galtza motza
dantzarie
calzado (etxearen izena)
mozkorra
zilko

63 Gorputz atalean ere, ohizkoak dira deitura adierazgarriak : adb . txilko .

Haurren hizkeran, gainera, gertakortasun haundiko hitza da hau, eta izan dezake
zerikusia honekin .
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IV.4 .2 .
IV.4 .2 .1 .

Txistukarl

afrikatuak

Deskribapena

Fonetika orokorrean eta hizkuntzen fonetika partikularretan ere,
afrikatuen izaeraz asko eztabaidatu izan da . Zenbait autorerentzat, herskari
eta frikarien arteko edozein konbinaketak afrikazioa sortzen zuen ; argi
dagoenez, modu honetan kontsonante konbinaketa adina afrikatu izango
genituzke . Beste batzuentzat, ordea, afrikatuak herskariak dira, baina
hersketa hau frikapen batekin konbinatzen da tentsio momentuan .
Akustikoki ere, bi une bereiz daitezke : etenaldia sortzen duena, eta
ondoren igurtzapenekoa . Arazo hau soinu sinpleak edo konplexuak diren
argitzean datza . Batzuen ustez monofonematikoak dira (ROTAETXE 1978 :
88) . MITXELENA-rentzat ere fonema bakarra osatzen dute . Kontsonante
konposatuen eta afrikatuen arteko ezberdintasuna badirudi artikulagunean
dagoela : lehenengoak dira artikulagune ezberdinetako bi kontsonanteren
konbinaketa ; eta afrikatuetan, bi momentu hauek (ixketa eta frikazioa),
puntu berberean sortzen dira .
~tz>64/ts/ Afrikatu, bizkar-hobietakoa, ahoskabea
Bizkarraurreak hortzobietan egiten du hersketa . Gehienetan
ondorengo frikazioa pixkanaka sortzen da, bigunki, batzuetan zaila
suertatzen delarik frikazioaren hasiera zehaztea . Mingainaren punta goiko
intzisibo eta hobien artean ezartzen da . Ahogingila goraturik eta ahoskordak
irekita . Herskaritasun momentu bat, eta ondoren igurzkaritasuna dagoela
argi antzematen da . SALABURU-k (1984-1 : 259) AMADO ALONSO-k
atzerago ebakia aurkitzen badu ere, ez dirudi euskalkien arteko aldea
haundia denik .
Zehaztapen guzti hauek ematen ditu NAVARRO TOMAS-ek (1925 :
618) Gipuzkoako herskaria deskribatzerakoan :

La punta de la lengua se coloca contra los incisivos inferiores . La
parte del dorso inmediatamente posterior a la zona de articulación
toma forma cóncava, con lo cual la cavidad formada entre la lengua y
el paladar resulta vacía, en el espacio comprendido entre los
primeros y terceros molares, algo mayor que hacía los molares
cuartos .

64 < > bi ikur hauen artean, forma ortografikoa ematen da .
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<ts> /t§ / Afrikatu, hobietakoa, ahoskabea
Fonema hau bere frikatuaren kidekoa da, baina hasieran hersketa
sortzen da, hersketa hori bezain laster, laxaketa sortuz . Mihi punta
hortzen eta hortzobien ukipenetik kanpo gelditzen da . MACMURROUGHentzat iraulia da, baina SALABURU-rentzat (1984 : 260) ez dago
iraulketarik . Mihitxapalaren azpiko aldea margotzean, batzuek bakarrik
utzi baitzioten marka txikia, eta bere ustez marka hau mihitxapalak
utzitakoa zen, eta ez mihi-punta azpiak, iraulietako ezaugarria dena .
Beronen ustez, ez "ts" ezta "s" ere ez dira hobien atzetik
artikulatzen, beste autoreek esaten zutenaren kontra, artikulazio atzeratua
edo erretroflexua zela baieztatzen baitzuten .
Beste euskalkietan ez dela horrela dio, eta azaltzen duen distribuzio
geografikoan, sustratoaren aztarnaren eragina aipatzen du (ik . PAGOLA
1992- I : 180) :

Iparraldeko, Nafarroa Garaiko, eta hego-gipuzkerazko ts ere bai
erretroflexoa da . Hobeki esan, t-aldea erretroflexua du . Hots hau
Asturiasen, Aragonen eta Aragon-ondoko Gaskonian ere agertzen da .
Menéndez-Pidal-en "coloniación dialectal" delako teoria etsigarria
zait, baina agian begiratu beharko da euskal sustratoaren partea

<tx> /ts /Afrikatu . sabaiaurrekoa, ahoskabea
Mingainaren bizkarraurrea, sabaiarekin ukipenean sartzen da, aire
korrontea oztopatuz . Kontaktu hau oso zabala da eta hortz eta aurreko
hobietaraino heltzen da . Mihi punta airean gelditzen da, ez goiko ezta beheko
hortzak ere ukitu gabe .
Barruko aldetik, mingainak leku zabalean ukitzen du aho sabaia .
Sabaiaren ukipena zabalagoa izango da mintzatzeko indar eta
intentsitatearen arabera . AMADO ALONSO-k (1923) dio:
La diferencia entre una s (Lx) con oclusión reducida y una s fricativa
fuerte es realmente pequeña. Se comprende sin dificultad la evolución
s (c)> s atestiguada por comparación entre los dialectos vascos .

Sabai-erdikorako hiru oklusio mota bereizten ditu, bokalartean
doanean hersketa haunditik txikiagora alda daitekeena eta gaztelerakotik
ezberdintzen dena eta (G)-z eta (B)-z duten afrikatu sabaiko hotsetik ere
bai . (PAGOLA 1992 I : 179) .
URRUTIA-k eta besteek, goi-nafarreraz egindako ikerketaren
arabera, -txistukarietan ez bezala-, oposaketaren mantentzea
azpimarratzen dute:
En las africadas la oposición funcional básica es clara, por un lado,
realizaciones palatales, bajo el rasgo (+ palatal], y por otro,
producciones dorsoalveolares (-palatal] . Los porcentajes son 41% y
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59% respectivamente . De este modo, las africadas según nuestros
datos para este dialecto, se polarizan en esta posición fonemática .
(URRUTIA 1991 : 328)

Kontsonante txistukariekin bezala Ultzameraz suertatzen den
banaketa diatopikoa ekarriko dugu honera : (URRUTIA 1991 : 106) . Argi
dago [ts] dela maiztasuna haundien erakusten duen fonema : diferentzia
haundia dagoelarik besteekiko .
Ulzama 65
Realización

%

n

-------------------------[ts]
60
21
[t';]
20
7
[t

s)

[t§ ]
[ts]
[ts]
[ts ]

2 .9

1

17 .1

6

Afrikatu bizkar albeolare ahoskabea
Afrikatua hobietako-sabaiaurrekoa
Afrikatu sabai-aurrekoa ahoskabea

Horrela laburtzen du GN Iparraldekoan afrikatuetan
polarizazioa :

suertatzen den

En las africadas la oposición funcional básica es clara; por un lado,
realizaciones palatales, bajo el rasgo [+ palatal], y, por otro,
producciones dorsoalveolares . De este modo, las africadas según
nuestros datos para este dialecto, se polarizan en esta posición
fonemática . (URRUTIA 1992 : 328)
IV .4 .2 .2 .

Hitz

hasierako

txistukariak

Hitz hasierako txistukarien kasuan, bada ahoskunearen eta
artikulazio moduaren arteko erlazio paradigmatikoa, eta hiztunak jabetzen
dira honetaz ; sabaiaurreko/bizkar-albeolare
edo frikari/afrikatu
aurkakotasunetan ordea, balio semantikoaren aldaketa ez da kasu guztietan
gertatzen .
Nahiko arrunta da hitzak kontsonante afrikatuz hastea, apikoalbeolaren kasuan ezik . Orokorrean tz- fonema afrikatua arrunta da
ekialdeko hizkuntzetan : xuberera eta erronkarieraz honakoak aurki
ditzakegu : Z . tzŕntzarri 'campanilla', zar . tzimur 'arrugado', erronk .
tzuntzur 'garganta', gehienak aldaketa adierazgarriak direlarik . (ik .
TXILLARDEGI 1983 : 949)

65 Distribución diatópica de las realizaciones africadas . Dialecto Alto-Navarro
Septentrional' . Hortik, Ultzamakoak hartu ditut .
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Halaber, GN hegoaldekoan, Nafarrera beheraz eta aezkeraz bezala,
"tz-" fonema hitz hasieran agertzen da . MOUTARD-ek ere Iragin
(Esteribar), honakoak bildu zituen : "tzikiroa, tzakur, tzutik, tzerri" .
Guk ere, aldaera afrikatu hauek bildu ditugu, urriak izan badira
ere, batzuk aldaera adierazgarriak dira :

neutroa

adierazgarria

txakurre
txerri
txar

tzakurre
tzerri
tzar

eta besteetan txandaketa hutsak :
txikiro, zikiro, tzikiro ('carnero castrado') (izag . 452)
zilintzen, tzilintzen ('colgado') (lzag .458)
txapuñek, tzapuñek ('calcetines de lana') (Izag . 453)
txapela, tzapela ('boina')(Izag . 451)
Halarik ere, zaila gertatzen da distribuzio geografikoa egitea, toki
berean eta lekuko berarengan aldaketak gertatzen direlako .
Bestaldetik, hitz hasieran afrikatuak (sabaikaria eta bizkarkaria)
txandakatzen dira frikari bizkarkariarekin . Lekuko batek bizkarhobietako igurzkaritik sabaiko afrikatura alda dezake hotsa (z/tx) . Hitz
guzti hauek, erabilera haundikoak ez direnez, txandaketak erakusten
dituzte, balio adierazkorraren eta arrruntaren arteko oposaketa galdu
dutelarik .
Eta hau, gainera, ingurune berdinetan eta bata edo bestearekin balio
berezirik adierazi gabe, hurrengo adibideek erakusten dutenez 66 :
tximiste, zimiste ('rayo')
txurmioa, zurmioa ('tobillo') (lzag . 453)
txerri, zerri
txilkua, zilkua ('ombligo')(Etxaide, 1989 : 103 . gald)
ximur, zimur ('arruga') (lzag .458)
zirrimurri
txirrimurri,
txunke, zunke (lzag .458) ('junco')
txutitu, zutitu ('ponerse de pié')
txardiñek, xardiñek ('dardina')
zuleta ('chuleta')

66 Adibide hauetako asko Izagirre-ren lanetik hartu ditut, besteak Etxaide (EI
euskara en Navarra)-tik eta besteak neronek entzundakoak dira .
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Maizen erabiltzen diren fonemekin, ezberdintasun hau egiten da,
eta erabilera adierazkorretarako sabaiko aldakietara jotzen da . Honezaz
gain, aipagarria deritzot emakumeek eta gizonek zenbaitetan egiten duten
erabilera ezberdinei . (ik . VI1 .4 .3 .)
Elkarrizketak egiterakoan, emakume eta gizonei galdetzerakoan,
inolako ezberdintasunik ez zegoela txerrie eta zerrie-ren artean
baieztatzen zuten . Baina ohartu gabe, beti kontsonante sabaikariak
ebakitzen zituzten emakumeek ; gizonek, ordea /s/-ren alde makurtzen
ziren .
Aurreko kapituluetan azaldu dugunez, sexuaren araberako
ezberdintasunak egitera bultzatzen duten arrazoien artean, besteak beste
ospea dugu . Kontzeptu hau modu zabalean ulertzen badugu,
emakumeengandik espero den finezia eta xamurtasunak bultza bide ditu,
gizon/emakumeen arteko honelako diferentzia egitera .
Gutxitan aurki daitezke sexuarekin erlazionatutako ezberdintasunak
euskaraz egindako lanetan . Hauen artean aipagarria da CAMINO-k Aezkoako
euskaraz seinalatutakoa : gizonen [y]-ren erabilera, [s ] - ren ohizko
eremuan, prestigio kontuari egozten dio . (CAMINO1991 : 439)

IV.4 .2 .3 . <ts> /ts/

Afrikatu, mihipunta-hobletakoa,

ahoskabea

Hitz hasieran ez dugu fonema honen presentzia aurkitzen
euskararen sistema fonetikoan . (Uztarrotz Erronkariko herriko lexema
bakar batean ezik : tsat = zabor, zikinkeria) (Ik . TXILLARDEGI 1983 :
494) ; baina hitz bukaeran eta tartean ager dakiguke :
V-ts
asots
ots

V -ts-V
asotsa

atsoa
ebatsi
egurierauntsle
Bokalarteko posizioa eta bukaerakoa dira mundatunak :
harrautsi ('a voleo') /harrausi ('bostezo')
oso/otso
atzo/ atso
hotz/ ots
Zenbait kasutan txistukari afrikatua, hedatuago dagoen frikatuaren
ordez eriden daiteke, adierazkortasuna emateko ziurrenik . MITXELENA-k
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argi ikusten ez badu ere : guratsotaic (B38), guretsuan (A24), bi
dotrinetan testigatzen dira :
A veces un dialecto tiene formas como sibilante africada frente a la
fricativa más difundida, sin que se conozcan las causas : ¿una especie
de intesificación expresiva? Así a . nav. Elcano buratso, Baztán
guratso (FHV : 286)
Agian, beste etimologia hau izatea ere

* gure atso > guratso, posible da .

Beste batzuetan afrikatuaren erabilera hedatuagoa da testu
idatzietan : garitzumecotan (B33) eta salbatu giñutzen (B18) . Bigarrenak
aditzaren erabilpen berezia badirudi ere, LAFITTE-k (1979 : 284)
testigatzen du : "Les suffixes forts tzu et tzue s'adjoinent á des complements
directs pluriels . Ex.: ditutzu"
Batzuetan -zk- eta -tz- taldeak txandakatzen dira . Sortutako
kontsonante berri horrek, aurrekoen tasun berri zenbait onartzen du :
/k/-ren ezjarraikortasuna du alde batetik, eta bestetik /z/-ren laxaketa
luzakorra . Honetaz gain segmentuen leku aldaketa sortu da, metatesia dela
medio:
Ez da oso bilakabide hedatua, baina testiga daiteke aipatutako herrietan .
txistukari + herskari

> herskari +txistukari

Udazkena (orok.)-udatzena ( Itsaso) 67
Azkena (orok .)-atzena (Beruete, Imotz) 68
Axtaparra (Alkoz) atzaparra (orok .)
atzazal, atzazkal, azazkal
IV .4 .2 .4 . /n,l,r/-ren

ondoko

txlstukarlak

Euskaraz, orokorrean sonanteen ondoko frikariak afrikatu egiten
dira (L-, ij-, n-ren ondoan) . Beste modu batez esanda, hitz barnean,
afrikatu/frikarien arteko bereizketa /s/-/ts/ eta /§ / - / t s / - ren
artekoa neutralizatua suertatzen da /r,l,n/-ren ondoren .
Mailegu integratuetan, posizio honetan, afrikatuak dira ohizko
fonemak (pentsatu, pertsona, kartzela, dantza, esperantza) . Bilakabide hau
arrunta da euskara osoan, baina zehaztu behar da zein testuingurutan eta
maiztasunetan gertatzen den . Honi buruz mintzo diren testigutza urriak
aztertuko ditugu :
67 AZKUE ere (1923 : 28) atzen/azken txandaketa aipatzen du baina ez du esaten
zergatik .
68 gilakabide hau, gizpuzkeraz ere gertatzen da .
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MOUTARD-ek dioenez (1975 : 182), Etxalekun /n .l,r/-ren ondoren
beti afrikatua egiten da, eta honako adibideak ematen ditu, aldiz Auzan beti
ez zela gertatzen zioen zaltza (sauce) :
xaltza (sauce)
eltxaur (nuez)
iltze (clavo)
artzai
auntz
Gure ustez bi autore hauek testigatzen dituzten salbuespenak,
fenomeno honen ebakeraren ez sistematikotasun osoa isladatzen dute .
Honenbestez, afrikatuen aldeko neutralizatzeko joera nahiko ohizkoa bada
ere, batzuetan salbuespenak eriden daitezke . Gainera kontutan hartu behar
da neutralizazio hau sandhi posizioetan gertatzen dela, eta gaztelaniaz
mintzatzean ere : adib. "ir al cine" , "por si acaso" aUts/ine, por/t s /iacaso
ebakitzen dute .
Esan behar da, afrikatzeko joera arrunta dela eta salbuespenak
eriden badaitezke ere, konzienzia (Izag.), bolsa (Izag . 165), polsue
(=pulso),
maileguetan ere testigatzen direla . Sistematikotasun ezari
egozten ahal zaizkio holakoak, zeren eta euskal jatorrizko hitzetan ere
txandaketa hau egiten baita :
linsuse,lintsuse (Izag . 439)
oranza, orantza (Izag . 446)
MITXELENA-k (FHV : 290-291) aspaldi aditzera eman zuenez,
erdialdeko hizkeretan, gipuzkeran eta beronen aldamenekoetan bereziki,
afrikatuak erabiltzeko joera da nagusi ; enparatuetan, ordea ez da zeharo
betetzen erregela hori .
Aurrean esan dugunez, hitzen barnean aplikatzen da erregela hau,
beraz, oraindik erregela emankorra delakoan gaude . Hona hemen, hitzen
barneko afrikazioa integratutako maileguetan :
Gaztelaniaz
falso
dulce
calcetín
salsa
pienso
sentenzie
konseju
ensalada
confianza
inportancia
persegitzen
persona

Euskaraz
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

->

faltso
dultze
galtzerdie
saltsa
pentsue
sententzie
kontseju
entsalada
konfiantza
inportantzia
pertsegitzen
pertsona
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jersei
concepción

->

jertseia
kontzenzio

Era berean, fonetika sintaktikoan sortzen diren
ondorioz, afrikatu bizkar hobietako ahoskabea oparoa da :
I,

n,

r

+

txlstukarl

hil zen
hil zarra
al cine (gazt.)
omen ziñenen
izeten zen
zer in ziñuten
in zazu
hemen ziren
lehen zen
galde egin zazie
esan zuen
jan zak
nor zara
behar zuen
zer zen
non zinen
zabal zazu
yoaten zen
maten ziñenen
bizkor zaude

->

fenomenoen

afrikatua
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

hiltzen
hiltzarra
altzine
mentziñenen
izetentzen
zerrintziñuten
intzazu
hemen tziren
len tzen
galdein tzazie
esan tzun
jan tzak
nor tzara?
behartzuen .
zertzen
nontzinen
zabaltzazu
yoatentzen
matentzitenen
bizkortzaude

IV .5 . KONTSONANTE SUDURKARIAK
IV .5 .1 .

Deskribapena

Kontsonante herskariak ahoskatzean, airearen iraganbidearen
erabateko hersketa gertatzen da . Aho-sabaia behean egoten da eta
sudurtzuloetako iraganbidea itxia . Baina ahoaren kanala itxia badago eta aho
sabaia behean, eta sudurtzuloetatik airea libre pasatzen uzten bada,
kontsonante sudurkariak izango ditugu . Beraz, sudurkariak, ahoartikulazio aldetik herskariak dira, baina fonema irekiak dira sudurraren
kaxa kontutan hartzen bada, airearen iragaitea libre baitute .
/m/:sudurkaria, ezpainetakoa, ahostuna . 69

69/n /: sudurkaria, sabaikoa, ahostuna ez dugu hemen aztertuko nahiz eta
sudurkaria izan, sabaikarien atalean sartuko dugu .
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/b/ ebakitzen dugunean, sudurtzuloetako iraganbidea irekitzen
bada, biezpainetako sudurkaria den /m/ izango dugu . Aho-gingila behean
eta beste organu guztiak p eta b-rentzat bezala .
/n/:sudurkaria, hobietakoa, ahostuna_
Fonema honen ebakeran, ahogingilak zabalik egon behar du airea
sudurtzulotik pasa dadin ; mihi punta hobietan ezartzen da . SALABURUrentzat, ordea, ez da hortzobietan ebakitzen, gibeltxoago baizik . Bestaldetik
K . MACMARRAUGH-ek (EUSKALTZAINDIA1981, 78) eta SALABURU-k ere
iraulia dela baieztatzen dute, ebakera amaitzean, mihipuntak ukitzen
duelako ahosabaia .
/n/-ren ahoskunea alda daiteke hurrengo kontsonantearen arabera,
alegia kontsonante sudurkaria hurrengo kontsonantearen artikulaguneari
asimilatzen zaio, bai hitz barnean bai hitz ezberdinen artean ere, beti ere
tartean etenaldirik ez dagoenean .
Ondorengo ataletan (IV .5 .3 .), zehatzago ikusiko badugu ere, esan
dezagun /p/ eta /b/-ren aurrean, /m/ eta /n/-ren arteko aurkakotasuna
galtzen dela, eta /m/ da ebakitzen den fonema bakarra .
Zortzi alofono ezberdin ditzakegu, ingurune ezberdinen arabera :
(SALABURU 1984 : 116) .
Bokal edo kontsonante albeolarraren aurrean, albeolare mantentzen
da . Horzkarien aurrean, artikulazio puntua aurreratzen du . Belare ondoan,
k,g,x, ondoan haien artikulagunea hartzen du eta belarizatzen da, beraz
mihigorputzaren atzeko partearekin egiten da eta ez mihi puntaz . Halaber,
/f/ ezpain-horzkarien aurrean, ezpain horzkaria egiten da, eta afrikatu
sabai-aurrekoaren aitzinean, sudurkaria sabaikaritzen da baina ez da [n ]ren sabaikaritze mailara heltzen . Alofono hau benetako sabaikarien aurrean
izango dugu adib . gizo[n ]ttarra. Arazoa da, alofono berbera diren hantxe eta
ttunttune hitzen /n/ horiek .
70 Nahiz eta badakigun, CHOMSKY eta HALLE-ren sistemaren arabera, bokalak,
glideak, sudurkariak eta likidoak kontsonante ozenak diren ('sonorant',
'sonante'), guk hemen ahostun bezala definitu ditugu . Bi tasun hauen arteko
ezberdintasuna dardarkaritasunean dago . Ozenetan dardarkaritasuna bapatekoa
da, eta besteetan normala . Hona nola ezberdintzen duen SALABURU-k : 'La
vibración espontánea' es claramente diferenciada de la 'vibración normal' de las
cuerdas vocales en la teoría de CHOMSKY y HALLE : si, no existe ningún obstáculo
al paso deI aire en el canal bucal, la presión deI aire expulsado de los pulmones
hace que las paredes de la glotis -si no estan muy separadas- tiendan a cerrarse
por el llamado efecto Bernoulli . Cuando las cuerdas se cierran disminuye la
presión con lo que la elasticidad de las cuerdas las lleva a su estado inicial . En el
momento comienza de nuevo el proceso . Son los sonidos 'sonantes'
('ozen')(SALABURU 1983 : 25) : Teoría lingüística y euskara baztanés : fonética y
fonología, EHU-ko argitarapen zerbitzua, Doktorego tesiak .
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Zenbait hizkuntzalarik horretaz ikertu dute eta batzuek ez dute
ezberdintasunik ikusten bi alofono horien artean, NAVARRO TOMAS eta
ALARCOS LLORACH horien artean daude . Baina HARRIS-en (1975 : 26)
ustez bi /n/ bereiz daitezke :
La nasal que aparece ante (c], para la que hemos elegido el símbolo

neutro (ñ], no se distingue auditivamente de alveolar, pero es
totalmente diferente de [ñ] palatal . Articula toriamente, el ápice de la
lengua hace contacto con los alvéolos tanto para [n] como para [n]
alveolar, pero no para (ñ] palatal . El área de contacto lingual se
extiende un poco más hacía atrás [ñ] que para [n] aunque no tan atrás
como el contacto dorsopalatal de ñ . (HARRIS 1975 : 26)
Hona aipaturiko alofonoak eta berauen transkribaketa :
Sudurkari mingain-albeolare ahostuna [n]
Sudurkari biezpainbikari ahostuna [m]
Sudurkari ezpain-horzkari ahostuna [MI
Sudurkari horzkari ahostuna [n 1
Sudurkari sabai-aurreko ahostuna [n']
Sudurkari sabaikari ahostuna [n ]
Sudurkari belare ahostuna [ n 1
Sudurkari bizkar aurreko ahostuna [ ñ]
Honela laburbil daitezke inguruneak:
b,p
[ml

f
[nj 1

t,d,
[n ]

ts

[ n']

V-V, I
[n]

tt,dd
[nl

g,k

[ ql

Esan daiteke, /n/ kontsonantea homorganikoa dela hurrengo
kontsonantearekin, morfema barruan eta morfemaz kanpo ere . Beste
bokalen aurretik edo pausaren aurretik, sudurkariak albeolar bezala
ahoskatzen dira (Palatalizazioaren bilakabideetan ezik, bokal altu baten
atzetik doazenean, Ik . IV .6 .4 .2 . : arin ] etorri)
Ikus ditzagun morfemaz kanpoko adibide hauek . Dudarik ez dago
morfema barruan eta kanpoan alofono berberak izango ditugula :
gizo[m] [p]otoloa
gizo[m] [b]axue
gizo[nj ] [f]anfarrona
gizo[n 1 [t]etela
gizo[n ] [d]ozena
gizo[n ] [I]uzea
gizo[n] [a]ndia
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gizo[o ] [t ]arra
gizo[n'] [t§ ikia]
gizo[n ] [j]ajoa
gizo[ p ] 1 x ] ustua
gizo[ p ] [g]aztea
gizo[n]
Adibide hauen bidez, sudurkariei eragiten dieten bi bilakabide ikus
ditzakegu : lehenengoa, sudurkariak neutralizatzen dituen erregela bat
posizio inplosiboan edo posnuklearrean, artikulazio koroaria bakarrik
permititzen duena . Hau gertatuko da asimilaziorik ez dagoenean .
Bigarrenaren bidez, ikusten dugu badagoela erregela bat posizio
inplosiboan, kontsonantearen ezaugarriak ondoan dagoen sudurkarira
hedatzen dituena . (HUALDE 1992 : 14)

IV .5 .2 .
IV .5 .2 .1 .

I-n-1-ren
Aditzean

galera
sortutako suntsiketak

Aditzetako aspektu buŕutugabeetan, alegia -tzen, -ten bukaeretan,
azkeneko -n-ak galtzeko joera nabarmena erakusten du . -n -ren galera
hau, hurrengo ingurune hauetan gertatzen da .
a) Hurrengo adizkia g-z hasten bada, txandaketak agertzen idra,
batzuetan -n galtzen da :
juntatzen giñen ->
joaten giñen ->
egoten giñen ->

yuntetze giñen
yoate giñen
egote giñen

baina mantentzen da besteetan :
aritzen giñen
izaten giñuen
b) z- hasitako lehen aldiekin ere, azkeneko -n galtzen da :
hartzen zuten ->
tortzen ziren ->

hartze zuten
tortze ziren

c) Aditz laguntzailea *edun formaren eratorrikoa izanik d-z hasten
bada, azkeneko sudurkaria galtzen da eta aldi berean "Edun"-en aditz
laguntzailearen d- hasierako fonemak ere galtzera jotzen du . Honen
ondorioz murrizketa nabarmenak sortzen dira . Honezaz gain,
Ultzameraz sortzen den "eu" diptongoa "au " bihurtzen da . (Ik .
diptongoen saila : 111 .2 .1 .3 .)
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-izen, -ten + dut, duzu ...
errezatzen duzu
ezagutzen dut
erraten dut
ezagutzen dugu
zer egiten duten
gerokek egiten dugu

-

>
>
>
>

->

->

errezatzauzu
zautzaut
errataut
zautzau
zerittauten
gerokek ittau

d)Egín aditzaren geroaldia -en morfemaz eraikia + dut, duzu
eratorriko laguntzaileekin :
eginen dute
eginen duzue

->
->

iñaute
iñauzue

Baina beste aditz laguntzaileekin ez da hau gertatzen :
erranen diot
edanen dut

->
->

errain diot
edain dut

Hau da bilakabide ziurrena :
erraten dut > *errate ut > errataut
eginen dute > *eiñe ute > *iñeute > iñaute
e) Hurrengo hitza n-z nahiz m-z hasten bada, bi sudurkariak batean
biltzen dira :
fiten men du
erraten nion
izeten men da

->

->

->

ittemendu
erratenion
izetemenda

Azkeneko -n-ren posizio ahula agerian geratzen da, aditz aspektu
burutugabeetan, behinik behin . Fenomeno hau, hizkera bakoitzean
zerbait aldatzen bada ere, oso zabaldua da .
Aitzitik, aditzak aspektu burutua duenean, nahiz eta /n/-z
bukatutakoa izan, ez da galera suertatzen, eta oso osorik mantentzen da
azkeneko /n/ hori :
zer erran du?
zer in du?
IV.5 .2 .2 .

Bokal

->
->

ez *ze errau?
ez * zer fiu?

artean

Bokal arteko posizioan -n- desagertu da arrastorik utzi gabe .
Adibide gutxi izan arren : kue (= seaska) daukagu Ultzaman (Gerendiain eta
Eltzaburun) (ik . ETXAIDE 1989: 197) eta Basaburuan (Beruete) .
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Gipuzkeraz eta iparraldeko goi-nafarreraz, arrunta da i-ren
ondoan ñ agertzea, lehenengo eta bigarren silabaren artean . Adib :
iñarrausi, iñauteri, beste euskalkietan hasperenketa eman duen lekuetan .
Ultzaman -n- desagertu da eta 0-k ordezkatu du honako adibideetan : iotiak,
iautiak, baina beste kasuetan -Il- batek ordezkatu du adib .: illarrosi.
IV.5 .2 .3 .

Gero aldian

Ultzameraz, beste hizkeretan bezala, modu bat baino gehiago
daukagu gero aldia egiteko . Herskarien atalean aipatu dudan bezala,
hurrengo forma hauek ditugu :"erranko, jakinko' eta horrelakoekin
alternantzian dauden beste honako hauek ere : errain, joain .
Sudurkariaren ezabaketa gertatzen da hitz barruan, euskalki
askotan, GN iparraldekoan (Baztan, Ultzama) eta (GN) hegoaldekoan ere .
GAVEL-ek testigatu zuen Baxenafarreraz ere :

Dans ce dialecte, en effet, les génftifs déterminatifs de participe
passé qui servent á former le futur voient d'ordinaire tomber, dans
la pronontiation courante, I finale du participe passé, devenue
intervocalique par l'addition de la désinence -e n : et les deux voyelles
qui se trouvent ainsi rapprochées donnent lieu, soft á une diphtongue
ái si la premiere des deux voyelles est un a, soft á un i rédoublé ou
long si cette premiere voyelle est elle -méme un ŕ. (GAVEL 1921 :
269)

Bi erregela honen bidez aurkeztuko genuke :
1) n -> 0/ V_V
2) e -> i/ a_
janen->*jaen-> jain
edanen->*edaen -> edain
joanen-> *joaen ->joain
erranen-> *erraen ->errain
Aldiz, Berueten eta Arraratsen, /n/-ren galeraren ondoren, ez da
beherunzko diptongoa sortzen . Bokalak asimilatzen du ondoko fonema eta
bokal geminatu bat entzuten da :
JOAN + en :
ESAN + en:
EDAN + en:

Beruete,
Arrarats
yoaan liceke
esaan diot
edaan dot

Ultzama
yoain
esain
edain

Hau da bilakabidea eta soluzio desberdinak :
1) Ultzaman : yoanen > yoaen > yoain
2) Basaburuan : yoanen > yoaen > yoaan
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n ---> 0 / V_V
1) ae > ai . Ixten da .
2) ae > aa . Bokal asimilazio aurrerakaria .

IV.5 .2 .4 .

Kasu

soziatiboan

Euskarazko zenbait izen morfemetan, azkeneko -n-ren galera
ohizkoa izan da . MITXELENA-k argi apuntatu zuenez, esan daiteke badaudela
hizkera batzuk azkeneko -n beti mantentzen dutenak, eta beste batzuk
nahiko mugikorra dutenak (FHV : 187) . Honela bada, hizkera batzuek
maiztasun haundiagoz galduko dute -n hori eta beste batzuek ingurune
batzuetan bai, eta besteetan ez .
Ultzameraz, azkeneko -n galtzen da kasu soziatiboan eta
adberbioetan (orai, bedere) ; baina mantentzen da lehen aldiko aditzetan .
Kasu soziatiboan -ki morfema -n gabekoa izango da ohizkoa Ultzama, Anue
eta Atetz ibarretan . Ezaugarri honen arabera, Ultzamera GN hegoaldeko
euskalkiekin lerratzen da, guzti horietan -n-ren galera hau suertatzen
baita, nahiz txandaketekin izan .
GN hegoaldekoan -ki eta -kin bi formak erabiltzen dira, baina
nagusiena -ki da . Oltza, (oñi, Elkano eta Garesen biak erabiltzen ziren .
Bestaldetik Mezkirizko SARAGUETA-k7 l ere txandaketak erakusten ditu :
"beraikin egotera", eta "ziri-burdinekin xeatzen" ahoskatzen ditu .
Bestaldetik, Erizkizundi Irukoitzean hauek ditugu :
'nereki' : Ollo, Nabaz, Osteritz .
'eneki' : Oroz-Betelu
'nerekin' : Iragi
'enekin' : Arrieta, Oroz-betelu
Diakroniari bagagozkio, Bonaparteren katezismoan Lizasoko
euskaran egina, beti -k¡ agertzen bada ere, beranduago idatzitako beste
katezismoan bi formen txandaketa -ki(ñ) 1--ki nabarmena da . Berriro ere,
-ki morfema, ultzameraz aurkitzen dena, ekialdeko euskalkietan
testigatzen da, Xubereraz (OHIARCABAL 1991 : 221) : "Le suffixe
d'accompanatif est -ki en souletin, plutot que -kin nav. lab .", eta GN
hegoaldeko hizkera gehienetan ere .
MITXELENA-k zioenez (FHV : 308), -kin, -ki-ren erabilpena ez da
aldaketa fonologikoaren ondorioa, morfologikoa baizik : -ki < kide- (n);
azkeneko -n hori, inesiboaren desinentzia delarik . Honenbestez, bi
morfemaz ari gara, eta ez batez . Ultzaman ere txandaketak aurkitzen dira,
ez da sistematikotasun osoz gertatzen fenomeno hau . Txandaketa hauek
71 Ikus GN hegoaldeko euskalkian idatzitako bi artikulu hauek : SARAGUETA,P . ;
'Nere oroimenak', FLV 31 (1979), 171-176 . eta 'Trinidad Urtasun Bertsolaria
(1894-1978)", FLV 32 (1979), 333-338.
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aipatutako bi katezismoetan ere eridengo ditugu, bereziki (B deritzan
katezismoan), idatziaren arauetara gehien makurtzen dena, hain zuzen ere :
poderlaqui, elcarrequi, garbiequi, baina Jaunequiñ, divinidadearequifi .
Aldakortasun honi buruz ohar bat egingo dugu . Gaur egun,
dialektologia mailan erabat onartzen da testu batek erakus dezakeen
aldakortasuna . DEES-en hitzek argi adierazten dute honako hau :
The modern observer must be prepared to accept as perfectly
legitimate a linguistic behaviour that cannot be described in terms of
grammatical rules applying with an absolute regularity . Various
considerations lead to the conclusion that it would be very
unrealistic to demand absolute regularity either of an isolated text or
of the whole collection of texts that represent a given dialect : ( DEES
1988 : 140)

Bi morfema hauen erabileraren muga, Imotz eta Basaburuan
ezartzen da . Haran hauetan hasten baitira, sistematikotasun osoz, -kin
inesiboaz erantsitako desinentziak erabiltzen . Honako adibideak ditugu
Ultzaman :
neeki
harreki
amaki
eztenáki
elkarréki
okéki
Hau da banaketa zehatza :
-ki : Ultzama, Anue eta Atetz haranetan . Halarik ere, alternantziak
aurkitzen hasten dira eremu honetan -kin ere agertzen baita .
-kin, ken : Imotz eta Basaburua haranetan . Honez gain -i > -e ,
bokal irekidura gertatzen da morfema honetan . Pluralean honako formak
ditugu : takonaken, launeken .
Ultzaman aurkitzen dugun txandaketa, Adopzio teoriaren bidez azal
daiteke . Jakina denez, inguruko eremu guztian eta baita euskara batuan ere
forma arruntena -n duna da, eta honenbestez, ez da harritzekoa -kin
formak gero eta eremu zabalagoa irabaztea .
Basaburuan, aurrean esan bezala, ez da -n galtzen; honi eransten
badiogu goiko bokaletan jasaten duen irekitzeko joera (i > e, u > o)
Basaburuko zenbait herritan (Goldaratz, Arrarats eta Berueten),
soziatiboz osatutako izenek, zein izenordeek, oso itxura ezberdina
erakusiko dute . Hona hemen aipaturiko ezberdintasuna :
BASABABURUA
zooken
zukin
nookin

ULTZAMA
zurek i
zueki
noreki
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amaken

amaki

Ikus "laburpen/ondorioak' atalean -kin/-ki isoglosa . 36 . Mapa

IV .5 .2 .5 .

Adberbioetan

Aurrean esan dugunez, ultzameraren zenbait adberbiotan n-ren
galera gertatzen da . Hauetatik azpirragarriena ora¡ lexema da ; Ultzama,
Anue eta Atezko zenbait tokitan erabilia . MITXELENA-ren arabera (FHV :
141), latinetik etorritako lexema dugu : lat . hora euskal izen-ordain
erakusleren bat duela ondoko. D E RIJK (1992 : 696)-en arabera, honako
protoformatik abiatu beharko genuke : *oraen. Etimologia alde batera utziz,
badakigu ora¡ aldaerak (-n gabekoak), azalpen erraza duela : sudurkariaren
hersketa galdu zen oraiko eta oraitik ohizko lexema deklinatuetan bezala ;
hauek sudurkaritasuna galdu zuten xubereraz ere .
Banaketa diatopikoari dagokionez, "ora¡' ekialdeko hizkeretan
(Dechepare, Axular) erabiltzen da, eta baita GN hegoaldekoetan : "orei"
(Makirriaingo kateximan) . 72 "orain" aldiz mendebaldekoetan .
Nahiz eta oso sistematikoa ez izan, esan daiteke -n gabeko forma
dela nagusiena eremu guzti honetan, ekialdekoan, eta, Basaburuan eta
Imotzen, oan eta goain formak nagusitzen hasten dira . Hauek dira lexema
honekin gerta daitezkeen aldaera nagusienak, nahiz eta lexema honen
ebakerak, erabilera oparoarengatik, burutzapen ezberdinak eskeini, leku
eta hiztunen arabera .
Laburbil dezakegu honako banaketa emanez :
ULTZAMA
ora¡

IMOTZ, BASAB .
goain, goan

Bestaldetik, n-rik gabeko egun-aren eratorritako adberbioek,
(heranegu, lardenegu etab) besteek baino hedapen haundiagoa dute . Forma
hauek aztertutako hiru ibarretara hedatzen dira . Aldakuntza fonetikoak
badira ere : Etxalekun u >o irekiera, eta bokal arteko /g/-ren frikapena eta
desagerketa-, eremu guztian -n gabeko formak dira nagusi .

heraneo (Etx)
lardeneo (Etx)
etziamó (Etx)

heranegu (U)
laurdenegu (U)
etzidámu(U)
bedere

72 DIEZ DE ULZURRUN, P . ; 1960 'EI catecismo manuscrito de Maquirriain de
1828', Euskera V , 377-243 .
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Hitz hauek guztiak denborazko adberbioen alor semantikoa osatzen
dute . Guzti hauek *egun-en eratorriak dira eta euskalki bakoitzean
aldakuntza ezberdinak erakusten dituzte . -n gabeko forma hauek
ultzameraz gain, aezkeraz eta baztaneraz aurkitzen dira . Honek frogatzen
du berriro ere, Ultzama-Baztan-en arteko hurbiltasuna, eta Ultzama eta
GN hegoaldeko hizkeren arteko puntu amankomunak .
Goian aipatu bezala, azpimarragarria da Etxalekun ere -n gabeko
forma horien testigutza . Posible da, datu hauen arabera -n gabeko forma
hauek hedadura haundiagoa izana, eta orain eremua galtzen ari izatea, ndunak, nagusi bihurtzen ari direlarik . -n matentzen dutenak, nolabait
gutxiago erabiltzen dira eta fosilizatuago daude, jatorrizko formak
mantenduz . 73
Isoglosaren leku aldatze honek iradokitzen du, fenomeno hau eta
deklinabidean -ki /--kin formen arteko parekotasuna . Isoglosaren
desplazamendu honek honako beste azalpena dauka : forma hedatuenak bestea
asimilatuko du .
Hari honi jarraituz, interesgarria da aipatzea lehen aldiko aditz
laguntzaileetako -n-ren galera ez dela suertatzen Ultzamako euskaraz
(Ultzameraz ez dago : *nue, *nitze, *ze) . Aipatutako ezaugarri hau ohizkoa
da ekialdeko euskalkietan (aezkera, eta GN hegoaldekoa eta baita Bizkaiko
eremu batean) . Ezaugarri honetan, Ultzamera ez doa GN hegoaldeko hurbil
dituen beste euskalkiekin, GN iparraldeko beste euskalkiekin baizik .
Beste alde batetik adberbioetan eta -xe, -txe -ren ondoan -n bat
eransten da gaurko grabaketa berrietan 74 Jakina denez, ezaugarri hau ez
da eremu honetako fenomeno bakarra, euskara orokorrarena baizik :
Halaxen

Hantxen
Horixen

Kasu hauetan inesiboaren morfema den -n analogia dela medio
jartzen da ; edota MITXELENA-k sudurkaritasunaren hedakuntza
aurrerakariaren adibideak ere izan daitezke :
( . .) hay casos de propagación progresiva de nasalidad (. . .) en los
cuales aparece una n secundaria en posición final y n o ñ en interior

de palabra : lab. 'akintsun 'sabio' de 'akintsu, vizc . zentzun juicio' de

73 1mozko herrietan gauza bera gertatzen da errotazismoarekin (ik .

errotazismoa : IV .2 .1 .6 .) . Herri hauetan forma asibilatuak agertzen ziren ohizko
lexemetan -beste, bost-, eta hain erabiliak ez direnetan, adib . ertze eta
toponimioetan -rtz- talde zaharra agertzen zen .
74 1k . NAFARROAKO GOBERNUA-k ( 1990) egindako grabaketak, bereziki, Auza
herriari dagokiona .
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Zentzu, mamin `carne' parte blanda' de mami, premiña 'necesidad 'de
premia, tximinoli) (lab . ximino) 'simio', etc. (FHV :305)

IV .5 .3 . Sudurkarlen asimilazloa
Sudurkari bat : /n/ edo/ m/, / b/ eta /p/-ren aurrean dagoenean,
/m/ eta /n/-ren arteko aurkakotasuna galtzen da, eta /m/ da ebakitzen den
fonema bakarra, sudurkari ezpainbikaria, alegia . Testuinguru edo-ta
ezaugarri fonologiko baten asimilazioz gertatutako neutralizazioa dugu hau .
Euskal gramatikari gehienak biezpainetakoaren aurreko /n/-ren
ebakeraz arduratu dira . CAMPION-en ustez beti /n/ ebakitzen zen
ezpainetako edo beste edozeinen aurrean . Badirudi GAVEL-ek (1921 : 228)
eta NAVARRO TOMAS-ek (1925 : 629) egindako azterketek zihurtatzen
dutela /m/ ebakitzen dela, eta bakarrik poliki mintzatzean, hobietako
marka agertzen dela .
El resultado es siempre una m evidente, sin contacto alguno de la
lengua sobre el paladar. Sólo al pedirle que hablase más despacio y
silabeando apareció la huella prealveolar de n .
Bilakabide hau ez da oso sistematikoki egiten, txandaketak sortzen
dira, baina hizkera laxoan nahiko ohizkoa da . Halarik ere, murrizketa hau
ez da beste euskalkietan (adb . zaraitzueraz) bezain oparoa, ez baita kasu
guztietara hedatzen : zemait, zomat ez dira erabiltzen . Baina adibide batzuk
testigatzen dira .
Honela laburbil daiteke aipatutako bilakabidea :
[nb] -> [mb] -> [m] : demoa
baldin badu
denbora
zenbat
larunbata
lehenbizi
pixkon bat

->
->
->
->
->
->

balimau
demoa
zemat
larumeta
lemixi
pixkomat

Halaber, AEAEL-n (1983) ikus daiteke esandako hau : "bazkarie
komóndu du, komónduik dágo" . Honetan ere, kompondu -> komondu
aurrekoen bilakabide berbera gertatu da : np -> mp -> m . 75
75 Neutralizazio honen lekuko, HURCH-ek (1989 : 301) [ Polizia karabora] grafitia
aurkezten du . Bi bilakabide daude:
1) n -> m asimilazioa .
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Agian AZKUE-k (1906 : 59, II alea) zioena, -nahiz eta NAVARRO
TOMAS- ekin batera ez etorri-, isladatua ikusten da hemen :

Cuando le sigue uno de los labiales plosivas B y P, el sonido N pierde
su carácter de linguolabial para convertirse en nasolabial ó más bien
mera resonancia ; y generalmente se ha transcrito (por mera
imitación de lenguas vecinas) como si fuera M. No suena así. ANBOTU
no percibimos como AMBOTU, sino como A, una resonancia o zumbido,
BOTU.
Ultzameraz, /d/-ren asimilazioa ere gertatzen da, ondiko ingurune
honetan :
ind -> [iñd] -> [ñ]
oraindik ->
zinduen ->

oañik
ziñuen

Forma hauek fakultatiboak dira, eta erabateko asimilaziorik gabeko formak
ere entzuten dira .
MITXELENA-k (FHV : 306, 308) -nd-z osatutako formak
berrikuntzatzat jo zituen, honen arrazoietako bat adizki hauen erabilpena
eremu murritzean gertatzen zela argudiatuz . Orobat, Erronkarin, (ginden,
gindezun) eta Garesen (ginda, zinda), (zinde, ginde) (Oltza), Burundan eta
Zegaman ere aurki daitezke holakoak
Beste aldetik, ezaguna da -Id- eta -nd- taldeek , -I- eta -nbihurtzeko duten joera (Ik. HOLMER 1964 : 35) . Aditzetan nd taldea :
zinduen (Ultzama) asimilatu gabe mantentzen da . Baina ziñuen, giñuen, ere
barra barra erabiltzen dira . Edozein kasutan, murriztutako aldaerak,
osotuekin daude txandaketan .
IV .5 .4 .

Atzizkien

mailegutza

Hurrengo lerrootan aintzineko sudurkariaren eboluzioak zein izan
den aztertuko dugu . Hitzaren azken posizioko sudurkariaren presentziak
jatorri ezberdina du . Gazterelatik eratorritako-ón bukaera oxitonoa duten
hitzetan, bere horretan jarraitzen dute .
gorriona
ilusiona
abiona
millona
almidona
sermona

xagona
indiziona
montona
botonak
telebisiona
batallona

2) p-> b neutralizazioa, kontsonante sudurkarien ondoan .
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kabrona
konbersazionean
frontona
halkona
letxona

kamiona
diputaziona
algodona
koltxona
patrona

Orokorrean, -n-z bukaturiko gazteleratiko mailegu hauek,
gehienetan ez dute forma determinatuan -e- hartzen, alegia ez dugu
*almidonea, millonea, etabar. Halarik ere, ASTETE-ren katezismoetan
behin unionia (B21), eta IZAGIRRE-k ( 1966 : 457) ere reboluzionia
testigatzen du .
Atzizki erromaniko eratorritakoetatik garrantzitsuenak emango ditugu :
-on-*One latinezko atzizkitik eratorritakoek, ordea, ez dute
egin
dute
mailegu
kultoetan,
-oi-tik
pasatuz
mantentzen eta -ion >-ioa
(FHV : 148) . MITXELENA-k dioenez, -ión-en maileguekin, bi talde egin
daitezke : lehenengoa, zaharrena, -io-z bukatutakoa, eta bestea,
berritzaileagoa : -ione-z . Ultzamerak, kasu gehienetan lehenengo joera
jarraitu du . Hemen ditugu ETXAIDE-k (1989) bildutako datuok :
barkazioa
bedinkazioa /mendenzioa / bendizioa
Katezismotik ateratakoak dira honakoak, hauetan ere -ziua forma dugu,
zihurrenik mailegu jasoak direlako :
oracioac
maldiciuac
absoluciua
satisfeciua
satisfaziua
confesiua
konpasio
Kasu bakar batean -ione eriden dugu : ŕntspiracioniac (ASTETE) . Beste kasu
batzuetan, ordea, aintzineko * one -k, zenbait kasutan -ore, eta -oñe
taldeak eman ditu . Agi denez, aurreko dardarkariaren eragina izan da,
hurrengo silaban dardarkaria sortu duena :
arrazurea, arrazoñe
arporea
arra torea, arraturia

(= razón)
(= arpón)
(= ratón)
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Bi silabatako lexemek, *anl garai zaharreko kontsonante
sudurkaria galdu bide dute, eta ultzameraz-ai diptongoa egiten dute 76 .
arrai
amorrai
artzai
haurtzai
itzai
usai
Batzuetan, txandaketak aurki daitezke :
sudurkari baten galeraren ondorioz sortua .

izaye/izañe, zihurraski

Bidebatez, eta MITXELENA-k dioenez, ekialdeko euskalkiekin
lerratuko litzateke ultzamera lexema honetan, bietan bokal arteko
sudurkaria galdu baita, eta honenbestez : errayek daukagu borma bakartzat :
1 . riñones, 2. pulmones . Bigarren elementurako *arrepe < lat . renem
'reins, dos échine' proposatzen du . gasc. arrée, rée, arrégne (FHV : 145)
Es importante distinguir los representantes de dos temas nominales
que por la forma y el valor podrían fácilmente ser confundidos. Se
trata de erraiak entrañas, "pulmones" y de errañak "riñones, lomo

espalda" . El primero no muestra el menor rastro de una nasal
antigua, y se refiere siempre a órganos interiores, el segundo que
alude a una región del exterior del cuerpo, presenta -ñ o -in-,
excepto en aquellas zonas (mer,sal .) donde la pérdida sin residuo de
una nasal antigua en esa posición era regular . (FHV : 144)

*ane : Sudurkaria galdu da, eta euskalki batzuetan bi silabak mantendu
dira, edo beste kontsonantea garatu .
rom . van (lat . uannus), eta Ultzameraz . baye (agozbaye, garibaye)
Baztaneraz bage < *bane ('pasadera)
Halaber *suni 'yerno', ant . -un + bokal taldetik eratorria galdu du
bokalarteko sudurkaria : suye.
Bestaldetik, *lurruin taldetik eratorritakoek, ekialdeko euskalkietan
bezala -uin > -in egin du : lurrin , bizk . lurrun .
*inem Latineko edo erromanikako -en, en, -in galdu dute -n- kasu
batzuetan : zartagie, baina mantendu dute beste kultismoetan : Birgiñe.
*anu Goi nafarrera eta gipuzkera osoan Kristau eman du . Aldentzen da
aezkera eta GN hegoaldekotik, kristio dutenetik.

76 Baina, sudurkaria agertzen da kasu honetan : Morraiña (=borraja ) zihurrenik
aragoieraren mailegua . (vid . Corominas . Dicc . Crit, . etimologico) .
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IV .5 .5 .

Beste

fenomeno

batzuk

Sail honetan aipagarria da, alde batetik, sinkoparen fenomenoa .
Bokalen sailean esan dugun bezala, herskariaren eta sudurkariaren arteko
bokalaren sinkopa testiga daiteke Ultzaman, fenomeno emankorra delarik :
trintete, eta ordinaletan : bigerna, hirugerna. (ik . 111 .1 .6 .4 .)
Bestaldetik, hizkera bat deskribatzerakoan, interesgarria deritzogu
gertatzen ez diren ezaugarriak ere azaltzeari . Batez ere datu hauek beste
hizkeren arteko hurbiltasuna edota urruntasuna adierazten dutelako .
MOUTARD-ek (1975 : 181), esandakoarekin batera gatoz bilakabide honen
azalpenean :"II n'y a pas de fermeture o > u devant nasale, sauf dans le
syntagme egun un 'bonjour" .
Hauek dira, honenbestez, ultzameraren ohizko ebakerak : (Ik . bokalismo
saila)

non
¡non
honetan

hontza
nonbait
honek

Sudurkari baten epentesiaren zioz ditugu bi forma hauek :

*ingiritu, ingiriken (Ultz, Atetz, Imotz) Bas . (iraitten, iritten), gip .
igari, aezk . igaritatu eta bizk . u-zko aldaerak dituzte : uger, ugar. Agian
berrikuntza baten aurrean gaude, -ng- baitugu -ñ- duten besteetan .
Baztaneraz : iñeriken diote, bustidura asimilazioa sortu da, besteetan -ngmantendu dutelarik .

Beste lexemetan ere aurki daiteke delako txandaketa : zaindu (Ber.) zaittu
(U . Garz) 'cuidar', baita Burundako euskaran ere .
Beste kasu batzuetan ere, -i- agertzen da, a+i+n +g inguruneetan ;
zaila bada ere ingurunea zehaztea, honako adibideak ditugu : aingeru,
aingire, eta maingi < lat . mancus, baina sandue izango dugu, eta ez saindu.
IV .5 .6 .

Hitz

hasierako

m-/b-ren arteko

txandaketak

Gaurko euskaran guztiz normala den /m/ sudurkari ezpainkaria,
eratorria da kasu askotan, sudurkaritasunezko asimilazioz sortua, adibidez :

Mendekoste "Pentecostés", maneki < baneki. 77 Asimilazio-joera hau dela
eta, mihi, mehe bezalakoetan -sudurkari baten galeraz sortutako
sudurkaria baitute- antzina *b- izan zelako susmoa har dezakegu .
77'( . .)h ay

que señalar que en el orden labial la situación vasca es
particularmente confusa . Además de las dificultades que ofrecía la integración de
lat . f-, hay que mencionar las apariciones erráticas de vasc . m, explicables
acaso porque la lengua, en un estadio anterior, sólo conocía una nasal labial, al
igual que el ibérico, como variante combinatoria de /n/" (MITXELENA 1987 :
207)
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Azalpen fonetikoak argitu diezaguke bi fonema hauen arteko
txandaketaren zergatia . Jakina baita /m/ eta /b/-ren arteko ezberdintasun
bakarra lehenengo fonemak duen sudurkaritasunean datzala .
Honenbestez, mailegatutako lexemetan bien arteko txandaketak
ageriko dira, askotan bilakabide hauen lagungarri izaten da asimilazioa .
Ikus daitekeenez, hauetako kasu askotan, beste sudurkaria dago ondoko
silaban .
MARTINET-en ustez, euskarak fonema konplexu bat /mb/, fonemez
osatua, izango zukeen (FHV : 270), Afrikako zenbait hizkuntzetakoaren
antzekoa . Laburki esanda, hasierako m-ari dagokionez, ezpainkariek (f, p,
b, v, m), gehienetan, euskaldunarentzat finkotasun gutxi dute, eta,
horregatik, lerradurak fonema mota batetik bestera oso arruntak dira .
Hori dela-eta, m sekundarioa askotan azaltzen da adib . eusk. makila lat .
bacilla . Euskaran, latinean bezalako ezpainkari eta ezpainhorzkari talde
aberatsik ez dagoelarik, sarritan b/p/f fonemak m-ra deribatu ziren
halako soiltze prozedura batean . Honakoak ditugu gure eremuan :
merendue/ beendue (Etxal,Beram)
morrañek / borrañek (Auzan) porrañek (Etx)
mendiziua (Arost .)/bendikeziua
maria (Arost.)/ baria (U, Atetz) (=limaco)
biño /miño (= baina) 78

Gazteleratiko mailegu batzuek, /b/ zeukatenek, /m/ egiten dute
Ultzaman 79 :
carbunco ---> karmenkoa
rebocar --- -> remokatu
Gutxitan bada ere, sudurkariaren erabateko galera hitz hasieran, m- > 0,
honako bi adibideotan gertatzen da . Bilakabide hauek lotzen ahal dira
hasierako herskariekin suertatutakoekin :
mospel > uspel (Ar eta Gold)
makurtu / ukurtu (biak Ultzaman)

78 Agi denez, euskarazko hitzen artean ere, txandaketa testigatzen da : (Ikus
Xuarbe : EAEL 1983 1 .atala, 1 . zatia, 246 .galdera) . Ultzaman, ebakera hau oso
arrunta da .
79 Txandaketa hauek MENENDEZ PIDAL-ek (1980 : 201) testigatzen ditu, eta
gaztelaniaz ere ohizkoak dira : boñiga- moñiga ; albondiga-almóndiga

3 26

IV .6 . KONTSONANTE SABAIKARIAK
IV .6 .1 .

Oinarrizko

kontzeptu

batzuk

Euskal kontsonante-sistemak bi sail ditu, bata oinarrizkoa /b, d,
g, p, t, f, m, n, I, r, rr, z, s, tz, ts/ unitateez osatua eta bestea,
erakarria, At, dd, ñ, ll, x, tx/ fonemez osatua . Palatalen saila bigarren
mailakoa da, beranduagokoa eta bere jokabide diakronikoari bagagozkio
izaera marjinala dauka .
Hurrengo lerrootan, oinarrizko kontzeptu batzuk definituko
ditugu . Honetarako OÑEDERRA-k (1990) erabilitako terminologia
jarraituko dugu batipat, bera izan baita orain arte euskarazko
palatalizazioa hobekien sakondu duena .
Palatalizazioa
Horrela definitzen du LADEFOGED-ek :

Palatalitation is the addition of a high front tongue position, like that
in [if, to another articulation . (LADEFOGED 1975 : 207)
Palatalizazio hitza aukeratu da inguruko hizkuntzetan ere
erabiltzen delako, gazt . palatalización, fr . palatalisation, ing .
palatalization . Baita ere, bokal eta kontsonanteei ezar dakiekeen deitura
delako ; eta euskarazkoa, bokal-kontsonante harremanen ondorioz sortzen
denez, oso aproposa suertatzen delako . Batzuetan sabaikaritze edo soinu
sabaikariak ere erabiliko dira : eusk . (aho-) sabai = gazt. paladar delako .
Izen hauek, beraz, sinonimotzat joko ditugu .
Bustidura
Busti kontzeptuak oharmenari dagokio zenbaiten ustez, besteen
ustez artikulazioren ikuspuntutik ere uler daiteke . (ik . OÑEDERRA 1990 :
13, 14) . Baina, jatorriak jatorri, izen hauek ia sinonimotzat hartzen
direnez, guk ere horrela hartuko ditugu .
Bestaldetik, baditugu soinu palatalak eta palatalizatuak .
LADEFOGED-en ustez, ikuspuntu artikulatoriotik, ezberdintzen dira bi
kontzeptu hauek . Lehenengoetan, mingainaren aurreko partea eta sabai
gogorra kontaktuan jartzen dira, ingeleraz bezala : you [j] ; eta
palatalizazioa, artikulazio bigarrenkaria da, mingainaren aurreko partea
goratzen da aho-sabai gogorreruntz (errusierazko soinu goxoak bezala) .
LADEFOGED-en arabera, palatalizatu eta palatalen arteko
bereizkuntza, artikulazio laguntzailearekin lotuta egoten da (LADEFOGED
1975 : 210) eta hona zer den berarentzat secondary articulation : "It is an

articulation with a lesser degree of closure ocurring at the same time as
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another primary articulation" . Euskarazko hots bustiak benetazko
sabaikariak dira SALABURU-ren ustez, ez dira artikulazio laguntzailea
gaineratuz ebakitzen diren soinuak, beste hizkuntzetan bezala .
IV .6 .2 .

Deskribapena

MITXELENA-k horrela ikusten ditu fonema hauek: "tt, dd, x, tx, ñ,
eta II" : "una serie no autónoma y en cierto modo "secundaria" cargada de
valor afectivo, y subordinada como tal a la serie "principal", la de los
fonemas no palatalizados" (FHV : 180) .
TXILLARDEGI-k ezberdintzen ditu kontsonante sabai-aurreko
[s
c] eta sabaikarien artean [e , n , t , d ], artikulazio-puntuaren
desberdintasunean oinarrituz . Atal honetan azkeneko hauetaz arduratuko
gara.
[ti eta [4]
Jt1: herskaria, sabaikoa . ahoskabea,
jo1: herskaria . sabaikoa. ahostuna .
[t ] fonema ahoskatzerakoan, mihi puntak aurreko hortzak ukitzen
ditu, eta mihibizkarra sabaiari itsasten zaio . Mingaina aurreko
hortzetaraino heltzen da, baina libre geratzen dira goiko hortzak eta
hortzobiak ere . NAVARRO TOMAS-ek [t ]-ren ebakera ezberdinak aztertu
zituen, (Gernika, Lesaka, Baztan Tolosa eta Alkizakoa) . Bere ustez
Baztangoaren ezberdintasuna beste batzuekiko, mingain puntaren
ezarketan datza . Mihi puntak ez ditu beheko hortzak ukitzen eta
bestaldetik :
En la t' baztanesa, la adherencia del dorso no se manifiesta solamente
sobre los alvéolos, sino también, con relativa extensión, por la parte
de los molares a ambos lados del paladar . Su distensión, según el
énfasis con que se pronuncie, varía entre la explosión y la africación .
(NAVARRO TOMAS 1925 : 625)
SALABURU-rentzat, mihi bizkarrak ebakitzen ditu soinu hauek,
hau da, beraz, organu eragikorra, eta honen ondorioz goikoak eta ezgoikoak izango dira .
Bestaldetik, /d/ eta /t /-ren arteko ezberdintasuna ahoskorden
dardaran dago . Lehenengoa ahostuna den bitartean, bestea ahoskabea dugu .
NAVARRO TOMAS-ek (1925 : 622-24) [d'] hotsa definitzeko zailtasun
haundiak aurkitu zituen, sabaiko-bizkar aurrekoaren antza duelako
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batzuetan,

eta

afrikariaren

[1180

[y]

itxura

ere

hartzen

duelako

besteetan .
MITXELENA-ren ustez (FHV : 189), [d] soinua [d]-ren korrelato bustia
da, edo korrelato adierazkorra . Baina beste sabaikarien sailean kokatzen
ditu "tt, dd, x, tx, ñ, eta II" .

HOLMER-ek (1964 : 19-20) dioenez, "j" erdikontsonantea gaztelaniazko
"y" bezalakoa da . Gure sailkapenenean [j l ikurra erabiliko dugu, [d ]-ren
ordez . (Ik . kontsonante igurzkariak : IV .3)
[e ] : Albokaria . sabaikoa . ahostuna
Mingainaren bizkarrak ahosabaiaren kontra zabalki jotzen du, tt,
dd, ñ-ren antzera, aztarna zabal bat uzten duelarik . Ahogingila goraturik
dago eta ahoaren bi aldeetan bi irekidura sortzen da .
Hitz bi yeismo-ari buruz
Gaztelaniaz eta frantsesez ere, ll-ren ahoskerak bere tasun
albokaria galtzeko joera du, edo beste modu batez esanda artikulazio
laxoak y-ren ebakerarekin konfunditzea eragiten du . Fenomeno honi
yeismo deritzo . Bi soinu hauen arteko ezberdintasuna, Españako eremu
bakan batzuetan mantentzen da : Iparraldean, eta Ameriketako beste
eremuetan ere (Paraguay eta probintzi mugakideekin) .
Diakroniari dagokionez, fenomeno berri baten aurrean gaude, XVII
eta XVIllgarren mendeen artean sortutakoa . Bestaldetik azpimarratu behar
da fenomeno honek, ez duela foko edo gune bakarra izan, baizik bilakabide
paraleloak izan dituela eremu ezberdinetan .
Badirudi argi dagoela hedakuntza zentroak hiriak izan direla .

La pronunciación yeísta gana terreno tanto en España como en
Francia, quizás por la influencia que en ambos paises ejerce la
imitación del habla de sus capitales respectivas . (GILI GAYA
1978 :148)

Euskarazko sistema fonetikoak oso ongi bereiztu ditu bi soinu
hauek . Hain zuzen ere, honetan egon daiteke, hein batean bederen, fonema
hau mantentzearen arrazoi bat . Euskarak hirietatik kanpo, herri
inguruneetan, izan du hedapen haundiena, eta horregatik yeismoaren

80 NAVARRO TOMAS-ek beste ikurra darabilen arren, guk hau jarri dugu soinu
afrikaria ordezkatzeko .
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fenomeno hau ez da zeharo zabaldu . Badirudi Ameriketan ere, [2 ] fonema
mantentzean, kolonizadore euskaldunek izan zutela eragina . 81
Gaur egun, fonema honen ebakera ez da duela urte batzuk
bezalakoa : euskara ikasten ari diren hiriko euskaldun berriak,
gaztelaniaren yeismoa ekartzen ari dira euskarara eta honenbestez,
gaurko euskaldun askok oiloa [oyoa], maila [maya] ebakitzen dute,
ezberdintasun hori galdu dutelarik . 82
Estilistikoki ere, yeismoaren ebakerak afektazioa suposatzen zuen,
hiriko doinua eta nolabait ospe haundiagoko kutsua ematen zuen, hori dela
eta joera haundiagoa izaten dan bilakabide hori onartzeko . 83 Hona hemen
bada, bi fonema hauen arteko aurkakotasunaren galera azaltzeko arrazoia :
ll-ren ebakera mantendu da euskaraz orain arte, hirietako bilakabidearen
eraginik izan ez duen neurrian . Gaur egun, euskaldun hiritar berrien
etorrerak, kolokan jartzen du bi fonema hauen arteko ezberdintasuna .
Nahiko ezaguna da, eta ez luke inork zalantzan jarriko,
gazteleraren eredu fonologikoak hein batean behintzat euskaldunaren
ahoskera baldintzatzen duela . Bestaldetik, isoglosen desplazamenduan
eragina duten faktoreen artean, besteak beste, ospea dugu . Hau dela eta,
fonema edota bilakabide batzuk onartzeko joera erakutsiko dute eta beste
batzuk baztertzekoa . Aurrean esan bezala, [y]-ren ebakeraren hedapenak
ospea suposatzen du, eta honenbestez ez da zaila euskaldun berrien artean
hedatzea . 84
81 En algunos casos, la conservación de la articulación lateral /e / puede tener su
explicación en los colonizadores de la primera época . Así, por ejemplo parecen
haber sido en su mayoría vascos y castellanos viejos los colonizadores de
Paraguay, territorio en el que hoy se registra la /C /, articulación que, por otra
parte, no existe en guaraní y, consiguientemente, no puede atribuirse a un
sustrato de este tipo . (ECHENIQUE 1987 : 99) 81

82 Esaterako nere herrian (GN hegoaldea), Erallarena > Ilallania izena duen etxe
bati, yayania esaten zaio eta horrela idatzi da atean .
83 Ez gaude oso zihur gaur egun horrelako balorapena duenentz, baina orain
hogeitamar urte, poyo 'pollo' eta gayeta 'galleta'-ren ebakera, hirikoen identitate
agiriak ziren . Herriko jendeak benetako sabaikaria ahoskatzen zuen bitartean
[pot o ] [ g e 2 e t e ] , azken ebakera honek nolabaiteko herritar kutsua zuen .
84 1zan ere, hizkuntzen arteko ukipenen ondorioz, sortzen diren berrikuntza
fonetikoen hedapenean, kriterio kulturalak eta egitura linguistikoek jokatzen
dute paper garrantzitsuena . Zenbait kasutan informazio gehiago behar dugu,
alegia estatus psikologikoare zein sozio-kulturalen azterketa gehitu behar
zaizkio hizkuntzaren deskribapenari . Jakina baita, berregituraketa fonetikoa
lotua joaten dela askotan estatus sozialarekin .
Besteetan, ordea,
WEINREICH-ek dioenaren arabera, JAKOBSON-en hitzak errepikatuz, hedatzen
diren egokitzapen fonetikoek, ez dute inolako estatus sozialik ordezkatzen .
Hizkuntza batek kanpoko elementuak onartzen ditu, bakarrik bere jatorrizko
hizkuntzaren joerari erantzuten diotenenean . Izan ere, nahiz eta joera hauek
hizkuntza batean existitzen diren, kanpoko eraginarik gabe ; hizkuntz ukipenak
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/p / : sudurkaria . sabaikoa . ahostuna,
Beste sabaikarietan bezala, bizkarraurrearen itsasketa osoa
gertatu behar da . Sudurkaria denez, ahogingilaren beherapena eskatzen
du, airea pasa dadin sudurtzuloetatik .
IV .6 .3 . Euskarazko palatalizazioa
Bi motako palatalizazioak ezberdin daitezke euskaraz :
a) Palatalizazio semikoa . edo bustidura adierazkorra edo espresiboa,
CORUM-en (1972 : 29) deskribapenaren arabera, palatalizazio
mota hau ez da ezberdintzen beste sabaikoetatik fonetikoki, baizik eta
motibapenean, ingurunean, eta inplikatuta dauden erregela ezberdinetan .
Honenbestez, palatalizazio mota hau, gramatikaren aldaki estilistikoa da .
Adierazgarritasun fonetikoa edo bustidura adierazgarria
deiturikoan, hotsen trukaketaren medioz lortzen den adierazgarritasuna
aditzera ematen da . Bilakabide hau dela medio, hizkuntzaren artikulazio
bikoitza galtzen da hein batean, hitz eta morfemez baliatu gabe, mezuaren
aldaketa lor baitaiteke .
Adierazten den esanahia ez da morfemen bidez sortzen dena bezain
haundia . Diferentzia hori adierazgarritasunean dago : xakur Izakur-en
artean dagoen ezberdintasuna ez da, arto/ardo-ren artean dagoena
bezalakoa, honetan diferentzia esanahia objetuari baitagokio, eta
aurrekoan adierazgarritasunari . 85

b) . Palatalizazio ez-adierazkorra
Palatalizazio asemikoa, edo asimilazio bustidura deitu izan zaio,
asimilazio mota bat delako . Honetan, bokalaren palataltasuna ondorengo
kontsonanteraino hedatzen da . Atzean duen soinuaren eraginez, kate

eta berauen artean sortzen den interferentziak, izan dezakete eragin
biderkatzailea, intependienteki sortzen diren bilakabideak azeleratuz .
(WEINREICH 1963 : 25)
85 Zentzu honetan doaz MITXELENA-ren hitzak :En todo caso, y hablando de una
manera aproximada, la posición especial de los fonemas palatalizados, puede
caracterizarse diciendo que son sentidos como una serie no autónoma y en cierto
modo secundaria, cargada de cierto valor afectivo y subordinada como tal a las
series principales, de fonemas no palatalizados.(FHV : 180)
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[+ GOI]
ondoan doanean,
/n / i bokal osoa eta [j ] bokalerdia edo glidearen
sistematikoki sabaikaritzen da . Dirudienez, bustidura automatikoa
sistematikoen agertzen duen fonema baten aurrean gaude .
# inV-# segmentua # iñV-# bihurtzen da
ingurune guztietan eta
salbuespenik gabe . Esan daiteke, beraz,
kontsonante koroari ezjarraikorrak -/n/ eta /I/-, palatalizatzen direla N-ren ondoren :
Mugagabe

Mugatua

min
mingain
oin

miñe
mingañe
oñe

Banan bana aztertuko dugu ingurune bakoitza :
n /

i

V 86

i-ren ondoan palatalizazioa gertatzen da sistematikoki, morfema mugetan,
-a mugatzailea eranstean, eta morfemen barruan ere bai . Hona hemen
morfema mugetan suertatutakoak :
min + a
ñ
miñe

lirin +a
ñ
liriñe

bizkin+a
ñ
bizkiñe

miñe
desberdiñe
antziñe
liriñe
bizkiñek
Morfema barruan, aditz laguntzaileetan nahiz beste lexemetan :
giñuen
ziñuen
niñike

n / j

siñistatu
diñe
biñipin

_ V

Irristariaren ondoren bokalarteko sudurkaria bustitzeko joera
nabarmena da . Bokalerdia suntsitu egiten da, sudurkaria palatalizatuz .
OÑEDERRA-k dioenez :

86 Formulazio honek adib . n/i
V adierazten du zein ingurunetan aurkitzen den
palatalizatuko den kontsonantea ; kasu honetan, i eta bokalaren artean .
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Bustiduraren inguruan agertzen diren eta bustidura bilakabidean
eragina izan dezaketen neutralizazioaren atalera igaroaz, batzuetan
bustikuntza sortzen duen bokalerdia desagertu egin daitekeela
gogoratu behar da, izan ere kenketa bilakabideak neutralizaziozkoen
artean sar daitezke . (OÑEDERRA1990 : 32)
Morfema mugaren barruan, bustikuntza
gertatu da :

eta bokalerdiaren suntsiketa

añarra
Iáñua
keñu
oñutsik
soñue
soñekua
oñazia
eskeñi
IV .6 .4 .2 . Morfema

mugak

Halarik ere, morfema batzuen mugek oztopoak jartzen dizkiote
palatalizazioari : esate baterako (-na) distributiboaren morfemarekin ez
da palatalizaziorik gertatzen . Izan ere i bokalak eragina izateko hurrengo
kontsonantean, morfema beraren barruan egon beharko litzateke ; kasu
honetan, muga pasatu behar du eta ez da palatalizaziorik sortzen . Gauza
bera gertatzen da deklinabidean genitiboaren morfemekin edota aditzetan,
-la konpletibokoarekin :
begi #-(e)na ->
txerri # (-(e)na)
daki # la ->
bi# ne ->

begina
-> txerrina
Jakile
bine

Palatalizazioa ez da aplikatzen hitzaren kanpoko eremuan, hitz
muga dagoenean, alegia hitz hasierako ez /I/ ezta /n/ ere, ez dira palatal
bihurtzen hitz bukaerako /i/-ren ondoren :
begi luze ->
ikusi nahi dut ->
ibili naiz ->

latza ->

*begi[e 1 uze
*kusi[n 1 aidut

*ibili[n 1 aiz
*ardi[ 1 atza

Morfema barruan, ordea, sabaikaria sortu da -in-ez bukaturiko
partizipioei, gero aldiko-en morfema eransterakoan, edo i n- taldeari
beste deklinabide morfema eransterakoan . Badirudi muga ahulagoa dela,
eta integratuagoak daudela morfema hauek :
jakin + en ->
egin + en ->
bein+ ere ->

jakiñen
iñen
beñere
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zein + ek ->

zeñek

Baina, hitz azkeneko /I/ eta /n/ aurreko /i/ baten ondorengoak,
bersilabifikatzean palatal bihurtzen dira, hurrengo hitzaren hasieran
daudenean :
irin in ->
mutil argia ->
il artio ->
arin erosi->

[i .ri .n in]
[mu .ti je ar .gí .e]
[i . l artio]
[a .ri .n e .ro .s i]

Beste kontsonante batez jarraituak direnean, ez dago ez palatalizaziorik,
ezta birsilabifikaziorik ere :
in giñuen ->
mutil bet ->
it zen ->
agin betzu ->

in .gi .n wen
mu .til ."b ét
il .cen
a.gim .be.c u

Azaldutako azken bi bilakabide hauek, palatalizazioaren
erregelaren aplikazioari buruz argitasuna ematen digute . Arazoa da
jakitea, palatalizazioa aplikatzen denentz konkatenazio sintaktikoan .
Palatalizazio erregelak badu aurreko eta ondorengo ingurune bat ;
ingurune honetan /in ##V/, /il##V/, silaba berean daudenean /i/ eta
/I/ edo /n/, eta hurrengo hitza bokalez hasten bada, palatalizazioa
aplikatzen da . Baina, ingurunea honako hau bada : /i##nV/, /i##IV/, ez
da palatalizaziorik egongo . Beraz, erregela aplikatzen da batzuetan esaldi
mailan, eta beste batzuetan ez, mugaren ezarketaren arabera . Gure ustez,
erregela maila lexikoan aplikatzen da .
Mugatzailearekin, bokalerdiaren ondoren sortzen den
palatalizazioa salbuespenik gabekoa dela esan daiteke . Honetaz landa,
suntsitutako bokalerdiak hurbileko bokal asimilazioa sortzen du .
(larrain)
larrañe

a

(oin )a
ñ
oñe
larrañe
mingañe
zañe
exkerrañe
eskuñe
ordañez

(muin) a
ñ
muñe

(eskuin)a (errain) a
ñ
ñ
eskuñe
errañe

izañe
muñe
gaztañe
erlaztañe
gañez

oñe
eskuñe
eskalapruñe
errañe
mingañe

Halarik ere, baditugu diptongoaren ondoan [jn I bokalerdia
mantentzen duten adibidea . Glidea ez asimilatzeko arrazoia, hots j
mantentzearena honetan egon daiteke : bi silaba ezberdin osatzen zituzten,
eta bokal arteko V-g- V suntsitu ondoren, j mantendu da, ondorengo
sudurkaria bustiz . Egin aditzaren kasuan bi motako erantzunak ditugu :
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[ein ] - eta -[in l - . MOUTARD-ek (1975 : 183) ere arrazoi berbera
aipatzen du . Ikus ondorengo adibideak:
e .rre .g i .ñe
l i .ta .g i .ñek
lo .e .g i .ñez

-> e .rre .j . U e
-> li .ta .j .n e k
-> Io.e . j . n . ez

Palatalizatzeko joera duten euskalkiek jarraitzen duten
orokorra, horrela laburbil daiteke :
mingaina
eskuina
gaztaina
otsaile

>
>
>
>

mingaiña
eskuiña
gaztaiña
otsaille

eredu

> mingañe
>
eskuñe
> gaztañe
>
otsalle

Glidearen absorzio hau, palatalizazioaren ondoren ordenatzen den
erregela bat da . Erregela honen bidez ikusten da bi silaba ezberdinetako
diren bi segmentu ditugunean, ezaugarri berberaz lotuak, kasu honetan
[+goi], lehenengo segmentua desagertzen dela .
Badago ezberdintasun nabarmen bat, glideen absorzioa suertatzen
den adibideen artean (b), eta ez direnetan (a eta c) . Diferentzia glidea eta
silabifikazioan datza .
hurrengo kontsonantearen
arteko
Birsilabifikazioaren ondoren, hona adibideak :
a . /eskuin/
b . /eskuin-a/
c . /eskuin aldera/

[e§ kui n]
[es kún e]
[es kui n aldera]

Glidearen absorzio erregela aplikatuko litzateke, fonologiaren hitz
mailako osagaietan, birsilabifikazio postlexikala baino lehenago :

Silabifikazioa
Bokal harmonia
Palatalizazioa
Glideen absorzioa
Birsilabifikazioa
Neutralizazioa

/eskuin/

leskuin-a/

/eskuin aldera/

es .kui n
_
eskui n

es .kui na
eskui ne
es .kui n e
es.ku .n e
_
__
[eskún e]

es .kui n .al .de .ra .

es .kui n
[eskui n]

eskui n .al .de .ra
____
es .kui .n a l .d e .ra
____ y
[eskuin aldera]

Hurbileko bokal asimilazioaren erregela, edo beheko bokalen
asimilazioa ordenatzen da palatalizazioa eta glideen absorzioa
baino
lehenago . Bilakabide honen ondorioz glideen desagertzea sortzen baita,
ondorengo adibideetan ikus daitekeenez :
Bokal harmonia
/oin-a/
(edo beheko bokalen asimilazioa)
e
Palatalizazioa
n

/zerrail-a/
e
e
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[ one]

[ seŕa ee]

Palatalizazioa lehenago aplikatuz geroz, beheko bokalaren
asimilazioaren erregelak ez luke funtzionatuko, oña -> oñe bilakabidea
gertatzea ezinezkoa baita .

IV .6 .4 .3 .

Maileguak

Palatalizazioaren aintzinatasunari buruz autore ospetsuenek
esaten dutena aipatuko dugu hurrengo lerrootan : GAVEL-en arabera,
palatalizazioa bilakabide zaharra da . Zentzu berean doaz bai MITXELENA
(FHV : 195-196) eta TXILLARDEGI-ren iritziak ere . Baieztapen honen
frogarako, behe nafarrera eta zaraitzuera aipatzen dute ; beroietan
bakarrik oso mailegu berriek ez dute palatalizazioa erakusten (cf. botella,

bainu, oilo, k(h)einu, zein(h)atu ea .)

Gure euskalkian aztertutakoak ere zentzu berean apuntatzen du .
Diakronia zabala ez bada ere, zentzu honetan doaz gure proposamenak .
Aspaldiko maileguek mantentzen dute palatalizazioa, eta berriagoetan
hasten da galtzen .
Goazen aztertzera, bada, zer gertatzen den maileguekin ;
gaztelaniazko maileguak sabaikaria baldin badute, horrela mantentzen
dute ultzameraz ere .
Gaztelaniaz

Euskaraz

cuñado
señal
castaña

-> Koñatu
-> siñelia 87 .
-> gaztaña ( < lat . castanea)

Hitz mailebatuak, nahiz gaztelaniaz kontsonante palatalik ez izan,
euskaraz palatalizatzen dira, morfema mugetan -a mugatzailea edo
inesiboa ezartzerakoan . Morfema mugatzaileei bustidura erregela
aplikatzen zaie, nahiz # muga izan : -/in#a/ edo /in #(e)an/inguruetara hedatzen da erregela . Honako adibideek argi adierazten dute
aipatutako hau :
Gaztelaniaz

Euskaraz

calcetín
fin
Burutain

-> galtzetiñe
-> fiñe
-> Burutañen

87 Honez gain, kontsonante palatalak aurreko bokala ixten du .
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Badirudi, halarik ere, palatalizazio erregelak funtzionatzeari utzi
diola mailegu berrietan makina (' tresna') palatalizatu gabe, baina majiña
eta makiña ('pila bat, nahiko') palatalizatua . Palatalik ez duten sail
honetan honako mailegu berriak sar genitzake :
gasolina
makina
piszina
gabardina
familie
jubiletu
bijiletu
kozina
mandarina
Saia gaitezen azalpen egokia bilatzen kasu hauei . Honetarako
OÑEDERRA-k : (1985)-ean proposatutakoa oso egokia iruditzen zaigu, eta
hurrengo lerrootan azalduko dugu .
Beronen ustez, kasu hauen aurrean soluzio errezena litzateke,
bustidura gabeko formak bustidura arauaren salbuespentzat hartzea .
Esandako hau justifikatzea ez da zaila . Badakigu hitz hauek nahiko mailegu
berriak direla, eta gainera hiztunek gaztelaniaz hitz beroiek zentzu
berberaz erabiltzen dituztela ; honenbestez, hiztunek gaztelaniazko
ahoskera errepikatzen dute .
Baina salbuespen hauek, erregela aldatu denaren seinale badira, bi
bide ezberdin ditugu : erregela iraulketa eta bustidura murriztua .
Lehenengoa azaltzeko, hona bere hitzek diotena :

Proposatzen dena da gramatikan, palatalizazio erregelaren ordez,
despalatalizazio erregela izatea . Hain zuzen ere, erregela hau
palatalizazioarena atzekoz aurrera jartzea litzateke . Badago
euskarazko palatalizazioan beste hizkuntzetan ere gertatu ohi den
aldaera hau gertatzen denaren seinale franko . (ONEDERRA 1985 :
894)

Despalatalizazio arau honek suposatuko luke hizkuntzak hartzen
dituen maileguak, salbuespentzat tratatzea eta : kilo, gasolina eta abarren
bidea jarraitzea .
Bigarren proposamena da bustidura murriztua deiturikoa,
honetarako begiratu behar dugu parekotasun morfologikoa dagoenentz
lexema ezberdinen artean ; gasolina, pistina, kontsonantez amaitutzat
hartuko balira (`gasolio-, `pistŕn), eta halaz ere bustidurarik agertuko
ez balitz, despalatalizazio kasuak lirateke . Baina bokalez amaitutzat
hartzen baditugu, gaztelaniazko beren kideak bezalaxe . Orduan, gasolina
monomorfemikoa litzateke eta, aldiz, mina (min + a)-k morfema muga
izanen luke . Agi denez, gasolina eta pistina-k ez dute palatalizaziorik
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erakusten eta bustidura erregela murriztua izatearen adibideak izan
daitezke, eta orduan bustidura katea eratorrietan bakarrik gertatzen da .
Bustidura katea eratorrietan bakarrik gertatzea proposatzen
badugu 88 , morfema barruan bustidura daukaten adibideek pila [pil a],
iloba [ie oba], bustidura eta guzti leudeke hiztegian . Horrela, forma hauen
"adina" isladatzen da hiztegian . Alegia, bustidura oparoagoa zenean, ez
zitzaien erregela hori ezartzen egitura eratorriei bakarrik, berezko
formak ere bustiak ziren .
Azaldutako teoria hauen arabera, ultzameraz ditugun adibide hauek
aztertuko ditugu . Honakoak mailegu berri xamarrak dira eta ikusten da
erregela hau forma deribatuetan aplikatzen dela (fin + a, galtzetin +a),
gaur egun ere emankorra den erregela dela frogatuz :
gazt . fin (el fin)
gazt. calcetín
gazt . automóvil
gazt . perejil
gazt . gaurdia civil

->
->
->
->
->

eusk . fiñe (Astete B 15)
eusk . galtzetiñe
eusk . automobille
eusk . perrexille
eusk . gaurdia zibille

Aitzitik, [in] eta [II] taldeak morfema barruan daudenean,
badirudi ez dela prozesu bera suertatzen, nahiz monoformetatikoak izan :
(adib . gasolina, makina, piszina, kozina, gabardina, jubiletu, bijiletu),
eta honenbestez bustidura murriztua da .
IV .6 .4 .4 .

Ageriko arrazoi gabeak

/n / Silaba

hasieran .

n/

#

V

Hitz hasieran, sudurkari sabaikaria berezkoa da kasu bakan
batzuetan . Gaur egun, forma hau oso argi aurkitzen da Ultzaman eta
Atetzen, nahiz txandaketak erakusten dituen :
ñegurritu
ñegurtu
ñegurrie

negurritu
negurtu
negurrie

Hitz barnean ere, palatalizazioa ez da i-ren ondoan gertatzen, ez
da txikigarrien kontua ere, honek erakusten du euskaraz gertatzen diren
hots palatalak ez direla denak asimilazio aurrerakarien edo bustidura
adierazgarriren fruitu, adibide hauek agerian uzten dutenez :
88 Eta hau da Kiparski-k proposatzen duena : euskarazko asimilazio bustidura
neutralizazioa sortzen duen erregela fonologikoa denez, ingurune eratorrietan
bakarrik gerta daiteke . Alegia, katea eratorrietan bakarrik du izaera fonologikoa,
gainerakoetan lexikaldutzat jo behar delarik . Zehazki gertatzen diren formei
begira, morfema mugan zehar litzateke emankor aldakuntza fonologiko bezala .
Mialebuz sartu palatalek oinarrizko lexikaldu horien mailan leudeke .
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kañote (estuche de alfileres)
añimarro (juego deI marro)
Hitz hasieran, lexema adierazgarriez gain (ñiñie), ez dago
adibiderik MOUTARD-ek (1975 : 183) beste lexema honetan testigatzen
duena ezik, "A I'initiale, comme en roncalais, /ñ/ apparait dans ñj «
quelqu'un » . Guk ez dugu aurkitu hizketa arruntean, baina A dotrinean
behin testigatzen da forma bera : ñor . Badirudi beraz, bilakabide hau
noizbait indarrean egon zela, eta gaur zeharo desagertu dela . Kontsonante
sabaikariak ondorengo bokalerdia j asimilatu du :
nehor > nior > * njor > ñjior > ñor
IV .6 .4 .5 .
n

/

Silaba bukaeran
j_-{C,#)

Ultzamako mintzoari buruz daukagun testigutzarik haundiena
IZAGIRRE-rena da, eta berak ñ sabaikaria transkribatzen du hitz
bukaeran, nahiz eta txandaketak erakutsi, batzuetan < ñ > idatziz eta
besteetan < n > .
i-ren ondoren :

Baina :

iñ (egin)
eziñ
beziñ
zurekiñ
gaztamiñ
zurgiñ
gaztamiñ

ikazkiñ
ozpiñ
txirriñ
uriñ
panpaliñ
gaztamiñ
burztiñ

txopin/txopiñ
ausin
urin/uriñ
burtzin/burtziñ
Bokalerdiaren ondoren :
eskuiñ
añ, aiñ (hain)
izaiñ
muñ
exkerraiñ
gañ

3 40

hitz
Idatzizko dokumentuei bagagozkie, Asteteren dotrinan,
bukaerako sudurkari palatala markatua agertzen da : ceŕñ guizon, galdiñ,
edoceiñ, aiñ admirablea, aiñ escelentia, zeiñ in zuen, baina txandaketak
ere agertzen dira : cein, illein de . Morfema soziatiboan ere : graciequiñ,
batequiñ . Adibide hauetako askotan, hurrengo morfema bokalez hasten zen,
aiñ admirablia, aiñ escelentia, baina beste kasuetan ez zen honelakorik
gertatzen, adib . ceŕñ guizon .
Kontsonante aurrean edo posizio inplosiboan ez da bustidurarik
Dotrina batean honelako kasuren
sortzen ; anbertze, minbizie, eskeindu .
eriden badaiteke ere : iñcen, aditza + aditz laguntzaile idazketa elkartuaren
ondorio direlakoan gaude . Zeren beste adibideetan ez da sortzen
horrelakorik : estabrill baina estrabil guzie ; illeiñ baina illeŕndu .
Kasu hauetan sudurkariak hurrengo ezpainbikoaren ahoskunea
hartzen du eta orduan ezin da hortz-hobietan asimilazio bustidura gertatu .
Bestela, i bokal eta bokalerdiaren eraginez bustitzen bada sudurkaria, ez
da ondorengo kontsonantearekiko ahoskune asimilaziorik gertatzen .
Hitz bukaerako ebakeretan, bokalez jarraitua ez bada, ez da
askotan azkeneko fonemaren bustidurarik sortzen . Ikus honi buruz EAELn (1983) egindako grabaketak eta NAFARROAKO GOBERNU-koak ere
(1990) . Gaur egun, ingurune honetan agertzen den asimilazio bustidura,
nahiko hautazkoa dela, esango genuke .
Fenomeno honen banaketa geografikoari dagokionean, ETXAIDErekin bateratsu gatoz, ondorengo bi talderen emaitzak ematen ditu : -c)
taldekoak : "I" y "n" finales precedidas de "i" semivocálica-, eta a)
taldekoak : - "I" y "n" precedidas de "i" vocálica y seguidas de vocal- :

En la provincia de Navarra las formas palatalizadas abarcan la parte
occidental hasta el valle de Esteribar (excluido), es decir, toda la
parte correspondiente al dialecto alto-navarro septentrional y la
parte occidental del alto-navarro meridional . Hay que excluir
también las poblaciones lindantes con la provincia de Guipúzcoa cuyas
hablas suelen considerarse del dialecto guipuzcoano (Olazagutía y
Etxarri-Aranaz) . La parte oriental de la provincia no palataliza en
esta posición . Algunas formas no palatalizadas se encuentran también
en el valle de la Ulzama, Al Norte de Pamplona (ETXAIDE 1976 : 164)
Beraz, orokorrean palatalizazioa sortzen da nahiz eta Ultzaman
salbuespen batzuk aurki daitezkeen . Gutxi gora behera, gure datuak,
ETXAIDE-k, Erizkizundi Irukoitzeko datuak aztertu ondoren emandakoekin
bateratsu datoz . Agi denez, Ultzaman aurkitzen diren forma ezpalatalizatuak, GN hegoaldeko euskalkietatik hurbilen dagoen hizkera dela
azpimarratzen dute berriro ere .
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IV .6 .4 .6 .

Sabaikarien

arteko

alternantzia

Bi edo hiru kontsonante sabaikarien arteko alternantzia, -ñ- , ll-, eta -y- gerta bide daiteke . Hauetako hitz batzuk latinekiko maileguak
dira eta sabaikari ezberdina garatu dute euskalkietan zehar .
Ondorengo hauek azaltzen dira kontsonante bat desagertu delako :
iñauteriak / iyautiak (ik . Konts . sudurkariak : IV .5 .2 .3 .)
¡ñarrosi /illarrosi
líyua/ leñua (lat . linum > eusk . liho) . galdutako sudurkariaren lekuan
agertzen dira hots hauek . Halarik ere, batzuetan sudurkaria mantentzen
da . Orokorrean [y] bihurtu da liyua, baina batzuetan -g- : ligua (Imotz) .
Beruetan 'iune' dugu, I- desagertuz eta -n- mantenduz .
Agi denez, i-ren ondoren r/l/ñ/h alternantziak ere badira,
adibidez : ¡I(I)arrosi, irardausi, iñarro(t)si, iharrosi. Horrela dio
IRIGOIEN-ek: "Como se ve, la forma con desarrollo de h- no etimológica ha
llegado a igualarse al tipo de las antiguas, manteniéndose también, por
otra parte, diferenciada . Vamos al tipo de variantes a que dan lugar : lab . b .
nav ., sul ., eihar ' seco, yerto' lab . ¡har, a . nav ., vizc . guip ., igar, a . nav . d e
sal . y Elcano, ear, roc . exar eta Oñate igar, baztaneraz : 'iñar' seco, eor
falta de sabia' (Ik . IRIGOIEN 1987 : 9-10)

mañuke (Beram .) / malluke (Etx .) ('martillo') Aragoietariko hitza da :
arag . maillo
[il 1 [0

1

Txandaketa hau aintzineko bokal arteko n batetik dator : izaye/izañe
('sanguijuela') . Biak testigatzen ditu IZAGIRRE-k . 'izai, izain-e n
bikotetik etorriak hurrenez hurren . Ultzameraz *ani atzizkiaren
ondorengoek orokorrean -ai egiten badute ere : amorrai, haurtzai, etab,
batzuetan txandakatzen dira eta : izaye/ izañe izango ditugu .
Halaber, * one atzizkitik eratorririko txandaketa, aurreko kasuan bezala
suertatzen da : arrazoi / arrazoñe
Beste honako hauetan ere, nahiz arrazoia eta etimologia ezberdinak izan,
gaur kontsonante sabaikarien arteko txandaketa testigatzen da :
ayurí / añuri ('aullido')

(lzagirre) 8 9

89 Bi fonema hauen arteko txandaketa aurki daiteke beste hitzetan ere, Azkueren
hiztegian iñes, iñesi formak eriden daitezke Baztanen eta Bizkaian, hauekin batera
¡es¡ dugularik . Honako azalpena ematen du IRIGOYEN-ek forma hauetarako : 'Sin
duda la tal -n intervocálica era lo antiguo en este caso, la cual nasalizó las
vocales contiguas dejando residualmente una aspiración en su lugar, obsérvese el
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errañue ('rayo') lat . radium 90

IV .6 .5 .

[; ]

fonema

IV .6 .5 .1 . Bustidura

automatikoa

Bustidura mota honek, i-ren ondoan joatearen ondorioz sortzen
dena, ez du inolako balio adierazkorrik . Ultzaman, palatalizazio
automatikoa egiteko joera oparoa da, IZAGIRRE-ren datuek ere horrela
testigatzen dute . Hala ere kontrako adibideak aurki ditzakegu ; horregatik
kasu guzti hauek sakontzen saiatuko gara .
t 1 1

V

Bustidura automatiko hau, -itu-z bukaturiko aditz partizipio
morfema mugetan erruz suertatzen da ; beraz nahiko sistematikoa da eta
indarrean dagoen erregela dirudi gaur egun . Mailegu berriek, edo hobeki
esanda, gaztelaniazko hitz euskaratuak ere, palatalizatzen direlako . Hau da
joera nagusia beraz .
gaztelaniaz

euskaraz

decidir
unir
cubrir
zurcir
fruncir
insistir

->
->
->
->
->
->

dezidittu
unittu
kubrittu
zurtzittu
fruntzittu
insistittu

Idatzitako testuei bagagozkie, esan behar da IZAGIRRE-ren
dokumentuetan arruntki erabiltzen dela ; baina Asteteren kastezismoetan,
bi motatako burutzapenak azaltzen direla . Asteteren (A) katezismoan
herskari bustia ordezkatzeko, < ty > grafemaren bidez egiten da ; eta
bokalerdiaren, nahiz i-ren ondoan suertatzen dira :
[i]-ren ondoan

[1 ]-ren ondoan

dieron los resultados con cero o -g- que se han visto, salvo cuando una -ñpalatalizada tras i- logró subsistir .'
90 Dy taldea y-ra soildu zen V mende aldera eta guk fenomeno horren testigutza,
probableki, errainu (rayo de sol) lat . radium, zeinean horzkaria galdu baita .
(MUJIKA 1982 : 78) . Txandaketa honekin segituz, beste euskalki batzuetan, baya
darabilte (baña) ; Beriayn nafarrak, Garibay arrasatearrak eta Sakanan erabili
ohi den aldaera da honako hau .
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konzebityue
padezityue
ityaut
errecibityu

atye
matyetzia
zatye
frutyue
matyegarrie

B katezismoak ordea, ez du soinu hau hain sistematikoki erakusten,
eta ez du markatzen, hurrengo adibideek erakusten dutenez : aite, padecitu,

maitetzia, eguitia, ungitue,
aiteren, cituen, cituten .

gatuzten, unituric, concebitue, egoitia,

Esan behar da, beti izan direla arazoak soinu hori zuzenki
transkribatzeko . Halarik ere, datu hauen eta beste batzuen arabera, eta bi
dotrinak aztertzetik, honako ondoriora heldu ginen : B dotrina, idatzitako
arauetara gehiago makurtzen zela, eta honenbestez ez zituela herriko
hizketaren berezkoak ziren soinu horiek isladatzen ; aldiz A-k hobekiago
isladatzen zuen herriko hizkera . (Ik . IBARRA 1992) .
Gaur egungo hizkera laxoan, honakoak entzun daitezke barrabarra . IZAGIRRE-k ere horrela transkribatzen ditu gehienak :
ongarrittu
lumerittu
mugittu
txutittu
ukittu
goitti
bizittu
akittuik
argittu
aundittu
aurzittuen
gaztezittuen
Hurbileko asimilazio prozesuak eriden daitezke hurrengo aditz eta
lexema hauetan, kontsonante sabaikari honek bestea asimilatzen du :
t'-t

->

t'-t'

zittutten
dittutte
bittarttio
Baina palatalizaziorik gabeko formak ere entzun daitezke,
honenbestez ingurune honetako bustidura ez dela hain sistematikoa ere
frogatzen da . Honako hauek nik jasotakoak dira galdetegi bat egiterakoan
Gerendiainen :
loditu
aitu

konsegitu
zerbait ere
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Zihurrenik galdetegian erabilitako forma zainduak ditugu hauek .
Hauetan ez da bustidura erabateko maiztasunik agertzen, ikus daitekeenez .
Aztertutako guzti honen ondorioz, esan daiteke t-ren palatalizazioa
bilakabide fonoestilistikoa datekeela . Beste hitzetan esanda, Ultzamako
palatalizazioa edo sabaikari asimilazioa hizkera arduragabekoan ozen
(l,n) eta trabariei (t) ezartzen zaiela, baina hizkera zainduan ozenei
bakarrik . Gainera aditzen plurala egiteko, Anue haranean forma
bustigabeak ere aurki daitezke ; honenbestez, ez-sistematikotasun osoa
agerian gelditzen da . (ik . V .3 .1 .3 .1 .)
Ozenen palatalizazioa beti gertatzen da, horrek esan nahi du edozein
erregistrotan betetzen den baldintza dela Ultzamako euskaraz . Baina t
herskariaren kasua diferentea da : hizkera zainduan ken ondorengo t ez
palatalizatzeko joera nabaria baita . Honelako bilakabideak ez dira
arrotzak euskaraz, OÑEDERRA-k 1986-n Donostia ondoko herritxo
batean (Astigarragan) bilakabide berbera testigatzen baitu .
Bestaldetik, bustidura automatiko hau ez da oso ohizkoa (GN
hegoaldean ere : Goñi, Gares, Oltzan) -itu-z bukaturiko aditz partizipioak
dira arruntenak (ONDARRA 1982 : 158 ) : eskribitu, leitu, harritu, asto,
gutitu, naurritu . Ezta bokalerdiaren ondoren ere : maitatu
egitatu,
(1982 : 156), aite/aita (1982 : 138) . Bustidura adierazgarria, ordea,
bai gertatzen da : kattagorri .
Halaber, [e ] kontsonantea ez da sistematikotasun haundiz
bustitzen GN hegoaldean : mila (Elkano, Puente), mille (Olza, Goñi) (154
or), illoba, iloba, illeba ( 139 or .) . Orokorrean esan daiteke, GN
hegoaldekoan /d/ eta /t/ ez direla asimilazioz bustiak a gertzen . G N
Iparraldeko hizkeran, Baztanen, ez dirudi t ere asimilazioz palatalizatzen
denik .

tlj

_

V

Bokalerdiaren ondoko bustiduraz arduratuko gara oraingoan ; ultzameraz
bustidura adibideak eriden ditzakegu morfema barruan :
attune
zatte
goittire
beitti
beittu
baina, bustidurarik gabekoak ere :
maite
aite
goiti
zerbaltere
norbaitere
beitire
aitutxi
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Ultzaman txandaketa dela nagusi, esan dezakegu, hiztun berberak,
garabaketa berean, goiti eta goitti esan baitezake .
Azpimarratu behar da,
morfema honen bustidurak
lexemaren mugaz gainetik :
beit # da
ogei # ta
bait # du

IV .6 .5 .2 .

Bi

lexemaren

ez duela eraginik

-> beite ez *beitte
-> ogeite ez *ogeitte
-> baitu ez * baittu

azterketa :

guti/gutxi ;

aite/atte

[t ]-ren bustidura bokalerdiaren ondoren norainokoa den
ikusteko, bi lexemaren azterketa zehatza egingo dugu ; nahiz lexema honek
esanahiagatik, bustidura adierazgarria jasateko aproposenetakoa dela
jakin :
a) aite/atte
Jakina denez, lexema honek banaketa ezberdina erakusten du
hizkeren arabera . Ultzaman eta Beuntzan, bustidurarik gabeko forma
nagusia da . Halarik ere, esan behar da distribuzioa ezin dela modu tinko
batez hartu, alternantziak daudelako kasu guztietan . Baina orokorrean,
galdetegien bidez ateratako ondorioak, honela laburbil daitezke :
"aite" : Ultzama, Atetz
"atte" : Etxaleku
"atxe" : Arrarats
Berriro ere frogatzen da Ultzamant-ren asimilazio bustidura ez
dela hain usu gertatzen ; eta Imotz eta Basaburuan forma bustiak
ohizkoagoak direla . Lexema hauekin honako banaketa eman dezakegu :
Ultzama

Imotz, Basaburua

maite
aite
zerbait ere
norbait ere

matte
matte
zerpatte
norpatte

Orain arte aipatutako guztia kontutan hartuz, honetan laburbil
daiteke : Ultzamako euskaran bustidura automatikoaren maiztasuna,
haundia izan arren ez da erabatekoa . Ultzamera bada, bustidurari
dagokionean, GN hegoaldeko hizkeretatik urruntzen da eta mendebaldeko
euskalkiek erakusten duten joerari hurbiltzen zaio .
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Adibide zehatz bati bagagozkio : atte forma bustia, Basaburuan eta
Imotzen neutroa den bitartean, Ultzaman, adierazkorra izango litzateke .
Imotz eta Basaburuan, forma bustia oinarrizkoa izan oi da, balio
adierazkorrik ez duelarik . Bokalerdiaren ondorengo t-ren bustiduran,
aldakuntza sintagmatikoaren derrigorrezkotasunaren galera sortu da .
Zentzu honetan oso interesgarria da OÑEDERRA-k lexema honi buruz
dioena, alegia, [it] bilkurak despalatalizazioak direla :

Esanahiagatik erabilera adierazgarrirako aproposa da hitz hau .
Badirudi jj bilkura duten hitz honen aldaerak bustidura
adierazgarri baten despalatalizaziotik jaioak direla . Erdi Aroko
dokumentuetako grafia aldakorrek gero gazteleraz (ts J bezala
finkatuko zen hots palatala adierazten zutela ez da gehiegikeria .
Era berean uler genezake maite hitzaren IL (t J
hipokoristikoaren despalatalizazio bezala, alegia . (OÑEDERRA
1990 : 216)
Bokalerdiari buruz aipatutako hau eta i bokalaren ondoren aipatu
dugun bustidura hautazkoaren indarraren galera erlazioan dago . Bi
kasuetan bada, indarraren galera edota hautazkotasunaren areagotzea
nabarmentzen da . Honenbestez, isoglosa tinko bat baino hobekiago,
maiztasunak zehatz daitezke bi eremu hauen artean .
b)

guti/gutxi

Beste lexema honen isoglosa ere, aipatutako honekin batera dator :
Ultzama,
alegia, gutti /gutxi bereizten duenarekin . Forma bustia [t ]
Atetz eta Anuen gertatzen da, Imotzeko herrietan afrikatua nagusitzen
delarik : (guts i I
Isoglosa honek, bete betean zatikatzen du gure eremua . Lexema
honen errealizazioan, hiru soluzio ezberdin agertzen dira : herskari
horzkaria, herskari sabaikaria bigarrena, eta afrikatu sabaikaria
hirugarrena
Ultzaman eta ekialderago dauden ondorengo haranetan, guti eta
gutti-ren arteko txandaketa da nagusien, isoglosa garbirik ezin zehatz
ordea afrikatu sabaikaria da
daitekeelarik . Imotz eta Basaburuan,
nagusitzen dena .
Honenbestez honako isoglosa marka daiteke :

guti-gutti / gutxi
PAGOLA-k (1992 I : 169) ere argi markatu du
ren arteko isoglosa, eta baita joera nagusien isoglosa ere .

guti/gutxi/gutti-

MITXELENA-k "guti" forma zaharragotzat dauka :
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Tampoco se presta a conclusiones de alguna certeza el adjetivo que
significa pequeño . Más es que t sea lo primitivo en guti, pues esta
forma hoy oriental aparece también en Landucci y el sobrenombre
Gutŕa "el chico, el pequeño" (FHV : 187)
Bestaldetik, jakina da guti goinafarrera hegoaldekoan eta ekialdean
gertatzen dela . Nahiz eta guti/gutxi, palatalizazio automatikoen kasuan
ezin den sartu, /t/-ren palatalizazioari buruz aipatutako joera
konfirmatzera datorkigu . Esanahiagatik, kopuru txikia adierazten duelako,
erabilera adirazgarrirako aproposa da hitz hau .
Bokalerdia, zein bokal osoaren ondoren, [t] foneman sortzen den
palatalizazioa laburbiltzeko, honako hau esango dugu : Ultzama, GN
hegoaldeko hizkerekin agertzen da lotuago, nahiz hauetan baino
palatalizatzeko joera zertxobait haundiago erakutsi : /t/ fonema /t'/rekin txandaketan agertzen baita . Imotz eta Basaburuan bustidura askoz
ugariago da, mendebaldeko euskalkietako joerari erantzunez .
IV .6 .5 .3 .

/t /-ren

afrikaketa

Bada beste ohartxo bat egiteko ere, bustidura egiteaz gain,
Basaburuko
herri batzuetan (Arrarats,
Beramendi), nahiz
Ultzamakoetan, palatalizazioaren ondoren bigarren pausu bat eman dute,
sabaikari hau afrikari eginez, hurrengo lexeman ikus daitekeenez :
aita -> aite -> atte -> abce
Gauza bera gertatzen da
al guntzaileekin :

ditut, ditu

'eta

edun-en

aditz

ditot -> dittot -> ittot -> txot
OÑEDERRA-k dioenez, [t I afrikatzeko joera, gazteleraren
eraginari zor zaio . Gazteleraz, beste hizkuntza askotan gertatzen den
bezala, herskari palatalik ez dago, baina bai afrikatua . Afrikaketa hau
aspaldian testigatu zuen AZKUE-k, eta Bizkaian gertatzen da usuenik 9 l .
Gure eremuan ere, AEAEL testigatzen da : txurrie (=iturria) (Zigandan,
Atetz) ; beste herrietan "itturrie, itxurrie" den bitartean .

91 IRIGOYEN-ek testigatzen du afrikaketa hau : "( . .) mientras que en Bermeo el
proceso ha llegado hasta la asibilación, siendo el resultado final una prepalatal
africada sorda [ts ], en el sistema de L . Michelena [ts ] : aisia geitxú, 'aumentar
el viento', kapitxená, 'capitán (de barco)' (IRIGOYEN 1987 : 226)
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Ez da harritzekoa txandakatze hau . NAVARRO TOMAS ere argi
mintzo da artikulazio puntu hauen hurbiltasunez ; Baztango t-ren

ahoskeraz : "es, más bien una t dorsopalatal" dio . 92

ROTAETXE-k Ondarroan fenomeno berbera testigatzen du ; horrela
dio : "Causas sociolingüísticas que irían produciendo la desfonologización de
la 2° unidad, en favor de la africada existente en castellano" (ROTAETXE
1978 : 684)
Badirudi, afrikatu bihurtzeko joera hau, gaztelaniaren eraginaren
bidez areagotzen ari direla ; beste ataletan azaldu dugunez, gaztelaniazko
sistema fonologikoak euskarazkoan sortzen duen eragina haundia da, eta
fonema honetan dugu esandako honen adibide bat . Bestaldetik, azalpen
fonetikoa, edo ahoskeraren mekanikak dauka eragina bilakabide fonologiko
honetan .
OÑEDERRA-k (1990, 84) dioenez, errazagoa da afrikatua
ebakitzea, herskaria ebakitzea baino . Hiztunak ahalegin haundiagoa egin
behar duelako aho sabaian hersketa garbia ahoskatzeko eta errazagoa
suertatzen zaiolako ebakera afrikatzea

Alegia, normalena da hots ez-jarraikor palatalak afrikatuak izatea .
Errazago da nonbait sabaiko ahoskunean afrikatua ebakitzea herkaria
baino. Hau, noski, mihiaren zatien mogikortasunarekin lotua dago,
baina ez dagokigu orain horretan sartzea . Nahikoa zaigu jakitea
afrikatuak herskariak baino artikulazio indar txikiago eskatzen
duela, eta pertzepzioa ere hobetu egiten duela . (OÑEDERRA 1990 :
90)

Hizkera lasaiaren ezaugarri bat da, azken batean, afrikaria
ebakitzea, artikulazio esfortzu gutxiago egiten delako usuenik ; NAVARRO
TOMAS-ek Tolosako euskarari buruz mintzatzerakoan, hau baieztatzera
datorkigu, alegia [t ] / [ t s I - ren arteko txandaketan, bigarrena
hautatzen zela hiztun ez ikasien artean .

IV .6 .5 .4 .
t--->

tt/

Aditzeko

pluralgilea

(-it-)

[#]

Ultzaman, Basaburuan, Atetzen eta (Motzen aditzeko aniztasuna
adierazteko -tt dugu adizkiaren hasieran . Esan daiteke, garai batean
bustidura automatikoki gertatu bazen, i-ren ondoren sortzen baitzen,
92 La t y la L` coinciden fundamentalmente, como se ve, en el carácter
dorsopalatal de su articulación . La distensión de la t explosiva o africada, es,
además, como la de la c, totalmente sorda, sin la parte de sonoridad que suele
darse en la explosión de p,t,k . La principal diferencia que hay entre la T y la c
ordinarias consiste en que el contacto dorsopalatal es mayor en la primera que en
la segunda, y en que ésta es propiamente africada( . .) (NAVARRO TOMAS,1923 :
63-64)
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egun bustidura hori beti erabiltzen dela . Ez bustidurarik gabeko formaren
aldaki bezala, baizik balio funtzionalez .
Goinafarreraz aurkitzen den hitz hasierako eta palatal aurreko
bokalaren desagertzeaz ohartu zen MITXELENA (FHV : 511) . Kasu honetan
hurrengo kontsonanteak asimilatu du hasierako bokala ; ez da ahaztu
behar, ultzameraz ere, aferesiaren joera oso indartsua dela, eta e eta i
bokalak direla ohizkoen galtzen direnak .

dut-> ditut -> dittut -> ittut -> ttut
Baina Anue ibarrean, despalatalizazio bilakabidea sortu eta, eta
aurreko pausuari beste bat erantsi beharko diogu : ttut -> tut bilakatzen
duena . Honenbestez, [t] soila izango dugu aditzetako pluralgilea egiteko :
tiot, tut . INTZA (121 : 80) honetaz konturatu zen ultzamako euskalkia
deskribatzerakoan :

Ultzamako erri guzietan
geíenak t gogorra

esaten dute tt 93 ta

beste ibarretan berriz

eta beheraxeago Esteribarko eta Erroibarko euskaraz ari denean,
honelaxe dio :

"Esteribarko euskera Ultzamakoaren antz-antzakoa da . Bukaerak
berberak ditu . Sustrai askolaritako tx-ren ordez artzen dute tz, ta
tt gozoaren ordez t.
Badirudi palatalizazio automatikoaren erregela indarra galtzen
doala hemen . Halaber, lehen aldian : nituen, zituen formak ohizkoak dira,
Ultzamako nittuen etabarren ordez .
Laburbilduz, esan dezakegu i-ren ondorengo t bustitzeko joera
jeisten doala zenbat eta GN hegoalderago hurbildu, eta honen frogatzat
honakoak ditugu . Halaber, aipatu behar da, nolabaiteko isoglosa markatzen
badugu, Ultzamaren eta Basaburuaren artean egongo litzatekeela ; baina,
aditz laguntzaileen kasuetan, -b) kasuan azaltzen direnetan-, Anuen
ezarri beharko litzatekeela .
Hona bada azterturiko puntu guztien laburpena :
a) Hizkera zainduan, bokalaren ondoko t-ren bustidura ez da
sistematikotasun osoz gertatzen . Bilakabide fonoestilistikoa da
Ultzaman,
erregistroa
markatzen
duena :
erregistro
arduragabekoetan ohizkoagoa da zainduetan baino .

93 1NTZA-k horrela transkribaketa ez badu ere, soinu honi egiten dio
erreferentzia .
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b) Aditzetan nittuen, zittuen, ttiot etab, arruntak dira Ultzaman,
baina Anuen (ekialderago dagoena), bustidurarik gabeko formak
ditugu : nituen, zituen, tiot .
c) gutti/ guti ohizkoak dira Ultzaman, eta gutxi Basaburuan .
d) Bokalerdiaren ondoren busti gabeko formak ditugu Ultzaman :
aite, maite . Basaburuan : atte, matte .
Bestaldetik, jakina da kontsonante sabaikariekin suertatzen den
euskarazko asimilazioa aurrerakaria dela : bokalerdi palatal goiko edo
itxienak ondorengo kotsonanteari bere ahoskune edo artikulazio puntua
kutsatzen dio .
Azpimarragarria da, bestaldetik, kontsonante sabaikari
(sudurkaria, herskaria, albokaria, afrikaria) edo txistukari batek
hurrengo bokala i asimilatzen duen bilakabidea :
Aditzetan oparoa da, datiboaren -o- morfema eransten denean :
diozu --->*ditiozu ----> [t ] ozu
> [t ] o t
diot ---->*ditiot
> gi[n 1 o n
genion -->*ginion
Gauza bera gertatzen da mugatzailea eransten denean ere :
kontsonante sabaikariak + e-z bukaturiko hitzetan, -a mugatzailearekin
bilkuretan (Sabaik.-e + a) kasu hauetan kontsonante sabaikariak
asimilatzen du hurrengo bokalerdia . Lehenengo pausua ea > ia > ja
taldearen bilakabidean oinarritzen da, ondoren bokalerdia asimilatua
suertatuz : [t 1 , [ e ] , [ s ] , [ t § ] : ko[t § 1 a, i[ e 1 a, i[t s 1 a 1 ,
i[t ] a (Ik. diptongoen saila : 111 .2 .2 .2 .)

IV .6 .5 .5 . Morfema mugak
Bustidura automatikoa edo asimilazio bustidura, -i-ren ondoren
hortzetako herskari ahoskabea palatalizatzen duena-, ez da ingurune
guztietan gertatzen . Morfema muga guztiek itxuraz ez dute berdin
funtzionatzen . Ondorengo morfema hauekin ez da bustidurarik sortzen : tan inesiboaren morfema ; -tik, -tiken elatiboarenak, -ta(e)
partizipioarena eta -te aditzen 3 . pertsonaren morfema ; -ten aditz
burutugabeen morfema .
-ta
ekarri # ta
jarri#ta

-> ekarrite
-> jarrite
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jantzi#ta

-> jantzite

mendi#tik
baserri#tik

-> menditik
-> baserritik

-tik

Nahiz eta (-tik) morfema mugan asimilazioa ez gertatu, badirudi
ez dutela erregela hau segitzen beste honako adibideek, forma
adberbializatuak direlako .
beitti
goitti
-te Pluraleko hirugarren pertsonaren morfema
dakite
zekiten
-tan, tatik, tara . Leku denborazko mugagabearen morfemak .
begi # tan -> begitatik
ilargi #tan -> illargitan

IV .6 .6 .

[11

IV .6 .6 .1 .

FONEMA

Bustidura automatikoa

Bustidura automatikoa, -i-ren ondoan gertatzen dena-, nahiko
sistematikoa da . Aztertuko ditugu zehatz mehatz inguruneak :

IV .6 .6 .1 .1 . Morfema

barruan :

I / i

V

-a mugatzailearen mugan, hurbileko asimilazio bokalikoa sortzeaz
gain, bustidura asimilazioa ere egiten da . Albokoaren kasuan, morfema
mugan eta barnean gertatzen da :
a) Morfema mugan
umille
botille
perrexille
opille
kurtxille
makille
kaskille
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(opil )a
II
opille

(mutil) a
II
mutille

(isil)a
II
¡silla

(opil)a
II
opille

b) Morfema erdian
Hitz erdian gertatzen denean ere nahiko sistematikoa da :
billetu
ispillu
ollaskoe
billuzi
illezue
(ispilu) a
II
ispillue

langille
sille
Illarregi
illeba
illerrie

(langile ) a
II
langillea

(bila ) tu
II
billetu

zillerra
olloa
koropillu
illerra
(koropilu )a
II
koropillua

Baina, ingurune batzuetan, alegia, albokaria bi ¡-ren artean
dagoenean, txandaketak sor daitezke . OÑEDERRA-k dioenez, entzumenean
oinarritzen da hau :

Sendoagoa da, beraz, neutralizagaitzagoa sudurkariaren asimilazioa?
Baietz ematen du eta, entzumenaren aldetik -inpresŕo maila
hutsean- erraz onartzen da : askoz errazago bereizten da iñi / ¡ ni
kontrastea, illi/ ili baino, bigarren silabatik aurrera batez ere .
(OÑEDERRA 1990 : 80)

Guk ere honelako txandaketak aurkitu ditugu, bada .
ibili (orok .)-iilli

(Etxaleku)

Biluxi-ren kasuan ere, salbuespen asko dago, ez da palatalizatzen
beti : (ETXAIDE 1989 : 254) Arraitz eta Eltzaburun sabaikaria erabiltzen
dute, baina ez besteetan .

Adibide hauek esandako honekin harremana izan dezakete :
zintzilike
familia
trankilidadia
OÑEDERRA-k honi buruz dioena interesgarria da :

Honelako neutralizazioak nahikoa arruntak dira azalean kontraesana
badirudi ere . Esate baterako, populukazko sudurkariaren
palatalizazioa ere desagertu egin daiteke bi i-ren artean ; badirudi
euskarazkoak ere ingurune horretan desagertzeko joera agertzen
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duela eta beharbada horregatik aurkitzen dira b& ledo sinistu
bestela asimilazio oparoa dituen hizketetan (cf. sinistu.
txilibrizkau . txilixo. ilinchia, milika . familia . pamili). Tankera
honetako neutralizazio edo kontraste galtzeetan hots katearen
oharmena edo pertzepzioa oso kontutan hartzekoa da : garbi dago
ozenen (+ / -bustidura] kontrastea bi i-ren artean i eta beste
edozein bokalen artean baino gutxiago nabaritzen dela . (OÑEDERRA
1990 :

33)

Hau izan daiteke arrazoia, baina agian mailegu berri horiek
erakusten duten despalatalizazioa, bustidura murriztuaren seinale izan
daitezke .
IV .6 .6 .1 .2 .

Morfema

bukaeran :

I 1 i _

{C,

#}

Morfema bukaeran IZAGIRRE-k beti [C ] -z transkribatzen ditu .
Halaber, azterturiko katezismoetan posizio inplosiboetan ere sabaikaria
agertzen da : ŕllte, ŕlltzen, aŕl/ciñen . Gaurko hizketan ere, palatalaren alde
makurtzen dira ebakera gehienak . (ik . 6 .4 .5 . atala)
hill
koskill
kaskarabill
okubill
koskill
kisuskill
maratill
mutil)
OÑEDERRA-k hauei buruz egindako burutazioak, nahiko zuzenak
direla uste dut . Hain zuzen ere IZAGIRRE-k honakoak transkribatzen
dituenean, ondoren forma determinatua jartzen du, eta hau izan bide da
beti < II > idatziaren arrazoia :

Proposa daitekeena da asimilazio erregela bokalaurretik gainerako
ingurunetara hedatzen dela, baina lexikoki hedatzen dela . Bestela
esan, hitzaren oinarrizko aldaera lexikoren batean bokal aurrean
agertzen diren fonema bustigaiak dira gainerako inguruneetan ere
busti daitezkeenak ; badabill, eztabill (dabillen, ibilli) ; ill, illco
(illa), isill (isilla) : mutill (mutilla) ;

1990 : 30)
IV .6 .6 .2 .

umil (umilla) . (ON EDERRA

Maileguak

Palatala hitz barnean doanean, ez da asimilazioaren beharrik hori
esplikatzeko . Maileguen bidez azaltzen dira horietako asko, batzuk
gaztelaniarenak dira, besteak erromantzearenak diren bitartean .
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sarralle (cerrojo) lat . serratula, gazt . zah . cerraja . lat. -t7 -> err . 11
bilakabidearen ordaina .
malluke . Latinez -ulus -en bidez egindako txikigarriak, -elus bihurtu
ziren . (M . PIDAL 1980 : 227) Ziurrenik aragoieraren bidez : arag . maillo
aku I l u . Lat . loculus formetako -c'l- eta -II horiek nahiko lirateke
alboko palatala justifikatzeko .
ispillu lat. especulum (-k'1- > - e) Latinezko -k'I- taldearen bilakaera
gazteleraz eta gainerako erromantzeetan ere alboko palatala izan zen .
dalle S .biarn . doullu, daila (hoz)
Beste batzuetan, gaztelaniaz albokaria ez da sabaikaria, baina
Ultzamako euskaraz bai . Pensatzekoa da, beraz bustidura euskaraz sortua
dela :
Gaztelaniaz
pilar ->
pelota ->
escalera->
mochila->

Euskaraz
pilleria
pillota
eskallera
motxille

Beste batzuk, bustidura automatikoaren ondorioak dira :
(automobille, perrexille, guardia zibille) (ik . IV .6 .4 .3) eta legea
indarrean dagoela frogatzen dute . /il+V/ talde palatalizakorretan
aplikatzen da palatalizazio erregela, bokal batek jarraitzen dienean ; gauza
bera gertatzen da /in/ taldeetan .
Gaztelaniaz sabaikariak diren albokariak, palatalizazioa
mantentzen dute euskaraz ere :

Euskaraz

Gaztelaniaz

kurrillua
kolleria
botille
sille

('grulla')9 4
('collar')
('botella')
('silla')

Besteetan, inolako motiborik gabe aurkitzen dugu [+ busti] hau .
('sienes'), beraz
Horrelako adibide bat izango litzateke, "Ilolluak"
batzuetan hitz hasieran ere gertatzen da . Agian bustidura adierazgarria da,
gorputzaren zatia adierazten baitu .
Badirudi, askatu gabeko korapilo zailena historian zehar hitz
bakoitzak izandako gora-beherei dagokiela, bai baitira balio

Ez dago garbi gaztelerazko formarekin zerikusirik izan dezakeen,
(gaztelerazko albokoaren jatorria ere ez da argi i kusten . c f . Cor . s .v . grulla)
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adierazgarririk gabeko hitzak bustidura dutenak . "Balio adierazgarri"-ak
argumentu zirkular gertatzeko duen arriskua ere ezaguna da .
Honelako kasuak, euskalki guztietan eriden daitezke, baita gutxien
palatalizatzen dutenetan ere : adib . aezkeraz . 95
Beste kasu batzuetan, palatalizazioa nondik sortua den ez da argi ikusten :

allategie ('corral de ovejas')
ganbella ('pesebre')
kolle ('hielo')
Albokariaren kasuan, isoglosa argi bat marka daiteke, honako
lexemarekin : ETXAIDE-ren (1989) datuen arabera : Basaburuan eta
Etxalekun beraz, -II- albokaria mantendu da latinezko maileguetan, eta
Ultzaman ez :
matalle, matallezurre (BAS, ETX) < lat .maxilla
matela, matelezurre (U, Muzkiz)
IV .6 .7 .

Bustidura

adierazgarria

Ingurune fonikoak eragin gabeko bustiduraz -adierazkortasuna
bilatzen denean sortutakoaz- ari gara kasu honetan . Zeren eta badira
euskaraz, zentzurik zabalenean adierazgarritzat har daitezkeen
bustidurak .
Asimilaziozkoa ez den bustidura hau zenbait alor semantiko
berezitan gertatzen da : hala nola txikitasunarekin lotutako izenak (gutti,
pittin) ; gorputz atal batzuen izenak (txilbor, txintxur) ; izen tasunaren
eta emozioen eremuak, alegia, hipokoristiko izan ohi diren deiturak
(matte, pol/itte) ; mailaka daitekeen esanahia dutenak (puntta, axala) ; eta
jatorriz onomatopeiazkoak direnak (txitxikaridunak izaten dira batipat,
hots hauen entzungarritasuna dela-eta, zihurrenik) .
Forma neutro eta palatal hauen artean, bereizkuntza estilistikoa
sortzen da . Honen ondorioz, markadunen eta markagabeen arteko
kontrastea sortzen da, hauek direlarik hizkuntzek ematen dioten balio
semantikoa . Fonema busti hauek hitz hasieran nahiz tartean egon daitezke .
Aztertuko ditugu zeintzu diren soinu hauek eta nola gertatzen den
palatalizazio hau .
Txikigarriak adierazteko aldaera dugu arruntaren parean . Lexema
hauetako gehienak IZAGIRRE-ren testuan aurki daitezke, horregatik,
ondoan orrialdearen zenbakiaemango dugu :

95 1k . CAMINO, l . : Aezkerazko testuak, Ariako Dotrina : 441
maratila/maratilla, mullua/ muilua (=artilezko multzoa)ematen ditu .

orrialdea :
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ttarttettoat
ttunikattoa
ttikittotan
ttentte
ttarra
ttarrapatan
mottel
polliki
ttittie
baulla

orratxuxte (445 or .)
orraxaxea (445 or .)
baulla (445 or .)
artxaiko (410 or .)
paxaranak (448 or .)
piruxa
xatua (456 or .)
xixe
kanabitte (435 or .)
ataixulotik (412 or .)

Ilaburrexko 97

artxaiko

ailtxurre

apatte 96

Aurrean esan dugun bezala, bustidura adierazgarria oso subjetiboa
denez, eta emozioen eremuari dagokionez, normala da zenbait animaliren
izenetan ere gertatzea, bereziki txikitasuna eta gertutasuna adierazten
badute animali hauek:
kattalingorri
kattaburtxintxe/ katapunttitte
ttorttola
kattagorrie
xixeria ( 450)
muxer (445)
ordox
urruxe
-tto .

Txikigarria

Txikigarriak egiteko atzizkia -tto da bai Ultzaman eta Basaburuan
ere ; adberbioei ere eransten zaie atzizki hau, hizketari goxotasun
nabarmena emanez : belaxetto, holaxettoa . Bide batez esan behar da ez dela
seguru -(t)to eta -txo atzizki beraren aldaerak direnentz (FHV : 186187) . Lehenengo forma bizk . txo, 'baotxo' mutilei deitzeko forma da, eta (t)to, ordea gizonari eta abereei deitzekoa 'toma' . Ekialdeko euskalkiena da
-no,ño ; kontutan izan : fio, ñotto ('pequeñito') .
umettuat
ttikittoa
migettuat
nexkattuat
holaxettoa
96 Apatte (= apeza) Adierazgarritzat har daiteke bustidura hau, umeak apezari
azaldutako konfiantza eta maitasuna, aldi berean .
97 llaburrexko . (lzag . 440 or .) MITXELENA-ren hitzetan (FHV : 195) 'su empleo
en inicial con valor afectivo se da sobre todo en los dialectos orientales ( . .)
(FHV : 195)
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belaxetto
polikitto
belaxetto
IV .6 .7 .1 .

Umeen hizkera

Gehienetan haurrekin mintzatzen denean, maitasuna eta
txikitasuna adierazten da, hizketa hau hipokoristikoz josia izaten delarik .
Maila honetan adierazgarritasuna hotsen trukaketaren bidez lortzen da, ez
hitz edo morfemez baliatuz, eta horrela aldaketa konkretu bakoitzak
halako zentzua ematen dio mezuari . Garbi agertzen da aldaketa erregelen
eremua hedatu egiten dela helduen bustidurarekin erkatzen bada .
Hizkuntza bakoitzak duen fonema sistemak baldintzatzen ditu
fonetikaren gertakizunak, horrela bada euskaraz [t ] aurkituko dugu
maiztasun haundiz, umeen hizkera aztertzerakoan . Ugaritasun hau,
fonema ezberdinen palatalizazio adierazgarriari zor zaio, alde batetik, eta
bestetik bustikuntza automatikoari .
Jakina denez, batzuetan hots palatal bera izan daiteke zenbaiten
palatalizazioaren fruitu, eta hau da hain zuzen ere r eta tx fonemei
hizketa adierazkorrean gertatzen zaiena .
Kasu hauetan [t l markatzen da dardarkariaren silaba asimilatua
gertatzen diren bitartean, edo honek asimilatzen ditu aurreko beste batzuk
ere .
Kasu batzuetan r >
asimilatu du aurreko /r/-a :
ahoskatzen da .

o ; hapattu (harrapatu), besteetan [t
hattu (hartu), eta besteetan ŕ anitza- >

] -k
/r/

Hauek dira umeen hizkerarako ematen diren erregela nagusiak .
Azpimarratu behar da, hauetako erregela batzuk aukerazkoak direla, hau
da, hiztunak erregistro hau aukeratzen duenean erabil ditzake erregela
hauek edo ez, aukerakoak baitira .
Txistukariak diren s eta z, x bihurtzen dira, era berean beren kide
afrikatuek ere, tx egiten dute . Bestaldetik, d eta t horzkariak /dd/ eta /tt/
palatal bihurtzen dira hurrenez hurren . Dardarkaria ere /dd/ bihur
daiteke, edo erabat desagertu, eta dardarkari anitza ere, bakuna bihur
daiteke . Hona hemen eskematikoki :
r -> tt, 0
ŕ -> r
d - >dd
t-> tt
tx ->tt
s,z - >x
ts, tz -> tx
I-> II
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mutikotxo ->
hartu->
trena ->
sagarra->
arre, arre->
ze ttintterrike daon !
bota->
harrapatu->
tia->
polite->
txikitxoa->
txoritxoa->
txirrindula->
neska->
zaharrena->
zeinean ?->
dizut->

muttikotto hau !
hattu kotxa !
tena
sagara
are, are
botta
hapattu hore!
ttie badu pipíe
Zein politte !!
ttikittoa
ttorittoa
(pipi)
txarandulla
nexka
xarrena
xenena
dixut

Sabaiaurreko frikaria izango da nagusi aipatutako estilu honetan ere :
/s/
>/s /
atoz
zapetak
noa zazi
zartako
ezaiozu
hozka

->
->
->
->
->
->

atox
xapetak
noa xaxi
xartako
xoxu
hoxka

Bustidura adierazgarrian, badira hitz batzuk besteak baino
adierazgarriagoak, aproposagoak, erreferentzi esanahi soila baino gehiago
adierazten dutenak . Halaber, badirudi, izen eta adjetiboetan, aditzean
baino askoz oparoagoa dela bustidura hau . Hala eta guztiz ere, umeen
hizkeran hain ohizkoak diren aginduetan -agintera erabiltzen direnetan-,
palatalizazioa agertzen da 98 :
98 Umeen hizkerarekin segituz, eta palatalizazioaz gain, oinarrizko formak ere
aldatzen dira : lexema motzak, errepikapenak, hitz bisilabikoak eta herskarien
ugaritasunez, umeen hasierako ekoizpen sinpleen antzekoak . Kontutan hartu
behar da bokal berdintasuna hipokoristikotasunarekin identifikatuko dela, eta
honenbestez hauek dira umeen hizkeran erabiltzen diren lexemak . Guzti hauek
lexikoiaren barruan sartu beharko genituzke :
Umeen hizketa
Eusk . arrunta
papa
ogia
mama
ura
pipi
jostailu
txitxi
haragia
ttotto
goxokia
apa
muxua
mimi
mina
alolo
lo egitera
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zoazi
tori
ezaiozu
kartzu
goazen
nahi duzu
baduzu

->
->
->
->
->
->
->

xaxi
toyi
xoxu
katxu
gaxen
ñaixu
baxuxu

Beste errekurtso batzuk ere erabiltzen dira . Segmentu baten
desagerpena hitz hasieran, adierazkortasuna emateko beste baliabide bat
dateke, kasu honetan aferesia da erabiltzen dena .
-> petti ('chupete')

txupete

IV .6 .7 .2 . Izen bereziak
Antroponimoek sail berezia osatzen dute hizkuntzaren hiztegian,
maiz erakusten dutelako maitasun, laguntasun, edo familiar kutsua .
Horregatik,
goian aipaturiko ahoskera aldaketak jasaten dituzte .
Goitizenetan, zer esanik ez, bustidura hau oraindik areagotzen da
Aipatutako fenomeno fonetikoez gain, [x] -> k bilakabidea usu
eriden daiteke . SALABURU-k ere Jinkoa-ren forma adierazgarria Kinkua
dela dio ; beraz /k/ dirudi adierazgarriagoa, [x] belarea baino . Umeek ere,
jolastu ahoskatu beharrean, [kolar tu] diote .
J e s us
Marisabel
Kasiano
Martin
Anton
Jacinto
José
Segunda

>
>
>
>
>
>
>
>

Jexux
Maixábel
Kaxano
Mattin
Antton
Kaxinto
Kotte
Xunda

Etxeen izenetan ere, palatalizazioaren adibideak eriden daitezke :
Eraxónia
Pinttonia
Aldattegie
Kaltxado ('Calzado' abizenekoak)
Martixénia
Errotaxárria
Gorputzaren atalak, eta bestelakoekin sortutako bustidurak :
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txilbor Gorputz atalean, alor adierazgarria .
fixtu : : Lizarraga Elkanokoak lichstu, chistu, hasierako f- onomatopeikoa

izan daiteke
kerexak: Gorputz ataleko alor adierazgarria
buuxik, piruxak (Izag . 448) : Palatalizazio adierazgarria, txikigarria da
errei: Edukia mailakatu egin dezaketen hitzetakoa da .
ixo : Hitz honen hizkera maila aproposa da asimilaziorako, onomatopeikoa
ere izan daiteke, xxxxx!! soinua bide da isilerazteko erabiltzen dena .
Kaxkar Esanahiarengatik bustiduraren sinonimotzat ematen du .
ximur (Izag . 458) : Gorputz ataleko atal adierazgarria
Pin-piñ (Izag . 461), txilintxin: onomatopeikoak .
bagobabaxa (Izag . 418), martuxe (Izag . 441), aranpeloxa (Izag . 413) .
Fruta guzti hauek txikiak dira .

Ultzameraren
IV .6 .8 .
mailan
palatalizazio

harremana

beste

euskalkiekiko

Hurrengo lerrootan saiatuko gara alderatzen Ultzamako hizkera
bustidura mugako beste
gertatzen den bustidura edo asimilazio
hizkerekin . Honetarako ONEDERRA-k (1990 : 175, 179) egindako
laburpenez baliatuko naiz, eta baita SALABURU-k eta ARTOLA-k emandako
datuez . Denek lagunduko gaituzte ultzameraren posizoa zehazten beste
dialektoekiko bustidurari dagokionean .
Nafarroan hurbilen dauden hizkerak aztertuko ditugu :
a) Baztanera
b) Hegoaldeko goi-nafarrera
c) Ekialdeko hizkerak (aezkera, zaraitzuera, baztanera)

a) Baztango euskara
Baztango euskaran, bokalerdiaren ondoren sortzen den bustidura da
emankorrena, nahiz eta hitz batzuetan bokalaren ondoren ere bustidura
dagoen . Honek adieraz lezake garai batean zabalagoa izan zela bustidura
erregela . Zehatzagoak izanez, honela laburbil daitezke Baztaneraz
gertatzen diren bustidurak : albokarietan, araua morfema mugen barnean
bakarrik ezartzen da, eta ez ziklo horretatik ate . Morfema barruan ere ez
da aplikatzen albokariaren ondotik datorren bokala [-ATZI baldin bada :
biletu, zilerra ; eta hitz hasierako inguramenduetan : itua, ilargi, ilun .
Sudurkaria dagoenean morfema mugetatik kanpo ere aplikatzen da :

arraña, baina ezin da ezarri i-ren aurreko kontsonantea [-JAR] bada :
minertu, zikin .
Agi denez, Ultzamerak Baztanerak baino palatalizatzeko joera
haundiago eta sistematikoago erakusten du . Nahiz eta zenbait morfema
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mugatan, palatalizazioa oztopatzen duten inguruneak badauden Ultzameraz,
Baztaneratik urruntzen da .

b) Goi-nafarrera hegoaldekoa
Hegoaldeko goinafarrerarekin konparatzen badugu, argi
nabarmentzen da euskalki honetan ez dela oparoa asimilazio bustidura,
txistukariek bakarrik jasaten baitute modu erregularrenean, erregela oso
mugatua izanik . Bokalerdiaren ondoren eta kontsonante aurreko
ingurunean gertatzen baita .
"Cispamplonés" delako barietatean, goi-nafarrera hegoaldekoaren
barruan sailkatutakoak, hain zuzen ere, Erroko testu batzuk baditugu
(SATRUSTEGUI 1987b : 261) . Horiek aztertzean ere, honako ondorioetara
heltzen gara : -i-ren ondorengo albokari sabaikariaren ebakera, alegia
bustidura asimilazioa, ez da oso orokorra, grafiaren arabera behinik
behin : ŕlic, ilunetara, bila, bilacen, ilabetez, privilegio.
Sudurkari bustia < ñ > grafiaren bidez ordezkatua, oparoa da
bokalerdiaren ondoan : daíñu, oiñazturez, gañera . Baina i bokalaren ondoko
bustidura ez da usuenik gertatzen : alcinen, eguinen, determinatu, dominio .
Hegoaldeko goi-nafarreran, -galtzear dauden herrietan- egindako
galdetegitik adibide batzuk hartuko ditugu :

zurgiñe, buztiñe, zikiñe (Oltza eta Gulina)
zurgine, buztine, zikine (Esteribar eta Artze)
ARTOLA-k : (1992), banaketa herriz herri egiten badu ere, guk
haran geografikoetan biltzeari hobe iritzi diogu . Inkesta hauek hegoaldeko
goi-nafarreran hegoaldeko mugan eginak daude, euskalkia benetan ahuldua
eta galtzear dagoen tokietan . Halarik ere, datu hauek eta Lizarragaren
bidez lortutakoak batera datoz . Halaber, ONDARRA-ren testuak ikusiz (ik .
ONDARRA : 1982), honako burutzapenak dira ohizkoenak : eskribitu,
gutitu, eslejitu, argitu, naurritu, arritu, bilatu, mila etab .
Badirudi palatalizazio mota hau, aurreko adibideek iradokitzen
dutenez, oparoagoa zela Oltza eta Gulinan ; hain zuzen ere GN barruan,
mendebalderago dauden eremuetan, eta urriagoa Esteribar eta Artzen,
ekialderagoko eremuetan .

c) Aezkera, zaraitzuera, erronkariera
Orokorrean esan daiteke, zenbat eta ekialderago joan,
palatalizazioa urriagoa izango dela, batez ere i-ren ondoren I eta n
fonemetan . Erronkari, Zaraitzu eta Aezkera aztertzen badira, beste
euskalkietan bustiak izan daitezkeen ozenak despalatalizatu egiten dira .
OÑEDERRA-ren hitzetan paraturik :
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Hiru hizkerotatik bustidura asimilazio oparoena zaraitzuerari
dagokio. Erronkariarena mugatuagoa da, esan daiteke txistukarietan
bakarrik aurki daitezkeela inoiz erregularragoa izandako
asimilazioaren arrastoak . Aezkeraz ez dago asimilaziorik,
despalatalizazioa baizik . (ON ED ERRA 1990 : 182)

Ekialdeko hizkera hauetatik urruntzen da pixka bat guk aztertutako
aldakia, Ultzamakoa . Orokorrean esan daiteke asimilazio bustidura
Orokorrean ekialdeko
aurreko bietan baino askoz oparoagoa dela .
euskalkiak dira palatalizatzeko joera gutxien daukatenak : Aezkera, GN
hegoaldekoa barne izanik . Bestaldetik, zenbat eta mendebalderago joan,
joera hori areagotzen doa, nahiz hizketa bakoitzak egoera ezberdinak
erakusten dituen .
Ultzamako bustidurari dagokionez, bilakabide honetan
errepikatzen da beste bilakabide fonologikoetan testigatzen dena ; alegia,
mendebalde eta ekialdeko tarteko gunea okupatzen duela, eta kasu honetan
mendebaldeko euskalkiekin gehiago lerratzen dela, nolabaiteko
transiziogunea izanik.
Esate baterako, hortzetako t-ren bustidura beti adierazgarritasun
kontua da Baztanen . Ultzaman, dudarik gabe, askoz oparoagoa da erregela
hau, ez delarik arrazoi honengatik bakarrik suertatzen . Baina gogoratu
behar da, zenbat eta mendebalderago joan, Basaburua aldera, askoz
emankorragoa dirudiela bustidura honek . IZAGIRRE-k nahiz eta ŕ-tu-z
bukatutako aditzetan beti palatalizazioa erakutsi, gaur egungo hizkeran
salbuespenak testigatu ditugu, eta bustidura hain sistematikoa ez dela
frogatu . Basaburuan, aldiz, maiztasun haundiagoa erakusten du, bokalaren
zein bokalerdiaren ondoren .
Ultzama barruan ekialderago bagoaz, Anue haranera, GN
Hegaoldekotik hurbilen dagoen haranatik-, palatalizazioa oraindik
bakanagoa da . Honen frogatzat dauzkagu aditz pluralgileak : tiot, tut.
Badirudi palatalizazio automatikoaren indarra galtzen doala hemen .
Kontutan har ere guti, nituen, zituen, tiot formak ohizkoak direla eta
Ultzaman arruntagoak : nittuen, gutti, etab . Beraz transizioa pixkanaka
mendebaldera doa, gero eta palatalizazio gehiago erakutsiz . Halaber, i-ren
ondoko zenbait aditzetan ez da beti egiten, nahiz IZAGIRRE-k sistematikoki
markatu, guk salbuespenak aurkitu baititugu . (ik. aurrerago 32 . mapa)
Aztertutako beste lexemetan ere, gauza bera baiezta daiteke : atte
arrunta da Basaburuan, aite Ultzaman . Halaber, afrikazioa gertatzen da
asimilazioa dagoen eremuetan : atxe, txot (Basaburua) . Bestaldetik,
gutxi/guti/gutti lexemaz egindako isoglosaren banaketak joera berbera
azpimarratzera datoz .
Bukatzeko, azpimarragarria suertatzen da bustidura erregela
emankorragoa izan zela, eta orain mailegu berrietan funtzionatzeari utzi
diola eta behintzat sistematikotasun osoa ez duela erakusten . Bilakabide
hau euskarazko beste hizkeretan ere gertatzen da, ikus . Getxoko
hizkeraren azterketan . (Ik . HUALDE &BILBAO 1992 : 23)
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V . : MORFOLOGIA ETA SINTAXIA
V .1 . IZEN SINTAGMAREN MORFOLOGIA
V .1 .1 .
V .1 .1 .1 .
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .

Izenordainak
Izenordain

ni
nik
neri
nere
neria
neretako
nereki
nitez
neregan
neregana
nereganaño
nereqandik
neregatik

hi
hik
hiri
hire
hirea

pertsonalak

hiretako
hireki
hites
hiregan
hiregana
hireganaño
hireqandik
hiregatik

qu
quk
guri
qure
guria
harrendako
qureki
qutes
guregan
guregana
qureganaño
qugandik
guregatik

zu
zuk
zuri
zure
zuria
zuretako
zureki
zutes
zuregan
zuregana
zureganaño
zuregandik
zureqatik

zuek
zuek
zuei
zuen
zuena

zuendako
zueki
zuetas
zuengan
zuengana
zuenganaño
zuengandik
zuengatik

Honako hauek dira Basaburuan erabiltzen direnak . Aldaketa
fonetikoak direla eta, nahiko ezberdinak suertatzen dira forma hauek, eta
horregatik beste kuadro batean sartu ditugu .
1 .
ne
2.
nek
3.
nei
4.
nee
5.
nerii/nei
6.
neentzat
7.
neeken
14 . netaz
15 .neegan
16 . neeqana
17 .neegañeaño
18 .neegandik
19 .neegatik

hi
hik
hire

qu
quk
quei
qoe,quu
hi rii
gurii
hirii
harrentzat
hiitzat
hiiken
quken
qutas
hitas
qugan
hiigan
qugana
hiigana
hiiigañeaño quugañeaño
gugandik
hiigandik
qugatek
hiigatek

zo
zok
zoi
zoo
zurii
zoontzat
zooken
zootas
zooqan
zoogana
zoogañeaño
zooqandek
zooqatek

zuk
zuk
zure

zuun
zuuna
zuuntzat
zuken
zuutas
zuuqan
zuuqana
zuugañaiño
zuungandek
zungatek
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V .1 .1 .2 .

Izenordain

Intentsiboak

Kasu absolutiboan erabiltzen diren formak honako hauek dira :
1 . Nerau, neroni, nerori
2 . Eori, erori
3 . Bera, ure bera
1 . Gerok, guk geok
2 . Zeorí, zerori, zeroi
2' . Zeok, zerok, zeroiek
3 . Berek, berak
Ergatiborako hauek :
1.
2.
3.
1.
2.
2.
3.

Nik neonek / neonek /negonek
Yorrek
Berak
Guk gerokek / geok/ gerok / guk geok
Zuk zeorrek / zeorrek
Zuek / zuk zeoiek
Berek / beak

Ultzamako herrietan, lehen pertsonari dagozkionak-g- fonemaz
sortzen dira : negonek. Forma hau errez azal daitezke -r-/-g- bokal arteko
ohizko txandaketa dela medio . (Ik. herskarien saila : IV .1) .
Pluraleko lehenengo pertsonari dagokionez : Ultzaman, maiztasun
haundiagoz erabitzen da gerokek forma eta Imotz eta Basaburuan : guk geok.
Izenorde intentsiboen eratorketa
konposaketaren bidez azal
dezakegu ; honela, -er artizki intentsiboaren marka izenorde pertsonalei
atxikitzen zaie : IRIGOIEN-ek (1987 :120) dioenez, - eu(r) (-) > -er/
-or- izan da sortutako bilakabidea, eta honenbestez, neu(r)(-),
(h)eu(r)(-), zeu(r), geu(r)(-) formetan 1 . eta 2 . pertsonei dagozkien
seinalatzaileak berreturik agertzen dira . Hauek izan daitezke azpiko
egiturako formak :
1.

2.
1 .p
2.
2p .

ni-er-onek ->

hi-er-hori->
gu-er-ok ->
gu-er-okek->
zu-er-orrek ->
zu-er-ok->
zu-er-oiek->

neronek

eori, eroril
gerok, geok
gerokek
zerorrek
zeok
zeoiek

1 Mitxelenak (FHV : 210) proposatzen du aintzinako formarako : 'hi-haur, edo
`hi-hor-e lit . 'de ése, es, tú', alegia gen . -en desinentzia -e, izenorde pertsonal
intentsiboarekin : hi-haur edo hi-hor.
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Izenordain posesiboen sailean, 2 pluralezko 1 . pertsonarako geren
forma dugu . Gaurko hizketan balio bihurkaria nahiz indartua adierazteko
erabiltzen da, baina gure-rekin txandaketan agertzen da . Ultzameraz
azterturiko testu idatzietan ere (Ik . IBARRA 1992 : 929) ez dago
batasunik, agerraldi guztietan "gueren "-ek balio bihurkaria bazuen ere,
ingurune berberak parekatzean bi dotrinetan ez zegoen batasunik A
dotrinean : gure eta B-an gueren erabiltzen baitzen . 3
Agi denez, -(r)e desinentzia zaharra erakusleek hartu dute, eta -en
genitibo edutezkoentzat gorde da .
V .1 .1 .3 .

Izenordain

inor / nior
norbait
nornai
zerbait
ezer

mugagabeak

edozein
ja re
batere
edozer
deus, yaus

Izenordain mugagabe hauek eraikitzeko dauden bi aukeretatik,
gehienetan -nahi aukeratzen da, edo baino maizago (edozein eta edozer)
kasuetan ezik .
zerbait izenordaina determinatzaile gisa ere erabiltzen da izen bati
lagunduz . Muskitzen eta Ultzaman izenaren aurrean erabiltzen da, beste
herrietan horrelakorik ez dut harrapatu . Baztaneraz ere horrela
erabiltzen da eta baita GN hegoaldeko euskalkietan ere, "asko, sobra,
zerbait" eskuin nahiz ezker doazkeen hitzak dira 4 . Honetan ere, Ultzamako
euskarak GN hegoaldeko hizkerekin dituen kidetasunak agerian gelditzen
dira .

bota izain du .
-zerbait gauze bota zaide lurrera.
-zerbait tanta

2 Erakusleei buruz, oso artikulu interesgarria da Irigoienek egindakoa : IRIGOIEN,
A. 1987, 'Erakusleez', De Re philologica Linguae Vasconicae, 107-133 .
3 Bestaldetik, guren forma ere testigatzen da : 'barcaizquiguzu guri guren
zorrac' (B24),gure eta gueren arteko gurutzatzeaz sortua, edota errakuntza
dela medio .
(1883 : 247) emandako datuak ; Lizarraga :
4 Ik .TXILLARDEGI et aI .-k
'Arigontára dio ásco aldis' . Liza . 233-234 . "Berce ásco aldaquéta' .
Muzkizkoan 14 .ean 'sobra content' . Lizarraga-k 40 .ean : 'Cerbáit párte dúte
becatáriec ére' . Saragueta-k (FLV 31 : 173) : 'bertze zigorraldi zerbait' .
Azkenik, aipatu behar 'gure' izenordaina erabiltzen dela, norbanakoaren aita edo
ama izendatzeko ; nahiz eta hiztun bat bakarra izan mintzo dena : gure aite, gura
ama eta ez ' nere aite, nere ama .
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-zerbait gise in du hori.
Azpimarratu behar da zerbait eta iñor usu joaten direla ere
partikularekin : adib . etzen iñor ere torri, zerbait ere in biagu . -Bait duten
Izenorde mugagabe hauek, ere juntagailuarekin erabiltzen dira,
mugagabetasun zentzua areagotuz edo :

-zerbait ere erran du, beño eztakit zer .
-norbait ere torri zen .
Besteetan, N-ren bat" genitibo mugagabearen formula erabiltzen da,
gehienetan-on bat ahoskatzen dena : neska onbat, itxon bat eta ASTETE :
becatu mortal onbat (B42), peligro-on bat (B12), obra-on bat (B12),
fedeco gauce on bat (B28) . Ez da sistematikoa ebakera hau, besteetan -en
bat entzuten baita : peligruen batian (A6), gachtaquerien bat (A28),
sacramentuen bat (B22) . (Ik . IBARRA 1992 : 928)

V .1 .1 .4 .

Galdetzaileak

1 . ABS .
1 . ERG .

nor
nork

zein
zeñek

3.
4.
5.
6.

nor(e)i
noren
norena
norendako
norentzat
noreki
no(r)a
no(r)aiño
non
nondik
nongo
ze(r)ik
zertaz, zerez
norengan
norengana
norenganaiño
norenqatik
norengandik

zeiñei
zeiñen
zeiñena
zeiñendako
zeiñentzat
zeiñeki
zeiñeta(r)a
zeiñeta(r)aiño
zeiñetan
zeintatik
zeintako

zerk5
ze(r)i
zeren
zerena
zerendako
zerentzat
zereki
zerta(r)a
zerta(r)aiño
zertan
zertatik
zertako

zeintez
zeiñengan
zei ñ enqana
zeinganaiño
zeiñengatik
zeingandik

zertaz
zerengan
zerengana
zerenganaiño
zerengatik
zerengandik

DAT .
GENIT .
GENIT .
DESTIN .

7 . SOZIAT .
8 . ADLAT .
9 . ADL .BUK .
10 .INESB .
11 . ABLAT .
12 . LEKU .G .
13 . PART .
14 . INSTR .
15 . INESIB .
16 . ADLAT .
17 . NORAB .
18 . MOTIB .
19 .ABLAT.

zer, ze

5 Gutxitan bada ere, zerek forma aurkitu ahal izan dugu . Ez dirudi arrotza denik
Baztaneraz ere norek eta zerek erabiltzen baitira (ik . SALABURU 1984 II :
175), baita Bortzirietan ere, maiztasun gutxiz, baina entzun daitezke .
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Galdetzaile pluraletan, orokorrean ez da -tzu atzizki kolektiboa
erabiltzen- mendebaldeko euskalkietan bakarrik erabiltzen dena- 6 . Baina
Etxalekun (Imotzen) zenbaitzuk entzun daiteke, beraz, aurreko hauen
hoera erakusten du . Honetaz aparte, galdetzaile bakarra : nor, zein, zer
erabiltzen da pluraleko formetarako ere : nor torri de?, eta nor torri
dire? . Halarik ere batzuetan, elkarrizketa arrunteetan nor eta formulak
izenorde pluralaren funtzioa egiten du : adib. nor ta torri dire?.
Zertako/zergatik
Badirudi ez dagoela ezberdintasunik bi galdetzaile hauen artean, edo

zertako-ren eremu semantikoak, zergatik-en eremua ere hartzen duela .
Gaztelaniaz "por qué" galderari, euskaraz "zertako" zegokion galdetegi
askotan :
Por qué haces ésto?
Por qué has venido?
Porqué has gastado?
Zer

gise

=

-Zertako ittauzu hori?
-Zertako torri zara?
-Zertako gastatu duzu?

nola?

Nola galdetzailearen ordez, zer gise erabili ohi da zenbaitetan :
Cómo se lo hicieron?
Cómo ha venido?

V .1 .2 .
V .1 .2 .1 .

-Zer gise in zioten ?
-Zer gise torri ote da ?

Determinatzalleak
Erakusleak

Singularra

1 .
2.
3.
4.
5.

hau
honek
honei
honen
honena

hori
horrek
horrei

horren
horrena

hore
harrek
harrei(beai)
harren (bee)
harrena

6 'La oposición exclusivamente occidental de pl . nortzuk a sing . nor, etc ., no es
con seguridad mucho más antigua que la innovación castellana que hoy lleva a
oponer según el número quiénes a quién, aunque el modelo de la pluralización
(batzu « algunos» de bat « uno<> más -zu, de donde batzuk, batzuek, batzuak)
nada tenga de reciente .' (MITXELENA 1987 : 45)

3 6 9

6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .

honendako
honentzat
honeki
hontara
hontaraiño

horrendako
horrentzat
horreki
hortara
hortaraiño
hortan

harrendako
harrentzat
harreki
hartara
hartaraiño
hartan

hortas
horrenqan
horrengana
horrenqanaiño
horrengandik
horrengatik

hartas
harrengan
harrenqana
harrenqanaiño
harrengandik
harrengatik

hok, hokek
hok, hokek
hokei
hoken
hokena
hokendako
hoiendako
hokeki
hota
hoketa(r)a
hoketa(r)aiño
hoketan
hoketaik
hoketako
_
hoketas

hoiek
hoiek
hoiei
hoien
hoiena

hoiendako
hoientzat
hoieki
hoieta(r)a

haiek
haiek
haiei
haien
haiena
haiendako
haientzat
haieki
haieta(r)a

hoieta(r)aiño
hoietan
hoietik
hoietako

haieta(r)año
haietaraño
haietatik
haietako

hokenqatik
hokenqanaiño

hoietas
hoiengan
hoiengana
hoiengandik

hoiengatik
hoienganaiño

haietas
haienqan
haienqana
haiengandik
haiengatik

hontan
hontatik
hontako
hontas
honengan
honengana
honenqanaiño
honenqandik
honengatik

hortatik
hortako

hartatik
hartako

Plurala
1
2
3
4
5
6

.
.
.
.
.
.

7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .

hokenqan
hokengana
hokenqandik

haienganaiño

Erakusleen sailean ezaugarri batzuk nabarmendu behar dira :
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a) . Hirugarren graduko erakusle singularra ez da ohizkoa den hura,
hure; hore 7 baizik . Bestaldetik, hirugarren graduko formak /ŕ / dardakari
anitzarekin ebakitzen dira kasu absolutuan ezik (hure), besteetan : harrek,
harrei, harrena . . . izango ditugu . Forma hauek 'caso recto eta oblicuo'
-aren arteko ezberdintasunean oinarritzen dira : au/onek; ori/harrek etab ;
aipaturiko forma hauek, "caso oblicuo"-ren gainean eraikitzen dira : "har". Bigarren ezaugarri honetan ere, goi nafar hegoaldeko euskalkiekin bete
betean lerratzen direlarik.
b) . Ohizkoa denez ¡a hizkera guztietan, leku denborazko kasuetan neta -r-ren ondoko -e- desagertzen da, -tan, tara, eta leku atzizkiak
eranstean 1 . eta 2. graduko erakusleekin : honetan > hontan, horretan >
hortan etab . eginez kasu guztietan .
c) . Pluralari dagokionez, azpimarragarria suertatzen da lehenengo
graduko erakusle pluralen egituraketa, hauetan : * hau(r) > hok
murrizketa suertatu da . Lehenik talde gramatikalizatuetan suertatzen den
hiato eta diptongoen murrizketa ohizkoa, eta bigarrenik : -kplurarezkoaren morfemaz eraikitzen dira forma pluralak eta berauen
deklinatuak. Ultzamako euskaran hoketan, hokena eta antzekoak eginez .
Axularrek ere heken genitibo edutezkoa erabiltzen zuen eta hauken,
azkenengo -k gogorra erdiko posizioan ere mantentzen zen ozen eta gero 0
bilakatu beharrean .
Aipatutako ezaugarri hau ez da
eremu osora hedatzen .
Mendebalderago joan ahala hasten da ezaugarri hau galtzen
leku
denborazko kasuetan eta Basaburuko herrietan (Itsason eta Arraratsen)
-k-dun, erakusle hauen ordez, honelako formak izango ditugu :
Basaburuan

Ultzaman

NON: hotan
NONGO : hotako
NORA: hota
NORENGANDIK: hongandek
NORENGATIK : hongatek

hoketan
hoketako
hoketara
hokengandik
hokengatik

Bokal artean -k- daukaten forma hauek berriak direla, baieztatzen
du IRIGOIEN-ek :

La aparición de la -k en posición intervocálica está delatando el
desarrollo tardío de estas formas, si bien continúan el modelo antiguo .
El Príncipe Luis Luciano Bonaparte hizo notar ya en 1877 estas
particularidades del vascuence de Fuenterrabía, y en ellas se basaron
Arturo Campŕón y R. M°. de Azkue para afirmar la existencia de caida
7 lzagirreren (1966) testuan honako hauek eriden ditugu :
yostatzera . (465 or .), Ore da makome bat!! (466
edo . . .(466 or .)

Ogi ore yaten karrikera

or .), Ore bétŕ xabonáda
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de -k- intervocálica en otras áreas, lo que negó ulteriormente H.
Gavel con toda razón (IRIGOIEN 1987 : 222)
Erakusleetan ere, aldaki antzekoak ematen ditu SALABURU-k
(1984-I : 201), Elizondoko errekatik goiti aldera joanez entzun
daitezkeenak honakoak dira :
hekin eta hekekin
hetaik eta heketaik
hetan eta heketan
hetara eta heketara
Gauza jakina da, diakronian zehar ikusirik, gaurko artikuluen
iturria erakusleetan dagoela, 8 honela hirugarren erakusletik a- gizon
(aquel hombre), gaur bakarrik Bizkaian erabilia, gaurko artikulua jaio da :
gizona (el hombre) ; halaber, gaurko o artikulu hurbila lehengo
erakusletik sortu zen . Hona AZKUE-ren hitzetan :

En cuanto a su categoría no falta quienes crean que este elemento no
es un afijo, sino elemento separado . A lo cual diré : 1 ° Que hay
comarcas como el Baztán, la Baja Nabarra y algún otro dialecto en
que se dice oc u hoc separadamente, aun sin que acompañe a nombre,
en sustitución de auek estos. (AZKUE 1969 : 271)
Ultzamako euskaraz, plural hurbila ez da
deklinabideko beste
kasuetan erabiltzen, adibidez inesiboaren forma : *berton etab ez dira
hemen entzuten . Baina erakusle plural bezala, eta sandhi bilakabidearen
ondorioz a + o > o , honako formak suertatzen dira : (lk . ETXAIDE 1984 :
279 . eta 66 . galderaren erantzuna) : "estas sayas "-> gonok (Beruete),
arrepok (Goldaratz) . Berauetan, erakusle pluralek artikulu plural
hurbilaren itxura dute .
Honetaz landa, lehenengo graduko erakusleen artean ez da ergatibo
eta absoluturako erakusle ezberdintasunik egiten . Bi kasuetarako ok nahiz
okek erabiltzen dira, honako adibideek frogatzen dutenez :

Pastel okek gizonandako dire
l txe ok polittek tire
Gizon ok in ttute

8 'Hay

con todo, una correspondencia que puede calificarse de perfecta en el uso
de los tres demostrativos como artículos, según puede estudiarse en los usos
más antiguos y en prácticas arcaizantes, tal como éstas han llegado a
documentarse en dialectos marginales y marginados, como el alto-nav .
meridional de Egüés o de Tierra Estella . (MITXELLENA 1987 : 44)
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V .1 .2 .2 .
a)

Zenbatzaileak

Zenbatzalle

zehaztuak
1 . bat
2 . bi, bide
3 . iru
4 . lau
5 . bortz
6 . sei
7 . zazpi
8 . zortzi
9 . bederatzi
10 . hamar

Ordinalak

11 . hameka
12 . hamabi
13 . hamiru
14 . hamalau
15 . hamabortz
16 . hamasei
17 . hamazazpi
18 . hemezortzi
19 . hemeretzi
20 . hogei
40 . berrogei
60 . hiruetan hogei
80 . lauetan hogei
100 . egun
1000 . mille

lemixikoa, lentabixkoa
bigernal bigarna
hirugerna/ hirugarna 9
laugernal laugarna
ondarra / azkena

Hona hemen zenbatzaileen artean zehatz daitekeen banaketa bat :
ULTZAMA
bi
laurogei

BASABURUA
bide
lauetanogei

Zenbatzaileen sailean isoglosa esanguratsu batzuk marka ditzakegu .
Aipatzekoa da, bi zenbakaria bakarrik doanean, bide aldakia hartu ohi duela
Ultzaman eta Atetzen : baina bi gizon, eta ez *bide gizon. Imotz eta
Basaburuan, aldiz, bi-ri eusten diote . Honetan ere, Ultzamako formak
ekialdekoekin (aezkeraz), eta goinafarrera hegoaldekoekin lotzen dira .
Halaber, hogei-rekin osatutako zenbatzaile batzuk (60,80) 10 ,
-etan ogei egituraz eraikiak dira : lauetan hogei, hiruetan hogei Ultzaman,
Atetz eta Anueko herrietan . Baina Imotzen eta Basaburuan, txandaketa
nabarmentzen hasten da eta (ik . ETXAIDE 1989 : 285 ., 286 . galderak),
berauetan argi ikusten da híruroei, eta laroeí formak Basaburukoak direla .
9 Baina hirugerren partía (A21), laugerren partía (A32) .
10 Hona ROHLFS-ek dioena zenbakuntza honi buruz : 'Parece ser que la numeración
vigesimal (quatre-vingts, y en siglos pasados, trois-vingts, six-vingts, quinzevingts) se ha difundido por Francia (lo mismo que en Sicilia) gracias al importante
papel que en su historia jugaron los normandos, gentes que contaban según este
sistema característico de las lenguas escandinavas . (RHOLFS 1966 : 68)
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Lehenengo forma hauek ere, gaur ekialdeko (Baxenafarra, Luzaide) eta GN
hegoaldeko formak dira eta berriro ere frogatzen da ultzamako herriek
euskalki hauekin kidetasunak erakusten dituztela . Halarik ere, ekialdean
ere hirurogei bezalakoak erabili izan dira historian, baina XVIII. mendetik
(hiruetan hogei eta lauetan hogei berriagoak) .
Bestaldetik, Ultzama, Atetz eta Anuen : egun ahoskatzen den
bitartean, Imotz eta Basaburuan : ehun daukagu . Errotazismoari eskeinitako
atalean ere, bost/bortz--en arteko isoglosa zehaztu da .
BAT zenbatzailearen erabilerak
BAT erabilera desberdinak ditu ; neurriak adierazteko Bete-rekin batera,
hemen hitzen hurrenkerak berezko garrantzia du, kopuru ez zehatzak eta
gorabeherako aldeak adierazteko :
Neurriak adierazteko
Neurriak adierazteko sarri erabiltzen dugu ontzi edo leku batean
sar daitekeena esanaz . Ordenari dagokionez, BAT-en bidez adieraziko
neurriaren edukina horren atzean egon behar du ; adibidez :
Baso at ure yan du (Etx)
Gurdi at belar ekar dute
Kilo at udere
Kopuru ez zehatzak adierazteko
Kopuru bat ematen denean zehatza ez dela edo gorabeherak egon daitezkeela
adierazteko, BAT erabiltzen da, adibidez :
Hamar bat etor dee
Afaltzea joain ga hamabortz bat
-ren bat

Kopuru ez zehatzak adierazteko, genitiboaren kasu marka izenari datxekio,
baina -ren bat > -on bat ahoskatzen da, bokalismo sailean esan dugunez .
b) . Zenbatzaile
guti
nahikoa
zenbeit
ugari
purruste
multzu bet
arrunt
franko

zehaztugabeak
sobera
makiña, majiña
dausez, ja, diusez
xorta bat
pilla bat
hoinbertze (U)
auserki
polliki

aski
kasik
pixkuat
ausarki
kuadrille bat
hainbertze
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Aunditz , agitz, aunditz (U eta Atetz)- Izenaren aurretik nahiz
atzetik agertzen dira : aunditz gauze, gauze aunditz, agitz agudo, áunditz
geyago . (IZAGIRRE 1966 : 462, 461) . Bestaldetik nahiz zenbatzaile
kuantitatibo bezala erabiltzen den gehienetan, batzuetan kualitatea ere
adierazten du : anitz ongi. Halaber, "franko" zenbatzailea aurretik nahiz
atzetik agertzen da : gizon franko eta franko gizon .
Asko: gutxitan entzuten bada ere Ultzaman, behin baino gehiagotan
ager daiteke: adib . konten asko . Ziurrenik beste euskalki eta euskara
batuaren ukipenaren ondorioz hedatu da eremu honetara ; zeren Ultzaman
forma arruntenak honakoak baitira: aunditz, agitz, anitz, azkar, G N
hegoaldeko euskalkietan bezala . Imotzen eta Basaburuan, ordea asko-ren
hedakuntza erabatekoa da . Honenbestez, asko/ anitz isoglosak eremu hau
zatikatzen duela esan dezakegu, nahiz eta txandaketaren bat aurkitu .
Nahiko: forma mugatuan nahiz mugagabean joan daiteke : Badire
nahikoa bai.
Azkar Batzuetan izenak forma mugatuak onartzen ditu . Bestaldetik,
azpimarragarria da izen zenbakaitzetan (adib . gose) nahiz zenbakarrietan
erabiltzen dela . Hedadurari dagokionez, aipatu behar da Imotzeraino ere
hedatzen dela erabilera hau:
ltxonek baittu leyoak azkar
Estudie zak azkar
Gose azkar naiz ni pasatue
V .1 .3 .lzenak
V.1 .3 .1 .

Leku

izenak

Oskotz, Etxaleku .
1.
2.
3.
8
9.
10 .
11 .
12 .

Oskotz
Oskotzek
Oskotzeí
Oskotza
Oskotzaiño
Oskotzen
Oskoztik
Oskozko

Etxaleku
Etxalekuk
Etxaleku(r)i
Etxalekure
Etxalekuraiño
Etxalekun
Etxalekutik
Etxalekuko

Beruete, Arrarats
1.
2.
3.
8.
8.
10 .
11 .
12 .

Beute
Beutek
Beute(r)¡
Beute(r)a
Beuteaiño
Beuten
Beutetik
Beuteko

Arrats
Arratsek
Arratsei
Arratse(r)a
Arratsaiño
Arratsen
Arrastik
Arrasko
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V .1 .3 .2 . Izen
Karmen, Teresa

propioak

7.
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .

Karmen
Karmenek
Karmenei
Karmenen
Karmenena
Karmenendako
karmenentzat
Karmeneki
Karmenik
Karmenetas
Karmenengan
Karmenengana
Karmenenganaño
Karmenengandik
Karmenengatik

V .1 .3 .3 .

Izen

(Gizon,

lur)

1 .
2.
3.
4.
5.
6.

11
2.
3.
4. .
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .

Tesa
Tesak
Tesai
Tesan
Tesana
Tesandako
Tesentzat
Tesaki
Tesaik
Tesas
Tesangan
Tesangana
Tesanganaño
Tesangandik
Tesangatik

arruntak

MUGAG .
gizon
qizonek
qizoni
gizonen
gizonena
gizonendako
gizonantzat
gizoneki
Iurretara
lurretaraiño
Iurretan
lurretaik
lurretatik
Iurretako
lurrik
turres
gizonengan
qizonengana
gizonenganaiño
gizonengandik
gizonengatik

SING .
gizona
gizonak
gizonai
qizonan
gizonana
gizonandako
qizonantzat
qizonaki
lurrera
lurreraiño
turrian
lurretik

PLU .
qizonak
qizonak
gizonai
gizonan
qizonana
gizonandako
qizonantzat
gizonaki

lurreko

lurretako

turres
qizonangan
gizonangana
gizonanganaiño
gizonangandik
gizonanqatik

turres
gizonanqan
gizonangana
gizonanganaño
gizonangandik
gizonanqatik

lurretara
lurretaraiño
lurretan
lurretaik
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Bokalez amaituak
Leku
Emakume
SINGULARRA
emakumia
emakumiak
emakumiai
emakumian
emakumiana
emakumiandako
emakumiaki
lekure

6
7
8

MUGAGABE
emakume
emakumek
emakumei
emakumen
emakumena
emakumendako
emakumeki
lekutera

9.

Iekutaraño

lekuraño

10 .

lekuten

lekue

11 .

lekutetik

lekutik

12 .

lekuteko

lekuko

13 .
14 .

lekuik
lekus
lekutes
emakumenqan
emakumenqana
emakumenqanaño

1 .
2.
3.
4.
5.

15 .
16 .
17 .
18 .
19 .

V .2 .

emakumenqandik
emakumenqatik

lekues
lekutes
emakumiangan
emakumiangana
emakumianqanaño
emakumianqandik
emakumianqatik

PLURALA
emakumiak
emakumiak
emakumiai
emakumian
emakumiana
emakumiandako
emakumiandako
lekuetara
lekutera
lekuetaraño
Iekuteraño
lekuetan
lekuten
lekuetaik
lekuteik
lekuetako
lekuteko

__
lekues
lekutes
emakumianqan
emakumiangana
emakumianganaño
emakumiangandik
emakumianqatik

DEKLINABIDEA

V .2 .1 .

Sarrera

Sail honetan, gure helburua izango da gramatika polidialektalaren
honetarako azpiko forma berberak aurkeztuko
antzeko zerbait egitea :
ditugu, nahiz gero, azaleko egituran aldaera ugari aurkituko dugun . Forma
hauetatik abiatuz ezberdinduko ditugu Ultzamari dagozkion formak eta
Basaburuari dagozkionak .
Gure abiapuntuaren arabera, azpiko aurkezpen berberak aplikatu
behar dira nahiz bi out-put ezberdin izan, uste dugulako hizkera edo output diferenteen arteko ezberdintasuna honako arrazoietan oinarritzen dela

377

a/ Aplikatutako erregeletan .
b/ Erregela hauek aplikatzen diren inguruneetan .
c/ Erregela hauen aplikazio hurrenkeran .
Arazoa sor daiteke aldaki asko aurkitzen dugunean . Jakina da,
linguistika eta dialektologia mailan, barianteak ezberdin daitezkeela beren
sarrera lexikoetan, edota beren erregela fonologikoetan . Gainera,
aztertutako eremuan ezberdintasunak sortzen dira herri batetik bestera,
eta norbanakoarengan ere .
Hurrengo lerrootan, beraz, azpiko forma berberetatik abiatuko
gara, eta desberdintasunak azaltzen joango dira, erregelaren ordena edo
erregela kopuru ezberdina aplikatuko direlako . Honi buruz, FRANCIS-en
hitz hauek oso adierazgarriak dira :

In general, the feeling is that the higher up in the phonological
process the differences appear, the more serious the variations will
be . In fact, some have maintened that if two or more lects are to be
considered dialects of the same language, they must start from the
same systematic phonemic inventory and the same underlying forms,
leaving the differences to be accounted for by variations in rule
inventory, rule form, and rule ordering . (FRANCIS 1983 : 174)
Lehenengo eta behin, esan behar da hemen aurkeztuko ditudan
formak gaur egun erabiltzen direnak direla mintzo lasaian . Honek ez du
esan nahi beti horrela erabiltzen direnik, mintzo arinean aunitzetan
sinkretismoa mugagabaren, mugatu singularraren eta pluralaren artean
erabatekoa baita . Hau da errakuntza ugari aurkituko ditugu, gramatikaren
erabilpen okerrarengatik sortuak .
Ultzamako deklinabideari buruz mintzo zaigu BONAPARTE ere ; bere
begi zorrotzari ez zitzaion pasatu gaur egun isladatzen den sinkretismoa
kasu askotan :

Lo que hace el vascuence de Lizaso sumamente importante bajo el
punto de vista lingüístico, es la ley de la afinidad de las vocales, que
en ese dialecto se observa con una constancia verdaderamente
notable, y que es ley que exige ciertas permutaciones regulares, la
cual unida a la tendencia a suprimir las consonantes r y k ó las
sílabas M y ke, es causa de que se sacrifiquen las reglas mas
elementales de la gramática . De esta manera en Lizaso se confunde a
menudo el singular y el indefinido con el plural y el definido .
(BONAPARTE 1 .881b : 66)
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V.2 .2 .

Deklinabiderako

atzizklak

eta

arauak

Deklinabide kasuen Azpiko Aurkezpenerako (AA) SALABURU-k,
ditut . Lekuzko
1984) ematen dituen formen antzekoak errepikatuko
kasuetarako entitate abstrakto xamarrak proposatzen dira, baina atal
horretan azaltzen dira arrazoiak . Orain saiatuko naiz kasuz kasu forma
guztiak adierazten edota AA hauetatik sortzen diren aurkezpen fonetikoak
azaltzen :
NDR
NORK
NORI
NOREN
NORENDAKO
NOREKIN
NORENGAN
NORENGANA
NORENGANAINO
NORENGANDIK
NORENGATIK
NON
NORA(ÑO)
NONDIK

ZEREZ
ZERIK

0
9
ri
en
endako, entzat
eki
engan
engana
enganaino
engandik
engatik
ga
n
ga
tan
ga
ra(ino)
ga
tara(ino)
n
tik
tan
tik
tan
rik
n
ko
tan
ko
z
taz
rik

artikulu sg . : a
artikulu +pl . : eg
Gure proposamena, leku denborazko azpiko aurkezpeneko formak
azaltzeko honako hau da : leku denborazko bi morfema hauen artean artikulu
singularra edo plurala (-a, edo -eg) ezarrriko dugu . Singularrerako
hasierako formak izango ditugu, eta plural eta mugagabearentzat
bigarrenak :
Deklinabiderako proposatutako erregelak honako hauek dira :
1) [+ SILi] --> 0/ s[ + SILi] : a + a --> a
Aukerakoa morfema barruan
. Beharrezkoa artikuluarekin edo hitzen artean .
2) g ---> k / # /_
3) e, o ---> ¡,u/
a. semia, otsua .
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4) e --> a / - [ pl . marka]
5) Hurbileko bokal asimilazioa : a--> e/i,u_
6) i,u--> ii,uu / _a ardii, eskuu .
6a) i, u ---> 0 / _ iC,uC .
7) [ ] ---> [ e] / C _ C :
e epentetikoa .
8) g, r--->0/V_V
9) i -> e (Berueten eta Arraratsen) . Goiko bokalen irekitzea
10) a + e -> a . gizona -en -> gizonan
11) Asimilazio aurrerakaria .
V1- V2 > V2- V2 ; zo-en > zoo
12) []-->r/V
V
13) ei --->i /_k
laneik -> lanik
14) [ ] --> r/ V_V : r epentetikoa .
15) r ---> 0 / ta
ik
16)
a ---> 0/ tik
ko
ra
17) gt-- -> t
18) n ---> 0 / -ko
-tik

V .2 .2 .1 .

Kasu absolutiboa

MUGAG .

SING .

P L.

GIZON
MUTIL
DENBORA
EMAKUME
ARDI
OTSO

gizon
mutil
denbora
emakume
ardi
otso

BURU

buru

gizona
mutille
denbora
emakumia
ardie
otsoa
otsua
burue

gizonak
mutillek
denborak
emakumiak
ardiek
otsoak
otsuak
buruek

Bokal guztietan bukatutako lexemak hartuko ditugu aztergai eta
ondoren beharrezko diren erregelak aplikatuko ditugu, azaleko
aurkezpenean ditugun egiturak argi ikusi ahal izateko .
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/-al-z

bukatutakoak

+

-a :

neska

+

a

Bi arau hauen bidez saiatuko gara eremu osoan dauden errealizazio
ezberdinak azaltzen :
1 . Erreaela : a+a -> a , edo [+SIL ]i --> e / _[ + SIL ]i
# (Gogorpen araua)
2 .Erreaela : g ---> k /
1 . Erregelak azalduko digu bi bokal berdinen elkarketan, bat desagertzen
dela . Kasu honetan -a bokalez bukatutako Iexemeei aplika dakieke, baina
beste kasuetan horrelako edozein sekuentziari .
/((neska)

a) /
0
[neska]

(1)

2 .Erreqela : Gogorpen arauak pluralaren morfemaren (-eg) ahostun
belarearen gogorpena adierazten du .
Pluralala

Singularra
/arreba - a/
/neska - a/
/alaba - a /

arreba
neska
alaba

/arreba-eg/
/neska-eg/
/alaba-eg/

arrebak
neskak
alabak

Basaburuko errealizazioak .
Goian aipaturiko erregelekin adieraziko ditugu Ultzamari dagozkion
errealizazioak . Orohar, adierazitako errealizazio hauek eremu guztiari
dagozkio, (Anue, Atetz, Ultzama, Imotz) haranei, beraien artean
ezberdintasun diatopikorik ez dagoelarik . Halarik ere,-a-z bukaturiko
lexemetan ezberdintasuna ager daiteke Basaburuko eremuan .
Hizkera arduragabekoan baditugu honako errealizazioak Basaburuko
mendebalderagoko eremuan (Arrarats, Igoa) :
Plurala

Singularra
/pastilla - al
/osasuna - a/

pastillei
osasunii

/karta-eg/
/pastilla-eg/

kartik
pastillik

/hospital-eg/
/bats-eg/

hospitalik
balsik

Eta -a organikoa ez duten beste hauetan :
/hospital-a/
/bats-a/

hospitals
balsi

Guzti hauek -a bukaera dutenekin ohizko txandaketan eriden
daitezke : alegia, pastíllii eta pastilla aurki ditzakegu . Bokal irekienetik
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itxienera pasatzeko pauso hau, analogiaren bidez sortua dirudi ; batez ere
kontutan hartzen badugu, hauetako asko maileguak direla .
Hau da, azaltzen duen araua :
a --> i /
{a,C}
Asimilazio prozesu hau, -i, ik, in bukaera eragiten duena-,
analogiaren bidez hedatzen da eta kontsonantez bukatutako lexemei, i,-ik
bukaera izatea eragiten die (balsi, hospital¡). Analogia uste dugu dela honen
arrazoia honako arrazoiengatik :
a) -i eta u-z bukaturiko lexemek ere, eremu honetan bukaera hauek
hartzen dituztelako (buruu, begi,) eginez.
b) Bestaldetik, forma hauek alternantziak erakusten dituztelako :
pastŕllii eta pastilla; beraz prozesua ez da oraindik sistematikoa .
c) Eta bestetik, hauetako asko maileguak direlako, beraz gutxi
entzundako lexemek edo estatus argirik gabekoek, maizen entzuten
denari eusten diote . Honengatik bada, benetako hizkeraren ezaugarria
ez delako, baizik eta bazterreko fenomenoa, ez diot arauaren estatusa
emango .
Aski ezaguna denez, fenomeno hau ez da arrotza euskaraz, a + a = a
bilakabidea euskararen hizkeretan ez dela beti suertatzen baitakigu .
Euskarak soluzio oso ezberdinak eman dizkio prozesu honi : -ea, -ee, -ia,
-aa (arrebea, arrebee, arrebia, arrebaa) (ECHAIDE 1984 : mapa 1 .)
baditugu leku ezberdinetan .
Halaber, ROTAETXE-k (1978 : 240) a + a -> i bilakabidea ematen
du Ondarruko euskararentzat : andra +a -> andri, baina andrak pluralean .
Badirudi, oinarriaren azkeneko bokalak maila batean edo bestean, ixtera
duen joera (-i, -e), testigatua dagoela . Hasieran esan dudanez, Basaburuan
suertatzen diren forma hauek ez dira sistematikoki egiten, eta gainera
maileguetan gertatzen dira usuenik, beraz ez dute oso estatus egonkorra,
baina, heda daitekeen fenomeno bat izan daitekeelakoan gaude .
Nafarroako eremuan, asimilaketa mota hauek gertatzen dira usuenik
Sakanan, Burundako euskalkian : domeka + a > domekia > domeki, alabi,
aldapi, eta honelakoak ditugu (Ik . IZAGIRRE 1967)
Ikus 8 . mapa
-e-z bukaturiko

lexemak+ -a : seme + a

Har ditzagun orain -e-z bukaturiko lexemak, kasu honetan
ezberdintasun diatopikoa Ultzamako euskaran oso haundia ez bada ere, beste
kasuetan bezala, noraino heltzen diren errealizazio hauek ikusteari eta
aztertzeari interesgarria deritzogu . Hona lehenik, Ultzamerari
dagozkionak:
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e-z bukatutakoentzat honako erregelak aplikatu behar dira :

3.

erregela [ +SIL] ---> [+ GOI] / - (+) [+ SIL]
[+ BEH]

Modu informal batez esanda : e, o ---> i, u / _ a .
Erregela honen bidez, bokal ertainak, le / eta /o/ bokalak, a -ren
aurrean doazenean, bokal altuak bihurtzen dira : semia, emakumia, andria
eta zozua, otsua, berua azalduko genituzke . Ultzamako errealizazioentzat
aski izango genuke, beraz erregela honekin eta bokal elkarketarako beste
honekin :
4. erregela e ----> a/ _[g
pl . marka
Erregela honek, pluralaren morfema e > a bihurtzen du, g-ren aurrean .
/(( emakume )
i
[emakumiak]

eg) /
a

k

(3)
(4)
(2)

Diptongoen sailean azaldu dugu e-z bukaturiko lexema hauek
ebakitzean, gorunzko diptongoa sortzen da . Oraingoan /-a/ artikulua
erantsi ondoren sortzen diren burutzapenak zehaztuko ditugu .
Banaketa diatopikoari dagokionez, LETAMENDIA-k eta SAGARZAZU-k
(1992 :505) BONAPARTE-ren datuetan oinarriturik, biltzen dute ea > ia
bilakabidea Euskal Herrian zehar (1868) urtean . Hau da banaketa : ea > ia
Gipuzkoako goinafarreraz : Irun, Hondarribia, Oiartzun, Lezo, Aranon eta
Goizuetan, ea eta ia dakartza bientzat, baina, Aranon disimilaziorako joera
badago ere, Goizuetan salbuespena da . Nafarroan, Bortzirietatik hasita
hegoaldera jaisten da, Lizaso gehiena hartuz . Burundan ere ia dugu,
Lapurteraz, itsasaldean eta Saran, ia dugu . Ez ordea, Urdazubi,
Zugarramurdin eta Ainhoan (Baztanen bezala ea egiten baitute), orobat ia
dugu behenafarrera (Beskoitzen, Uztaritzen, Baigorrin, Bardozen,
Arberuan, Garazin eta Amikuzen) eta zubereraz, Erronkarin ere ia, baina
Aezkoa eta Zaraitzun ea.

ULTZAMAN
seme-a
emakume-a
luze- a
urte-a
haize-a

sg .

pl .

sémia
emákumia
lúzia
úrtia
háizia

sémiak
emákumiak
lúziak
úrtiak
háiziak
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ETXALEKU
seme-a
emakume-a
luze-a
urte-a
haize-a

sémeá
emákumeá
lúzeá
úrteá
háizeá

sémeák
emákumeák
lúzeák
úrteák
háizeák

Ultzamatik mendebalderago joanez, Imotz aldera hain zuzen ere,
ea/ia-ren arteko txandaketa areagotzen da, pluralean ere iá-iák
ditugularik . Ultzaman bertan ere, herri berean eta pertsona berberak
erakusten dituen aldaketa fakultatiboak dira eta ez ditu kontestuak
baldintzatzen . Abiaduraren arabera izango dugu, -ia, hizkera arin eta
laxoan, eta -ea hizkera zainduan .
Joera hau testigatzen du SALABURU-k ere :

Elkarrizketa arinean eskuineko formak esaten dira beti, zalantzarik
gabe. Gauzak berresaterakoan, hitz bila gaudenean edo atera daitezke
dudak . Bokalarteko eraginez, badirudi erdiko bokala besarkatzen duen
araua aukerakoa dugula : etxea edo etxia; oiloa edo ollua (SALABURU
1984-11 : 169)
Honez gain, Imotz eta Basaburua aldean sortzen den azentuaketa
ezberdintasuna azpimarra daiteke : azentuaren desplazamendua sortzen da,
azentu bigarrenkari azkeneko bokatan kokatuz : sémeá . Ultzaman goranzko
diptongoa suertatzen bazen, Etxalekun Gipuzkoa alderagoko azentua
erakusten duela esan dezakegu . 11
BASABURUA
seme-a
emakume-a
luze-a
urte-a
haize-a

sg .

Pl .

semii
emakumii
luzii
u rtii
haizii

semik
emakumik
luzik
urtik
haizik

"Gure helburua, azentuaren sailkapena egitea ez bada ere, honako oharra
egiteari interesgarria deritzogu : Basaburua eta Etxalekuko azentu moldea,
Mitxelenak deskribatutako I . Tipoaren barruan egongo litzateke ; aldiz Ultzaman
entzuten dena, III Eredutik hurbilago dago, gure ustez : 'It is often said that
Basque in the mouths of High Navarrese people «sounds like Spanish»
'(MITXELENA 1972 :113)
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Beruete
seme-a
luze-a

sg .

p¡ .

semee
luzee

semik
luzik

Basaburuko formak azaltzeko, hurbileko bokal asimilazioaren
erregelaren beharrean gaude ; -e-z bukatutako lexemetan erregela hau
aplikatuko litzateke :
5 . erregela a---> e / i,u _Hurbileko bokal asimilazioa
Erregela hau i eta u bokalak bigarrenkari direnean aplikatzen da
Basaburuan, bilakabide honi jarraikiz :
semea -> semia -> *semie -> semii
Asimilazio bokaliko mota bat den arau honek, /a/ /e/ bihurtzen du,
goiko bokalen atzetik baldin badaude . Oso arau zabala denez, atal berezi bat
eskeini diogu bokal sailean, ingurune guztiak zehazteko . (ik . bokal
asimilazioa : 111 .1 .6 .3)
6 . erregela

/i,u/ --> /i,u/ a .

ardii,

eskuu.

Basaburuko eremurako, oraindik behar dugu goiko bokalei ezarri
beharreko beste erregela bat . Goiko bokalak, aurrekoak nahiz atzekoak, -a
determinatzailez jarraituak direnean asimilatuak gertatzen dira .
Asimilazio progresiboaren (aurrerakariaren) fenomeno baten aurrean
gaude, non bokal itxietako [+ GOI] tasuna asimilatzen den . Pluraleko
errealizazioak ere azalduak geratzen dira erregela honen bidez : 6 .
erregelak, beraz : ardii, eskuu eta semii, emakumii bezalako errealizazioak
azaltzen dizkigu .

GN iparraldeko ekialderago dauden hizkeretan, asimilazio prozesu
hau gertatzen da nahiko sistematikoki, Altsatsuan : misteriyuk, jendik,
beti, zapitan, Lizarragaku, eskursiyu, frailik (Ik . IZAGUIRRE 1967) eta
baita Goierrin e re . G N iparraldeko barietatean, honako formak oso ohizkoak
dira, hain zuzen ere, Basaburutik hurbilen dauden barietatean : ogi +a >

ogü, eskale + -a > eskalii; buru + -a > buruu ; goiko + -a > goikoa, etxe +
-an > etxin, sukalde + -an > sukaldin, alor + an > alorrean > alorriin . (ik .
INTZA

1957 : 91-105) 12

12 IRIGOIEN-ek horrela adierazten du bilakabide hau (1987 : 25) : '( . .)Duzu¡ en
Larraun, junto a dui, quedando el pluralizador reducido a -i, lo que es paralelo al
fenómeno por el cual ogi + el artículo -a da ogü, '(el)pan', lo mismo que eskale +
-a > eskalii, '(el) mendigo', mientras que buru + -a hace buruu, '(la) cabeza', y
goiko + -a > goikoa, llegando etxe + -an a reducirse a etxin, 'en casa', sukalde +
-an > sukaldin, 'en la cocina', pero alor + -an > alorrean > alorriin, 'en la
heredad', pero, al parecer, se mantiene -ea- en beatza, '(el) dedo', p . 92, (cfr.
Inza 1957 : 91-105)
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Gaur egun, gizpuzkera eta bizkaieraren zenbait barietatetan ere ;
erabateko asimilazioaren erregelak konkatenazio zehatz batzuetan jokatzen
du . Baina diakronia pixka bat aztertzen badugu ikusiko dugu joera alda
daitekeela, esaterako, Ondarroako barietatean kokatzen zen mende hasieran,
erregela sinkroniko bezala ; gaur egun, ordea, bokal geminatuak urriak dira
(ik. ROTAETXE 1978) 13
6 . erregelarentzat azpierregela bat beharko genuke, azaldutako hau
baliogarria zaigulako absolutuari dagozkion formak azaltzeko, bokal
geminatua gertatzen baita asimilazio prozesu honen buruan : ardii, eskuu .
Inesibo, Ergatibo eta Absolutibo pluraletan, ordea, bokal geminatu
horien murrizketa suertatzen da : Absolutibo pluralean : ardik,
Inesiboan :burun eginez . Horiek azaltzeko, beraz, ez dugu arau berri baten
beharra ikusten eta (6a) azpiarauak azalduko digu kontsonante aurrean
gertatzen den bokalaren desagertze hau :
(6a) I, u ---> 0 / __iC,uC .
/((seme )
i

a)/
e
i

(3)
(5)
(6)

[semia] Ultzaman
[semi] Basaburuan

Singularrerako bi errealizazio mota agertzen zaizkigu : semia/
ohartu behar da Basaburuko formetan, hurbileko bokal
asimilazioaren 4 . erregelak /e/ fonemari eragitean ez duela inoiz
/`semie, emakumie/ bezelako formak ematen, baizik aurrean aipatutako :
semii eta emakumii.
semi ;

Laburbilduz, -e + a taldearen errealizazioetan aldaera hauek guztiak
aurkituko ditugu :
a/ Ez da asimilaziorik sortzen : sémeá, emákumeá, bídeá eta
horrelakoak izango ditugu Etxaleku aldean .
b/ Hirugarren erregela aplikatu beharra, gorunzko dipongoa sortuz
Ultzamako alde osoan : (semjaj, j bidja j
c/ Basaburuan aplikatzen dira asimilazioaren bi erregelak, bat
bestearen atzetik : semea > semia > semie > semii.
d/ Laugarren aldaki bat eriden dezakegu Berueten : luze + a > luzee ;
seme+a > semee . Aldaera hauek, ondoren ezagutaraziko dugun erregela
baten bidez zehatz ditzakegu . Honela deskribatuko dugu : i -> e /

#.

13 Azkuek esaten du Ondarroako hizketaz iseka egiteko, honela esaten zutela :
Ondarruu, erri beruu .- Bai, erreten eguuniin eusk. batuaz : 'Ondarroa, herri
beroa . Bai erreten egoanean' .
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E + Mug . sing .

i

Semeá
1 Semi¡

Semee

Baina honelako erlazioak izateko, Basaburuan aplikatu diren
murrizketa eta ixketa erregelak aplikatu behar izan dira : hau da
semii eta luzii egin ondoren, bokalen irekiera suertatu da : semee,
luzee eginez ; (ikus bokalismo sailean, [i] fonema : 111 .1 .1 .1 .) .
Ezaguna da, eremu honetan, [i] > [e] eta [u] > [o] bihurtzeko dagoen
joera ; ez da erabat sistematikoa aldaketa hau, baina Berueten nahiko
nabarmenki entzuten da . 14
Bestaldetik, determinantearen a > e bilakatuko lukeen erregela oso
arraroa izango litzateke euskal fonologian . Besteak ordea, gertakizun
haundiagoa erakusten du . Gizpuzkoa eta Bizkaiko zenbait hizkeratan ere,
asimilazio bilakabide honek badu eraginik . Horrela /-a/ artikulua
eransten zaienean /beso/ edo /seme/ lexemei : [ besoo] eta [ semee]
formak ematen ditu . ( I K . D E RIJK : 1970)
Ikus
mapa 9 .
-o-z

bukaturiko

lexemak

+

-a :

beso

+a .

Hirugarren erregela aplikatuko zaie Ultzamako oinarriei, gorunzko
Halarik ere, aurrean esandakoa -e-ri
diptongoa egiten baitute : [wa] .
buruz kontutan hartu behar da . Horrela bada, nahiz forma hauek horrela
idatziak ematen ditugun, abiaduraren arabera burutzapen ezberdinak
sortzen dira : -ea- eta -ia . Beraz -oa eta -ua-ren arteko txandaketa
sortzen da .
LETAMENDIA-k eta SAGARZAZU-k (1992 : 507), laburbiltzen dute
oa > ua disimilazioaren eremuak, Lizasoko barietatea ua-duna izanik :
Gipuzkoako goi nafarreraz (Hondarribia, Irun, Oiartzun, Arano) ;
Nafarroan Bortzirietatik hegoalderantz (Berako barietatea, Lizasoko
ekialdea eta Uharte-Arakil, Etxarri-Aranatz eta Burundan), baina Intzako
barietatean oa ; lapurteraz ere ua (baina Zugarramurdi, Urdazubi eta
Ainhoan oa, Baztanen bezala) .
14 1kus PAGOLA ( 1992 11)-ko mapak . Forma mugagabeetan /e/ aurkitzen dugu,
mugatuetan asimilazioa eta murrizketa gertatzen den bitartean : iuzkii, lau iuzke
(16b) ; txerrii, hiru txerre (14B) ; harril, lau harre (13B) ; be/arrii, lau belarra;
herri, herre gutxi (12B) . Zenbakiak II . aleko mapei dagozkie, eta erantzunak
Arrarats herriari . Pagolak testigatzen du aipaturiko joera hau, lexema /u/-z
bukatzen duenean ere, eta ultrazuzenketari egozten dizkio erealizazio hauek :
Interesgarritasuna forma mugagabeak sortzen du, «u» bokala «-o» bihurtzen
bait da artikuluaren mofemarik gabe doanean . Ultrazuzenketa da hau, «-ua»
nahastua dagoelako «-oa»tik datozen formekin, eta horregatik hiztunek oker
erabiltzen dute forma mugagabea . Arrarats, Donamaria, Sunbilla, Ituren eta
Oronoz-Mugaire dira, guk aztertu ditugun herrietatik, nahasketa hau egiten
dutenak .' (Pagola 1992- I : 91) . Halaber, Rotaetxe askoz urrutiago bada ere,
fenomeno berberaz mintzo da : 'El interrogante ( .) que sigue as ó, eskú indica
que los temas en -o # , -u # fluctúan, como indicábamos en la presentación de
/u/ . Como allí decíamos, creemos que se trata de realizaciones no contextuales,
sino facultativas ; los hechos son poco sistematizables' . (ROTAETXE 1978 : 227)
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Basaburua eta Imotzen, oa taldea mantentzearen aldeko joera
nabarmenagoa da, gorunzko dipongoa ez delarik egiten . Hona hemen :

ULTZAMA
/otso-a/
/beso-a/
/ago-a/
/soro-a/

Sg .

Pi .

ótsua
bésua
água
sórua

ótsuak
bésuak
águak
sóruak

ETXALEKU eta BASABURUA

/otso-al
/beso-al
/ago-a/
/soro-a/

Sg .

Pi .

ótsoá
bésoá
ágoá
sóroá

ótsoák
bésoák
ágoák
sóroák

BONAPARTE-k ere horrela azaltzen du Ultzaman gertatzen den fenomeno
hau :
La vocal o no se armoniza ni con la a ni con la Q que le siguen . Estas
dos últimas permanecen invariables, ó bien la primera de las dos se
cambia en g, mientras que la Q se cambia en jv.
¿ Por eso ago "boca" da
lugar a agua "la boca" y a "aguetara '« a las bocas" (Y no se dice agoa
ni agoetara) (BONAPARTE 1881b : 61)
-a determinatzaileaz landako formetan ere, (-bat eta bere
deklinatuetan-) bilakabide berbera suertatzen da . Honen frogarako
argigarriak izaten dira dokumentu idatziak . Asteteren dotrinetan esate
baterako, elkarrekin idatziak agertzen dira bokal arteko -b- desagertu
ondoren (ik . IBARRA : 927) :
gaztañondo + bat
katxarro + batean
pixka + bat
eterno + bat
alaco + batzu
eguiezco + bat
Ikus

->
->
->
->
->
->

gaztañonduat
katxarruatian
pixkuat
eternuat (A9)
alakuatzu (A9))
eguiezkuat (A9)

10 . mapa
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10 .

MAPA

-i-zbukaturiko

lexemak

a:

+

mendi

+a

-I eta -u-z bukatutakoentzat, aurrean eman ditugun 5 . eta 6 . erregelekin
aski izango dugu, 5 . aplikatu Ultzamako formei eta 5 . eta 6 . Basaburukoei .
Ikus dezagun singularraren eta pluralaren adibide bana :
ULTZAMAN
/og i-a/
/argi-a/
/gari-a/
/belarri-a/

Sg .

P1 .

ogle
argíe
garle
belarríe

ogíek
argíek
garíek
belarríek

Goiko bokalez -/-i/ edo /-u/-z bukatutakoetan, nabarmena da
azentuaren leku aldaketa ; azentua mugitu egiten da eskuin aldera, hiato argi
bat eginez, goiko adibideetan ikusi dugun bezala .
ETXALEKU
/obi-a/
/argi-a/
/gari-a/
/belarri-a/

Sg .

pl .

obie
argie
garle
belarrie

obik
argik
garik
belarrik

Etxaleku, eta Basaburuko zenbait herri aldera joanez, azentu
bigarenkaria eskuin aldean kokatuz . ( i k . V I . atala) . Harmonizazioa egiten
da, baina ez da diptongoaren haustura egiten . Nabarmendu behar da,
singularrean Ultzamako formekin datozela forma hauek (azentuan izan
ezik) : eskue, ardie, eta pluralean murrizketa osoa gertatzen dela : eskuk,
ardik .
BASABURUA
Sg .
obii
argii
garii
belarrii

/ogi-a/
/argi-a/
/gari-a/
/belarri-a/

P

I .
obik
argik
garik
belarrik

Badirudi silaba itxian asimilazio prozesua
gertakortasun gehiago erakusten duela .
/((esku

)

a )/
e
u

(5)
(6)

azaltzen duen erregelak,

[eskue] Ultzaman
[eskuu] Basaburuan

389

/(((

-u-z

ardi)

eg)/
a
k
e
i
0

bukaturiko

Ikus

(4)
(2)
(5) [ardiek] Ultzaman
(6)
(6a) [ardik] Basaburuan

lexemak+

-a :

buru

+

a

11 . eta 12 . mapak

-u oinarria duten lexemek, -i bukaturikoek bezala jokatzen dute, goiko
bokalak baitira .
ULTZAMA
/esku-a/
/buru-a/
/negu-a/
/larru-a/

ETXALEKU
/esku-a/
/buru-a/
/negu-a/
/larru-a/

sg .
eskúe
burúe
negúe
larrúe

p1 .
eskúek
burúek
negúek
larrúek

sg .
eskue
burue
negue
larrue

pi .
eskuk
buruk
neguk
larruk

sg .
eskuu
buruu
neguu
larruu

pi .
éskuk
buruk
néguk
lárruk

BASABURUA
/esku-a/
/buru-a/
/negu-a/
/larru-a/

Kontsonantez

-i, -uC

bukaturiko

lexemak

+

determinatzailea

Lehenik, aurreko silaban i edo u daukatenak aztertuko ditugu, alegia
egiturari dagozkienak, eta gero -a, -e, -oC egiturari erantzuten
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IIIfIfftItHlHIll

Begi 6

Begi

iiiiimaen Beg ek

diotenak 15 . Hauei ere 5. erregela aplikatuko litzaieke, erabateko eragina
baitu ingurune honetan . (ik . Hurbileko bokal asimilazioa : 111 .1 .6 .3 .) .
Horregatik, Basaburuan, bokal asimilatuen maiztasuna hain haundia ez
bada ere, alegia, asimilazioa oso sistematikoa ez bada ere, paradigma
bakarra jarri dut errazago egitearren .
egun + a
/egun-a/
/haritz-a/
/mutil-a/
/zakur-a/

sg .

p1.

egune
haritze
mutille
zakurre

egunek
haritzek
mutillek
zakurrek

Horrelako ingurunea
izango dira morfemak :
gizon + a
/gizon-a/
/ohian-a/
/sagar-a/

ez denean gertatzen, -a (sg) eta -ak (pl)

sg .

p1.

gizona
ohiana
sagarra

gizonak
ohianak
sagarrak

Hurrengo kuadro honetan laburbil daiteke eremu hauetan
aurkitutako ezberdintasun diatopikoa . Aurrean esan bezala, hiru eremu
nagusi marka daitezke, ekialdetik hegoaldera joanez .
Lehenik zehaztuko dugu zein eremu hartzen duen aipatutako talde bakoitzak,
alegia, zein herri dagoen izenburu horren atzean .
1 . TALDEAN (ULTZAMA) : Ultzama, Anue, Atetz bailarak eta Muzkitz herria
(Imotz)
2.TALDEA (ETXALEKU) : Imotzeko herriak . Muzkitz eta Goldaratz ezik, eta
Basaburuko herri zenbait, Ultzamatik hurbilen daudenak . (Gartzaron,
Erbiti, Orokieta) .
3 .TALDEA(BASABURUA) : Basaburuko beste herriak, hegoaldeen daudenak
(Itsaso, Arrarats, Beruete, Igoa, Beramendi) eta Goldaratz (Imotz) .
Kuadro honetan, erabateko asimilazioa bakarrik seinalatu dugu,
adib . (bid¡¡, semii, buruk) alegia e +a > ¡a ematen duenean ez dugu hor
isladatu . Argi ikusten da, 2. taldeko herrien transizioa, bi eremuetako
ezaugarriak hartzen baitituzte .

15 Ez ditugu notazio hauek erabiliko, ilun xamar gerta daitezkeelako ; hauen ordez
egitura horien ordezkari den lexema bat hautatu dugu : adib . egun, gizon.
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e+a
1 .Taldea
2.Taldea
3 .Taldea

i + a

ia
ea
ii

¡e
¡e
(i i

u + a
ue
u ue
1uu

e+ak

i+ak

iak

iek
ik

eak
1ik

u+ak
uek
11 uk
H uk

Bi puntutan datza eremu hauen arteko ezberdintasun nabarmenena :
a) 3. Taldean (ixketa eta murrizketa joera gehien daukana), /-U,
/-u/, /-e/ eta kasu batzuetan /-a/ oinarri lexematikoa daukatenei
eragiten die, singularrean eta pluralean . Singularrean : pastillei, semii,
begie, buruu eta pluralean pastillik, semik, begik, buruk eginez .
b) 2 . Taldeko herrietan, determinatzailearen asimilaketa jasaten
dute ; baina ez Basaburuan hainako indarrarekin, bakarrik goiko bokalekin
bukatutakoetan du eragina ; ez da e + a ingurunean gertatzen eta
bestaldetik, singularrean : ardi + a --> ardie ; buru + a --> burue egiten
dute, eta pluralean, ordea, murrizketa gertatzen da : ardik, buruk.
c) Eremu osoan, singularrean nahiz pluralean /-i/ eta /-u/
oinarriekin, asimilazioa gertatzen da, baina ez murrizketa eta
determinatzailearen desagerketa : ardíe, ardiek; burue, buruek.
Ondoko lerroetan, orain arte esandako guztia laburbilduko dugu
kuadro honen bidez . Jakina denez, I, II, eta III zenbakiak, eremuen
banaketari dagozkio :

-a
I
pastille
pastillek

II
pastille
pastillek

III
pastillei
pastillik

-e
I
semia
semeak

II
semea
semeak

III
semii
semik

-i
I
beqie
beqiek

II
begie
begik

III
begie
begik

-u
I
burue
buruek

II
burue
buruk

III
buruu
buruk
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111

Asimilazloaren

hedakuntza

Adierazi ditugun asimilazioak, ez dira hizkera honen aparteko
berezitasuna bakarrik ; Euskal Herrian barna nonahi ageri zaizkigu,
LARRASQUET ere Zubererazko honelako asimilazioez mintzo zen . Guretzat
garrantzi haundikoak dira, ezaugarri honetantxe datzalako Ultzamera
barruko hizkeren artean dagoen ezberdintasunetariko bat, hain zuzen ere .
Betetzen diren arauak hauek dira :
1) i + a -> ii: bidü; e + a -> semii; i + ak -> bidik; e + a -> semik.
Basaburan, asimilazioa emankorragoa den eremuan, gehienetan hitz
bukaeran gertatzen bada ere, morfema barruan ere usu betetzen dira
holako asimilazioak . Hona aditz laguntzaileetan sortutakoak : diat > dit; nian
> nin ; zian > zin . Denborazko morfemetan : -nean > -nín eta deklinabidean :
begik (< begiak)
2) -u + a > uu : buruu; u + ak > buruk. Baita aditz laguntzaileetan, u + e
elkarketetan eta a+ u-koetan ere : nuen > nun, yuen > yun ; diau > diu;
diñagu > diñu . Asimilaketa hau hedatzen da kasu ergatibora ere : buruk (<
buruak) .
Aurrean aipatu bezala, asimilaketa hauek beste eremu batzuetan
ere suertatzen dira
(Ik . ZUAZO : 1989b : 623) . Xubereraz, arreta
haundirik egin gabe mintzo denean, eta honetaz gainera maiztasun haundiko
hitzak direnean . Honenbestez, ez da harritzekoa fenomeno hau suertatzea,
euskararen erabilpen haundiagoa dagoen herrietan, eta honen ondorioz,
hizkera oso arina egiten dutenetan, alegia Basaburuan . Jakina denez,
hizkuntza garatuago eta erabiliagoetan, murrizketa hauek areagotzen dira .
Asimilazio hauek izenaren morfologiaren morfemak lotzean
betetzen dira usuenik (-a, -ak, (e)an). Baina beste hitz eta morfemetan
ere hedatzen dira barruko posizioetara . Aurrean esan dugunez, Basaburuan
asimilazio hauek oso ohizkoak dira aditzetako laguntzaileetan nahiz beste
morfemetan . Hona adibide batzuk :
i+ a> I
diat > dit
diagu > diu
nian > nin
zian > zin

e+ a> i
-nean > -nin
giñean > giñin
zittean > zittin

u+ a> u
nuen > nun
ziñuen > ziñun
yuan > yun
yittuan > yittun
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V .2 .2 .1 .2 .

Ondorloak

Izen morfologiari dagokion atal honetan ikusten da modu argi batean
transizioaren gradualtasuna . ekialdetik mendebaldera joanez har daiteke
"continuum" baten inpresioa, lehenengo elementu batzuk eta gero beste
batzuk asimilatzen doazelako, eskala batean bezala.
Eskala hauen erabilpena ohizkoa da sintaxiaren alorrean ; hain zuzen
ere esaldien gramatikaltasunaren maila zehazteko helburuarekin
erabiltzen dira . Berauen arabera frogatu da hiztunek gramatikaltasunari
buruz dituzten iritziak ez direla arrazoirik gabe sortzen, baizik eta
nolabaiteko hierarkia osatzen dutela . Esaldi hauen egituraketa ordenatua
badago hierarkia baten arabera, (A)-tik (D)-ra, beheko mailan dagoen
esaldi bat gramatikala bada, zerrendan goian dagoena ere gramatikaltzat
joko dutela frogatu da .
CHAMBERS, TRUDGILL-en aipamena argigarria da aurrean
esandakoa ulertzeko :

In any speech community some features will be more stigmatised than
others, and it is not unreasonable to expect that the presence of a
more stigmatised variable in a particular lect will imply the
presence of the set of less stigmatised ones .
(CHAMBERS & TRUDGILL 1980 : 154)

Fonologian ere aplikatu dira holakoak ; esate baterako ingelesez (CQ)
inguruneetan azkeneko kontsonantearen sinplifikazioa (pos, han; post eta
hand-en ordez) ahoskatzen da dialekto askotan . Baina ez da hain arrunta
elisio hau bokal bat segitzen zaionean (post office, hand out) ditugulako .
Aldagai honetaz aztertu diren dialektoek erakusten dutenez, bi
inguramendu foniko hauek inplikazionalak dira . Honek esan nahi du, hiztun
batek kontsonantearen desagerketa onartzen badu hurrengoa bokala izanik,
onartuko duela desagerketa beti kontsonante baten aurrean, baina ez
alderantziz .
Kasu honetan, aztergai izango dugun aldagaia, erabateko
asimilaketarena izango da, alegia (semü, buruu, bidü, semik, buruk,
bidik) sortzen duena . Hurbileko bokal asimilazioa ez da hemen kontutan
hartuko, alegia, (begie, burue) egiten duena .
Eskalograma honen bidez, a,e,i,u bokalekin bukatutako lexemak,
determinante singularra eta ondoren plurala erantsiz gero : (V + a) eta (V
+ ak) sortzen duten aldakortasunaren eskala ikusiko dugu . Ez dira -o-z
bukatutako lexemak kontutan hartuko, eremu guztiko burutzapenak
berdintsuak direlako . Zentzu honetan, azpimarragarria suertatzen da bokal
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ertainak /-o/, ez duela, bere kide aurrekoak /-e/ hartu duen asimilazio
bidea hartu, alegia * besuu, *soruu ez daukagu : soroa, besoa baizik

Hona hemen, hurrengo eskalari emandako baloreak:
ikurrak adierazten du erabateko asimilaketa gertatzen dela .
"-" ikurraren bidez ez dela gertatzen .
"+/-" ikurraren bidez, alternantziarekin gertatzen dela .
Ohartu behar da, aipatutako eremuen izenen azpian goian aipaturiko
herriak sartzen direla .

Eremua
l Basaburua
2 .Etxaleku
3 .Ultzama

Morfema sing .
a+a
e+a
+

/

-

i+a
+

u+a
+

+

Morfemaplur .
i+ak
a+ak
e+ak
+

/

-

u+ak

+ + +
+
+

Erraza da konturatzea, beraz, ingurune hauek nolabaiteko
inplikazioa daukatela . Beste modu batez esanda : eremu batean e-ren
murrizketa eta asimilazioa onartzen bada, onartuko dira i eta u-renak ere,
eta kasu batzuetan, alternantziekin bada ere, erregela hau a +a-->i
oinarrietara hedatuko da (pastillŕŕ) izanik .
Era berean, asimilaketa hau onartuko da errazago pluralaren
morfemaz edo inesiboz mugatua denean : ardik, buruk edo Inesiboaren
morfema lotzean : mendin, burun . Nahiz sail honetan ez ditugun aztertu ;
kasu honen burutzapenak eta pluralgilearenak, batera datoz, alegia : begik
egiten bada begin izango dugu, eta buruk-burun, edo bidik, bidin .
Bestaldetik, bideak (abs pl .) egiten den lekuetan, bidean (inesiboa) izango
dugu .
Agi denez, geografikoki zentroan dauden herriek, -hemen Etxaleku
izenburuaren azpian sartzen direnak-, transizio eremua osatzen dute .
Goiko bokalek dituzten burutzapenekin esandako hau argi ikusten da,
singularrean Ultzamako sistemari atxikiz, eta pluralean Basaburukoari .
Deskribatutako hurrenkera honek erakusten digu hiztunen
aldakortasuna eratzen dela modu definitu eta zehatz batean . Kuadro honen
bidez ikusiko dugu hiztun batek onartzen badu asimilaketa ingurune zehatz
batean, onartuko duela besteetan ere .
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Hizkuntza bateko aldakortasuna, hortaz, ordenatua izan daiteke
eskala inplikazionalen bidez . Dialektologiaren alorrean, eskala hauek duten
garrantzia nabarmena da :
The discovery of implicational relationships is a primary goal of
dialect research, and add that the only adjunct to the existing
generative theory that is required by the study of variability is
implicational, and all else rests upon that. (CHAMBERS & TRUDGILL
1980 : 154 )
BICKERTON-ek azterturiko dialektoen arteko harremanean
hierarkia inplikazioanalaren bidez zehatz zitekeela ikusi zuen :

ere,

La otra sugerencia principal de Bickerton era la de que las relaciones
entre los lectos, por lo menos en las comunidades que él había
estudiado, eran lo suficientemente sistemáticas y condicionadas como
para que el analista pudiera establecer un conjunto ordenado de reglas
que convirtieran un lecto en otro . El hecho de que tales reglas estén
ordenadas, significa que los lectos pueden ser dispuestos en una
JERARQUíA IMPLICACIONAL . (ik . HUDSON 1981 :197)
Beste alde batetik, eskala inplikazional hauen bidez ez da zaila
ulertzea Basaburuan gertatzen diren beste fenomeno batzuk ere . Hain zuzen
ere asimilazio erregela honek eragin gehien daukan herrietan honelakoak
aurki ditzakegu : liburut (liburu + bat), bat determinantea eransterakoan
-u-z bukatutako lexemei . Alegia, buruu, eskuu baldin badugu, erabateko
asimilaketa, bat determinatzaileari ere hedatuko zaio : liburuut eginez . (ik .
V11 .1 .3 .)

Glideez

bukatutako lexemak :

be¡

+ a

Azkenik, glideetan bukatutako morfemak kontutan hartu behar
ditugu . Glide batez bukatutako hitzek kanpoko aurkezpenean, nahiz eratorri
ezberdina izan, modu berberean jokatzen dute . Erakutsiko dugu forma
absolutiboetan gertatzen den inflexioa :
a)

/bei-a/
/artzai-a/
/arrai-a/
/ya¡-a/
/urdai-a/
/anai-a/

Sg .
beye
artzaye
arraye
yaye
urdaye
anaye

PI .
beyek
artzayek
arrayek
yayek
urdayek
anayek

b)

/gau-a/
/lau-a/
/kristau-a/

gawe
lawe
kristawe

gawek
lawek
kristawek
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Ikus daitekeenez [y ] nahiz [f ]-z bukaturiko morfemetan,
hurbileko bokal asimilazioaren erregelak eragiten du .

beti

Azpimarratu behar da, *one-tik eratorritako taldeek, eta gero
gaztelaniaren bidez -on taldetik eratorriek ere, beste dialektoetan -oi egin
dutela (milloi, arratoi) . Ultzameraz, ordea (Ik . sudurkarien saila : IV .5 .4),
-on eman dute (millona, sermona . algodona) ; ez dira beraz bokalerdian
bukatzen eta sail honetan ezin dira kokatu .
Mailegu jasoek ere, ez dute glidea azken posizoan uzten, honenbestez
(*barkazioia, *bendizioia, *orazioia) ez dira hemen erabiltzen ; barkazioa,
bendizioa, orazioa izango ditugu hauen ordez .

V .2 .2 .2 .

Kasu ergatiboa

Aztertuko ditugu oraingoan kasu gramatikal honi dagozkion
zehaztapen guztiak ; lehenik kasu ergatiboan nola deklinatzen diren bokal
eta kontsonante ezberdinekin bukatutako lexemak :
Mugagabea

Singularra

Plurala

Gizon
Egun
Denbora
Emakume
Ardi
Otso

gizonek
egunek
denborak
emakumek
ardik
otsok

Buru

buruk

gizonak
egunek
denborak
emakumiak
ardiek
otsuak
otsoak
buruek

gizonak
egunek
denborak
emakumiak
ardiek
otsuak
otsoak
buruek

Euskararen dialektoen artean, euskalkiak bi multzotan bereizten
dituen isoglosa garrantzitsu bat badago . Hau da, alde batetik absolutibo
pluralaren eta ergatibo pluralaren arteko ezberdintasuna egiten duten
euskalkiak (-ek) morfema atxikiz ergatibo pluralerako eta (-ak) absolutu
pluralerako ; eta bestetik, ezberdintasun hau egiten ez dutenak, alegia bi
kasuotan (-ak) dutenak .
Lehenengo taldea : Aezkera, Zaraitzuera, Erronkariera eta mugaz
bestaldeko euskalkiak, eta goi-nafarrera hegoaldeko euskalki eta
azpieuskalkiez osatuta dago 16 , eta baita goi nafarrera iparraldekoa den
16

Goinafarrera hegaoldeko euskalkien artean ez dago erabateko
uniformetaterik, batzuetan -ak/-ek ezberdintasuna egiten baita eta besteetan
ez . Ikus honi buruz 'ondorioak' atala ; eta bereziki Ultzamera eta GN
hegoaldekoaren arteko harremanak .

397

Baztanera, Burundakoa etab . Euskalki hauek guztiek ekialdeko eremu zabala
osatzen dute.
Aldiz, beste guztiek, -Gipuzkera eta Bizkaiera barne-, ez dute
ezberdintasunik egiten . Interesgarria da Ultzameraren posizioa isoglosa
honen arabera aztertzea goi-naf . hegoaldeko hizkerekin harreman hurbila
baitu, baita Baztanera, eta gipuzkerarekin ere .
Ergatiboari dagokionez, bada, Ultzamako hizketa, mendebaldekoekin
(Gipuzkera eta Bizkaierarekin) lerratzen da .
(Ik .

Lapurpen/ondorŕoak atalean, -ak/-ek isoglosa 38. mapa)

Kuadro honetatik atera daitezke hurrengo ondorioak :
al Singularraren eta pluralaren arteko sinkretismoa erabatekoa da
eremu guztian . Ez dago honetan ezberdintasun diatopikorik .
b/ Sinkretismo hau, mugagabeetara hedatzen da Basaburuko
sekuentzia batzuetan ere . Hemen asimilazio erregelak gertakortasun
haundiagoa duenez, ez da harritzekoa sinkretismoaren ugaritasuna .
Basaburuan, sinkretismo mota hau hedatzen da mugagabera eta
singularrera ; bokal altuetan bukatzen diren hitzetara, edo, nahiz eta
kontsonantez bukatu azken silabaren bokala altua bada : alegia /-i,-uC/ edo
/-i,u/ inguruneetara . (ik. beheraxeago egun eta buru-ren paradigmak)
Honen ondorioz, Basaburuan bakarrik zenbatasun diferentzia egingo da
kontsonantez bukatutakoetan, aurreko bokala altua ez denetan ( adib . gizon)
edo -a, eta -o bokalez bukatutakoetan . Gzuti hau geratzen da asimilazio
joera oparoarengatik .
Kontsonantez bukatutakoetan baina silaba horretan /-i, -u/ bokala
dutenetan, hurbileko asimilazio erregelak eragiten du eta a-> e/i,u_
erregelaren bidez, /e/ izango dugu aurkezpen fonetikoan ere . Forma
mugagabeetan /-e/ bokal epentetikoa sortzen da . Hau da, beraz,
sinkretismoaren arrazoia .
Hauek dira Basaburuko sekuentzia arruntak:
Ergatibo

Mugagabe

Sg.

pl .

egun-a-k
ardi-a-k
buru-a-k

egunek egunek egunek
ardik
ardik
ardik
buruk
buruk
buruk

Zehaztuko ditugu erabili behar ditugun erregelak :
Ergatiborako azpiko aurkezpenean -g hartuko dugu eta gogorpen
arauaren bitartez -k bihurtuko zaigu . Kasu absolutiboan bezala, mugatzaile
pluralaren forma -eg dugu, gero e--> a / _ [g] bihurtuko delarik
pluralaren markaren aurrean .
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Euskararen bilakabidean historian zehar, pluraltasuna adierazten
duen morfema -ak hori, -ag edo -aga -tik datorrela . Honetaz mintzo izan
dira CAMPIÓN, GAVEL, LAFON eta MITXELENA ere . Fonologia
sinkronikoaren mailan ere -ag proposatu dute ROTAETXE-k (1978),
DONEUX-ek : (1971) 17 eta DE RIJK-ek ere (1969) .
a,e,o_ C oinarrietan, ak izango dugu singular eta pluralentzako
bukaera Ultzama osorako, hurbileko bokal asimilazioa egiten ez den
ingurunetan, hau da a, e, o bokalez amaitutakoetan edo /a,e,o_ C/
inguruneetan .
Beste errealizazioak zehazteko, ordea, honelako erregelak behar ditugu:
7 .Erregela :

[ ] ---> [ e] / C

C

Bi kontsonanteren artean /e/ epentetikoa sartzen duen erregela,
kontsonantez bukatutako lexema guztietarako baliogarria da, eta baita
pluralerako ere :
Pluraleko formetarako honako erregela hauek aplikatu behar dira :
8.Erregela : Frikapen Erregela eta erorketa araua
Frikapen erregela hau, mintzo arin eta arduragabekoaren
ezaugarria da, kontsonanteen atalean aipatu dugun bezala, ezarketa zabaleko
araua da eta bere aplikapena aukerakoa izango da .
Arau batean biak bilduko ditut, eta /g/ nahiz /r/ bokalarteko
kontsonanteei aplikatzen zaie : g, r --> 0 / V _V;
[+AHO] ---> [+JAR]/V_
V (FA)
/(((gizon ) eg)
a

e
[gizonak]
-i,-u

g)/
e

o

(4)
(2)
(7)
(8)
(10)Azaldu gabe oraindik

k

oinarriak.

l, u-z bukatutako lexemak azaltzeko, singularrean Ultzaman aski dugu 4.
erregela aplikatzearekin :
/((buru

)

a)
e

g)/
k

(5)
(2)

[buruek] Ultzama

17 DONEUX

'L'analyse grammaticale'- De la stratégie dans I'analyse du discours
a I'établissement des unités minimales- Lyon .
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Pluralerako ordea, guzti hauen beharrean gaude ; Basaburuko
formak ateratzeko, beste horiez gain, (6) eta (6a) erregelak erabili
beharko ditugu, erabateko asimilaketarena .
/(((buru

)

eg)
a
e
0
0
u
0

g) /
k

(4)
(2)
(7)
(8)
(10) [buruek] Ultzama
(6)
(6a) [buruk] Basaburuan

Asimilazio hau dela eta, Basaburuan sinkretismoa erabatekoa izango
da mugagabe, singularraren eta pluralaren artean : -i eta -u-z edo /-i,uC/bukatutako lexemetan -ik eta -uk bukaerak nagusituz . Azentua izango
da parametro bereizlea, eta hurrengo lerrootan aztertuko dugu .
La oveja ha hecho : Ardik in do.
El gato ha bebido : Katuk ean do.

-e
9.

oinarria
Erregela

e-z bukatutako lexemetarako beste erregela baten beharrean gaude .
Hautazko erregela hau, i > e bihurtzen duena, Basaburuko eremu honetan
aplikatzen da : emakumek /emakumik , eta bokalismo sailean azaldu
genuenez, ez da sistematikoa, hautazkoa baizik . Erregela honek silaba
bukaeran trabatuan edo askean funtzionatzen du . Honela formula daiteke,
lexema bukaeran edota silaba itxian:
i----> e /

{ #}
{ C}

Erregela hau aplikatuko zaie hurrengo deklinabide morfemei ere :
-partitiboari, adlatiboari eta soziatiboari-, honelako formak lortuz : -ik >
ek; -tik > -tek, -rekin > reken . Beti ere, erregela honen aplikapena oso
hautazkoa dela esan behar da . Kasu bakoitza aztertzerakoan ikusiko dugu
banan bana :
emakume +a +k > emakumiak > emakumiik > emakumik > emakumek
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/ (((emakume )
i

e

a)

g) /

(3)
Ultzama
(2)[emakumlak]
(6)
(6a)
(9)[emakumek]Basaburua

k

i
0

Pluralean ere aurkezpen fonetiko berberera helduko gara Basaburuan :
emakume +eg +g > emakumeagek > emakumiagek > emakumiegek >
emakumieek > emakumik/emakumek

Basaburua eta Imozko azentuaketa
Azaldutako ezberdintasun hauetaz gain, badago Basaburuko herriak
Ultzamakoetatik ezberdintzen dituen beste ezaugarri bat, azentuaketa, hain
zuzen ere . Basaburuko zenbait herritan azentuak balio bereiztailea daukala
baiezta dezakegu . Herri hauetan, singularraren eta pluralaren arteko
ezberdintasuna, azentuaren bidez egiten dela ikusten dugu .
Gure helburua ez da sakonki aztertzea nolakoa den Basaburuko
azentuaketa, beraz ezberdintasuna zehazteari, eta gaineko azalpen bat
egiteari, nahikoa iritzi diogu . Ziur aski arlo hau bakarrik ikergai izan
daiteke, beti ere baliabide akustikoak etab . erabiliz . Guk hemen
ezberdintasun hau dagoela seinalatzen dugu . Bereziki Basaburua eta Imozko
herrietan egiten da, ez Ultzamakoetan, zeinetan aurrean esan bezala
sinkretismoa erabatekoa den .
HOLMER-ek (1968) 18 eta baita J .M . ETXEBARRIA-k (1991) ere,
Bizkaiko zenbait hizkeraren singularraren eta pluralaren arteko
diferentzia azentuan dagoela zehaztu dute .
Hona hemen Arrarats, Beruete eta Goldarazko datuak :
Kasu ergatiboa

GIZON
EMAKUME
NESKA
MUTIL
ARDI
BURU

Sg .

PI .

gízonák
emákumék
néskák
mútillék
árdik
búrúk

gizonák
emákumék
néskák
mútillék
árdík
búrúk

18 HOLMER,N . ; ABRAHANSON,V . ; 1968, 'Apuntes vizcaínos' ASJU II, 81-141 .
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Singularrean, azentu nagusia joaten da ezkerretik hasita, lehenengo
edo bigarren silaban, eta azentu bigarrenkari bat badago azken silaban .
Hurrengo adibideetan markatuko dugun bezala, hasierako silaban eta
bukaerakoan . Hona adibide batzuk :
Beruete
émakumék in do . (sg)
emákumék in dute .(pl .)
Goldaratz
émakumik in do (sg .)
emákumík in dute (pl .)
Etxaleku
émakumiák in du (sg .)
emákumiák in dute (pi .)
Pluralean, berriz, azentua oxitonoa da, ergatiboa doan silabak
azentua hartzen du, indarra azkeneko bokalean argi ezartzen dutelarik .
Haiek diotenez, pluralean motzago bezala egiten dute, eta indarra azkeneko
bokalan ezartzen dute .
Azentuaketa mota honek kidetasunak erakusten ditu JACOBSEN-ek
Errenteriarako erakutsitakoarekin :

At variance with one of Jacobsen's statements is the fact that the pitch
contour differentiates singular from plural in Renteria (and in
Oyarzun as wel, I think) ; cizonan 'of the man' l gizonán 'of the men',
aizonaŕ 'to the man' l cizonaŕ 'to the men', and so on . It is note worthy
that Gavel and others were reluctant to postulate *-ag for the plural
because the expected dative form, -ai < .,
'. g..i, is founf only in the
Western dialects, whereas Labourdin and Law-Navarrese have -ei
(MITXELENA 1987 : 235)

Azterketa akustikotik ateratako datuak .
Badirudi Basaburuan azentuak funtzio bereizlea duela deklinabidean
singularra eta plurala ezberdintzeko, behintzat aztertutako kasu
gramatikal batzuetan, eta ergatiboa da hauetako bat .
Basaburuan ikusi dugun ezberdintasuna neurtzeko, azterketa

akustikoetara jo behar izan dugu 19 . Galderak Goldarazko hiztun bati egin
dizkiogu, batzuetan forma isolatua, kontesturik gabekoa ekartzen dugu, eta
besteetan silaban sartuta . Bietan, gure belarriaren bidez entzundakoa
nahiko zehaztasunez konfirmatuta ikusi dugu . Bestaldetik, azentua
19 Berriro ere, nere esker beroenak eman nahi dizkiot Iñaki Gaminderi . Bere
tresnekin egin ahal izan nituelako azterketa akustiko hauek eta interpretazioan
ere aholkulari izan nuelako . Baita Txuri Ollori, grabaketa egiteko eskeini zelako .

402

I.

ESPEK.

.75c 704 .88 .1381 .61 as
2
X [676
Y [-16.03c150.64. 91 .78] Hz
242.42
217.17
191 .82
166
.67-1
676.8
747.2
817.7
881;, 2
X [676
.75c 704 .88 .1381 .6] as
Y[ -8.45c -68.84»31 .31] dB
-34.53
-43.15
-51.77
-60.38

PITCH
gizonik (singularra)

_9,Ri.?

888.2
747 .2
817.7
X [676
.754 704.88 D 1381.63 as
Y [ 0 c 0
s 1000 1 Hz

67&8

2.

1100
1170
I~GIA
9tcon& k (singularra>

958.7

676.8

4
1000

1029

1029

-

1100
j

1170

I

SEwAL : QOL-GGZ . EUS
gizonik (plurala)

.01836
-.0052
-.0287
2220
2290
2360
2430
X E2220.4 c 699.38 .2915.83 as
2
Y[ 143.5 c 97 .27.240.77] Hz
240.77

2640
2710
PITCH
gizonik (plurals)

208.34
175.92
143.52220
2290
2360
2430
X [2220.4c 699.38 .2919.8] as
3
Y [-.11 c 26
.11 .-3299] de
-3239

2710
2610
ENERGIA
gizonik (plurala)

-41 .7
-M*
112220
2290
2360
2430
X [2220
.4 c 699.38 .2915.81 as
ve 0 c 1000 . 1000 1 Hz
1000
900800700 .
- 600 .
500-

2570

o

n

2710

a

1311
Y

1311

k

1382
T

8

1382
y

747.2

X 1222D.4 a 699.38 .2919 .83 as
Y [- .0287c .07062 . .04191 AD

1241

1241

'

ESPEK.
[i
.0419

T A

neurtzeko erabilitako parametroetatik, benetan esanahigarria dena
maiztasuna dela frogatu dugu . Intentsitatea edo energia ere ez dela
maiztasunarekin bat etortzen ikusi dugu, eta batzuetan silaba azentuduna,
intentsitate gutxien zeukana zela atera zaigu . Hona hemen, azterketa
honetatik ateratako datuak, espektogramak ere ondoko orrialdean ematen
ditugu :
gfzonák (singularra) 1 . Espek .
Singularrean lehenengo silaban agertzen da maiztasun altuena, 242
Hz baititu . Hauek dira tonuaren maiztasunak :
1 . gí- 242 Hz
2 . zo- 182 Hz
3 . nak- 217 Hz
Hona intentsitatearenak:
1 . gi- (-34,53) Db
2 . zo- (-38,01) Db
3 . nak- (-35, 51) Db
Ikus dezakegu korrelazioa badagoela intentsitatea eta doinuaren
artean . Intentsoena -(-34,53) balorea duena da-, maiztasun haundiena
duena da . Pertzepzioa ere horrelakoa da, lehenengo silaban azentu nagusia
entzuten da eta azkenekoan azentu bigarrenkaria .
Fo-ren kurba ikusiz gero bi puntu altuenak non dauden argi
nabarmentzen da . 20 Espektograman ere ikusten da formakinen bi gorakada
daudela : bat hasieran eta bestea bukaeran .
gfzonák (plurala) 2 .

Espek .

Maiztasuna

Intentsitatea

gi- 201 Hz
zo- 190 Hz
nak- 231 Hz

gi- (-40,02) Db
zo- (-32,99) Db
nak- (-34) Db

Hemen ere, maiztasunaren balorea bat dator guk pertzibitzen dugun
silaba azentudunarekin . Pluralean, azentua azkeneko silaban kokatzen da,
20 AIdez aurretik, esan behar da, pitch-aren lerroan agertzen diren hausdura edo
piko horiek, seinalea galdu delako sortzen direla, alegia programak ongi
asimilatzen ez dituen baloreak dira, horregatik gehienetan espektograma ekarri
dugu, argiago ikusten baita guk erakutsi nahi duguna . Programa beraren akatsa
edo . Fenomeno hau gertatzen da kontsonante txistukariekin bereziki, eta baita -krekin ere gerta daiteke, hurrengo kasuan bezala
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eta azentu bigarrenkaria, lehenengo silabara pasatzen da . (ik . 1 . Espek . eta
2. Espek.)
Oraingoan esaldiaren barruan kokatuko dugu gure azterketa .
Deklinabideko beste kausetan azerketa egin ondoren, argi ikusi dugu ez
dagoela korrelaziorik maiztasuna eta intentsitatearen artean, eta
horregatik, hemen ere ez ditugu datu horiek ekarri . Maiztasuna da
parametro nagusia azentua neurtzeko .
áiabák in do (3 . espek .)
1 .s .-> 219 Hz
2 .s .-> 201 Hz
3 .s .-> 176 Hz
Formakinen arabera ikusten denez, lehenengo formakina da altuena
eta maiztasun gehien duena . Pluralean, azentu nagusia azkeneko silabara
pasatzen da .
áiabák in dute (4 . espek .)
1 .s . -> 242 Hz
2 .s . -> 217 Hz
3s. -> 232 Hz
Pluralean, azkeneko silaban pertzibitzen da azentua, baina
maiztasun haundiena duena lehenengo silaban dago (242 Hz) . Dena den,
garratzitsuena da formakinen norabidea zein den, argi dago azkeneko
bokalan formakina goruntz doala eta hau da inportateena .
V.2 .2 .3 .

Kasu

genitiboa

Hauek dira Ultzamako euskaraz aurki daitezkeen errealizazio
arruntenak kasu genitiboan :
Mugag .

Sing .

PI .

GIZON
EGIN
DENBORA
EMAKUME
ARDI
OTBD

gizonen
egunen
denboran
emakumen
ardien
otsoen

BURU

buruen

gizonan
egunen
denboran
emakumean
ardien
otsuan
otsoan
buruen

gizonan
egunen
denboran
emakumian
ardien
otsuan
otsoan
buruen

Gogoratu behar da, forma hauek ez dutela beti hemen erakutsi dugun
egitura gordetzen erabilera aldetik ; batzuetan, sinkretismoa suertatzen
baita mugagabe, singular eta pluralekoen artean .
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Azpiko aurkezpenerako forma bakarra hautatu behar badugu eta ez
zaigunez onargarria iruditzen bi forma ematea, hau da bi adierazle,
kontzeptu (adierazi) baterako, -en izango da genitiborako proposatuko
dugun forma . Emandako erregela guzti horiez gain, azpiko aurkezpenerako
-ren morfema hartuz gero, r-ren frikapena azalduko lukeen erregela
baten beharrean egongo ginateke . MITXELENA-ren aburuz (1985 : 297),
forma zaharrena -(r)e da, azkeneko -n-rik gabe . ROTAETXE-k ordea,
-ren hartzen du . (ROTAETXE 1978 : 347).
Azken batean, betiko arazoaren aurrean gaude, zein forma aukeratu
azpiko aurkezpenerako? . HYMAN-ek dioenez, hau da erabili beharreko
irizpide bat : "Como principio general, la plausibilidad o naturalidad en las
reglas es un criterio importante a la hora de efectuar análisis fonológicos"
(HYMAN 1981 : 122)
Lehenengoaren bidez : gizonaren, andrearen bezelako formak
azalduko genituzke, baina Ultzamako formen out-putek, Azaleko
aurkezpenean ez dutenez r- hori erakusten, ez da oso azalpen egokia
horrelako forma proposatzea azpiko aurkezpenerako . Batez ere kontutan
hartzen badugu, AA ko erregelak ezartzeko irizpide bat gertakortasunarena
izan behar duela .
Hautatu dugun morfemarekin ordea, beste erregela bat behar dugu ;
asimilazio aurrerakaria azalduko lukeen erregela : gizonan, otsoan,
emakumean eta horrelakoen azalpena emateko . Modu informalean 10 .
arauak : e ---> 0 /a_, genitibo eta pluralaren aurkezpenak azaltzeko
baliogarria izango zaigu . Aurretik erabili dugun arren, orain egingo dugu
azalpen egokia .
10.
e---- >

Erregela
0/ a

Azalduko ditugu forma batzuk ;
/ ((( gizon ) a )
[ gizonan] sg .
/ (( ardi )

/((( soro )

en) /
0

(10)

a ) en) /
0
e
i
eg)
a
0

en) /
0

(10)
(5) [ardien]
(6) [ardiin]

(4)
(8)
(10)

Ultzaman
Basaburuan

[soroan] pl .
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/( ( ( ( andre) a )
i

en )
0

a) /

(3)
(10)

[andriana]

Basaburuko formetarako, ordea
bi erregela gehiago zehaztu
beharrean gaude, asimilazio aurrerakariarenak hain zuzen ere . Goiko
bokalekin bukatutakoentzat, eta Basaburuan e-n bukatutakoentzat,
azkeneko bi erregela horiek aplikatu behar dira; Ultzamakoentzat, ordea,
ez dira beharrezkoak j ardien, buruen, emakumian ] formak ditugulako .
Hona hemen [semiin] Basaburuko forma
/(((seme
i

)

[semiin]

a)
e

en)
0
i

(3)
(10)
(5)
(6)

Basaburuko errealizazioetan emandako zehaztapen hauek laburtzen
dituzte kasu honetako gertakizunak . Basaburuan, singularreko paradigmen
errealizazioak bokal luzea edota geminatua erakusten dute, eta pluralean ez .
Honelako formak testigatu izan dira Burundako herri batean
egindako azterketan ere . (Ik . KARASATORRE 1991 : 23 ), Etxarri Aranazko
ikerketan, kasu datiboan, genitiboan, asoziatiboan, eta genitiboaren gainean
eraikitako beste kasuetan . Hona singular eta pluraleko errealizazioak
hurrenez hurrren : (sg) katubaan(a) 21 , mutillaan(a), herriyaan(a) eta
(pl .) : katubena(a), mutillen(a), herriyen(a) .
Deklinabidearen ezaugarri hauetan ere, argi nabarmen daiteke
Basaburuko euskarak, GN beste horiekin daukan kidetasuna ; hona hemen
Basaburua eta Ultzamaren arteko konparaketa deklinabidean :

1)- e,i,u -z bukatutako sekuentziek bokal itxia erakusten dute
azaleko aurkezpenean singularrean eta pluralean :
BASABURUA
Sg.
emakume -a- en --->
ardi -a- en
>
buru -a- en
>

/emakumin/
/ ardiin/
/ buruun/

21 Noski, ultzameraz ez dago ka tuba
deklinabidearen morfemez ari naiz .

ULTZAMA
Sg
/emakumian/
/ardien/
/buruen/

bezlako formarik, baina hemen
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emakume - eg- en --->
ardi - eg - en
>
buru - eg - en
>

/emakumin/
/ ardin/
/burun/

/emakumian/
/ardien/
/buruen/

2)-a, eta o-z bukatutako sekuentziek /an/ egingo dute singularrean
eta pluralean, eremu osoan .

BASABURUA
SG

ULTZAMA

otso -a- en ->
denbora -a- en ->

/otsoaan/
/denboraan/

/otsoan/
/denboran/

otso -eg -en -->
denbora -eg -en -->

PI .
/otsoan/
/denboran/

PI .
/otsoan/
/denboran/

sol

Ultzamakoetan, ordea, ezberdintasuna i,u, eta e bokaletako
gertakizunetan datza : hauetan determinantearen arrastoa agerian gelditzen
den bitartean, besteetan murrizketaren legearen ondorioz ez da agerian
gelditzen . Beraz, Ultzaman : ardien, buruen eta emakumian izango ditugu
Ultzaman egindakoaren arabera, inolako ezberdintasunik ez da
egiten singularraren, mugagabearen eta pluralaren artean . Hiztunei ere
galdegiten zitzaienean forma berbera erabiltzen zutela aitortzen zuten, eta
testuinguruaren arabera ezberdintzen zutela baieztatzen zuten . . 22
Honako adibide hauek argi uzten duten bezala :
22 Beste hizkera batzuetan ere gauza bera gertatzen da, alegia, badago
sinkretismoa sg . eta pl . aren artean . 'Así, mientras gisóna es '(el) hombre' y
gisónak '(los) hombre', se dice gisónen sagárrak, que puede traducirse tanto por
'las manzanas deI hombre' como por 'las manzanas de los hombres' . Lo mismo
sucede en el sistema de mi padre, y el fenómeno se extiende a Guetaria y a
Pasajes de San Pedro . En Zumaya nik sagár bat eman diyót úmiai se corresponde
tanto a 'he dado una manzana al niño' como a 'he dado una manzana a los niños', y
ni siquiera la concordancia con el verbo aclara la cuestión, pues en el sistema
verbal no se emplea diyet referido al complemento indirecto plural, de cuya
flexión verbal también se carece en Guetaria y en Pasajes de San Pedro . ( . .) eta
beheraxeago : 'Nere alábén jersiá vale tanto para 'el jersey de mi hija', como
para 'el jersey de mis hijas" (IRIGOIEN 1987 : 220)
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Neskakoan illa politte da
Neskakoan illak dire propíek
Ardien hanka bat
Ardien hankak luziek dire

(sg .)
(P/ .)
(sg .)
(P/ .)

Ultzaman, sinkretismoa ekiditeko modu bakarra erakusleen
erabileraren bitartez egiten dena izan daiteke . Hauen erabilpena ugaria da
singular eta pluralaren arteko ezberdintasuna egiteko, inguruneak ez
zehaztu arren, hiztunek erakuslea ezartzen zioten sinkretismoa aldentzeko
edo .
Genitiboarentzat egindako zehaztapen guzti hauek, kasu honen
gainean eraikitzen diren beste kasu guztietarako baliogarriak dira .
Ultzamako hiztunek singularraren eta pluralaren arteko bereizketa
egiteko, erakusleez baliatzen ziren, nahiz eta guk galderetan ez seinalatu .
Hona hemen Ultzamako hiztunek nola erantzuten zieten egindako galdera
hauei :
Esto es para la chica
Esto es para las chicas
Con la chica
Con las chicas
De la chica
De las chicas

Neskorrendako da
Neskoiendako da
Neskorrekin
Neskoiekin
Neskonen
Neskoien

Aurreko lerrootan esan dugu, diakronian zehar ikusirik, euskal
artikuluaren iturria erakusleetan dagoela . Hegoaldeko goi nafarrera
Elkanokoan, XVIII . mendeko bigarren erdira arte iristen da fenomenoa, 3 .
erakusleak artikulu lana betetzen duelarik, eta izenari loturik idatziak
agertzen dira Lizarragaren testuetan . 23
Ondorengo adibideetan argi ikusten da esandako hau . Singularraren
eta pluralaren arteko ezberdintasuna egiteko, honakoak ziren erantzunak .
Honenbestez, hau da sg ./pI . ezberdintzeko beste bidea :
Las manos deI hombre

Gizonan eskuek

23 Kasu hauetan erakusleak, artikuluaren papera egiten du, erlatibozko
perpausetan, edo erlatiboaren pareko egituretan 'Nik pekatarionek', bizkaieraz
'hau etxeau polita da" edo guztiz adibide ezaguna den : 'Maritxu nora zoaz, eder
galantori' . Azken kasu honetan -ori elementuak ez du ezer seinalatzen, izan
sintagmak eskatzen duen artikulua besterik ez da .Aipatutako ultzameraren
kasuetan ere, erakusleek ez dute ezer seinalatzen, eta kasu gehienetan 3 .
gradukoa erabiltzen da ; hortaz, kasu hauetan erakusleek artikuluen papera egiten
dute . Aldi berean, eremu honetan suertatzen den sinkretismoa aldentzeko bidea da
honako hau . Halaber, (IZAGIRRE 1966 : 460), karroketara < karro oketara biltzen
du, inolako karro-rik seinalatzen ez bada ere .
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Las manos de los hombres

Gizonaiken eskuk 24

Las patas deI lobo
Las patas de los lobos

Otsoan hankak
Otsoaiken hankak

El pelo de la oveja
El pelo de las ovejas

Ardiorren 25 illii
Ardin illii

Baina izenlagun bat, alegia beste determinante bat jarriz geroz, ez da
horrela erabiltzen :
Para mi hija: nere alabarendako,
Con tu chica : zure neskarekin,
Izenorde

ez' nere alaba onendako
ez* zure neska horrekin

posesiboak

Izenorde hauetarako bi erregela behar ditugu :
11 .

Erregela . V1-V2 -> V2-V2

Asimilazio aurrerakaria azaltzen duen erregela Basaburuan oso
ohizkoa da, eta gertakortasun haundia dauka -en genitiboaren morfemaren
ezarketan .
Izenordeetan bereziki, aurreko silabak asimilatzen du genitiboaren
morfema zati bat, honen ondorioz bokal geminatuak izango ditugularik .
Asimilazio aurrerakari baten bidez sortzen dira holakoak, alegia : V1- V2 >
V2- V2 . Honelako bilakabidea, baina -n sudurkariaren elisioa suposatzen
duena, gertatzen da Basaburuan ere . Gogoratu -n-z bukaturiko aditzen gero
aldietan : esan- en > esaan .
Honenbestez, argi dago Basaburuan erabiltzen diren izenordeak,
nahiko ezberdinak direla Ultzamakoetatik . Gainera zenbait kasutan oinarria
bera ezberdina da : zok, go (Basb) zuk, gu (Ultz .) . Agi denez, izeonordeen
azpiko aurkezpenerako, -re forma proposatu da . Aurrean esan dugunez,
funtsean -(ren) eta -re morfema bera dira, eta izenordeek -n gabeko
forma, arkaikoena, hartu dute . (MITXELENA 1987 : 96)

24 Hondarrabian, antzeko formak erabiltzen dira pluralerako SAGARZAZU-k :
lagúnakeri, lagúnaken, lagúnakentzát, Iagúnakrñ . Baina hauetan pluraleko morfema
den -ak- tartean sartzen da . (LETAMENDIA &SAGARZAZU : 1992)
25 Etxalekun 'lana' esaten dute, '¡¡la' -ren ordez . Azpimarragarria suertatzen
da, adibide honetan erakusle singularra jartzen diotela, ez plurala . Agian izan
daiteke, ardiak gehienetan multzoan doazelako eta erreferentzia jakina pluralekoa
denez, singularra markatzen dute . Beste adibideetan, ordea, plurala markatzen
da .
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BASABURUA
zo -re -> zoo
go -re -> goo
zu -re -> zuun
hi -re -> hiri

ULTZAMA
zure
gure
zuen
hire

Basaburuko galdetzaileek (leku-denborazkoak izan ezik), bokal
arteko /r/-ren eliditzeaz gain, asimilazio aurrerakariaren joera berbera
aurkezten dute aipatutako bi eremuetan :
Nor-en-a
>
Zer-en-a
>
Nor-en-tzat ---->
Nor-ekin
>
Nor-en-gatik --->

Noona
Zeena
Noontzat
Nooken
Noongatik

Hona hemen bada, Ultzamako formetatik aldentzen diren
galdetzaileak eta izenordeak ; galdetzaile hauek gol-nafarrera iparraldekoan
erabiltzen dira, mendebalderago dauden herrietan Etxarri Aranatzen, hain
zuzen ere, forma berberak entzuten baitira .
(KARASATORRE 1991 :
23,24) :2 6
12 . Erregelaren bidez, -bi bokal lotzeko /r/-ren tartekatzea-,
gehiago aplikatuko da Ultzaman .
[ ] ---> r / V
Pello-ena
Maria-ena

askoz

V

Posesiboen formetarako -n gabeko formak sortzen dira euskalki
guztietan . Halarik ere, Ateteren katezismoetan behin agertzen da "guren"
forma (ik . IBARRA 1992), zihurrenik beste genitiboen analogiaz edo
sortua . AZKUE-k, horrela azaltzen du -n izenordainen galera :

Posesión : Aunque hay algún pueblo que otro en que se oye guren, es
fenómeno común la elisión en dichos pronombres de la característica
de posesión y decimos nire, o nere, zure, bere, etc. (AZKUE 1923 :
329)

Bestaldetik, azkeneko -n desagertzen direneko ingurune
fonologikoak nahiko ohizkoak dira euskaraz ere, adib . -t(z)en aspektu
marka + aditz laguntzailea : erraten dut -> errataut.

26 Etxarriko hizkeran

Noondako

da galdetzailea eta ez

Norentzat .

4 1 0

Azentuaketa Basaburuan eta Imotzen
Badirudi, berriro ere, eremua ez dela isomorfikoa . Basaburuan eta
Imotzen, singularraren eta pluralaren arteko desberdintasuna azentuaren
bidez seinalatzen da honako herrietan gutxienez : Arrarats, Beruete,
Goldaratz eta Etxalekun . Ultzaman, aldiz, sinkretismoa hedatuago dago,
haiek ere berdintasun hau azpimarratzen zuten galdegiten zitzaienean .
Singularraen eta puralaren artean inolako ezberdintasunik ez zutela egiten
ezta sumatzen ere argi baieztatzen zuten . Galdegiten zitzaienean nola egiten
zuten honako esaldiak ezberdintzeko : Las manos del hombre! Las manos de
los hombres, esaten zuten : alde batetik, kontestuak argitzen ziela, eta
bestetik erakuslea erantsiz, alegia : gizonan eskuek/gizonaken eskuek .
Azentuaren posizioa ez da ergatiboak erakusten duenetik asko
aldentzen . Honetaz landa, singularrean bokal geminazioa da aipagarriena .
Jadanik AZKUE (1923 : 330) Oskotz herrian : gizonaantzat ematen zuen .
Beraz, Basaburuko galdetzaileetan, izenordainetan eta genitiboan forma
geminatuak ohizkoak dira .
CAMPION-ek, Araizko euskara deskribatzerakoan
Basaburuan
gertatzen den fenomeno hau testigatzen du . Honek frogatzen du Basaburuko
euskarak Araizkoarekin duen antzekotasuna
Por el contrario tenemos un ejemplo de permutación de g en e en
ovanaan (en vez de oyanaren) que es muy extraordinaria . Verificada la
elisión de la r quedaba óaynaen, cuya forma era susceptible de sufrir
otra nueva elisión de la a ó e quedando óaynan como sucede en
Olazagutia ó oyanen como Guipúzcoa si es que el dialecto de Araiz
repele los hiatus. Pero teniendo dicho dialecto la tendencia de cambiar
la a en e la introducción de una a en la forma que analizo, constituye
una de las numerosas irregularidades que se notan en el euskara y que
dificultan su estudio bajo el punto de vista lingüístico . Cualquiera de
las tres formas oyanaen, oyanan u oyanen hubiese sido más lógica,
dada la elisión de la .[, causa de estas transformaciones, que la que
vemos usada en la presente versión . (CAMPION 1884 : 116)
Halaber, Etxarri Anarazko euskaran singularraren eta pluralaren
arteko ezberdintasuna honela zehazten da : (sg .) alabaandako, erriyaandako,
katubaandako eta pluralean : alabendako, erriyendako, katubendako . (ik.
KARASATORRE 1991 : 25)
Hona hemen Basaburuko eta Imozko paradigma :

GIZON
EMAKUME
NESKA

Sing .

Pi .

gízonaán
emákumeén
néskaán

gizonán
emakumén
neskán
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OILO
MUTIL
ARDI
LEHENGUSU

ólloaán
mútilleén
árdiin
Iéngusuún

olloán
mutillén
ardín
lengusún

1 . SINGULARRA
Singularreko eta pluraleko formak alderatuz gero, aise da
konturatzea singularraren eta pluralaren arteko oposaketa, bokal
geminatuaren eta azentuaren distribuzioaren araberakoa dela . Lexemak bat,
bi, edo hiru silaba baditu, lehenengo silaban eraman ohi du azentu nagusia,
eta azkeneko silaban azentu bigarrenkaria .
2. PLURALA
Pluralean, azentuaren aurreraketa gertatzen da eta honen ondorioz
azkeneko silabak hartzen du azentuazioa kasu ergatiboan bezala ; aldi
berean bokal geminatu edo luzearen murriztapena suertatuz .
Basaburuan, bokal geminatu horren arrazoia determinatzailearen
eransketan oinarri daiteke . Azentuaren banaketak eragina du Ondarruko
hizkeran ere, ROTAETXE-K azaltzen duen bezala :
La diferencia entre representaciones vocálicas de las formas
indefinidas y de los paradigmas determinados hacen pensar que las
secuencias determinadas comportan algún elemento ausente en las
indeterminadas . Por otra parte, el contraste de distribución acentual
entre formas determinadas de singular y formas determinadas de
plural, resuelto con la clásica oposición oxitonismol paroxitonismo
aboga en favor de la presencia de *g pluralizador en las secuencias de
plural (ROTAETXE 1978 : 343)
Guk aztertu duguna, ordea, ezberdina da eta alderantziz suertatzen
da Basaburuko herri gehienetan, alegia, oxitonoa/sg . eta paroxitonoa/pl .
erlazioak ez du hemen funtzionatzen .
Azterketa akustikotik ateratako datuak
Kasu ergatiboan bezala, azterketa akustikora jo dugu, eta hemen
daude ateratako ondorioak .
sémiin (singularra) 5 . espek .
sé : 235 Hz
mi- 212 Hz
in- 228 Hz
sé- 32,14 Db
mi- 38,32 Db
in- 39, 86 Db
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Singularrean, esan behar da bi i daudela, edo i luze edo geminatu
bat . Zenbat denbora hartzen zuen neurtu dugu i honek, 88,88 msg .
Honenbestez, frogatzen da silaba luzeagoa dela, pluralekoaren aldean ; azken
honek 62,62 msg-takoa baita . Bi barra bertikalen bidez seinalatu dugu i
luzen horren iraupena, eta argi ikusten da bigarren zatian tonua igotzen
dela : semiin ..
Arazoa da ikustea zenbateko iraupena duten euskal bokalek, benetan
esan ahal izateko silaba luzea edo geminatua denentz . Alde honetatik ere
ikerketarako bide irekiak uzten dira, euskal bokalen iraupena zenbatekoa
den neurtzeko beharra nabarmentzen baita .
Maiztasunaren kurba ikusten badugu, argi gelditzen da tonua
beheruntz doala .

semín

(plurala) 6 . espek .

Maiztasuna

Intentsitatea

1 . s .-> 198 Hz
2. s .-> 232 Hz

1 . -> (-28,4)Db
2. -> (-35,47) Db

Adibide honetan argi ikusten da intentsitatea eta altueraren arteko
korrelaziorik ez dagoela . Pertzepzioan, bigarren silaba da altuena, eta
maiztasunak ere horrela adierazten du . Aldiz, intentsitateak ez du horrela
seinalatzen . Jakina denez, gaztelaniaz ere, intentsitate hizkuntza dela
esaten da, baina halarik ere, maiztasuna da neurtzen duen parametro
nagusiena .
txérriin (singularra) 7 . espek.
Maiztasuna

Intentsitatea

1 . s . - 209 Hz
2.s . - 194 Hz
3.s . - 208 Hz

1 .s .- (-31,45) Db
2.s .- (-42,16) Db
3.s .- (- 40,02) Db

Kasu honetan, maiztasuna eta intentsitatea korrelazioan daude .
Azentu nagusia lehenengo silaban dago, eta horrela agertzen da
maiztasunean ere ; gero bigarren silaban maiztasunaren beherakada dago eta
baita i-ren luzaketa ere .
txerrín (plurala) 8 . espek
Bigarren silaba da maiztasunaren gorakada erakusten duena .
Milisegundotan, lehenengoak, singularrekoari dagokiona 120,5 msg . dauka
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eta pluralekoak 129 msg . Honenbestez, denboraren luzaerak ere ez dirudi
oso parametro ona denik, milisegundutan neurtuz biak berdintsuak
direlako . Hartaz, denborak ez du esanahi haundirik .
Hona maiztasunak:
1 .s . -> 185 Hz
2 .s . -> 237 Hz

V .2 .2 .4 .

1 .s . -> (-34,01) Db
2 .s . -> (-35,92) Db

Kasu datiboa

Lehenengo eta behin azpimarratu behar da, singularreko formek
batzuetan -r- erakusten dutela eta besteetan V-r-V ingurunean dagoenez,
desagertzen dela .

GIZON
MUTIL
DENBORA
EMAKUME
OTSO
ARDI
BURU

MUGAGABE

SINGULAR

PLURAL

Gizoni
MutIlli
Denborai
Emakumei
Otsoi
Ardii
Burui

gizona(r)i
mutille(r)i
denbora(r)i
emakumia(r)i
otsua(r)i
ardie(r)i
burue(r)i

gizonai
mutillei
denborai
emakumiai
otsuai
ardiei
buruei

Hurrengo paradigmek erakusten dutenez, singularraren eta
pluralaren artean, sinkretismoa suerta daiteke . Singularraren eta
pluralaren artean gertatzen den sinkretismo hau, ohizkoa da beste hizkera
batzuetan ere :

La singularidad o pluralidad del sintagma nominal en caso dativo
determinado por el artículo, recurre a la concordancia, y dice
sagárrakemandiztét nere lengúsuari, 'he dado manzanas a mis
primos', -puede ser que emplee la forma sin caída de -rintervocálica por haber vivido en Vizcaya, en Bilbao concretamente,
casi toda su vida, si bien ahora reside en Zumaya-, pero saaárrak
emandizkót nere lenqúsuari, 'he dado manzanas a mi primo' ( . .)
saqárra emotzát umíai, 'le he dado una manzana al niño', frente a
saqárrak emotzét umíai . 'les he dado manzanas a los niños, sin que
realizara la concordancia con los casos nominativos aunque sí con los
dativos, a pesar de que en estos últimos no hacía distinción en cuanto a
la determinación singular o plural del artículo . Para Guetaria tengo
registrado nere sémien pelota, la pelota de mi hijo o de mis hijos', y
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nik sagárrak eman diskót nere sémiai, 'he dado manzanas a mi
mis hijos' . (IRIGOIEN 1987 : 221)

hijo o

a

Basaburuko eskualdean (Beruete Arrarats)-e bukatutako morfemak
ditugu, hauen zergatia i -> e silaba bukaerako erregelan datza, 9 .an hain
zuzen ere .
i---> e /

{ #}
{ C}

Aldaera hau aukerakoa denez, beste hauekin -ai,-ae, are txandakatzen da,
hauek direlarik ingurune honetako morfemak.
1)-a,-o # edo -a,-o C .
ULTZAMA
BASABURUA

> -ai, ari (gizonari, neskakoai, gizonai)
> -are, ae, ai (olloare, illoae, ¡¡loa¡)

2) Eta beste hauek -i, -u edo -i,-u C bukatutako izenkientzat .
ULTZAMAN
> -ei (ardiei)
-re
medikure, lehengusure,
BASABURUA
> -ri,
(ardiri,
olloare, soroare, ardiri (pl) bestiri(pl), semiri (pl), emakumiri (pl .)
3) _C # . Kontsonantez bukatutako mugagabeei, ez zaie zuzenki -i
datiboaren morfema lotzen, batzuetan-e- tartekatzen dute datiboren
morfemarekin lotzeko, hurrengo adibideek erakusten duten bezala :
iñorei
batei
zeñei
norei
horrei
Oskotzei
Karmenei
harrei
Horregatik azpiko aurkezpenerako forma -ri hautatu dugu, eta,
orduan desagertzen denean, bokal arteko posizioan izaten da . (8 . erregelaren bidez zehaztutakoa .
8.

Erregela

[ r] ---> 0/ V

V.

Erregela hau hautazkoa denez, batzuetan, -r-dun formak izango ditugu, eta
besteetan ez .
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Azentuaketa

Basaburua eta

GIZON
EMAKUME
NESKA
OILO
SMO
MUTIL
LEHENGUSU

Imotzen

SG .

P L.

gízonal
emákumiri
néskal
ólloari
sóroari
mútilléi
léngusuúri

gizonái
emakumíri
neskái
olloái
soroái
mutilléi
lengusúri

Salbuespen hau eginik, Goldaratzen eta Etxalekun azentuaketa
berbera gertatzen dela esango nuke . Ergatiboan eta datiboan bezelako
fenomenoa gertatzen dela dirudi hemen ere . Singularrean azentua lehenengo
silaban azentu nagusia, eta bigarrenkaria azkeneko bokatan . Pluralean,
aldiz, azentu nagusia azken aurreko silabara igarotzen da, oxitonoa
bihurtuz . Bokal arteko (-r-) desagertzen bada, silaba batean ahoskatzen
baitira .
Azpiko aurkezpen batetik abiatuz erregelen bidez
zaizkigun errealizazio ezberdinak zehaztuko ditugu :
/(((mediku )

a )
e
0

/( ( ( ardi )

eg )
e
0

[ardiei]

(5) [medikuel]
(6a)
(9)
[medikure]

e
ri )/
0

0

Ultz .
Bas .

(7)
(8)
(8)
(1)

Ultzaman

/( ( ( soro)
u

[s

ri )/

ateratzen

oruai]

eg )
a

0

ri) /

e

0

(7)
(3)
(4)
(8)
(10)
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e

ri ) /
0

(7)
(8)

[ Ip oŕ ei]
Erabilera aldetik, honako hau azpimarratu behar da : batzuetan kasu
datiboaren erabilerak aditzean ez du konmuztadurarik erakusten .
Baztaneraz eta ekialdeko zenbait hizkeratan (Zaraitzueraz), honelakoak oso
arruntak dira . Ultzameraz normalean komunztadura gordetzen bada ere,
fenomeno honen arrastoak eriden daitezke . (ik . IZAGIRRE 1966 : 464)
Norei asi biar dugun eskatzen . Norei eskatzen asi biaugun .

Azterketa akustikotik ateratako datuak
Sémiiri eman diot (singularra)

9.

espek .

ls . - 237 Hz
2.s . - 208 Hz
3 .s .- 183 Hz
4 .s .- 190 Hz
Singularrean, lehenengo silaban du azentu nagusia eta azkenekoan
bigarren azentuaketa . Banda estuko formakinetan argi ikusten da lehenengo
silabatik beherakada dagoela, eta gero formakina igotzen dela azken aurreko
silaban . Bokal geminatu edo luze hori, asimilazioaren seinale da : semea >
semia > semii , edo lengusua > lengusue > lengusuu, eta ondoren datiboaren
morfema . Pluralean, aldiz, bigarren silaban darama azentua, eta bokalaren
luzaketa hori desagertu da .
semírl eman diotet (plurala)

10 .

espek .

1 .s .-197 Hz
2s.- 233 Hz
3.s .- 139 Hz
álábai eman diot (sg .)
a-> 205 Hz
la .-> 215 Hz
ba. -> 172 Hz
i -> 176 Hz
alabál eman diotet (pi)
a-> 223 Hz
la-> 201 Hz
bái-> 237 Hz
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V.2 .2 .5 .

Kasu

partitiboa

Sistematikoa ez bada ere, batzuetan kasu partitiboak datiboak
aurkezten duen antzeko ezaugarria erakusten du kontsonantez bukatutako
lexemetan : -e- bokalaren tartekatzearena . Honenbestez, honelako formak
entzungo dira : lan-e -ik, hitz- e- ik . Forma hauek askoz gertakortasun
gutxiago badute ere, azpiko aurkezpenerako, -rik forma proposatuko dugu,
bestela ezinezkoa litzatekeelako -ik morfemarekin forma hauek azaltzea .
Hauentzat aurkitzen dugun azalpen bakarra, honako hau da :
Ezta laneik. (Ar)
lñooken ezemendu hŕtzeŕk itten . (Ar)

Forma hauek alternantzian gertatzen dira -e- ez dutenekin,
honelako errealizazioak ere baditugulako : Eziago lanik, gizonik, diruik.
Azpiko forma -rik baldin bada erregela baten beharrean gaude, alegia : eŕ
-->ŕ bihurtzen duena silaba bukaeran .
13 .

erregela : ei ---> i/_k

Erregela hau aplikatuz, lortuko ditugu gizonik bezalakao formak :
/((gizon)

rik)/

e
0

0

(5)
(8)
(13)

[gisonik]
Erabileraz den bezainbatean, azpimarragarria da ohizko erabilerez
gain : ezezko perpausetan, galderetan, baldintzazkoetan ; indar enfatikoa
emateko, baiezko perpausetan ere erabiltzen dela :
Gazteik hasi nitzen lanian .
Yeiki bŕar zutela oso aoízík.
Honek maten ditu arrazoñik.
Bai, franko a
gelditu nintzen alargun .
Jubilatzen dire a_4zteik.
. . .kozkortute biño azteik

eta superlatiboarekin ere :
Kotxeik rapídona néria da
Hau de bazkari hobena
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Bokalaren ondoan honakoak ditugu :
Ezta Ídeik (= idirik) izando (Ar) .
Ezta kostunbreik.
Umeik etzuten, etzaitteken karrereik eín .
Partitiboaren morfema -rik forma mugagabeari eransten zaio
baina morfemaren mugak ez du asimilazioa onartzen, ez du mugatzaileak
Basaburuan jasaten duen ohizko asimilazioa jasaten . Hona hemen
Umik (Abs . pl .) eta Umeik (Partitiboa) . Azpiko
ezberdintasuna :
aurkezpenean ere ezberdintasuna dago, hona hemen partitiboarena :
/((ume )

0
[umeik ]

rik)
Partitiboa

(8)

Berriro ere ikus dezagun nola erantzun duten Berueten egindako
honako galderari : Aquí no hay. . . .
Basaburuko eremu honetan, partitiboaren morfema -ek bihurtzen da, i > e
aipatutako irekidura dela eta : V-rik > V - ik > ek
Honen ondorioz forma hauek ditugu Berueten :
eliza-rik
>
arri-rik
>
>
etxe-rik
mendi-rik
>
armario-rik---->
esku
-rik
>
/((eliza )
e
[eliseek]

rik ) /
0
e

elizeek
arreek
etxeek
mendeek
armarioek
eskuek

(5)
(8)
(9)

Erregela hau bi aldiz aplikatzen da hurrengo sekuentzian :
/((harri )
e

rik) /
0
e

(9)
(8)
(9)

[aŕ eek]
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/ (( Ian )

e

[laneik]

V .2 .2 .6 .

rik) /
0

(12)
(8)

Kasu destinatiboa

Jakina da kasu destinatiborako euskaraz bi morfema erabiltzen
direla, batzuek -endako hautatzen dute, besteek -entzat. Lehenengo eta
behin morfema honen erabilpenaren isoglosa markatu behar dugu . Berriro
ere, bereizten duen isoglosak, bete betean zatitzen ditu bi eremu hauek .
-endako : Ultzama, Atetz, Anue
-endako, -entzat : Basaburua eta Imotz
Ikus -rendako/-rentzat isoglosa, 13. mapa.
Imotzen eta Basaburuan hasten da bi morfema hauen arteko
alternantzia sortzen, baina -tzat morfemaren erabilera mendebaldean
dauden herrietan hasten bada, -dako ez da zeharo desagertzen . Maiztasunaz
mintzatzea da egokiena, eta honenbestez esango dugu Basaburuan -tzat
morfema nagusitzen hasi dela, Ultzamak eta Atetzek goi-nafarrera
hegoaldeko morfemari -dako-ri eusten dioten bitartean .
Bestaldetik, eremu guztian, singularraren eta pluralaren arteko
sinkretismoa erabatekoa da, inolako desberdintasun suprasegmentalik ez
dagoelarik: Hau de neskakoandako (para la chica, para las chicas) . Baina
Basaburuan azentuazioak balio morfologiko dauka, aurreko beste kasuetan
bezala .
Hona hemen singularraren eta pluralaren forma batzuk ;
genitiboaren morfemaren gainean jartzen direnez, ez da beharrezkoa
erregela berrien formulazioa .
/((((neskako ) a ) en ) dako )/
0

(10)

[neskakoandako]
/(((neskako ) eg ) en ) tzat )/
a
0
0

(4)
(8)
(10)

[neskakoantzat]
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PITCH
neskántzat (plurala)
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T A

875.4
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T A
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ENERGI A

1014
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neskántzat
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_

; .,
1000
528 .3
oa

597.7

667.1

736.6

875.4

944.9

1014

1084

1153

1223

Basaburua eta Imozko formak

GIZON
EMAKUME
NESKA

SING .

P L.

gizónaantzát
emákumeentzát
néskaantzát

gizonántzat
emakuméntzat
neskántzat

Singularrean, azentu nagusia lehenengo edo bigarren silaban
kokatzen da (lexemak duen silaben kopururaren arabera), eta
bigarrenkaria azken silaban ; honez gain bokal luzaketa edo geminazioa
gertatzen da. Badirudi genitiboa daramaten kasuetan sg/pl ezberdintzeko
hau dela prozedura. Puralean, azentua azken aurreko silabara igarotzen da
destinatiboaren morfemaren aurreko silabara .
Azterketa akustikotik ateratako datuak
Néskaantzát (singularra)11 .

espek .

Azentua, espektogramen arabera, lehenengo silaban agertzen da, eta
bigarrenkaria, azkeneko a-n . Halarik ere, bigarren eta laugarren silaben
artean, maiztasunean dagoen diferentzia 4 Hz-takoa da . Berehala sortzen
den galdera bat honako hau da: noiz da diferentzia bat pertinentea? 27
Maiztasuna

Intentsitatea

1 .s .->
2 .s . ->
3.s . ->
4 .s . ->

1 .s .
2 .s .
3 .s .
4 .s .

238 Hz
201 Hz
138 Hz
205 Hz

->
->
->
->

(-33,43)
(-32,93)
(-37,92)
(-35,43)

Db
Db
Db
Db

Neskántzat (plurala) 12 . espek .
Maiztasuna

Intentsitatea

1 .s .-> 200 Hz
2.s .-> 240 Hz
3.s .-> 160 Hz

(-35,27)
(-30,95)
(-52,02)

Db
Db
Db

Pluralean, azentua bigarren silaban joaten da, bokal intentsoena
azkeneko silaban, bokala ia ia galtzen dela bi
delarik. Bestaldetik,
kontsonante hauen artean (-tzat), horregatik espektograman puntu grisak
besterik ez dira agertzen .
27 Akustikan aritzen diren injenieroek diotenez, hertzioen ezberdintasun horrek
ez du esanahigarritasun haundirik .
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Hurrengo esaldian, aurrekoaren antzeko parametroak errepikatzen
dira . Espektogramak ez ditut emango baina, parametro berberak
errepikatzen dira .
úmiintzát losi

ot

(singularra)

u- 244 Hz
mi- 208 Hz
in- 176 Hz
tzat- 208 hz
umíntzat sosi ot

(plurala)

u- 201 Hz
min- 233 Hz
tzat- 176 Hz

V .2 .2 .7 .

Kasu soziatiboa

Aurrean esan dugunez, kasu soziatiborako bi morfema dira
erabilienak, (-kin eta -ki), bakoitzaren eremua ere zehaztu dugularik .
(i k . IV .5 .2 .4 .)
Ultzaman, singular eta pluraleko formen arteko sinkretismo osoa
dagoenez, honelako formak dauzkagu : Ba naye neskakoaki (con la chica, con
las chicas) .
CAMPION-en gramatikan biltzen da ultzameraren
berezitasun hau ; alegia, kontsonanteen desagerketa suposatzen duena, kasu
soziatiboan eta genitiboan ere :
En el sub-dialecto ulzamés (Nabarra), existe la tendencia a suprimir
las consonantes r y jk y las sílabas .Le y ke lo cual es causa de que se
sacrifiquen al hablar las reglas más elementales de la gramática
(CAMPION 1884 : 78 )
Hona hemen forma hauen bilakabidea :
/(((gizon )
[gizonakin]

a)

ekin)/
0

/ ((( gizon) eg ) ekin) /
a
0
0
[gizonakin]

(10)

(4)
(8)
(10)
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1

Y

1149

1218

:
T fl

1286

Halaber, aipagarria da konfidantza izan, eta esperantza izan,
harritu eta horrelako aditzen erabilera kasu soziatiboarekin egiten direla :
Honekin badut konfiantza
Nere esperantzak zureki dauzket
Nor ezta arritzen aditzearekin?
Basaburuko eta Imozko formak

GIZON
EMAKUME
NESKA
OILO
MUTIL

SING.

PLU .

gízonaakin
emákumeekin
néskaakin
ólloaakin
mútilleekin

gizonákin
emakumékin
neskákin
olloákin
mutillékin

Basaburuan, singular eta plurala ezberdintzeko modua bokal
luzaketa eta azentuaketa izaten jarraitzen du . Berriro ere, singularrean
luzaketa edo bokal geminazioa gertatzen da eta azentu nagusia lehenengo edo
bigarren silaban doa, eta bigarrenkaria azkeneko silaban . Pluralean azken
aurreko silaban ezartzen da azentua.
Azterketa akustikotik ateratako datuak
Mútilleekin (singularra)

13 .

espek.

Maiztasuna
1 .s .->
2.s .->
3 .s .->
4 .s .->
5 .s .->

246
233
200
180
213

Intentsitatea
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

(-31,74)
(-36,88)
(-33,28)
(-36,37)
(-39,97)

Db
Db
Db
Db
Db

Espektogramen arabera, argi ikusten da, maiztasun haundiena
dagoela lehenengo bokalan ; gainera espektogramaren norabidea goruntz argi
jotzen duela ikusten da, gero nabarmenki jeisten delarik . Azentu
bigarrenkaria, aldiz azkeneko bokalan dago . Halaber, singularrean bi -edaudela edo -e- geminatua dagoela ikusten da .
Mútillékin (plurala) 14 . espek .
Azentu bigarrenkaria lehenengo silabara pasatzen da, eta azentu
nagusia 3 . silaban dago, 223 hz dituelako . Baita ere, intentsitate haundiena
duena da (-34,58) . Honenbestez, korrelazioa dago .
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1 .s .- 204
2.s .-194
3.s .- 223
4.s .- 166

Hz
Hz
Hz
Hz

(-381,19) Db
(-39,58) Db
(-34,58) Db
(-42,36) Db

alábaakin Joan naiz (singularra)
a-> 208 Hz
Iá -> 224 Hz
ba-> 196 Hz
a-> 173 Hz
kin ->193 Hz
álabakín joan naiz (plurala)
a-> 236 Hz
lá -> 224 Hz
ba-> 203 Hz
kin -> 245 Hz
Singularrean, silaba altuena bigarrena da, eta azentua bigarrenkaria
azekenekoan . Pluralean maiztasun haundiena azkeneko silaban dago, agian
igoera honek zerikusia dauka posizioarekin, amaiera absolutoan aurkitzen
baita azentua .
V .2 .2 .8 .

Kasu

prolatiboa

Ultzaman-(e)tako atzizkiaren medioz egiten da, agian tzat + ko >
-tako bilakaera gertatu da :
Semetako hartu dute
Hartu dute tontotako
Idukitu dute lagunandako
Morfema honen erabilera nahiko hedatua da ekialdeko euskalkietan (Zub .
Zar .) eta baita GN hegoaldekoetan ere .

V .2 .2 .9 .

Kasu

instrumentala

Kasu instrumentalaren ebakera apikaria orokorra da eremu
guztian, kontsonanteen atalean azaldu bezala. Idatzizko dokumentuetan <z>
agertzen bada ere zenbait kasutan : noren obraz, espiritu sanduen obraz eta
gracíez (Astete) . Gaur egun zalantzarik gabe, esan daiteke, txistukari
apikariaren ebakera nagusitu dela gaurko hizketa arruntean .
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Diakroniari begira, badirudi bilakabide zaharra dela, XVIlgarren
mendeko Urrizolako testu batean, ebakera apikaria testigatzen baita :
aranzas josŕric, izardis beteric (SATRUSTEGUIb 1987 : 51)
Kasu instrumentalaren ebakera apikari hau, oso arrunta da goinafarrera hegoaldeko hizkeretan (Erroibar, Oltza, Goñi), eta ekialdeko
aezkeraz bezala . Baina, neutralizazio hau
zenbait euskalkitan ere,
mendebaldera ere hedatu da, Etxarri Aranatzen, eta Basaburuko herrietan
maiztasun haundia izanik. Goldaratzeko testuetan txandaketa bada ere, maiz
aurkitzen da : pecatues, certas, zutas, irugarrenas, injustonas .
(SATRUSTEGUI 1987b) .
Morfemen erabileraz den bezainbatean, -z nahiz -taz-en erabilera
txandakatzen da : Fedeco gauce guciez, eta Articulo Fedecotaz. Izenordeetan,
ohizkoa denez, -taz erabiliko da : zutez oroitzen naiz.
Bestaldetik, aipagarria da, kasu asoziatiboarekin sortzen den
sinkretismoa, instrumentala erabili ordez, soziatiboa erabiltzen baita,
honako adibideek diotenez :
labanaki in dut hori
boligrafoeki eskribittu .
"Mintzatu" aditzarekin erabiltzen diren morfemak, motibatiboa eta
instrumentala dira : Sobre quién estaís hablando? norengatik ari zate
mintzetzen? neregatik, edo nítez, gizonaz eta gizonagatik, eta baita
posposizioa ere : -en ... .gainean : holako gauzen gañean mintzetu .
dira Gartzaroren erakusle
Azpimarragarria suertatzen
singularrarekin ateratako formak : ik . ECHAIDE-ren (1984 : 133-137 or)
galderak: 'sobre esto, eso, aquello" ; galderaren erantzunak honakoak dira :
okgatik
oika tik
aikgatik
Oroitu aditzak, instrumentala eskatzen du : etzate nŕtez akordatu ;
baina sinestatu aditzarekin -gan , nahiz -z erabiltzen dira :
Jan goikoan siñistatu .
Jainkoaz siñistatzen dut
Basaburuko eta Imozko berezitasunen laburpena
Laburpen gisa, deklinabideari dagozkion ezaugarriak, bereziki
Basaburua eta Ultzama bereizten dituztenak ondoko lerrootan zehaztuko
ditugu :
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a)
Kasu absolutoan
eta ergatiboan,
ezberdintasun
nabarmenenetariko bat, Basaburua Ultzamako hizkeratik
aldentzen duena, bokalen asimilazio erregelaren jokaeran datza .
Asimilazio erregelaren bidez, singular eta mugagabearen arteko
sinkretismoa erabatekoa da /-i,-u/ eta /i,-uC/ inguruneetan
Basaburuan . Bokal altu ez direnetan bukatutako lexemak : -/e,-a,-o/ eta kontsonantearen aurreko bokala altu ez denetan-,
kanpoko aurkezpenean forma diferenteak izango ditugu
singularrean eta mugagabean .
Basaburuan ere, bokal luzaketa eta azentuaketa dira
baliabide bakarrak sinkretismo honetatik aldentzeko, baina
askotan -hizkera laxoan bereziki-, mekanismo hau ere ez da oso
nabarmena . Ultzaman, aitzitik, singular eta pluralaren arteko
sinkretismoa (kasu ergatiboan, genitiboan, datiboan,
soziatiboan eta destinatiboan) erabatekoa da, azentuak balio
bereizlerik ez duela zihurta dezakegu .
Asimilazio erregelak, /-a/-z bukatutako erroei eragiten
die mailegu berrietan ; pastilli, kartik eta horrelakoak sortzen
ditu . Erregela hau hautazkoa da eta analogiaz sortua bide da.
Sg.

Pi .

/pastilla-a/ pastillii
/karta-a/ kartii
/bais-a/ baisi

/pastilla-eg/ pastillik
/karta-eg/ kartik
Ibais-eg/ balsik

b) Basaburua eta Imotzen, aurrean esan dugunez,
singularraren eta pluralen arteko ezberdintasuna azentuaren
posizioan dago eta bokalaren luzeran . Badirudi atzizki plural
batzuek azentuaketa jasaten dutela, destinatibo eta asoziatibo
ezik /-tzat/ eta /-kin/ atzizkiaren aurreko silaban ezartzen
baita azentua ; agian atzizki hauek silaba osatzen dutelako .
Eskema honetan azentuaren portaera ikusten da :
sg.

pl .

erg .
-ak
-ák
dat.
-ai
-á i
genit .
-an
-án
---------------------soziat .
-kin
-'kin
desnit .
-tzat
-'tzat
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V.2 .2 .10 .

Lekuzko kasuak

V .2 .2 .10 .0 .

Sarrera

Euskal deklinabidearen barruan, lekuzko kasuak deritzatenek
azpitalde bat osatzen dute ; hauek badituzte beste kasuetatik bereizten
dituzten ezaugarri semantiko bereziak . Kasu hauek, egon-ibilizko aditzen
-egon, etorri, joan, hurbildu . .- eta antzekoen konplementuak- adierazten
dituzten kasuak dira . Honako galderei erantzunak ematen dizkietenak : 'non
egon', 'nora joan', 'nondik etorri', etab .
Kasu hauek besteetatik ezberdintzen dira egitura ezberdinak
aurkezten dituztelako . Honako hauek dira ezberdintzen dituzten
ezaugarriak:
-Deklinabide mugagabearen -ta- artizkia .
-Pluraleko -eta- morfema .
-Deklinabidearen erregela morfofonologikoen haustura, honako hau
suposatzen duena : ( adib . lurrean 'en la tierra')
-Kasu mugatuetan, -a- morfemaren desagerketa, adib . menditik ;
mendiko, mendira ,beste kasuetan, ordea, agertzen da.
Gainera beste berezitasun bat da bereziki aipagarria : bizigabea ala
biziduna hartzen den, atzizkiek forma bat ala bestea hartuko dute .
Bost kasu nagusi aztertuko ditugu hurrengo lerrootan :
-Inesiboa
-Adlatiboa
-Leku-genitiboa
-Adlatiboa (eta honen barnean Norabide zuzenezkoa eta adlatibo
bukatuzkoa)
-Ablatiboa
Jakina denez, euskararen dialekto guztietan, kasu hauetan ez da
singularrean -a mugatzailea agertzen, kasu inesiboan izan ezik : mendi-tik,
mendi-ko, mendi-re ditugu, baina mendian .
Kontsonantez bukatutako lexemetan ordea, erregela bat behar dugu,
-[e] bokal epentetikoaren ezarketa- bi kontsonanteren artean :
/Iurr-era/

/lurr-etik/

/lurr-eko/

16.garren erregelaren bidez, azaltzen dugu /-a/ bokalaren galera
/-tik/, /-ko/, eta /-ra/ morfemen aurretik doanean . Beraz, ingurune
fonetikoak eragindako ondorioa izan daiteke ez agertze hau .
Hona hemen ROTAETXE-k proposatutako soluzioa :
Es posible pensar, entonces, que la razón por la que el determinante
general quede representado o no en estructura de superficie dependa,
en euskara, de que el morfema que en la secuencia le sigue sea silábico
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o no : -n de inesibo no lo es y requeriría la presencia de a- para
formar sílaba ; -ra y -tik lo son y no necesitarían ser precedidos de
-a ; la explicación basada en hechos contextua/es es, creemos,
aceptable . (ROTAETXE 1987 : 530 )
Baina kasu inesiboak aurkezten du beste jokaera bat . Bokalez
bukatutako lexemek, hurrengo modu honetan egiten dute inesiboa : mendimendian; baina kontsonantez bukatutakoek adb : lan : lanean (ez dute *lanan
egiten).
Atzizki honen erabilera uste baino korapilotsuagoa da, eta
hizkuntzalari asko honetan arduratu dira . Hauen artean aipagarriak dira
JAKOBSEN (1977) DE RIJK (1981) eta MITXELENA (1985), besteak
beste .
Nahiko ezaguna da, mugatzailea tartekatzearen fenomenoa,
kontsideratzen dela . Lekuzko kasuetan singularretan, ez da mugatzailerik
agertzen inesiboan ezik . Arkaismotzat jotzen diren aldaeretan -(e)n izaten
da atzizkia erronkarieraz : etsen, eta zubereraz . eixen, mugagabetasuna (ta-) edo mugatutasuna (-a) adierazten duen ezaugarririk ez delarik ageri .
Badirudi gaur orokorrak diren aldaera mugatzailedunak (etxe-an),
besteen aldean berriak direla28 ; beronen erabilera adlatibora ere hedatu
delarik zenbait euskalkitan . Honenbestez, badirudi mugatzailea
tartekatzearen bilakabidea, berrikuntza dela . MITXELENA-rentzat ere
(1985 : 302) izen berezi eta arrunten arteko ezberdintasunak kasu
inesiboaren ezarketa seinalatzen du : izen bereziek -(e)n hartzen dute, eta
arruntek (e)an mugatzaile eta guztiz, hau da : Gazteiz-en, Irunberri-n
batetik eta etxe-an, lurr-ean bestetik .
Analogia dela eta, maiz kontsideratu izan da -a- hau, artikuluaren
markatzaile bezala, baina honen bidez ezinezkoa egiten zitzaigun
kontsonantez bukatutako errealizazioak azaltzea.
JAKOBSEN-en idea, gero DE RIJK-ek ere hartuko duena, honela
zehazten da : -a- hau ez da artikuluaren markatzailea, baizik eta aintzineko
*ga baten arrastoa. -ga- morfemaren bidez ere azalduko da bizidun eta
bizigabeen arteko lotura, bi hauen artean dagoen ezberdintasun bakarra,
-en genitiboaren morfemaren ezarketan egonik .
Teoria hau baieztatzera dator, lokatiboa adierazten duten zenbait
posposizioren funtzionamendua . Hauek elkartzen dira genitiboaren bidez
28 Hona Mitxelenaren hitzetan :

'Lo importante es que, a mi entender, la
intromisión de -ta- es, a juzgar por todos los indicios, de fecha nada antigua .
Sirva de muestra el inesivo -tan (de donde -tako) : en los verbos, el masdar o
nomen actionis lleva, en el infectum, una -n a secas, en Arratia y alguna otra
zona, -ean (determinado!) en algunos casos, pero nunca -tan y estoy hablando de
lo que , sin duda con razón, se ha venido llamando inessif archaique' .
(MITXELENA 1992 : 364)

428

bizidunetan : aitaren aitzinean, baina ez dute genitiboaren beharrik
bizigabeetan : etxe aitzinean . ( i k . D E RIJK 1981 : 91)
Bokal arteko -g--ren desagertze hau, lehenago aipaturiko bi
erregelaren bidez azal daiteke :

7.-e epentetikoaren ezarketa bi kontsonanteren artean .
8 .-g->0/V V

> Ian + e +gan ---> lanean
Ian + ga + n
mendi + ga + n ---> mendi + gan ----> mendian
DE RIJK-ek seinalatzen du honako hau ere : ga elementu hau ez da
agertzen lokatiboan izen berezietan ; toki-izena den hitz batekin ez baitauka
zereginik, erredundantea izango bailitzateke . Beraz, leku-izenetan beti
izango genuke : -n desinentzia bakarra (Eibarr-en, Bilbo-n) .
DE RIJK-en hipotesi hau ongi heldu zaigu hemengo inesiboaren
errealizazioak azaltzeko ere, proposatutako erregela hauek euskara osorako
balio baitute . Gure eremuan aurkitzen diren formak Adb . : mendien, mendin,
itxin, bidin etab erraz azal daitezke ; -a-ren desagerketa eta murrizketa
berankor baten medioz .
SALABURU (1984 :190) ere hipotesi honetan oinarritu da, leku
denborazko Azpiko Aurkezpeneko formak ematerakoan, honako forma hauek
proposatuz :
1) N (Lekuizenetan)
2) GA (Bizidunekin)
3) ga, ta eta n bestela
N marka agertzen den lekuan -a,-tik eta -ko ere ikusi behar d ira .
G A eta TAN markaren aurrean, artikulu singularra nahiz plurala agertuko
da
Gure proposamena, kasu inesiboaren eta adlatiboaren azpiko
aurkezpeneko formak azaltzeko, honako hau da : kasu inesiborako -gamorfema proposatuko dugu . Bestaldetik, adlatibora eta leku genitiboa,
inesiboaren desinentziaren gain eraikiko dugu, alegia : mendi + a + n + ko
edo mendi + a + n + tik. 29 Kasu bakoitza aztertzerakoan azalduko dugu
zehazkiago .
Halaber, aipagarria da ROTAETXE-k proposatzen duena morfema
mugagabeari buruz : beronen ustez, mugagabeetan ezartzen den -ta-

29 Hauen azpian, ga inesiboaren morfema egongo da, baina kontutan hartu behar
da azpiko aurkezpenak zein mailatan ezartzen diren, gan proposatuz forma
abstraktuegiak aterako lirateke, artikulu sg . eta pl . gaineratu behar baitzaizkie .
Horregatik hau nahiago izan dugu .

429

morfemak ez du mugagabetasuna bakarrik azaltzen, nolabaiteko masa edota
ugaritasuna baizik. 30
ROTAETXE-k ongi dioenez :

Tenemos en el corpus frases que parecen permitir atribuir a este
infijo no sólo un valor de "indeterminación" sino también un
significado próximo a "cantidad, abundancia indeterminada
larráñetan jan daul 'ha comido cantidad de pescado (en cantidad de
pescado. .) o sagárretan jan daul "ha comido cantidad de manzanas (en
cantidad de manzana), siendo el paradigma el indeterminado como lo
demuestra la expresión homóloga : logítan jan daul ha comido mucho
pan, cantidad de pan . (ROTAETXE 1978 : 519)
Honenbestez, hauek izango dira guk aplikatuko ditugun erregelak :
NON

ga
ga

n
tan

NORA(ÑO)

ga
ga
n
tan
n
tan

a(ño)
taa(ño)
tik
tik
ko
ko

NONDIK
N=

Leku denborazko kasuetan erabiliko ditugun ohizko erregelak hauek izango
ditugu :
(14)[] -- >rN V :ta+a>tara
(15) r --> 0 / ta_ik : etxeetarik -> etxeetaik
(16) a -> 0/
tik
ko
ra
(17) gt --- -> t
(18) n
--> 0/ tik
_
(1) [+ SIL¡] --> 0/ _[ + SIL¡]

ko

Erregela honen bidez, bi bokal tinbre berekoak elkartuz gero, bat
bakarra bihurtzen dira . Hurrengo lerrootan, kasuz kasu azalduko dugu,
baina orain azpiko aurkezpenetatik abiatuz aterako ditugu azaleko
aurkezpen batzuk :

30 Forma hauek proposatzen ditu :
Morfema de inesivo ; -n
Secuencias : Determ . Sing . B + a-n ;
Determ . Plur . B- eg-e-ta-n ;
Intederm . B -ta-n

430

/(((((atar¡ )

eg) ta) n) ko)/
0
0
[atarletako]

/((( oian)

a) n)

tik)/

•

0

(17)
(18)

•

[o lanetik]
/((( lur)

a)

n)
0

0

•

ko)/

[Iurreko]

/((((( soro)

eg)

ta) n) ko)/

•

[soroetako]
/(((( etxe)

0

a) n)
0

ko)/

•

[etxeko]
/(((( lur)

•
i

/((((( oian)

ga)

a)

0
0

n)/

0

eg)

•

ta)

n) ko)/
0

(18)
(16)
(7)

(18)
(16)
(7)

(17)
(18)

(18)
(16)

(7)
(3)
(8)
(1) [lurrian] Ultzaman
(6) [lurrin] Basaburuan

(17)
(18)

[olanetako]

V .2 .2 .10 .1 .

Kasu inesiboa

Aurreko lerrootan, kasu honen azpiko aurkezpenari buruzko
zenbait datu adierazi dugu . Orain, gure helbura azterketa diatopikoa egitea
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izango da, hots Basaburuan eta Ultzaman ateratzen diren errealizazio
guztiei buruzko banaketa egitea . Honetarako singularra eta pluralaren
morfemak, bokal guztietan bukatutako lexemekin elkartu ditugu eta
honelako banaketa diatopikoa agertuko zaigu .
Singularreko eta pluraleko formak aztertu ondoren, hiru eremu
nagusi aterako zaizkigu ; hain zuzen ere, determinante plurala
eransterakoan sortzen diren isoglosa berberak errepikatuko direlarik .
Hona, bada, aipatutako hiru eremuak :
1 . Taldea : ULTZAMA, ATETZ, ANUE eta Muzkiz
2 . Taldea : Etxaleku, Eraso (IMOTZ)
3 . Taldea : Beruete, Arrarats, ltxaso (BASABURUA)
Lexema guztien azkeneko bokalak hartzen baditugu eta hauei-n
inesiboaren morfema eransten badiegu, honako hau izango dugu (hemendik
aurrera, herrien izenen ordez zenbakiak erabiliko ditut, eta zenbaki
bakoitzaren barruan besarkatzen dituen herriak sartuko dira)
Goiko bokalekin bukatutako lexemetan honako banaketa dugu :

-L__-Y-z

bukatutako

lexemak

2 . 3 .TALDEA : - in, un
1 . TALDEA : - len, -úen
2 .3 .BASAB .ETXALEKU
/famili-ga-a-n/
/herri-ga-a-n/
/ultzi-ga-a-n/
/guzi-ga-a-n/
/esku-ga-a-n/
/larru-ga-a-n/
/buru-ga-a-n/
/negu-ga-a-n/

- I n
familin
herrin
ultzin
guzin
-un
eskun
larrun
burun
negun

1 .ULTZAMA
-ten
familien
herrien
ultzien
guzien
-uen
eskuen
larruen
buruen
neguen

/-e/z bukaturiko lexemekin, ordea, honako banaketa dugu :
-e-z

bukatutako

lexemak

3 . TALDEA : -in
1 . 2 . TALDEA : -ian
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/itxe-ga-a-n/
/bide-ga-a-n/
/igande-ga-a-n/
/urte-ga-a-n/

3 .BASABURUA
ETXALEKU
-I n
itxin
bidin
iandin
urtin

1 .2 .ULTZAMA
-Ian
itxan
bidian
igendian
urtian

Kasu honetan, banaketa ezberdina suertatzen da . Murrizketa osoa ez
da gertatzen Basaburuan besterik, beste eremu guztiann -ean > -ian egiten
dutelarik .
Basaburuan ere, gaztelaniatik mailegatutako hitzetan, nahiz /- al-z
bukatu, aurreko silaba /-i/ baldin bada, bukaera ere /-in/ izango da :
/Frantzia-ga-n/
/Peskaderia-ga-n/

-> Frantzin
-> Peskaderin

Kontutan hartu behar da Berueten eta Arraratsen , i > e egiteko
joera haundia dela, eta honen ondorioz -in, -en txandaketa dela eta
Kasu
honelakoak aurkituko ditugula : menden/mendira, urten/ urtin .
adlatibora ere hedatzen da : mendee joan da biltzen du ETXAIDE-k (1989 :
318)
-o-z

bukatutako

lexemak

/-o/-z bukatutako lexemekin, eremu guztian bukaera antzekoa
izango dugu, -oan/ -uan-en artean txandakatuko da :
1 .2 .3 . taldeetan : -uan /-oan
Ultzamako herrietan ixteko joera haundiagoa da, -wan gorunzko
diptongoa ebakitzen delarik gehienetan . Halarik ere, hizketa zainduagoan
-uan/-oan-en arteko txandaketa testigatzen da . Horregatik bada banaketa
diatopikorik ez dut hemen zehaztuko, eremu guztietan txandaketa agertzen
baita .
ULTZAMA, IMOTZ, BASABURUA
/segido-ga-a-n/
/leyo-ga-a-n/
/ago-ga-a-n/
/kanpo-ga-a-n/

segidoan/segiduan
leyoan / leyuan
agoan/ aguan
kanpoan / kanpuan
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kontsonantez bukatutako lexemak
Kontsonantez bukatutakoetan, aurreko silaba altua edo behekoa
izanik, beti asimilazioa suertatuko da Basaburuan :
1 .2 . taldeetan : -ean, -Ian-en arteko alternantzia suertatzen da . Dena
den, Ultzaman azentua lehenengo silaban doa eta diptongoa egiten da (jan] .
IZAGIRRE-k ere horrela markatzen du .
3 . taldean : -in .
testigatzen da

Basaburuan, berriro ere

/lur-ga-a-n/
/egun-ga-a-n/
/elur-ga-a-n/
/bat-ga-a-n/
/tren-ga-a-n/

-ean > -in

murrizketa

1 .2.ULTZAMA
ETXALEKU

3.BASABURUA

lurrian
egunian
elurrian
batian
trenian

lurrin
egunin
elurrin
batin
trenin

Egin dezagun, laburbiltzeko azterturiko eremuen banaketa
diatopikoa . Eremuaren zutabean, 1, 2 eta 3 zenbakiek ordezkatzen dituzte
goian azaldutako eremu ezberdinak .
Inesiboa
Eremua
1

/-u/-z bukatutako lexemak
eskuen

Eremua
1

/-i/-z bukatutako lexemak
mendien

2
3

eskun
eskun

3

mendin
mendin

Eremua
1
2

/-e/-z bukatutako lexemak
bidian
bidean

Eremua
1
2

/-C/-z bukatutako lexemak
egunian
egunean

2

3

3

bidin

egunin

Irudi honetan aztertzen da ixketa eta murrizketaren gradualtasuna
hiru eremuetan . Hauek dira atera daitezkeen ondorioak :
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1) Murrizketa gehien jasotzen duen eremua hirugarrena da (Basaburua)
2) Errazago suertatzen da asimilazioa -n edo -k dagoenean morfema
bukaeran . Esandako hau 2 . eremuan argi ikusten da : Etxalekun ; transizioa
erakusten duen herria izanik . Herri horretan, mendie dugu, baina mendik,
mendin .
Basaburuan, kontsonantez bukatutako formetarako, 6 . erregela,
ixketa eta murrizketa eragiten duena, ezarri behar zaie : oianin, lurrin,
batin eta horrelakoak lortzeko .
Ondorioak
Aurreko eskemaren bidez, aldaera guztiak maila diatopikoan bildu
ditugu . Esan behar da nahiko tinkotasunez atxekitzen dietela markatutako
eremuek, guk emandako aldaerei, batzuetan alternantziak aurkitzen badira
ere . Adib . Erbitin, bigarren eremuaren barnean kokatua, gehienetan sg .
ardíe eta pl . ardik egiten du baina batzuetan txandaketaren adibideren bat
aurki daiteke : sg . atar/e, pl . atarik.
Txandaketa hauek alde batera utzita, goazen ondorioak ateratzera :
Parametro batean ohartuko gara, bokal ixketa eta asimilaketa
zehazten duen horretan, hain zuzen ere . Agerian dago erregela honek
eragiten duela 3 . eremuan gehienik, aztertutako lau ingurunetan jasaten
baitu .
Ikus dezagun eremu bakoitzak non jasaten duen asimilazioa eta ixketa :
3 . eremuan (Basaburuan) : -i, -u, -e bokalez bukaturiko lexemekin,
singularrean eta pluralean, eta kontsonantez bukaturikoak + inesiboa .
Adib : mendi, mendik, mendin, buruu, buruk, burun, bidi, bidik, bidin
eta, goizik, goizin .
2 . eremuan (Etxalekun) : -i eta -u bokalez bukaturiko lexemetan +
plurala eta inesiboa : mendik, mendin eta buruk, burun .
1 . eremuak ez du mota honetako asimilaziorik jasaten .
Guzti honengatik, honako hau ondoriozta dezakegu : erregela hau
errazago betetzen da, hots, errezago asimilatzen da morfema bukaeran .
Alegia, 2 . eremuak, transizioa markatzen duenak, hori adierazten du argi .
Kurtsibaz idatzitako letrak begiratu besterik ez baita egin behar . Zeren-i
eta -u bokalez bukatutako lexemekin, absolutu singularrean, hurbileko
asimilazioa bai, baina ez du bestelako asimilaziorik onartzen, alegia : burue
eta mendie izango ditugu ez *buruu, mendŕ . Aldiz morfema bukaeran _k#
eta_ #n inguruneetan, asimilazioak gertakortasun haundiagoa izango du .
C
#n ingurunean ere asimilazioa gertatzen da 3 . eremuan .
2 . eremua, -geografikoki erdialdean dagoena- transizioa markatuko duena
izango da.
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V .2 .2 .10 .2 .

Kasu

adlatiboa

Honako hauek dira kasu adlatiborako azpiko aurkezpena aplikatu
ondoren ateratzen diren morfemak .

i,u edo ŕ,u C : -e,-re, adib . mendire, Madrille . Hurbileko asimilazio
bokalikoaren erregela honek txandaketak erakusten ditu, batez ere
Basaburuan .
a,e,o edo -a, e, o C :-a, -ra: adib . etxera, Burgosa, Elsora .
Adlatiboaren morfemarako -a proposatu dugu, proposa zitekeen -ra
ere ; jakina denez bokal artean dagoenean, maiz askotan desagertzen da bokal
ahulketa dela medio ; honen ondorioz -a entzuten da hizketa arduragabekoan
eta arinean . Baina -ra proposatuz, azpiko aurkezpenerako zaila litzateke
honelako adlatiboaren burutzapeank azaltzea : Muzkitze, Larraintzarra,
Oskotza, Burgosa . Honetarako, Ozkotzera -> Oskotzea -> Oskotza emango
lukeen erregela batzuk beharko genituzke, hauetatik azkenekoa e +a -> a
beharko litzateke, eta ez dugu uste euskaraz horrelakorik asko dagoenik .
Edo Muskitze lortzeko, hau izango genuke :
Muskitz + ra > 'Muskitzera > 'Muskitzea > 'Muskitze ?
Argi dago, erregela hauek ez direla bidezkoak, gainera azkeneko -e
hurbileko bokal asimilazioaren ondorioa da, a -> e/i,u_ ; zeren ingurune
hau ez dagoenean -a baitugu, adib . Zarrantz + a -> Zarrantza eta Muskitz
+ a -> Muskitze . Horregatik -a hartzea erabaki dugu, eta erregela hau
aplikatzea, alegia [r] tartekatzea bi bokalen artean, euskaraz askoz
naturalagoa den erregela .
14.

erregela : [ ] --> r / V_V

Hona aplikatu behar diren erregelak, forma hauek lotzeko .
/(((oyan)

ga )
e
0
0

[oyanera]

a )

0

/((((mendi) ga) eg)
0
0
0
[men djetara]

a)/

(7)
(8)
(1)
(14)
(16)

r

ta)

a)/

r

(8)
(10)
(17)
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/((Muzkitz)

a)/
e

(6)

[mus klcen]
Basaburuan eta Imotzen bokal arteko -r-ren frikapena ¡a
erabatekoa da, kontsonanteen sailean jadanik azaldu dugunez . Honetaz ¡anda,
azkeneko bokalaren luzapena sortzen da, bokal geminatua ematen duelarik
zenbaitetan . Guk azentuatua jarri dugu beheko zerrendetan, jakina denez,
bokal azunduna gehienetan luzea izaten da . Horrela bada, hauek dira eremu
honetako ohizko ebakerak .
Basaburua,

Imotz
méndiá
Burgéteá
kánpoá
Léitzeá
kárriká

montóneá
tabérnetá
honeá
pestá
alórreá

Etxarri Aranazko burutzapenak antzekoak dira, singularrerako :
azentuaren ordez, bokal geminatua gertatzen da : plazaa, etxiaa, erriee,
zuluaa, lekuee, eta pluralerako : plazetaa, etxetaa, erritaa . (Ik .
KARASATORRE 1991 : 27)
Ultzaman aldiz, -r- bokal artekoak iraunkortasun gehiago dauka,
hauek izanik ultzameraren forma arruntak . Zerrenda honetan azentuaren
ezberdintasuna ere agerian gelditzen da : ultzameraz -ra-ren aurreko
silaban kokatzeko joera dago gehienetan . Adibide hauetan ikus ditzakegu :
karrikéra, eskolára, balsára, itxéra, guatzéra eta Basaburuan eta Imotzen
azkeneko silabara pasatzen da : kanpoá, karriká, oŕaneá .

Auze
Lizeso
Elso
Urruzola

kontestatzéra
goittíre
billetzéra
eskolára
Iruñéra
balsára

Auzéra
lekúre
hoitára
tasketára
tabernetára

Ultzama

Etxaleku, Basaburua

Auzéra
Lizesóra
Elsára
Urruzolara

Aúziá
Lízesoá
Elsoá
Urrízolá

Etxalekun, berriro ere, transiziogunea agertzen zaigu, batzuetan
Ultzamako deklinabidea eta azentuaketa izanik eta besteetan, Basaburuko
frikatizapen sistematikoa . Honenbestez, Imotzen -a- eta -ra-dunak izango
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ditugu . Alternantzia sartzen hasten da, eta Basaburuan ia frikapena
erabatekoa da . PAGOLA-ren (1992) datuetan ere agertzen da alternantzia

alorreá, kanpoá, Goizuetá, Beteluá, Panploná, oyaneá, eta oyanéra .,
Lŕzesóra ta Elsóra beste aldetik .
hau :

Izen

bereziak

-a . -e .-o-C

inaurunea+a

/Burgos- al
/Asturias-a/
/Zarrantz-a/
/Oskotz-a/
/Gorrontz-a/

Burgosa
Asturiasa
Zarrantza
Oskotza
Gorrontza

-i . -u C ingurunea + a
/Dreindin-a/
/Arraitz-a/
/Iruzitz-a/
/Muzkitz-a/
/Madril-a/

Dreindiñe
Arraitze
Iruzitze
Muskitze
Madrille

Bokalez bukatutakoak+ a
Illarregi
Eltzaburu
Auze
Elso
Izen

Illarregire
Elzaburure
Auzera
Elsora

arruntak

Kontsonantez bukatutakoak + a
/oyan-a/
/bazter-a/
/monton-a/
/alor-a/
/lur -a/

Sg

oyanera
bazterrera
montonera
alorrera
lurrera

Pl .

oyanetara
bazterretara
montonetara
alorretara
lurretara

-i-z . u-z bukatutakoak +a
toki
iturri
herri
putzu

Sg

tokire
itturrire
herrire
putzure

Pl .

tokietara/tokitera
iturrietara/i turritera
herrietara/herritera
putzuetara/putzutera
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Berueten eta Itsason (Basaburua), bokal asimilazioa dela eta, eta
bestetik, i -> e erregelaren ondorioz : mendeé, ehizeé errealizazioak izango
ditugu singularrean . Forma hauek Ultzamakoetatik aldentzen dira, eta
ondoren aplikatutako erregela batzuen bidez azalduko ditugu .

-a. -e. -o-zbokalez bukatutakoak+a
Sg.

karrika
itxe
soro

karrikera
itxera
sorora

Pl.

karriketara
itxetara
soroetara

Honainokoa laburbilduz, lau puntu hauetan zehatz daitezke bi eremu
hauek ezberdintzen dituzten ezaugarri nabarmenenak :
a/Ultzaman, -ra morfema izango dugu, azentua azken aurreko
silaban doalarik, Basaburuan eta Etxalekun -á.
b/ Basaburuan, hurbileko bokal asimilazioa ez
da horrelako
maiztasunez egiten, eta alternantziak hasten dira areagotzen
cl Ultzamako deklinabidea, azentu aldetik askoz markatuagoa da, eta
azentua azken aurreko silaban ezartzen da : Ilarreg(re, Auzéra
(Ultzaman) eta Auziá, montoneá (Basaburuan)
V.2 .2 .10 .3 .

Leku genitiboa

Leku genitibo kasurako, "Nongo" galdetzaileari erantzuten
dionerako, azpiko aurkezpenerako, MITXELENA-k dioenez, mendiko egitura
ateratzeko, mendi + a+ n+ ko egitura proposatzen da . Ablatiborako ere,
azpiko egitura beretik abiatzen gara, zeren MITXELENA-k dioenez (1987 :
281) -ko eta -tik aldi-hitzetako -n-ak zenbait aldiz uxatu badituzte ere :
oraiko, egutik, egudanik, besteetan mantentzen dira. Hor ditugu : hemendik,
oraindik, oraingo eta.. Beraz, n-ak inesibo morfemak dira . Guk ere azpiko
forma hauetatik abiatu gara, zeren uste baitugu, inesibo morfemak leku
batean egotea adierazten duela, abiapuntua, eta honen gain ezartzen dira bai
-ko eta -tik morfemak .
Hona nola deklinatzen den kasuz hau:

lur
leku
izter

Sg

lurreko
lekuko
izterreko

Pl.

lurretako
lekuetako
lekuteko
izterretako

Mugag.

lurretako
lekuteko
izterretako

Azpimarragarria suertatzen da honako hau : batzuetan hurbileko
bokal asimilazioaren erregelak funtzionatzen du eta pluralaren morfemari
ere eragiten dio : lekuetako > lekuteko edo eskuetara > eskutera bilakatuz.
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Aurrean azaldu dugunez, leku kasuetarako beharko ditugun
erregelak, goian aipaturikoak izango dira, eta azkenik, 18 . erregela. Honen
bidez, -n- desagertuko da, tik eta ko morfemak aurrean doazenean .
18 .

erregela :

/((((mendi)
[mendiko]

n --> 0/

a) n)
0
0

tik,ko

ko)/

/(((((mendi) eg) ta)
0

n)
0

(18)
(16)
ko)/

(17)
(18)

[mendietako]

V .2 .2 .10 .4 .

Norabide zuzenezkoa

Ultzamako euskaraz GN hegoalde guztian, eta GN iparraldeko zenbait
azpieuskalkitan bezala (Baztan, Bortzirieta) zuzenbidea adierazteko
morfemak ez dira -rantz -runtz . Hauen ordez, aldera posposizioa
nagusitzen da : mendialdera, itxaldera . Halarik ere, zenbaitetan, -ta
morfema agertzen da adberbioen deklinatuetan ; hauek forma fosilduak
direla esan dezakegu . Hain zuzen ere, posposizioa erabiltzeko zailtasunak
dauden inguruneetan, -ta morfema erabiltzen da : harata, honata, horrata .
Forma hauek, mugaz bestaldeko iparralde osoan eta Erronkarin
erabilitakoaren
-Norat kasuaren arrastoak bide dira- ; halaber,
goinafarrera hegoaldeko zenbait lekutaraino hedatzen dira, eta baita
Nafarroa Garaira ere . MITXELENA-k Errenteriako hizkeran erabiltzen
diren noapatt (eta nolazpatt, baina hauen aldamenean, 2 . osagaia b- duten
norbatt, nonbatt . .), atzeapire, aurreapire . . . bezalako adibideak aipatu
zituen uste honen sendogarri . Hitz konposatu hauetako bigarren osagaia -pherskari ahoskabez hasteak, lehenengoaren bukaeran, beste herskari bat
izana dakarrela dirudi, -rat atzizkiarena izan zitekeen herskaria hain
zuzen ere .
Badirudi beraz, mendebaldeko -(e)rantz atzizkiaren eta beronen
aldaeren baliokidea izango genukeela -(e)rat hori . MITXELENA-ren (ik .
VILLASANTE 1978 : 123-124) aburuz bada, edo izan da behinik behin
halako ezberdintasun bat atzizki bi hauen artean :

La distinción -ra/-rat (sufijo que sólo se da donde falta -rantz etc.,
y viceversa) parece indicar, en época antigua, dirección, con
término de movimiento/ dirección sin término
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Beste autore batzuen arabera, ordea : LAFON, eta LARRASQUETek 31 , (1939) hurbilketa, eta egonaldiaren luzaroan ezartzen dute bi
atzizki hauen arteko ezberdintasuna :
a)-rat atzizkiak zerbaiten barruan sartzen dela, bertan luzaro
irauteko asmoz, adierazten du .
b) -ra atzizkia nonbaitera edo zerbaiti hurbiltzea, baina barrura
sartu gabe ; edota nahiz barrura sartu, berehala irteteko asmoa adierazten
du.
Bestaldetik, azpimarratu behar da bigarren eta hirugarren graduko
erakusle adlatiboaren forman -ra atzizkiaren erabilera pleonastikoa
agertzen dela : horrara, harara . Forma hau , goi-nafarrera hegoaldekoan ere
usu suertatzen da .

V.2 .2 .10 .5 .

Adlatibo

bukatuzkoa

Kasu honek, bide edo ibilaldi baten azken muga adierazten du, eta
-raño atzizkiaren bidez azaltzen da . Kasu adlatiboan adierazitako guztia
aplika dakioke kasu honi ere . Erabilera aldetik, aipatu behar da arte/artio
parearen arteko txandaketa . (Ik. posposizioen saila : V.2 .2 .1 .1 .)
Deklinabide atzizki hau erabiltzen da lekua adierazteko, baina
batzuetan ere denborazko adberbioekin ere agertzen da : egundeño (= inoiz),
oraño, gaurdaño/gaurrarte, lendaño . (Ik. ECHAIDE 1984 : 126-tik-130ra galderak) . Besteetan, arte posposizioa eta -aŕno elkarrekin erabil
daitezke : oaiñartiño (Gar), hamar urte artaño, oraŕartaño usu aurki
daitezke .

V.2 .2 .10 .6 .

Kasu

ablatiboa

Kasu ablatiboan -tik morfema dugu singularrean eta -tatik, -talk
pluralean, ez da inoiz -taxik morfema testigatu pluralezko kasuetan .
Singularrean ere inoiz ez da -rik bakarrik aurkitu . Dokumentu idatzietan
-tatik eta -taŕk agertzen zaizkigu : gucietaic (B 1 9), deseyo gachtueta j c
(A5), gure becatuteic (B12) . Halarik ere -t- mantentzen dutenak ere
badaude : etsai-etatic (B11) .

31 LARRASQUET, 1939 ; Le basque de la Bass-Soule orŕenta/e, Paris, Klincksieck .
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Honenbestez, bi morfema ditugula esan dezakegu, oso zaila
suertatzen baita -tatik > -taik bilakabidea gertatzea . Ziurrena *tarik >
-talk bihurtzea da, bokal arteko -r-ren desagertzea oso arrunta baita .
Bestaldetik, banaketa geografikoari dagokionez azpimarratu behar
da isoglosa batek zatikatzen duela gure eremua deklinabide morfema honi
dagokionez : -tik(e)n I-tik banatuz . Lehenengoa Basaburuan eta Imotzen
agertzen hasten da, berriro ere Gipuzkoa alderagoko eskualdeetan, bokal
harmoniaren eraginez : tik-an > tik-en eginez, honelako formak izanik :
nigandiken, etxetiken .
Ikus -tiken/ -tik isoglosa, 14 . mapa
Ultzaman, Anuen eta Atetzen ordea, ez dago erabilera honen
arrastorik . Bide batez aipatu behar da -an morfema ez zaiola partitiboari
eransten, eta 'etxerikan eta horrelakoak ez direla testigatu .
Baina denborazko -lanik morfemari eransten zaio . Hona hemen
Beramendiko forma hauek: Itten daudeleiken, ikusten dioteleiken eta baita
baizik, edo zergatik-ri : baiziken eta zeatiken bihurtuz . Halaber,
motibatiboa eta adlatibo bizidunetan : haiengatiken, nigandiken .
AZKUE-k argi adierazten duenez, inolako balio morfologikorik ez du
morfema horrek :
Muchos en AN, G, L añaden ad libitum a este artículo indefinido la
enclítica an (. .) Esta enclítica no significa nada, ni siquiera añade o
quita matiz de signifŕcacion al vocabulario . Y no se emplea porque ik
sea artículo o por su carácter de indefinido, sino sólo por su
sonsonete . (AZKUE 1969 : 275)

Bestaldetik, goi-nafarrera hegoaldekoan eta Baztaneraz bezala, -ti
atzizkia erabiltzen da beti honako lekuzko adberbioetan : goitti, beitti.
Badira beste kasu batzuk zeinetan azkeneko -k ez den agertzen : gogoti.
Bilakabide hau arrunta da Bizkaiera zaharrean eta Xubereraz (etxeti,
kebenti, Ansoti) eta Nafarroako mendebalderagoko hizkeretan . Burundara,
adibidez, -t- ren presentzia zeharo galdutzat eman daiteke .
MITXELENA-k dioenez (FHV : 236), zaila suertatzen da, azken
posizioko kontsonante horren desagerketa, batez ere beste batzuek
mantentzen dutenean, adb . -(r)ik. Honen ondorioz azkeneko herskari hori,
-k ondoren erantsitako elementua dugu .
-tik, -danik atzizkien banaketari dagokionez, badirudi -danik
erabili dela denbora adierazten duten lexemekin : E. Irukoitzean egindako
galderen arabera, -danik-ek maiztasun gutxiago erakusten du : Berueten
hiru kasutan aurkitu da : barkandik, biergandik eta etxigandik, baina ez
Ultzaman . Beste kasu guztietan -tik erabili da : lendik, noiztik, ordutik,
oraindik, betitik, txŕkitatik, aŕntzinatik, aspalditik .
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(4 . MAPA

Testuinguru fonetikoari dagokionez, hona hemen

zeru
soro
alor
Itxe
biotz

Sg .

PI .

Mugag .

zerutik
sorotik
alorretik
itxetik
biotzetik

zeruetaik
soroetaik
alorretaik
itxetaik
biotzetaik

zerutaik
sorotaik
alorretaik
itxetaik
biotzetaik

Izen bereziak
Zenoztik
Alkoztik
Gorronztik
Esnoztik
.Kontsonantez bukatutakoak
Izen berezietako kontsonanteari -tik morfema eranstean ez du
inolako e epentetikorik hartzen : Zenoztik, bai ordea izen arruntetan :
bihotzetik . (7 . erregela) Aurrean aipatu bezala, eta emandako
arrazoiengatik, determinatzailearen -a- hori ez da agertzen .
Bestaldetik, Ultzamako euskaran, erregela honen arabera, -n, -I +
TIK -> DIK ahoskabeak ahostun bihurtzen dira n,l fonemen ondoren,
kontsonanteen atalean azaldu bezala : Dreindik, Irurzundik, batzuetan
txandaketak erakusten badu ere : Madrildik (B), Usurbiltik, biak biltzen
dira E .¡ . -n .
Aipagarria da, forma mugagaberen eta pluraleko formen artean
sortu ohi den sinkretismoa, beste kasu askotan gertatzen dena : Zein
zeruetaik, bezalako formak ditugu mugagabean .
Pluraleko formetarako, kasu adlatiborako aplikatu beharreko
frikapen erregela
aplikatu behar zaio : -tank > talk . Esandako hau 15 .
erregelaren bidez zehazten da . Pluraleko -tatik forma dugunean, beste
morfema izango da jokoan dagoena -ta-tik, eta honetarako ez dugu erregela
honen beharrik izango . Bestaldetik, 18 . erregelarekin aski dugu,
bokalarteko kontsonante frikarien galketa agertzen da honen bidez :
15 . erregela :
18 . erregela :
/((((

r--> 0/ ta-ik
n --> 0/ tik, rik, ko, ra

etxe) eg)

0

[etxeetalk]

ta)

n) rik)/
0

0

(17)
(18)
(15)
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V .2 .10 .7 .

Ohar

orokorrak lekuzko kasuel buruz

Honako zehaztapenak baliogarriak dira kasu guztietarako :
a) Aurrean esan bezala, nahiz eta mugagaberako badagoen
paradigma bat, batzuetan singularrekoa nahiz plurala erabiltzen dira . Hau
dela eta, honako errealizazioak eriden ditzakegu :

Ze emakumlak garbittu du?
Honbertze gizonei . .
Zer gizonei man diozu?
Zein lekutik mintzetzen zara?
Zer lekure doaye gizon hori?
b) Plural eta mugagabeei dagokien beste zehaztapen bat, -i eta
-u-z bukatutako lexemetatik dator eta
-ta morfeman du eragina . Hain
zuzen ere hurbileko bokal asimilazioaren erregelak eragiten die morfema
hauei honelako formak dituztelarik mugagabeetan :

eskutera
lekuteko
lekuteik
lekuten
Forma hauek pluralean ere erabiltzen dira, sinkretismoa sortuz ;
halarik ere, pluralean beste honako hauek ditugu : lekuetara, lekuetako,
lekuetaik, lekuetan, eta hauekin goian azaldu dugunez, sinkretismoa ere
sor daiteke .
c) Azentuaren ezarketa lekuzko kasuetan aztertuko dugu oraingoan :

ines.
adlat.
leku genit.
ablat.

Sg .

pl .

báso-an
basó-ra
basó-ko
basó-tik

basó-tan
baso-tára
baso-táko
baso-tátik

Ultzaman, lekuzko morfemak preazentualak dira, beti aurreko
silaban baitaramate azentua, bai singularrean eta pluralean . Kasu
inesiboan (-n) morfemak ez duenez silabarik osatzen, -gorunzko diptongoa
ahoskatzen baita adib .(bás wan ]- aurreko silaban joango da azentua . (Ikus
azentu saila . VII atala)
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Pluralean, kasu inesiboan ezik, azentua -etá pluralezko morfeman
doa, beraz -tik, - ko, - ŕa preazentualak izango dira .
d) Bizidunekin erabilitako morfemak
Bizidunekin erabiltzen diren morfemez den bezainbatean ;
azpimarragarria suertatzen da, ohizko formekin batera, posposizioekin
egindako beste batzuk erabiltzen direla, hauekin txandakatuz
Inesiboan : GAN eta baiten eta gañean .
Adlatiboan : GANA eta aldera.
Ablatiboan : GANDIK eta aldetik.
Motibatiboa : GATIK
Askotan bizigabeei dagozkien morfemak ere erabiltzen dira, besteen ordez :
Dauke konfiantza paratuik gizonetan/gizonan gañean
Medikutik torri naiz.
Medikuen aldetik heldu naiz. (Ablatiboa)
Ezaugarri hau, alegia -kasu bizidunetan -gan edo baitan
poszposizioaren erabilerarenak- biziki kezkatzen zuen BONAPARTE . Hain
zuzen ere, 3. sailkapenean hau izan zen erabili zuen irizpidea -gan edo
baitan . Ultzameraz bien txandaketa aurki daiteke : adib . Gerokoa zure baiten

daga

V .2 .2 .11 .

Posposizloak

Hurrengo lerrootan eremu honetako posposizio erabilienak emango
ditut ; hain zuzen ere, ikuspuntu dialektologikotik esanahia haundiena
daukatenak :

ALDE
(0---- r a)
(
n)
Norabide zuzenezko kasurako, ez da -rantz /-runtz atzizkia
erabiltzen, aldera posposizioa baizik . Horregatik ez da deklinabidearen
paradigman sartu .
Mendi aldera yoan eta ez *mendiruntz joan
Zubi aldean dago ibia
Itxaldera torri giñen
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ALTZIN
(-ren
---)
(O ----n)
Zure altziñŕan jarri naiz
Etxe altziñian dago
Altziñékua atzéra
ARIORA (= arabera)
(-ren---r a)
Hori diruen ariora itten da
ARRISKUAN
(-tzeko---n)
-Tzeko . . .arriskuan . " A punto de" adierazpideari erantzunez, baina
bai ...ez ... "bai galdu, ez galdu" ere erabiltzen da .
ARTIO
Posposizioen alorrean, ultzameraz artio da formarik erabiliena,
goi-nafarrera hegoaldekoan bezala, arte + (d)ino -ren laburtzapena (cf .
Axular: oral arteino, 142) . Imotz eta Basaburuan, ordea, arte izango dugu
mendebaldeko formei atxikiz . Zenbaitetan, denborazko posposizio honi,
lekuzko morfema mugatzailea ezartzen zaio : -raŕno eta honenbestez :
arteino izango dugu . Ill artañocuan (ASTETE : A52) eta orainartiño (Garz)
(EI) .
Halarik ere, kontutan hartu behar da DE RIJK-en hipotesi berria
forma hauei buruz, beronentzat artedo > arteo > artio bilakabidea gertatu
da, -do morfema (ikus aurrerago batŕo buruz dioguna) . Honela dio hitzez
hitz De RIJK-ek (1992 : 708-709) :
Conforme caía del uso la vieja desinencia dQ, quedando fosilizada
dentro de unas pocas palabras, el nuevo sufijo se mostraba muy
dispuesto a llenar el hueco . Así, al lado del viejo arteo 'hasta, surgió
arteiño, de arte + iño, empleado por Materre y Axular, y arteno de
arte + no, forma baja-navarra que encontramos en Leizarraga ..
Besteetan (h)arík ablatiboa posposizioaren aurrean erabiltzen da,
nahiz eta idatziz "alic" agertu, bokal arteko -r- > -l- -ren txandaketa ez
da arrotza euskaraz, eta ezta ultzameraz ere : horregatik bada, ahal-en
aditzetik etortzea, ez dugu hain ziurtzat jo : alic eta ongui confesatu artio
(A37), alŕc eta comecatu artio (A41), alic eta Jesu Crisoc ceruco atayec
idiquŕ artio (A14) .
Besteetan, adberbioei lotuta baina denborazko zentzuarekin -raino
darabilte : eratzarri zenetic ordureñoco pentsamentu (A53), comecatu
ondoraño (B45) .
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Zenbait kasutan

-ra

morfema

erabiltzen

du

posposizioaren

aurretik : gauberarte (Garz), nahiz forma hedatuena arratsartio izan .
ATZE
(ren--ra)
(0---- r a)

Ultzaman, atze, aurre-ren ordez, a/tzin eta gibel erabiltzen dira;
hauek direlarik, bi eremu hauek ezberdintzen dituen ezaugarri
aipatuenetariko bat. Lehenengo biak maiztasun haundiagoz erabiltzen badira

ere, gaur egun atze eta aurre-ren erabilpena hedatzen ari da Ultzaman ere .
BAITEN
(-ren . . .)

Nere baiten erraten nuen

BARREN
(-n---(r)a)
Mendien barrena joan zen
BATIO 32 (= batera)
(-reki---)
Anayeki batio
Zureki batio
BEITTI
(0 ----)

BURU
(en----n)

Karrika beitti joan zen
Malda beitti torrŕ ziren

Sei egunen buruen karrŕ zuen

ESKE
(0---- 0)

Genitiboaren morfema ez da behar eske
sintagma mugatua izan daiteke :

posposiziorako, baina izen

Ogiek eske yoan

32

Ikus honi buruz DE RIJK (1992 : 706) .'Es en la Alta Navarra donde se
documenta un vocablo muy interesante para nuestro propósito : bateo (batio) que
significa 'a la vez' o 'conjuntamente'( . .) Forma hauetan : bateo, oraindo, artio
azpiko desinentzia bat ikusten du : -do, honek alatibo zentzua izanen luke, gero
adlatiboaren forma berriak -ra, -etara hedatuko ziren, -do ordezkatuz .
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ESKER
(-i
---0) :
Emakumei esker itten dira lanak
GABE
(-rik --0)
Dudikebe
Oñetakoik gabe
GIBEL
(-ren---)
(0 -- n)
Zure gibelian jarriko naiz
Etxe gibelian utzi dut
GISA
(-en

----0)
Nere gisa in dute oyek ere .

G01
(-tik---ra)
Nahiz eta beiti eta goiti askoz gehiago erabili, gora ere entzun daiteke
nohizbehinka, Izagirreren testuan bezala . Petikora duaye (IZAGIRRE 1966 :
448) (= behetik gora)
GOITI
(0----)

Segi zazu a/dapagóitti, ma/dagóitti.

Jakina denez goitti eta beitti dira abiapuntu lexemak, eta hortik aurrera
deklinatzen dira .
Goittitik beittireño
Goittiko bideóntaik
Goittiar bátzuk eldu ziren béitti
GAIN
(-en

---n)
Holako gauzen gañean mintzetu

Posposizio honek, kasu instrumentalaren papera betetzen du, mintzetu
aditzarekin, -ri buruz ez delarik erabiltzen .
Gffiaz
(-Z . . . .)

Kasu instrumentala erantsiz egiten da -z geroz posposizioa :
confesatuz gueroz (A4)
libretuz gueroz (B9)
iñez gueroz (Al l )
batayetuz gueroz (B34)
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KONTRA
(-ren
----0)

Zure kontra jarriko dire

INGURU
(-0 --) .

Etxe inguruen dabil (lekua)
Hamekak inguruen torri zen (denbora)

KANPO
(-z---ra)
(-tik -- )

Herrikoaz kanpora
Etxetik kanpo ez da ongi bizi

KONTRA
(-ren---)

Goittikoan kontra ez gaŕzke joan

LANDA
(-z
----ra)
Kasu instrumentala behar du landa
morfema .

eta pospozioan -ra adlatiboaren

Articulo Fedezcoaz landara (B21)
Umeaz landara (B30)
Articuluaz landara (A15) .

OW
(0 ---n)

Meza onduan joaŕn naiz

ORDE
(partizipioa----z)
(-ren
z)

Mintzatu ordez lan intzezu
Zure ordez joian naiz ni
PARE
(-en

----0)

Zure parean jarri da

PARTE
----z)
(-en

Zure partez finen dute lana
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V .2 .2 .12 .
a) .

Aditzondoak

Denbora

Aspaldi
atzo
eranegu
aixtion
inoiz
sarri
ondarrean
behin
maiz aski
naski
orañik
artominten
noizbeinka

aditzondoak
len
gaur
laurdenegu
oraz
egundeño
aurki
leenik
behin ere
orañik
gaurgeros
gero
arteka-arteka
aldin, aldin

bier
etzi
etzidamu
bereala/ bela
abantzean
tenore
gerostik
maiz
gero
biramona
neski

Hauetako batzuek -xko atzizkia eraman dezakete, eta baita atzizki
txikigarria den -tto
ere adberbioei lotua joan daiteke : belaxetto,

aspaldixko .

b) . Leku aditzondoak
Erakusleetatik eratorritakoak
Non
Nongo
Nondik
Nora
Noraño
Norata
norako

hemen
hemengo
hemendik
honara
honeraño
honata
honako

hor
horgo/horko
hortik
horrara
horraño
horrata
horrako

han
hango
handik
harara
haraño
harata
harako

yustuan
kanpoan
urruti
beriartan

ondorean
inguruen
aparta
goitti

ertean
erdien
kanpoan
beitti

Beste batzuk
aparta
barnean
hurbil
beriontan
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Beitti, goitti. Monema autonomo bezala funtziona dezake : Adb . yoan ziren

goitti kasu honetan bezala, baina beste kasuetan aposiziotzat har dezakegu :
karrike beitti ta karrike goitti ibili biaugu .

Gibel-altzin/ atze-aurre . Lehenengo biak Ultzaman erabiltzen dira eta
baita GN hegoaldeko hizkeretan eta ekialdekoetan (Aezkeraz) . Bigarrenak,
ordea Imotzen eta Basaburuan aurkituko ditugu, isoglosa nahiko tinko bat
marka daitekeelarik . Halarik ere, atze, aurre adberbioak gero eta gehiago
hedatzen ari dira, Ultzaman ere entzun daitezkeelarik . Isoglosa, beraz
honako hau litzateke :

IMOTZ, BASABURUA : aurre, atze
ULTZAMA : altziñe, gibel
c) Modu aditzondoak
Sail honetan sartuko ditugu testuinguru jakinetan aditzondo gisa
erabiltzen direnak, eta moduzko esaera adberbialak ere :
alferrik
bakarrik
nekes
aurki
hobenen
gooti
biñepin
biñezpin
Baleka-bale 34

antza
aise
aldealdeá
ziurraski
regularki
geroztik
33
banaz bertze

2 .2 .13 .

aurrizkiak

Atzlzklak

eta

guzis
dudikebe
regularki

Hurrengo lerrootan, atzizki eta aurrizki berezienak aipatuko
ditugu . Hemen ez dugu zerrenda guztia emango, gehienak euskalki guztietan
suertatzen direlako ; bakar bakarrik aipagarrienak, edo zeharo hedatuak ez
direnak emango ditut:
-alde
Multzoa adierazten du :
dirualde
eurialde
dirualde bat
eurialde ederra - borrasca
bi ollandalde - dos tandas de pollas .
-anga
Odieta eta Atetz haranetan erabiltzen da: . Ik . AZKUE (1969 : 201)
33 Uno con otro .
34 Por casualidad, a la buena de Dios . Baleka bale torri naiz
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besaka Tarna de árbol" . Badirudi honako bilakabidea suertatu dela : besanga
> besanka > besaka . 35
-ande¡
Estuche
Hortik dator gatzalero
(1969 : 8,9) 3 6

'salero ( IZAGIRRE 1966 : . 430) . Ik . AZKUE

gatzandel > gatzalero
segalera > Pesebre con barrera para que la hierba no caiga al
suelo37
-antza
Antzekotasuna eta joera adierazten du .
beltzantza - negruzco
arroantza - bastante orgulloso
astoantza - bastante brusco
-(t)erla,

(d)erla

1 . Atzizki kolektiboa, taldea edo multzoa . Ohartu behar da aldaketa
fonetikoa suertatzen dela : gazte + eria > gazteria
Gazterie, gaztedie- juventud
2 . (t)erie-k multzoa edo kolektibitatea adierazten du eta denboraldia ere :
mierderie (kaka multzo haundia)
goizterie : (Xuarbe) : La mañana
3 .Eritasunak adierazten ditu . Atzizki honen jatorria "eri' enfermedad izan
da . Goian aipatutako -kerie-k, izen honetan du bere jatorria ere, gero bizio
edo moralki gaizki dagoen zerbait adierazteko, Azkueren ustez (Ik. AZKUE
1969 : : 64 ) . MUJIKA-k bestela uste du : 38
35 IRIBARREN-ek ( 1984 : 86) testigatzen du : Me voy a poner chilinchi de esa
besaca.
36 'Andel que alguien empezó a usarlo con acierto en significación de estuche, no
nos lo ha dado el pueblo como vocablo independiente en esta ni otra acepción, sino
que nos lo ha conservado como elemento subjuntivo de composición o ; por decirlo
más exactamente, como sufijo fundamental en atzandel dedil, y gatzandel,
depósito de sal' .
37 Ez gaude erabat zihur baina badirudi, -ero atzizkia duela .
38 (MUJIKA 1978 : 151)' Azkue pretende buscar la valoración negativa de
-KERIA (zikinkeria, gaiztakeria, etc) desde la base etimológica de ERIA =
Enfermedad . Azkue no se da cuenta que incluso las voces que en euskera
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nabarrerie - viruela
odolurie - el cardenal, la equimosis
miarrerie - enfermedad que deja a las ovejas flacas
kakerie - diarrea
aulerie - debilidad
-etsi
Berez hitz elkartuak sortzen baditu ere, atzizkietan sartuko dugu .
Aparretsi 'aficionarse extremadamente'
Ni aparretsie naiz hortara .
-goa, -gua
Ofizioa edo lana ; ohartu behar da beste atzizkiei ere erans dakiekeela .
nausingua - honek itten du nausingoa (de amo)
kisuskingua - oficio de albañil
artzaingua - oficio de pastor
nekazalgua - oficio de agricultor
Ekialdeko euskalkietan, aezkeraz ere : artzaingo, alkateango, sakristango,
sorgingo aurkitzen ditugu .

-gol,

gor

Joera adierazten du .
Bizigoia, bizigorra- Vividor
-je
Multzoa adierazten du, baina zenbaitetan zentzu peioratiboa dauka : jendajia
(gentuza) AZKUE-k (1969 : 21) "Sufijo alienígena" sailean kokatzen du :
zurejia - maderamen .
larruajia - Larruaren itxura txarra, pelaje .
mintzajia - mintzatzeko modua
-ker1e
Zentzu peioratiboa du .
enaskerie - suciedad
comportan el sufijo -Eri (en general sin vocal final en a) proceden del latín, tal
como probamos ampliamente al tratar específicamente deI dufijo -ERI .
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judeskerie - judiada
gaxtakerie - maldad
harrokerie - orgullo
-ka,

-ke

Moduzko adberbiogilea
gibelka
laburke
harrike
kuriketan - al escondite
bizikidea

1 . Adberbioak osatzeko .
egiezki, komuzki .
2 . Zerbaiten zatia
arraikie
Aditzei eransterakoan : izaki, egoki ; izanik, egonik-en zentzu bera du . (Cf .
AZKUE 1969 : 333)
-ko
1 . Txikigarria
artxaiko - pastorcillo
neskako - chiquilla
2.: -ko Denbora ideia ematen du . Azkuek dioenez : "Sólo dos ejemplos he
podido reunir hasta ahora (no están incluidos en el diccionario)' :
gerrakoan (AN . Irurtzun) .
3 . kolpea . okalleko - puñetazo
-kote
Zentzu peioratiboa
zarkote - vejete
-leku
Berez hitz elkartua bada ere, -togi-ren kidekoa da :
erlekue - colmena
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-togi,

-tori

Badirudi toki eta -tegi-ren arteko eragiketaren ondorioz sortu dela .
Jakina denez, -toki zaharragoa eta mugatoagoa da .
maixtartogíe (U) - casa donde habita el inquilino
txertogíe (U,) txertoyé (Etx) txertori (Itx) - pocilga
erletokíe, erlekúe (Era) - colmena
arditogi - corral
-tasun
Azpimarratu behar, zentzu peioratiboa duten adjetiboek ere,
-tasun-ekin erabiltzen direla .
Nagitasune, alfertasune - vicio de la vagancia
-(t)zale
Aditz iragankorren egilea .
egurrintzalia - Leñador (U)
sillintzalia - El que hacía sillas
larruapaintzália - El que arregla los objetos de piel
intzalia - El que hace las cosas
-tto

Ultzamako eremu osoan txikigarriak egiteko erabiltzen da,
Etxalekuraino hedatzen delarik atzizki honen presentzia . Agi denez, *to izan
zitekeen atzizkiak, bere eduki semantiko adierazkorrak bustitzera
bultzatuko zuen, eta beraz, ohizkoak ziren bi aldakiak -tto eta -txo
horretatik sortuko ziren . Hona hemen batzuk determinanteekin elkartuta
(bat, batekin), frikapenaren ondorioz elkarrekin entzuten baitira :
ttikitto, mutikotto, makinetto, karreteratto, ttunikattoateki,
berritto, itxetto, saskittoaten, kiderttoateki, lodittuak,
ttikittoak, arbolttoat, sorottoat, ttarttettoat, (tartetxo bat) .
-zale
Zaletasuna duena .
ibiltzalia - Andarín
jantzale - De mucho apetito
manazale - El que manda
kilikezalia - Cosquilloso
-zu,-tsu,

-su
inderzue, indersue - forzudo
erdezue - baboso
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eritzue, eritsue - enfermizo
urrikeitsu - compasivo
-xe
Txikigarria
orraxáxea - peine pequeño
zarrexea - rastrillo pequeño
-xko
Txikigarria
ezongixko- no muy bien
-zal
Zerbaitetaz arduratzen dena .
txerzaie - cuidador de cerdos
haurtzaie - niñera
behizaie - vaquero
hartxaiko - zagal
itzaie - boyatero
sukaldezaie - cocinera
auntzaie - cabrero
-zitu
Denboraldia adierazten du .
AZKUE-k aipatzen du : "La acepción como sufijo es de "edad y época",
muy distinta de la que tiene como época" . Bizitzaren denboraldiak
adierazten ditu . Aezkeraz ere aldaketa fonetikoa eginez, -zutu erabiltzen da
Gaur gehien erabiltzen dena "zarzittue, gaztezittue, haurzittue" dira, baina
mutikozitu eta lanzitu ez dira erabiltzen .

-tzar

haurzittue - en la niñez
gaztezittue - en la juventud
zarzittue - en la vejez39

Haundigarria
etxetzar - casa grande

39 Hau da mantentzen den bakarra
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Aurrlzkiak
ugezZiurrenik ugatz 'pecho', honen arabera, bularrez hazitako semeak
adierazi nahi dira, baina ez biologikoak . Gaztelaniaren -astro atzizkiaren
kidekoa litzateke (padrastro, madrastra, hijastro etab) . Ultzameraz
honakoak ditugu :
uezaite - padrastro
uezama - madrastra
uezanaye - hermanastro
uezseme - hijastro
ez- Gabezia adierazten du .
Ezaiin (AN- Imotz), ezarian (B) disimuladamente
KontraKontrako idea adierazten du
Kontramintzo, kontramienzo .

"Kuriketan" deritzon jolasean, izkutatzera jolasten ari direnean,
ume batek bestea dela uste du eta bere izena ozenki oihukatzen du ; baina ez
da egia, konfunditu da, orduan "Kontramintzo, edo kontramienzo!!!"
ohiukatzen diote .
Interjezloak
Halafedekoa!!
Bistatik !!
Nola ez!!
Balin ez!, baldinbez! - Claro que sí, sin dudar de ello .
Aatik!!
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V.3 . ADITZAREN MORFOLOGIA
V.3 .1 .

ADITZ ARRUNTA

V .3 .1 .0 .

Sarrera

Lehenengo eta behin, "aditz arrunta" izendapenari buruz ohartxo
bat : aditz hauek kortesiazko erregistroa osatzen dute, baina izen hori
jartzea ilun xamarra gerta daitekeenez, bestea nahiago izan dugu . Horrela,
kortesiazko erregistroa/ erregistro laua jarri beharrean, aditz arruntak
eta aditz alokutiboak izendatzea nahiago izan dugu .
Hurrengo zenbakuntzaren bidez baliatuko naiz aditzen denboraldia
eta sistema zehazteko ;39 honako hau da denboraldiari dagokion zenbakuntza :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indikatiboko orainaldia
Indikatiboko lehenaldia
Baldinkera aurrekoa
Baldinkera ondorioa
Ahalezko orainaldia
Ahalezko lehenaldia
Subjuntiboko orainaldia
Subjuntiboko lehenaldia
Agintezkoa .

Eta beste hau izango da aurretik joango dena, sistema adierazteko :
1.
2.
3.
4.

Nor sistema
Nor-Nori sistema
Nor-Nork sistema
Nor-Nori-Nork sistema

Honetaz landa, aurretik joango den zenbakia (1 edo 2), aditz
arruntari edo aditz alokutiboei dagokie, hurrenez hurren ; alegia, 3.1 .
zenbakuntza, aditz arruntei dagokie, eta 3.2 . aditz alokutiboei . Batzuetan
edukirik ez daukaten zati batzuk badira, halarik ere zenbakuntzaren
hurrenkera segitu da, aditz sistemari dagokion zenbakuntza eta edozein
testu zatitzeak suposatzen duena nahas ez daitezen . Adibidez, 1 .4 .4 -tik
1 .4 .7 .-ra pasatzen da, beste aditz paradigmak ez baitira erabiltzen .
Bestaldetik, grafiari buruzko zehaztapen zenbait egiteari
komenigarria deritzot : erabili diren grafiak, euskal alfabetoarenak dira,
ulermena errazago egiteko .
Zehaztu behar da, pluralgileetan i-ren ondorengo [t], [I] eta [n] fonemak
busti egiten direla . Hauetaz gain, < y > grafema ere erabili da, informazio
jakingarri bat emateko bidea eskaintzen baitigu .
39 SALABURU-k

(1984),

Baztango aditzak sailkatzeko erabili zuen bera da .
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V.3 .1 .1 . NOR SISTEMA
V.3 .1 .1 .1 . NOR :

orain aldia

1 . naiz
2. gaiz
3. da
1 . gara
2. zara
2' . zate
3 . dire
Orain aldiko lehenengo pertsonari dagokion flesioa : naiz dugu . Baina,
diptongoaren murrizketaren bidez ; naiz > naz sortutako bigarren forma hau
Basaburuko zenbait herritan gertatzen da : Arrarats, Beruete eta Igoan .
Forma hau oso ohizkoa da Bizkaiko zenbait herritan ere (ik . AZKUE 1969 :
630)
Beste formei dagokienez, honako bi forma hauek testiga daitezke :
ekialdean -r- pluraleko morfema agertzen den bitartean, besteetan
desagertzen da . Bi aldaera hauen arteko isoglosa argi marka daitekeelarik,
honako banaketa erakutsiz :
ULTZAMA, Jaunts . Muzk.
ATETZ, ANUE

BASABURUA, IMOTZ

gu gara
zu zara
haik dire

gu gaa
zu zaa
haik dee

Imotzeko herrien artean ez dago batasunik, gehienetan
Basaburukoekin sar ditzakegu . Baina pluraleko hirugarren pertsonan dire
aurkituko dugu Muzkitzen, beraz transizio herria kontsidera dezakegu
honetan ere . Bestaldetik, Goldaratz herria nahiz eta Imotzen barruan egon,
administratiboki, Basaburuko paradigmari erantzuten dio bete betean .
(Ikus : gara/gaa isoglosa, 15 . mapa )
Basaburuan gertatu diren aldaketak hiru arau hauen medioz azalduko
ditugu :
dira > dire > die > dee
1 . Bokal asimilazioa : a---> e / [¡,u]_ .
2. Dardarkariaren desagerketa bokalen artean : r--->0 / V

V
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3 . Bokalen asimilaketa : ie > ee40
INTZA ere, hau azpimarratzera dator 3 .p .pluralerako . Nahiz
Basaburu Txikiko ezaugarritzat eman, Basaburua Haundiak ere
konpartitzen du :
Basaburu Aundikoaz esan degun dia'ren ee'zko aldaketa emen
ere ba-da, ibar guziko errietan .
Naparroko beste iñongo alderdietan ez bezalako esanera ibar
ontan arkitu dut . Izki batzuk zenbait garaietan, eztitezke
esaten dituten eran ezarri. Dira edo dire esateko esaten dute
de re d bat, _t den, edo d den ezin igarri ditekena . (INTZA
1921 : 75-76)
Diakroniari bagagozkio, Goldarazko testuetan (SATRUSTEGI 1987b)
singularreko hirugarren pertsonan : dirade agertzen da usuenik . Halaber,
Ezkabarteko euskaran (IRIGARAY 1932 : 565) 1771 urteko akta batean,
dirade/dirade formak txandaketan agertzen dira . Forma hau gaur egun
zeharo desagertu da eta forma murriztuak besterik ez dira aurkitzen 41
Txandaketa nabarmen hauetaz gain, hizkera arruntean agertzen
diren beste batzuk badira . Hauek aldaera fakultatiboak dira, hizketaren
abiadura eta norbanakoaren arabera alda daitezkeenak : dira (dire, die,
dira), baina banaketa diatopiko zehatzik ez dutenak .
V .3 .1 .1 .2 .
1.
2.
3.
1.
2.
2' .
3.

Lehen

aldia

nitzen
yitzen
zen
giñen
ziñen
ziñeten
ziren

Lehen aldiko singularreko formek gordetzen dute azkeneko -n, GN
hegoaldean aldiz, -n hori galtzen dute ; (nitze, ze, zire) ditugu Olaibarko
barietatean nahiz eta -n-dunekin txandaketan aurkitu : adib . Ziaurritzen
40 Fonemen galeraren ondorioz sortutako forma hauek oso ohizkoak dira beste
eremuetan ere : 'Además de las variantes de gara, zara, dira que figuran en el
Paradigma, se oyen gaa y zaa en Aramayona, Otxandiano, Ubidea Y Bergra, dia
en Bergara Y Oñate, die en Aramayona, Bermeo, Berriz Y Urbina, di¡ en
Ondarroa . (AZKUE 1969 : 650)
41 ik . CAMPION (1977 : 101) 'La sílaba epentética -de es de bastante uso en
ciertas flexiones deI indicativo deI verbo intransitivo, por ej . < zerade > 'tú
eres' ; gerade 'vosotros somos' ; < dirade> 'ellos son ( . . .) el dialecto guipuzcoano
y algunas ramificaciones deI a .n .s ., principalmente, la usan con bastante
frecuencia' .
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Gara-zara-dire

15 . MAPA

baditugu : saldu ze, goxo eon ze, gogortue ze, zire . (ik. YRIZAR 1992)
Honenbestez, Ultzaman argi markatzen da bi azpieuskalki hauen arteko
isoglosa, gure eremua GN iparraldekoarekin lerratzen delarik .
Honez gain, hurbileko bokal asimilazioaren ondorioz, hauek dira
formak : nitzen, yitzen, eta ez *nitzan, yitzan . Bestaldetik, -n artizkia -i
eta z-ren artean sartzen dena, ez da erabiltzen ultzameraz . AZKUE-k
Infijo propio de flexiones remotas' bezala kalifikatzen du . (ik . AZKUE
1969 : 641)
Bestaldetik, pluraleko hirugarren pertsona eta orain aldikoaren 3.
pertsonari dagokion isoglosa berdintsua da, bi forma hauek izanik :
ziren : ULTZAMA, ATETZ, ANUE eta Muzkitz, Oskotz eta Jauntsaras
zeen : Beste herri guztietan .
Zeen eta dee formak sortzen dira Olaibarren ere, alegia, GN
hegoaldeko barietate hurbilenean (YRIZAR 1992 : 82) : Pobreak balin
bazeen pues, txartxagokuak (Gendulain) ; aitetama torri dee (Osacain) .
Baina askoz maiztasun gutxiagoz gertatuko da hemen ; gainera, ez da
harritzekoa bokal arteko -r- hori frikatibo bihurtzea eta desagertzea,
horrelako forma arrunta eta erabilia izanik . Baina maiztasun kontua da
hau, Basaburuan ia sistematikoki suertatzen baita delako frikapen hau, eta
Ultzaman ez hainbeste .
Orain aldiko hirugarren pertsonaren arau berberak aplikatuz hau
izango litzateke bilakabidea . Asimilazio atzerakaria gertatu da :
ziran -> ziren -> zien -> zeen
dira -> dire -> die -> dee
V .3 .1 .1 .3 .
ondorioa
1 banitze
2. bayitze
3. balitze
1 . baziñe
2. baziñe
2' . baziñete
3 . balire

Baldinkera

aurrekoa

eta

V .3 .1 .1 .4 .

Baldinkera

1 . nitzeke
2. yitzeke
3 . litzeke
1 . giñeke
2. ziñeke
2' . ziñeteke
3 . lireke

Jarri ditugun paradigmak arruntenak izan arren, analogiaren bidez
honelakoak ere entzun daitezke : banitzeke, bagineke, bazineke etab .
Halarik ere, esan beharra dago urriagoak direla bigarren forma hauek ;
gainera, lehen aldiko formaren gainean eraiki direnez, paradigma honetan
azaldutako ezaugarriak mantentzen dira hemen ere .
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Pluraleko hirugarren kasuan leeke eta balee ditugu, orain eta lehen
aldiko aditz formetan emandako arau berberak aplikatuz . Hauek dira,
beraz, NOR sistemaren pluraleko hirugarren pertsonari dagozkien formak
Basaburuan . Honenbestez, ultzameraren paradigmaren muga noraino
heltzen den argi gelditzen da :
1 .1 . haik dee (= dira)
1 .2 . '
zeen (= ziren)
1 .3 . "
balee (= balira)
1 .4 . "
leeke (= lirateke)
V .3 .1 .1 .5 .

Ahalera

oralnaldla

1 . nitteke
2. yitteke
3. dattike
1 . qaittezke
2. zaittezke
2' . zaittezkete
3. daittezke
V .3 .1 .1 .6 .
1.
2.
3.
1.
2.
3.
3.

Ahalera

lehenaldla

nintteken/ naitteken
yintteken/yaitteken
zitteken/zaitteken
qinttezken/ qiñazken
zinttezken/ ziñazken
zinttezketen/ ziñaizketen
zittezketen/ zaittezketen

Lehen aldian, zutabeko bigarren forma hauek, orain aldikoaren
analogiaz sortu direla ematen du, -n morfema erantsiz ; nor-nori sisteman
antzeko gauza gertatu dela ematen du : zaio (o . aldia), zaion (I . aldia) .
Ahalera orainaldian, bi sistema paralelo dauzkagu :
1 . naike
2. yaike
3. daike
1 . gaizke
2 . zaizke
2' zaizkete
3 .daizke

naittike
yaittike
daittike
gaittizke
zaittizke
zaittizkete
daittizke
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Bi sistema hauez gain flesio ezberdinak aurkitu ahal izan ditugu
herriz herri 42 . Honako hauek dira ahalera orainaldiko formetan
sor
daitezkeen flesio aldaerak . Aldaera fakultatiboak direla uste dugu,
arduragabeko hizketan ugaltzen direnak baina sortzen duten ezberdintasun
diatopikoak ez duela isoglosak markatzeko hainako garrantzirik :
al -te/-ti morfemaren txandaketa : yaitteke/ yaittike
b/ Forma laburtuetan -te-/-ti- taldearen desagerketa : naittike >
naike

c/Beste aldetik, [t ] sabaikaria batzuetan [i] fonemarekin doa eta
besteetan ez, alegia, naittike eta nattike aukeran .
d/Singularreko 2 .pertsonan hasierako sabaikariaren desagerketa :
attike / yaittike

Erabilpen aldetik, esan beharra dago, forma sintetiko hauek hainako
maiztasunez ahal-ekin egindako forma perifrastikoak erabiltzen direla,
-aditza aspektu burutugabea dutelarik : -tzen, edo -ten
Ni joaten al naiz.
Harrek ¡ten al zun .

Forma perifrastiko hauen banaketa diatopikoari dagokionez, esan
behar da arruntak direla GN Hegoaldekoan ere . Halaber, sintetikoetan, GN
hegoaldekoan forma murriztuak nagusitzen dira : naike etab .

V .3 .1 .1 .7 .
lehenaldia

eta

V .3 .1 .1 .8 .

Subjuntiboko

orainaldia

eta

Subjuntiboko orainaldia eta lehenaldia ez dira ia erabiltzen, eta
forma perifrastikoen ordez, aditz jokatugabeekin egindakoak dira gehien
erabiltzen direnak, honako adibideetan bezala :
Amak joateko erran dire
Amak nai du hemen gelditzea

Halarik ere, orain aldian gelditzen diren forma bakarrak, -la atzizkiarekin
erabiltzen dira, eta horrelaxe emango ditugu :
hura
haiek

gu

daila, daiela
daizela
gaittezela

42 Zehaztapen gehiago GAMINDE-ren (1985b) Ian honetan aurki daitezke .
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V .3 .1 .1 .9 .

Agintera

1.

2 . hai/ hain
3 . bedi

1.

2 . zatti/ zaitte
2 .' zaizte
3.
Aginterako bigarren pertsona, baiezko esaldietan azkeneko -z gabe
erabiltzen da, alegia : zaite ; deskantsa zaitte eta holakoak aurkituko ditugu .
Forma hauek arruntak dira GN mendebaldekoan ere .
Aginteran, gehienetan -la erantsita agertuko zaigu ezezko
esaldietan, alegia, debeku bat azaltzen denean : etzaiztela joan!! . LAFON-ek
(1968 :63) ere horrelako zehaztapena egiten zuen :

A ces déux exception prés, dans les dialectes basques frangais
I'expressŕon de la défense ne se déduit jamais de cellle du
commandement
Commandement
defense
aiz
ezaizela
zoazte
etzoaztela
sar adi
ezadila sar
Bestaldetik, 3 .pertsonaren aginterazko pertsonaren ordez,
indikatibozkoak +la atzizkia erabiltzen dira : datorla hona43 , dagola
hemen!!! ; AZKUE-k ere Bizkaieraz suertatzen den erabilera hau
azpimarratzen du :

Para decir «estese el padre y venga el hijo» han olvidado en ellos
aitabeqo ta betor semea para dar siempre lugar a dagoala (o dagola)
alta ta datorrela semea . (AZKUE 1969 : 540)

V .3 .1 .2 . NOR-NORI

SISTEMA

Lehenik azpimarratu behar da, NOR-NORI sisteman hirugarren
pertsonari dagozkien formak besterik ez direla gordetzen, NOR (hura eta
haiek) eta NORI (pertsona guztiak) . Alegia, ni-zuri eta gu-hari eta
horrelakoak ia erabat desagertu direla esan dezakegu, eta horregatik
hirugarren pertsonari dagozkionak bakarrik jarriko ditugu .
43 Forma hauek sinkopatuak dira : datorrela > datorla egiten baitute .
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Oso ongi menperatzen duten pertsonek oraindik honako forma solte
hauek erabiltzen dituzte : yoaten banatzain, edo yoaten banatzaizu .
Dokumentu idatzietan ere, forma bakar hau agertzen da ASTETE-ren bi
katezismoetan : Ni confesatzen natzayo.
V .3 .1 .2 .1 .

• 1 rI

hir 1
h a r 1
• u r1
zuri
zuei
h alel

Nor-nori

orainaldia

Hura

Haiek

zaide/zaire
zaik/n
zaio
zaigu
zaizu
zaizie
zaiote

zaizkide/zaizkire
zaizkik/n
zaizkio
zaizkigu
zaizkizu
zaizkizie
zaizkiote

Nor-nori orainaldiko formak aztertzeari ekingo diogu, honetarako
YRIZAR-en datuak baliagarriak izango zaizkigularik . Hauek dira NORI-ri
dagozkien morfemak pertsona guztietan :
Niri
Hiri
hari
guri
zuri
zuei
Haiei

d/r
k/n
o
qu
zu
zte/zie/zu
o-te

Honi jarraituz, lehenengo pertsonan izango dugu zaie-zaire eta
pluralean zaizke/zaizkire eta zuei denean zaizte/ zaizu eta zaizie, eta haiei
kasuan zaiote ; ondoren forma hauen banaketa diatopikoa zehaztuko dugu .
"NERI"
YRIZAR-ek, NORI 'niri' denean horrelako formak aurkitu zituen :
El me es (indef.) zaide - Echalecu, Garzáron, Lizaso, Berasaín .
zaire - Iraizoz, Alcoz
zaie - Beramendi
zaitt Arrarás
zait - Echalecu (YRIZAR 1981a : 79)
Euskararen lege orokorrari jarraituz, azkeneko posizioko -d > -t
gorketa arrunta ez da gertatzen gure eremuan, eta horregatik zait forma ez

465

da oso ohizkoa . Halarik ere, YRIZAR-ek lana egin zuenean (Etxalekun,
Goldaratz, Berueten eta Arraratsen) forma hau aurkitu zuen ; eta
GAMINDE-k ere bai Basaburuko beste herri batean, Berueten . Gaur egun
Basaburuan testiga daitekeen formarik arruntena zaye dugu ; eta Imotzeko
herrietan, zaide eta zaie-ren arteko alternantzia ; Etxaleku eta Oskotz,
Basaburuko paradigmari hurbiltzen zaizkio .
Ultzaman, Atez eta Anuen, ordea zaire/zaŕde txandaketa gertatzen da
gehienetan . Honelako formak ere ohizkoak dira GN hegoaldekoan, Oltzan,
Goñin eta Garesen 1 . pertsonari dagozkion aditz laguntzaileak ez direlarik
inoiz -t-n bukatzen . (cf . ONDARRA 1982) Basaburuan, beraz,
sabaikaritze pausoa eman du, bokal arteko kontsonantea frikratibizatu eta
galdu ondoren :
zaide, zaire > zaie > za/j]e
Hona hemen 1 . pertsonari dagozkion txandaketak . Ikus daitekeenez isoglosa
argia ezin da markatu, beraz honelako mapa egiteari hobe iritzi diogu .
Ik .zaide/zaire isoglosa 16. mapa
"HARI"
NORI 'hari' denean, berriz, hauek ematen ditu YRIZAR-ek .
El le es (indef) zayo- Múzquŕz, Echalecu, Goldáraz, Alcoz, Beramendi,
Beunza, Urrizola
dakio- Echalecu (YRIZAR 1981 a: 71)
Forma honi buruz, esan behar da gaur egun dakio forma desagertu dela
herri guztietan, honen ordez zaio daukagularik beste herrietan bezala.
NORI 'haiei' denean, honako hauek ditugu :
El les es (indef.) zayote - Arrarás, Echalecu, Músquiz .
zaye - Echalecu (YRIZAR 1981 a: 188)
Gaur egun zayote da Etxalekuko forma. Berueten, sabaikariaren desagerketa
fakultatiboa testiga dezakegu honelako forma aurkituko dugularik : zaote .
"GURI"
Pluraleko 1 . pertsonari dagozkion formak bi dira: Basaburuan zayu,
eta beste eremu guzian zaigu . Ez da harritzekoa aldaketa hau . Bokal arteko
/g/ galketa suertatu da lehenik, eta ondoren [i ] bokala [j] irristaria
bihurtu baita .
zaigu > zalu > za(j]u
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Bestaldetik, euskararen ohizko bilakaera suertatzen da Basaburuan
ere, bereziki aŕ > a frikatiboaren aurreko monoptongaketa suertatzen da :
zaizkit > zazkit, zazkigu etab .

V .3 .1 .2 .2 .

Nor-Nori .

n1r1
h 1r1
h
g
z
z
h

arI
ur 1
ur1
u el
alel

lehe n

aldla

Hura

Haiek

zitzairen
zitzaiken
zitzaiñen
zitzaion
zitzaiqun
zitzaizun
zitzaizien
zitzaioten

zitzaizkiren
zitzaizkiken
zitzaizkiñen
zitzaizkion
zitzaizkigun
zitzaizkizun
zitzazikizien
zitzaizkioten

Eskematikoki deskribatuko ditut lehen aldian aurkitzen diren
aldakirik nabarmenenak . Aparte utziko ditut bi eremu hauek ezberdintzen
dituzten morfemak, aditz sistema osoari baitagozkio, alegia : (zu/zo,
zie/zte, irelee) eta abar ; eta soilik lehen aldiari dagozkionak komentatuko
ditut :
Hauek dira aurki ditzakegun alternantzia nabarmenenak :
a)-tza - eta -za -ren arteko alternantzia, afrikatua eta frikariaren
artekoa, hain zuzen ere .
b) Pluraleko Basaburuko zenbait forma, badirudi aldaki erreztu
horren gainean eraiki direla, edo beste modu batez esanda, pluralgilea,
alegia -ZKI-, forma laburtu horiei ezarri zaiela .
Pluralgilea -ZKI- dela argi geratzen da bada, INTZA-k ere horrela
baieztatzen du Ultzamako euskaraz mintzatzean :

Ultzamako euskalki honek len Basaburu Aundi'koan ikusi
ditugun napar iparraldeko sustrai askolariak ditu . Emengo
euskeran aditz aldakaitzan Izki" sustraia sartzen da, baño aditz
aldakoietan beti napar-iparraldeko t eta tx dira sustrai
askolariak. (INTZA 1922 : 80 )
Nor-nori-nork lehen aldiarekin antzekotasuna daukaten forma
-tza- taldearen erorketa suertatzen da, eta honen
ondorioz, adib . : zitzaizkizun > zizkizun entzun daiteke hizketa arinean, eta
Basaburuan bereziki :
erreztu batzuk badira,

haiek guri -

zizkiun
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haiek zuri haiek zuei haiek haiei-

zizkizun
zizkizten
zizkioten

c) Diptongoaren murrizketa ai > i Basaburua aldean maiztasun
haundiagoz : zitziun etab .
d) Orainaldiaren formen gainean eraikitako lehenaldia, lehen aldiko
-n morfema gaineratuz, Auzan adibidez : Zairen, zaiken, zainen, zayoten .
e) -Tza -/ -za- morfemaren ordez Urrizolan
zidairen, zidaken, zidainen, zidayon etab .

-da- agertzen da :

f) Hiru haranetan, herri sakabanatuetan, suertatzen da -kŕmorfemaz eraikitako lehenaldia : Erason eta Muzkitzen (Imotz), Beuntza
(Atez), Egozkuen eta Leazkuen (Anue) . Halarik ere, ultzameraz "ki"
morfemaz eraikiak agertzen diren formak lehenaldiari dagozkio .
AZKUE-rentzat, "k¡' -dun adizkiak zaharrenak dira . Bere ustez ki
morfema hau ekin aditzaren erroa da ; BONAPARTE-k ordea -ki hau egon edo
egoki batetik datorrela baieztatzen du . Azken honentzat, hau izan da
bilakabidea :
En otros dialectos, en que como característica de familiaridad
interviene por chocante anomalía el pronombre respetuoso zu, de ki
queda la i en objetos singulares, ilzait en vez de ŕldakit " se me ha
muerto . (AZKUE 1969 : 574)
Forma hauei buruzko aipua egiten duenean, Nafarroako Etxarri eta Bizkaia
lotzen ditu :
Sólo en un rincón paradisíaco de nuestra Nabar a y en limitadas zonas
de Bizkaya como Bakio, Barrika, se oyen flexiones de verbo auxiliar
de indicativo en que figura el reflexivo ki . Doce o catorce años atrás oí
hacia Etxarri-Aranaz, con una función que sin duda asomó al
semblante, estas lindísimas flexiones : etorri dakit 'se me ha venido...
(AZKUE 1969 : 575)
Adizki laguntzaileak egiteko erabiltzen den -ki- hau, gaur egun
subjuntiborako hedatua dagoen morfema da, eta bizi bizirik mantentzen da
Burundako herrietan . Badirudi Etxarri Aranatzen oso arruntak direla
honelakoak, Nor-nori orain aldiko adizkietan : etorri nakizubie, nakizie
izanik .(ik . KARASATORRE 1991 eta GAMINDE 1984)
Gure eremuari dagokionez, guk ez dugu orainaldian honelako
formarik aurkitu . Halarik ere, dakio (hura-hari) forma testigatzen du
YRIZAR-ek Etxalekun, baina gaur zaio-k ordezkatu du . Baina goian
aipatutako herrietan, lehenaldian, ki- errodunak badaude, eta honako
paradigma osatzen dute :

468

nIrI
hIrI
ha rI
gurI
zurI
zuel
h al e l

Harl

halel

zaikiden
zaikiren
zaikiken
zaikiñen
zaikion
zaikiqun
zaikizun
zaikizien
zaikioten

zaizkiden
zaizkiren
zaizkiken
zaizkiñen
zaizkion
zaizkigun
zaizkizun
zaizkizten
zaizkioten

Gaur egun Lantz herrian ere (Anue) 44 , honako formak testigatzen
dira : gelditzen zeikien, gustatzen zaikien (= zitzaidan) . Antzeko formak
ditugu GN hegoaldeko herrietan : Lintzoain (Erro) 45, Eugin, eta Aritzun
(Anue) . Halaber, YRIZAR-ek (1992 : 59) GN hegoaldeko Olaibarko
barietatean, ia ia paradigma beretsuak ematen ditu .
Paradigma hauetan aurki daitekeen txandaketa bakarra honako hau
da : [al ] diptongoaren bokalerdia desagertzen dela batzuetan, eta besteetan
ez: zakiden/zaikiden, edo zakion/zaikion . Orokorrean Olaibarko barietatean
agertzen diren guztiak, lehenengo motakoak dira ; Ultzaman, aldiz
txandaketa testigatzen da .
Hau guztia honela laburbil daiteke : Nor-Nori sisteman, -ki-dun
forma hauek euskalki ezberdinetan agertzen dira : Bizkaian (Barrika,
Bakio), GN iparraldekoan (Ultzaman, Sakanan) eta GN hegoaldekoan
(Lintzoain, Eugi, Olaibar) . Agi denez, isoglosa garbirik ezin da egin, baina
azpimarragarria da dialektologiaren ikuspuntutik, aparteko euskalkietan
ezaugarri berberak ager daitezkeela, nahiz geografikoki oso urruti egon :
Bizkaia eta GN hegoaldean bezala .

44 EAEL 2. zatia, 195. Etnotestu .
45 Forma hauek ematen ditu GAMINDE-k (1984 : 32 ) herri honetan : zekide,
zekio, zekigu, zekizu, zekizie, zekiote .
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Baldinkera

Baldinkera

N 1 r 1
h IrI
h a rI
g u r1
z u r 1
zuel
haiei

aurrekoa
Hura

Haiek

balitzeire
balitzik/n
balitzeio
balitzei(q)u
balitzeizu
balitzizie
balitziote

balitzeizkire
balitzaizkik/n
balitzaizkio
balitzizki(q)u
balitzizkizu
balitzizkizue
balitzizkiote

Aurreko atalean esandakoari jarraituz, forma errreztuen ebakera
ere, beste denbora batzuetara hedatzen da, honelako zerbait gertatzen
delarik baldinkeran . Hona Arrarasko forma hauek nola azaltzen diren :

lifzizkizue > lizkizue

Murrizketan eragindako arauak hauek ditugu :
Iitzalgu

>

Iltzalu

>

Iitziu

1 . g--> 0/ V-- V
Leherkari ozenen desagerketa .
2 .Diptongoen monoptongaketa : ai > i
litzaio > litzio >

Iitzeo

(Ar)

1 . Diptongoaren monoptongaketa : ai > i
2 .i>e
V .3 .1 .2 .4 .

Baldinkera ondorioa
Hura

nIr 1
h IrI
harI
g u rI
z u rI
zuel
hale!

Haiek

litzeireke
litzeizkireke
litzeikek/n
litzeizken/n
litzioke
litzeizkioke
litzi(q)uke
Iitzizki(q)uke
litzizuke
Iitzizkizuke
litzizieke litzizkizieke
litzizkiokete
litziokete

470

V .3 .1 .3 .

NORK-NOR SISTEMA

Nork-Nor aditz sistemako formak, -hirugarren pertsonari
dagozkionak ezik-, oso gutxi erabiltzen dira gaur egun . Agertzen diren
bakarrak Basaburuan daude, eta forma fosildutzat har ditzakegu adb .: Joko
haut!, Nor zaitut? Maite gaittu Izaittu etab . Esan dezakegu beraz, aditz
sistema hau galdu dela, eta NORK- NORI- NOR sistemak ordezkatu duela,
gaur egun horrelako formak izanik erabilera arruntarenak .
Segitu eta lagundu aditzak ere Nork-nori-nor sistemaren arabera
erabiltzen dira . Hauek dira Ultzaman entzun daitezkeen esaldi arruntak :
Ikusi diñet
Ezagutiko dire peri
Nei etziren jo
Mutiko zarrei joko zioten
Lagundu dio
Nere zakurrek segitzen dio artaldiai
Nik eman dizut zuri kotxean
Badirudi orain gutxi biziago zeudela forma hauek YRIZAR-ek
honelako (lesioak testigatzen baititu :
El me ha (ŕndef

nau Arrarás, Goldaraz, Auza, Urrŕzola .
díre-Berasaín, Beunza .
dee- Músquiz (YRIZAR 1981 a: 23)

Lehenengo pertsonari dagozkion gaurko formarik arruntenak dee eta dire
dira, beraz, NORK-NORI-NOR sistemari dagozkionak . Alokutibo sailean,
honako hauek ematen ditu YRIZAR-ek46:
Él me ha (aloc)

naik- Arrarás
nauk- Goldáraz
niok- Echalecu
zirek- Berasaín, Beunza
zeek- Múskiz (YRIZAR 1981 a: 31)

Nik eriden ditudanak, ordea, honako hauek dira : zeek-zeen, zirek .
Haiek-neri kasuan YRIZAR-ek :
Ellos me han (indef)

naute- Arrarás, Echalecu, Goldáraz, Urrŕzola

46 Nahiz alokutiboari dagozkion formak beste sailean aztertuko ditugun,
sistemaren galera frogatzeko ekartzen ditugu .

Nork-nor
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direte- Berasain, Beunza
deete- Músquiz (YRIZAR 1981a: 38)
Gaur egun :

deete eta direte dira erabilera arruntekoak .

Erizkizundi lrukoitzean, 232 . eta 237. galderetan, Nork-Nor-en
erabilera testigatzen den adibide gehiago dauzkagu : hil nazazu ('mátame'),
eta banamate ('me llevan') . Halaber, GAMINDE-k (1980 : 350, 355)
Arraratsen eta Berueten bakarrik Nork-Nor formak ematen ditu : yaut,
zattut, zaiztet .

Aditz forma hauek ikusirik ondorio garbi bat ateratzen da, NorkNor sistema aurreko garaietan hedatuago egon zela, eta hain zuzen ere
YRIZAR-ek lana egin zuenean, alternantziak bazeudela . Baina, agi denez,
aditz sistema hau galtzen hasi zen euskara pobretzen joan zen bailaretan,
alegia, erdaldunenetan, hain zuzen ere Muzkitz eta Beratsainen eta
abarretan . Euskaldunagoetan, aldiz bere osotasunean denbora gehiago
mantendu da, oraingo Basaburuko arrastoek iradokitzen dutenez : (haut,
zaittot) .
Jakina denez, GN hegoaldekoan sistema honen galera nahiko
aurreratua zegoen, nahiz hizkera guztietan ere berdina ez zen ; adib . Oltza
haranean, Yabar-en bildutako datuak honakoak dira :
dee (o de) nau-ren ordez
zeek (o zek), n(a)ik-en ordez
diete, naute-ren ordez (YRIZAR 1981a : 362)
Bestaldetik, -INTZA-k bildutako datuetan oinarriturik (YRIZAR
1981a : 362)- badakigu galera hau ez dela aspaldian gertatu . Bere datuen
arabera ere (Artze, Erro, Auritzen eta Esteribarren) oraindik nau eta
naute erabiltzen baitziren .
Ezkabarteko euskaraz gauza bera esan daiteke . Aipu honen bidez argi
gelditzen da :

La diferencia fundamental- puesta de relieve por Artola- es que,
mientras en el catecismo se emplean las correctas flexiones
transitivas bipersonales del tipo "gaitu", en el uso actual son
incorrectamente sustituidas por las correctas tipersonales del tipo
digu. (YRIZAR 1992 : 57)
Halaber, Erro-ko testuetan (GN hegoaldea), XIX . mendekoak,
(SATRUSTEGI 1987 : 261) Nork-Nor aditz sistemaren formak usu agertzen
zaizkigu, nahiz gaurko hizkeran nork-nori-nor sistemak erabat ordezkatu
dituen: gonbidatcen gaitu, bota nazucie, eremanaci nindue, ereman zaituzte,

an adoratuco nauzu, etcinduzat utcico .

YRIZAR, gure eremuan sortutako forma hauen galketaz mintzo zaigu :

Emilio Linzoain (Imoz, Berasaín, Beunza) pone de relieve el empleo
del complemento indirecto en casos en los que correspondería el
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complemento directo : dee, dire, cuando lo correcto sería nau . Así, el
informante de Múzquiz le manifestó que había conocido las formas de
dire, cuando lo correcto sería nau y que había conocido las formas de
tipo nau, pero que cuando él era pequeño, en Múzquiz únicamente se
utilizaban las formas de tipo dee . (YRIZAR 1981a : 209)
Informatzaile hauen arabera, bada, mende hasieran areagotu zela
galera hori ondoriozta dezakegu . Gauza bera baieztatzera datoz ASTETE-ren
dotrinen bidez ateratako datuak (Ik . IBARRA 1992 : 931), Ultzameraz
honako formak testigatzen baitira: bediquetzen zaitut (A6), erorací nai
gatyu (A19), obliguetzen gatyu (A21), emaco gatyuena (A51), salbatuco
nauela (B54), salvatu guiñucen (A12) . Halaber, BONAPARTE-k (1881 a :
69) ematen du : berutasun betek kiskaltzen nau .
Jakina denez, katezismoetan ateratzen diren formek ez dute
isladapen zuzena hizkera arruntean erabiltzen direnekin ; askotan
lehenengo hauek klitxaturik agertzen baitira. Adib . akto kontriziozkoan,
zaitut agertzen da : maitatzen (t)zaitu(t), nahiz gaur hizkera arruntean
maite dizut erabiltzen den . (Datu gehiagorako, ikus hizkuntz heriotzari
buruzko atala)

V .3 .1 .3 .1 .

ni
hi
hura
g u
z u
zuek
haiek

Orain

aidla

nik

hIk

hark

haut
dut

duk/n

du
gaittu
zaittu

ttuk/n

ttu

zaittut
ttut

guk

zuk

zuek

haiek

hura

dugu

duzu

duzie

dute

haiek

ttuqu

ttuzu

ttuzie

ttute
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Aipagarria da Nork-Nor sailean orain aldian singularreko
hirugarren pertsonan eta pluraleko 1 .an sortzen diren bi formak : dot/dut,
do/du eta dok-n/duk-n dozo /duzu . -o-z osatuak dauden formek
Basaburuko mendebaldeko herri batzuei dagozkie, besteek eremu gehiena
hartzen dutelarik. Basaburuko beste herrietan txandaketa testigatzen da,
hurrengo mapan ikus daitekeen bezala .
-o- erroa duten forma hauek ere ohizkoak dira Burundan, Urdianen

dot/det/dut txandakatzera heltzen direlarik hiruak . YRIZAR-ek (1981a :

45) Burundan jasotako forma hauen bidez, Bizkaiera, Gipuzkera zein
Nafarroako hizkerak lotzen ditu, Arabako euskarak zubiaren lana egingo
lukeelarik. Honenbestez Nafarroraino hedatzen den mendebaldeko ezaugarri
bat dugu *edun aditzaren laguntzaile hauekin suertatzen dena . AZKUE-k
(1969 : 81) Gipuzkoako honako herrietan ere aurkitzen ditu : Arama,
Ataun, Legazpia, Ormaiztegi, Zaldibia, Zegama : egin do "él lo ha hecho". (ik .
III . 1 .5 .3)
Ikus dut/dot isoglosa . 17. mapa
Nor-Nork sistemako pluralgileari dagokionez, [t ]-z hasitako
formak dira orokorrean erabiltzen direnak, honen ondorioz horrelakoak
ditugularik : ttut, ttute etab .
Hau da sortu den bilakabidea :
sg. dut -> pl . ditut -> dittut -> ttut
Agi denez, i-ren ondoko [t] busti ondoren, di- morfema desagertzen
da . Fenomeno hau, ohizkoa da GN hegoaldekoan (ik . ONDARRA 1982 : 195)
Oltzan honakoak aurkitzen ditu : tut, tiet, tiñet, tuzu . ., eta baita
ekialderagoko hizketetan ere, Aldudetan : tuzte, etab . 47
Anue haranean ere, [t] herskari ahoskabea ez da sabaikaritzen eta
pluraleko forma arruntak hauek dira : tut, tuzu, tu . Badirudi, GN barruan,
Anue ekialderago dagoen harana denez, GN hegoaldeko formei hurbiltzen
zaiela . Pluralgileari buruz esandako hau, Nork-Nori-Nor aditz
paradigmari ere hedatzen zaio : tiot, tirete etab . eginez .
AZKUE honetaz ohartu zen, hurrengo lerrootan ikus daitekeenez :
Mientras en varias zonas nabarras se oyen hoy mismo íntegras tales
flexiones, en esa región fronteriza ha desaparecido la sílaba inicial di

47 1k. LACOMBE, G . ; "Notes sur le basque des Aldudes .' AEF, Anuario de Eusko
Folklore XXIV (1971-72) (25-44) [1912-13]
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jDut-duk/n-du
t==

Txandaketa
Dot-dok/n-do .

17. MAPA

quedando ¡cosa muy curiosa ! sólo un efecto fonético, la palatalización
de la t inmediata . (AZKUE 1969 : 104)
Bestaldetik aipatu behar da SANCHEZ-CARRION-ek ematen duen
forma bitxia Urrizola-Galainen singularreko 1 .pertsonarako : dout
(SANCHEZ CARRION 1974 : 261-264) . Badirudi, datu hauetan oinarritu zela
YRIZAR (1981 a: 45) eta horregatk forma bera ematen du . Guri, ordea,
ezinezkoa egin zaigu forma hau testigatzea . Hau baieztatzeko helburuarekin
herri hortara joan garenean eta bertakoei galdetu, zihurtasun haundiz
horrelako forma ez dela hangoa erantzun baitigute, haiek dut garbi
ahoskatuz .
Agian (/u/ idekia transkribatzeko modu bat besterik ez da ; zeren
Basaburua Txikian, fonema ideki hori sortzen zenean, horrela
transkribatzen baitzuten . Orrialde berberean YRIZAR-ek (1981a : 45)
ekartzen baititu INTZA-ren hitzak : "Izki batzuk, zenbait garaitan,
eztittezke esaten dittuten eran ezarri" . ."U izkiarekin beste ainbeste
gertatzen da zenbait hitzetan : ba-giñu, ba-ziñu ta olako batzuek esatean
belarrira dirudi : giñou, o ta u'ren arteko izki bat" .
Bestaldetik, sandhi bilakabidearen bidez sortutako formak
aipagarriak dira hemen ere, nahiz beste atal batzuetan tratatu ditugun .
Forma hauek Olaibarko euskaran ere testigatzen dira :
itauzu
ariatuzu
nauzu
ereitagu
nauzie
ortzitaute
ortziute
mateute
Pluraleko

(fiten duzu)
(ariatu duzu)
(nahi duzu)
(ereiten dugu)
(nahi duzie)
(ortzitzen dute)
(ortzi dute)
(maten dute)
bigarren

eta

prestatzaute (prestatzen dute)
tiatzeaute (tiatzen dute)
ikusteaut (ikusten dut)
naut (nahi dut)
xautzaut (xautzen dut)
Ieitzaut (leitzen dut)
yostaut (josten dut)
eguntzaut (eguntzen dut)
hirugarren

pertsonaren

morfemak

Basaburuko herri batean, Berueten, zuk eta zuek izenordeen
aditz morfemekin suertatzen dena azpimarragarria da . Pluraleko bigarren
pertsonan txandaketa suertatzen da ,- batzuetan -zte Basaburuko ohizko
morfema (zuei gustatzen zaizte) erabiltzen baitute- . Besteetan -zo da zuri
dagokion morfema eta -zu, zuei dagokiona . Honen ondorioz horrelako
formak suertatzen dira .
Pluraleko 1 . pertsona -> -zo (aditz morfema)
zoi
zok
zok
nik

gustatzen zaizo ( eusk . bat . zuri gustatzen zaizu)
in dozo (eusk. bat. zuk egin duzu)
eman deezo (zuk neri eman didazu)
zoi eman dizot (nik zuri eman dizut)
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Pluraleko 2 . pertsona -> - zu (aditz morfema)
zure gustatzen zaizu ( eusk . bat . zuei gustatzen zaizue)
zuk in duzu (eusk . bat . zuek egin duzue)
zuk nei eman deezu (zuek neri eman didazue)
nik zure eman dizut (nik zuei eman dizuet)
Esan bezala forma hauek alternantzian erabiltzen dira besteekin .
Aurreko hauek bakarrik ematen ditu GAMINDE-k (1985 : 355), baina
neronek testigatu ditut besteak ere txandaketan, alegia (-zte) morfema
daukatenak .
Forma
hauek antzekotasuna
dute
Bizkaiera
zaharrean
erabilitakoekin eta bizirik diraute gaurko zenbait hizkeratan
(Elgoibar,
Eibar, Bergara), sortzen den sinkretismoaren ondorio direlarik, zeinetan
-ZU = -ZUE gertatzen den . 48 (Ikus honi buruz, 111 .1 .5)
Batzuetan, aditz iragangaitzekin ere gertatzen dira, Berueten ere
honako forma hau entzun dut : zuk sozioak al zaa? (= zuek sozioak al
zarete?) beraz, sistematikoki ez bada ere, forma bakanetan
sinkretismoaren arrastoak daude .
Forma hauek arkaismo horren arrastoak bide daitezke, AZKUE-k dioen
bezala :
(. .) se dijo que hoy zu fuera del verbo es siempre singular "vos", y

que todavía quedan zonas en que la conjugación significa "vosotros'
(..) En Eibar y Soraluce (Plasencia), el paciente z de zara, zagoz,
zatos . . .es vos y vosotros ; nunca dicen zuek zare .zaqoze . zatoze sino
zuek zara,zaqoz .zatoz, vosotros sois, estáis, venís ; pero el zu agente
no es más que vos : egin dozu, vos lo habéis hecho, egin dozue
vosotros . .etc . (AZUE 1969 : 554)
Berueten ez da erabateko sinkretismoa singular eta pluralaren
artean, singularrean -zo morfema erabiltzen baita, eta pluralean -zu,
baina, aurrean esandakoarekin harremana dauka fenomeno honek .
Ikus 18 . mapa

pl . 2 . perts . morfema - zu /-zte/-zie isoglosa .

Bestaldetik,
eremu
honetan
ere,
pluraleko bigarren
pertsonarentzat, badugu isoglosa nagusi bat, DUZUE/DUZIE bereizten
duena . Batetik DUZIE dugu, ekialdeko euskalkietako bereizgarri :
zaraitzueraz, baxenafarreraz, aezkeraz, eta goi-nafarrera hegoaldekoan
48 (Honetaz Ikus ZUAZO 1989 : 31) . 'Bizkaierak luzaroan eta bertako zenbait
hizkerek, gainera -guk dakigula, Elgoibar-Eibar-Bergara aldean behintzat,
galurren bada ere, bizirik diraute oraindik-, gure egunok arte atxiki duten
arkaismo honen oihartzunik bada Arabako euskara desagertuan . (honetaz gehiago,
Lakarra 1986, 650-651)'
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Pl . 2 .perts . morfema -ZU /-ZTE /-ZIE

Zaizie - duzie
Zaizte- duzte
18 . MAPA

ere . Aldiz Baztaneraz, Ultzameraren auzokidea den barietatean, duzue
daukagu, agian honetan ere Lapurteraren hurbiltasuna nabarmentzen da .
Honenbestez, isoglosa batek bereizten du batetik : Ultzama, Atetz,
Anue -zie-ri atxikiz, (baita Imotzeko Muzkitz herria ere) ; eta bestetikzue bukaera dutenak : Imotz eta Basaburuan, haran hauek Gipuzkoako
formetara atxikiz 49
Bokalismo sailean gehiago mintzo gara fenomeno honi buruz, baina
ekialdeko eta GN hegoaldeko euskalkien ezaugarria da u/i fonemen
hautaketan, bigarrena aukeratzea . Ultzamerak, honen arrastoak erakusten
ditu : -tiko (ezkondiko, bisitatiko) eta -zie morfema ere erabiliko du .
Pluraleko

hirugarren

pertsona :

Beruete

Berueteko berezitasuna da 3 . pertsonaren plurala egiteko era :
-te 3 .pertsonaren pluraleko morfemaren ordez, -i dugu . Zihurrenik, -e
morfema da hor erabili dena, gero -i bihurtu delarik ; antzeko formak
Bizkaieraz, Durango, Arratia eta BN ere aurki daitezke (ik . AZKUE 1969 :
618) ; esan dabie, esan dabee-ren ordez etabar .
Forma hauek, pluraleko aditz paradigma ezberdinetan eriden ditzakegu :
zai/zaati (=zarete)
luki (=lukete)
dezaki(=dezakete)
lioki (=liokete)
dakii (=dakite)
dauki (=daukate)
dazkii (=dazkite)
deamazkii (=deamazkite)
dekarrazki (=dekarrazkite)
Forma hauek, Larraunen (Arakilgo barietatea) erabilitakoen kidekoak dira .
INTZA-k honelakoak ematen ditu Larraunerako :
Haiek

dauzki
zeukin
baleuki

49 1RIGOIEN-ek (1988 : 292) dioenez, euskalki hauek -te pluralgilea erabiltzen
duten horietarikoak dira . Azpimarragarria da forma hauek honako bilakabide
fonetikoa (esku + a > eskia) gertatzen ez den lekuetan ere sortzen direla . Agian
pentsatu behar da bilakabide fonetiko bat izan zela, -gero baztertu zena-, baina
arrasto hau utzi zuena . Ondarrabian, ordea, -e hau > -a bihurtu zen, battúsja,
'(ya) los teneis', badísjá/badúsjá, '(ya) lo teneis', badákisjá, '(ya) lo sabeis',
zitxia 'itzazue' eta beroni dagokion izenordainean (ziek) azalduko zaigu u + bok >
¡a . Aipatu aldaketa hau zubereraz gain, maiztasun haundiagoz edo gehiagoz,
bizkaiera, gipuzkera eta lapurteraz ezik, besteetan betetzen da .
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badakii
bazekizkiin
badeamazki
Forma hauetan eta Beruetekoen artean antza haundia bada ere,
Berueten, ez da sistematikotasun guztiz suertatzen . Larraunen 3. pertsona
pluralaren morfema -i baita, NORK aditzaren forma guztietan eta ez
bakarrik aipatutako ingurunean ; INZA-k dioenez :
Gipuzkerazko dezute . dezuŕ egiten du ; dute berriz Sísíf : dituzute ordez,
ttuzui ta ditute ordez Jui. Zaitezte' ren lekuan iaizti, Zaitezteke' ren
ordez, zatezki. (INTZA 1957 : 93)

Halarik ere, testigatu dugun formen hurbiltasunarengatik,
bi
azpieuskalki hauen arteko kidetasuna azpimarratzen da . Beruete herriak
nolabaiteko transiziogunea osatzen du : Ultzamako barietatetik nahiko
urruti agertuz eta Larraungo hizketara nabarmenki hurbilduz . Forma
hauek fonetika sintaktikoan sortzen direnekin paralelismo haundia dute,
alegia: eskale+ -a > eskalŕi, burua +-a > buruu, sukalde + -an > sukaldin,
denetan murrizketa eta asimilaketa erregelak jokatzen baitu .
Altsatsuan ere, morfema honen erabilera testigatzen da,
(IZAGUIRRE 1967) : guai esaten dueŕ, "ahora dicen", " semiek ¡ten de¡" "lo
hacen los hijos" -i-z bukaturiko formak dira, hauetan -ei pluralgilea
fosildua agertzen zaigularik . Halaber INTZA-k (1921 : 22 eta 65-70)
honakoak biltzen ditu Sakanan : zarŕe (Etxarri eta Ergoienan, eta dei
Altsasun, eta daŕ 'lo tienen, lo han', baina denek tubei, 'lo tienen, lo han' .
Pluraleko 2 . pertsonan ere aurkitzen dira horrelakoak . Duzui, eta

dui eriden daitezke Larraunen, eta baita zai 'sois' zaati-rekin txandakatzen
delarik . 3. pertsonarenak ere badaude : zuin, 'orok. zuten, deamazuŕ 'lo
llevais', ba-demai 'lo llevan', ba-daki, 'lo sabe', eta ba-dakii 'lo saben' .

(ik . IRIGOIEN : 1987 : 26) . Forma hauek, GN-ko hizkera hauetan aurkitzen
dira, gutxiago edo gehiago Larraunen eta Sakanan . Berueteko hizkerak,
honenbestez, hauekin erakutsiko ditu kidetasun gehiago, Ultzamakoarekin
baino .
Ikus 3 . perts . p l . morf .: -te/-¡, dakii/dakite . 24. Mapa
V .3 .1 .3 .2 .

Lehenaldia
nik

hura
haiek

nuen
nittuen

hik

hark
zuen
zittuen
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I

un-zun- gun -giñun .
Nuen-zuen-yuen-gi ñuen .

19 . MAPA

guk

zuk

zuek

haiek

hura

giñuen

ziñuten

zuten

haiek

giñuzen
gin(ŕ)tuen

ziñuen
zinduen
ziñuzen
zin(í)tuen

ziñuzten
zin(ŕ)tuzten

zittuten
zituzten
zuzten

Lehenaldiaren paradigman Nork-en pluralean, kurtsibaz jarritako
aldaerak Anue haranari dagozkio (Egozkue eta Arizu) ; paradigma hauek ,
Olaibar haranean ere sortzen dira, baina txandaketarekin . Halarik ere,
orokorrean, sail honetako guk, zuk, eta zuek-en pluralgilea egiteko,
aditzetako pluraltasunak eskeintzen duen aukera zabaletik, -z aukeratzen
da kasu hauetan : -u- erroaren ondoan doana . Hain zuzen ere : giñuzen,
ziñu_zen, ziñuz_ten dira eremu osoan gertatzen diren formak .
Beste alde batetik, paradigma honi begiratuta, isoglosa bat marka
dezakegu,-ue-, -u- bereziko lukeena, singularrean eta pluralean .
Fenomeno fonetikoaren ondorioz sortutako diptongoaren murrizketa izango
dugu mendebalde aldera, ekialdean -ue- mantentzen den bitartean . Ez dut
ezberdindu bokal geminatua edo luzea egiten den (nuun, nun ) eta bi
aldaera hauek batean sailkatu ditut .
ULTZAMA, ATETZ, ANUE
-ueNik nuen
hik yuen
hark zuen

-

BASABURUA
u

nun
yun
zun

Ikus nuen/ nun isoglosa 19. mapa
-nd-

taldea

Aipagarria da, singularreko bigarren pertsonarako erabiltzen den
adizki laguntzailea : ziñuen/zinduen . Kontsonante palatala duen forma, eta
-nd- multzoduna txandakatzen dira . Ultzameraz aditz iragankorretan
suertatzen da, zin-en ordez zŕnd-, d hori erroarena izanik eta ez
aurrizkiarena .
Badago goi nafarreran ere : baindo, baino edo baño-ren ordez edota
ordez ; MITXELENA-rentzat talde hau
bigarrenkaria da zihurtasun osoz . Honako formak ohizkoak dira GN
hegoaldekoan ere : gindue, zindue, azkeneko -n lehen aldiko morfema galtzen
delarik .
soindu, soinu, soñu-ren
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MITXELENA-k -nd- taldea duten forma gehiago erakusten ditu (FHV :
306,308 eta 359-360), esaterako Nor aditzaren paradigman (gindan,
zindan, zindain) aurkitu zituen Burundan . Berak berrikuntzatzat jo zituen,
adizki hauen erabilpena eremu murritzean egiten zela argudiatuz . Ez
dirudi eremua hain murritza denik, zeren eta Erronkarin eta
mendebalderago ere aurkitzen baitziren, -nd- kontsonante multzodunak :
zinda, ginda (Garesen), zinde, ginde (Oltzan) bildu zituen Bonapartek .
Ultzaman, aipatu bezala, pluraleko lehenengo bi formetan
eta joan
aditzaren lehen aldikoetan : ninduayen, ginduazin suertatzen da
Lehen aldian, pluraleko 2 . pertsona singularrean, beraz, ziñuen da
forma ohizkoena, GN iparraldeko hizkera gehienetan bezala, zinduen
zenbaitetan agertzen bada ere ; forma hau GN hegoaldean erabiltzen da .
Honenbestez, kidetasunak agerian gelditzen dira . YRIZAR-ek, ere horrela
laburbiltzen ditu :
Alto navarro Septentrional:

ziñuen : general (Lizaso)
zinuen : Baztán
zenuen : Irún

Alto navarro Meridional

zindue : general (YR IZAR 1981 a : 22)

Ultzameraz, nahiz maiztasun gehiago izan -z- forma pluralgiledunak, -itdunak ere entzun daitezke :
guk : giñuzen - giñituen
zuk: ziñuzen - ziñituen
zuek ziñuzten - ziñituzten
haiek : zittuzten - zittuten
Gainera, -z- pluralgileaz osaturikoak beti Basaburuan, Etxalekun
eta Ultzaman gertatzen dira . Anue haranean -ekialderago dagoen horretanhasten dira -it- dutenak pluralezkoetan .
Bestaldeti k, -i-ren ondoren suertatzen den sabaikaritze
automatikoa, nahiko arrunta bada ere, txandaketa nabarmenak erakusten
ditu Anuen . Aditz pluralgileetan nituen ahoskatzen da [t ]palatalizatu gabe .
Esandakoa laburbilduz, honako hauek dira eremu osoko isoglosa
banatzaileak :
a) Basaburuan : bai murrizketa ue >u eta palatalizazioa .
b) Ultzaman : palatalizazioa bai, murrizketa ez .
c) Anuen : murrizketa ez eta palatalizazioa ere ez .
BAS . IMOTZ
nittun

ULTZAMA
nittuen

ANUE
nituen
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V .3 .1 .3 .3 .

hura
haiek

hura
haiek

V.3 .1 .3 .4 .

hura
haiek

Baldinkera

aurrekoa

nIk

hIk

hark

banu
banittu

bayu
bayittu

balu
balittu

guk

zuk

zuek

haiek

baziñu
bagenittu

baziñu
bazenittu

baziñute
bazenittuzte

balute
balittute
balittuzte

Baldinkera

ondorioa

nIk

hIk

hark

nuke
nittuzke

yuke
yittuzke

luke
littuzke

guk

zuk

zuek

haiek

hura

giñuke

ziñuke

ziñuteke

haiek

genittuzke

ziñuzke

ziñuzkete

luteke
luki (Ber)
littuzke
littutteke
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V .3 .1 .3 .5 .

Ahalezko orainaldia
hura

• 1k

h1 k
guk
zuk
zuek
ha l e k

V .3 .1 .3 .6 .

•1k

h 1k
ha r k
guk
zuk
zuek
haiek

halek

(de)zaket ditxaket
(dezakek/n
ditxakek/n
(de)zake(q)u/ke
ditxakequ/ke
(de)zakezu/ke
ditxakezu/ke
ditxakezie/ke
(de)zakezie/ke
(de)zakete
ditxakete

Ahalezko lehenaldia
h ura

haiek

nezaken
yezakek/n
zaken
qiñezaken
ziñizaken
ziñizaketen
(ze)zaketen

nitxaken
yitxakek/n
txaken
qiñitxaken
ziñitxaken
ziñitxaketen
zitxaketen

Ahalezko baldintza

•1k
• 1k

ha r k
guk
zuk
zuek
haiek

nezake
yezake
lezake
qiñazke
ziñazke
ziñ azketeke
lezakete

Goian emanikako forma sintetiko hauek galtzen ari dira, eta
perifrastikoek ordezkatzen dituzte, batzuetan paradigma bat osatzea oso
zaila egiten zaigularik . Bestaldetik, batzuetan ahal + aditz sintetiko
egitura entzun daiteke baldintzazkoetan : al banezake iñen nuke.
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Hizkuntz osasunari buruzko kapituluan azaltzen zen forma
perifrastikoek sintetikoak ordezkatzen dutela, osasun ona erakusten ez
duten hizkuntzetan .
Bestaldetik, INTZA-k Ultzamako ahalezkoaren murrizketari
buruz egindako zehaztapenekin, zeharo ados gaude :

Euskalki ontan gertatzen da almenerazko garaietan napar egoaldeko
euskalkian ere gertatzen dana, baita ere Arakŕl'en . Au da, garai oien
asierako "de' jan egiten diote ; ta dezaket esan beharrean esaten dute
taket, Zakezu . zake, ta garai oi bera aunitzezkoa egitean askotan
batekoak galdu zuen de berriz artu egiten du . Ala esaten dute : detxaket,
detxakezu,tatxaket hutsik ere esaten da, baino bai detxaket . (INTZA
1921 :

80)

Hizketa arinean maizago gertatzen da aipatutako murrizketa
hau, nahiz hemen jarri dudan paradigma, forma osotuei dagokien . Honez
gain, azpimarratu behar da, eremu handi batean gertatzen den beste forma
bat : ahalezkoaren pluralezko formetan, -ke morfemaren erabilera
pleonastikoa suertatzen da : dezakezuke, dezakeguke, dezakezieke eginez.
Esan dudanez, forma hauek txandakatzen dira arruntekin, eta erabilera
arduragabekoan, murriztuekin ere bai, alegia, (de- > O) egiten dutenekin .
Forma pleonastiko hauek lehen aldira ere hedatzen dira .
Sistematikotasun osoz egiten ezbada ere, honelakoak entzun daitezke :
nezakeken . Aipaturiko forma hauek, zihurrenik berrikuntzak dira, oso
eremu murritzean gertatzen direlako, beraz hor sortutakok dirudite eta
baiezta daiteke ez direla arkaismoak . ASTETEren dotrinean aurki ditzakegu
holakoak: dezaqueguque (A39) baina forma hauek arruntekin txandakatzen
dira : dezaquegun (A39) ere badugulako .
Honenbestez, aurrean esan den guztia kontutan harturik, hau da
Ultzameraz erabiltzen diren aldaki guztien laburpena :

1 . -KE morfemaren eransketa erakusten dutenak, hauek Ultzama
haranari dagozkio gehien bat : (adib . dezakezuke), baina Basaburuan
ere aurki daitezke . Isoglosa eginez gero, Imotz harana litzateke forma
hauek erabiltzen ez dituen leku bakarra .
2 . DE- hasierako morfemaren galketa erakusten dutenak (zaket,
zakekin) . Forma hauek ere ohizkoak dira GN hegoaldean (Oltza, Goñi
eta Garesen) . Halaber, aginteran hasierako e- eliditzen da (zazu). Agi
denez forma hauek ohizkoak dira bokal aferesia dagoen lekuetan . (ik.
ONDARRA 1982 : 213 eta hurrengoak)
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3 . Orain aldian -a- erroaren ordez, -o- daramaten formak eriden
ditzakegu Anue haranean (Leazkue, Egozkue) . Forma hauek GN
hegoaldean ere testigatzen dira barra-barra (Elkano, Gares, Oltza eta
Goñi-n) (ik . ONDARRA 1982 : 214) . Honenbestez, bi euskalki hauen
arteko kidetasunak nabarmenki azaltzen dira .

Hona aipaturiko hiru aldaera hauen partadigma :

N i k
H i k
h ar k
G u k
Z u k
Zuek

dezakeguke
dezakezuke
dezakezieke
dezakezteke
dezaketeke

haiek

zaket
zakek/n
zake
zakezuke
zakezuke
zakezieke

dezoket
dezokek/n
dezoke
dezokeuke
dezokezuke
dezokezieke

zaketeke

dezokete

Ikus dezakeguke/ dezake 20 . mapa

V .3 .1 .4 .
V .3 .1 .4 .1 .

n i r I
h IrI

h a ri
g u rI
z u r I
z ue l
haiei

NORK-NORI-NOR

sistema

Orain aldia

nik

hIk

hark

diet/diñet

direk/diren

dire
dik/din,diñe
dio

diot
dizut
diziet
diotet
diot

diok/n
diquk/diqun

diok/n

diqu
dizu
dizie
diote
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BASABURUA
•

ULTZAMA

A NUE

I'

~I

IMOTZ

IIIIIII IIIII II

I

ATETZ

o,=, k aa u/ -= u
Dezekeguke/ -zuke

n1r1
h1rI
harI
zurI
z u el
g u r1
h al e I

guk

zuk

zuek

halek

diau/diñau
dioqu
dizuqu
diziegu
diziau

direzu

direzie

diozu

diozie

direte
ditek/diten
diote
dizute
diziete

di(q)uzu
diozu

di(q)uzie
diozie

di(g)ute
diote

diogu
diutu

Plurala
nik
n1r 1
hIrI
h a r1
gur1
zur1
zuel
h aiel

ttiet/ttiñet
ttiot

nIrI
h 1 r1
hari
qurl
zuri
zuei
haiei

ttiau
ttiñau
ttioqu
ttizuqu
ttiziau
ttioqu

hark

ttirek/n

ttire
ttik/n
ttio
ttiqu
ttizu
ttizie
ttiote

ttiok/n
ttiquk/n

ttizut
ttiziet
ttiotet

guk

hIk

ttiotek/n

zuk

zuek

halek

ttirezu

ttirezie

ttirete
ttitek/n

ttiozie
ttiozu
ttiquzu ttiquzie
ttiozie
ttiozu

ttiote
ttigute
ttizute
ttiziete
ttiote
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Nork-Nori-nor

sistemarl

dagozkion

zehaztapenak

Hurrengo lerrootan, Nork-nori-nor sisteman sortzen diren
ezberdintasunik nabarmenenak zehaztuko ditut . Honen helburua isoglosa
nagusiak zehaztea da eta honetarako azterturiko eremuaren barruan
mendebalde-ekialde banaketa erabiliko dut errezago ulertzeko .
Orokorrean ekialdeaz mintzatzean, Ultzama, Anue eta Atetz
barne egongo dira, eta Mendebaldearen barruan, Imotz eta Basaburua .
Agerian gelditzen da, Mendebaldean kokatzen direla isoglosa nagusiak eta
ultzameraren paradigmak bertan duela nolabaiteko muga . Honakoak dira bi
eremu hauek bereizten dituzten isoglosarik nagusienak :
1 . Niri-ren kasuan : 0 morfema mendebaldean, -r- ekialdean .
2. Zuei-ren morfema : zte Mendebaldean eta zie ekialdean .
3. Haiei pluralaren 3 . pertsona eta singularreko 3. pertsonaren
arteko sinkretismoa ekialdean .
4 . Zuri-ren morfema, zo mendebaldean eta zu ekialdean .
5 . Pluralgia, zki eta tt erabiliko dira mendebaldean eta tt bakarrik
ekialdean . Anue haranean ordea, tut,tiot eta horrelakoak [t ]-ren
bustidurarik gabekoak dira ohizkoenak . Beraz, GN hegoaldekoan
kidetasun gehien erakusten duen harana Anue da .
-tt- Pluralgilearen erabileran, Ultzama, Basaburua eta Imotz
haranek, GN ilparraldeko beste honako barietateekin kidetasunak
erakusten dituzte ; Bera, Arakil, Intza eta Irun .
Anue harana ordea, GN hegoaldekoekin harremanetan jartzen da :
Egues, Olaibar, Artze, Erro, Auritz, Gares, Oltza eta Gulinarekin, denetan
-t- erabiltzen baita . (ik . YRIZAR 1981 a: 350) . Halarik ere, Gares-en
aditz iragankorretan -zki- morfema testiga daiteke : dizkiozu, zikionat,
dizkiot etab . Anue haraneko herrietan, -tt-ren erabileraren ordez, t egiten
da. Hau da sorturiko bilakaera : *ditiot > ŕtiot > ttiot > tiot.
GN hegoaldeko Olaibarren -zki-dun forma batzuk ere ager daitezke
(YRIZAR 1992 : 91) :tizugu, ttízugu eta dizkizugu . Olaibarko barietatean
puralean mota guztietako formak ditugu, [t ] dunak, forma bustigabeak, eta
-zki-dunak ; nahiz azkeneko hauek oso gutxitan agertzen diren . Badirudi
forma hauek Ultzama haranarekin duten hurbiltasuna erakusten dutela .
Haran honetan, YRIZAR-ek (1992 : 53) azaltzen ditu pluralgileari buruz
sortzen diren alternantziak, eta ARTOLA-ren honako hitzak dakartza : "tren zenbait bustidura -gutxi samar, hala eta guztiz ere- Ultzaman oso
hurbil izatetik etorriko zaiola pensatzen dut", eta hurrengo lerrootan
horrela dio: "Resulta evidente que la palatalización desaparece al alejarse
deI límite de separación de los dialectos alto-navarros"
AZKUE-k azpimarratzen duenez, -it da Nafarroako euskalkien
berezitasuna, gipuzkerak -zki- hartzen duelarik :
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El dialecto nabarro de la frontera se aparta radicalmente del dialecto
guipuzkoano en las flexiones de objeto plural ; pues mientras su
característica en el dialecto es por lo general zki ( en ciertas zonas
tzi, txi) en la frontera se usa, aunque ya muy metamorfoseado, el
mismo elemento it de flexiones meramente objetivas . (AZKUE 1969 :
103)
INTZA-k egindako ohar honetan, argi isladatzen da

aurrean

esandako hau :

Basaburu Goiko ta Imotz'ko erri guzietan itzegiten den euskalkitxo
ontan gauzazko garai geienetan baditu bi esanera, aunitzezkoa
esateko . Goi-Napar Iparraldeko I ta zki bi askolariak ibiltzen
dituelako . An esaten dute tint, eta dizkiot; tŕzuqu ta dizkitzugu,
zitizun eta zizkizun, zitizten eta zizkizten. Almenazko garaietan ere
bi askolari ibiltzen ditute : tx eta zkŕ (garai batzuetan ; ortik
detxaeten eta dezazkieten esatea). (INTZA 1921 : 73, 74)
Aurreko guztia aintzakotzat hartuz, goinafarrera hegoaldekoaren
ezaugarri nagusienetariko bat -it- pluralgilearen erabilera denez . Berriro
ere, Ultzamak barietate honen hizkerarekin kidetasunak erakusten ditu, eta
Imotz eta Basaburua, -zki-ren erabilera aragotzen den heinean,
Gipuzkerako paradigmari hurbilduko zaio .
Hiru pluralgile hauen erabilpenean, salbuespenak salbuespen,
honako banaketa orokorra eman daiteke ; halarik ere, ondoren adizki
bakoitzaren banaketa diatopikoa erakutsiko dugu :

zki eta tt Basaburuan eta Imotzen . 50
b/ tt Ultzaman eta Atezen .
d t Anue haranean, Odietara ere hedatuz .
a/

Ik . pluralgileari buruzko isoglosa orokorra, Ikus 21 . mapa

buruzko
"Ni"-rli

Hurrengo lerrootan, aditz
zehaztapenak egingo ditugu :

paradigmaren flesio

bakoitzari

dagozkionak

Ultzameraz, "ni"-ri dagozkion morfemak -r- eta -d- dira, honako
adibideetan argi ikus daitekeenez (IZAGIRRE 1966) : atzendu zaire ; (416
or .) ; orai falda zaide plantxatzia (432or .) ; arrek irri in dire (= dit) 433
50 Hiztunei galdetzerakoan
bi formak ezagutu eta erabiltzen dituztela
baieztatzen badute ere, alegia-tt eta -zki dunak- hizketa arruntean -zki-dunak
gutxiagotan agertzen dira . Basaburua aldean, -ZKI- erabileraren maiztasuna
areagotzen da .
IT eta ZKI erabiliko dira nork- nori-nor aditz sisteman Imotz eta Basaburuan,
-tt- soilik Ultzama, eta Atezen, eta t- Anuen .
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or .) . Aurrean aipatu dugu nori sailari dagozkion txandaketak, Nork-NoriNor sailean ordea, -r- da usuenik agertzen den morfema .
BONAPARTE-k bi forma hauen arteko alternantzia seinalatu
zuen hegoaldeko goinafarreran (Elkano, Gares, Oltza eta Goñibarko
hizkeretan), baita dida / dira (= dit) ; eta ebakera horiek Erronkarin
entzun zituenekin erlazionatu zituen . 51
Morfema hauen aintzinatasuna frogatzeko . 52 MITXELENA-k
(FHV : 235-236) oinarri zihurragoa ikusi zuen honakoetan dut/ dudala,
dudan . Ohar bedi, gainera, duDAn, duDAla ageri direla subordinazio atzizkia
-en (naizEn, haizEn) den hizkeretan ere ; eta bat (<* bade?) /
(bat)bedera, bederatzi. Hau dela eta, morfemarik zaharrena -da izan
daitekeela aldarrikatu zuen, gero, amaierako bokala galdu ondoren, d > t
ahoskabetzea gertatu bide da .
Ultzameraz egindako hizketa arruntean, ordea, subordinazio
atzizkiarekin bilkuran, ohizko -e- lotura hizkiaren medioz agiten dute ;
hona hemen -n erlatibo atzizkiarekin sortutako bilkurak ASTETEren
katezismoetan : in dutela (B5), maitetzen zaituten (B6), maten diren
(B6) . 5 3

Ultzamako eremuan r/d morfemak, 0 bihurtu dira Basaburuan ;
bokal arteko frikapena oparoa dela eta, ondoren asimilaketa atzerakaria
suertatu delarik : dire > dee, direte > deete . Euskal fonologiak normalean
asimilatze aurrerakaria erabiltzen badu ere : ez + da -> ezta ; bil + tu ->
bildu, hemen asimilatze atzerakaria ere gertatzen da . Honen ondorioz -ireeta -ee- izango ditugu hurrenez urren, lehenengoak gure eremuko
mendebaldea okupatuz eta ekialdekoa besteak . Ohizkoa denez, Imotzen
alternantzia aurkitzen dugu, hau da : dere/dee . Orokorrean esan daiteke
morfema hauen ondorioz ateratzen diren bi paradigmak errepikatzen direla
lehen aldian ere .
Orain aldirako honako hauek ematen ditugu :
hik
hark
haiek
zuk
zuek

Mendebaldea
deek/deen
dee
deete
deem
deezte

Ekialdean
d i re k/n
dire
direte
direzu
direzie

51 Halaber,

GAMINDE-k GN hegoaldeko ekialdeko hizkeretan bildu zituen : (1986 :
186, 190) zaide / zaida (= zait) ; zaizkide/ zaizkida (= zaizkit)
Egozkuen,
Linzoain, Mezkiritz, Aurizperrin eta Garraldan ; Azken herri honetan, halaber :
dada aurkitu zuen eta dara Aurizperrin .

52 Bidebatez esan, erronkarieraz eta zuberera zaharrean ere suertatzen direla
ohar gaitezen bizkaieraren zenbait eremutan ere jata, bizkaiera orrokorrean : jat.
53 Hegoaldeko goinafarreraz, batzuetan, testigatzen da -da- horien erabilera :
eguintudan (SATRUSTEGUI 1987 : 265)
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Isoglosa zehatza argiago ikusten da mapa honetan : (Ik . N-N-N : Hark-neri
eman, 22a . eta 22 . mapa )
INTZA-k Basaburua haundia eta Arakilgo hizketaz mintzatzean ere
hau baieztatzen du :
Euskalkitxo ontan arkitzen da Bonapartek Olza'n arkitu zuan
bereixtasun bat, guk gero Laraun'en, Basaburu beiko guzian eta
Zubietan arkituko deguna. Gipuzkerazko dida, ZiñidarL Ltda edo
jj M, eta onelako ¡
bukaera duen guziak egiten ditute bi ga'kin
dee , ziñeenn balee (edo lit). Erri batzuetan bi ee'n artean
sartzen due r_ta esaten due : dere , ziñeren . ba'lee ta ala
(Basaburutxikian) (INTZA 1921 : 65 )
Halarik ere, nahiz eta bi forma hauek izan arruntenak : dire/dee
etab . YRIZAR-ek eta GAMINDE-k ere, -t hitz bukaerako morfema
testigatzen dute . Lehenengoak honako herrietan ematen zuen dit forma :
Etxaleku, Goldaratz, Arrarats ; eta GAMINDE-k Berueten ere aurkitu zuen .
Gaur egun ordea, guk ez dugu horrelakorik aurkitu, eta nor-nori aditz
sisteman bezala, zaye, zaire, dee, dire etab . dira arruntenak.

"Zuei"
NORI zuei-i dagokion morfemak, isoglosa nabarmena sortzen du,
Ultzama eta Basaburua bereiztuz ; -ZTE da Basaburuko morfema . Morfema
hau dela eta, adizki ezberdinak izango ditugu :
"Zuei"
Hark-DIZTE-f
Guk -DIZTIU
Haiek-DIZTE
Sinkretismoa sortzen da hark eta haiek-en artean, -te morfema ez baita bi
aldiz ezartzen, beraz *diztete ez da esango . Agerian gelditzen da
errepikapenaren kontrako joera, forma pleonastikoak baztertzen
direlarik ; bi morfema elkarren segidan aurkitzen direnean, bat baztertuz :
diztete > dizte .
GUK - ZUEI kasuan honelako bilakabide bat gertatu da bi eremuetan :
BASABURUAN : Diztegu -> Dizteu -> Diztiu, diztu
ULTZAMAN : diziegu , dizieu, diziau
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"Hart,

hales"

Ultzamako herri askotan singularraren eta pluralaren
hirugarren pertsonen artean (hari eta haiei) sinkretismo osoa gertatu da,
inolako ezberdintasunik ez delarik egiten : Hari eman diot eta haiei eman
diot. Halarik ere ez da zeharo sistematikoa, baina bai maiztasun haundiz
gertatzen den fenomenoa, honen ondorioz ote morfema galtzen delarik .
Bonapartek ere hala testigatzen du . 54 Fenomeno honetaz ohartu zen YRIZAR
ere :

Parece que el empleo de las formas del tipo dio (ttio), con el
significado " él se lo ha (a ellos)" estaba muy generalizado en
este dialecto, en tiempo de Bonaparte, ya que con objeto directo
en singular (dio), se extendía a las variedades de Lizaso,
Huarte-Araquil e Inza (. .) Después este uso incorrecto ha ido
reduciéndose en el alto-navarro septentrional . D. Inza, unos
sesenta años más tarde, lo limitaba a Basaburua Menor y
Bertiz-Arana ." ( YRIZAR 1981a : 157)
YRIZAR-ek aurkitu dituenen artean honako hau eriden daiteke
Etxalekurako : die, diote-rekin txandaketan ; guk ez die testigatu, eta ote
izan da erabilera bakarra ; honez gain, Basaburua aldean, ote morfema
sistematikotasun haundiagoz erabiltzen da . 55
Hau dela eta, sinkretismo kasuak eriden daitezke, hona hemen
hiru hauek Nork-Nori-Nor sistema guztian sinkretismoa izango dugu
hurrengo kasu guzti hauetan :
1.
2.
3.

haiek, hari
haiek, haiei
hark, haiei

DI-O-TE
DI-OTE
DI-OTE- 0

54 1k . Arana Martija & González Echegaray, C . ; 1989, L .L .

Bonaparte .
Eskuizkribuak-Argitarapenak, Euskaltzaindia . 42 orr . 33 dokumentua, Microfilm

2 C2 .
55 Zehatzago izanik, nik-haiei dagokion banaketa diatopikoa honako hau da, ikus
(ik . GAMINDE : 1985a) :
diot : Beu, Ilar, Auz, Iraiz .
diotet : Ar, Ber, Garz, Jaunts, Ber, Etx, Osk, Eras, Gold, Musk, Urriz, Arost,
Gask, Ariz, Egozk .
deotet : Ig .
Hark-haiei dagokiona, honako hau :
dio : Ilar, Auz, Iraiz.
diote : Ar, Ber, Garz, Jaunts, Ber, Etxal, Osk, Era, Gold, Musk, Ariz, Egozk .
deote : Ig

Banaketa diatopikoari dagokionez, bereziki nabarmena suertatzen da hasierako
bokalaren irekiera -i > e-, honen ondorioz isoglosa hauek ateratzen direlarik
:diot, diok/n, dio, diozu, diote : Herri gehienetan, Basaburuko herri zenbait
barne direlarik .
deot, deok/n, deo, deozu, deote : Igoa, Gartzaron .
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Basaburuan, beste sinkretismo kasu bat azter daiteke :
1 . zuk-haiei : DI-O-ZU-TE > DIOZTE (sinkoparen bidez)
2 . zuek-haiei : DI-O-ZTE-TE > DIOZTE (azkeneko bi
da)

-te,

bat bihurtzen

Ultzamako formetan, ezberdintasuna mantentzen da, morfema ezberdinen
erabileraren ondorioz :
zuk-haiei : DIOZU
zuek-haiei : DIOZIE
Beste forma bitxi bat ere topa dezakegu : Guk-haiei : diutu .
Forma hau Imotz eta Basaburuan nagusitzen da, morfemen ordena
jarraituz, honako hau izango dugu :
DIOGUTE -> DIOUTE -> DIUTE -> DIUTU
Arau hauek jarraituz :
1 . g-> 0/ V
V
2 . Diptongoaren monoptongaketa .
3 . Bokalen asimilazioa . 56

"Guri"
Aditz forma honetan beste sinkretismo kasu bat ere aterako
zaigu, kasu honetan bokal arteko herskari ozenen desagerketa (g->O/
56 Bokal asimilazio mota hau, aurrerakaria, oso arrunta da Basaburuan, honen
medioz atzean dagoen bokalak asimilatzen du aurrekoa . Bokalismoaren atalean
azaldu dugunez, honako hau da gertatutako bilakaera : liburu bat-> liburu bet ->
liburuut ; burua -> burue-> buruu; diute -> diutu . Forma hauen banaketa
diatopiko zehatza, honako hau da :
guk-haiei
diou: Musk
diu: Jaunts
diute : Ber
diogu : Ilar, Auz, Iraiz, Beunz, Gask.
dioute : Urriz, Egozk
diutu : Ar, Garz, Ber, Etx, Eras, Gold
deotu: Ig
dioteu: Osk
diogute : Ariz, Lat, Aroz
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V_V) usu gertatzen da -gu-ren morfemetan . Basaburuan, hark eta guk
(hari) dagozkien formetan beti sortzen da sinkretismoa :
hark-guri : * DIGU > DIU ( /g/-ren erorketa bokal artean)
guk- hari : * DIOGU > DIOU > DIU
Goian esandakoarekin datoz, guk-zuri formaren bilakabidea .
DIZOGU -> DIZOU -> DIZUU
Berriro ere frogatzen da, ekialdeko eremuan frikapena horrelako
maiztasunez ez dela suertatzen, eta honen ondorioz : dizugu eta horrelako
forma osotuak kontserbatzen dira57 :
Basaburuan : diu
Basaburuan : dizuu

Ultzaman : digu/diogu
Ultzaman : dizugu

"Zuri"
Hasieran esan dudan bezala ZURI-ri dagokion marka "zo" da,
Basaburuko herri askotan . Aditz forma honi dagokion paradigmak,
ezberdintasun hauek aurkezten ditu :
Nik
Hark

BASABURUA
dizot
dizo

ULTZAMA
dizut
dizu

57 Zehatzago izateko, hau da hark-guri formari dagokion formen polimorfismoa
eta banaketa . GAMINDE-ren (1985a) datuetan oinarriturik:
digu : Ar, Jaunts, Musk, Ilar, Auz, Ira, Urri, Gask, Beuntz, Arost, Ariz, Egozk .
diuu : Osk .
deu : Ber .
Digute formari dagozkionak, honakoak dira :
diute : Ig, Ar, Garz, Jaunts, Ber, Etxal, Osk, Era, Gold, Musk, Arost, Gask .
deute : Ber .
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V .3 .1 .4 .2 .

Lehenaldia
nik

nIr1
h i rI

har1

niken
nien
niñen
niñenen
nion

gur1
zur1
zuel
halel

nizun
nizien
nioten

guk
nIrI
hIr1
har1
gur1
zur1
zuel
h a l eli

giñiken
qiñinen
qiñion
giñizun
qiñizien
qiñioten

hik

hark

yiren/yiken

ziren
ziken
ziñen

yion
yionen
yi(g)un
yi(q)unen

zion

yioten
yionen
yiotenen

zigun
zizun
zizien
zioten

zuk

zuek

halek

ziñiren

ziñireten

ziñion
ziñi(q)un

ziñioten
ziñi(q)uten

ziñioten

ziñioten

zireten
zitteken
zittenen
zioten
zi(q)uten
zizuten
zizieten
zioten

NOR: haiek
nIk

hIk

hark

n1r1

-

zittiren

h1r1
har1

nittiken
nittiñen
nittin
nittion

yitteren
yitteken
-

zittion

gur1

-

zur1
zuei
halel

nittizun
nittizien
nittioten

yittion
yittioteken
yittiun
yittiunen
yittioten
yittionen

zittiken
zittenen

zittiun
zittizun
zittizien
zittioten
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guk
n 1 r 1
h 1 rI
h a r1
g uri
z u r l
zuel
h ai e l

geñitteken/
nen
qeñittion
genittizun
genittizien
genittioten

zuk

zuek

haiek

ziñittiren
-

ziñiezten

zeñittion
zeñittiqun

ziñiozten
ziñiuzten

ziñioten

ziñiozten

zittireten
zittireken/
nen
zittioten
zittiuten
zittizuten
zittizieten
zittioten

Lehen aldlarl buruzko zehaztasunak
a) Orain aldiko morfemei buruz aipatu dugunak balio du lehen
aldirako ere . Hartaz, haiei-ren paradigman esaterako, zuk- haiei: ziñion
eta ziñioten eriden daitzeke txandaketan, -ote morfema erabiliz batzuetan
eta besteetan ez.
b) Gerendiainen, -guk-hari : giñion-en ordez gínizion
erabiltzen da, -z- delarik pluralaren morfema, guk gifluzen analogiaren
ondorioz sortua dirudi .
c) Zuk- izenordainaren morfema ZIÑI-ZEÑI da eta guk-ena
GIÑI-GEÑI, beraz bi forma hauen alternantzia izanen dugu, [n ] sabaikaria
ebakitzen delarik kasu guztietan .
d) Sinkretismoari buruz, hasieran orain aldirako azaldutako
fenomeno bera gertatzen da hemen ere . Ikus dezagun Basaburu forma hauek :
1 . haiek -zuei : ZI-ZTE-N
2 . hark -zuei : ZI-ZTE -N
"Haiei"
Haiei-rekin ere gauza bera topatuko dugu :
haiek- hari-> ZI-O-TE-N
hark- haiei-> ZI-OTE-N
haiek- haiei-> ZI-OTE- *TE-N
Azkeneko kasu honetan, -TE, haiek-en bigarren morfema ez da
agertzen . Beste bi kasuetan sinkretismoaren arrazoia aski argi ikus
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daiteke, hauxe da hain zuzen ere : NORI (haiei)- OTE, eta NORK (haiek)ZI- TE .

Aurreko kuadrootan, paradigma osoak jarri ditugu ; oraingoa,
aldiz, banaketa diatopiko zehatza aztertuko dugu nork-nori-nor-en 1 .
pertsona indikatibo iraganari dagozkion flexioak aztertuz . 58
58

Hizki larriekin jartzen ditut euskara batuari dagozkion formak . Ikus forma
hauen banaketari buruzko mapak . lat . laburdura, Latasa herriari dagokio, eta
Gask. Gaskueri . Bi herri hauek Ultzaman ez badaude ere, ondo ondoan aurkitzen
dira, eta horregatik hemen dartu ditugu . (GAMINDE 1985a)
NIAN
Nien : Beu, Musk, Ilar, Musk, Egozk .
niiin : Ar, Ber, Bera .
NINAN
niñen : Gartz, Jaunts, Bera, Etxa, Osk, Era, Gold, Musk, Ilar, Auz, Beu, Egozk,
Lat, Gask .
ninen : Ar, Ber, Urriz .
niñenen : Ira .
Nik haiei : NIEN
nion : Ilar, Auz, Ira, Beu .
nioten : Ar, Ber, Garz, Jaunts, Bera, Etxa, Osk, Era, Gold, Musk, Aros, Urri,
Gask, Ari, Egozk .
neoten : Ig .
NIZKIAN
nittiken : Ira
nittin : Ar, Ber, Garz, Jauns, Ber, Etxa, Osk, Gold, Er
nettin : Ig
nezkien : Musk
nizkien : Ar, Egozk, Lat, Gask.
NIZKINAN
Nittiñen : Ig, Garz, Jaunts, Gold, Etxa, Er, Ilar, Auz, Beu .
nittinen : Ar, Ber, Bera, Osk, Urri
nettiñen : Ig
nezkiñen : Musk
nitiñen : Egoz
NIZKION
nittion : Ar, Ber, Garz, Jaunts, Bera, Etxa, Osk, Era, Gold, Musk, Ilar, Auz,

Ira, Urri, Aros
nition : Ari, Egozk
nettion : Ig
NIZKIZUN
nittizun : Ar, Ber, Garz, Jaunts, Bera, Etxa, Osk, Gold, Musk, Ilar, Auz, Ira,
Urri, Beu, Aros
nettizun : Ig
nitizun : Ari, Egozk, Lat .
NIZKIZUEN
nittizten : Ar, Garz, Jaunts, Bera, Etxa, Osk, Era, Gold .
nittizun : Ber
nittizien : Musk, Ilar, Auz, Ira, Urri, Beun, Aros
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V .3 .1 .4 .3 .

Nork-nori-nor

BALDINTZA AURREKOA

nIk
n1r 1
h i r1
h a r1
•ur1
zurI
zuel
h al e l

banik/n
banio

• IrI

hark

bayire

balire
baliik/n
balio
baliu
balizu
balizie
baliote

bayio
bayiu

banizu
banizie
baniote
guk

hIk

bayiote
zuk

zuek

haiek

baziñire

baziñirete

bazenio
bazeinu

baziñiote
baziñiute

balirete
balitek/n
baliote
baliute
balizute
baliziete
baliote

hIrI
harI
g u r 1

bagiñik/n
bagenio

z u r1
zuel
haiei

bagenizu
baqiñizie
bagiñiote

baziñiote

baziñiote

nik

hIk

hark

bayittire
-

balittire
balitiken/
nen
balittio
balittiqu
balittizu
balittizie
balittiote

NOR : haiek

•1ri
h i r1

har i
•ur1
z u r 1
zuel
hai el

banittiken/
nen
banittio
banittizu
banittizie
banittiote

bayittio
bayittiqu
bayittiote

nitizien : Ari, Egozk
NIZKIEN
nittion : Beun, Ilar, Au, Ira
nitioten : Ar, Egozk, Gask
nittioten : Ar, Ber, Garz, Jaun, Bera, Etxa, Osk, Era, Gold, Musk, Aros, Urri .
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guk
nIrI
hIrI
harI
g urI
z u rI
zuel
hale[

bagiñitik/n
bageñittio
baqenittizu
baqenittizie
bagenittiote

zuk

zuek

haiek

ziñittire

ziñittirete

bazenittio
bazenittiqu

baziñozte
bazeniuzte

bazenittiote

bazeniozte

balittirete
balittikek/n
balittiote
balittiute
balittizute
balittiziete
balittiote

Baldinkeran interesgarria suertatzen da ORMAETXEBERRIA-k
"supositivo deI condicional' deitutako formak badirenentz ikustea . Beronen
ustez forma hauek subjetibotasuna edo ustezko kutsua ematen dute,
posibletasuna gogoan dugularik, eta esaten duenarekiko nolabaiteko
beldurra edo esperantza adierazten dute .
Hizketa arruntean ez dira forma hauek erabiltzen, baina
(ECHAIDE 1984, E.I .: 253 . galdera) Gartzaronen *ezan laguntzailearekin
eraikitako forma bat ; badezaio agertzen da, beraz, azkeneko arrastoak
dirudite forma hauek .
Orokorrean lehen aldiko baldinkera ondorioa egitean, ez da -KE
morfema erabiltzen eta lehen aldiko adizkiak dira erabiltzen diren
bakarrak, beraz : nintzatekeen eta horrelako formen ordez, nintzen dugu .
Azpimarragarria suertatzen da, Asteteren dotrinan aurkitutako
esaldietan, ez dela -ko erabiltzen : ta bertze edoceiñ pecatu batayetzen denan
baiten aurquitzen balitz (A34), cer conveni litzayoque (A42) . Iruzkina
merezi duen forma bat honako hau da :
Bestaldetik, Zuk- gur¡-ri dagokion forma azpimarragarria da :
zeinu. Hona hemen bilakabidea : metatesis prozesu baten bidez, honelako
forma izango genuke :
zenigu -> zeniu -> zeinu
1 .[ .)-->e/V
V
2. Metatesisa : eni > ein
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V .3 .1 .4 .4 .

Nork-nori-nor

BALDINTZA

nIk
• IrI
h ir1
har1

nikek/n
nioke

gur1
zuri
zuel
halel

nizuke
nizieke
nioteke

guk
• IrI
h1r1
harl
gur1
zur1
zuel
halel

giñekek/n
giñioke
geñizuke
geñizieke
qeñioteke

ONDORIOA

hIk

hark

yirekek/n

lireke
Iikek/n
lioke

yioke
yioken
yiukek/n

liuke
lizuke
lizieke
lioteke

yiotekek/n

zuk

zuek

haiek

ziñireke

ziñireteke

ziñioke
ziñiuke

ziñioteke
ziñiuteke
ziñioteke

lireeke
litekek/n
lioteke
liuteke
lizuteke
lizieke
lioteke

ziñioteke

NOR : haiek

nIk
•1r1
h1rI
harI
•ur1
zur1
zuel
ha1el

nittikek/n
nittioke
nittizuke
nittizieke
littioteke

hik

hark

yittirekek/n

littireke
littikek/n
littioke
littiquke
littizuke
littizieke
littioteke

yittiokek/n
yittiukek/n
yittioteke
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guk

• i rI

h1rI
h a rI
•ur1
z u r1
zuel
halel

V .3 .1 .4 .5 .

giñettek/n
qenitioke
qenitizuke
qenitizieke
qenitioteke

zuk

zuek

haiek

ziñitireke

ziñitireteke

zenitioke
zenitiquke

zenitioteke
zenitiuteke

zenitioteke

zinitioteke

littireteke
littikek/n
littioteke
littiuteke
littizuteke
littizieteke
littioteke

Ahalera

Ahaleran, nork-nori-nor sisteman, singularreko hirugarren
pertsonari dagokiona, alegia -hari- besterik ez da erabiltzen :

N1 k
H 1 k
h arre k
guk
zuk
zuek
haiek

Hari

Halel

dezoket
dezokek/n
dezoke
dezokequ
dezokezu
dezokezie
dezokete

detxoket
detxokek/n
detxoke
detxokezu
detxokezu
detxokezie
detxokete

Nahiz eta bi paradigma nagusi hauek ematen ditugun, zehatzago
izango gara, eta Hari-ri dagokion banaketa diatopikoa emango dugu ;
gogoratu behar da, Nork sistema aztertzerakoan sortzen den polimorfismoa,
paradigma hauetan ere isladatzen dela .
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Hizki larriekin euskara batuko forma jarriko dugu . 59
59 DIEZAIOKET

dezoket : Gar, Jaunts, Etxa, Osk, Era, Beu, liar, Auz, Ira, Urri, Ari, Egozk,
Gask .

zoket : Musk .
dezakeot : Ar.
DIEZAIOKEK

dezokek : Garz, Jaun, Etxa, Osk, Era, Beu, Gask, Ari, Egozk, Ilar, Au, Ira, Urri .
zokek : Musk .
dezakeok : Ar .
DIEZAIOKEN

dezoken : Gar, Jaun, Etxa, Osk, Era, Beu, Gask, Egoz, Ilar, Au, Ira, Urri .
zoken : Musk .
dezakeon : Ar .
DIEZAIOKE

dezoke : Garz, Jaunts, Etxa, Osk, Era, Beu, Gask, Ari, Egozk, liar, Au, Ira,
Urri .

zoke : Musk.
dezakeoke : Ar .
DIEZAIOKEGU

dezokeu : Osk.
dezakiuke : Ar .
dezokeuke : Garz, Jaunts, Era, Urri, Gask, Ari, Egozk.
zokeguke : Musk .
dezokeguke : Beu, Ilar, Au, Ira .
DIEZAIOKEGU

dezokeu : Etxa, Osk
dezakiuke : Ar
dezokeuke : Garz, Jaunts, Era, Urri, Gask, Ari, Egozk .
zokeguke : Musk
dezokeguke : Beu, Ilar, Au, Ira .
DIEZAIOKEZU

dezokezu : Etxa, Osk .
zokezuke : Musk .
dezokezuke : Garz, Jaunts, Beu, Ari, Egozk, Gask, Ilar, Au, Ira, Urri .
dezakeozuke : Ar .
dezokezoke : Era .
DIEZAIOKEZUE

dezokezteke : Garz, Jaunts, Era .
dezakeozteke : Ar .
dezokezte : Etxa, Osk .
zokezieke : Musk .
dezokezieke : Ilar, Au, Ira, Urri, Ari, Egoz, Gask, Beu .

DIEZAIOKETE
dezokete : Gar, Etxa, Osk, Beu, Gask, Ari, Egoz, Ilar, Auz, Ira, Urri .
dezoketeke : Jaunt, Era, Urri .
dezakeoteke : Ar .
zoketeke : Musk.
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V .3 .1 .4 .6 .

Ni k
HI k
h a rr e k
guk
zuk
zuek
halek

V .3 .1 .4 .7 .

Ahalera

lehen

aldia

hart

haiei

nezoken
yezoken
zezoken
giñezoken
ziñezoken
ziñezoketen
zezoketen

nittozken
yittozken
zittozken
qiñettozken
ziñettozken
ziñettozketen
zittozketen

Subjuntiboko orainaldia

Sail honetatik hirugarren pertsonari dagozkionak soilik emango
ditut, besteak ez baitira erabiltzen . Hauek ere gutxi entzuten dira,
normalean forma jokatugabeek ordezkatzen dituztelako . Subjuntiboko
forma hauetan ere, laguntzailearen lehenengo morfema de- desagertzen da,
ahaleran bezala .

n e ri
h IrI
h a r I
z u r i
z ue l
haie l

hark

halek

(de)zaten

(de)zazkiten
(de)zazkiken/nen
(de)zazkion
(de)zazkizun
(de)zazkizien
(de)zazkioten

(de)zaken/nen
(de)zon
(de)zazun
(de)zazien
(de)zoten

Azpimarragarriak suertatzen dira, hirugarren pertsonari
(hari-haiei) dagozkion formak, datiboari erantsitako formekin murrizketa
suertatzen delako agintera eta subjuntibo aldietan .
dieza
dieza
dieza
dema

+ i + on = diezon
+ i + en = diezen
+ i + oten = diezoten
+i + on = demon

Fenomeno berbera dugu aginterazko formetan ere :
ezaiozu --- -> ezozu
dezaiogun --- -> dezogun
utziok ---> utzok
utziozu ---> utzozu
ez zaiozule --> etzozule
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LAFITTE laister ohartu zen datiboan gertatzen diren
murrizketa hauetaz . Aditz hauetan Nor morfemaren ondorengo morfema
(i) asimilatua suertatzen da, eta horrela diosku :
Les suffixes datŕfs sont les mémes que pour les verbes intransitifs,
mais les suffixes Q, á lui: Qtg, e, á eux, peuvent donner lieu á des
contractions quŕ n'existent pas dans la conjugaison intransitive : dieza
+ on = diezon, dieza + en = diezen (LAFITTE 1979 : 283)
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V .3 .2 .

ADITZ

V .3 .2 .0 .

ALOKUTIBOAK

Aditz

alokutiboaren

erabilera

Ezaguna da euskarak, konjugazio arruntaren parean, beste
konjugazio mota bat daukala, alokutiboa edo erregistro familiartzat
ulertzen duguna . 60 Hona hemen nola definitzen duen aditz alokutiboa
XARLES BIDEGAIN-ek:

Aditz-forma bat alokutiboa da, 2garren edo 5garren pertsonako
marka hartzen duelarik, nahiz eta 2garren edo 5garren pertsona hori
ez den aktante bat. (VIDEGAIN 1983 : 627)
eta REBUSCHI-k

Hitzegilearen eta bere solaskidearen arteko harremanak euskal
gramatikak gobernatzen ditu : euskaldi guzietan haizu zaigu solasa
emaiten diogunari hi erraitea (etxekoz-etxeko darabilgula orduan,
hi izenordea erabiliz eta hikako forma alokutibo bereiziak baliatuz,
erran nahi baita solaskidea gogoratzen digun morfema daukaten
jokabidearen formak, solaskide horrek parte hartzen ez badu ere
berak aditzaren ekintzan . Baina zu ere (vos, usted) erraiten ahal
diogu eta orduan ez bide dugu forma alokutiborik . (REBUSCHI 1981 :
319)

Ohartu behar da alokutiboa bera, toka, noka edo zukakoa izan
daitekeela ; gu lehenengo bi horietaz arituko gara, zukakoa ez baita hemen
erabiltzen .
Jakina denez, aditz alokutiboaren erabilerak muga batzuk dauzka,
norbaitekin zuzen-zuzenean mintzo denerako bakarrik gordetzen da forma
hau ; ez da erabiltzen, ordea, pertsona bat lagun talde batekin ari denean .
BONAPARTE (1869 : 170), eta INCHAUSPE (1858, 5 eta 504-505)
alokutiboaren erabilerak dauzkan mugez mintzatu ziren . Lehenengoaren
arabera menpeko esaldietan ezin da erabili . Bigarrenak beste salbuespen
hauek erantsi zituen : galderetan ere ezin omen da alokutiborik erabili,
baldin eta 2 . pertsona bera ez bada aditzaren subjetu edo objetu (kasu
honetan ez litzateke alokutiboa izango) . Beste horrenbeste gertatzen da
aditz aginteran, subjuntiboan, subjuntiboko baldinkeran edo botiboan
jokatzen denean .

60 Alokutiboari buruz ikus REBUSCHI (1981) . TXILLARDEGI-k nahiz eta definizio
zehatza ez eman, horrela adierazten du :
'Euskal aditz-jokoetan eta etikoa sortzerakoan, entzulea da aldakuntzen eragilea;
mintzatzen ari den pertsonarekiko begiramenduz aldarazten dira adizkiak .
Adiskide batekin hitzegitean, hika modura egokitzen dira (to- ka ta no-ka, noski)
eta errespetua merezi duen pertsona batekin, zuka modura .' (TXILLARDEGI :
415) 60 'Or il est certain que la voix familiére nést q'une varieté de voix dative
'(LAFITTE 1949 : 63)
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BONAPARTE-ren arabera, aurrean emandako arauak ekialdeko
euskalkietan betetzen ziren usuenik (zubereraz, baxe-nafarreraz,
erronkarieraz, zaraitzueraz eta aezkeraz), baina ez ziren beti betetzen
lapurteraz, bizkaieraz, gipuzkeraz, eta goi-nafarrera bi euskalkietan .
Ikus ditzagun arau hauek betetzen direnetz azterturiko euskalkian .
Honetarako IZAGIRRE-ren testuarekin kontatzen dugu ; beronetan bi
emakumeren arteko elkarrizketa hitanoz egina da, eta horregatik oso
aproposa da zein ingurunetan gertatzen den aztertzeko :
Hitanoa ez da erabiltzen honako kasuotan :
a) Menpeko esaldietan
Bait duten esaldi kausaletan
-larik; denborazko esaldietan
Erlatibozkoetan
-n duten zehar galderetan
Ba baldintzazkoetan
-la duten esaldi konpletiboetan
b) Galderetan
Bai ordea esaldi nagusi guztietan, omen, ote partikula daramatenak
barne direlarik . Adibide hauek, IZAGIRRE-ren testutik aterata daude,
beroietan aurrean esandakoa argi frogatzen delarik :
- Mari Carmen eztiñe or Auzen, han baitire denak.
- Asteko yakin biar baitugu.
- Denbora aieetan ezuyen kafesne aunditz izeten.
- Pensuik ezpáŕzen gastatzen .
- Kusiñet balkonian xabonada baratzen ai dela.
- Juanito ta bertze neskakua kusiñet; neskakua sayéska autuan

duayela .
- Lau man baitet.
- Eztiñ arrek tonteríek tokatzen direla errain .
- Al dugun guzie .
- Nik uste torko den agudo.
Zehar galderetan, txandaketa dago kasu honetan :

-Kuskoen nola main digun suertia . (ez)
-Ya kontsegitzaiñen .(= ia kontsegitzen giñenen)
Guk egindako galdetegi eta elkarrizketetan, gauza bera frogatu ahal
izan dugu, alegia emandako arauei nahiko ongi datxezkiela . Hona Berueten
egindako galdetegi baten erantzunak ; gehienetan arauak gordetzen dira,
azkeneko esaldietan izan ezik :
Sabes que ha venido Pedro?

Bakik/n Pedro etorri dela

Me he emborrachado porque he bebido mucho .
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Geiegi edan dutelako mozkortuu neok/n
Ya saben que esas vacas son muy malas
Bazakitek be¡ oyek oso gaiztoak deela
Maria estaba sentada y vino Mikel
Maria eserita zeoken/zeonen eta Mikel etorri yun
Cuando iba al monte, me encontré un lobo
Mendee niŕla, otsoa ikusi nŕŕn
Compramos unos libros
Liburu atzuk eosi giñittin/giñittenen
Perdieron la cena porque llegaron tarde
Beandu alleatu zeelako galdu zittin/zŕttenen atarle
Ese hombre que ha venido es mi tio
Etorrien gizon oi nee osaba ok/n
Ha venido Xabier?
Etorri da Xabier?
Te voy a pegar porque me has hecho daño
`Jo eŕn beait miña eŕn deekelako
He traído un libro . Que? Que he traído un libro .
*Liburuat
ekarri
it/iñet,
zer?
liburu
diteke1aldiñe tela

ekarri

Orokorrean esan daiteke goian aipatutako arauei egokitzen
zaizkiela hitanoaren erabilerak, nahiz salbuespenen bat aurki daitekeen .
Aipatuko dugu zein den gaur egungo erabilera, hurrengo
kapituluetan, Vll .nean bereziki, mintzo bagara honetaz gehiago . Jakina
denez, hitanoak erabilera ezberdinak erakusten ditu Euskal Herrian
barna . Gaur egungo hitanoaren erabilera nahiko murritza da Ultzaman,
hizkuntza beraren erabilera urria delako, beraz atzerakada nabarmena
jasaten ari dira forma hauek ; aldiz, euskara zenbat eta biziago egon
-Basaburua aldean- arruntagoa izango dira forma hauek .
Lerro orokorretan, Baztaneraz (ik . SALABURU 1984 II : 237)
gertatzen den erabilera beretsua gertatzen da Ultzaman ere, baina ez
berdina . Normalean familian, ume txikiei zuketan mintzo zaie, baina
kozkor xamarrak direnean (15 urte aldera), forma alokutiboak
erabiltzen hasten dira ; gurasoei beti zuketan . Aitatxi-amitxi, apeza,
idazkari eta maisuari, -azken hauek euskaldunak baziren-, beroriketan
egiten zitzaien, gaur egun erregistro hau ia zeharo galdu da .
Anaien artean, konfidantza dagoenean, normalean ultzamarrak
hiketan aritu dira, eta horrela mantentzen dute orain ere ; gerta daiteke,
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anai edo arreba batekin konfiantza haundirik ez izatea (adin ezberdintasun
haundia dagoelako edo), eta orduan zuketan aritzen dira . Besteetan,
Arrarasko hiztun batek esaten zuen, anai-arreba guztiekin hiketan
aritzen zela, batekin izan ezik ; arreba honi anai guztiek zuketan egiten
zioten . Honen ustez, zuketan egiten zioten ahul eta delikatu xamarra
ikusten zutelako . Hiketazko formek daukaten zentzu peioratiboa, eta finezi
gutxia konfirmatzen da baieztapen hauen bidez .
GN hegoaldeko Erro herriari dagozkion baieztapen hauek, iltze
berean jotzen dute ;
Rafaelen gurasoen garaiko jendeak ordinario xamartzat jotzen omen
zuen era horretan egitea eta horregatik ez zieten ondorengoei
transmititu, haiekin batera galtzera utziz . Rafaelek berak halaxe dio:
"la generación anterior mucho hika". (YRIZAR 1992 : 193)

Senar emazteen artean, nahiz herri berekoak izan eta gazte
denboran hiketan aritu diren, zuketa erabiltzen dute . Halarik ere badago
kasuren bat, zeinetan bikotearen artean hika segitu duten, eta hau oso
gaizki ikusia dago, nere informatzaile zaharrei behintzat oso gaizki
iruditzen zitzaien .
YRIZAR-ek bildu zuen eremu honetan E . Lintzoain-ek emandako
testigutza, agerian dagoenez duela hogei urte gutxi gora behera erabilera
haundiagoa zen orain baino :
Imotz, Atez, Gulina, Esteribar fa Erroibarren iketa ta zuka erabiltzen
dire . Iketan, nere ustez, leenago geiago egiten zen . Gaur ere zaarrak
elkarren artean, neska-mutillek elkarrekin, gurasoek beren umeeiez danak-, iketan mintzatzen dire . Oiturak aunitz egiten du, eta
oiturak ez dire etxe guzietan berdinek . Lenagoko apez zarrak, gure
aurrekoak alegia, elkarrekin eta herriko gaztedi guziakin iketan
aritzen ziren (YRIZAR 1992 : 379)

V.3 .2 .1 . NOR SISTEMA
Lehenengo eta behin ohar bat egin behar dugu ; erregistro honetan
hi-izenordeari dagozkion formak ere sartu ditugu eta zuketazko aditzetan
ere agertzen dira, nahiz eta badakigun solaskide horrek ez duela parte
hartzen aditzaren ekintzan, aditz alokutiboetan ez bezala . Sail honetan
sartu ditugu erregistro familiarrekoak direlako biak : -hi- ren
izenordainari dagozkionak eta forma alokutibo bereziak . Lehenengoan,
solaskideak ekintzan parte hartzen du, eta bigarrenean ez, baina biak dira
erregistro familiarrekoak (ik . REBUSCHI 1981 : 308)
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V .3 .2 .1 .1 . NOR .
1.
2.
3.
1.
3.

Orain aldia

nauk/n
yaiz
duk/n
gaituk/n
ttu k/n

V.3 .2 .1 .2 . NOR . Lehen aldia
1 . neoken/neonen
nunen
2. yitzen
3. yuken/yunen
yuen
1 . qiñioken/qiñionen
2. yittuken/yittunen
yittuen
Iruzkina merezi d( :ten formak, 3. pertsonari dagozkionak izan
daitezke . Ikus ditzagun sortzen den polimorfismoa .
Hura yuken
yuen
yunen
haiek yittunen
yittuken
yittuen
Lehen aldiko alokutiboa egiteko bi prozedura erabiltzen dira . Hona
hemen eskematikoki :
a) -K-, -N- morfemak barnean sartzea eta ondoren -N lehen
aldiko morfema . Hauen ondorioz hauexek aurkituko ditugu .
hura : yuken/ yunen

haiek : yituken/ yitunen

b) Bigarren modua -A-, -NA- morfemak tartekatzea, honen
ondorioz : yuan eta yunan /' yittuan eta yittunan beharko genituzke
Gizonezkoaren morfema -A- denean, ohizkoa den bezala, honelako
bilakabidea izan dute hemengo formek, hurrengo erregela honen ondorioz :
a---> e / u
yuan -> yuen
yittuan -> yittuen
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Aditz etikoa egiteko prozedura, honela laburbil daiteke :
HIRI(gizonezkoa) : -K-, -AHIRI(emakumezkoa) : -N-, -NAHIRI (emakumezkoa) denean, bi morfemak -N-, -NA-, bakar
batean bihurtzen dira, -Ne- , -N- morfema izanik eta -e- loturazkoa .
Lehen aldiko morfema -N, etikoaren ondoren jartzen da, nahiz etikoaren
markak -K-,-N- edo -A-, -NA- izan ; beraz, -N-, -NA- morfemek bat
egiten dute : -Ne- ondoren lehen aldiko markarekin lotzeko . Eta honen
ondorioz forma bat erabiliko da HIRI emakumezkoa denean . Gizonezkoen
kasuan, ordea, bi mantentzen dira, adib . Yuken, yuen . Hau da bi forma
edukitzeko arrazoia HIRI gizonezkoaren kasuan : 1 . yuken, 2. yuan > yuen
eta bat HIRI emakumezkoa : 1 . yunan > yunen, 2. yunen .
Beste alde batetik, Ultzamako euskara, hirugarren pertsona
egitean, HIK-i dagozkion morfemak hartzen ditu, Gipuzkoan bezelaxe . Bi
sistema hauen irregulartasunaz TXILLARDEGI mintzo da Euskara baturako
forma egokienen bila dabilelarik :
Euskalki guztietan (gipuzkeraz ezik) Z- dun atzizkiak baititugu : eta
hori baita XVI mendeko Leizarragarengan ere nekez onartuko dira,
beraz, gipuzkerak atxeki dituen formak :
3. zen
zuan
huan (G)
3 .ziren

zunan
zituan
zitunan

huan (G)
hituan (G)
hituan (G)

(TXILLARDEGI 1978 : 418 )

Gure eremua, Gipuzkoako ezaugarriari datxekio alde batetik, baina
bestetik, HIRI morfemak : -K-, -N-, -A-,
Gipuzkoako formetatik
aldenduko dira . SALABURU-k, honako hauek ematen ditu Baztanerako :
hura zuken/nen ; haiek:zituken/nen . 61

61 1kus

dezagun zer dioen OREGI-k, forma analogiko hauen erabileraz :
Bestalde oraiñaldikoetan, eta orain-ezean NI eta GU aditz gaiak dituztenenan,
IZAN- en flesio arruntak eta dagozkien solaskidekoak hots berdiñez hasten dira :
NAIZ bezala,
NAUK/NAUN
DA
bezala, DUK/DUN (. .)
GARA bezala, gaituk-gaitun
DIRA bezala, DITUK-DITUN
NINTZAN bezala, NINDU(K)AN-NINDUNAN
GIÑAN bezela, GINTU(K)AN-GINTUNAN .
Horrek eragingo zien seguraski euskalki gehienei araukor-itxurazurrean
jatorrizkoak utzi eta
(zan) / zu(k)an - zu(n)an
(ziran) /zitu(k)an - zitu(n)an
erabiltzen hasteko, hemen ere 'gizon- emakume' bereizketa egiteko zemaien
bidea joera horien indargarri zela, alegia . (OREGI 1977 : 693)
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Guk aurkitutako formek (3 . sg . : yuen/yuken eta yunen eta 3 .pl .
yittuen/yittuken eta yittunen) bi sistemetako ezaugarriak mantentzen
dituzte, alegia : /y/ fonemarekin hastearena eta ez /z/- batez, barnean
-NA-,-A- morfemak daramatzatelarik ; eta beste aldetik bigarren
sistemari dagokion ezaugarria ere badu, -K, -A- morfema tartekatzen
baitute .
Bestaldetik, orain aldiko 3 . pertsona pluralean, forma bustia eta
bustigabeak txandakatzen dira : ttun/ttuk, tuk/tun, beti di- > 0 bilakatu
delarik ; honezaz gain, entzulea emakumea denean, ttune erabiltzen da :
(Ik . IZAGIRRE 1966 : 464) etxune oin gaitzesak (= ez ttune)
Goinafarrera hegoaldeko (Oltza, Goñi, Gares, Elkano) formekin
konparatzen baditugu, Ultzamako formak nahiko urrutiratzen dira

hauetatik : zeren eta -k- morfemaren ordez -ta- agertzen da . 62 Aldiz,
Olaibarko hizketarenak Ultzamakoak bezalakoak dira . (ik. YRIZAR 1992 :
59 )

V .3 .2 .2 . NOR-NORI

SISTEMA

V .3 .2 .2 .1 . NOR- NORI .Orain

n 1 r 1
h1r1
h ar1
g u r1
h aiel

aldia

hura

halek

zairek/n
zaik/n
zaiok/n
zaiun/k
zaiotek/n

zaizkirek/n
zaizkik/n

zaizkiok/n
zaizkiguk/n
zaizkiotek/n

Ez da berezitasun haundirik orain aldiko paradigman ; kontutan
hartzen baldin badugu, NORI-ren morfemak honako hauek direla :
Niri

hiri
hari
Guri
haiei

e

k/n
o
u
o-te

62 ik . GAMINDE-k (1984 : 19) ematen dituen formak :
Elkano, Gares : nuta, zuta, ginduta, zituzta .
Oltza : nute, zute, gindute, zitute
Goñi : nute, zute, gindute, zuzte .
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Pluralean -ZKI- pluralgilea eta /ai/ diptongoaren monoptongaketa,
batzuetan, ondoko txistukariak asimilatzen duelarik /i/fonema . 63
zaizkiok -> zazkiok
zaizkik
-> zazkik
Gaur egun Basaburuan eta Imotzen aurkitzen den ohizko ebakera,
zaiek dugu, eta forma hauei dagokien isoglosa, zuketazkoarekin batera
dator . Honako hau da sorturiko bilakabidea : zaidak > zaidek > zaiek .
YRIZAR-ek bildutako Arrarasko flexioa : -zaak-ek, forma
alokutiboetan sortzen den fenomeno batez ohartzen gaitu, bokal
luzaketarenaz hain zuzen ere . Bokal luzaketa espresibitatea markatzeko
bide bat dela baieztatzen dute ikerlari askok . MOUTARD-ek Ultzamako
euskarari buruz erreferentzia egiten duenean horrela dio 64 . Gu ez gaude
zihur honengatik den, edo Basaburuan suertatzen den asimilazio joera den
forma hauek agertzearen arrazoia .

V .3 .2 .2 .2 .

n 1 r I
h i r I
h a r I
g u rI
h ai e l

Lehen aldia

hura

haiek

zitzaireken
zitzairenen
zitzaiken
zitzaiñen

zitzaizkireken
zitzaizkirenen
zitzaizkiken
zizkaizkiñen
zitzaizkioken
zitzaizkionen
zitzaizkiuken
zitzaizkiunen
zitzaizkioteken
zitzaizkiotenen

zitzaioken
zitzaionen
zitzaiuken
zitzaiunen
zitzaioteken
zitzaiotenen

Forma hauetaz gain, hona hemen zenbait herritan erabiltzen
diren beste hauek ; orain aldiko formen analogiaz sortutakoak dira
63 Hauek dira YRIZAR-ek bildutako formak :
'E/ me es' (a/oc. masc)zaidak- Echa/ecu, Goldaraz ; zaidek- Muskiz, Berasain ;
zairek- Urrizo/a ; zaak- Arraras . (YRIZAR 1991 a : 135)
64 On observe souvent soit un allongement, soit une g6mination de la voyelle
d'origine expressive car or rencontre surtout ces voyelle dans des contextes á
nuance affective (MOUTARD 1875 : 181) SALABURU-k ere, Baztango euskarari
buruz mintzo denean, iritzi berbera azaltzen du : Bokalen luzaketa
honek. . .t .seguraski ere hizkuntzaren barruko fenomeno batzurekin (doinua,
azentua, etab) erlazionatua baitago . (SALABURU 1984 : 121)
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honakoak, lehen aldiko -N- morfema erantsi zaielarik . Zuketazko
formetan ere, antzeko gauza gertatzen zela komentatu dugu aurretik .

n1r 1
h 1rI
harI
g u rI
haleI

hura

haiek

zaireken/nen
zaiken/zainen
zaioken/nen
zaiuken/nen
zaioteken/nen

zaizkireken/nen
zaizkiken/zaizkinen
zaizkioken/nen
zaizkiguken/nen
zaizkioteken/nen

Bestaldetik, forma arruntekin bezala, hauekin ere murriztapena
gertatzen da, -TZA- taldea desagertzen delarik honako kasuan adb :
hiri

PI .---> zitzezken eta zizkinen (emakumeentzat)

Forma erraztuak beraz, -TZA- morfema ez daukatenak izango lirateke,
batez ere pluralgilean .
Forma erraztuak
zitzizkioken ->
zitzizkionen ->

zizkioken
zizkionen

Bestaldetik, baditugu forma arruntetan bezala, -ki-dun formak
ere ; singularrerako honako paradigma osatzen dute, eta pluralerako
aurrekoa bezalakoa da :
hura
Niri
hiri
hari
guri
haiei

zaikireken/nen
zaikiken/ñen
zaikioken/nen
zaikiquken/nen
zaikioten/nen
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V .3 .2 .3 . NOR- NORK SISTEMA
V .3 .2 .3 .1 .

N1k
h1k
hark
guk
haiek

NORK-NOR .

Orai n aldia

hura

haiek

diet/diñet
duk/n
dik/n, diñe
diegu/diñequ
ditek/diñe

ttiet/ttiñet
ttuk/n
ttik/n, ttiñe
ttiequ/ttiñequ
ttitek/ttiñe

Eskuarki mintzatuz esan dezakegu -A- alokutiboaren morfemak,
bi bilakabide ezberdin izan dituela : Ultzamako formek hurbileko bokal
asimilazioa jasan dute : diet. Basaburuan, ordea, asimilaketa sortzen da,
izen morfologian bezala eta ondoren, -ie- bilkura > -ü izatera pasatuko
da.Paradigma honen gainean ezar daitekeen ezberdintasunik nabarmenena
hau da beraz :
BASABURUA

ULTZAMA

dit
diu /diñu
dok/don

diet
diequ /diñequ
duk/n

Eta hona hemen sortu diren bilakabideak . Kontutan har forma
azpimarratuak Ultzamari dagozkiola, eta besteak Basaburuari :
1 . diat > diet > dit
1 .a -- >e/ i
_
2.ia -> ie -> ii -> i
2. diagu > d'tec~u > dieu >diuu > diu
1 . a----> e /i _
2 . g----> 0 /V
3. eu -> uu -> u

V

Hau litzateke bilakabidea Hiri- emakumezkoa denean :
3 . diñagu > diñegu > diñeu > diñuu> diñu
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1 .a
>e /i
2 .g----> 0/V
-V
---3 . eu ->uu -> u
Kontutan hartu behar da, aditz honen erabilera ba-aurrizkiaz
egiten dela maiz askotan, eta hasierako -d- bokal artekoa ohizko frikapena
eta erorketa jasaten duela . Honenbestez, hau da ba-aurrizkia erantsi
ondorengo paradigma :
Nik
Hik
hark
Guk
haiek

bait/bañet
bauk/baun
baik /bain
baiu/baiñu/bañagu
baitek/baiten

Guk aztertutako aldakia zehazki nolakoa den jakiteko ahalik eta
hobekien, inguruko aldakiekin amankomunean dituen ezaugarriak
aztertzeari beharrezkoa deritzot . Berriro ere YRIZAR aipatuko dut,
oraingoan Ipargoinafarreran gertatzen denaren berri emateko . 65 Hemen
agertzen diren forma guzti hauetatik, hauek dira guk testiga ditzakegunak :
hark (alok .) : DIK, TTIK
Hark-hari (alok .) : ZIOK (ZEOK), ZITTIOK

Datiboa eta etlkoa
Jakina denez, zenbait euskalkitan, bi flexio ezberdin erabiltzen
dira alde batetik Datiboa eta bestetik Etikoa . Zenbait euskalkitan forma
hauek berezi egiten dira, hortxe dugu : deraut (nik hiri), diat (nik
etikoa), derautzut (nik zuri), dizut (nik etikoa) . Gehiago zehatuz, hauek
dira alderatu beharreko formak :
1 . Esan dik (esan du, etikoa)
2. Esan dik (esan dik, hark hiri)

65 Hauek dira erabiltzen diren flexio arruntenak :

El lo ha, a tí te
lo digo, hombre
Flexión alocutiva
no objetiva .
Objeto directo en sing,
DIK
EI se lo ha (a él)
a ti te lo digo, hombre
fexión aloc objeti .
Objeto directo en sing .
ZIOK, ZEIOK, DIEKAK
(ik . YRIZAR, 1981a II : Cuadro general)

El los ha, a ti te
lo digo, hombre .
Fexión alocutiva
objeto directo
en plural
(DI)TIK, ZETIK, DIZKIK
El se los ha (a él, a ti
digo, hombre
flexión aloc . objetiva .
Objeto directo en plural
ZITTIOK, ZIZKIOK, DIEZKAK
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dik flexioa bizkaiera, gizpuzkera eta goinafarrera ipar eta
hegoalde osoan hedatzen da, (Nafarroako gipuzkeraren dialektoa ezik) .
Beste euskalki guztietan, flexio honi dagozkion formak aipatutako dik
hortatik ezberdintzen dira .
Guk aztertutako aldakia, bete batean sartzen da YRIZAR-ek
markatutako isoglosen barruan . Hartaz, forma bakar bat dugu bi modu
hauek azaltzeko : DIK . Entzulea emakumea denean, ordea, bi forma ditugu :
din/diñe, baina etikoaren eta datiboaren artean ez dago ezberdintasunik .
Pluralerako ere, alokutiboan nahiz Nork-Nori-Nor (hark-hiri) forman,
TTIK dugu, zalantzarik gabe .

V.3 .2 .3 .2 . NORK- NOR . Lehen aldia

nIk
hIk
hark
guk

haiek

hura

haiek

nien
niñen
niñenen
yuen/yuken
yunen
zien
ziñen
ziñenen
giñen
giñeken
giñenen
giñuzenen
zitten
zitteken
zittenen

nittien
nittiñen
yittuen/yittuken
yittunen
zitten
zittenen
giñittin
giñitteken
giñittenen
giñizinen
zittiten
zititeken
zititeken

Sail honetan ere, beste ataletan bezala, ezberdintasun
nabarmenak zehazten saiatuko gara . Honen bidez, euskalki eta forma hauen
hedapena noraino hedatzen den ikusi ahal izateko . Basaburuarekin
ezberdintasun hauek sortzen dira :
a)

Pluralgilea

Basaburuan, -zki- pluralgilearen morfemak, murrizketa bat jasaten du,
eta honen ondorioz, ki da pluralaren morfema, adizki guzti hauetan :
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nik
hark
nik hari
b)

ULTZAMA

BURUAN

nittin
zittin/zittiñen
zittiot/zittionet

nikin
zikin/zikiñen
zikiot/zikionet

Hitanoaren

murrizketa

Orain aldian bezalaxe -A- etikoaren marka desagertu da
hitanoaren murrizketaren ondorioz . Ultzaman asimilatu da -e- bihurtuz,
eta Basaburuan zeharo desagertu da .
la -> le -> 11 -> I
ULTZAMA : nian > nien
zian > zien
BASABURUA : nian -> nien -> nun -> nin
zian -> zien-> ziin -> zin
AZKUE-k dioenez, arruntak dira beste lekuetan ere :
Sin embargo, en las flexiones receptivas que aquí se analizan, la tal k
sólo se oye en alguna zona . Casi en todas partes se usan nik ekarri
nian y guk ekarri ginian o las antes citadas niin y giniin . Sólo en
Bidania recogí la flexión ekarri niken y geniken . (AZKUE 1969 :
126)
Forma murriztuak (nin, zin) Basaburuari dagozkio, asimilaketa
azkeneko punturaino eramanez (izenaren morfologian bezala) eta
Ultzamari : nien, zien. Oso lagungarriak gerta dakizkiguke singularreko
hirugarren
forma honi buruz, YRIZAR-ek emandako datuak, guk
bildutakoekin batera datozelako . 66
Pluraleko hirugarren pertsonan, gizona entzulea denerako
daukagun forma, leal hiatoaren murrizketaren ondorioz sortu dela
dirudi, azter dezagun ordena :
ZITE
NORK
ZITE

Ne
HIK
A

N
L .ALDIA
N

66 -E1 lo había, a tí te /o digo, hombre .

(Flexión alocutiva no objetiva)
Objeto directo en singular. (Con dativo ético)
ZIEN - Urrízola, Berasaín, Beunza, Múzquiz
ZIAN - Echa/ecu, Go/dáraz
ZIN - Arrarás .
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zitean > ziten . Hik-ri dagokion morfema ez da agertzen . Azter ditzagun
beste bi hauek ere :
Haiek

zitten
zitteken/zittenen

Guk

giñeken/giñenen
ginin
giñuzeken/nen

Flexio guzti hauen ugaritasunak, hasieran aipatutako arrazoiari
erantzuten dio, hain zuzen ere alokutiborako bi forma erabiliko dira, lau
morfema ezarriz (-K-,-N-,-NA-,-A-)

V .3 .2 .3 .3 .

• 1k
• 1k
Hark
Guk
Haiek

Baldinkera
banik/n
bayuk/n
balik/n
bagiñek/ n
balitek/n

V.3 .2 .3 .4 .

•1 k
h 1k
hark
guk
halek

Baldinkera ondorloa
hura

halek

nikek/n
yukek/n
likek/n
giñekek/n
litekek/n

nittekek/n
yittuzkek/n
littikek/n
giñezkek/n
littitekek/n

V.3 .2 .3 .5 .
Nor :

•1 k
h1k
hark
guk
h aie k

aurrekoa

Ahalezko orain aldia

hura
zezaket/zezakenet
ezakek/n
zezaken/zezakenen
zezakeu/zezakenau
zezakete/ zezakene

516

Nor :

halek

•Ik

zetxaket/zetxakenet
etxakek/n
zetxaken/zetxakenen
zetxakenau
zetxakete/zetxakene

h1k
hark
guk
halek

V .3 .2 .3 .6 .

•ik

Ahalezko lehen aldia6 7
nezaketen
yezaken
zezaken
giñezakeken/nen
zezaketeken/nen

h i k
hark
guk
halek

V .3 .2 .4 .

NORK-NORI-NOR

V .3 .2 .4 .1 .

SISTEMA

Orain aldia

nik

hik

• 1 r1

-

direk/n zirek/n

hiri

diet/diñet

harI

ziot/zionet

diok/n

ziok/n

g u r1

-

diguk/n

ziguk/n

diotek/n

ziotek/n

halel ziotenet
ziotet

hark

dik/n

guk

diau
diñau
ziuk
zeonu
zeoguk/n
ziogu/
zionau

ziutu
zienoqu

halek
ziretek/n
zirene
ditek/n
ziotek
zioten
zione
zigutek
ziguten
ziqune
ziotek/n

67 Hauek dira bildu ditudanak, mutilari dagozkion batzuk (alegia, mutila entzulea
dena) falta dira .
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Hasieran, Nork-Nori-Nor orain aldia honako hau dugu, gipuzkeran
bezelaxe 68 : di---> zi
Has gaitezen Nori (niri) denean ditugun formak aztertzen :
Nirl
Forma arruntetan bezala, Niri-ri dagokion morfema -0-da Basaburuan
eta -r- Ultzaman, beraz honelako adizkiak ditugu :
BASABURUAN

ULTZAMAN

Hik niri- dek/den
Hark niri- zek/zen
Haiek niri- zietek/zieten

direk/n
zirek/ziren
ziretek/n

Basaburua eta Muzkizko formetan, zi/ze edo di/de eta e ren
arteko asimilazio aurrerakaria gertatu da eta honen ondorioz : diek > deek
> dek; ziek > zeek > zek . Kasu guzti hauetan, etikoaren morfema, -K, -N,
adizkiaren eskuin aldean agertzen zaigu :
zi
zl
Nork

e
re/e
Nori

a
te
Nork

k
k
Hiri

Ultzaman aurkitutako formek antzekotasun haundiagoa erakusten
dute GN hegoalderako emandakoekin, Imozkoekin baino . Batez ere Imotz eta
Basaburuan suertatzen diren morfemen murrizketan oinarritzen dira
diferentzia hauek . Aldiz, GN hegoaldean forma osoak ditugu . 69
Harl
Guk hari-> ziuk/zeonu
Hiri emakumezkoa denean, hau da bilakabidea :

zionagu -> zionau -> zionu/zeonu
1 . g--> 0 / V_V
2. au -> u Monoptongaketa

68 Batzuetan, ebakeraren aldakortasun fonologikoa dela eta, kontutan hartu behar
dugu askotan, zi/ze hauen arteko alternantzia aurkituko dugula Basaburuan .
69 Lintzoian : (Erro) : zirek, ziretek.
Ilarregi (Ultz) : zirek/n, ziretek/zirene .
Auza (Ultz) : zŕrek/ziretek.
Muzkitz (Imotz) : zek, zetek. (Ik . GAMINDE 1984 : 44)
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Hirŕ gizonezkoa denean, aitzitik, etikoaren marka den k bukaeran doa ;
gure ustez forma hau aditz arrunten analogiaz sortu da :
diu ---->

ziuk

Kontutan hartu Nori (hari)-ren morfema -o- dugula, baina hemen
desagertu egin dela asimilaketa dela medio : zioguk > ziouk > ziuk, forma
arruntetan gertatu den bezala : diogu > diou > diu.
Halel
Azter ditzagun guk-haiei adizkia :
auk-haiei--->

ziutu/zienoqu

Hiri, gizonezkoa deneko forma forma arruntaren analogiaz sortu da :
diutu
> ziutu
Ondorio garbi bat atera dezakegu flexio guzti hauen azterketaren
ondorioz : adizki berberean, etikoaren bi morfemak ager daitezke, alegia,
- K-, -N- edo -A-, -Na- . Argiago ikusiko dugu adibide baten bidez . Hiri
emakumezkoa denean -N- agertzen zaigu eta adizki barnean doa (zeonu),
ez eskuinaldean, eta hiri- gizonezkoa denan -K- morfema ager dakiguke
eta eskuinaldean kokatua (ziuk) .
-a-ren

desagerketa

Beste alde batetik, etikoaren marka -A- denean, desagertu egiten
da, asimilazioa edo hitanoaren murrizketaren ondorioz, eta ez da forma
bakar batean ere agertzen :
Nik- hiri: dit /diñet
diat -> diet -> dit (Basaburuan)
diat -> diet (Ultzama)
Guk- hiri: diu /dŕñu
diagu -> diegu -> dieu -> diu
Nik- hari : ziot /zionet
zioat -> ziot
Nik- haiei: ziotet/ziotenet
zioteat -> ziotet
Morfemen

ordenari

buruzko

zehaztapen

batzuk

TXILLARDEGI-k (1978 : 422) euskara baturako ematen zuen eskeman
honelako morfemen ordena proposatzen zuen :
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NORI
zi

HIRI/ZURI
ETIKO
a/na

gu

NORK
te

-A-,-NA- morfemak
kasu guztietan erabiltzen
denean izan ezik . Euskara estandarrean hau dugu :

dira,

NORK-

(hark)

dit
>
zidak/n
dio
>
ziok/n
digu ---- > ziguk/n
die
>
ziek/n
Nork (hark)-en marka 0 denez, etikoaren morfema bukaeran jartzen
dugu . Ultzaman, ordea, K/N morfemak NORK markaren ondoan kokatuak
agertzen dira : adib . zi-e-te-k eta zi-u-te-k .
Sinkretismoa
Nork-Nori-Nor sisteman, sinkretismo kasuak ere aurkitzen
ditugu, gehienak 3 . pertsonari dagozkion flexioetan gertatzen dira :
hark-haiei ->
haiek- haiei ->
haiek- hari ->

ZIOTEK/N
ZIOTEK/N
ZIOTEK/N

Gogoratu aditz arruntetan emandako azalpena eta ateratzen
zitzaigun flexioa hiru kasu hauetan : DIOTE . YRIZAR-ek ere forma hauek
testigatzen ditu, baina Etxalekun ZIE forma ematen du . Gure ustez, gaur
egun Haiei dagokien marka OTE dugu Etxalekun ere, guk dakigunez .70
Pluralgilea
Honako hauek dira maizen erabiltzen diren pluralgileak :
DI-z hasten diran aditz forma, [t ] sabaikaria hartzen dute :
dik/n
>
ditek/n---->

ttik/n
ttitek /#titen

Zl-z hasten direnek, ordea, pluralgilea barnean daramate, eta hauek
ditugu : TTI eta ZKI . Dena den maiztasun gutxiagoz erabiltzen da bigarren
hau guk entzun ahal izan dugunez.

70 Forma ezberdinen banaketa diatopiko zehatzagoa ikusteko, hona hemen
YRIZAR-en datuak, hurrenez hurren (YRIZAR 1981a : 180, 113,122) :
El se lo ha (a ellos) a/oc. masc. : ZIOTEK- Arrarás, Echa/ecu, Goldáraz; ZIEEcha/ecu; El se lo ha (a él) a/oc. masc. : ZIOK - Arrarás, Echa/ecu, Goldáraz,
Berasaín; El me lo ha . a/oc . masc: ZEEK - Arrarás, Echa/ecu , Goldáraz, Múskiz
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eta zizkiut /n
ziuk/n
> zittiuk/n
ziotek/n----> zittiotek/n eta zizkiotet/n

NOR : haiek
nIk
nIr 1
h 1r1
harI

g u ri
halel

ttiet
ttiñet
zittiot
zittioñet
zikiot
zikioñet
zittiotet
zitiotenet

V .3 .2.4 .2.

nIrI

hari

niken
niñen
nioken
nionen

gur1
h alel

hark

guk

ttirek/n

zitirek/n
ttik/n

ttiok/n

zittiok/n

ttiuk/n

zittiuk/n

ttiotek/n

zittiotek/n zittionou
zittiotu

ttiau
ttiñau
zittiuk
zittionu

halek
zitiretek/n
titek/n
zittiotek
zittioten
zittiutek
zittiuten
zittiotek
zittioten

NORK-NORI-NOR : Lehen aldia

nik

h Ir1

hIk

nioteken
niotenen

hik

hark

yireken/
nen

zireken/
nen
ziken
ziñen
zioken
zionen

yion
yioken
yionen
yiun
yiunen
yioten
yionen

ziun
ziuken
ziunen
zioteken
ziotenen
zioten

guk

haiek

giñeken
giñenen
giñioken
giñionen

zireteken/
nen
zitteken
zitenen
zioteken
ziotenen
ziuteken
/nen

giñioteken
giñiotenen

zioteken
ziotenen
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NOR : Haiek
nik
nIrI
h Ir1
har1

nittiken
nittinen
nittioken
nittionen

g u r1
halei

nittioteken
nittiotenen
yittionen

hik

hark

yittiren/ken

zittiren/ken
zittiken
zittinen
zittioken
zittionen

yittion
yittioken
yittionen
yittiun
yittiunen
yittiuken
yittioten
zittiotenen

guk

harI
gurI
haiel

zittioten
zittioteken

haiek

n1rI
h IrI

zittiun
zittiunen

giñezkiken
giñezkenen
qiñttiken/nen
giñetieoken
giñiieonen
ginittiotekek
qinittioteken

zitteteken
zitteetenen
zitteketen
zittekenen
zittioteken/nen
zittiutek
zittiunen
zittioteken
zittiotenen

Lehen aldian, etikoaren morfema barnean doanean, ez da :
gizonezkoentzat
emakumezkoentzat

`-A t-N A-

baizik
baizik

-K-N-
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Hona hemen hemengo formak TXILLARDEGI-k 71 gipuzkerarako emandako
direnekin erkatuak :

HARK- HARI (zion)
GUK-HARI (genion)
HARK-HAIEI (zien)

Euskara
estandarra
zioan/zionan
genioan/genionan
ziean/ zienan

Ultzama
zeoken/zeonen
genioken/genionen
zioteken/ziotenen

Azter dezagun zer gertatzen den etikoaren morfema barnean doan kasuetan .
Berriro ere desagertzen dela froga dezakegu :
hark guri
hik- hari

> ziun eta ziuken / ziunen
> yion eta yioken / yionen

'ziuan', 'yiuan'-en ordez, ziun eta yiun ditugu : ziuan -> ziuen -> ziun ;

yiuan -> yiuen -> yiun .

Flexio guzti hauek ikusirik, ondorio garbia ateratzen da, eta
honako hau da . Hiri- gizonezkoa denean, bi morfema ager daitezke : -Keta -A- eta honelako formak izango genituzke :
Nik bildutakoak, SALABURU-k Baztanerako ematen dituenekin
parekatuko ditugu, eta ondoren TXILLARDEGI-k (1978 : 522) proposatzen
dituenekin :

EUSK .BATUA

ULTZAMA

BAZTAN

nion

nioan/nionan

nioken/nionen

nien

niean/nienan

zidan

zidaan/zidanan

nioteken/
niotenen

niekaken/
niekanen

zion

zeoken/ zeonen

zireken/ zirenen
zioken/zionen

niekaketen/
niekatenen
zietaken/
zietanen
ziekaken/
ziekanen

Nahiz eta nahiko ezberdintasun haundia duten, ezaugarri bat
amankomunean badute Nafarroako bi euskalki hauek, eta honako hau da :
K/N etikoaren markak erabiltzearena, besteetan baino maizago . Morfema
hauen ondoren, lehen aldiko -N- marka eransten zaie .

7 l Badirudi bere asmoa dela hauek forma estandartzat proposatzea, horregatik
izenburu horren azpian emango ditugu .
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Orain aldian bezala bi pluralgile hauen alternantzia daukagu,
halere azpimarratu behar da, -TT- pluralgilea maiztasun haundiagoz
erabiltzen dela Ultzaman, eta -ZKI- Basaburuan .

UTZAMAN

BASABURUAN

zitteketen
zittetenen
V .3 .2 .4 .5 .

zizketeken
zizketenen

Ahalezko orain aldia

Hari dagozkion formak dira erabiltzen diren bakarrak
Nik
hik
hark
quk
haiek

zezoket/zezokenet
yezokek/n
zezokek/n
zezokenaqu/zezokequ
zezoketen/zezokene

-tx- morfema da erabiltzen dena plurala egiteko : zetxokenet etab .
V .3 .2 .4 .6 .

nik
hik
hark
quk
haiek

Ahalezko lehen aldla
nezokeken/nen
yizoken
zezokeken/nen
giñezokeken/nen
zezoketeken/nen

V .3 .3 . ADITZ
V .3 .3 .1 .

TRINKOAK

IBILI

Orain aldia

Forma alokutiboak

1 .1 .
1 .
2.
3.
1 .
2.
2'
3.

nabille
yaalle, yabílle
dabille
qabiltze
zabiltze
zabiltzete
dabiltze

1
2
3
1

.
.
.
.

naallekln, nabitzek/n
yaalle, yabille
zaallek/n, zabiilek/n
qaaltzek/n, gabiltzek/n

3.

zaaltzek/n, zabiltzek/n
zabiltzeken men
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1 .5 .

Ahalezko orain

1.
2.
3.
1.
2.
2' .
3.

banabilke
yabilke
bazabilke
gabilzke
zabilzke
zabilzketeke
dabilzke

1 .2 .

Lehen aldia

1.
2.

nindabillen
yabilleken/nen
irabillen
zabillen/
z¡dabillen/
zerailen
giñabiltzen
ziñabiltzen
ziñabiltzeten
zabiltzeten

3.
1.
2.
2'
3.

aldia

Forma alokutiboak
1.
2.

nabilleken/nen
yabilleken/nen

3.

zabiltzeken/nen

1.

qiñabiltzeken/nen

3.

zabiltzeken/nen

Hauek dira aurkitu ditugun aldaerak . Herri batzuetan bokal
luzaketa gertatzen den bitartean, besteetan 'ai' taldea dugu . Arraratsen eta
Igoan (Basaburua), ohizkoa denez, bokal geminatua egiteko joera dago :
naallek, zaallek, gaaltzek etab . Ohargarria da Ultzamako herrietan flexio
guzti hauetan /b/ fonema ahoskatzen dela, eta horregatik : nabillek,
gabiltzak eta horrelakoak ditugu .
Lehenaldiko formetan topatzen den polimorfismoa honetan datza :
bazabillen/ zebilan, a/e lehen aldiko morfemaren txandaketa, eta -raeta -da- ren artekoa : bazerailen (Beruete) agertzen da (ik . ECHAIDE
1984 : E.I . : 263. galdera) eta -da- besteetan : zidabillen, nŕndabillen .
Etxalekun ere joan aditzean -ra- artizkia tartekatzen dute lehen aldiko
formetan : ziraien, niraien .
Aditz honen paradigmetan, bai forma arruntetan, baita
alokutibokoetan ere, bokal geminatua topatzen dugu . Honi buruz gogoratu
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behar da, espresibitatea markatzeko adierazi duguna ; halarik ere
Basaburuan, IBILI aditzaren bi paradigmetan agertzen den bokal
geminatua, bokalen arteko /b/ desagertzearen ondorioa ere izan daiteke .
Honek ez du esan nahi bokal luzaketa, eta azentu aldaketek zerikusirik ez
dutenik, alokutiboaren adierazkortasunean .
V.3 .3 .2 . JOAN
Forma

arruntak

1 .1 .

Orain aldia

1 .
2

na e, noa e

11
2.
2' .
3 .
1 .2 .
11
2.
3 .
1 .
2.
2' .
3 .

da e, doa e
goazi
zoazi
zoazte
dazi, doazi
Lehen aldia

Etxaleku

noayen
goayen/nen
zoayen
qiñ(o)azen
ziñ(o)azen
ziñiozten
zidoazten

niduayen
nirayen
hiduayen
¡rayen
ziduayen
zirayen
qinduaziñ
giñoazin
zinduaziñ zinduazín
ziñuazten
ziñoazten
ziduaziñ
ziiten
zoazten

Hauetako forma batzuk (noayen, goayen, zoayen) etab, orain
aldikoen analogiaz sortzen dira ; hauen parean, beste batzuk daude GN
hegoaldekoan (Oltza, Goñi eta Elkanon) : ninduayen, zíduayen . Halaber,
azpimarragarria
suertatzen da, lehen aldiko singularreko hiru
pertsonetan, Etxalekun sortzen diren formek -oa- erroaren ordez -raeramaten baitute .
1 .5 .

Ahalezkoa .

2.
3.
1.
2.
2' .
3.

noake
goayeke
doake
qoazke
zoazke
zoazketeke
doazke

(hiketazko
1.
2.
3.
1 .

niyoakek/n
qoayeke
zoakek/n
goazkek/n

3.

zoazkek/n

formak)
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Igoan eta Arraratsen, lehenengo bi formak : nike, dike dira .
Bestaldetik, Nafarroako zenbait herritan ahalezkoa egiteko bi
erabilera nagusi bereiz dezakegu :
a) Aspektu burutu gabea (-ten) + ahal + ad. lag (joaten al naiz)
b) Aditz nagusia aspektu burutugabea + ahalezkoaren forma
sintetikoak : adib .joan naitike.
c) Zenbait herritan, -ez denetan-, bada hirugarren forma bat hain
zuzen ere joan, egon, eta ibili aditzen forma sintetikoekin egiten
dena . Dena den, -ke dun forma hauek ez dira usu erabiltzen .
Paradigma bat osa daiteke, haiei galdetuz gero, baina elkarri-keta
arruntean zaila da honelako formak eridetea . LAFON-ek dioena ,orma
hauei buruz, orain ere gertatzen da :
La caractéristique jig vit encore (en ce qui concerne le dialecte
biscayen) seulement dans les verbes auxiliares. Des autres verbes on
conerve seulement que/que flexion anquilosée dans des phrases
déterminées. Ma mere répétait souvent esan barik ezin nagoke (..); et
on le lui entendait pas dire na ocke. dagoke ..isolément. (LAFON 1980 :
450)
Forma alokutiboak
1 .1 .

Orain aldla

1.
2
3.
1.
2.
3.

nayen/k
qoaye
zayek/n
goazik/n
ziek/n
zazik/n, zizek/n

1 .2 .

Lehen aldla

1.
2.
3.
1.
3.

nuayeken/nen
quayeken/nen
zuayeken/nen
giñuaziken/nen
zieteken/zietenen
zidoaziken/nen
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"Joan"

adltzarl

buruzko

Iruzkina

Zaila gertatzen da aditz honen paradigma bat ematea, aldaketa pila
baitago . AZKUE-k (1969 : 634) horrela dio : "Verbo Yoan . Es sin duda el
verbo que más variantes cuenta ." Halarik ere, forma hauek
sistematizatzen saiatuko gara eta isoglosa argirik markatu ezin bada ere,
maiztasunen bidez emango dut forma hauen banaketa .
Hona hemen
nagusienak :
1.
2.
3.
1.
2.
2.
3.

joan aditzaren zuketazko formetan gertatzen diren aldaki

naye, nú, nie, noaye .
goaye, ii .
daye, dú, die, doaye .
goazi, gozé, goazé, gazi .
zazi, zozé, zoazi .
zoazte, zozte .
dize, doazi, doaze, dizte .

Esan behar da, guk aurkitutako flexioak, askotan ez datozela
bat, GAMINDE-k (1985) emandakoekin . Arrazoia aditz honen
aldakortasuna izan daiteke . Informatzaileen arabera gauzak alda daitezke
familia bereko bi pertsonen artean zalantzan zeudelako . Amak, esaterako,
modu batean esaten zuen : zazi, eta alabak bestean : zoaz .
Honexegatik ez da harritzekoa flexio ugaritasun hau, JOAN-en
aditz erroa, -oa- denez, errazago da bokalen mugikortasuna, murrizketa,
monoptongaketa etab . Esan bezala, herri berean ere, adib . Beramendin,
forma alokutiboetan bi paradigmak erabiltzen dira, alegia : noayek/n edo
niekln eta zuayek/n edo zŕek/n.
Hurrengo datu hauekin maiztasun mapa eginen dut, hau da 1 .
eta 3. pertsonei dagozkien herrien eta formen banaketa :

NII, DII
NUAYE,DUAYE
DIE, NIE
NAYE, DAYE
NAYE, DIE

Igoa, Arrarats, Beramendi
Jaunts. Etx . Auza, Iraiz .
Eraso
Oskotz, Muzkitz, Ilarregi, Urritzola,
Beuntza, Arozt ., Aritzu .
Beramendi,Goldaratz (alternantzia)

Ikus noa/nii/nuaye

isoglosa, 23. mapa
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BASABUURA

1

1

•

•

ULTZAMA

•

2

•

4

1

•

•2

4,3

•
3•

1
1

•

1.

•2
IMOTZ
•3

1

•

4

•

4

•

4

•

Nii,dii .

2.1 Nuaye,duaye . .
3 .1

Nie,die .

23 . MAPA

4

•
• ANUE

•

ATETZ

•

•

•

4•

•4

2•

4 .1 Neye,deye .

2

Nahiz eta poliformismoa ugaria izan mapen ondorioz, ikus
daiteke forma murriztuak Basaburuan (Igoa, Arrarats eta Berueten)
gertatzen direla ; transiziogunea Imotz eta Basaburuko beste herrietan
izanik . Ultzamatik ekialderago, -oa- erroa tinkotasun haundiagoz
mantentzen den eremua da .
Agi denez, -oa- erroaren ondoren -y epentetikoa eraman ohi dute
Ultzamako formek : d-oa-ye, noa-ye etabar eginez
Bestaldetik, aipatu behar Ultzama eta inguruko eremu zabalean,
plurala egiteko ¡morfema agertzen den bitartean (doazi) Basaburuko
Arraratsen, -te morfemarekin ere txandakatzen dela : dizte, dize.
Hi-ri dagokion forma hauxe dugu : GOAYE . Beraz, hí-ren
ezaugarria ez da /y/ beste aditzetan bezala, baizik /g/ . Erregela fonetiko
hau oa-z hasitako taldeek erakusten dute : goartu, goaiñik, goaye ; bokal
epentetikoa delarik hau . Bestaldetik ere, disimilazioaren bidez azal
daiteke, alegia: *yoaye > goaye .
Forma alokutiboak emateko berriro ere GAMINDE-ren datuez
(1985b) baliatuko naiz, Joan aditzaren aldaera zenbait azaltzeko :

BERUETE
niik
ziik
gizek
ziztek
IGOA
niik
ziik
qozek
zizek
ERASO
niek
ziek
qazik
zizek

GARTZARON
noayek
zoayek
goazik
zoazik
MUSKITZ
nayek
zayek
goazik
zazik
OSKOTZ
nayek
zayek
gazik
zazik

BERAMENDI
niek
ziek
qazik
zizek
GOLDARATZ
nik
zayek
goazik
zoazik

Isoglosak mantentzen dira forma alokutiboetan ere. Ikus ditzagun bi herri
hauetako aditz arruntak eta alokutiboak :
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ARRARATS
1 . nil
2 . dii
3. dizte

nik/n
zik/n
zizek/n

ErXA EKU
1 . naye
2. daye
3. dazi

nayek/n
zayek/n
zazik/n

V .3 .3 .3 .

EDUKI

1 .1 .

1.
2.
3.
1.
2.
2' .
3.

Orain aldia
NOR : hura

NOR : haiek

dauket
daukek/n
dauke
daukiu/daukequ
daukezu
daukezie
daukete
daukii
daute

dauzket
dauzkek/n
dauzke
dauzkiqu
dauzkizu
dauzkizie
dauzkite

E.Irukoitzean (ECHAIDE 1984 : 261 . galdera), daduket forma
ematen da Alkotzerako ; halaber, (YRIZAR 1981a : 21), daduket (Alkotz),
eta dadukat (Etxaleku, Lantz) ematen ditu, guk ordea bokal arteko -d hori ezin izan dugu testigatu .

Forma
1.
2.
3.
1.
3.

alokutiboak

zeukiU zeukiñet
zeuketek
daukek/n
zeukek/n
zeukiu/ zeukiñu
zauku/zaukunu
zeuketek/n
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Au/eu txandaketak paradigma osoan gertatzen dira .
Nor : halek
1 .
2.
3.
1.
3.

zauzkit/ zauzkiñet
dauzkik/n
zaukik/n
zauzkiu /zauzkiñu
zauketek/n

1 .2 .

Lehen aldia

NOR :

hura

1 . naukin
2 . yaukiken/nen
3 .zaukin
1 . giñaukin
2 . ziñaukin
2' . ziñaukiten
3 . zaukiten

NOR : halek
nauzkin
yauzkiken/nen
zauzkin
qiñauzkin
ziñauzkin
ziñauzkiten
zauzkiten

Basaburuan "i' eta "e"ren arteko alternantzia gertatzen da, alegia :
nauzkin- nauzken
zauzkin- zauzken
Forma
1
2
3
1

.
.
.
.

3.

alokutiboak

naukeken/naukenen
yaukiken / yaukinen
zaukiken / zaukinen
giñiukiken / giñiukinen
qiñaukeken/nen
zaukiketen / zaukineten
zauketeken/nen

Iruzkina
Berueten, pluraleko hirugarren pertsonan hiru forma
aurkitzen ditugu :
daukii, daukite, daute . Eduki eta Jakin aditzetako 3 .
pertsonaren plurala -ii morfema,-te -rekin txandakatzen da, beste aditz
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laguntzaileetan bezala . Forma hauek lotzen dira GN iparraldeko beste
euskalki batzuek erakusten dituztenekin, Larraungo hizketarekin, hain
zuzen ere : "ba-daki" lo sabe eta "ba-dakii" lo saben (ik . INTZA 1957 :
91-105) . Honenbestez, posizio geografikoaren aldetik, hurbilen dauden
eremuek errealizazio berberak erakusten dituzte ; eta agi denez,
Berueteko errealizazioak, Larraungoekin antzekotasunak dituzte .
Pluralgile hauen erabileraz, IRIGOIEN mintzo da, beroren ustez -ei
pluralgilea agertzen denean, fosilizatua dago :
Duzui en Larraun, junto a dui, quedando el pluralizador
reducido a -i, lo que es paralelo al fenómeno por el cual ogi
+ el artículo -a da ogil, "(el) pan .' (IRIGOIEN 1987 : 25)
Orain aldian, etikoaren marka, -K-, -N- da, adizki guztietan,
singularreko eta pluraleko pertsonetan izan ezik .
Nik
Guk

1.

zeukiñet/zeukit
zeukiñu/zeukiu

Lehen aldian, ordea -K- -N- morfemen ondoan ezartzen da lehen aldiko
-n morfema . Pareka ditzagun Euskara baturako proposatzen direnekin :
Nik neukaan/neukanan (Euskara Batua)
Nik naukiken/naukinen (Ultzama)
V .3 .3 .4,

JAKIN

1 .1 . Orain aldia
NOR : Hura
1 .
2.
-3 .
1 .
2.
2' .
3.

dakit
dakik/n
daki
dakiu
dakizu
dakizie
dakite

NOR : haiek
dazkit-dakizkit
dazkik/n-dakizkik/n
dazki-dakizki
dazkiu-dakizkiqu
dazkizu-dakizkizu
dazkizie-dakizkizie
dazkizte-dakizkite

Pluraleko formetan bi paradigma txandakatzen dira :
dazkit/dakizkit; lehenengoan, pluralgileak murrizketa jasan du : dakizkit >
dazkit, bigarrenean zki morfema zeharo mantentzen den bitartean .
Bestaldetik, kontutan hartu behar dugu, Jakin aditzak Ba
aurrizkia eranstean eta bokal arteko -d-ren desagerketaren ondorioz,
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3 . perts . p l . morí . : -TE / -I

11
r

r

r

BASABURUA
•

.

•

•

ULTZAMA
•

ATETZ

i

I

I

Dakii- dezakii
dakite-dezakete

2 4 . MAPA

•

•
•

ANUE

honako forma hauek ematen dituela : baakit, baaki etab ., eta pluralean :
baazkit, baizki, bazkizte etab . AZKUE-k ere horrela dio . 72
Bestaldetik, ez da ahaztu behar -te morfema pluraleko 3 .
pertsonari dagokiona -i dela Berueten . Honen ondorioz dakii formak
direlarik ohizkoenak . (ik . V .3 .1 .3 .1 .)
Ik . dakii/dakite isoglosa, 24 . mapa
1 .1 .

Orain aldia

Nor :
1 .
2.
3.
1 .
2.
2' .
3.

Hura
pakin
yakin/ yakiñen
zakin
giñakin
ziñakin
ziñakiten
zekiten
zakiten

Forma
1
2
3
1
3

.

.
.
.
.

haiek

nazkin, nakizkin
yazkin, yazkiñen
zazkin, zakizkizn
giñazkin
ziñazkin
ziñazkiten
zezkiten

alokutiboak

zakit/zakiñet
dakik/n
zakik/zakiñe
zakiu/zakiñu,zakiñau
zekitek/n

1 .2 .

Lehen aldia

1
2
3
1
3

nakiken/nakiñen
yakin/yakiñen
zakiken/zakiñen
ginakiken/ginakiñen
zakiteken/zakitenen

.
.
.
.
.

Nor :

zazkit/zazkiñet
dazkik/n
zazkik/zazkiñe
zazkiu/zazkiñu,zazkiñau
zazkitek/n

nazkiken/nazkiken
yazkin/yazkiñen
zakizkiken/zazkiñen
qinazkiken/qinazkiñen
zazkiteken/zazkitenen

72 Son sumamente usuales flexiones en que el objetivo d se elide con su elemento

adicional al choque de afijo adverbial modal ba . Bator por badator ya viene, babil
por badabil ya anda, boa y boia y bua por badoa y badoia y badua ya se va, bakar
por badakar ya lo trae . (AZKUE 1969 : 609)
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Iruzkina
Berueten, (Basaburuan), pluraleko hirugarren pertsonan bi
forma aurkitzen ditugu : dakii eta dakite . Etikoaren morfema ohizkoak -K-N- ditugu . Gizonezkoetan, -A- erabiltzen denean desagertzen da . Azter
dezagun bakoitzaren bilakaera :
guk :
nik :

zakiu/ zakiñu
zakit/zakiñet

Hau da suertatu den bilakabidea :
ZAKIAT -> ZAKIET -> ZAKIT
1 . a -- >e Ii
2 . ie -> i
ZAKIAGU -> ZAKIAU -> ZAKIU
1 .g -- >f / V_V
2 .au -> u
Bestaldetik, adierazi behar da, ultzamerazko aditzetan, lehen
aldia eta orain aldian -a- orain aldiko morfema eridengo dugula, eta ez
-e- beste euskalkietan edo gaurko euskara batuan bezala . Hona bada,
eremu honetako ohizko formak :
dakit-n akin
dago-zagon
dabil-zabillen
Ezaugarri hau, ekialdeko euskalkietan (ik . Baxe nafarreraz ere

Aldudeko euskaraz 73 : zagola, zauden, zaudela, etzakien, zabilan etab)
gertatzen da ; baita zaraitzueraz ere, nahiz eta sistematikotasun osoz ez

eman (zakien, zauden/zegolarik) 74 eta GN euskalkietan suertatzen da
usuenik . Honenbestez, Ultzamera ekialdeko eta GN hegoaldeko euskalkiekin
lerratzen da ezaugarri honetan, eta ez mendebaldekoekin .
Honetaz ere ohartu zen AZKUE :

73 1k . LACOMBE, G . ;' Notes sur le basque des Aldudes', Anuario de Eusko Folklore
XXIV (1971-72) (25-44) [1912-13]
74 1kus ESTORNES J . : 'Zoiloren uzta', FLV, XVII (1985), 45,31-93 .
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Es de advertir que en algunos dialectos, aunque por lo general tienen a
como elemento adicional y característica temporal de presente
próximo,y g del remoto, sin embargo, con algunos pocos verbos
sucede lo contrario . Por ejemplo, de ramat lo llevo y naraman lo
llevaba . Con otros dicen a ya : dakit lo sé, nakien lo sabía. (AZKUE
1969 : 605)
V .3 .3 .5 .

EGON

Forma

arruntak

1 .1 .

Orain aldia

naqo, nao,nau
1 .
2 . yago, yao,yau
3 .
dago, dao,dau
1 .
gaude, qai, qae
2 .
zaude, zai, zae
2' . zaute
daude, da¡, dae

1 .2 .

Lehen aldia

1

negon, neon, nion .
yeon/yeonen
zagon, zeon, zion
giñauden
ziñauden
ziñauten
zauden, zioden

2 .

3 .
1 .

2 .
2 ' .
3 .

Ultzaman, Imotzen eta Beramandin : zauden.
Forma

alokutiboak

1 .1 .

Orain aldia

1 .

neok/n
yau, yao
ziok/n,
ziauk/n

2 .

3 .
11
3 .

zeok/n,

qaudek/n
zaudek/n
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Guk bildutako datuak, zenbait kasutan, ez datoz bat GAMINDE-k
bildutakoekin .
Beramendin, berak 'gaik' eta 'zaik' ematen dituen
bitartean, nik 'gaudek" eta 'zaudek ' aurkitu ditut. Gure ustez arrazoia,
informatzaileek erabiltzen duten polimorfismoan egon daiteke ; hau da,
zuzenki galdetuz gero, modu batean esaten dutela erantzuten dute, baina
agian ahazten dute beste flexio horiek ere hein berean erabiltzen direla .
Beste alde batetik erraza da zalantzak izatea honelako formen artean :
neok/niok zeok/ziok izatea batez ere mintzo arinean ari badira .
Lehenengo pertsonaren -n artizkia denborazko ezaugarria eta
silaba nuklearraren artean kokatzen dena, ez da normalean agertzen
Ultzamako euskaraz, eta honenbestez hauek ditugu : negon, ez *nengon ;
noayen, niduayen ez *ninduayen ; nabillen baina bai nindabillen. (ik. Nor
sailean nitzen/nintzen-i buruz esandakoa : V.3 .1 .1 .2 .) .
1 .2 .

Lehen aldia

11

neoken/neonen
nioken/ niokenen
yeoken/yeonen
yioken/yeon
zeoken/zeonen
zioken/ziokenen
giñioken/giñionen
giñaudeken/giñaudenen
geoken/nen
zaiken /zainen
zaikeken/nen
zaudenen/zaudeken

2.
33
1 .
3.

1 .5 .

Ahalezko orain aldia

1.
2.
3.
1.
2.
2' .

nagoke
yagoke
daoke
gaudeke /gauzke
zauzke/zaudezke
zaudezkete
daudezke

zegokek/n
zaudezkek/n
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Iruzkina
Agerian dagoenez, aditz honek aurkezten duen polimorfismoa
nagusi marka
ugaria da, baina forma guzti horiekin hiru eremu
ditzakegu :
a) Alde batetik de pluralaren marka mantendu
ekialderagoko herri guztietan .

da Imotzetik

b) Beste batzuetan, ondoren adierazitako bilakaera suertatu da .
Eremu honetan mendebalderago dauden herriak sartuko ditugu :
Arrarats, Igoa eta Goldaratz .
daude > daue > dae > dai
zaude > zaue > zae > zai
daude > daue > dae > dai
d----> 0 / V-V
au ->a
ae -> ai
c) Berueten, bilakabide berbera baina azkeneko bokala e aurrekoen
i-ren ordez : gae, dae etab .
AZKUE-k (1969 : 140) dioenez Gipuzkerako herrietan arruntak
dira honakoak: "En Lizartza una consultora me las dió así; la otra dijo como
mis maestras de Ataun : gae, zae, zaete y dae . "Egitura berbera mantentzen
da lehen aldian eta hitanoan, hurrengo kuadroan ikusi ahal izango dugunez :

A TALDEA
O. aldia

B TALDEA

D TALDEA

zae
dae

gai
zai
da¡

qu giñauden
zu ziñauden
haiek zioden
Alokutibo . o . aldia

qiñionen
ziñaen
zaen

giñion
zeñion
zain

qu gaudek/n
haiek zaudek/n
Alokutibo l . aldia

gaek/n
zaek/n

gaik/n
zaik/n

qu giñaudeken/nen
haiek zaudenen/ken

geoken/nen
zaeken/nen

giñioken/nen
ziaken/nen

qu gaude
zu zaude
haiek daude
Lehen aldia

CF-e
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A TALDEA

ULTZAMA, ATETZ, ANUE haranak eta Etxaleku, Eraso,
Gartzaron, Jauntsaras herriak
Beruete
Arrarats, Goldaratz, Igoa (A-rekin txandaketan)

B TALDEA :
D TALDEA :

Datu hauekin saiatuko hiru eremu hauek biltzen dituen mapa bat
egiten, honetarako orain aldiko formak hartuko ditugu . Baina aurrean esan
dugunez alokutibora eta lehen aldira ere heda daitezke, egitura beretsua
segitzen baitute .
Ikus

gaude, gae, gai isoglosa, 25. mapa

Imotzen, lehen aldiko forma alokutiboetan, Ni eta Gu-ri dagozkien
pertsonetan, EGON eta IZAN-en arteko sinkretismoa aurkitzen dugu :
Ni

Q1

peoken/ neonen
giñioken / giñionen

Imotzen (Etxalekun) honelakoak entzun daitezke sarri :

Ni han neonen
Ni eserita neonen
Ni joan neonen alorrea
Izan /egon-en arteko sinkretismoa suertatzen da : Ni alokutiboko,
orain aldikoan, hauxe bait dugu forma bakarra (Basaburuan eta
Imotzen) :Ni neok/n. Beraz, berdin entzun dezakegu : Ni Patxi neok/n eta
ni eserita neok/n. Ultzamatik eta ekialdeko eremuan : Ni Patxi naukln eta
ni eserita neokln entzungo dira, ordea .

V .3 .3 .6 .
1 .1 .

EKARRI

Orain

aldia

Dekarret, dakarrat
dekarrek/n, dakarrak/n
dekarre, dakar
dekarreo, dakarraqu
dekarkeo
2 . dekarzo, dakarrazu
2' . dakarzte, dakarrazie
3 .dekarkete, dakarte
1.
2.
3.
1.

dekarrazkit, dakartxat
dekarrazkik/n, dakartxak/n
dekarrazki, dakartxa
dekarrazkiu, dakartxazu
dekarrazkizu,dakartxazu
dekarrazkizte, dakartxazie
dekarrate, dakartxate

538

25 .

MAPA

Lerro orokorretan, kurtsibaz idatziriko formak Ultzamari
dagozkio, eta lehenengoak, Basaburuari . Ohar bedi, pluralgilearen
morfema -zki- dela Basaburuan eta Ultzaman, aldiz, -tx- .
Zehatzago izanik, orain aldiko adizkiaren banaketa honako hau da :
DAKART

deakarrat, Bera, Era
dekarret Ber, Etxa, Osk.
dakarrat Musk, Ilar, Ira, Ari, Egozk
dekarrat Garz, Jaunts, Gold, Au
DAKARK

deakarrak. Bera, Era
dekarrek. Ber, Etxa, Osk
dakarrak. Musk, Ilar, Ira, Ari, Egozk
dekarrak: garz, Jaunts, Au, Gold
DAKARNA

dekarran : Bera, Era
dekarren : Ber, Etxa, Osk
dakarran : Musk, Ilar, Ira, Egozk .
dekarran : Garz, Jaunts, Au, Gold
DAKAR

deakarra : Bera, Era
dekarre : Ber, Etxa, Osk
dakarra : Ilar, Ira, ari, Egozk
dekarra : Garz, Jaunts, Gold, Au
DAKARGU

deakarrau: Bera
dakarragu : Musk, liar, Ira, Ari, Egozk
dekarrau: Ber, Garz, Jaunts, Gold
deakarragu : Era
dekarreu : Etxa, Osk
dekarragu : Au
DAKARZU
dekarzo: Ber, Gold
dakartzu : Ilar
dakarzu : Au
dakarrazu: Ari, Egozk
dekarrazu: Garz, Jaunts
deakarrazo : Ber, Era
dekarzu: Etxa, Osk
DAKARZUE
dekarrazte: Garz, Jaunts, Gold
deakarrazte : Ber, Era
dekarzu : Ber
dekarzte : Etxa, Osk
dakarrazie : Musk, ira, Ari, Egozk
dakartzie : Ilar
dekarzie : Au
DAKARTE
dakarte : Musk, liar
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dakarrate : Ira, Ari, Egozk
dekarrate: Garz, Jaunts, Gold
dekarrete: Etxa, Osk
deakarrate : Ber, Era
dekarte: Ber, Au

Forma
1.
2.
1.
3.

alokutiboak

zakarket/zakarnet
zakarrak/n
zakarraqu/zakarnaqu
zakarte/zakarne

V .3 .3 .7 .

ERAMAN

1 .1 . Orain aldia
(Beruete,
Arrarats)
1
2
3
1
2
2

.
.
.
.
.
.'

A.
1.
2.
3.
1.
2.
2.
3.

deamaket
deamakek/n
deamake
deamakeo
deamakezo
deamakizte
deamakite

Basaburua eta Imotz
deamat
deamak/n
deama
deamaqu
deamazu
deamazte
deamate

Haiek
deamazkit
deamazkik/n
deamazki
deamazkiu
deamazkizu
deamazkizte
deamazkite

540

B.

Ultzaman,

1 . Damat
2 . Damak/n
3 . Dama
1 . Damaqu
2 . Damazu
2' .Damazie
3 . Damate

Forma

Atez,

Anue
damatxat
damatxak/n
damatxa
damatxaqu
damatxazu
damatxazie
damatxate

alokutiboak

Orain aldia
Nik
Hik
hark
quk
haiek

zamaket/zamanet
damak/n
zamak/n
zamaqu/ zamanaqu
zamate/ zamanate

Pluralerako, forma arruntei bezala,

zamatxanet, etabar eginez .
Lehen aldia
1 .
2.
3.

1 .
2.
2' .

naman
yaman/ken
zaman
qiñaman
ziñaman
ziñamazien
ziñamaten

-tx- morfema eransten zaie : nik
Forma alokutiboak

1.
2.
3.
1.

namaken/nen
yamaken/nen
zamaken/nen
qiñamaken/nen

3 .zamateken/nen

Ekarri eta eraman

aditzen forma sintetikoak
atzerakada
nabarmena jasaten ari dira eta aditz perifrastikoek ordezkatu dituzte
orohar . Hau dela eta, ez dira herri guztietan aurkitzen eta nahiz eta
herri batean erabili, hiztun guztiek ez dituzte forma hauek gogoratzen .
Horregatik, askotan, ez dutela erabiltzen esaten dute, eta gero beste modu
batean galdetzerakoan, paradigma osoa emateko gai dira . Adintsuek,
ohizkoa denez, hobekiago mantendu dituzte .
Korpusean, gutxitan agertzen dira, eta agertzekotan, formarik
erabiliena hirugarren pertsonarena da : zeaman eta horrelakoak .
Erizkizundi Irukoitzean (ECHAIDE 1984) banemate (Ihaben) testigatzen
bada ere .
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Beste alde batetik azpimarragarria da, eraman aditz
sintetikoarekin biformismoa, hau da bi paradigma hauek A eta B
jartzearen arrazoia . Alde batetik eman 'llevar', -ra- artizki faktitiborik
gabe erabiltzen da Ultzama, Anue eta Atetzen eta bestaldetik Basaburuan
eta Imozko beste herrietan : eaman 'llevar' .
Bestaldetik, azpimarragarria da pluralgilearen banaketa
diatopikoa, -tx- baita Ultzaman, Atetz eta Anuen, eta -tx- Basaburuan .
Ikus

damatzat/ deamazkit

isoglosa, 26 . mapa

Bi paradigma hauek gurutzatu dira Muzkitzen, -ZKI- pluralgilea
(Muzkitzetik mendebalderago erabiltzen dena), erabiliko dute ; baina aditz
partizipioa eman izango da Ultzaman bezala ; berriro ere transizio
herriaren estatusa baieztatuz : damat baina damazkit.
Berueten eta Arraratsen eraman aditz sintetikoa -ke
morfemarekin erabiltzen da : deamaket etab . izanik; antzeko formak
eriden ditzakegu Ekarri aditzean ere : dekarkeo entzun daiteke Berueten
ere . Eraman aditzeko formak : deamaket etab . 75 Basaburu Txiki guztian
ohizkoak dira, beraz ez da harritzekoa, haran honetatik hurbilen dauden
herrietan ere gertatzea .
Hona orain aldiko formen banaketa diatopikoa . 76
DARAMAT
deamat Ber, Garz, Jaunts, Bera, Etxa, Osk, Era, Gold
damat Musk, Beu, Ilar, Au, Ira, Urri, Ari, Egozk .
deamaket Ar
deramat Etxa
DARAMAKIN
deamak/n: Ber, Garz, Jaunts, Bera, Etxa, Osk, Era, Gold .
damak/n : Mus, Be, Ilar, Au, Ira, Urri, Ari, Egozk .
deamakek/n : Ar
DARAMA
deama: Ber, Garz, Jaunts, Bera, Etxa, Osk, Era, Gold
dama : Musk, Ilar, Au, Ira, Urri, Be, Ari, Egozk,
deamake: Ar
derama : Etxa
DARAMAGU
deamau: Ber, Gar, Jaunts, Bera, Gold, Osk, Etxa .
damagu: Musk, Be, Ilar, Au, Ira, Urri, Ari, Egozk.
75 Posible da -ke-dun forma hauek, orain aldirako erabiltzen badira ere,
ahalezkoak izatea lehenago, eta orain kutsu hori galdu izana ; esaterako ekarri
aditzaren orain aldian, dekarreo/dekarkeo bikotea dugu, bigarren forma
ahalezkoaren arrastoa izan daitekeelarik . LAFON-ek dioenez, ' On connait encore
maI I'usage qui est fait de -ke dans les différents dialectes et aux différentes
époques : I'histoire des formes á suffixe -ke reste a faire .' (LAFON 1980 : 450)
76 Honi buruz ikus GAMINDE-k (1985a) egindako mapak .
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ULTZAMA

ANUE

1

I

Dematxat .
Deamezkit .

26 . MAPA

deramagu : Etxa .
DARAMAZU
deamazu: Garz, Jaunts, Etxa, Osk
damazu : Musk, Beu, Ilar, Au, Ira, Urri, Ari, Egozk .
deamazo : Ber, Bera, Era, Gold .
DARAMAZUE
deamazte : Gar, Jaunts, Bera, Etxa, Osk, Era, Gold .
deamakizte : Ar
deamazu: Ber
damazie : Musk, Be, Ilar, Au, Ira, Urri, Ari, Egozk .
deamakizte : Ar
DARAMATE
damate : Musk, Beu, Ilar, Au, Ira, Urri, Ari, Egozk.
deamate ; Ber, Gar, Jaunts, Bera, Etxa, Osk, Era, Gold .
deamakite : Ar .
V .3 .4 . ADITZAREN BEREZITASUNAK
V .3 .4 .1 .

-tu,

-du-z

eralkitako

partiziplo analogikoak

Aditzaren atal honetan, aipagarria deritzot ultzamerak erakusten
duen ezaugarri bat aztertzeari, alegia, partizipio analogikoarena . -Tu-z
eta -du-z bukaturiko aditz partizipio analogikoak, erdialdeko
euskalkietan sorturiko ezaugarri ditugu . 77
Partizipioak egiteko modu hau hedatzen da Ultzameraren eremu
osoan, nahiko nabarmenki, eta -n nahiz -i bukaera duten aditzei -tu,-du
morfemak eransten zaizkie .
Jakina denez, -i eta -n-z bukatzen diren aditzak zaharragoak
dira, eta batzuen eta besteen artean ezberdintasun argi bat ikus dezakegu :
-n-z bukaturikoak bokal atzean doaz, eta -i-z bukaturikoak kontsonante
atzean, kudro honetan bezala :
C-I #
jarri
ezarri
egon
egotzi
ikasi
ebaki

V-n
izan
eman
erran
edan
jan

77 Aditz hauen jatorriari buruzko hipotesi ziurrena latinetik etorritakoak izatea
da ; -tu(m)
latinaren atzizkitik, partizipio asko mailegatu ziren, eta honen
ondorioz euskararen partizipio analogiko ohizkoena dugu hau .( AZKUE 1969 : 185) .
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Gehienetan -du eransten zaie, -n edo
eta -tu, -i-z bukatutakoei . 78 Hona hemen :

-I

bukaera duten aditzei,

-n -> -du
izan-> izendu
egon-> egondu
jakin->jakindu
egun -> egundu (tejer)
ezagun -> ezagundu
-I -> -tu
bizi->bizittu
ibili-> lillo (Beruete)
eskeini-> eskeindu
orzi-> ortzitikoz 9
Hartaz, euskarazko aditzetan bi talde egin ditzakegu : 1 . taldean,
bukaturikoak, eta bigarren taldean -n, eta -i-z bukatutakoak .
Bi talde hauek, beste ugariagoetatik bereizten dira : atzizkia ez ezik,
zerbait gehiago baitaramate aurrean . MITXELENA-ren ustez, talde horiek
*e- batetik datozte : *e->j-, e-, i- . Ondoren bokala datorrenean jagertzen da . Honenbestez, bi talde hauek ditugu eskematikoki :

-tu, du-z

1 .Taldea
-tu
(d u)

2 .Taldea
*e
i-n
j-

Jakina denez, diakronian zehar gertatutako bilakabidea honako hau
izan da : bigarren taldeko aditz asko, lehenengo taldera pasatu dira .
Inguruko hizkuntza guztietan ere, izaten dira zenbait bide, izena aditz
bihurtzeko eta alderantziz, aditza izen bihurtzeko . 80 Ingeleraz, esate
baterako : -ing erabiliko da : processing, thinking, meeting . Gaur egun,
78 GN hegoaldean ere aspaldian testigatutako ezaugarria da, Muzkizko katiximan
'egonduce' eta 'izandu zue' ditugu 8 . orrialdean, eta 17 .ean 'vicitubearduela' ;
baita Lizarragak ere 'botatu' darabil .
79 Nahiz eta guk ortzitu partizipioa ez dugun testigatu, otzitiko erabilera anden
dugu Arostegin (Atetz), (ECHAIDE 1989 : 199 . galdera) . Txandaketa bada ere,
Anue, Ultzama eta Atetz haranek ortzi aldaerari eusten diote, eta Imotz eta
Basaburuak, ordea, enterratu aldaerari bete betean .
80 Honi buruz artikulu interesgarri da hau : TRASK, R. ; The -n class of verbs in
basque, in Transaction of the Philological Society Volume 88 :1 (1990) 111-128 .
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euskaraz izena aditza bihurtzeko prozedura bakarra -tu (-du), erabiltzea
da . Aspaldian -i erabiltzen zen, baina era honetako aditz gehienak -tu
kopurura pasatu dira :
sarri
bihurri
neurri
zauri

->
->
->
->

sartu
bihurtu
neurtu
zauritu

Aspektu burutugabea ere, batzuetan -tu, nahiz -i morfemen
ondoren eraikitzen da :
urtu
bistu
itzali

-> urtutzen ez 'urtzen
-> biztutzen ez *bizten
-> itzalitzen/ itzaltzen

Batzuetan, bi partizipio jarraian eta biak -du-z eraikiak entzun daitezke :
ez naiz egondu izandu ( Goldaratz) .
Ultzaman, -du-z eraikitzeko joera oso nabarmena bada ere,
graduzko ezberdintasun bat azpimarra daiteke : esan daiteke zenbat eta
mendebalderago joan -Basaburua aldera-, partizipio analogikoak egiteko
joera areagotzen dela . Hortaz, Ultzamak joera gutxixeago izango du eta GN
hegoaldeko kidetasun gehiago erakutsiko ditu aspektu honetan ere . Hor
ditugu Berueteko formak (Basaburuan) : iillo (=ibili) edo bialdu, aindu .
Ultzaman -i-z bukaturikoak mantentzen diren bitartean : bigeli, igorri,
etzin, ortzi, billuxi 1 .
Azpimarragarria suertatzen da Ultzaman -ez Basaburuan, ezta
Imotzen ere- entzuten den (e)zaundu , zauntzen partizipioa . Euskaraz bi
forma dituen partizipioa da : ezagutu, eta ezagun . LAFON-en arabera
gaskoieratik datorren aditza da : gask . sabut, sagut (ik. LAFON, 1980 :
422) . Kasu batean gaskoieraren-t bukaera -tu bukaerarekin luzatu da ;
bigarrenean, euskarazko -n ohizko aditzen bukaerak ordezkatu du .
Ultzameraz, bi partizipioak erabiltzen dira : ezagutu, ezagundu . Nahiz
ezagutu-k maiztasun haundiagoa erakutsi ;-n-z bukatutakoari ere -du
atzizkia erantsi zaio : 1 . ezagun + du -> ezagundu, 2. ezagutu .
Honainokoa, aditz hauen banaketa adierazgarriaren bidez azal
daiteke : 82

81 Billuxi de eta ortzi dute, dira ohizko erabilerak .
82 ECHAIDE (1988) ere, banaketa honekin bateratsu dator : 'EI cuarto concepto
'olvidar' está distribuido entre variantes tipo aztu al Oeste y atzendu al Este, que
alcanza hasta Odériz, en el valle de Larraun, dejando aparte las variantes aatzŕ,
antzi de Cinco Villas y las salacencas atze, atzen, atzezi. Halaber, (ik . ECHAIDE,
1989 : 233 . galderaren erantzunak) Anue, Ultzama, Atetz eta Muskitz herrian

(Imotz), eta Itsason (Basaburuan) : atzendu erabiltzen dute ; eta Basaburuan eta
Etxalekun : aztu ' .
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ULTZAMA
ahantzi/
atzendu
bigeli, iqorri

V .3 .4 .2 .

BASAB/IMOTZ
ahaztu
bialdu, aindu

Aditz erroaren erabilera

Euskal Herriko mapa hartzen badugu, berehala ohartuko gara
zenbat eta mendebalderago joan, aditz partizipioaren erabilera haundiagoa
aurkituko dugula aginterazko, ahalera eta subjuntibozko adizkietan
(adb .saldu) ; eta zenbat eta ekialderago joan, aditz erroa usuago agertuko
zaigula : adb .sal.
Gauza jakina da, Euskal Herrian zaharragoa dela aditz oinaren
erabilera bakarra ahaleran, aginteran eta subjuntibo eran : -sal beza,
dezake, dezan-. Bizkaiko testu zaharretan ere (sal begi, sal da¡, sal daian)
ager daitezke, baina ez sistematikotasun osoz . (ik. LAKARRA 1986)
Goinafarrerari dagokionean, Baztaneraz, nahiz eta arraroa izan
aditz oinaren erabilera, adibideren bat ager daiteke : adib . saldu dezan . G N
hegoaldekoan ere aspaldian testigatutako ezaugarria da eta Ultzameraz,
aditz oinaren erabilera sistematikoa ez bada ere, nahiko ohizkoa da
hurrengo adibide idatziek adierazten duten bezala :
-i-z bukaturikoek batzuetan galtzen dute -i, eta besteetan ez : adib . cusi
gatyecen, eta besteetan ez: adib . itzultchezu . Beste kasuetan, hona ASTETEren katezismoetatik hartutako adibideak :

-tu, -du > 0
goberna dezaten (A20)
'cusi ta oro¡ gatyecen (A20)
salba zaitzala (A2)
esca dezazula
lagun zakizkiguzu (Astete)
sargachazu (Astete)
ar gachazu (Astete)
itzultchezu (A2)
eracuts zaiguzu (B2, A2)
aumenta zaigun (A41)
Baita gaurko hizketan ere :

hurbil zatte
konta zairezu
pentsa zazu (Izag . 438)
yar zátte
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har bez (berorika)
etor bedi nire etxera
Baina salbuespenak ere usu
dokumentuetan : (Ik . IBARRA : 1992, 930)

agertzen

dira, idatzitako

bediketu dezaten
ez daiteke iñor salbatu
erregutu dezazu
erdichi dezagula
eracuxi dezaiguzu
itzuli gaitecen
iduri dezagun
hartu beza
hartu bezate
Bonapartek bildutako datuetan Lizasoko barietatean beti aditz

partizipioarekin egindako formak agertzen dira 83 . Honetan ultzamerak
Irun, Bera eta Huarte Arakilekin kidetasunak erakusten ditu, eta
aldentzen da ekialdeko herrietan egindako galdetegietatik (Garralda,
UriTz, Eaurta eta Bidankotze) . Baztango barietatea ere, azken hauen
barruan sailkatzen da .
Beste ezaugarrietan bezala, puntu honetan ere ekialde
mendebaldearen arteko transizioa nabarmentzen da Ultzameraz . Alde
batetik, aditz oinaren erabilera, nahiko arrunta da ; baina bestaldetik,
aditz partizipioaren hedakuntza ere nahiko ohizkoa da .

V .3 .4 .3 .

Partizipioaren

erabilera :

-rik/

-a(k),

-ta

Ultzameraz agertzen diren aditz partizipioek, atributoaren
funtzioan daudenean, honako bi morfema eraman ohi dituzte : -(r)ik, eta
-a . Lehenengoa askoz maiztasun haundiagoz agertzen da Ultzaman ; eta ez
dira -ta-z eraikitakoak erabiltzen, hurrengo adibideetan ikus
daitekeenez :

Lan asko iñi taude (U)
Intxaurrak denak botarik izaten dire (U)
Ongi kuidetuik nago ni
Yábiare átraik ziaáun (Izag . 463)
Lumerua laugerrena etzian átraik kotxa? (Izag . 463)
Aspertuik zagon
Atsandituik (= arnas estua) dago
83 Arana & Echegaray, DOC . 33 . Microfilm 2C2, Bonaparte : 'Contestaciones a

cuestionarios en dialectos deI vascuence de Guipúzcoa y Navarra . 'Lizaso : arto

datteke zerbait?, artu daiteke unta bat?, artu datteke usetzen dena?, erdechi
dezakete mercheden batzuk?, eztateke salbatu gizona; da gauze bat erran
dezakegun beño geyagokua; ezpadatteke konfesatu.
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llik dago.
Mejoratuik dago .
Basaburuan ordea, -a(k) + egon maizago erabiltzen da ; baina izenaren
morfologiaren erregelaz jarraikiz : -ua >-uu , -uak > -uk izango dugu .
Julia zeon ezkonduu( Bas)
Oso presumi1k izandu dee (Bas)
Ni etortzeako erdi pastuu baitzen (B as)
Dena markatuu men dao (Bas)
Pulmonak hartuk (Bas)
Forma guzti hauek denak euskaraz erabiltzen dira, baina
ezberdintasunak badaude euskalkien arabera ; -ik + izan aukera, esate
baterako, Zuberoan erabiltzen da, eta hori bakarra da erabiltzen dena,
gainera . Beste aukera, -ik + egon, nafar-lapurteraz eta mendebaldeko
euskara idatzi landuan maizago ageriko da .
Mendebaldeko ereduan, -tal-da atzizkiak eramaten dituzte
nolakotasuna azaltzen duten kasu eta forma gehienek . Ekialdean "-ta" ere
baden arren, maiztasuna oso urria da . Hau dela eta, morfema honen
erabilpenari dagokionez, Ultzamako hizkera lerratzen da gehiago Nafar
hegoaldeko 84 eta ekialdeko hizkerekin . Basaburuan ordea, erdialdeko
euskalkien ezaugarriak nabarmenduko dira .
Aditzaren lehen partizipioa, alegia aspektu burutua adierazten
duena, egiteko, ez da izan tartekatzen :
Pena giñuen ez konbietue-Teniamos pena de no haberle avisado .
Damutu zen etorríe (E) -Me peno el haber venido .
Pena haundie eman ziren ez joana (Atetz) -Me dió mucha pena no haber
ido .
Perpaus txertatuaren ekintza burutua dagoenean -ikeko atzizkia
erabiltzen da:lñiqueco becatuec barcatzeco, confesoriac maneco penitentziez
gañera (A39)-rikako atzizkia anitz erabiltzen da GN hegoaldekoan ere
erlatiborako : Muzkizkoan 9 .ean : "errecibituriqueco gracie", baita Lizarragak
ere 218 .ean "bataiatuasqueros inicácoac barcatzen dire conféssio edo
penitenciaco sacramentuan", eta 160 .ean "nóri ere nic ápa ematendióten, ura
izanendá . ." (TXILLARDEGI 1983 : 250- 251)

84 Hona Muzkiko adibideak : 'Bazuc despreziaturic eta batatituric' ; Lizarragak,
hauez gain, -'kiro' bikoitz erabiltzen du noizbehinka : 'artzenbaitigu erchiquiró",
35 .ean : 'guizon divinogáu múnduco arguirá atraríc ; 104 .ean : 'Espiritu Sanduac
eracutsiric' ; 158 .ean : 'amolsuqui, ta gravequi' ; 159 .ean ; 'brevequiro" ; 161 .
ean : 'Gúciec gañéra botaric arrápatu ta lotuzúte' (TXILLARDEGI 1983 : 231)
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V.3 .4 .4 .

EzIn

Aurreko atalean adierazi dugun bezala, ahalera orain aldia
eraikitzeko aditza aspektu burutugabean joan ohi da ; ezezko esaldietan
ere, batzuetan ahal + ez erabiltzen da : adib . ez dut ¡ten ahal. Besteetan
ezin aditza erabiltzen da, honako hau delarik egitura arruntena : Ezin +
aditz nagusia + aditz laguntzailea .
Ezin-en ondorengo aditz nagusia partizipioan doa :

Ezin atera gara
Ezin altxatu, ezin jaso zuen
Eskallerak ezin ¡yen zituen
Ezin torri da
Ezin in zun
Ezin joan zate .
AHAL aditzarekin baldintza egiteko : *edun aditzaren laguntzailea
erabiltzeaz gain : ahal banu eta horrelakoak, batzuetan ahal-en forma
sintekikoak erabiltzen dira, adib . ahal banezake, finen nuke .

V.3 .4 .5 .

Aditz

berrien

Integrazloaz

Bi hizkuntza harremanetan sartzen direnean, ikuspuntu
linguistikotik, oso bilakabide interesgarriak sortzen dira . Bilakabide
hauetatik, bereziki interesgarria suertatzen da maileguen integrazioa
klase konkretu batzuk . Euskarak, jakina denez, gaztelaniaren mailegu
asko hartu du ; mailegatutako aditz hauek -tu atzizkiaren bidez eraikitako
aditz sailean sartzen dira gehien bat, hau izanik aditz partizipioak
lortzeko sail nagusiena .
Hizkuntza bakoitzaren ereduek paper oso garrantzitsua jokatzen
dute, beste hizkuntzekin harremanetan sartzen direnean . Noski, hitza
unitate oinarrizkoa da, morfologiaren eta fonologiaren elementuak ez
direlako mailegatzen isolatuak balira bezala, beti hitz unitatean baizik .
1 .) -ar bukaera duten aditzei -tu atzizkia eransterakoan, -atu
egiten dute
gaztelaniaz
contar
->
cantar
->
aparcar
->

euskaraz
kontatu
kantatu
aparkatu

2 .) -etu egiten duteneak, aurreko silaban -i , -j edo -u , -w dute .
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gaztelaniaz

pintar
gustar
vigilar
animar
usar
acostumbrar
estudiar

->
->
->
->
->
->
->

euskaraz

pintetu
gustetu
bijiletu
animetu
usetu
akostunbretu
estudietu

Honenbestez, euskarak bi eredu hartzen ditu (-a tu eta -itu) . Argi
dagoena da, lehen aditz klaseko maileguak ugarienak direla, baina ez
dela agertzen *-etu klaseko aditz berririk, (bokal asimilazioaren
ondorioz ez bada) . Arrazoia izan daiteke, klase honetako aditz gutxi
dagoela ; eta bestetik, aditz hauek ez dutela kontzeptu berririk
adierazten eta horregatik euskarak ez ditu mailegatu beharrik .
3 .) -ir egiten dutenak gaztelaniaz, -itu egiten dute euskaraz :

seguir
recibir

-> segitu
-> errezibitu

4 .)-er bukaera dutenek -itu bukaera hartzen dute, ez dute
egiten, -itu baizik

-etu

comprender -> konprenitu
5 .) Bestaldetik, erdi aldean sorturiko ezaugarria, alegia, partizipio
analogikoak egitearena, eremu osora hedatzen da ; honen ondorioz, -n
zein -i-z bukaturiko aditz partizipioek -du/ -tu aditz morfema
hartzen dute . Ultzameraz honakoak arruntak direlarik . (ik . aurreko
atalean esandakoa)
Halaber, aditzak integratzerakoan, euskararen lege fonetikoei
jarraitzen diete, gero aldia egiterakoan ere, (-tiko egiten baita Ultzamako
euskaraz) :
gazt . pasar-> eusk . pasatu ->pastiko
gazt . contestar->eusk . kontestatu -> kontestatiko
gazt . escribir -> eusk .eskribittu -> eskribittiko
Partizipio hauen analogiaz, zenbait aditzek -atu edo -itu soilik
beharko luketen arren,
hartzen
-tatu
dute .
Euskarazko
sinistatu/siñistatu, egiaztatu eta beste partizipioen analogiaz .
gazt.

eusk.

doblar -> dobla-zta-tu
mantener-> manden-da-tu
MITXELENA-k dioenez, prozedura hau jarraitzen duten aditzetan,
eredu erromanikoak eragina duela dirudi ; eta honez gain, -z edo -s
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txistukaria sartzen dutenetan, instrumentalaren desinentzia agertzen bide
da

Entre el nominal y -tu se intercala a veces el infijo -ta- (-da- en
las consabidas condiciones de sonorización), cuyo origen no está
demasiado claro : izendatu 'nombrar, de izen, etc. Es posible, aunque
nada seguro, que en esto haya influido algún modelo románico : cf.
deit(h)u/ deit(h)atu
'llamar',
como
dictum/dictare,
o
ausartu/ausartatu 'atreverse', de ausart `osado'. Va precedido con
gran frecuencia, más que nada en las variedades orientales, por una
sibilante, s o z, que podría representar la desinencia de instrumental,
suposición que apoya el valor de los derivados : Axular ŕndarztatu
'fortalecer, reforzar', sobre ŕndar 'fuerza', Leizarraga thustatu
'escupir, 'cubrir de saliva', casi sinónimo de thu egin en este autor,
etc. (MITXELENA 1987 : 319)
Hizkuntza batetik bestera mailebatutako hitzak, interferentzia

gramatikala nahiz fonetikoa jasan dezake . 85 Ultzameraz, aditzak aditzaren
kategorian integratzen dira, integrazio morfologikoak -tu morfemaren
bidez egiten bada gehienetan, fonologiak badu eragina azkeneko
errealizazioetan . Aurrean ikusi dugun bezala, hurbileko bokal asimilazioa
da, besteak beste eragin gehien duena . Kasu hauetan hizkuntz ukipenean,
adierazpenaren ebakeraren aldaketaren aurrean gaude, edukian inolako
eraginik ez badu ere .

V .3 .4 .6 .

Iritzi

Beste ezaugarri batzuk
aditzaren

ordalnak

Sarrera gisa esango dugu, eritzi-ren erabilera bat, "llamarse,
tener por nombre" dela (ik . AZKUE 1969 : 558 eta LAFON 1980 : 282) .
D'ETXEPARE-k bakarrik on-ekin erabiltzen ditu : on deritzut, on derizat
eta horrelakoak ; baina Lizarraga-k erabilpen zabalagoa egiten du : hobe
dariztac, gaitz daritz, eta 'llamarse'-ren funtzioan, aditz nagusi eta
laguntzailea datiboan erabiltzen da : eritziren zayo "il sera appelé", edo
forma sintetikoan ere ; Garitzan "qui s' appelait" .
Gaur egun, "¿Como se (lama?" gaztelaniazko esapidearen ordaina,
Nor-Nori aditz laguntzailearen bidez egiten da, eta izena edo izenordea
85 Orokorrean,

ingelerazko aditzak, -Portugesaren gramatikaren arabera-,
lehenengo konjugazioan sartzen dira :
port . chinjar
ingi . 'to change'
port . jampar
ingi . 'to jump'
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datiboan jartzen dira, baina azpimarragarria suertatzen da aditz nagusia
desagertu dela bakarrik aditz laguntzailea mantenduz . Halarik ere,
interesgarria da egitura honek jasaten duen bilakabidea zenbat eta
mendebalderago joan .
Hona hemen haran bakoitzean aurkitu ditugunak :
ULTZAMA
Nola zizeyen itxe harrei?
Nola zaio neskako horrei?
Nola zaio herri harrei?
Imotzen, mendebalderago dauden herrietan, ordea 'izena" eransten zaio
egiturari beste guztia berdin mantenduz :
ERASO
Nola zaio izena neskato horrei?
Nola zaio izena itxe horrei?
Komendante harri izena zitzaion Valeriano
Azkenik, Basaburuan, aditz iragakorrak (dut, duzu, du) ordezkatuko du
iragangaitza, eta sujetoa ergatiboan joango da
GOLDARATZ
Nola du izena neskato horrek?
Nola du izena aurreko itxe horrek?
Nola du izena herri horrek?
Bestaldetik, (EAEL 1 . atala, 2 . zatia : 371 . galderan) aurkitutako
datuetan, datiboaren morfemaren galera ikusten da GN hegoaldekoan : "bera
zaio" erabiltzen da zenbait herritan : Eugi, Usi : (GN heg) : bérai zaio ;
Ziganda: bera zayo, Mezkiritz : berai zayo ; Irañeta (GN ¡par) : berai dakio.
Datu guzti hauekin honako ondorioak atera ditzakegu :

a) iritzi

aditz nagusia ez da inoiz agertzen, aditz laguntzaile datiboa
soila erabiltzen da .
b) Datiboaren marka hau hasten da galtzen GN hegoaldeko zenbait
herritan : bera zaio erabiliz bakarrik .
c) Besteetan zaio eta izena biak erabiltzen dira . Forma hauek forma
interdialektal nahiko argiak dira, gure ustez, eta horregatik dagokien
atalean azalduko ditugu zabalago (ik . VIII, 1 .2 .)
Besteetan "izena" erabiltzen da usuenik . Goi Nafarrera mendebalde aldean
eta Sakanan
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Komunztadura
Nork-nori-nor aditz formetan, Nori izen sintagma eta nor-ren
arteko komunztadura egiten da usuenik eta aditz laguntzailean isladatzen
da. Halarik ere, ultzameraz ez da sistematikoa eta komunztadura eza
aurki daiteke zenbait aditzetan, nork- sistemaren aditza erabiltzen da,
baina nori izenordea agertzen da .
Komunztadura ezaz lehenengoz mintzatu zena INCHAUSPE (1858 :
433) izan zen, xubereraz nork-nori-nor motako aditzek ez dutela
datiboarekiko komunztadura nahitaez egiten adieraziz . Honen arabera,
berdin dira bi esaldi hauek : emán du Joháneri makhilá bat eta emán déyo
Joháneri makhilá bat. Halarik ere, datiboa izenordaina denean,
komunztadura egiteko joera nagusitzen da . Echeparek ere, nahiz eta
salbuespenak erakusten dituen, joera hau kasu hauetan indartzen dela
berresten du .
Nafarroan ere honelakok baditugu : Baztaneraz maiz agertzen den
bilakabidea dugu eta erronkarieraz ere barra barra . (ik. GOMEZ 1991 :
413) Ultzameraz honako adibide urrietan testigatzen da komunztadura
eza, nahiz datiboa izenordaina izan :
Nik enun izautzen bek.
Bakin norj ai biaugun eskatzen . ( "behar dugun", Izag . 464)
Norei eskatzen asibiaugun ("behar dugun")
Kasu honetan, ordea, komunztadura dago baina nork-nori-nor
aditz laguntzailea erabiliz, eta ez nork-nor-ena :
Izautzen zen (= zidan) ongi nei .
Baita ere, nork-nor sistema erabiliz, aditz laguntzailea Nork-nor
sistemakoa bada ere, datiboaren marka agertzen da : "Jaunec berac eman
gatchala guciei arara" (A51)
Aditz iragangaltzak
Azpimarragarriak suertatzen dira dantzatu eta jostatu aditzak,
aditz laguntzaile iragangaitzak eskatzen dituztelako :

Dantzatzen dire
Jostatzen giñen
Bestalde, ukan ez, izan da erabiltzen den bakarra, aditz iragankor
nahiz iragangaitzak egiteko :

Izandu giñun urtiat (E)
Aspaldin boda ez giñuen izendu
Izandu nitzen Iruñen
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Bestaldetik, esan beharra dago, eduki aditza ukan baino gutxiago
erabiltzen dela . Semantikaren ikuspuntutik, Ukan aditzak, nolabaiteko
iraunkortasuna eta berezkotasunaren zentzua dauka, Eduki, momentutasuna
adieraziz :
Emakumeak dirua dauka .(Momentu honetan)
Emakumeak dirua du .(aberatsa da)
V.3 .4 .7 .

Ultzamako aditzaren berezitasunen laburpena

Hurrengo lerrootan
Ultzameraren aditz sistemaren
berezitasun nabarmenenak laburbilduko ditugu . Horrela, ondoko
barietateekin sortzen diren antzekotasun/ezberdintasunak zehaztu ahal
izango ditugu alde batetik, eta, eremuaren barruko isoglosa nagusiak
markatu bestetik .
1 . Nork-Nori-Nor eta Nork-Nor aditz sistemen arteko nahasketa, edo
hobekiago esanda, bigarrenaren galketa . Sistema hau, ¡a erabat galdua
dago eremu osoan 3. pertsonei dagozkien adizkietan ezik . Halarik ere,
Basaburuan denbora gehiago iraun duela bizirik esan daiteke, gaur
erabiltzen diren forma urriek adierazten dutenez .
2 . Hauek dira erabiltzen diren pluralgileak:
Nork-Nor erakoekin : -ITNork-Nori-Nor-ekoekin : -IT- (U)/ -ZKI- (Bas)
Nor- Nori erakoekin : -ZKIBistan denez, Nork-nori-nor sisteman, -zki-ren maiztasuna
areagotzen da Basaburuan : dizkiot, nizkion ; nahiz -it- ere erabiltzen
den . Pluralgileen erabilerari dagokionez, Ultzamak goinafarrera
hegoaldeko hizkerarekiko kidetasunak erakusten ditu, eta Imotz eta
Basaburua, Gipuzkerako paradigmei hurbilduko zaie eta baita GN
iparraldeko beste honako barietateei ere : Bera, Arakil, Intza eta Irungo
hizkerei .
3. Singularreko 2 . pertsonan y- atxikitzen dute : egoten yuen,
sartzen yaiz. (Ik. igurzkarien saila : IV . 3.1 .3 .) . Azpimarratu behar
da, azterturiko eremu osoan zehar hedatzen dela ezaugarri hau .
4 . -KO , -EN etorkizunean, n,l ondoren : einko, yanko . Aditzaren
geroaldian n-ren ondorengo ahoskabe horiek, mantentzen dira bizirik
Ultzaman eta Anuen ; baina hauen arrastoren bat aurki daiteke Imotz eta
Basaburuan ere . Honenbestez, nahiz eta erabateko isoglosa ezin
markatu, maiztasunaren murrizketa agerian gelditzen da, mendebaldera
joan ahala .(ik . herskarien saila : IV . 1 .2 .5 .)
5 . -DU aditz partizipio analogikoaren erabilera : egondu, izandu .
Azterturiko eremu osoan, -du-z eraikitzeko joera oso nabarmena bada
ere, graduzko ezberdintasun bat azpimarra daiteke .
Zenbat eta
mendebalderago joan, joera hau areagotzen da, alegia, Basaburuan
arruntagoak izango dira forma hauek . Ultzaman, aldiz, GN hegoaldeko
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kidetasun gehiago erakutsiko ditu eta partizipio analogikoak ez du
honelako maiztasunik izango .
6 . -TUKO/ -TIKO bukaeren arteko txandaketa, -DU-z bukaturiko
partizipioen geroaldiko aditzak egitean : bildiko, agindiko. (ik. III .
1 .1 .3 .) . Azterturiko fenomeno hau Ultzama, Atetz eta Anue haranetan
gertatzen da . Transizioa Muskitz herrian hasten da, (Imotz) -honetan
ere, -tiko erabiliko dute- baina haran hortako beste herriek -tuko
erabiliko dute, Basaburukoak bezala . Honenbestez, Basaburua eta
Imotzen (Muskitz herrian izan ezik), -tuko formak izango dira nagusi .
7. ZUEK-i dagokion morfema -ZIE dugu : zaizie, duzie Ultzaman, eta
Basaburuan -zute > -zte . Hartaz, Basaburuan, Gipuzkeraz bezala
-zute da pluralgilea, eta ez -zue .
8 . Ahaleraren erabilera, AHAL + .n
tzen
aditz aspektu ezburutuarekin egina : ŕten al dut bestaldetik, ahaleraren erabilera
pleonastikoa gertatzen da, adib . : dezakeguke, dezakezuke Ultzaman .
Honezaz gain, honelako egitura eriden daiteke : Ezin + aditz nagusia
+ aditz laguntzailea : ezin ŕn zuen .
9. -N batez bukatutako aditzen geroaldia : -en (>in) : izein, egoin,
emain, errain, yuain .. Batzuetan -I-z bukaturikoei ere hedatzen
delarik : illein (= hilko) . -en morfemaren erabilera oparoa, gero
aldia egiteko, ekialdeko euskalkien ezaugarria da ; xubereraz, -tu-z
bukatutakoei ere eransten zaielarik : kantaturen .
10 . Partizipioez den bezainbatean,-rik-ez bukatutakoak : aspertuik,
illik, iñik oso ohizkoak dira Ultzaman ; halaber, partizipio burutua
agiteko -ta edo -da erabili beharrean mendebaldeko euskalkietan bezala,
-(r)ŕ(k) erabiliko da : iñŕkeko becatu guciec . eta zenbat eta
mendebalderago joan -a(k)/-ta morfemez eraikitakoak askoz
ohizkoagoak dira .
11 . Aditz oinaren erabilera oparoa, eta ez partizipioa : konta
zairezu, hurbil zatte, yar zatte .
12. Aditz sintetikoetan lehen aldian, normalean -a- erabiltzen da ;
zauden, bazakiten, bazauzkiela, zagon, zabillen, balaki, banakien .
13 .Basaburuan alokutiboaren
arruntagoa da Ultzaman baino .

erabilera askoz biziagoa eta

14 . Konmuztadura eza datiboa ageri delarik, batzuetan adizkiak ez du
berari dagokion formantea
Interesgarria da konparatzea Ultzamerak ondoko hizkerekin
dituen ezaugarriak . YRIZAR-ek (1981a : 256) egindako bi kuadroen
bidez, BONAPARTE-k egindako zenbait flexio parekatzen du, goinafarreraren barruan dauden barietate guztiak erlazionatuz : (Bera,
Elizondo, Arakil, Inza, Irun) .
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Bistan da, goi-nafarrerazko beste hizkerekin alderatuta,
aditzaren sailean Baztanera dela ezberdintasun nabarmenenak erakusten
dituen hizkera : "A primera vista se aprecia que la variedad de Elizondo
(subdialecto de Baztán) es muy distinta de las otras cinco variedades deI
alto-navarro septentrional" (YRIZAR 1981 a : 257) . Diferentzia hauek
zirela eta, BONAPARTE-k aparteko estatusa eman zion aspieuskalki honi,
Lapurterarekin batu zuelarik egindako sailkapen batean .
Hain zuzen ere, Goinafarreraren bi azpieuskalki hauek erakusten
duten ezberdintasun nagusienetariko bat, izen morfologiari dagokiona da .
Gainerako mailetan, aditz morfologian, fonetikan eta sintasian kidetasun
gehiago daude . Bestaldetik, azpimarratu behar dira, aditz sailean
Ultzamako euskarak, GN hegoaldekoarekin (eta bereziki Olaibarko
barietatearekin) konpartitzen dituen ezaugarriak, oso haundiak direla .
Gure eremura mugatuz, hurrengo eskemaren bidez aditz hauek bereizten
dituzten isoglosarik nagusienak bilduko ditut ; isoglosa hauek Basaburua
bereizten dute,askotan Imotz honen barruan hartzen badute ere . Beste
haran eta herrietan sortzen den poliformismoak, ez du isoglosa
esanguratsurik ezartzeko adina ematen, horregatik bi izenburu besterik
ez dut jarri ; ezaugarri garrantzitsuenak, hauen artean biltzen direla uste
dugu eta, (alegia Ultzama multzoaren barruan Atetz, eta Anue daude) .
Diferentzia hauetako batzuk fonetikoak dira, adib : (nuen/nun),
gara/gaa) . Besteak morfema ezberdinak erabiltzearen ondorio dira .
Kuadro honetan eskematikoki ematen ditut :
ULTZAMA
Pluraqilea
N-N-N . Neri .morf .
NORK . (I .aldia)
NOR (o .aldia)
NOR-NORI
(o .aldia)
NORK 2 .Perts . pl .

-tt-/t-r(dire)
nuen-yuen
-rgara,zara,dire

Geroaldia :-n,-I+KO
Geroal .-tuko/-tiko
PARTIZIPIOA

zaide, zaigu
-zue > -zie
(duzie)
(-u-) erroa
dut, duzu
dezakezuke
dezokezu
erranko
gelditiko
ezkonduik

3 .p .pl . morf .
EGON
JOAN (o .aldia)

-te- (dakite)
gaude, zaude
nii, dii

NORK. o .aldia
AHALERA (o .aldia)

BASABURUA
-tt-/-zki-0- (dee)
nun,yun
e
qaa, zaa,dee
glidea
, zaye, zayu
-zute > -zte
(duzte)
(-o-)erroa
dot, dozo
dezakezu
esango
geldituko
ezkondue
ezkonduu
-i- (dakii) Ber .
qai, zai
nuaye, duaye
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V.4 . SINTAXIA
V.4 .0 .

Sarrera

Dialektologiaren alorrean, joskera ez da sakontasun haundia merezi
izan ohi duen atala ; dialektologoek gehien baztertu duten gaia baizik .
Gainera isoglosa sintaktikoak oso bakanak dira, eta orokorrean dialekto
multzo haundiak bereizten dituzte .
Sintaxiaren apartekotasun hori azpimarratzera datoz HUDSON-en
hitz hauek :

Ciertamente se da el caso de que los ejemplos de diferencias
sintácticas dentro de una variedad 'del tamaño de una lengua' suelen
citarse con mucha menos frecuencia en la literatura lingüística que
las diferencias de pronunciación o de morfología, que en todo caso son
difíciles de mantener separadas"(HUDSON 1981 : 56)
Eta hurrengo orrialdean jarraitzen du :

Parece que efectivamente hay una mayor tendencia a la uniformidad
en la sintaxis que en las otras partes de la lengua, lo que no es fácil de
explicar . ¿Pudiera ser que se diera entre la gente una tendencia a
suprimir alternativas sintácticas, y a buscarlas deliberadamente en
el vocabulario? . Hay dos fuentes de pruebas que corroboran este
punto de vista . Los elementos sintácticos están más bien
uniformemente difundidos a través de las fronteras del lenguaje'
dentro de las áreas adyacentes . (HUDSON 1981 : 57)
Badirudi esandako hau nahiko orokorra dela hizkuntza guztietan,
zeren eta kontrako adibiderik ez dago ; alegia, ez dago inolako hiztun
komunitaterik zeinetan hiztegia eta ebakeraren uniformitatea, sintaxiarena
baino haundiagoa den .
Halarik ere, aldakuntza sintaktikoaren natura, ez da aldakuntza
fonologikoarena bezalakoa . Hurrengo arrazoiak aipa daitezke ezberdintasun
hau azpimarratzeko :
a) Barietate konkretu batean, aldakuntza sintaktikoa, fonologikoa
baino urriagoa da .
b) Orokorrean zailago suertatzen da aldakuntza sintaktikoa ikastea
eta kuantifikatzea, zeren eta kasu urriagoetan gertatzen da .
Barietateen adibideak aurkitzea ere zaila suertatzen baita .
c) Aldagai sintaktiko baten kontestuak definitzea, kontestu
morfologikoarenak definitzea baino zailagoa da .
d) Aldakuntza sintaktikoak arazo bat planteiatzen du : aldagai
diferenteekin lotuak egon daitezkeen esanahi diferenteak . Alegia,
aldakuntza fonologikoak 'gauza bera esateko' bi modu diren bitartean,
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aldagai baten barianteak ez dira argi eta garbi, gauza bera esateko bi
modu diferente . 86
Dena den, aparte utziko dugu aldagai soziolinguistiko hauen
definizioa, ez baita gure gaiaren helburua . Euskal eremuari lotuz, aipatu
behar da euskal dialektologiaz arduratu direnek, honako hurrenkeran
aztertu dituztela linguistikaren atalak :
1 . fonologia
2 . hiztegia
3 . morfologia

4 . sintaxia
Sintaxia bigarren maila batean kokatu dute, beste ataletatik nahiko
urrutiratuz .
Halarik ere, aipatu behar da BONAPARTE, -euskal
dialektologiaz gehien arduratu dena-, morfologian oinarritu zela, eta
bereziki aditzarenean . Sintaxiari dagokionez, atzeratuxeago gelditu zen :
"bait" edo "-en" erlatiboen erabilera : nork-ere baitu/ nork-ere duen (=
quienquiera que lo tenga) genitibo objetiboarena eta deus gutxi gehiago izan
ziren azterturiko ezaugarriak .
Sintaxiak dialektologian duen Teku kaxkarra ere azpimarratzen du
MITXELENA-k :
La sintaxis no está lejos de ser el nucleo de la gramática, (sed Oratio
siue Syntaxis est Finis Grammaticae : ergo igitur non Pars illius,
decía ya el Brocense), pero, con todo y eso, sigue sin tener lugar
bien fijado en las disquisiciones dialectológicas . Y, a pesar de
declaraciones programáticas como las de Watkins y de algunos
ensayos para llevar la teoría a la práctica, no sabemos todavía qué
hacer con la sintaxis . (MITXELENA 1985 : 84)
Gure atal honetako helburua Ultzamako dialektoa bereizten duten
ezaugarri nagusiak aztertzea da . Agi denez, goian aipaturiko arrazoiengatik
86 Labov : 1972 ; Sociolinguistic patterns, Philadelpia, University of Pennsylvania
Press, op . cit ., 271 or . Soziolinguistikak ikertzen dituen bariable linguistikoak
esanahia berdin gordeaz formaren aldaketa erakusten dutenak dira . Halarik ere,
arazoak sortzen dira 'aldagai linguistiko' bera definitzean, zaila baita esatea zer
den 'esanahi berdina' . 86 LAVANDERA-ren iritziz :
Para que una variable sintáctica sea sociolingüística, debe cumplir dos
condiciones adicionales : 1) las variantes deben tener significado social,
estilístico u otro más allá del significado referencial ; 2) la cuantificación de las
variantes debe ser tal que las frecuencias relativas de ocurrencia según ciertos
factores sean las indicadoras directas de los significados no referencia/es .

(SILVA-CORVALAN

1988 : 99)
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urriak izango dira deskribatuko ditugun ezaugarriak . Hala eta guztiz ere,
azterketa honen bidez Erdialdean kokatzen den euskalki honek, zein
euskalkirekin dituen harreman estuenak azpimarratu ahal izango dugu .
Dialektologo batzuen arabera, isoglosak neurtzeko irizpide bat,
okupatzen duten eremu geografikoaren arabera zehatz daiteke ; isoglosa
batek, zenbat eta eremu gehiago bereiztu, garrantzitsuagoa izango da . Orain
arte, isoglosa sintaktikoak izan dira eremu haundien bereiztu dutenak,
hortaz garrantzitsuenetarikoak dira . Ikus ditzagun noraino betetzen den
hori Ultzameraz :
V .4 .1 .

Denborazko

esaldiak :

-larik,

-nean

Denborazko esaldien artean, jakina da esaldi nagusiaren eta
menpekoaren arteko ekintzak era desberdinetara bete daitezkeela, hau da :
a) Aldi berean
b) Bata bestea baino lehen
c) Bata bestearen ondoren
a) Aldi berekoen artean, jokatuak eta ez jokatuak berezituko ditugu 87 :
Ultzaman, denborazko bi morfemak

(-larik,

-nean) agertzen

badira ere, maiztasun haundiagoz -laik erabiltzen da . Ezaugarri honetan

ere, Ultzamako barietateak, ekialdeko zein goinafarrera hegoaldeko
hizketak (Lizarraga, Muzkizko eta Utergako testuak, baita Saragueta
Mezkirizkoak ere forma hau darabil), zein Baztanerak joera berberak
erakusten ditu, N'DIAYE-k dioenez (1960 : 222) : "Elle est la seule qui soit
employée dans la pratique" .

Mendebalderago joan ahala, Etxalekuko korpusean, ordea, -nean
atzizkiaren presentzia areagotuz doa, forma horiek direlarik gehien
erabiltzen direnak . Ez da erabateko etendurarik edo isoglosa garbirik bi
eremu hauen artean, eremu guztian bataren zein bestearen presentzia
testigatzen baita . Gartzaronen (Basaburua) ere -laik maiz askotan aurki
baitaiteke (GAMINDE 1990 : 168), eta Muskitzen ere-nian oso arrunta
da.
Hona herri guztietako adibideak :
Ultzama : -TEN, -LARIK
Maten zigutelaik, boxik (AIk)
Bazkaltzen ari zelaik, torri ziren (AIk)
Beti tortzen dalaik ekartzen du zerbaitt ere (Gar)
Akaatzen duzulaik itxera yoain gara (Gar)
Eroste uzulaik erakutsiko direzu (Ar)

87 Esaldi haueteko asko, GAMINDE-ren (1990) lanetik hartu dugu .
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-T(Z)EN, -NEAN

Tabernaa etortzen denin telefonoa ta eoten omen da .(Ar)
Go Bartzelonatek etorri giñenen, honek esan zeen . (Ar)
Lana itten dugunian yain dugu (Mus)
Hoi akaatzen duzunin itxea yoango gea (Ber)
Yosten duzunian yakusiko dezo (Etx)
Lana itten dugunian yain dugu (Mus)
Akatzen duzunian joain ga itxa (Etx)
Etortzen deenin esanen zionet ( Ar)
LEHEN ALDIA
-0 -NEAN

Etorri zelaik ure eskatu zeren (Ur) (EAEL : 269)
Allegatu zelik eskatu ziren ure (Xu) (EAEL : 269)
Gu ttikiek giñen aite 11 tzelaik (Xu)
Eskatu nion lenao aita hil zelaik (Ar)
ltxetík atra denian zakurrek ozka in dio (Mus)
Eurie asi duenean kanpoan giñauden (Auz)
Yeurie asi duenean kanpoan giñauden (Etx)
Biztu duzunin erre zaizo (Ber)
Gaizkitu zenin ŕl tzan (Ber)
Honenbestez, Ultzamako hizketan -laik atzizkiaz egindako esaldiek
maiztasun haundia erakusten dute, beti ere denborazko adiera dutelarik .
Zenbat eta mendebalderago joan -nean, (>-nin, nen) erabilera areagotzen
doa, baina bi eremuetan bi atzizkiak aldi berean erabiltzen dira .
Alde honetatik argi ikusten da GN hegoaldekoarekin dituen
kidetasunak, bereziki Erro aldeko hizkerarekin . PIKABEA-ren txosten
honetan argi adierazten denez :

Me sorprendió la utilización casi exclusiva del sufijo -laik < -larŕk
unido a formas verbales conjugadas en la expresión de las oraciones
temporales . Hurrengo orrialdean gure eremuarekin lotzen du : Así
encuentro uso de este sufijo actualmente en los valles de Atez y Anué.
(PIKABEA : 1985)

Bestaldetik, azpimarratu behar da mendebalderago joan ahala,
Basaburuan eta Etxalekun ere -larik atzizkiari, -an inesiboaren atzizkia
eransten zaiola : -larikan izango dugularik, honako adibideek erakusten
dutenez ;

Oi itten zioteleikan esan nin (Ber)
Nik ikusi baniote itten daudelekean

(Ber)

Iraganean aldiberekotasuna adierazteko -ELA erabiltzen da :
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Kanpoan giñaudela etorri zen (Etx)
Mendin giñabŕltzela azaldu zen (Ber)
Mendien giñaudelaik agertu de (Auza)
Oyanian giñabiltzela ikusi du (Gar)
Ez jokatuen artean, aldiberekotasuna adierazteko, ondoko aldakiak
erabiltzen dira usuenik :
-TZEAN

Itxetik ateatzian zakurrek ozka in dio (Etx)
Ateatzian ertsi zazu atarle (Etx)
Etortzean ikusi dut (Gar)
Atratzean ertsi atarle (Auz)
Tortzean ikusi dizut (Auz)
Sue biztutzean erre naiz (Ar)
-TZERAKOAN

Sue ŕzikitzakoan erre in naiz (Etx)
Ateatzerakuan ertsi zazu ataiye (Ar)
ltxeti ateatzerakuan zakurrek ozka in dio (Ar)
Esaldi jokatuen barruan, hona agertu diren aldakiak :
BITARTEAN

Akaatzen duzun bittarian ni joain naiz itxera (Etx)
Ori itten ai zaan bittartian nik bazkaria prestatuko dut (Etx)
Ori itten duzun bitartean prestatiot bazkarie (Au)
Ez jokatuak ere ba dira, BITARTEAN, BITARTE, BITTARTIO eta ARTIO
erabiltzen dutenak :

Etorri bittartian emen yoin ga (Etx)
Zuek akabatu bittartean banoaye itxeraño (Au)
Zuk akaatu bittarte yoanen gaituk itxea (Ar)
Zuek akaatu bittarte yoanen gaittuk itxea
Ori iñ bittartio bazkarie prestatu (Mus)
Torri bittartio emen egoin gara (M u s k)
Zuek akabatu artio yoain naiz itxera (Ari)
Aldiberekotasuna ez ezik maiztasuna ere adierazteko, honako
egiturak erabiltzen dira :
-N GUZIAN

Hori heldu den guzin zerbatte kartzen dio (Ber)
Etortzen den guzin zerbaitte ekartzen du (Etx)
ltxea heldu den guzien gelditzen da gurekin (Ber)
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-N BAKOTXEAN
Etortzen den bakotxan afaltzen gelditzen da
Tortxen den bakotxean gelditzen da afaltzen

(Etx)
(Au)

-N ALDIERO
Etortzen den aldero afaltzen gelditzen dok (Ar)
Itz itten dun aldero esaten dik ergelkerien bat (Ar)
Tortzen den aldiero gelditzen da afaltzen (Mus)

b) Bata bestea baino lehenago
dira :

adierazten duten esaldiak, ez jokatuak

BAINO LEHEN
Sue piztu baño len istak bentana
Biztu bae len itxi leyoa (Ber)
Yan bae len garbitu eskuk (Ber)

(Ar)

BAINO LEHENAGO
Yan baño lenao garbittu eskuk (Ar)
Iziki baño lenao ertsi zazu leyoa (Etx)
Yan baiño lenago eskuek garbi itzazu Mus)
Biztu baño tenago ertsi leyoa (Au)
Bazkaldu baño lenago garbitu eskuek (Au)

AURREAN
Jan aurrian garbi tzezu eskuk

(Etx)

-TZERAKO
Biztutzeako itxi leyoa (Gar)

c) Bata bestearen ondokoa adierazteko, esaldi gehienak jokagabeak
badira ere, batzuetan jokatuak ere agertu zaizkigu :

ETA

Dirue artute yoan zen (Ar)
Afaldu ta kanpoa ata giñuken (Ar)
Dirue artute yoan da (Ber)
Bazkaldu ta yoain gara ítxea (Ber)
Dirue artute yoan tzen (Au)
Itxetik atrata zakurrek ozka in dio

(Au)
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Bazkal ondoan joain ga itxa (Etx)
Bazkal ondoan yoian gara itxera (Au)
Lan in te ondoan bazkaldu iñen dugu (Au)
ETA ONDOREN
Lan in fa ondoren yain duu (Gar)
ETA SEGIDUAN
Alleatu ta segidan yoan da goatzera (Ar)
Alleatu te segidan goatzera yoan da (Ber)
ETAAGUDO
Gaizki yarri te agudo il tzen (Au)
ETA BEREHALA
Gaizki jarri ta bela il tzen (E tx)
ORDUKO
Aittu ordeko ezautu of (Ber)
Alleatu orduko yoan izen goatzera (Au)
Aittu ordeko izautu diot (Etx)
Alleatu orduko yoan tzen goatzera (Au)
Aittu orduko ezautu diot (Mus)
TAKOAN
Lana intakoan jain du (Etx)
-NEKO
Akabatze uzuneko torriko da (Ar)
-TERAKO
Akaatzeako etorriko Itok (Ar)
Etortzeako akaatuik yoin da (Etx)
Nik akabatzeako etorriko da (Ber)
Zuk ori itteako nik bazkarie prestatukot (Gar)
-N EZKERO(Z)
Etorri zenezkeo eztiot ikusi (Ber)
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EZKEROZTIK(EN)
Etorri ezkeoztek eztit ikusi (Ar)
Oi ekarri ezkeoztek eztok izandu (Ar)

ARTE
Aik etorri arte emen eonen gaittuk (Ar)
Espeatuko diu akastu arte (Ar)
Espeatuko dizut akaatu arte (Etx)

V .4 .2 .

Kausazko

esaldiak

Bait aurrizki juntagailua orokorrean, ekialdekotzat hartzen da . Bait
subordinatzailearen auziaz INCHAUSPE mintzo da (1858 : 228), beronetaz
baliatzen ez diren euskalkiak bizkaiera eta gipuzkera direla erantsiz . Baina
AZKUE-k (1935 : 87) erakutsi bezala, badira honen aztarnak gipuzkera eta
are bizkaiera zaharrean ere . (ik . LAKARRA 1986 : 655)

Bait
aurrizkiaren erabilera interes haundikoa izan zen
BONAPARTE-rentzat . Hain zuzen ere, irizpide honetan oinarritu baitzen,
gipuzkeraren eta goinafarreraren arteko isoglosa jartzeko . Gogora dezagun,
2 .sailkapenean egindako galderak "ceren ona baite" edo "ceren ona dan" izan
zirela . Biak testigatzen ditu Ultzaman :
"A Lizaso on dit .í~ d.t, cein den et cein baita" . (URQUIJO 1910 : 284) . Gaurko
hizketan, ordea, zaila suertatzen da honelakoak aurkitzea, usuenik bait
besterik ez baita aurkitzen , eta zeren (eta) aurrizkiak ez dira agertzen
ezta idatzitako testutetan ere : zergatik . . .n, la
dira eriden daitezkeen
ohizko egiturak .
Asteteren katezismoetan, honako eraikuntzak ateratzen dira :

cergatic diren bertze becatuen buru (A44), cergatic ŕlltzen duen, itenduen arren anime (B39), cergatic erraz erortzen den guizona artan eta
errazqui barcatzen zayon (B43) . Era berean, cergatic . . . .bait egitura ere
arrunta da : cergatic baite Cristo (B10) ; cergatic Jangoico gure jaunec ala
errebelatu baitzuen (B8) . (ik . IBARRA 1992 : 932)

Halaber, MITXELENA-k honelaxe dio :
Como sufijo -bait es general en tanto que como conectivo prefijado a
formas verbales personales todo el mundo daría por oriental, se diría
casi que es uno de los rasgos que separan el guipuzcoano del AN

(MITXELENA 1987 : 46)

Hizketa arruntean ere, zergatik. . .beit eraikuntza da ohizkoena :
zeatik an beiek beittute .
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Beste batzuetan barra barra erabiltzen da soilik ere ; batzuetan
kausala edota esplikatibo-adierazpenezkoa izaten da, eta besteetan
erlatiboaren funtzioa egiten du :

Egun

ayetan Tejero baitzagon jenerala (= Tejero

haietan )

Ezpaitute ara yuan nai

jeneral zegoen egun

(Izag . 465)

Ezpaigŕñuen, zortzien razionamentue itxan . (Izag . 462)
Kontxita yuan ta amara bakarrik gelditzen báite . (Izag . 462)
T'emen ere amak bŕar báitu lagune.(lzag. 462)
Ameriketako euskaldunek, joan den mendean joan baitziren, diru
aunitz ekarri zuten (= Ameriketako euskaldunek, joan den mendean

joan zirenak, diru asko ekarri zuten)

-Lakotz-en erabilera gaur egun nahiko urria da, ultzameraz
idatziriko dotrinetan agertzen badira ere :
becatu mortala delacoz (A2), manifetatu duelacoz (A33), eta hizkera
arruntean, ikus EAEL
(1 . atala, 277 gald .)
joan nitzan etzegoalakotz janáririk (Ur)
yoan nintzen zergatik etzen yausere jateko (Xu)

Bait-en erabileran oinarrituz, ekialde/mendebaldea bereizten duen
isoglosak Ultzamera ere nolabait bereizten duela esan dezakegu . Goinafarera
hegoaldekoan ere erabilera beretsua testigatzen du ONDARRA-k .'
Kausazkoetan ez da falta bait-, baina zaila da esaten kausazko ala
erlatibozko perpausaren aurrean gauden . Benetan kausazkoa arras gutxitan
ageri dela esango genuke' . 88 Isoglosa tinkoa ezin bada markatu ere, Imotz
eta Basaburuan areagotzen hasten da -lakoz -en erabilera .
Esaldi
Non

ta

esplikatiboak
n

Denborazko esaldiak egiteko, ohizko egituraz gain, badugu beste bat
azpimarragarria dena, non ta
n egituraz eraikia : -z geroz egituraren
parekoa da . Kasu horietan baldintzazko mezu bat adieraziko luke, a)
esaldian bezala . Besteetan, ordea -(e)nez esaldi kausalaren parekoa
litzateke, b) eta c) kasuetan bezala :

a)

Non ta zuk itten direzun lanak, ni joainaiz . (=egiten ba didazu,
zuk lanak egin ezkero) (Etx)
b) Non ta ez naizen nobiaten (nobia baten) soñekoa itten ari, baut
denbora . (=ez naizenez egiten ari) (Etx)
c) Non ta ez den pertsona bat arraroa . (=ez denez pertsona arraroa)
(Etx)

88 1k . ONDARRA, F . ; 1993, 'Goñerrin aurkitutako testuak (VIII)', Euskera XXXVIII
(2 . aldia), 57-124, 63 orr .
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V .4 .3 .

Esaldi

kontsekutiboak

Esaldi kontsekutiboetan, gaztelaniazko 'tan . .que' egiturari
erantzuten diotenak, esaldi nagusian hain edo hainbeste osagarriak
erabiltzen dira, baina esaldi txertatuetan ez dute inolako morfemarik .

Hain handia zen, etzen kabitzen kotxe barnian . (U)
Hainbertze euríe/egurŕe itten zuen, ure sartzen zen ataritik .
Hainbertze jaten zuen, lo kilo gizendu zen . (U)
Hainbeste estudiatzen zun, erotu in zen. (Etx)
Hainbeste denboras egondu zen bakarrik, ta raro bihurtu zen
Hori haundia da, atarian pastu ez daitteke modukoa
Hori hain lodia da, gaizki jarri datteke
V .4 .4 .

Esaldi

kontzesiboak

Perpaus txertatu hauek, esaldi nagusia betetzeko oztopo edo akatsak
ezartzen dizkiote, baina hala eta guztiz ere esaldi nagusia betetzen da .
Ultzamerazko testu idatzietan, ASTETE-ren katezismoetan, esaldi
kontzesiboak, aditz partizipioa + gatic eta nahiz + partizipio egiturak
txandakatzen dira :

Jangoico eguiezcuat icenagatic (A9), naiz moderatuec icen (A49) . Aditz
jokatuekin, ordea, nahiz + .. -la atzizkia erabiltzen da : naiz edocefflequi
dela (A29 .
Gaurko hizkeran ere, naiz + ad. partizipioa erabiltzen da, Etulaingo (Anue) hiztun batek testigatzen duenez : neiz arríes izen (EAEL :195) .
Halarik ere, azpimarratu behar da biño, beño, juntagailu arrunta besteak
ordezkatzen ari direla, orain maiztasun haundienaz erabiltzen dena izanik .
Hona aurkitutako erabilera arruntenak :
NAHIZ ...

Naiz ongi ez egon, balio dezake
Naiz asko etorri, denak afaldukote

-GATIK

Kotxean joanagatik beandu alleatuko giñeke
Kotxean joanatiken ezga ailegatuko
Ez etorrigatik, eztu inporta
Gaizki etorrigatiken, ya eztiogu ikusiko

-ERE

Goiz etorriko bada ere, nik ez nuke ikusiko (= Aunque viniera

temprano)

Hau ez litzeke goatzian geldituko, eguraldi txarra eginta ere
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Ikusi gabere izautu diot
Joan bear du, oñez ben (Aunque sea andando)
Eztiot emain, belauneko jarreta ere (Ber)
Ikusi gabere, izautu diot
Hain denbo txarra in tare, ezta ixan gelditzen .
Hamarretan akatuko baziñuke ere, beandu ŕzaen da.

-IK

Kanpokoa izanik, ikesi du euskera
Herrikoa izanik ta eztiot izautzen

V .4 .5 .

Juntadura adbersatiboak

Hemen sartzen ditugu aurkaritza juntadura agertzen diren zenbait
esapide :
EZ BERTZIAK
Hau bigarren perpausaren bukaeran doa, eta gaztelaniaz excepto
adierazpideari dagokiona adierazten du . Banaketa diatopikoari dagokionean,
eremu osoan erabiltzen da (Basaburua, Imotz eta Ultzaman) . Hona
erabilera honen esaldi batzuk :
Hiru eo lau familik ez beste guzik denak kooperatiban eiten dute
lan . (Etx) .
Joan gara anai ttikíe ez bertziak,
Jan dute dena, patatak ez bertziak.
Denak ai dire fabriken, ni ez bertziak.

BETI ERE
Beti denborazko adberbioa ere partikularekin joan daiteke . Zenbait
kasutan denborazko zentzua izan ordez, "dena den' edo 'dena dela",
lokailuaren funtzioa egiten du :
Kartzelan egon zen eztakit ze motibo zen, biño egon zen beti ere
Telefonos beti ere deitu zuten (E)
Medikuak in dizu beti ere zerbait .
Trankŕllágo orduen betiré . (Izag . 462)
An biño betiré báŕ.

GAÑEAKü4N
Jan biazu dena, gañekoan ttikie geldittuko za
Hemen jarri beaut, gañakoan ezte tokiik
ltxan yoin da, ta gañakoan tabernan
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V .4 .6 .

Baldintzazko

esaldiak

Baldintzazko lehen aldiko esaldietan, protasian, aspektu burutua
darama, baina apodosian , aditz nagusiak -en, edo -go morfemak daramatza
eta aditz laguntzailea lehen aldian :
Oan ee hemen izando banitze, honekin jogan nintze. (Laldia)
Laune baziñe, lortuko ziñun subentziona (I . aldia)
Oyanera xoan bagiñe, hartuko giñuzen zizak . (I aldia)
Zerbitzeri ona izendu balitz sue biztuko zun (EAEL: 273)(Ur)
Izen balitza mutill ona bistuko zuen sue (Sua)

Baldintza irrealean, batzuetan, aditz nagusia aspektu burutugabean
joan ohi da, -tzen, -ten, protasian ; baina besteetan -en -go; eta apodasianke morfema eransten zaio aditz laguntzaileari :
Geiego jajen banu, egoin nitzeke gizenágo (O . aldia)
Lan géigo egi2n bagiñu, ebaziko giñuke geigo (O . Aldia)
Dirue bagiñu yosiko giñuke kotxeat berríe .
Argiago balitze elituzke errain hoinbeste gezur (U)

-ren . -go
Joan balee, galduko leeke (Etx)
Euskaldune izain balitz, gurekin yoin litzeke (Etx)
Denboa ona iñen baluke. . .

Halarik ere, analogiaren ondorioz (ba . . .ke) egitura aurki dezakegu aditz
laguntzaile berberean :
Ladron bat balitzeke bezála
Denbora ona iñen baluke

Egitura beretsuak aurki daitezke (EAEL : 277.)
Jangarie bialtzen baluke anai on bat izanko zen . (Urri)
Bigeltzen baluke zerbait jateko izein litzake (Sua)

-tekotan
Gaizkí itekotan (= De hacerlo mal)
ezpa . . .

Gaizki alleatzen ez paza eztuzu kusten .
Ez padaukazu koixeik etzizkŕ joan .
Etorri ez paza . . . .
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Ongi ez padao ere, pastu daittezke.
Nik diruik ezpanauka erosiko nuke .
Partizipioa +z
Kotxean joanez, lenago alleatu daittezke .
V .4 .7 .

Esaldi

konpletiboak

Esaldi nagusia baiezkoa denean -(e)la da erabiltzen den morfema,
uste aditzarekin izan ezik. Perpausa nagusia ezezkoa denean ere, ez da
-(e)nŕk erabiltzen, -la baizik:
Eztiñe erraiñ tonteriek bakarrik tokatzen direla
464)
USTE

N,

(IZAGIRRE

1966 :

-LA

Uste aditzarekin osatutako esaldi konpletiboetan, ohizko -la
atzizkiaren ordez, -n aurkitu ohi dugu Ultzamako herrietan ; Ultzama eta
Atezko ezaugarria dugu hau, -la atzizkidunekin txandakatzen dena .
Ezaugarri hau, Baztaneraz ere gertatzen da, txandaketak erakusten baditu
ere (ik . N'DIAYE 1970 : 217) . Berriro ere ¡par goinafarreran ekialderago
dauden bi aldaera hauek kidetasunak erakusten dituzt . Kasu honetan sintaxi
mailan gertatzen dira. Halaber, GN hegoaldeko testuetan, '-en" atzizkiak
balio du konpletiboetarako, hara Muzkizko katiximan 8 .ean : "ustes guisa
ontan illen cituen viec" .
Etxalekun eta Basaburuan, aldiz, beti -la erabiltzen dute, Anuen
ordea txandaketa dago . Ondorengo adibideetan bezala, esaldi nagusia baiezkoa
denean, konpletiboak -la atzizkia darama :
Imotz eta Basaburuan, ondorengo adibideek erakusten dutenez -la da nagusi :
Konturatu naiz hemen dagola .
Horrek esan du eon dela .
Uste dut etxean dagola .
Zuk uste duzu etorriko deela .
Esaldi nagusia ezezkoa denean, txertatuan, gehienetan -la agertzen da, nahiz
batzuetan -nik ere ager daitekeen :
Ezta egia etorri dela .
Eztut uste eingo dutenik .
Eztut uste ekarri dula .
Eztut aittu gaizki eon dela .
Ultzaman (Lizason) aurkitutakoak honakoak dira :
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Nik
Nik
Nik
Nik
Nik

uste saldu dutea
uste hori joan naiduea aiten ŕtxera
uste dut denak ibili dezakete n kotxa
uste berak sinisten dute n dena
uste denak biltzen tuen

Halarik ere, ez da sistematikoa IZAGIRRE-k berak erakusten duenez :
Uste nuén neskako ayek yuan biar tzutelá ta atzo konfesatu
baizíren ; nik uste n(u)én láuek yuan biar tzut6L ; eta yuan
biautela elizéra . (IZAGIRRE 1966: 442)
Dirudienez, bi morfemak erabili dira bai -n eta baita -la ere .
Baina gaur egun nagusitasuna hartzen ari da -la. Eredu estandarra eta
mendebalderago hedatua dagoenak, agi denez, pisu gehiago dauka :
Nik uste bere aitengana joan nahi dula
Nik uste denak konduzitu dezakela kotxa
Nik uste denak sinistatzen dutela .
Beharrik eta eskerrik- ekin osatutako esaldi konpletiboek ere ez dute -la
beti erabiltzen :
Biarrik torri zara
Biarrik torri de
Biarrik opatu zuela lana
Eskerrik etorri naizen
V .4 .8 . Nominalizazio
UTZI,

kasu batzuk

EMAN ___tzera.

Ultzaman UTZI, eta EMAN aditzek -tzera nominalizazioa eskatzen
dute soilik ; beste euskalki batzuetan -tzen eta -tzeaz onartzen badute ere .
Perpaus txertatuetako zaugarri hau, ekialdeko euskalkietan gertatzen da,
laburbilduz honako banaketa eman daiteke : (ek. -t(z)era) eta mend .
-t(z)en . 89 Gure eremuan, Ultzaman, Muzkitzen eta Atetzen aurkitu dira
-t(z)era) adibideak, Imotzen eta Basaburuan ordea, -tzea da ohizko
nominalizazioa . Hona Ultzamakoak :
Utzi direte nahi dutena egitera (U)
Zergatik eztiote utzi bizitzera (Atetz)
Gauzak utzi ŕtten dire pastera (Muzkitz)
Mantzozu bior horrei yatera (U)

891k. erronkarieraz gertatzen direnak, (GOMEZ 1991 : 414) .
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ASTETE-ren bi katezismoetan ere :

Ez utzi tentaciuan erortzera (B3)
Ezgatchala utzi erortzera (A19)
Edatera matia, yatera mafia (A36)
IZAGIRRE-k ere forma hauek testigatzen ditu :

Eztiote uzten atratzera. (Izag .)
Mantzozu bihar horiei jatera ( Izag .)
Hauetaz gain, badira bete aditz batuz -tzera nominalizazioa eskatzen
dutenak : oroitu, suertatu, konforme egon .

Suertatiko balitzeke zuen ibia erretzéra
Konforme ordu gelago sartzera
Kontestatzera ez gara oroitzen

( Izag . 442)

Imotz eta Basaburuan dugu isoglosa honen muga, -tzea nominalazioa
nagusitzen baita hemen, mendebaldeko euskalkietan bezala .
Utzi digute bestara joatea 90
Zertako utziozu uskaz aztutzi? (Its)
Utzi deete nautena eittea (Etx)
Etzetek itxetik atiatzia uzten (Etx)
Emantzok bior horiei jan edo yatŕá (E)
Utzi deete pastŕa (Etx)
-TZ EZ

Kontento nago ikustez
Horrek utzi du fumatzez
Utzi dute gari eragíttez
Oroittu zaitez egostez
Nekatuta nago belarra moztes
-T(Z)EA
Orokorrean aditz jokatugabea -forma nominalizatua- jokatuaren
ordez erabiltzen da, subjuntibo eta inperatiboko aditzekin sujetoak
desberdinak direnean :

90 Posible da hau bilakabide fonetiko baten ondorioa izatea joatera > joatea, baina
ez dugu uste, -ra honen azpian dagoenik ;ltsasoko adibidean, esaterako, -tzea >
tzia > tzii, > tzi da bilakabidea, baina -tera balitz ez luke -tzi emanen, egitera >
*egiti sortzen ez duen bezala .
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Naiago dute hemen egotea

Amai gustatzen zaio fitxan yoti (Ber)
Hobe da biar etortzea
Ez dut nai itta
Nai dut hori etortzia
Beste honako aditzek ere -t(z)ea eskatzen dute :

Akordatu naiz yostia
Atreittu de hartzia
Eman deete jatia
Atzendu zait atari ixtea
Prokuratuko dut agudo akabatzea
-T(Z)EN
Honako hauek -tzen eskatzen dute :

Horrek ikas du txistu yotzen
Nik eakutsi diot eitten
Aztu zaio itzeitten
Hasi naiz yaten
Paratu dut yana berotzen
Nik laundu diot akabatzen
Harrapatu diote ostutzen
Intentatuko dut akabatzen
Aspertuta nago belarra ebakitzen
Aburrittuik nao esperatzen
-TZEKO

Beldurra du eroitzeko
Ez lauka gogoik yateko
Etortzeko dago
Amak esan du hemen egoteko
Erosi du haurrari emateko

V .4 .9 .

Osagarri zuzena genitiboan

Ekialdeko euskalkietan aditz izenen objektu zuzen diren izenak,
genitiboan ezarri ohi dira, eta ez absolutiboan, mendebaldeko euskalkietan
bezala . Genitiboaren erabilpen hau, gaur egun ekialdeko euskalkien
berezitasuntzat jotzen bada ere, ezaguna zen bizkaiera zaharrean eta baita
gipuzkera zaharrean ere . (Ikus honetaz LAKARRA 1983 : 58)
Gaurko hizketan ezaugarri hau kasik desagertua dela esan daiteke .
Guk oso kasu gutxitan aurkitu dugu . Korpus guztian bi esaldi hauetan
besterik ez, -tzera duten nominalizazioetan :
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Behi baten erostera (Alkotz)
Nere herriko autoan ikustera (Beuntza)
Gaur egun erabiltzen ez den arren, lehenagoko testuetanUltzameraren diakronia urria erakusten dutenetan-, horren erabilera
testigatzen da . Lehen esan dugunez, orain erabiltzeari utzi zaio, eta
honenbestez, urte hauetan suertatu den aldaketa linguistikoa agerian
gelditzen da . Azterturiko bi dotrinetan froga daitekeenez, genitiboa
erabiltzen zen -tzeko, -tzera nominalizazioekin . 91
Torriko dela illen ta bizien juzguetzera . (A4)
Arren itzultzera (B33)
Arren errecíbitceco (A34)
baina txandaketak agertzen dira katezismoetan ere :

Illec ta vicíec juzguetzera (A4) (Ik . IBARRA 1992)
Badirudi aldaketa hau martxan zegoela joan den mendean, zeren
IZAGIRRE-ren testuotan, (1966 urtekoak) ez da genitiboa inoiz ere
agertzen, jadanik absolutiboak zeharo ordezkatua baitzuen .
Genitiboaren erabilpen eremuaz, ZUAZO-k
(1989 : 643)
seinalatzen du,-INCHAUSPE-ren hitzak ekarriz-, genitiboaren isoglosa
bait- aurrizkiarenaren parekoa zela, honen barnean goinafarrera eta
iparraldeko euskalkiak zeudelarik . Honenbestez, badirudi txandaketa
aspaldikoa zela, gaur egungo genitiboaren erabilera hizketan ia zeharo
galdua dagoelarik . Izan ere, badirudi, euskarak aspaldi aukera bikoitza
izan zuela -absoluutibo zein genitibo- MITXELENA-ren arabera, (cf .
LAKARRA 1986 : 660) eta, gerora mendebaldeko euskalkietan absolutiboa
eta ekialdekoetan genitiboa nagusitu zela .
Isoglosa honen arabera, bada, ultzamerak ekialdeko eta
goinafarreraren hegoaldeko euskalkien arrastoak erakusten ditu .
SATRUSTEGUI-k, (1987 : 261-273) ERRO-ko sermoietan genitibaoren
erabilpen oparoa erakusten du : manchan borratceco, ofendituen

aplacatceco, aien quentceco, zure alabacera, enorabuenain ematera etab .

Baita ere GN hegoaldeko beste eremuetan, -Utergan, Makirriainen,
labarren, Goñin, Elkanon, Garesen eta Oltzan-, erabilpen honen testigutzak
eriden daitezke (Ik . TXILLARDEGI et . al 1983 : 248) .
Gaur egun, ordea, eremu honetan ez da genitiboa erabiltzen, eta
isoglosaren leku aldaketa argi nabari da, mendebaldeko egitura nagusituz
doalarik . Baztanera ere multzo honetan sar dezakegu, N'DIAYE-ren (1970 :
91 Agi denez, -tzen edo -ten atzizkia daraman forma aditz jokatuaren elementua
denean, objketu zuzenak absolutiboan joan behar du : gauza hauek erraten ditu
eta ez * gauza hauen) (Ik. EUSKALTZAINDIA, EGLU 1985 : 423)
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210) liburuan argi ikus daitekeenez : nik uste oraŕ fite asiko diren bere
belaŕ M esten . "ii est compatible avec un complement au génitif" .
Honenbestez, ezaugarri honetan oinarrituz, ekialde/ mendebaldea
bereizten duen isoglosa non kokatzen zen argi zegoen . Gure eremuari
dagokionez, Imotz eta Basaburua mendebaldearekin eta Ultzama eta Baztan
ekialdearekin lerratuko ziren . Gaur egun isoglosaren desplazamendua
mendebalderago suertatu denez, banaketa hau ez da baliogarria . (Ik .
osagarri zuzenari buruzko isoglosa . 37. Mapa)
V.4 .10 .

Esaldi erlatiboak

Esaldi erlatiboak, euskarazko ereduari atxikitzen zaizkio gehienetan,
ondorengo adibideek frogatzen dutenez :
Etxalekun bizi den hoi gaizki dau
Hitzin dut etorri den horrekin
Hoyek daude gu izandu gaan etxe horretan
Besteetan, gaztelaniaren eragina nabaritzen da ; alegia perpaus
erlatiboa, determinatzen duen elementuaren aurretik kokatu beharrean,
atzean kokatzen da, gaztelaniaz bezala . Izan ere, erromantzeetan aurretikoa
dena, atzetikoa gertatzen da euskal joskeran . EAEL-ko adibide hauetan ikus
daitekeenez :
Partid la leña que habeis recogido:
Puskatu egurre bildu duztena (Ur)
Xetu egurre bildu duztena (Xuar) (EAEL 1 . atala : 267 zbk)
Principio eta fiñe gauce guciena (ASTETE, B15)
Bestaldetik, testu idatzietan izenordain galdetzailea maiz erabiltzen
da, ceiñ . .-en erlatibo bezala ; forma hauen bidez izenordainak hartzen ditu
kasuari dagozkion desinentziak : ceñetan, ceñen, ceñetara . Hona Asteteren
adibide bat: dire gracŕe batzuec ceññn medioz pagatzen den becatuec barcatu
ondoan animen uzten duen zor tenporala (B43)Halaber, ceiñ . .bait testiga
daiteke, baina egitura honeta izenordainak ez dira deklinatzen, alegia ez dago
*ceñetara . .bait eta holakoak . Hona hemen adibide batzuk : ceiñ . .baite
egiturakoak : ceiñ baŕte lenbicico gauce (B22) . (Ik. IBARRA 1992 : 932)

V .4 .11 .

Moduzko esaldiak

-N BEZALA
Horrek hitzeitten du dakin bezala
Baleki bezala esan beharrean .
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Gastatzen du aberatsa den bezala
Balik bezala esan beharrean
-N PODERIOAN

Lan ŕñen poderíoan zerbatte azalduko da (Etx)

A fuerza de trabajar, conseguirá algo

Nominalizazioa 'egitearen ' espero daitekeen tokian, paritizipioz erakia
agertzen da : in +en.
-BITTARTEN

Heldu den bittarten jarri itten de (Etx)

V .4 .12 .

Zehar galderak

Eztakit etorri den
Ikusi duzun afaldu duten
Aber heldu den
Eztuzu zengatik esan bearrik
V .4 .13 .

Konparatiboak

Erkaketa
Kualitatezkoa
Berdintasuna
Desberdintasuna

Kantitatezkoa
Berdintasuna
Desberdintasuna

hain . .,
beño
ago, agokoa
-en, ena, enak
-egi, sobera, sobra

bezin, bezeín

hainbertze
hoinbertze

bezainbet, añe

gelago
gutiago
geyena, gelena
gutien, gutŕena

beño ge¡ago
beño gutiago
geiegi

Adjetiboen graduatzaile konparaziozkoari, -ago-ri, -ko atzizkia
lotzen zaio > agoko sortuz, kualitatea adierazteko . Kantitatea konparatzeko
ere gehiago-ri lotuz, noizbait erabiltzen da : gelagokoa . Banaketa
diatopikoaz den bezainbatean, azpimarratu behar da forma hauek Imotzen
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ere aurki daitezkeela eta baita Baztanen (N'DIAYE 1970 : 145) eta
Ezkabarten ere ; beraz goinafarrera iparraldekoan zein hegoaldekoan
hedatzen dira.
Hona, bada, ultzameraren erabilera arrunteko forma hauek :

Ni beño haundiegokoa
Adiñen zarragokuak
Ezin erran eta pensatu dezaquegun beño gueyagocua (B15)
Lagarto biño b( ikŕagókoa
Emakume bat onagókoa. . .
Gezurrak mando añekoak
Tximŕste beziñ agudo
Halarik ere, -ago soilik mantentzen da adjetiboekin, erabilera
aldetik -agoko-arekin inolako ezberdintasun diatopikorik ez duelarik :

Lezia biño ŕllunago
Gipuzkuakuak alferrago menttun
Ora¡ biño geyago
Gnxógn

Intzan fuertexago yolasa
Konparazioaren mailaren gradua zehazteko, -xe erabili ohi da :

geixeago > geixago (< xe-a-go)
fuertexeago > fuertexago
Berdintasuna,

kualitatea

Zu ni bezain gaztŕa za
Zu hoi bezŕn haundia za
Hau zuria bezŕn ona da
Kantitatea

Horrek yan du anayek añe
Desberdintasuna

Ekarri dute askos geyágo
Ekarri dute askos gutxiago
"Ago"-ren bidez sortutako lokuzioak

Zenbatenas ta . . . . Cuanto más pequeño . .
Zenbatenas ta altuago, ordun ta hokiago ikusten duzu (Ber)
Zenbatenas ta txikiago, ordun ta hobe (Ber)
Zenbatenas ta geigo ekarri, ordun ta hobego
Zenbatenas haur txiki gutxigo, ordun ta hobe
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Aldin biño aldin . . . .Cada vez . . .
Hori aldin biño aldin haundŕagoa
Gauzek aldin biño aldin geigo dee (Ber)
Horrek aldin biño aldin gutxigo dee

Goreneko maila . .

Egosi beau haundienas hobe- Lo más grande posible .
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VI . : SILABA ETA AZENTUA
VI .1 .

SILABA

VI .1 .1 .

Silabaren

egitura

Silabaren definizioa eta nortasuna askotan eztabaidatutako gaia izan
da ; hau dela eta zaila da adostasuna erakusten duten definizioak aurkitzea .
Guk esango dugu, kate mintzatuko edozein fonema talderen oinarrian dagoen
funtsezko egitura dela silaba . Egitura hauek, hizkuntzen arabera aldatzen
dira, silaba osatzen duten bokal eta kontsonanteen artean erregela
ezberdinek jokatzen dutelako .
Euskarazko silaba egitura aztertzen saiatuko gara hurrengo
lerrootan . MITXELENA eta beste autore batzuen aburuz proto euskarak
honelako silaba egitura zuen : CVC . Diakronian zehar, ordea egitura hau
beste honako egituran bilakatu da : CCVC, ezkerretik-eskuinera finkapena
hartuz joan da gaurko euskaran .
Tenemos en el euskara un clarísimio ejemplo de cambio diacrónico en
la estructura silábica consistente en el paso de un molde silábico del
tipo CVC con fijación derecha-a-izquierda de la direccionalidad en el
proto-euskara a un molde del tipo CCVC con fijación inversa
(izquierda-a-derecha) en el euskara actual. (ARTIAGOITIA 1990 :
330) .
Hauek dira MITXELENA-k silabari buruz emandako zehaztasun
garrantzitsuenak :
(. .) parece conveniente presentar un esquema de la configuración de
la sílaba vasca, esquema que pudo ser históricamente válido y todavía
lo es hoy en buena medida . Si representamos por A una vocal
cualquiera, por W una semivocal (segundo elemento del diptongo), y
por R, S, T, de acuerdo con la terminología empleada en el cap. 18,
cualquier sonante, sibilante y oclusiva decreciente de apertura, que
también vale para el ibérico, en la medida en que la escritura nos
permite adivinar la pronunciación :
A > (VIS > (R) > (S) > (T)
El orden es invariable y cada casilla no puede ser llenada más que por
un fonema de la clase correspondiente . (FHV : 485)
MITXELENA-k seinalatzen duen bezala, ez dira erraz betetzen
silabaren hutsune guztiak . SALABURU-k(1984 : 71) pixka bat aldatzen du
MITXELENA-k emandako eredua . 1 Horrela gelditzen da SALABURU-ren
silabaren formulazioa :
'Gure irudiz formulazio egokiagoa emanez, azkenaurreko (C) horren barruan
Mitxelenaren (R) eta (S) sartuz, bien arteko aukera egin behar delako . Behin (R)
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$

>

C2

A

(W)

C2

Ikus daitekeenez, bokala izan ezik, gainerako elementu guztiak
aukerakoak dira ; baina hauek agertzekotan, emandako hurrenkera horretan
agertu beharko lukete, hots, gero eta itxiagoak, artikulazioaren itxierazko
hurrenkera berezkoari jarraituz . Horrela, hurrengo sailen modukoak lor
daitezke :
(C
(C
(C
(C

+
+
+
+

A) = gu
A + W) = gau
A + W+ R) = gaur
A + W + R + S) = geur(t)z

Beharbada ez da sekula eskemaren zulo guztiak betetzen dituen
silabarik (hitzik) izan . Bilkura astunenak hitz-bukaeran eta lehen
osagaiaren bukaeran (bokala eroritakoan) gertatzen dira .
Beste alde batetik, euskal hitzaren forma ohizkoena edo egitura
kanonikoa bi silabako hitza dugu : adibidez, adar, oker, etab . Su bezalako
hitzak bakanak dira eta are gehiago ke bezalakoak (hasierako herskari
ahoskabeak) .
Hasierako posizioan, gehienez bi kontsonante joan daitezke ; eta koda
posizioan beste hainbeste . Ultzameraz, hurrengo silaba mota hauek aurki
daitezke :

CvC

ow

HOC
C40C
CG1i0C

->
->
->
->
->

le -ka
ar-to
zen-bat
pre-zio
hortz
bortz
prest

Silabaren egituran honako zatiak ezberdintzen dira 2 :
1) H : Hasiera ('Onset')
2) G : Gunea ('Peak')
3) E : Eranskina edo koda ('Code')
Azkeneko bi parteek, -guneak eta kodak-, osagai bat osatzen dute, errima
deitua, ingi . 'rime' .

aukeratuz gero, azkenean (S) ager daiteke, baina kasu honetan (T) sobran egongo
litzateke . Bestaldetik, silaba osatzeko beharrezkoa den (V) bokalaren aurrean
ere, bi kontsonante joan daitezke gutxienez .
2 Terminologia honi buruz, ikus HYMAN (1981 : 225) eta SALABURU (1984 : 71)
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Euskarazko hitz batzuk hartuz, hona nola azaltzen diren zati hauek :
b e l t
I \I
I
H G E
\
I /
S

b o

z
/

r

H G

g o i
I
\ I
H
G
\
/
S

tz

a u

E

S
Hasiera

z
/

z

e

G

H G

S

S

(Onset)

Euskal korpus bat aztertzen badugu, berehala konturatuko gara CV
egitura duten silaba asko dagoela . MALMBERG-en arabera egitura hau
daukaten silabak dira arruntenak :
Una sílaba consistente en una consonante más una vocal, representa el
tipo de sílaba más primitivo y sin duda el más antiguo
históricamente ; el único que es común a todos los idiomas

(MALMBERG 1963 :129)

Hasierako posizioan kontsonante sinple guztiak aurki ditzakegu,
baina ezin da kontsonante talde guztiez gauza bera esan . Orokorrean esango
dugu hitz hasierako kontsonante taldeak, herskariez osatuak daudela .
Honakoak ere barne daudelarik : /fV eta /fr/ bikoteak . Baina beste hauek,
ezin dira ahoskatu : */tV eta */dI/ . Gogoratu behar da hizkera herrikoiak
baztertzen dituela honakoak : Atletic [aletik] . Hauetaz gain, beste hauek ere
ezin dira ahoskatu euskaraz :
*mba
*tla

*mna
*tna

*bna
*Ina

Laburbilduz, hasierako posizioan onset gisa bi kontsonante izanez
gero, lehenengoaren segmentuak honako tasunak izan behar ditu [-sonante,
-karrankari], eta bigarrena [+sonante] sudurkari ez dena .
Hasiera osatzen duten CC egitura duten talde gehienak, nahiko
mailegu berriak ditugu . Nahiz eta euskarak jatorriz horrelako taldeak ere
badituen (pres, andre, atra) . Gogoratu behar da latinetik mailegatutako
herskari + likido taldea zuten hitzetan, lehenengo herskaria desagertzen
zela . Honako erregela honen bidez zehatz daiteke honako hau :
C -> 0/ (V,#)

/IN

581

lat.
lat.
lat.
lat.

flore -> eusk . lore
ecclesŕa- > eusk . eliza
pluma -> eusk . luma
placet -> eusk . laket

Silabaren hasierako posizioan kontsonante talde hauek izango ditugu :
/pl/
/kl/
/bl/
/gl/
/f I/
/pr/

pla .ter
kla .rio .n a
blu .s a
a.rre .gla .tu
fla .kue
p ra .s a

/tr/ ma .tra .ka
/kr/ kris .taue
/br/ em .braz
/dr/ an .dre
/gr/ gra .zie
/fr/ fres .kue

Gunea
Bokalek bakarrik osa dezakete euskarazko silaben nukleoa, ez dago
kontsonanterik silaba osa dezakeenik . Gune sinplea [mu .til] izan daiteke,
bokal batez osatua dagoenean, eta konplexua bi bokalez osatutakoa .
Silabaren guneari glide bat jarraitu ahal zaio, aurten [ay r.ten], bein
[béi n] . Edo glide baten atzetik egon daiteke : ziarka [si ar .ka] . Euskararen
hizkera arduragabekoa dela eta, maiz askotan hiatoak diptongo bihur
daitezke, hitz baten barruko murrizketa dela eta .
Eranskinak

(koda)

Lehenik ezberdintasuna egin behar da hitz bukaerako kodaren eta
hitz barruko kodeen artean . Silaba egiturak eta hitzarenak ez dutelako
berdinak zertan izan . Alegia #CV eta $CV egituratzen dituzten baldintzak
ezberdinak izan daitezke . HYMAN-ek dioenez, gaztelerazko fonologiari
erreferentzia eginez :

de que n pueda acabar una sílaba pero no una palabra en
español, ilustra la posibilidad de que las exigencias de la estructura
silábica y de la estructura de la palabra pueden ocasionalmente
diferir.(HYMAN 1981 : 227)
El hecho

Hitz barruan ager daitezkeen kodeekin hasiko gara . Ez dago talde
kontsonantikorik hitz barruko kodeen artean . Hauek dira posizio honetan
aurki daitezkeen kodak:
a) Sudurkariak, hurrengo fonemarekin homorganikoak : kanpo [kám .po],
inderra [in. déŕ ]
b) Albokariak /l/ : al .b o.koa
c) Dardarkaria /r/ : ar.to [aŕ . to]
d) Igurzkaria /s / : asto [as .to], esne [ ez. n e]

582

Azpimarratu behar da, euskarak mailegatzen dituen barruko kodak
-herskari posizio inplosiboan eta herskari taldeez osatuak daudenak-,
euskarak baztertzen dituela (ik . herskarien atala : IV .1 .)
gazt .
gazt .
gazt .
gazt.

práctico
exácto
eléctrico
actividad

VI.1 .2 .
Hitz

Hitz

->
->
->
->

mallan

eusk. pratiko
eusk . esato
eusk . eletriko
eusk . atibitate

suertatzen diren

prozesuak

hasieran

Euskararen hitz hasieran honako fonema hauek guztiak egon
daitezke : bokal guztiak eta honako kontsonante hauek : Herskari guztiak :
(/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/), afrikatu sabaiaurrekoa den /ts /, eta
zenbait kasutan /ts/ ere ; honako igurzkari hauek ; /f/, /s /, /s / / s/ ;
sudurkariak : /m/ eta /n/, eta albokaria : /I/. Baita, igurzkari sabaikaria
den r/, eta beronen alofono belarea [x] ere .
Honako beste hauek, ordea, ez dira usuenik agertzen : hitz hasieran
ez dira /e / / n / fonemak maiz aurkitzen, beren estatusa fonema bezala,
kuestionagarria bada ere . Era berean /ŕ / dardarkari anitza, ez da
euskararen jatorrizko soinua, nahiz eta gero eta usuago aurkitzen den
mailegu berrietan ; euskarak atxiki dituen aintzineko maileguek bokal
epentetikoa erantsi diote . (ik . dardarkarien saila) . Halaber /s/ + herskari
taldeak ez dira euskaraz onartzen, eta bokal epentetiko bat hartu du
euskarak . Hona nola zehazten diren bi bilakabide hauek :
O--> V/ #
O--> V/ #
lat . speclu
lat. spiritu
lat . spatha
lat . ripa
lar. regina
lat. rege
Hitz

/r/
/s/C
->
->
->
->
->
->

eusk . [is pie u]
eusk . [is piritu]
eusk . [es pata]
eusk. [eŕ ipa]
eusk . [eŕ e q . in a]
eusk . [eŕ eg
. e]

bukaerak

Hitz bukaeran, aldiz, hitz barruan baino koda-inbentario zabalagoa
daukagu . Bokal guztietatik ate, hurrengo kontsonante talde hauek guztiak
aurki ditzakegu hitz bukaeran :
/t/ bat

/ts /epotx

/i/

ikusi
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/k/ neskak
/s / arnas
/ts/ motz
/ts / arrats

/n/ gizon
/I/ odol
/ŕ / hamar
/s/ ez

/e/
/o/
/u/
/a/

seme
ardo
leku
neska

Hitz amaieran ez dira herskari ahostunak /b,d,g/ onartzen, posizio
honetan ahoskabe bihurtzen baitira ; /-p/fonema hitz bukaeran ere, ez da
ohizkoa . Oro har biezpainkariak ez dira morfema bukaeran agertzen, -eup
-n izan ezik- agian ehiagora honek daukan izakera bereziarengatik da honi .
Hitz bukaeran aurki daitezkeen kontsonante taldeak hauek dira :

/-s t/

prest
/-rt/ bart
/-rk/ nork
/-s k/ kosk

/-nts/ antz
/-Its/ beltz, giltz
/-rts/ ertz

/-rk/ taldea, zenbait galdetzaile eta zenbatzaileri morfema ergatiboa
eranstean sortzen da . Baina, batzuetan murrizketa ere suertatzen da, eta
zek, nok, iñok bezalako formak txandakatzen dira rk-dunekin .
abs

erg .

zer
ezer
nor
inor

zek
ezek
nok
inok

/zer-k/
/ezer-k/
/nor-k/
/inor-k/

Eta besteetan, /-rk/ taldea ekiditeko, -e- epentetikoa sartzen da :
zerek, iñorrek.
Halaber, /-nt/ taldea hitz bukaeran doanean, herskari hortzetakoak
galtzera jotzen du ultzameraz, edo bokal bat eransten zaio . Jakina denez,
beste euskalkietan talde hauek mantentzen dira ; arrunt, berant, galant,
baina Ultzamako hizkera arruntean galtzen dira . Agian, talde hau ebakitzeko
zailtasunak eragin dezake galera hau, hauetako asko maileguak baitira :
gazt. galante -> ultz . galanta
gazt . contento -> ultz . konten edo kontentu
gazt . instante -> ultz . ixten
eusk . arrunt -> ultz . arrun
Halarik ere, beste hitz batekin elkartzean, bokalarekin nahiz
kontsonantearekin, berriro ere agertzen da -t- hori, hurrengo silabaren
onset-a osatuz:
galant hori
-> ga-Ian-to-ri
arrunt ongi
-> a-rrun-ton-gi
ixtent bat
-> ixten-pat
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VI .2 . AZENTUA
VI .2 .0 .

Sarrera

Kapitulu honetako helburua oso apala da, eta oso gauza berri gutxi
esango dugu, zeren Ultzamako azentuaren azterketa zehatza, tesi bakar
baterako gaia izan daitekeela pensatzen dugu . Halarik ere, Ultzamako
azentuaren berezitasuna, interesa sortzen duen ezaugarri bat izanik, honi
buruzko datu batzuk emateari ezinbestekoa irizten diot . Ondorengo
lerrootan azentuari buruz dauden lanak aztertu ondoren, Ultzamakoa
deskribatuko dut ; beraz, maila deskribatzailean mugituko naiz eta lan
guztian zehar egin dugun bezala, honen barnean dauden ezberdintasunak
azpimarratzen saiatuko naiz .
VI .2 .1 .

Azentuari

buruzko oinarrizko

kontzeptu

batzuk

Azentua

Prominentzia edo nagusitasun prosodiko haundiena erakusten duen
silaba, azentuduna izan ohi da . Azentu hau ere joan daiteke hitza baino
unitate haundiago batean, talde Mitikoetan adib . Badira, bigarren mailako
prominentzia duten unitateak ere, hauek ere azentudunak dira . Lehenago
uste zen silaba azentudunak besteak baino intentsoagoak zirela, baina gaur
egun ezaugarri horrek ez daukala erabateko garrantzirik frogatu da .
Iraupenak, oinarrizko frekuentziak, intentsitateak, eta bokal kualitateak
dute benetako papera .
Azentuaren arazoa bi ikuspuntu ezberdinetatik azter daiteke .
Ikuspuntu fonologikotik : honen arabera, planteamendu funtzionala izango
genuke, ondorio semantikoak ekarrriko lituzkeena .
Ikuspuntu fonetikoari dagokionean, planteamendua guztiz fisikoa
izango litzateke, eta arlo honetan fonetika akustikoaren emaitzak aztertu
beharko genituzke .
Ikuspuntu fonologikotik, hizkuntzak bi talde nagusitan bereiz daitezke :
a) Azentu aldakaitza duten hizkuntzak . Hauen artean, beti
prototonikoetan azentuatzen diren hizkuntza batzuk badira : suomiera
(Finlandia), letoniera, Usherati (Indiako hizkuntza bat), bengali
etab . Beste batzuek azkeneko silaban daramate : frantsesa, turkiera,
kurdiera, armeniera, hebraiera . Eta beste batzuek bigarren silaban
eskuin aldetik daramate : poloniera, betroiera eta gales-ko
hizkuntzak . Ezkerretik hasita, bigarren silaban : Dakotakoa (sioux-ak
mintzo direna) .
b) Azentu aldagarria dutenak . Gaztelania izango da adibide hurbilena ;
azentua libre dago, azentuaren bidez hitzak ezberdintzen dira :
término, termino, eta terminó esanahi ezberdina dute .
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Euskararen azentuari dagokionez, gauza bat argi dago : azentua ez da
higigaitza inongo euskalkitan . Gogoratu bizkaieraz adib .: orrék [esan dau],
órrek [esan dabe], garbi dago funtzio fonologikoa daukala . Fijo balitz ez
lituzke horrelako esanahi ezberdinak izango . Esaterako, xubereraz : gizúnek
(mugagabea), eta gizunék (pl), edo GN iparraldekoan árŕa (< aharia) eta
arta (< haria) balio funtzionala du leku askotan, beraz ez da higigaitza .
Beste afera bat da, azentua non ezartzen den zehaztea, eta hau
euskalkiz euskalki aztertu beharko litzateke . Han honetan zehar ere honi
heltzen saiatuko gatzaizkio .
Ikuspuntu fonetikoari dagokionean, azentuak hiru izari ditu :
a) Maiztasuna
b) Iraupena
c) Intentsitatea
Joan zen mendean, beti tonua (maiztasuna) zela izari nagusiena
pensatzen zen . Mila eztabaida eta buelta eman ondoren, badirudi frogatu
dela, maiztasuna dela ezaugarri garrantzitsuena azentua definitzerakoan ;
beste izariek askoz garrantzi gutxiago dutelarik . Hurrengo lerroetan
saiatuko gara definitzen banan bana izari hauek .
Hona hemen nola definitzen duen LADEFOGED-ek silaba azentuduna :
A stressed syllable is produced by pushing more air out of the lungs
in one syllable relative to others . A stressed syllable thus has greater
respiratory energy than neighboring unstressed syllables . It may
also have an increase in laryngeal activity . (LADEFOGED 1982 : 104)
Alde batetik azpimarratzen du airearen indarra, eta bestaldetik dio
silaba azentuduna pisuagoa izan daitekeela, azentugabea baino . Baita ere
erreferentzia egiten dio tonuari, gehienetan tonu altuagoa dutela, baina ez
beti, azpimarratuz : *It is usually, but not always, on a higher pitch' .
Iraupenari buruz dio, silaba azentudunak besteak baino luzeagoak direla .
Laburbilduz, esan daiteke, soinu azentudunetan, hiztunek gastatzen
dutela besteetan baino energia muskular gehiago . Horrek inplikatzen du
aire gehiago botatzea biriketatik giharren kontrakzioa dela eta ; horrela,
laringeko giharrek indar extra egiten dute eta mugimentu artikulatorioetan
parte hartzen duten giharrek ere aktibitate haundiagoa dute .
Honenbestez, indarraren gehiketa azpimarratzeaz gain, beste
soinuetan baino energia akustiko gehiago dago . Azkenik, tonuaren gehiketa
azpimarratzen da ezaugarri nagusitzat. Airea biriketan izateak suposatzen
du tonuaren gorakada, laringeko giharrek lanik egiten ez badute ere.
a)

Maiztasuna (Tonua)
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Ahotsaren tonua faktore ezberdinen arabera zehazten da .
Garrantzitsuena, ahokorden tentsioa dugu . Aho kordak tentsioan badaude,
soinuaren tonua goruntz joango da . Ahokorden tentsioa aldatuz geroz,
hizketaren tonuaren aldaketak sortzen dira ; honez gain, biriketatik
ateratako airea gehitzen bada, tonuaren gorakada suertatuko da, beraz,
soinu azentudunek tonu altuagoa izango dute .
Tonu hizkuntzetan, hitzak duen tonuak bere bokalak bezain
garrantzitsuak dira hitza identifikatzeko . Gutxienez, bi tonu izaten dute
hizkuntza hauek, baina, bi tonu baino gehiago egon daitezke hizkuntza
batean (goikoa, behekoa eta erdikoa) . Azentu hizkuntza batean, aldiz, bi
aukera daude bereizketa prosodikoa egiteko : azentua, lehenengo silaban edo
bigarrenean egon daitekeelarik.
Tonu hizkuntza hauek Afrikan, Hego-ekialdean, Asian eta
Ertamerikan aurkitzen dira usuenik, baina badira beste lekuetan ere .
Hizkuntza hauetan bokal bakoitza goi edo behe tonuan egon daiteke . 3
Tonua, modu ezberdinetan transkriba daiteke, baina modu arruntena
izan ohi da tonu goikoa markatzea azentu zorrotzaren bidez [á] eta behe
tonua grabearen bidez : [á] . Tarteko tonuak ez dira markatzen .

Doinu-azentua

(pitch-accent)

Sail honetan sartzen dira, azentua eta hitz mailako tonua erabiltzen
dituzten hizkuntzak . Hizkuntza hauek, suedierak bezala, 1 . azentua eta 2 .
azentua daramate : 1 . azentuaz, ánden 'ahatea', eta anden 'gogoa, izpiritua',
2 . azentuaz . Hizkuntza hauetan, 1 . azentuak ez dauka tonu berezirik,
bigarren azentuak, ordea, badauka ingurune jakin bat berarekin
asoziaturik . Euskalkietan ere, honelako fenomenoak ager daitezke, alegia
tonuaren eta azentuaren elementuak neurri batean konbinatzen dira . (cf .
HUALDE 1990) . JANSEN-en arabera, badaude azentu tonala daukaten
euskalkiak, Elorrioko azentua honelakoa izango litzateke . 4
Horela defiitzen ditu JANSEN-ek (1992 : 393)bi kontzeptu hauek :

3 Guri zaila egiten bazaigu ere tonuaren bidez hitzak ezberdintzea, edo tonua
hitzaren oinarrizko partea bezala kontsideratzea, tonu hizkuntzetako
hiztunentzat, tonua silaba bateko bokala bezain garrantzitsua da . Adibidez
Yoruban, (Nigeria), hona nola ezberdintzen diren hauek :
[o wá] 'existitzen da'
[o wá] 'heldu da'
[o wa] 'begiratu zuen'
4 ( . . .) Los idiomas de acento tonal como aquéllos que tiene : -una posición deI
acento léxicamente definida, y -una configuración tonal (de asignación acentual)
que no pueden cambiar factores entonacionales . Resulta obvio la variedad de
Elorrio en el vasco occidental, tal y como aparece en las grabaciones con mis dos
informantes, pertenece a este tipo de idiomas . (JANSEN 1992: 439)
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Acento tonal-una forma de acento, causada principalmente por
configuraciones de tono . Acento de intensidad : Una forma de
acento que emplea en mayor medida otras indicaciones del tono,
como la duración y la altura . En el presente estudio, y de
acuerdo con Becman (1986:1), el acento de intensidad se
considera un tipo de acento y no algo opuesto.
Badirudi autore gehienak bat datozela, oinarrizko maiztasunaren
garrantzia azpimarratzen dutenean . Beronen bidez neurtzen da azentua, eta
silaba azentudunetan, gehienetan honen gorakada suertatzen da . Oinarrizko
maiztasuna (frecuencia fundamental), ahokorden bibrazioaren maiztasuna
da Hz-etan neurtzen da.
MITXELENA-k jadanik aipatzen zuen : "las diferencias, si existen,
serán ante todo diferencias de tono" (FHV 580) ; eta JACOBSEN-ek ere
gauza bera azpimarratzen zuen : "differential pitch rather than stress is the
primary manifestation of this accent" .5 Deklinabidearen atalean, azterketa
akustikoa egin dugunean, gauza bera frogatu dugu, oinarrizko maiztasuna da
izari nagusia azentua neurtzeko .
b)Iraupena
Iraupena dugu azentuan parte hartzen duen beste faktore bat .
Zenbait hizkuntzatan diferentziak soinuaren iraupenaren arabera ezartzen
dira . Ingelesez, adibidez, iraupenean sortzen diren aldaketak, zeharo
alofonikoak dira . Baina beste hizkuntzetan, -adibidez Finlandieraz,
Arabieraz, Japonieraz- iraupenaren aldaketak, funtzio kontrastiboa dauka .
Iraupena segundutan neurtzen da ; silaba baten iraupena alda daiteke
idiolekto bakoitzaren arabera, bakoitzak bere tempoa daukalako : 0'15/
0'20 [sg] irauten du gutxi gora behera silaba bakoitzak .
MONROY-k 6iraupenaz mintzatzean, honako hau dio :
Es indudable que en un buen número de lenguas el acento es un factor
condicionante de la duración vocálica . En este sentido, es plausible que
ésta es una de las manifestaciones fonéticas de aquél . En español, y a
pesar de la nimia relevancia de la duración como elemento distintivo,
es posible detectar un balance final favorable a los núcleos acentuados
frente a los átonos (MONROY 1980 : 133)

C)

5
6

Intentsitatea

Honi buruzko aipu gehiagorako ikus.(TXILLARDEGI 1984 : 44)
MONROY, R. 1980 ; Aspectos fonéticos de las vocales españolas . SGEL. Madrid .
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Orokorrean esan daiteke, soinu baten intentsitatea airearen
presioaren arabera gertatzen dela . Intentsitatea airearen presioaren
bariazioaren proportzioan dago eta dezibeliotan neurtzen da . Soinu batek,
besteak baino 5 dezibelio gehiago badu, intentsitate bikoitza izango du,
gutxi gora behera
Euskara alorrean, hona ETXEBARRIA-k dioena indarra eta
iraupenaren arteko erlazioaz :

Zeberioko bokale toniko eta atonoen mediak atera ondoren, konklusio
batera heltzeko bidean gaude . Bokale toniko guztiek milisegundo
gehiago behar izan dute euren ahoskeran atonoek baino, horregatik,
denpora eta azentu-índarra bata bestearen eraginean daudela esan
behar. (ETXEBARRIA 1991 : 71)
Azpimarratu behar da, hitz baten barruan askotan intentsitate
bereko bi silaba gailen egon daitezkeela . Hala ere, ez dirudi hau parametro
nagusia denik, izan ere, silaba indartsuena batzuetan ez da oinarrizko
maiztasunik haundiena duena . Alegia dezibelioak eta hertzioak ez datoz bat
silaba azentuatuetan . Aurrean esan dugunez, azentua neurtzeko parametro
nagusia oinarrizko maiztasuna dela dirudi .
Entonazloa
Entonazioaren bidez, esaldi motak bereizten ditugu . Honen helburua
ez da hitz barruko elementuen arteko kontrastea bilatzea . Entonazioaren
bidez, galdera, zalantza, baieztapena denentz bereizten dugu . Honenbestez,
argi dago entonazioak, azentuak ez bezala, esaldia duela markoa .
JANSEN-ek dio : Entonación: Implica la existencia de esquemas de
tono recurrentes, cada uno de los cuales se utiliza con un grupo de
significados relativamente consistentes, bien con palabras aisladas, bien
con grupos de palabras de extensión varable . (JANSEN 1992 : 393)

VI . 2 .2 . Euskal azentua
Luzaroan pentsatu izan da euskarak ez duela azenturik, edo azentu
mota nagusi eta orokor bat zegoela . Ideia hauek zirela eta, eztabaida
garratzak sortu ziren ikertzaileen artean . Halarik ere azpimarratu behar
da, ikertzaile hauen helburua, euskalki guztientzat azentu sistema berbera
hartzea zela, eta hor zegoen, eztabaida hauen arrazoi nagusienetariko bat,
hain zuzen ere .
Eztabaida honetan AZKUE-k (1930 : 284) eta ALTUBE-k (1932)
parte hartu zuten bereziki . AZKUE-k hitz ditonoak eta monotonoak
ezberdintzen ditu . Hitz ditonoetan azken silabak beheko tonua darama, eta
monotonoetan, bukaerako beherapen hau ez da gertatzen . Atzizkiak ere
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toniko eta atonoen artean banatu zituen . Deskribapen hauek zorrotzak
badira ere, penagarria da AZKUE-k zehaztu ez izana, zein lekuri dagozkion ;
euskal sistema orokorrari zegozkiola baieztatzen baitzuen . AZKUE-k beti
"gure hizkuntza" aipatzen du, euskalki hitza inoiz erabiltzen ez duelarik .
Badirudi, ordea, deskribatutako azentua Lekeitio herriari dagokiola, bere
herriari hain zuzen ere . (ik . HUALDE 1990 : 706) .
Hona zeri egozten dion HUALDE-k azentuari buruz dagoen nahasketa :
Al grado de confusión existente hasta la fecha en lo que se refiere al
estudio de la acentuación en vasco occidental, ha contribuido, pues,
qué duda cabe, el querer atribuir a un sistema acentual determinado
la mayor extensión geográfica posible sin comprobar los hechos y el
pasar por alto diferencias entre variedades . (HUALDE 1989-a : 276)
Hau zela eta, ez da harritzekoa, ALTUBE-k oso baliogabeko lantzat
hartzea AZKUE-k egindakoa ; beste gauzen artean hitzak isotonikoak zirela
baieztatzen baitzuen (1934 : 188) : "La palabra aislada es impulsívamente
'isotónica". Eztabaida honetan ORMAECHEA-k eta NAVARRO TOMAS-ek ere,
parte bizia hartu zuten . Honela erantzuten dio bigarrenak lehenengoari :
El principal objeto de dichos artículos era demostrar que el acento
vasco no es acento de intensidad sino tónico o musical, definiéndolo
como la altura relativa de una sílaba en la palabra, frase o periodo
(KIEV, 1918, IX, 3) . La pronunciación por mí estudiada no
confirmó la existencia de dicho acento . (T . NAVARRO 1926 : 405)
Egindako lanen artean, aipagarriak dira HOLMER (1964) eta
JAKOBSEN (1972), hala nola LARRASQUET-ena (1928) ere zubereraren
deskribapenean . Autore berriagoek ere arazo honen konplexotasuna eta
orain arteko iluntasuna aipatu dute :
EL tema del acento vasco, donde en singular el acento encubre una
multiplicidad de sistemas acentuales, es probablemente el más
delicado que existe en nuestra fonología . De ahí que demasiado a
menudo sea evitado en las descripciones . (MITXELENA 1976 : 147)
Beraz, bada, soinua, azentua, iraupena, etabarren mugak beste
hizkuntzetan ere ez badaude hain argi, euskaraz aise ilunago direla
esan dezakegu . (SALABURU 1984 : 303)
Baina kontzeptuen mailan ere, beste nahasketa larri bat dago . la
beti, eta gaurtxe arte, entonazio-arazoak eta azentu-arazoak, nahasi
egin dira behin eta berriz ( eta ez herri xeheak bakarrik) ; eta, era
berean, fonetikari dagozkien gauzak, eta fonologiari dagozkionak,
zaku berean sartu izan dira . (TXILLARDEGI 1984 : 13)
Lan eta eztabaida hauetatik guztietatik atera daitekeen ondorioa
honako hau da : azentu indarrezkoa eta doinuaren arteko ezberdintasunak
zehaztea zaila dela euskaraz . Behintzat gaztelaniaz baino zailagoa suertatzen
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dela hitzak ezberdintzea azentuaren arabera, eta honenbestez euskara
hizkuntz erromantzeetatik aldentzen dela .
Azkenik, MITXELENA-k (1972) egindako banaketa garrantzitsua
aipatzeari ezinbestekoa iritzi diogu . Ezaguna denez, lau talde nagusi egin
zituen azentuaren banaketan :
I SAILA
Talde honetan sartzen ditu Gipuzkoa, Lapurdi, Bizkaiaren zati bat
(kostaldetik Bilboraino) eta Nafarroako eskualde batzuk, Gipuzkoako
mugan daudenak . Azentu mota hau gaur zabalduena izanik ere, zailena da
azaltzen . Azentu laua da, eta honen ondorioz ez da erraza izaten silaba
azentuduna identifikatzea . Honelako eremu zabala izanik, ez da alderdi guzti
hauetan azentu bakarra aurkituko, sistema berbera bada ere, berezitasun
nabarmenak aurkituko dira .
Azentua erabiltzen da esanahiak bereizteko, hitz gehienek tonuzko
eredu bat dutelarik singularrerako eta beste bat pluralerako . Honen
ondorioz, ergatibo singularrean gizonak izango dugu eta absolutibo/ergatibo
pluralean : gizonak. Esan daiteke, beraz azentu mota honek balio
morfologikoa duela, pluralean hitzaren bukaeran azentuaren indarrak
beherapen bat jasaten duela, singularrean laua den bitartean .
Honetaz gain, azentuaketa honek balio lexikala du, zenbait lexema
bereizteko erabiltzen delarik, MITXELENA-ren hitzetan honakoak bereizten
ahal dira : eltziá ('agarrar')/ eltzia ('puchero'), basua ('bosque)/ basuá
"edalontzia" .

II SAILA
Zuberoa eta Erronkariko eremuak
hartzen ditu sail honek,
MITXELENA-ren ustez LEICARRAGA-k (1571) erabilitako azentu mota ere
honen barnean koka daiteke . Azentuaketa mota honek hizkuntz
erromantzeekin (Okzitanoa eta Gaskoiera) kidetasunak ditu, gaztelaniaren
erromantzearekin baino gehiago . Zubererari dagokion azentuaketa hau
LARRASQUET-ek deskribatu zuen (1928 : 1939) .
Bai Erronkarin eta Zuberoan azentuak balio morfologikoa du,
singularra eta plurala berezi ahal direlarik . Azentua normalean, azken
aurreko silaban ezartzen da, paroxitonoa da : gizúna, büüzagŕa . Halarik ere
hitz oxitonoak ere badira, zenbait prozesu morfologikoren ondorioz sortuta :
gizunék ergatiboa, gizonér datiboa, baina gizúnak absolutiboa .
Zubereraren berezitasuna da, hitzak artikulurik gabe agertzearena ;
honela bada, erroa /-a/-z bukatzen denean, forma mugagabean azentua
azken silaban eroriko da : bi alhabá, eta mugatu singularra denean,
azkenaurrekoan : alhába .
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III SAILA
Sail honen barruan, Goi nafarrera hegoaldeko hizkerak sartzen
dira, Zaraitzuera eta baita iparraldeko batzuk ere : adib . Baztanera . Silaba
azentuduna erraz bereiz daiteke besteetatik, gaztelaniaren kutsua nabari
zaio azentu honi :
Desde un punto de vista puramente impresionista, el acento
recuerda el castellano ; no hay mayor dificultad en distinguir sílabas
tónicas de átonas ni, por consiguiente determinar dónde carga
exactamente el acento . Para nosotros, resulta más bien extraño : por
decirlo de una manera más gráfica que exacta, cuando olmos hablar
así, nos parece que la letra vasca lleva música romance (MITXELENA
1976 : 151)
Orokorrean azentua azkenaurreko silaban doa, beraz paroxitonoa da
azentuaketa nagusia : bésta, burdíña, oñaztúre, órma, tipúle . Harrigarria
bada ere, hain argi ezberdintzen den azentu mota honek, ez dauka inolako
garrantzirik hitz eta kategoria morfologikoak bereizteko .
IV SAILA
Bidasoako azentua dugu hau . Honen hedadura hurrengoa da :
Hondarribiatik hasi eta Irun, Bortzirieta, eta Labaineraino hedatzen da .
Azentu mota honek ere, ez du balio bereiztailerik . Orokorrean azentu mota
hau bigarren silaban erortzen da, baina erroa silabakarra baldin bada,
lehendabiziko silaban eroriko da : árrakeri. Halaber, beste euskalkietan
bezala, badira azentua berengana erakarriko duten
hitz markatuak :
áurrera, átzekua .
Azentu hau auzoko besteetatik aise ezberdintzen da, intentsitate
haundikoa delako, eta diferentzia nabarmenak baititu azentuatu eta
azentuatugabeko silaben artean ; silaba azentuatuak luzeagoak dira, eta
bokal postonikoak errez galtzen dira . Azentu mota hau, HOLMER-ek
deskribatu zuen bereziki.
Sailkapen hau orain arte egindakoetatik egokiena bada ere, bi
puntutan aurki daitezke nolabaiteko akatsak :
a) Zehaztasunik eza besteak beste, euskalki guztiak ez baitira sailkapen
honetan sartzen ; Behenafarrera eta Lapurtera bereziki .
b) Bestaldetik, lau sail ezberdin horietan sartutako euskalkiak, ez dira
erabat homogeneoak, oso sistema eta azpisistema ezberdinak aurkitzan ahal
direlako haien barruan . Esate baterako, lehenengo tipoaren barruan, egoera
hor agertzen den baino korapilatsuagoa da . Berdin, IV tipo deitutako
horretan, Hondarribiako azentua aztertu dutenak ez dira hain ados,
MITXELENA-ren laugarren tipoan sartzen diren beste sistemekin
badaukalako gauza asko amankomunean, baina badira diferentziak ere .
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El exámen de los datos muestra que en Hondarribŕa la regla básica de
acentuación no asigna acento primario contando a partir del principio
de la palabra, como se ha venido asumiendo por varios autores para
las hablas de la zona, sino que la computación es a partir del final de
la base (HUALDE & SAGARZAZU : 1991 : 151)
Azkenik, TXILLARDEGI-k (1984), MITXELENA-ren lau azentu
motak bitan biltzen ditu : mendebaldekoa eta ekialdekoa . Lehenengoan azentu
unitatea, ezkerraldetik hasita, azentua bigarren silaban ezartzen da (+2) .
Talde honetan MITXELENA-ren I eta IV tipoak sartzen dira . ekialdekoan,
azentu unitatea azken aurreko silaban ezartzen da normalean . Mitxelenaren
II eta III ereduez osatzen da azentu mota hau (-2) .
Badirudi, halere, TXILLARDEGI-k egindako sailkapen honek, ez
duela erabateko adostasunik izan, ondoren aztertu diren hizkeretatik
ateratako datuekin alderatzerakoan .? Esaterako Getxo, Gernika eta
Lekeitio-ko hizketak sakonki aztertu dituztenek, horrela baieztazen dute .
(cL HUALDE 1991 : 152)
Zorionez, pixkanaka pixkanaka azentuari buruzko lanak ugaltzen
doaz ; honela bada, Ian monografikoen bidez, eta hizkera bakoitzeko
berezitasunak sakonki aztertzen direnean, gai izango gara benetako
sailkapenak egiteko .
Orain arte egin diren lanik aipagarrienak Bizkaian kokatzen dira
gehien bat . Lehenengoa kronologikoki, BASTERRECHEA daukagu (197475), eta Gernikako azentua deskribatzen du . LASPIUR-ek (1979) Eibarkoa
eta ETXEBARRIA-k ere (1991) Zeberioko azentuaren deskribapena egiten
du . Bizkaian ere, ROTAETXE-k (1978) Ondarruko azentuaketa aztertzen du
eta JANSEN-ek (1992) Elorriokoa. GAMINDE-k ere, Bizkaian kokatzen du
bere azterketa, Urdulizko eta Gatikako azentua deskribatuz .
Nafarroan, SALABURU-k (1984) egindako lanean, Baztaneraren
deskribapen zehatza egiten du, MITXELENA-ren III tipo horren barruan
kokatuz . Azentuari buruzko Ian ugarienak HUALDE-renak ditugu (1989a,
1989b, 1990, 1992), Bizkaiko hizkerak deskribatzen ditu eta
SAGARZAZU-rekin batera, Hondarribikoa ere .
TXILLARDEGI-k, ortoepia batua proposatzerakoan, horrela dio :
Euskararen joera nagusia honako hau da : azkeneko silaba markatua,
bigarrena ere markatzen delarik ; salbuespenak salbuespen hau da
7 MITXELENA-k

(1992b : 498 ) utzitako apunteetan ohar batzu egin zizkion
banaketa honi . 'Pues, bien, Mitxelena, en sus papeles, parece aceptar esta
división en estos dos tipos de acento, pero pone algún reparo al establecimiento
de sus límites (seguramente a los límites que él mismo había indicado) ; de alguna
señal que ha dejado sobre el mapa que aparece en el libro Euskal Azentuaz de
Txillardegi, así como de un párrafo escrito, se deduce que el tipo W debería tener
sus límites más al sur por la parte baztanesa .'
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azentuaren lege orokorra [+2, -1], alegia, ezkerretik hasi eta azentu
nagusia bigarren silaban eta hitzaren amaieran . Azentu hau erdialdeko eta
mendebaldeko euskalkiei dagokie bereziki, adibide hauek jartzen dituelarik :
salámanká, barzéloná, [delbráseté] (gazt . deI bracete) ; [igwálmenté],
[pokómjed 6] .
Gaztelaniaz ordea, azentu

behekoak (graves) nagusi dira [-2] :

irémos, verémos, cása, cálle, habládo, eta %79'50 paroxitono dira QUILTS

fonologilariaren ustez, interferentzia nondik datorren argi dagoelarik .
Horregatik, gazteleraren eta erromantzearen kutsu haundiena duten
euskalki hauek, [-2] azentuaketa dute, GN hegoalde eta iparraldekoan .
Eskematikoki, gazteleraren azentuaren egitura horrela deskriba daiteke :
8 Gaztelera :
V1 .2 .3 .

o o ó o

Ultzamako azentuaketa

Interesgarria suertatu da Ultzamako azentuaren azterketa euskalari
ezberdinen aldetik . IZAGIRRE-k Ultzaman egindako ikerketa egitea erabaki
zuenean, hango azentuaren garrantzia azpimarratu zion MITXELENA-k .
Interes honen ondorioz,
Ultzameraz idatziriko artikulu bakarra berea
dugu ; beronetan azentua markatua agertzen da . Horrela laburbiltzen du
bere inpresioa :

Nabarmena da izan Ultzamako azentua, gaztelerazkoa bezin nabarmena
água, lábia, arána, nekazaríe ta beste itzak soilik edo izketako etenaldien aurretik esaten dituztenean, baiña ez ain nabarmena bestela
(IZAGUIRRE 1966 : 405)

Lehenengo eta behin eta azentuaren gai korapilotsu hau aztertzen
hasi aurretik, zehaztapen batzuk egitea komeniko litzateke . Guk aztertutako
eremuak ez baititu errealizazio berberak erakusten hedadura guztian .
Nolabait esateko, bi azentuaketa sistema aurkituko dugu gure
eremuan ; Etxalekutik mendebaldera hasiko da azentuaren desberdintasuna
sumatzen . Eremu hau gehiago sartuko litzateke Gipuzkera aldeko azentuaren
barruan, Ultzamakoan bete betean baino . Basaburukoak ere honen kutsu
handiagoa izango luke .
Dena den, mugako eremuan gaudenez, txandaketak ageriko zaizkigu,
eta Imotz eta Basaburuko azentuaketa ere, batzuetan Ultzamakoaren
antzerakoa izango da . Bestaldetik, SALABURU-k Baztanerako deskribatzen
duen azentuak Ultzamakoarekin kidetasun nabarmenak erakusten ditu, eta
bere liburuan aipatzen dituen ezaugarri gehienak aplikagarriak izango dira
Ultzamarako ere .
8 Arazo tipografikoak direla ta, silaba transkribatzeko ohizko ikurra ($) hartu
beharrean, (o) aukeratu dut ; honela azentua ikurraren gainean ager daitekeelako .
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Aldiz, Basaburuko eta Imozko azentuaketa, TXILLARDEGI-k
'Gipuzkerari buruz' dioenarekin lerratzen da :

Inguramendutik at izenak eta adjetiboak singularrean ahoskatzen
direnean, ¡a- ŕa guztizko isotonian ahoskatu ohi dira ; kolpeka bezala,
beti ere sŕlaba guztietan tonu-maiztasun berbera irŕsten delarik .
Aski da ederra hitza, soilik, gipuzkoar batek ahoskatzea . (1984 :
320)
Gure helburua, Ultzamako azentuaren deskribapena egitea denez,
orain arte ikerlari honek ondorioztatu duena ekarriko dugu :

Ultzamako euskaran, benetako nafarrera garaiaren azentu-moldeak
eta "mendebaldetar" azentu-moldeak topo egiten dute . Askotan,
horretara, bi azentuaketak gertatzen dira elkarren ondoan . Adibidez:
oibe/á = gibéla. Lehenengoa gipuzkera, bigarrena nafarrerazkoa
dugularik. (TXILLARDEGI 1984: 353) .
Ultzamako azentuaketa nolakoa den ikusteko, hurrengo atal hauek egingo
ditugu :

VI .2 .3 .1 .

Hitzen

deklinabidea

oinarri

lexematiko

guztiekin

BONAPARTE izan zen oinarri lexematiko guztiei azentua ezartzen
saiatu zen lehenengoa, honako ondorioak ematen zituelarik : 9
Lizaso : á, iá, íe, uá, úe
Arraiz, Olagúe : a, eá, íe, oá,

úe

Bi formula ematen baditu ere Ultzaman, ohartu behar dugu
txandaketa bakarra eá /iá eta uá/oá-n dagoela, ebakera hertsiago edo
idekiagoaren arabera . Izenaren oinarri lexematiko guztiak hartuz gero, eta
hauei -a determinatzailea jartzen badiegu honako paradigmak izango ditugu :

/-a/-z

bukatutakoak

Mugaga .

sing .

pl .

2.s . néska
3 .s . alába

néska
alába

néskak
alábak

9 (ARANA& ECHEGARAY 1989 : 39 orr, n 2 16,

2C2)
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I-e/-z

bukatutakoak

2 .s . séme
3 .s . gurútze
arrótze
4 .s diferénte
/-o/-z

sémja
gurútzia
arrótzia
diferéntia

bukatutakoak

2 .s . ásto
3 .s . neskáko
/-I/-z

ogle
gorostíe

ogiek
gorostíek

larrúe
infernúe

larrúek
infernúek

bukatutakoak

2 .s . egún
3 .s . okarán
/-j/-z

ástuak
neskákuak

bukatutakoak

2 .s lárru
3 .s . inférnu
I-CI-z

ástua
neskákua

bukatutakoak

2 .s . ógi
3 .s . gorósti
/-u/-z

sémiak
gurútziak
arrótziak
diferéntiak

bokalerdiaz

2 .s . gotzái
3s . amorrái

egúne
okarána

egúnek
okarának

bukatutakoak
gotzáye
amorráye

gotzáyek
amorráyek

Bokal sekuentzietan gertatzen diren oinarrizko erregelak.
Aurrean ikusi denez, ezberdintasun nabarmenak daude, ez silabaren
zenbakiaren arabera, baizik eta lexemaren azkeneko bokal edo
kontsonantearen arabera . Oinarrizko erregela hauen bidez zehatz
ditzakegunak :
1-/-a/ bokalean bukatutako lexemetan, bi bokal berdinak elkartzean, bat
asimilatua gertatzen da .
a V -> V ( a -> 0/ _V)
/alaba-al -> alába
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2. Goiko bokalez bukatutakoek /U edo /u/, hiatoa egiten dute /íe, úe/ taldea
sortuz ; silabatasuna galdu gabe, eta hori dela bide, azentua eskuin aldera
mugitzen da . Honetaz ¡anda, hurbileko bokal asimilazioaren erregelak
jokatzen du .
Hurbileko bokal asimilazioa
a->e/i,u_
búru - burúe
bégi - begie
3) Bokal ertainen goratzea :
[-behe ]->[+goi] / V
/baso-al
báswa
/seme-a/
sémja
/e/ eta /o/ bokaletan bukatutako izenkiek, /ja/ eta /wa/ diptongoa egiten
dute, hurrenez hurren, eta azentua ez da mugitzen artikulua eransterakoan .
4) Bokalerdi eta kontsonantez bukatutakoek azken silaban eraman ohi dute
azentua :
sabái, anái, amorrái .
egún, gizón, abráts .
Ez da harrigarria kontsonantez bukatutako silaban azentua
eramatea, nominatibo singularra hartzen zelako azentuaren oinarritzat :
adib .eraztún . Baina bokalek silabatasunaren estatusa galdu zutenean, alegia
semja, erja, besWa, burWa-ren, orduan, bokalerdi horiek ez zuten
azentua hartu .
Oinarritzat hartzen bada absolutibo singularra, azentua azken
aurreko silaban joango da : egúna, gizóna, jéndea. Beti ere -ea-, -ua-,
silaba batean ahoskatzen direla kontutan hartuz . Azpimarratu behar da
MITXELENA-k dioenez (FHV : 569) azentu ezarketa nahiko arau
berantkorra dela . (MITXELENA 1976 : 151) : abrátsa, egúne, árrle, sémja,
láñwa, órdue. (j eta W, irristariak edo erdikontsonanteak dira)
Beste ondorio argi bat : lexema edozein bokaletan bukatzen bada ere,
singularrean nahiz pluralean, azentua silaba berean joango da : abrátsa abrátsak edo begie - begiek. Goiko bokalekin bukatutakoekin ikusi dugu,
azentua eskuin aldera mugitzen zela artikulua eransterakoan : bégi - begie,
baina singularretik pluralera ez dago ezberdintasunik .
Hurrengo lerrootako adibidearen bidez, esandako hau ikusiko dugu :
sé-me+á
i
j

Bokalarteko eragina
Silabatasunaren galera, glidearen eraketa
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se .mja
sé .mja
VI .2 .3 .2 .

Birsilabifikazioa
Azentuaren ezarketa
Hiatoak

Bigarren puntuan esandakoa, -alegia, goiko bokalekin gertatutako
hiatoen adibideak- zehaztuko ditugu hurrengo lerrootan :
/-i/-z bukatutako lexemak

/í e/
atarle
argizeríe
alategíe
haragíe
elorríe
egaztíe
egaztíe
esíe
zorríe
eztíe
gizenkíe
igitelaríe
minbizíe

arrubíe
aríe
nekazaríe
eguerríe
erletogíe
eguerdíen
eizíe
lodíe
zubíe
gerezíe
gosaríe
kattagorríe
nasíe

arpogíe
arditogíe
harríe
eguríe, igurie
erbíe
eguerríe
errotaríe
begíek
errotaríe
gatzuntzíe
igitegíe
mendíe
biurríe

/u/-z bukatutako lexemak
/úe/
b u rú e
bekatúe
illezúe
korrotúe
pikúe
txatxúe

antxúe
dirúe
izellúe, izillúe
m i rú e
porrúe
liburúe

basakatúe
eskúe
kisúe
ostatúe
sandúek

Goiko bokalekin bukatutakoetan, TXILLARDEGI-k dioen bezala,
paradigmatikotasuna baino azkarrago da azentu unitatearen indarra eta
eskuin aldetik neurtua . Azentuak ez du inolako balio morfologikorik, berdin
ebakitzen da absolutibo plurala edo ergatibo singularra.

mugag .
sg .
pl .

afári
afaríe
afariek

bégi
begie
begiek

lístu
Iistúe
listúek

lárru
Iarrúe
larrúek
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VI .2 .3 .3 .

Gorunzko diptongoak

Halaber, /-e/ eta /-o/ oinarri lexematikoekin
argitzeko, beste sail hau emango dugu :

gertatzen dena

/j a/
arróltzia
zárria
aiskídia
bélia
ékia
érnia
góldia
lézia
oñázia
zórnia
makómia
txorikúmia

aiskídia
jéndia
ábria
bidéjia
érnia
émia
gósia
maindéria
txokándria
eskarátzia
ráfia

ábria
ária
bária
borondátia
éltzia
érdia
bídia
nahigábia
udéria
gurútzia
sémia

Erregela honek /e/-z bukaturiko lexemekin gertatzen den
azentuaketa markatzen du ; bi, hiru edo lau silabarekin berdin ebakitzen
delarik . Halarik ere, azpimarratu behar da erregela honek ez duela
erabateko sistematikotasunez jokatzen, eta horregatik batzuetan : emea,
gosea etabar izan ditzakegu . Azentuaketa hau oso arrunta da GN hegoaldeko
hizkeretan ere, (ik . ARTOLA 1992 : 192, 193) e eta o bukaera duten
euskal hitz arruntetan .
Honez gain, paradigma honekin batera ez datozen hitzak ere badira,
alegia, gorunzko diptongoa ematen ez dutenak : méa, orraxéa.
/-i/ eta /-e/-ren konportamendu ezberdin hauen ondorioz, eta hurbileko
bokal asimilazioak
-i- eta -u-z bukaturiko hitzei bakarrik eragiten
dienez, honelako bilakabideak izango ditugu :
zúria
zuríe
ária,
aríe,

(= zurea )
(= zuria)
áriak (= harea)
ariek (= ahari)

1wa/
billegárrua

óllua

hegoláñua
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éltxua
érua
kólkua
zátua

eltxondókua
gógua
óstua
zókua

eríkua
kukúsua
azóstua

Bokalerdietan bukatutakoak, /-ai,-ei/ oxitonoak dira ;
Mugagabe

Mugatua

amorrái
b éi
endái
anái
asnái
b ái
etsái

amorrá .y e
bé.ye
endá .y e
aná.y e
asná.y e
bá.ye
etsá .y e

Orokorrean, azentuaketa

oinarrizko bi erregeletan laburbil daiteke :

1) Hitz markatugabeak bokalez bukatzen dira -/-V/-, eta azken aurreko
silaban eraman ohi dute azentua .
o o ó o
Hona adibideak :
baratxúri
aizkóra
denbóra
bégi

lengúsu
konpóndu
lib ú r u

Beraz, ez-markatuak diren hitzak paroxitonoak dira . Ekialdeko euskalkien
artean ere, estatistikoki paroxitonia da nagusi . Gazteleraz ere paroxitonoak
dira nagusi (eta horregatik horrela uzten dira azentu diakritikorik gabe) .
2) Hitz markatuek, bokalerdiz edo kontsonantez bukatzen direnek, /-C/,
/-j,w/ azkeneko silaban daramate azentua .
ooó
Hona hemen bigarren saileko zenbait hitz :
astigér
b u rtz í n
elúr
edaztún
gaztazár
gibél
garagár

kupél
abráts
maixtár
ezkíll
etxól
puztén
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Honela laburbiltzen dira ultzameraren azentuaketari buruzko bi
erregelak, hitz soiletan, bada, azken edo azkenaurreko silaban doa azentua :
-Azken aurreko silaban bokalez bukatzen bada
-Azkenean, kontsonantez amaitutako hitzetan .
Baina erregela hauek ez dira iduri duten bezain erabakiorrak, esate
baterako, silaba kontsonantez bukatzen bada, baina deklinabidearen
morfemaren bat eransten bazaio, azentua ez da azken silaban joango,
azkenaurrekoan baizik :
nor .mál

VI .2 .3 .4 .

nor.má .Iian

ez *nor . ma.lián

Malleguak

Asko dira, honengatik edo hargatik, erdaratik hartutako hitzak .
Azpimarragarria da, bereziki, goiko bokalekin sortzen den paradigma,
mailebu zaharretara ere hedatzen delako . Honako adibideetan ikus
daitekeenez, eskuin alderuntz lerratzen da azentua, -i eta -u-z bukaturiko
lexema mugatuetan . (Oharra : Gaztelaniazko hitzei ere azentu diakritikoa
jarri diet)
gazt . alúbia
gazt. pendiénte
gazt . maéstro
gazt . caramélo
gazt. médico
gazt. piénso
gazt. juraménto
gazt . diáblo
gazt . aliménto

alubíe
pendengíe
maistrúe
karamelúe
medikúe
pentsúe
jurementúe
diabrúe
alimentúe

Beste mailegu batzuek, ordea, ez diote aurrean eman dugun
paradigmari erantzuten, eta silaba azentuduna bere tokian mantentzen dute
Ultzameraz ere, gaztelaniazko azentua gordez :
gazt . envidia
gazt . cementério
gazt . afición
gazt. balcón
gazt . presidénte
gazt . teléfono

inbídie
zimitério
afiziónia
balkóna
presidéntia
teléfonua

Besteetan, hitza proparoxitonoa bada, azentua eskuin aldera mugituko da :
gazt . máquina

eusk . makíne
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Halaber, -tu-z bukaturiko aditz partizipioak, integratu direnean
gaztelaniazko leku berberean mantendu dute azentua, nahiz eta euskaraz
silaba bat gehiago erantsi den :
gazt. destinár - eusk . destinétu
gazt. maquinár - eusk . makinétu
gazt . acostumbrárl° - eusk . akostunbrétu

V1 .2 .3 .5 .

"Bat" mugatzailearen

eransketa

/-e/ eta /-o/ bokalez bukatutakoetan, egoera ez da bakuna, anitza baizik :
orokorrean azentua aurreratzen da azkeneko silabaraino . Gogoratu behar
dira Itsason (Basaburua) ematen genituen formak :
gari bat : garét
obi bet : obét
Berauetan, bokalarteko /b/ desagertzearen ondorioz, hitz bakar bat
bezala ahoskatzen da eta azentua ere azkeneko silaban ezartzen da .

/-a/-z bukatutakoak
brangá bat

/--e/ -z bukatutakoak
baré bat
basurdé bat
erlé bat

/-i/-z bukatutakoak

afari bet
alkí bet
aurkerí bet
ari bet
arrausí bet
ixtexorrí bet
illergí bet
txirriké bat
/-u/
bekatú bet
karkaxú bet

/j/ bukatutakoak
amorrái bet
arrái bet

10 Gaztelaniazko hitzei azentu diakritikoa jarri diet, nahiz eta gaztelaniaz ez
markatu .

602

lai bet

I--Cl bukatutakoak
arbél bat
abrás bat
agin bet
ailtzúr bet
apéz bat
edaztún bet

/o/-z bokatutakoekin paradigmatikotasun hau aldatzen da, eta paroxitono
ugari sortzen dira bat mugatzailea erantsiz gero, eta/-b-/ bokal artekoa
galdu ondoren, gorunzko diptongoa mantentzen da :
neskáto
Iáuko
mándo
mándo
Iáuko
údo
jíto
ásto

neskátua
laúkua
mándua
mándua
Iáukua
údua
jítua
ástua

neskátuat
láukuat
mánduat
mánduat
lákuat
úduat(fuina)
jítuat
ástuat

Halarik ere, badira txandaketak paradigma honetan : neskatuát .
Ebakera honek, ekialdeko euskalkien ereduari erantzuten dio, kontsonantez
bukatutakoen arabera ebakitzen baita . Horrela testigatzen du IZAGIRRE-k
ere hiztun baten hitzak ekarriz :

F. Baldak bakarrik ematen die itzai azentu hau: neskatuát, illeba bát,
alaba bát eta abar, bat Itza sartzen denean . Besteak, ordea, neskátuat
esaten dute .(IZAGIRRE 1966 : 443)
V1 .2 .4 .

Ultzamako

atzizkiaren

finkapen

paradlgmatikoa

VI .2 .4 .1 . Deklinabidea
Izenaren deklinabidean, singularrean paradimatikotasuna agertzen
da, kasu soziatiboan txandaketak ager badaitezke ere . Deklinabidearen
atalean adierazi dugunez, singularreko eta pluraleko deklinabide formak
berdinak dira, -singularra eta plurala ezberdintzen dituzten morfemen
ezberdintasuna galdu delako, leku kasuetan izan ezik (Ik . deklinabide saila :
V .2 .) .
Hona bokalez bukatutakoak :
Bégi
begie
begiek
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begiei
begien
begíeki eta begiéki
begiendáko
begíes
begien
begíre
begitik
begiko
/-C/-z bukatutakoak :
Kontsonantez bukatutako lexemetan, paradigmatikotasuna
inesiboraino gordetzen da . Hauetan silaba bat gehiago eranstea suposatzen
duelako : -ra, -tik, nahiz -ko morfemak-, eta honenbestez azentua eskuin
aldera mugituko da :
Maixtér
maixtérra
maixtérrak
maixtérrai
maixtérran
marixtérraki /maixterráki
maizterrendáko
maixtérras
maixtérran
bizkerrera
bizkerrétik/ bizkérretik
bizkerréko
Kasu soziatiboan eta destinatiboan paradigmatikotasuna galtzen da
batzuetan, eta leku denborazko kasuak bezala azentuatzen dira, azentua
azken aurreko posizioan ezarriz :
zerbaitéki
eztenáki
zikaliáki
elkarréki
okéki
oñaziáki
minbiziéki
uréki
gizonandáko
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VI .2 .4 .2 .

Leku denborazko kasuak

Aurrean aipatu bezala, leku kasuko morfemek ez dute azentua
eramaten ; azentua beti morfemaren aurreko silabara ekartzen dute,
singularrean eta pluralean ere .
JABOBSEN-ek (1972) eta MITXELENA-k (1972) tonu-beherakada
eragiten duten morfemei markatuak deitzen diete . Besteak markatugabeak
izango dira . Azkueren termionologia erabiliz, atzizki markatugabeak
tonikoak dira eta markatuak atonoak . Euskalki askotan pluraleko morfema
guztiak markatuak dira, kasu ezlokatibo gehienetan horrela ezberdintzen
dira singularra eta plurala.
Terminologia hori erabiliz, esango dugu -ra, -koa, eta -tik
markatuak direla . Egitura morfologikoetan morfema markatuak maiuskulaz
idazten dira
singularra
-'ra
-'koa
-'tik

plurala
-etára
-etákoa
-etátik
IekúRE
karrikéRA
goittíRE
eskoláRA
LizasóRA
goittíRE
billetzéRA
onáRA
aráRA
aráTA

Plurala
tokietára
itxetára
burutéra

gaztañétan
oianétan
infernuétan

Ablatiboan :
mendTIK
tokTIK
balkonéTIK
maldabéiTTl
maldagóiTTI
Iruñea-ren deklinabidea hartuz geroz, hau litzateke Ultzamako paradigma :
Irúñe, Irúñen, Irúñera, Iruñétik, Iruñékua .
-gatik Motibatiboan, ere -tik-en aurreko silaban azentuatzen da .
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denborangáTIK
zuregáTIK
denborangáTIK
aziendangáTIK
Leku

genitiboa
XuerbéKOA
LarraintzárKOA
lllerregíKOA

Partikula edo morfema batzuek ezin dute azenturik eraman, ez dugu inoiz
honelakorik entzungo 11 :

*Xuer-be-kó-a
*La-rrain-tzar-kó-a
*I- Ile -rre- gi -kó-a
Inesiboa
Kasu inesiboan, kontsonantez bukatutakoek, absolutiboan bezala
eramaten dute azentua, beraz higigaitz mantentzen da nahiz inesiboaren
morfema erantsi :
Absolutua

Inesiboa erantsiz

nor .mál
e .gún
o .yán
bi .ótz
baz .tér
i .txe .bát

normá .lian
egú .nian
o .yá .nian
bi .ó .tzian
baz .té .rrian
i .txe .bá .tian

Hauek dira azentualki markatutako atzizkiak . Hauetako gehienek
azentua aurreko silabari asignatzen diote . Hau dela eta, atzizki
monosilabikoak aurreazentuatzaileak izan daitezke, baina ez dute
azentuaketarik hartzen beren azken silaban . Zerrenda honetan atzizki
plurala /-ak/ eta soziatiboa /-ki/, ablatiboa /-tik/, superlatiboa /-en/
aurreazentuatzaileak izango dira :
/Iéku-ra/
/góitti-ra/

-> lekúRE
-> goittíRE

11 Kasu batean horrela transkribatzen du SALABERRRI-k, Auza : Irúñkókua, baina
kasu honetan, -ko morfema bi aldiz errepikatua agertzen delako . SALABERRI, P . ;
'Nafarroako hiriburuaren izenaren gainean', Euskera XXXVIII (2 . aldia), 167192, (185 or .)
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/eskóla-ra/
/zerbáit-ki/
/zikália- ki/
/ú re-ki/
/méndi-tik/
/tóki-tik/
/zúre-gatik/
/gizón-ak/

->
->
->
->
->
->
->
->

eskoláRA
zerbaitéKi
zikaliáKl
uréKi
mendiTIK
tokTIK
zuregáTIK
gizónAK

HUALDE-k azentu lexikala deitzen dio erregela honi, honen arabera,
hitzaren lehenengo morfema markatuak determinatzen du azentuaren
posizioa hitzean . (ik . HUALDE 1992 : 41)

Aditz Izenak
Nominalizazioetan ere, aurrean aipatutako kasuen arabera, normalean
paroxitonoa da nagusi :
billétu
errán
emán
parátu
kasorátu
prestátu

->
->
->
->
->
->

billetzéra
erráten
emáten
parátzen
kasorátzen
prestatzéra, prestatzeagátik

VI .2 .5 . Ultzamako azentuaren

progresio sintagmatlkoa

Sustantibo elkartuak eta aditzak bisilabatik gora luzatzen baditugu,
azentua progresio sintagmatikoan joango da azkenaurreko posiziorarte .
zapéta
zapetazóla
zapetazolábat
búru
burúe
burukáskua
ezkíll
ezkilldórria
ezkildorre gúzie
egúri
eguríe
eguritánta
egurierauntsíe
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lódi
lodíe
lodiágo
lodiagókoa
Atzizki graduatzaileekin ere berdin gertatzen da : atzizki bat erantsi
ahala, eskuin aldera mugitzen da azentua ; eta -ko atzizkia berriro erantsiz
silaba bat aurrerago mugituko da :
-ago , -agókoa
zakarxégo- zakarxegókoa
lodiágo - Iodiagókoa
lenágo- lnagókoa
goxógo-goxogókoa
meágo - meagókoa
Gauza bera suertatzen da deklinabidean : bokal erdiz edo kontsonantez
bukatutako silaba bakarrekoak, silaba bat baino gehiago hartzen dutenean :
mái
máye
máyek
mayéra

í 11
íIIe
íllek
illendáko

prestátu
prestatzéko
prestatzéra
prestatzeagátik
fabríke
fabrikéra
fabrikendáko
Ví .2 .5 .1 . Aditz partizipioa + ko
Bokalez bukatutako partizipioak paroxitonoak dira ; ohizkoa denez,
azken aurreko silaban daramate azentua : geldíttu, argíttu, lekútu, ibili .
Bestaldetik, kontsonantez bukatutakoek, azkeneko silaban eraman ohi dute
azentua : (e)mán, joán, errán .
-i-z bukaturiko partizipioetan, bokal sinkopa suerta daiteke -ko gero
aldiko morfema eransterakoan, nahiz eta zeharo sistimatikoa ez izan . Dena
dela, azentua higigaitz gelditzen da aditz erroan :
etórr(i)
ibíi(i)
erór(i)
kús(i)

>
>
>
>

etórko/etórriko
ibílko/ibíliko
erórko/eróriko
kúsko/kúsiko
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Jakina denez, ekialde guztian eta baita ultzameraz ere, hain oparoa
den sinkopak, azentuan du oinarria hein batean bederen :
(. ..) fenómenos de síncopa muy caracterísiticos del alto-navarro y
que alcanzan probablemente un máximo en salacenco, no parece
descaminado pensar que el tipo de acento de que venimos hablando, por
su naturaleza y también por su disposición, haya de ser un factor
condicionante (MITXELENA 1976 : 253)

Orokorrean -tu-z bukaturiko partizipioak paroxitonoak dira, eta
azentua eskuinetik hasita bigarren silaban ezartzen da (-2) . Bi hauek
aurreazentuatze erregela jartzen dute funtzionamenduan, eta silaba
berberean mantentzen dute azentua, alegia orain azentua (-3) posizioan
egongo da
Burutua
pástu
merkátu
geldíttu
antzútu
suertátu
sáldu

Gero aldia
> pástiko
> merkátiko
> geldíttiko
> antzútuko
> suertátiko
> sáldiko

Hauek izango dira proparoxitono bakarrenetarikoak ; zentzu
honetan, ekialdeko eta goi-nafarrera hegoaldekoaren arteko kidetasunak
nabarmentzen dira:
Si nos atenemos al predominio de los paroxítonos, con el altonavarro meridional (y salacenco) de que aquí nos estamos ocupando :
recuérdese que la eliminación de los proparoxítonos es también una
conocida característica de las acentuaciones aragonesa y gascona

(MITXELENA 1976 : 157)

Atzeraketa erregela hauek beste dialektoetan ere aurkitzen dira,
bereziki mendebaldeko euskalkien barruan . Baina atzeraketa eragiten duten
atzizkiak oso ezberdinak izan daitezke ; zenbait dialektotan, atzizki pluralek
badute ezaugarri hau :
Erg . sg ./pl .: gizonak, gizónak
Agi denez, oinarria azentuatua bada, bere azentua atzizkiarena baino
nagusiagoa izango da . Partizipioari eransten zaion -(r)ik atzizkiak ere, ez
du azentuaren tokia aldatzen eta, honen ondorioz, beherunzko diptongoaren
aurreko silaban ezartzen ohi da azentua :
akíttu
>
akíttuik
atsandíttu ----> atsandíttuik
ezkóndu
> ezkónduik
lotsátu
> lotsátuik
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kolokátu

>

kolokátuik

Halaber, aditz izenaren -tzen atzizkia lotzen zaionean, leku berean
mantentzen da azentua :
parátu
> parátzen
kasorátu ----> kasorátzen
eskribíttu -- -> eskribítzen
emán
> emáten
Batzuetan, proxitono eta proparoxitonoen arteko txandaketa aurki daiteke :
(érri) áldera - aldéra
egítatu - egitátu
arréxtelua - arrextélua
záukena - zaukéna
bótatzen - botátzen
pástiko - pastíko
gá ttiko - goittíko
gárbittu - garbíttu
oríxe - órixe
tórriko - torríko
dénbora - denbóra
Iánetik- lanétik
errézatzen - errezátzen
VI .2 .5 .2 .

Atzizkien erabilera

Azentua berenganatzen duten atzizki batzuk badira, erroak duen
azentu lexikala suntsitzen dutenak . Hauen artean garrantzitsuenak aipatuko
ditugu . Batzuek benetako hitz konposatuak bezala funtzionatzen dute, hauek
ere azentua haiengana berfeganatzen dutelarik .

-aide
diruálde bat
bi ollandálde
-zale
emanzáliak
erronzália
ferrazália
-z ú

illezúe
inderzúe, indersúe
bizerzúe
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erdezúe
eritzúe
-ántza
beltzántza
astoántza
-ríe,

-keríe,

-duríe

Atzizki hauek erakartzen dute azentua, eta i- bukaeraren araberan doa :
nabarreríe
judeskeríe
serbitzeríe
yakinduríe
-xéa

Badira, ordea, atzizki batzuek, azentua jasatzen dutenak ; baina ez
diote bokal bukaeraren paradigmari erantzuten . Alegia, hauek ez dute -e -z
bukatutako lexemek jarraitzen duten paradigma segitzen .
orraxéa
zarrexéa
-Iarl
txistu
- txistulári
aizkóra - aizkolári
-dun
yolasdúne 'berritsu'
uskéra - uskaldún
-ero

egunéro
ortzilleréro
urté ro
gabéro

Batzuk
Determinatzaile pluralak ere, azentua jasotzen du eta azentu unitate
bakarra osatzen du aurreko izenarekin .
Tiobatzúkin
Losabátzu
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VI .2 .5 .3 . Hitz
Gúzi,

markatuak

gútxl, áunditz,

zénbat

Hitz markatuak lege orokorra jarraitzen ez dutenak dira . Guzi hitz
markatu horietakoa dugu, eta beraz beti lehenengo silaban darama azentua .
Nahiz bokalez amaitua den, determinatzailea eransterakoan ere ez da * guzí-ek, bokalez bukatutakoak bezala, baizik gúziek. Hona hemen adibide
hauek :
lan gúzietan aitzen zela
bizi gúzien
lan úziek egin tetorri
belar gur
JtxiJ zuten hoik
gau ázie
zénbat yende torri de?
áunditz, adberbioak ere, * áundŕ-tik datorrenez, bertan mantentzen du
azentuaketa, eta ez da kontsonantez bukatutakoak bezala azentuatzen .
Edutezko adjetiboek, Ultzaman zati isotonikoa osatzen dute edo
proklitiko bezala funtzionatzen dute, eskuin aldeko izenak azentua hartzen
duelarik :
gure - ama -> guráma
gure - atsoa -> gurátsoa
gure - makúmea -> guremakúmia
nere - emázte -> neremáztia
gure- itxa -> gurítxan
Edutezkoak ez diren beste erakusle batzuekin ere, hitzaren atzean
jartzen direnekin alegia, lexema bakar bat bezala funtzionatzen dute,
azentu bakarrarekin . Erakusleak erakartzen du azentua :
alor - haiek
itxe - honek
bide- hartátik
bere- hartara
bere - hola
bere - hontan
harako -hure
losa -batzuk
etxe -hontako
monja- hori
léku -hoiek

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

alorráyek
itxónek
bidiártaik
beriártara
berióla
berióntan
harakóre
losabátzuk
itxóntako
monjói
lekuóyek

Ba eta ez atzizkiek, proklitiko bezala funtzionatzen dutenean, eta aditzari
lotuak sandhi fonetikoa dela medio, normalean ez dute azenturik hartzen :
eztáki
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etxákun
etzákiñepa
enáiz
eztún parátzen
oral badún
ezbadá
ezyuen
bazákien
baina batzuetan enfasi berezia eman nahi zaionean hitzari : ézta, éztaki
entzun daitezke ; halaber, bádakit, báuket, bádakizu ere hango bazterrekoak
dira .

Bait-ek proklitiko bezala funtzionatzen du, beti hartzen duelarik azentua :
ezpáite
ezpáitzen gastatzen
gelditzen báite
biar báitu lagunek
Elementu monosilabikoek ere hartzen dute azentua :
zér dá hóre?
bái
hemén náiz
nórk ín dú?
bóta zén
íñ
án dago
ór
lán sO man
VI.2 .5 .4 .

Hitz

konposatuak

Hitz konposatuak, lexema bakar bat bezala konsideratzen dira, eta
horregatik azentua beti hitz konposatuetako bigarren elementuak
erakartzen du . Horrela bada, lexema bakarreko erregelei erantzuten diete ;
bokalez bukatzen direnak paroxitonoak izango dira, azentua eskuin aldeko
azken kodaren arabera ezarriz . Bestaldetik, kontsonantez bukatutakoek
azken silaban eramango dute azentua .
Kasu guzti hauetan, badirudi azentu nagusiak besteak biltzen dituela :
azóstua
guatzegáñen
laurdenégu
etzidámu
laurdenégu
burukáskua
arripotórra

irrimurrítze
petikóra
labetxokarríe
kokoláñua
laurdenégu
lengoaldíen
aldapagoítti

irrizajáka
mutilzár
kurtxinbérua
pixetogíe
pixóntzi
sabilsiñélia
lepatzókua
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senarramáztiak
goittiáski
txertogíe
urderióndo
xurikóndo
aizegoláñua
mendizókua
eskumutúrre
bodaegúnian

Iamizúluak
sustopíl
txerzái
urróndua
zapatáñek
aizipérra
urzorríe
eskuzóla
matelezurrékoa

semealábak
Trintetegúnian
txinurrikabíe
ursagúe
zarzittúen
aizégua
joandenúrtian
esnegáñe
gaztamíñe

IZAGIRRE-ren iritziz :

Azentuak beren etorriaren arabera ematen zituztenean, ontara
ematen zituzten itz bikote auek ; edo, obeto esateko, azenturik gabe
ematen zituzten izenak, aldameneko Itzaren azentuakin bakarrik
(IZAGIRRE 1966 : 466)

Hitz konposatu hauetan testiga daiteke azentuaren aldaketa eskuin aldera,
bigarren lexemak daraman silabara erakarriz azentua :
gerezíe + óndua
gaztáñe + óndua
bizkér + ezúrre
udére + óndua
néska + zárra
ezkíl + dárrea
áize + iperra

> gerezióndua
> gaztañóndua
> bizkerrezúrre
> uderióndo
> neskazárra
> ezkildórria
> aizipérra

Halaber, horrela funtzionatzen duten lexema batzuk badira, nahiz
hitz konposatuak osatzen ez dituzten gramatikan . Honakoak dira hitz hauek :
egun, urte eta etxe lexemez osatutakoek, hitz konposatu bezala
funtzionatzen dute, azentua erakarriz eta lexema bakar bezala funtzionatuz :
trintete egunean
boda egunean
joan den urtean

> trin .te .te .gú .nian
> bo .da .e .gú .nian
> joan .den .úr .tian

Halaber, etxe lexemak azentua erakartzen du :
Agirreren etxea ---- > A .gi .rren .í .txa
Azpiko etxea
> Az .pi .kó .txa 12

12 Ikus Leitza hitz elkarketetan azentuketa bi hitzek hartzen dutela
. (ORMAETXEA
1958 : 33) . 'Bedi mutur-lúze . Erdiko bi silabak magal egiten dute ; ez ordea, gure
bi erri otan, antz antzeko itz ontan : mokó-luze . Erdiko bietan gaingora'
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Era berean, gabe-k, eta beiti eta goiti adberbioek ere ekartzen dute
azentua :
-gabe
jakingábe
prestatugábe (U)
hitzinábe(Etx)
jaikiáe
dudikáe
ardoikaí (Itx)
Beltti,
golttl
maldanbéitti
aldapan góitti

VI . 2 .5 .5 .

Aditz

laguntzalleak

Silabakarrak diren aditz laguntzaileak ere azentudun agertzen dira :
tórri dé
idúri dú
altxatu dé
in nuén
izeten tzén
nái nuén
torri men tzén
oroitzen náiz
Silaba bat baino gehiago daukatenetan, beste hitzetan bezala azken
silabaren arabera azentuatzen dira : baina ez da oso sistematikoa
azentuaketa hau, intentsitatearen arabera ere aldatzen delako, eta orduan bi
silabakoek, nahiz kontsonantez bukatu, azentua daramate azken aurreko
silaban :
tórri dire
ibílli giñúzen
balittúte
ai yuén
lumetuik dáude
badíre
Aditz askok, bisilabikoak nahiz hirusilabakoak izan, azkeneko silaban
hartzen dute azentua :
dagó ongi
biarko ttugú
apárta dagó
guapo zagón
eznáiz -matauté

yuan diré
noayé
ziún
dioté
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nitzén
zaudén
galdítu zirén
nión
botatze uté
zituén

bóta zén
zabillén
nindaién
io zión
itekó

Baldintzazko ba- aurrizkiak, ez du azenturik eramaten :
as¡ bagíñe
deseyua bagiñúke
Aldiz, beste partikula batzuek badaramate :itteméndu (= egiten omen du)
honenbestez, laguntzaile hori azentugabe agertuko da .
Bait-, ezpalt- proklitikoek azentua hartzen dute
ezpáitzen
ezpáite
báittun
béite
VI .2 .5 .6 .

Zenbakiak

Zenbakien azentuaketak ere, aipatutako parametro orokorrari
erantzuten dio . Kontsonantez eta bokalerdiz bukaturikoek, azkeneko silaban
daramate azentua ; ogei-rekin osatutakoetan, azentuaketa eskuineruntz
mugitzen da eta bakarrik azken aurrekoak darama azentua, hitz
konposatuak bezala : hiruetan ogeitebíde . Kontsonantez bukaturikoek, ordea,
azken silaban eraman ohi dute azentua .
Bát
bide
í ru
laú
bortz

sé¡
zázpi
zórtzi
bederátzi
amár

améka
amábi
amíru
amaláu
amabórtz

amasé¡
amazázpi
emezórtzi
emerétzi
ogéi

ogeitebát
ogeitebíde
ogeiteíru
ogeiteláu
ogeitebórtz

ogeitamábi
ogeitamíru
ogeitamaláu
ogeitamabórtz
berrogéi

berrogeitebát
berrogetebíde
hiruetan ogeitebíde
lauetan ogeitamár
egún

berraún
iru- egun
bortzegún
zazpiegún
mílle

VI .2 .5 .7 .

Toponimia

Toponimoa dugu beste ezaugarri garrantzitsuenetariko bat azentuintentsitatea neurtzeko . Sail honetan ere azentuaketa paroxitonoa
nabarmenki agertzen da, hala nola goranzko diptongoak -nia
bukaturikoetan : Pinttónia, Eraxónia, Martixénia . Halaber, hitz

616

konposatuetako bigarren elementuak hartzen duela azentua agerian dago :
Kaxparrenítxa (Gasparren etxea), Ormítxa (Orma - etxea) .
Bestaldetik, goiko bokaletan bukatutakoek, -úe, eta -ŕe egiten dute :
Ostatúe, Aldattegíe .
Eta azkenik oxitonoak ditugu, azken silaban
daramatenak azentua : Sorogain, Egaín, Arañóz . Hona hemen etxeen izen
hauek:
Etxeen izenak
Katalinkónia
Monsánia
Barónia
Ormítxa
Maikénia
Txankárnia
Palázioa
Etxebértzia
Moskónia
Argizillenítxa
Ansoréna
Artónia
Pipanítxa
Errekáidia
Marténia
Joxe Ramonenítxa
Benarténia
Aldattegía
Maitxénia
Pellónia
Saztrénia

Martixénia
Lankárnia
Eraxónia
Pinttónia
Matxénia
Marténia
Artegíe
Kaxparrenítxa
Arozénia
Sastrénia
Mendinítxa
Ansónia
Mitxelkónia
Teodoronítxa
Ostatúe
Aundixkónia
Peruxténia
Txartonezárra
Maizténia
Iturrálde

Aldattegíe
Ostatukobórda
Kaltxado
Apeztegíe
Txotóla
Unánua
Garronítxa
Ostatúe
Bizergoréna
Bastallénia
Dorréa
Axárnia
Txartónia
Matxénia
Lopitxénia
Erasónia
Arotzanítxa
Karakótxa
Errotaxárria
Barberéna

Lánda
Ipétia
Muñugaín
Orgi
Zazpiturriéta
Kuartelálde
Solokalorra

Gartzaonáldia
Lopitxénia
Sorogaín
Arañóz
Ueldebíde
Mokonálde

Soroak
Kanpolakíe
Zumiánia
Egaín
Narbatázu
Atakéta
Kamiñibúru
Karikolar

VI .2 .6 . Elkarrizketa arinean
Hurrengo lerrootan saiatuko gara azaltzen indarrezko azentuak eta
hizkera soinuak edo entonazioaren arteko eragina nolakoa den . Hau da,
elkarrizketa arin batean, nolako harremana daukaten bi parametro hauek
eta elkar lanean nola eragiten duen batak bestean . Hau da aztertzen saiatuko
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garena : Noiz goratzen dugu tonua, eta noiz arte mantentzen da tonu altu
hori?
a) Gure ustez silaba bat azentuatzen dugunean, tonuaren igoera sortzen da
silaba horretan eta hurrengoan ere gehienetan . SALABURU-k (1984 : 317)
iritzi ezberdina du honi buruz :
Hitz bateko silaba bat azentuatzen dugunean, tonua ez da silaba
horretan bertan goratzen, hurrengoan baizik . Gero, geldiune
aurretik, beheratu egiten da .
Honen aldeko iritzi batzuk aurki daitezke ROTAETXE-ren lanean ere .
Horrela dio : "Formas temáticas de más de dos sílabas presentan un eco
acentual a partir de la sílaba acentuada, creándose una sucesión que puede
considerarse un 'plateau acentual' (ROTAETXE 1978 : 160, 182) "Parece
que la melodía se mantiene sin variación durante varias silabas, hecho que
recuerda lo que llamamos Nplateau acentual" 13 . IZAGIRRE-k ere batzuetan
markatzen du silaba azentuatua eta hurrengoa ere, biak goiko tonuan :
anbértze, argizérŕl 4
b) Esaldi enuntziatiboetan, azkeneko silaban doinuaren beherakada
nabarmentzen da .
Elkarrizketak ordu luzeetan entzun ondoren, agian bi doinu baino
gehiago daudela esan daiteke : goikoa, erdikoa eta behekoa . GILI GAYA-k
dioenez, tonu mota guztiak dira posible . 15 Guk bi besterik ez ditugu
markatuko : goikoa eta erdikoa . Ez ditugu bereziko eta biak bloke batean
sartuko ditugu . IZAGIRRE-k ere (1966 : 408) honako tonu ezberdintasunak
azpimarratzen zituen (Adibidez : láu aizkora : aizkora doinu batean, baina
iru beherago aurrreko itza baiño ; amár aizpe : -már donu bat gorago
aurreko a- baiño ; aizpe donu batean, baiña bi donu ta erdi beherago
aurreko -már baiño . (Honenbestez, IZAGIRRE-k honako tonu diferentziak
markatzen zituen : 1, 2, 2'5) .
Gure ustez, elkarrizketaren entonazioa aldatzen doa parte hartzen
duten esaldien arabera . Aldaketa hauek ez dira asko aldatzen euskalki
13 'Besteetan horrela adierazten du : 'azentu-oihartzun bat agertzen da,
doinuaren bitartez, azentudun silabatik eskumara, eta ohiartzun hau sapalda
batetan zabal daiteke' (ROTAETXE 1981b : 390)
14 -Bérze donu batean, bi donu gorago -bértze baiño ; argi - donu batean, baiña bi
donu beerago aurreko -bértze baiño ; -zó- donu bat gorago aurreko argi- baiño ;
ri- bi donu beerago aurreko -zé- baiño . (IZAGIRRE 1966 : 409)
15 • Mientras nuestra Música opera con semitonos, la de algunos pueblos, como el
persa y el árabe, distingue intérvalos de un cuarto de tono . De todas maneras la
diferencia entre el canto y la lengua hablada consiste en que los intérvalos deI
lenguaje no guardan entre sí proporción alguna : dentro deI campo de la entonación
lingüística, cabe emplear todos los tonos posibles' . (GILI GAYA 1978 : 53)
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batzuetatik besteetara, eta eredu berberari erantzuten diotela esan
dezakegu . 16 Hona esaldi batzuen entonazio eskema .
Adierazpenezko esaldietan, aurrean esan dugunez, hasierako partean
tonua goruntz joango da, silaba azenduna lortu arte, gero erdiko partean,
gora eta behera bigunak izango dira ; azkenik tonua behera joango da azken
silaban nabarmenki beheratuko delarik . Hona eskema :

Denborazko esaldiak baldin badira, aldiz, soinu gorakada sortzen da,
denborazko morfema dagoen tokian .

Baita baldintzakoetan ere, protasian doinua goruntz joango da .
eta orduen hasten banitze alabai

yollasian luzten

nuen

alde batera bezala

Galdera bat baldin bada? Esaldiaren bukaeran tonu gorakada izango da .

Noiz torri

de?

Denborazkoak :
Doinu gorakada suertatzen da lehenengo esaldiaren bukaeran .
Zerbitzúen egonta, has¡ nitze hankakŕ gaizki.

Kausazkoak -bait-en bukatuak direnetan, doinua goruntz joango da .

Kristo

Lurren

sartzen báitziren
lustra emáten báitzen

guzik

Kopulatiboetan
Batzuetan, doinu gorakada suertatzen da, bukaeran (e)ta-ren aurretik

Zazpi urte

bazittuen Martxelak

ta

ordúen

16 Guk ez dugu entonazioa zehatz mehatz aztertuko, lerro orokorretan

ROTAETXE-k (1978) egindakotik gehiegi ez da aldentzen .
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Esaldiaren arabera ere aldaketak daude, zeren esaldi kopulatiboetan
gehienetan beheko doinuarekin hasten bada ere, batzuetan (e)ta kojuntzioa
ere azentuatua izan daiteke . Adibide honetan bezala .
Ta ltortzen nitzen dendátik
Honekin esan nahi dugu, faktore extralinguistikoek ere garrantzi
oso haundia izan dezaketeela, eta noski hiztunetik hiztunera ere aldaketak
aurki daitezke .
Esaldi hauetan agertzen dena, honako hau da : tonu aldaketek
hurrengo inguruneetan iragarriko denerako prestatuko dutela, alegia
esaldiren bukaera, edota jarraipena denenenaz erakutsiko dute . Horregatik,
honen arabera aldatuko dira doinuak .
Gure helburua ez da entonazioari buruzko azentu zehatza
deskribatzea, baina beharrezkoa iruditu zaigu esaldi batzuk hor jartzea,
lerro orokorretan azentua eta entonazioaren elkarketa eta interferentzia
nola suertatzen den ikusteko .
Laburbilduz esango dugu, entonazioaren gorakada silaba azentudunak

baino ingurune zabalago hartzen dutela . 17 Esaldiaren barruan,
entonazioaren kurbaren gorakada suertatzen da azentua goratzen den tokian,
baina korrespondentzia hau ez da beti suertatzen, eta beste batzuetan,
entonazioaren gora-beherak bere legeei jarraitzen die, azentuarekin
zerikusirik izan gabe . Esan daiteke, esaldiaren barruan azentuaren
posizioa, nolabait, ahuldu egiten dela, zeren eta entonazioaren kurbak
esaldiaren barruan dauka bere funtzioa, eta beste faktore fonetikoak honen
menpe daude .
Beuntzako 18 grabaketa honetan, aurrekoan esandakoa frogatzen
saiatuko naiz .

Zenbat urte arte bizitu zinen Beuntzan?
(. .)

tórri nitzenl, gero Iruñen zerbiltzúen egóntal hasi nitze hanlkáki

gáizki, hori lurren) lústrea_ematen báitzenl zipilluéki,

ta

ba lyétakil eta

quziksartzenI báitzirenl ta han gaizkíttu nitren hanlkáki lurréko lústrea

17 Horrrela dio ROTAETXE-k ere : "Es evidente que la melodía, que afecta a un
grupo mayor que la unidad acentual, puede privilegiar ciertas sílabas no
acentuadas en sí que resultarán, por la altura, proeminentes en el grupo rítmico o
en el frase . (ROTAETXE 19878 : 178)
18 Ceferina Fontellasi grabatutakoa .
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ematekoIlan horrékl honldatu zirén neri hánlka .taorldúan yoanitzén
itxélrataI handik hospitalerá l to hospiltálean eon nitzéndenbóra I lúzian
inyesatutá .tal gérol yaongivarri nin ltzélaik, úrte lásko pástutóndoan I
yoanitzen

iltxéra bélrriz heirrira ta herrítik hasi nitzen zerbiitzúre torri

nitzen Iruñéra . Buélnolleénikleondu nitzen zerbiltzúen Almandóltzen,/ han
euslkéra dute arrún hertsíel . Erraten zireten . . .
Zúki eztákizul dáuslere uskérasl, nik eztizut báltere entendátzen! ; ta Inik

zuei elre ez!! Enittuen entenldátzenl , ezta erldíe erle .heritsíe itten dute
luskera eztakit, dulte uskeral . . . .eztakit IFránltzin ondoko halako n alsí-bet,
galñéra itsusíel da . Txo lkándria zen Olagúlkoa eta l itten zuen luskéra
difelréntia . . . .sual bégoal, hnlaoáldanerezat basltó xamalrra, biñol harrék
ittenzueneusikéra 1 Olalgúkoa oso políitte.

Zuek alabeŕ erakutsi zenien euskera?
Maritzéiak badakil, hasi nitzen eraikústen

yayo

zirélaikl . biño nire

selnárrak etzakien I dáusl ere to orldúen leotenzenerldíetanl gáizki

,goatzean . ¡Tal torzen nitzen denldátikl taMarltzélaki hasinitze yavota
segíldoan leusikéras, ta elrráten ziren jo!! Elgóten naiz) noiz tórtzen zaren
eslpéroanl tahasteni zaral uslkérasl taaero eztutl dáuslereulertzenta
cgel_lditzenl naizholla yolálsik ezin gabe . Ta legíe zuen, arrazóñe zuen,
zalgón béti etxean I aáizkitaespéroan ta
ordúen hasten banitze alabaki yo llásian I uzten nuen) alde bateral bezála, Ig
órldúen in nuenl,y Ibuénolerakutsiko diotetl noizbáitl ere .Ta cero ya

621

hiltzen, zazpil , urte bazittuest M Ltxelakl ta oriduen I,oogoak kendu
zitzeiren euskaraz hasteko yollásian .Has¡ I banitze ordun segídoanl
hartuko zutenseaídoan /ordún ya gógoikabeaelditu nitzen Ian hortan
orduen hastéral zen lana bezala .
oirá¡ eztute fajátzen I ta Iváus itten, yáus, belrióla, géldikl eaón(__i
Ní balnáye erosltéra ogíle ( . .)
Loan Idíre máize le IréitteI ra

..

VI .2 .7 . Ultzamako azentua eta beste euskalkiena
Orainartekoa laburbilduz, honako hau esango dugu :
a) Ultzamako azentu mota MITXELENA-k deskribatutako Ill
tipoaren barruan sar daitekeela . Silaba azenduna oso ongi
bereizten da beste silabetatik, eta gehienetan azken aurreko
silaban kokatzen da : o o o o . Intentsitate azentua dela esango
genuke, eta gaztelaniaz bezala, término eta terminó berezten
ditugun modukoa .
Kontutan har, bokalez bukatzen diren hitzek, markatugabeak,
azken aurreko silaban eraman ohi dutela azentua, eta
kontsonantez bukatutakoek azken silaba .
b) Ultzamako azentu honek ez du balio berezgarririk ;
Basaburuan ez bezala, zeinetan deklinabidearen zenbait kasutan
sg/pl berezketa azentuaren bidez egiten den . Ultzaman berdin
ahoskatzen dira honakoak : gizónak in du (sg) /gizónak in dute
( e rg . p l ), edo gízonán eskúek ('las manos deI hombre') gizonán
eskúek ('las manos de los hombres') 19

19 Basaburuan, ordea deklinabidearen zenbait kasutan, sg ./pl . ezberdintasuna,
azentuaren bidez egiten da . Mitxelena-ren aipu hauek hango egoerarekin erabat
datoz. Basaburuan ere, pluralean erortzen da azentua eskuineko silaban : 'Es
opinión general, expresada a menudo, que en una buena parte de la zona de habla
vasca (gulp . vizc . y parte del alto-nav., por lo que se dice) se distingue por el
acento (la entonación, etc) el plural del singular de la mayoría de los nombres (y
pronombres) : gizonak (egin du) de gizonak (egin dute), por ejemplo . (MITXELENA
1992b : 508 )
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c) Azentu mota hau aldatzen hasten da Imotzen eta Basaburuan .
Ultzamakoa intentsitatezko azentua da, eta bestea, MITXELENAk sailkatutako I Sailekoari hurbilduko litzaioke .
Hurrengo lerrootan argitzen saiatuko gara, zertan berdintzen eta
ezberdintzen den Ultzamako azentua mendebaldekotik eta baita GN
Hegoaldetik ere .
Mendebaldekoazentuaketa mota
Mendebaldeko azentuaketa motak, Imotzen eta Basaburuan duela
hasiera esan daiteke ; alegia, Ultzamako azentua, aurreko orrialdeetan
deskribatu duguna, Imotzen eta Basaburuan hasten da aldatzen . Zehatzago
izanik, Basaburua nahiz Imotzeko herrietan, batzuetan, bi azentu motak
gurutzatzen direla esan daiteke . 20
Lerro orokorretan esango genuke, azentuaketa hau [+2, -1]
motakoa dela . Basaburuko azentuaketak, aurrean esan bezala, mendebaldeko
azentu pleguari erantzuten dio lerro nagusietan, eta aldentzen da aurrean
deskribatu dugunetik . Aski da pertsona izenak nola ebakitzen diren
entzutea, esandako hau berehala ikusteko : Júliá, Espérantzá, Káximiró,
Mátxusé . 21
Hauxe bera frogatu ahal izan dugu espektografoaren bidez,
17 .
espektograman ahoskatzen den izen berezia Xúundá da (= Segunda) . 22 Argi
dago lehenengo silaba dela azentua duena, eta azkenekoak azentu
bigarrenkaria izango luke, oinarrizko maiztasuna pixka bat jeisten delako .
Gure helburua ez da eremu honetako azentuaren azterketa egitea,
ezberdintsuna non dagoen zehaztea baizik, alegia, Ultzamako azentuaren
muga zedarritzea . Horregatik, apunte batzuk besterik ez ditugu emango,
azentuaren aldaketa ikusteko .
Orohar, Basaburuko eta Leitzako euskararen mintza doinua nahiko
antzekoa da . Lehenengoaren deskribapenik ez dugunez, bigarrenarena
emango dugu . Horrela deskribatzen du ORMAETXEA-k azentu mota hau :

20 Deklinabidean edo hitz solteetan, batzuetan oso azentu markatuak entzun
daitezke Etxalekun, Ultzamako azentuaketa gogoratzen dutenak .
21 Azentuaketa antzekoa markatzen du MITXELENA-k Errenterian erabiltzen
diren izen eta izengoitietan : Josepa, Joseba, Perikb, Xerapib, Joxemiél. (ik .
MITXELENA 1992b : 509)
22 Espektograma hau, eta ondorengoak Goldarazko grabaketa batekoak dira,
Txuri Ollori egindakoak . Kasu honetan, bere familiaren izenak ahoskatu zituen .
Hurrengoetan, gaztelaniaz apuntatuak zituen izenak edo adjetiboak, eta berak
euskaratu behar zituen . Nahiko grabaketa fidagarriak direlakoan nago .
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Izanez ere, Leitzan entzuten ditut garbienik, musikan doiñu-bitarte
edo intervalo esaten zaien oriek, eta gaiñera, esanaren azken-silaba
beteago emaiten dutela Leitzan nago, Euskalerrian bestetan baiño . 23

Pluralean [+2,-1] eskemari segitzen diote TXILLARDEGI-ren arabera :
belázeák
belázeetán
belázetatik
belázeetakó
Gipuzkerako azentuaketaren ezaugarria honako hau da :
inguramendutik at izenak eta adjetiboak singularrean ahoskatzen direnean,
ia-ia guztizko isotonian ahoskatu ohi dira, kolpeka bezala, beti ere silaba
guztietan tonu-maiztasun berbera iristen delarik .
Honenbestez, MITXELENA-k deskribatutako lehenengo taldearen
barruan dagoela dirudi Basaburuko azentu hau : alegia Gipuzkoa, Bizkaia eta
Goinafarreratik zerbait hartzen du (Gipuzkoako mugatik hurbilago
dagoena) .
Horrela laburbil daiteke azentu mota hau :
Hitzek azentu ezberdina dute :
1 . Markarik gabekoak arrontenak dira ; bigarren silaban hasten da
azentua eta mantendu egiten da hitza amaitu arte .
2. Markatuak . Hitz markatuek ez dute azentua mantentzen, erori
egiten da.
Azentuaketa horrek balio lexikala du zenbait lekutan, Errenterian
bikote hauek berezten dituelarik : onena/onená, basua/basuá . Honela
deskribatzen du MITXELENA-k bere herriko azentuaketa :
Por lo menos entre gente de mí edad, se distingue perfectamente, no
sólo entre gizonana, aizonakiñ y aizonaná, aizonakŕñ 'del, con el/ de
los, con los hombre(s)', sino también entre iltzia 'el clavo' e iltziá 'el
morir' (MITXELENA 1976 : 149)

Badirudi, mendebaldeko azentu hau nahiko argi nabarmentzen dela
ohizko hitz hauetan, esaterako aski da ederra hitza, soilik, gipuzkoar batek
ahoskatzea . Edota mailebuetan ere, adib . gaztelaniazko hitza 'escopéta',
euskaraz gehienetan eskópéta ahoskatzen da . Sistematikoki gertatzen da
gauza bera hitz soiletan : árruá, zérriá, álperrá (ál-pé-rrá, balitz
bezala) . NAVARRO TOMÁS- ek adierazi zuenez, hauxe da eskema nagusia :
itúrri (+2) / ŕtúrriyá (+2, -1) / itúrriyak (+2) .

Beste polisilabiko batzuk emákumé / emákumeá / emákumeák /alábif.
23 MITXELENA, L., ORMAETXEA, N. op . cit . . 33 or .
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Azentuaketa hau, kasu inesibo eta besteetan ere gertatzen da :
Dó .nos .tin
e .má .ku .mé

E .rrén .te .rin .
e .má .ku .me .á

Orokorrean esan daiteke Basaburuko azentuaketak mendebaldeko
euskalkien parametroei hurbiltzen zaiela -nahiz beraien artean ere
ezberdintasun haundiak dauden- . Honako erregelatik hurbilago egongo
litzateke (M) 'H (M)L 24 , (parentesien artekoak opzionalak dira) .
Deskribapena honetan azentu altuak eta grabeak azaltzen dira ; grabeak
azkeneko silaban joaten dira gehienetan, eta altua ezkerretik hasita
lehenengoan edo bigarrenean .
Gainetik bada ere, -a determinatzailea oinarri guztietako bokalei
erantsi ondoren suertatzen diren burutzapen ezberdinak aztertuko ditugu
Etxalekun eta Basaburuan . Bi zutabeetan jarri ditut, -a determinatzailea
eransterakoan, ondorio ezberdinak ateratzen baitira .
Etxaleku

Basaburua

-a
illoba
alaba
labana

íllobá
íllobi
álabá álabá
lábaná
lábaná

-e
seme
fede
luze
guátze

sémiá
fédeá
lúzeá
guátziá

sémii
fé d i i
lúzi i
guátzií

-i
bazkári
gosari
burni

bázkarié
gósarié
búrnié

bázkarii
gósarii
búrnii

-o
beso
neskáto

bésoá
néskatoá

bésoá
néskatoá

24 Lau tonu maila ezberdintzen ditu JANSEN-ek Elorriorako, eta BAZTERRETXEAk ere horrela egiten zuen : M : ('medium') ; L ('low') grabea ; H (high') altu ; VH
('very high') . Honela deskribatzen ditu silaba ezberdinetako izenak :
M'HML sustantivas de cuatro sílabas como abárketá
M'HL
sustantivos de tres sílabas como ezkúrrá, intxáurrá
'HML
sustantivos de tres sílabas como káikuá, bárkuá .
'HL
sustantivos de dos sílabas como ámá, áitá.
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-u
búru
mundu

-c

belaun
txopín

búruá/ué
múnduá/ué

búruú
múnduú

bélauné
txópiñé

bélauné
txópiñé

Hiru edo lau silabatako hitzek, azentu nagusia daramate, eta baita
bigarrenkaria ere azken silaban, horrela :
péntsatú
tápatú
tákoná
aitóná
oñázturé
bázkarii

éamán
eskápatú
diférenti
amóná
txí m isté
kóñadoá

Orokorrean Basaburuko azentuaketa, eskema honen bidez laburbil daiteke :
silaba bat : (o) (háu, bái)
bi silaba : (6 ó) (gízón, géró, Júliá, néská) 25
hiru silaba : ( 6 o ó) (éamán, txímisté)
lau silaba : (o 6 o b) (oñázturé, eskápatú, diférenti, eskópetá)
Aurrean ean bezala, hona Goldaratzen egindako grabaketen ondorioa .
Izen eta adjetibo batzuen azterketa akustikoa egin dugu, hau horrela zenetz
frogatzeko : bi silabatako adjetiboak, honako eskema daukate : béltzá.
Aztertutako adibidean, lehenengo silaban Fo altuagoa da, bigarrenean baino .
béltzá :

244-181

Hiru silabakoetan, lehenengo silaba da altuena, eta azentu
bigarrenkaria azkenekoan . Hona oinarrizko maiztasunaren datuak izen eta
adjetiboetan :
béroá : 255-154-164
gáztii : 222-159-179
éskuú : 237-208-237 (ik . 16 . espektograma )
Baina adjetiboa honako galderari erantzuten badio, Nolakoa da?,
azentuazioaren eskema aldatzen da, eta ez du eskema hau segitzen ; azkeneko
"da" horretan izango da doinuaren gorakada .
25 Bi silabatako hitzetan lehenengo silaban nabarmentzen da azentua eta
enuntziatuaren azkenean ikusten da azkeneko bokalaren luzaketa, eta baita
tonuaren gorakada ere forma determinatuetan, determinatzailearen -a bokalaren
bukaeran : alegia : sú +á; áuntz + á . Oso nabarmena da azentuaketa hau Basaburuko
izen berezietan : Máxux, Xúndá, Mígelikó, Blankí.
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Antzeko egoera gertatzen da Elorrioko euskaran, JANSEN-en
deskribapenaren arabera : 'Esta creación de dos grupos entonacionales
dentro de una NP (en respuesta a la pregunta ¿ qué tipo de . .es?) se observa
también en las grabaciones de informante guipuzcoano NA . (JANSEN 1992 :
420)

Goi-nafarrera hegoaldeko hizkerekin . honako ezaugarriak konpartitzen
ditu Ultzamerak ;
TXILLARDEGI-ren hitz hauek zuzenak dirudite, GN barruko
azpieuskalki ezberdinetan gertatzen diren ezberdintasunak agerian
gelditzen baitira, agi denez baztanera eta ultzamera ekialdekoen barruan
sailkatzen ditu :

Euskal azentuaren zisma hori ez da puntu horretan bakarrik gertatu:
gogoan har dezagun, adibidez, diptongo goranzkoen izatea, Ekialdean ;
vs. ez-izatea, Mendebaldean . Mendebaldeko euskalkietan, nolabait
esateko, badirudi edozein fonema-sailetan, azentua ezkerretan doala ;
Ekialdekoetan, berriz, orain dela "gutxiz geroztik", eskuinetan
doalarik (Baztanera eta ultzamera, alderdi honetatik, nahiz
Printzearen iritziz Ipar-nafarreraren atal izan, ekialdetar
euskalkiak dira) . (TXILLARDEGI 1984 : 285)
1 . Goinafarreran bezala, eta ekialdeko euskalkietan bezala,
paroxitonia da nagusi, eta horregatik analogiaz, azentuari "romance"
itxura eman zaio . Gaztelaniaz paroxitonoak dira nagusi, eta
horregatik horiek uzten dira azentu diakritikorik gabe . 2 6
2 . Zenbait atzizki eta posposiziok azentua beregana erakartzen dute .
3 . Absolutibo singularreko posizioak determinatzen du azentuaren
posizioa beste kasu guztietan : azentua silaba berean egoten da
higigaitz, hego goi-nafarreran bezala : akúllo-akúliua, abráts-

abrátsa, abrátsak, elúr/ elúrre/ elúrrek.r
4 . Sinkoparen ugaritasuna .

5 . Bokal batzuen silabatasunaren galketa : sámja, fédja, eta
azentuaren aurreraketa hau GN hegoaldeko hizkeretan gertatzen da,
eta baita ekialdekoetan adb . zaraitzueraz ere .

26 Agian azentu gogor honi egiten diote erreferentzia, bertako hitunek esaten
dutenean Ultzamako euskara 'sekoa eta gogorra' dela, aldiz Tolosakoa, askoz
goxoagoa dela .
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6. Azentuarekin erlazioa bide duten fenomeno batzuen ugaritasuna :
sinkopa eta aferesia . Berauetan, silaba azentudunaren ondoko silaba
galtzen da . aberátsa > abrátsa, bátere > bátre ; trinitáte > trintéte .
etórri > tórri, ikúsi > kúsi, emán > mán . Hain zuzen ere, azentua
aldatzen hasten den tokian, Basaburuan, bi fenomeno hauek
desagertzen dira.
Laburbilduz, eta hasierako lerroetan esan dugun bezala, Ultzamako
azentua MITXELENA-ren hirugarren sailakapenaren barruan sailkatzen da,
eta goinafarrera hegoaldeko eredutik oso hurbil dago .
Azentuari buruz esandakoa, honetan laburtzen da :
a) Hitz solteetan, oso argi nabarmentzen da intentsitate azentua .
Azentuaren posizioa aldakorra da, nahiz eta gehienetan
azkenaurreko silaban kokatzen den, gaztelaniaz bezala .
b) Azentu honek ez dauka balio fonologikorik ezta lexikorik ere .
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VII . ALDERDI SOZIOLINGUISTIKOAK
VILO . SARRERA
Hizkuntza komunikatzeko tresna inportanteena den heinean, beronen
praktikak ere ondorio esanguratsuak ekarriko ditu maila guztietan .
Horregatik ezin garela alde intrasistematikoetara bakarrik mugatu iruditu
zaigu, eta sistemaren kanpoko faktoreek (faktore sozialek) ere eragiten
dutenez, nolabaiteko garrantzia emango diegu . Zeren sistema linguistikoak
ezin dira isolatu egoera sozialetik, berauetan jartzen baitira praktikan .
Horregatik, eta nahiz eta gure helburu nagusiena hizkuntzaren
estrukturaren azterketa egitea izan den, zehaztapen hauek egin nahi ditugu :
a) Ikerketa linguistiko batek, hizkuntzan parte hartzen duten barneko
nahiz kanpoko ezaugarriez arduratu behar du .
b) Aukeratutako metodologia, hizkuntzaren barneko egitura aztertzera
zuzendua egon da, batipat . Horregatik, metodologia berberaz ezin izan
ditugu aspektu hauek guztiiak aztertu, baina osagai gisa, bigarren maila
batean lekua dutela uste dugu .
Hizkuntzaren errealitatea ez da errealitate linguistiko hutsa,
soziala ere bada . 1 Jakina denez, euskararen errealitate soziala nahiko
konplexua da . Hizkuntza ez-ofizialaren estatusak ondorio zehatz batzuk
dakartza . Areago Ultzaman, zeinetan euskara heriotz bidean aurkitzen den .
Horregatik, atal honetan dialektoen ukipenaren ondorioz sortutako
prozesuak eta hizkuntz heriotzak suposatzen duena aztertuko dugu, besteak
beste .
Atal honetan, bada, aztertuko ditugu beste dialekto edo hizkuntzekin
harremanen ondorioz, sortzen diren fenomenoak . Baita, hizkuntz heriotzari
dagozkion bilakabideak nolako eragina duten galtzear dagoen dialekto batean ;
ikergai izango dugu hiztun hauen kontzientzia linguistikoa eta azkenik
ultzameraz sorten den aldakuntza sozialaren zenbait aspektu izango dugu
aztergai .

1 MEILLET-ekin (1936) batera gatoz honako baieztapenean :

L'élément variable qu'il reste á déterminer ne peut évídemment se recontre dans
la structure anatomique des organes ou dans le fonctionnement de ces organes
(. . .) Mais il y a un élément dont les circonstances provoquent de perpétuele
variations, tant6t soudaines, et tantót lentes, mais jamais entiérement
interrompues : c'est la structure de la société .

Vll .1 .

DIALEKTOEN

ARTEKO UKIPENA

Bi sistema linguistiko harremanetan daudenean, interferentziak 2
sortzen dira sistema fonologiko, morfologiko eta sintaktikoan ere .
Dagokigun kasuan, zeinetan bi hizkuntza euskara eta gaztelania
harremanetan dauden modu diglosikoan, -erdara menperatzaile eta euskara
hizkuntza menperatua-, ezin da pentsatu bi sistemak itxiak mantentzen
direnik . Horregatik, gure iritziz, gaurko ikasketek ezin dituzte aspektu
hauek alde batera utzi, eta ezin dira hizkuntzaren egitura soilari
murriztuak gelditu .
Izenburu hau ez da oso egokia bi hizkuntza edo dialektoren elkarren
arteko harremana adierazteko . Arrazoia da, ukipen hau ez dela maila berean
edota modu armoniotsuan egiten eta nahiz eta teorian eragin hau
errizoprokoa izan daitekeen, errealitatean beti hizkuntza batek bestea
baino ospe edo indar haundiago izango du, bat menperatzailea izanik, eta
bestea menperatua .
WEINREICH-ek erabili zuen 1953 urtean "Hizkuntz ukipena"
kontzeptua lehenengoz ; beronen ustez esan daiteke bi hizkuntza ukipenean
daudela "pertsona berberak, bata nahiz bestea erabiltzen duenean, hiztunen
arteko kontaktua ere gertatzen delarik" .(WEINREICH 1963 :1)
Kontaktua eta interferentzia ezin dira elkarrengandik bereiztu .
Interferentzia hauek ez dira urruntasun interlinguistikoaren ondorioa :
gaztelaniaren eta gailegoaren artean, zein gaztelaniaren eta euskararen
artean sor baitaitezke, edo WEINREICH-ek dioenez (1968 : 648),
frantsesaren eta Vietnamiera artean edo Parisko eta Marsellako frantsesen
artean .
Hizkuntzen arteko interferentziak sortzen direnean, bi faktore
motaren eragina kontsideratuko da : faktore estrukturalak, hizkuntzan,
sistema bezala eragina dutenak, eta ez-estrukturalak edo extralinguistiko
direnak . Bestaldetik, faktore hauek interferentziaren eragileak edo
eragozleak izan daitezke .
Faktore ez-estrukturalak, harremanetan jartzen diren hizkuntzen
arabera aldatzen dira . Hona eragina duten faktore batzuk :
a) Hiztunaren
adierazpidearen erraztasun orokorra eta bi kode
bereiztuak mantentzeko trebetasuna .
b) Hiztunaren erraztasuna hizkuntza bakoitzean .
c) Hizkuntzarekiko eta beronen hiztunekiko jarrera subjetiboa .

2 Nahiz guk interferentzia aukeratu dugun, gaurko terminologian transferentzia
hitza gero eta maizago erabiltzen da interferentzia-ren ordez . Weinreich-ek
(1953 :1), definitu baitzuen interferentzia sistema baten arauaren desbideraketa
bezala . Balorapen peioratibo hori ekiditeko transferentzia nahiago izaten dute
batzuk .
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d) Hizkuntzen arteko nahasketari buruzko tolerantzia edo
intolerantzia .
e) Faktore soziokulturalak, berauek determinatuko baitute
transferitutako ezaugarriak prestigiodunak edo estigmatizatuak
diren .
Hizkuntzen ukipenaren eraginez, ondorio ezberdinak sortuko dira :
"code swiching' (kodeen aldaketa) -bi hizkuntza edo bi aldaera
linguistikoren alternantzia diskurtsoan edo elkarrizketan-, edo sistemen
batuketa : honen ondorioz pidginak eta kreolerak sortzen dira .
Hizkuntza bat bestearen lekua hartuz doanean "Language shift"
suertatzen da . Hau izan daiteke mendeetan zehar euskararekin suertatu den
bilakabidea . Hauez gain, interferentzia mota guztiak sortuko dira ;
fonologikoak, azentualak, gramatikalak, lexikoak ; alegia, sistemaren atal
guztietan eragina dutenak . Maila fonologikoan, interferentzia edo
transferentzia modu hauek gerta daitezke :
a) Elkarketa edo azpidiferentziazio fonemikoa .

Sistema sekundarioan bi soinu konfunditzen direnean, eta fonema
batean batzen direnean, sistema primarioan balio bereizgarririk ez
dutelako . Aipaturiko yeismoa dateke azpidiferentziazioaren eredu .
b) Ultra diferentziazioa .
Sistema primarioko ezberdintasun fonemiko bat, sistema
bigarrenkarian inposatzen denean . Adibidez : ingelesezko hiztun batek bote,
vote-ren hasierako kontsonanteak bi fonema bezala tratatzen baditu
ingelesez funtzio bereizlea dutelako : bout [bout], vote [vout], nahiz
gaztelaniaz funtzio bereizlerik ez duten .
c) Berrinterpretazioa eta ordezkaketa .

Sistema primarioaren errealizazioak ordezkatzen du sistema
sekundarioan fonema baten errealizazioa (fonema primarioan definizio
berbera duena)
Adibidez /p,t,k/ fonemak, ingelesez eta gaztelaniaz berdin definitzen
dira, baina ingelesez fonema hauen ohizko alofonoak hasperendunak izaten
dira /ph, th, kh/. Orduan, ingelesez ikasten duen espainolak, alofono hauen
ordez, ez aspiratuak erabiliko ditu, bere hizkuntzan aspiraziorik ez
dagoelako .
Euskaraz, azpidiferentziazioa eta ordezkaketa gertatzen dira lexiko
mailan . Esaterako, erdal genero gramatikalaren aurrean bi izan dira
erabilitako jokabide nagusiak :
a) azpidiferentziazioa : erdal hitzen forma maskulino nahiz
femeninoak ordain bakar batez eman dira askotan euskaraz, forma
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hori erromantzeetan neutralizazio-kasuetan nagusitzen den
maskulinoaren oinordekoa da . Horrela, partizipioetan -tu bukaera
nagusitu da (lucido, -ada > luzitu eta izen + izenondo moduko
egituretan oro har -o (inoiz -u) bukaera eman zaio : eliza katolikoa .
b) Ordezkaketa : zenbaitetan erdal bikotearekin batera mailegatu dugu
genero-bereizkuntza : maisu/maistra, osaba solteroa / izeba soltera ;
mutiko majo, neska maja, sinpatika. Generoaren ezberdintasuna
markatzeko behar honek ere, zerikusia dauka hizkuntz heriotzaren
bilakabideekin . (Ik . V11 .2 .2 .4) .
Gure helburua izan da aldakuntza linguistikoen artean eraginak nola
gertatzen diren aztertzea, eta baita nola gertatzen den dialekto batzuen
formen hedapena besteetara . Hedakuntza geografiko hau ezaguna da maila
haundian (makro-mailan), baina ez dakigu zehazki nola sortzen den
mikro-mailan . Interesatzen zaiguna da jakitea norbanakoaren mailan nola
gertatzen den transmisio hau, ondoren eremu haundiagoetara hedatuko
baita .
Egokitzapen linguistikoaren teoriaren bidez azaltzen dira bilakabide
hauek . Teoria honek diosku hiztunak egokitzen direla bat bestearekiko
norbanakoaren hizkuntz ereduak murriztuz eta besteen ezaugarriak
hartuz 3 .
Edozein kasutan, beti ohitura bilakabide bat suertatu behar izan da,
normalean ez baita hitz baten ebakera aldatzen, ez badugu lehenago hitz hori
entzun modu ezberdinean ebakia . Argi dago, honenbestez, aurrez-aurre
gertatzen den interakzioa beharrezkoa dela lehenengo pausu batean, hain
zuzen ere maila honetan suertatzen baita egokitzapena .
Irrati eta telebistaren eraginez, dialektoen arteko adaptazioaren
ordez, kopia edo imitazioa sortzen da ; kasu hauetan dialekto lokalaren ta
estandarraren arteko urruntasun linguistikoa nahiko nabarmena da .
Bestaldetik, azpimarratu behar da, ezaugarri guztiak ez direla
berdin hedatzen, batzuk besteak baino abiadura haundiagoz zabaltzen
baitira ; halaber, ezaugarri batzuk besteak baino nabarmenagoak dira eta
lehenago hedatzen dira . Badirudi ezaugarri nabarmenak lehenago hedatzen
direla, nabarmenak ez direnak baino 4
3 Oro har, esan daiteke ezaugarri bat hedatu dela, edo barreiatua (difusoa)
suertatu dela, hiztun batek erabiltzen duenean hizkuntz ezaugarri konkretu bat,
barietate horretako jatorrizko hiztunengandik aparte daudenean . Adibidez, USA-n
bizi den Bretaina Handiko bikote batek, bere etxean ingelesa amerikarraren
ebakera erabiltzen duenean, amerikarrik ez izanik aurrean .
4 Zentzu honetan egindako azterketek horrela frogatzen dute ; adibidez Londres-ko
ebakeraren eragina ekialdeko
herrietan oso nabarmena da . Hedakuntzaren
adibidetzat /h/-ren erorketa daukagu : ekialdeko herrietako fonema hau ebakitzen
zen baina Londres-tik hedaturiko ezaugarria da fonema honen galera ekialdeko
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Euskarak, bi hizkuntza nagusirekin du harremana, gaztelania eta
frantseserarekin . Mugaz honunzko hiztunek, eta bereziki Ultzamakoek,
gaztelaniarekin izan dute harreman zuzena, horregatik hurrengo lerrootan
elkarren arteko eragiketa aztertuko dugu .
Hedakuntza fonologikoaren adibidetzat, gaztelaniaz sortutako
yeismoa-ren ebakera dugu . Fenomeno honen hedapenaren azterketa,
ordez
-igurzkari palatala /j/, albokari sabaikaria den /e /-ren
ebakitzea-, bilakabide interesgarria da faktore sozialekin erlazioa duenentz
argitzeko . Gaur egun, gaztelaniaz, yeismoa-ren hedakuntza ia erabatekoa
da, eta fenomeno honen zabalkundean talde sozialaren estatus ekonomikoak
izan duela eragin gehiena pentsa dezakegu . FRANCISCO MARCOS-ek
(1979 :35) Galician sortutako yeismoren hedakuntzan, hiriko burgesia
izan zela eragilea frogatu du ; herrietan, ordea bi fonemen arteko
ezberdintasuna mantentzen zelarik.
Euskararen kasuan, euskaldun berrien bidez hedatzen ari den
ezaugarria dugu hau . Euskarako ezberdintasun eza hau gaztelaniaz ere
ezberdintasunik egiten ez dutenengan aurkitzen da ; eta gaztelaniaz oposaketa
mantentzen dutenek, euskaraz ere egingo dute . Gaur egun euskaldun
zaharren artean ez dago yeismo-rik, baina gerta daitekeen zerbait da
komunikabideen eraginez etabar . Hizkuntz ukipenaren ondorioz sortutako
interferentzia izango litzateke .
Aski frogatuta dago, prestigioaren faktoreak eragin haundia duela
interferentzia linguistikoetan . Hizkuntza bati atxekitzen zaion prestigio
altuagoak eramango ditu hiztunak hizkuntza horren formak erabiltzera,
estatus sozialaren seinaleak direlako .5

Gaztelaniaren sistema fonologikoaren beste interferentzia bat, [t ]
eta [ts ] fonemei dagokiena da . Arrazoi soziolinguistikoak eta sistemari
dagozkionak direla-eta lehenengo fonemaren desfonologizazioa suertatzen
ari da, gaztelaniaren afrikatua nagusitzen doalarik ; gaztelaniazko sisteman
[t ] fonema ez baitago . Gaztelaniazko hiztunek ere, [t] hutsa erabiltzen dute
edo [d ]- soinuen ordez, hauek zailak egiten baitzaizkie, adibidez :
[onto]
'hongo' edo [potoko] 'potro pequeño' ebakitzen dute . Aldaketa
fonologiko batzuk barruko faktoreen bidez azal daitezke, JUNGEMANN-ek

[t ]

dioenez . 6

hirietaruntz zabaldua azkeneko 150 urteetan zehar . Hasierako /h/-ren galera
azeleratu da, dudarik gabe, fonologikoki bilakabide naturalagoa delako .

5 Gaztelaniaz, esaterako, barra barra ikus ditzakegu honelako adibideak,
ingelesezko hitzak mailegatzen ditugunean, beraien kideak izanik : adb : staff,
shoping-center, handicap . .
6 'En último análisis, todo sistema fonológico y todo cambio fonológico no
provocado por factores 'externos' (esporádicos y temporales), pueden ser
remontados a la acción de tres factores 'internos' (universales y permanentes) :
El primero es la necesidad de comunicación, que en el terreno fonológico lleva a
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VII .1 .1 .

Bitarteko formak

Dialektoen arteko egokitzapena sortzen denean, irregularitateak
sortu ohi dira . Batzuetan egokitzapen partzialak suertatzen dira, eta
hauetan transmititzen den forma ez da nahitaez berdin transmititzen
dialekto hartzailean . Kontutan hartu behar da egokitzapen bilakabideak
izatean,
disimilazioak sortzen hasten direla beste hiztunekin, ez da
imitazioa begi itxiz gertatzen . Horregatik, hasierako momentuan bi formen
erabilpena suerta daiteke, eta gero denbora pasatu ahala forma baten
maiztasunak areagotzen joango dira .
Dialekto batetik bestera hedatzen diren ezaugarriek ondorio
linguistiko konplexuak izan ditzakete . Hauen artean aipatu behar dira,
bitarteko formen garapena, hiperzuzenketa eta hiperdialektalismoen
garapena.
Aurrean esandakoa laburbilduz, dialektoen arteko egokitzapena
burutu gabea gertatzen denean, hiru modu ezberdinetan suerta daiteke :
a) Hiztun bakoitzaren aldaera beste hiztunek erabiltzen dutenarekin
txandakatuz . Adib . Etxalekun aipatutakoa, nahiz amak esenea esan,
alabek (Iruñan bizi direnak) erabiltzen zuten modura erantzuten
zuen, alegia, esnea .
b) Beste hiztun batzuen aldaerak erabiliz hitz batzuetan, baina ez
besteetan . Adib . Arrarasko hiztun batek maizago egiten zituen
ebakerak -i-n beste batek baino : hospitali, balsi, Iruñi etab . Besteak
mailegu batzuk -i-n egiten zituen, lehenengoa bezala, baina ez denak .
c) Ukipenean dauden bi azentu hauen arteko bitarteko ebakera
erabiliz . Adib . Imotzen aurkitzen ditugunak, batzuetan azentu
markatua, Ultzaman bezala, eta besteetan, Basaburuko azentuaketa
lauagoa .
Aldaketarako bultzada fonologikoa izan badaiteke ere, berehalako
motibapena fonetikoa da . Hasieran lexema konkretu batean gertatzen da eta
los hablantes a distinguir unos fonemas de otros con objeto de que sean
portadores de significación . El segundo es la economía del esfuerzo que obliga a
los hablantes a tres cosas : a) a limitarse generalmente a unas pocas docenas de
fonemas en cada lengua, cuando con el correspondiente cuidado y esfuerzo
podrían producirse y mantenerse distintos un número infinito de fonemas ; b) a
usar unas mismas articulaciones combinadas diferentemente para producir una
serie de fonemas, en distinción entre fonemas cuya oposición ya es apoyada
funcionalmente por otros motivos . El tercer factor 'interno' es la asimetría
funcional de los órganos de la palabra, que es causa de que ciertas combinaciones
de articulaciones sean menos favorables que otras para la comunicación, desde el
punto de vista ya articulatorio, ya perceptivo' . (JUNGMANN : 1956)
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gero areagotzen da hitz multzo batera zabaltzen delarik . Bilakabide hau
eraginkorra suerta daiteke, aldaketa fonologikoak sortzen ez badira ere .
VII .1 .2 . Forma Interdialektalak
Dialekto berri baten eraketan, ukipenezko egoeretan gertatzen
denean, egokitzapen ez-burutua suerta daiteke . Bilakabide hau oso
interesgarria da, bitarteko forma fonetikoen garapena suposatzen duelako .
TRUDGILL-ek, bilakaera interdialektaltzat hartzen du hizkuntz lorpenean
erabiltzen den interlanguage ere . Baina orokorrean interdialektal hitzaren
bidez, bi dialekto edo gehiagoren arteko hartu-emanen ondorioz sortutako
forma berrien garapena aditzera ematen da . 7
Dialekto mota hauei dialekto mistoak derizte . Nolabait esateko,
dialekto hauetako hiztunak, ez dira sistema hauetako batera erabat
egokitzen, item konkretu batzuetako ebakerak aldatzen dituzte, besterik ez .
Honelako bilakaerak ukipenezko eremuetan gertatzen direla testigatu izan
dute geografo dialektalek, honen ondorioz forma interdialektalak eriden
direlarik transizio eremuetan . Gure eremuan, Basaburuan sortzen den u/o
eta ile txandaketa aipa daiteke transizio honen erakusgarri . (ik . 111 .1 .5 .5 .)
Honela definitzen du TRUDGILL-ek dialekto mistoa :
Mixed dialects are varieties where accomodation is taking place, but
where it has not gone to completion . We note now, however, that
there are other ways in which accomodation can also be partial .
Mixed dialects are lexically partially accommodated . (TRUDGILL
1986 : 60)
Ohartu behar da, bestaldetik, forma interdialektal hauek, ez dutela
"bitartekoak" izan beharrik, zentzu hertsi batean . Erlazio egoeretan sor
daitezkeen interakzio modu ezberdinen artean, "forma inperfektuak edo
akasdunak' sor daitezke, alegia, egokitzapenetik kanpo daudenak . 8 Adi egon
7 CHAMBERS ETA TRUDGILL-ek, egindako ikerketek erakusten dute Inglaterran
badaudela bost bokaletako eremu batzuk eta sei-ko beste batzuk, baina bi hauen
artean badago transizio eremua deritzana, zeinetan bitarteko aldaerak sortzen
diren . Hegoaldeko sei bokaletako sistema pixkanaka, iparraldera hedatzen da, eta
transizio eremu honetan (ingurune fonologikoaren arabera, estiluaren
formalitatea, maiztasuna etab) zenbait hiztunek hitz konkretu batzuk pasatzen
dituzte /u/-ren ebakeratik /A/-ren ebakerara . (ik . TRUDGILL 1986 : 60)
8 Egokitzapen

gramatikal honen adibidetzat, TRUDGILL-ek 1982 urtean Cheshireko adibidea jartzen du, klase ertaineko adoleszenteen artean suertatzen zena .
Grabatutako elkarrizketetan orain aldiko to do aditzaren erabilpen nahastua
suertatzen zen, grabaketetan / do eta he does-en formez gain, I does eta he do
agertzen ziren . Forma hauen erabilpena ezin zitzaion egotzi, inolako faktore
soziali . Beronen ustez, he do, forma interdialektal bezala garatu da honelako
formarik ez delako sortzen, ez Reading dialektoan, ez ingeles estandarrean ;
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behar dugu dialektoen arteko interakzioari . Hona TRUDGILL-en
zentzu honetan (1986 : 65) :

hitzak

Where more than two contact varieties are involved and where
genuinely intermediate forms are therefore less likely -is that
dialect contact via accomodation, with or without diffusion, is a
complex process . We must be alerted to interaction among dialects,
rather than straightforward influence, as being instrumental in the
development of interdialect.
'Interdialektal' hitza ere, lexiko mailara hedatzen da . Rekdale-ek
Sunndaleko hizketa, Osloko hiztunen egokitzapena nola sortzen zen, lau urte
hirian bizi ondoren ikertu zuen . Ohartu zen bere hiztunek zenbait forma
hibrido erabiltzen zutela, ez Oslo ezta Sunndalgo hizketan gertatzen ez
zirenak. (Ik . TRUDGILL 1986 : 63) . Hona hemen :

Sunndal

Oslo

in terdial ec t

to work

/jub/

/jobs/

/juba/

the matches

/fystiko,p/

/fystikana/

/fystikan/

Gure eremuari dagokionean, forma interdialektaltzat har ditzakegu
honako hauek : berste eta berze, beztze formak . Ultzamako euskara, bi
euskalki nagusiren artean kokatzen da : Goi-nafarrera iparraldekoan
kokatzen da, baina mendebaldekoaren ezaugarri asko erakusten ditu . Jakina
denez, ekialdeko eta GN hegoaldeko euskalkietan errotazismodun formak
dira ohizkoenak : bertze ; eta mendebaldekoan, aldiz, forma asibilatuak :

beste.

Halarik ere, Ultzaman forma errotazismodunak nagusi izanik,
zenbait momentutan bitarteko formak testigatzen dira, ez euskalki batean,
ezta bestean ere gertatzen ez direnak : berste, berze . 9 Bi forma hauetako
lehenengoak mantentzen du afrikaria, baina ez bizkarkaria, apikaria baizik
[b e ŕ s t e ] . Bigarrenean, txistukari bizkarkaria eta ez apikaria
suertatzen da [berse], hauek dira guk interdialektaltzat ditugun formak .

Mendebaldean

Ekialdean

Interdialektala

[beste]

f bertse]

[ ber ste]
berse] ( besce]

forma hau bien arteko interakzioaren bidez sortzen da . Ez da, honenbestez, forma
batua edo (fudged), baizik dialektoen harremanen ondorioz sortutako forma
berria .
9 BONAPARTE-k (1881a) Basaburu Txikian (Erasun) : etsan
transkribatzen du ; agian erlazioa dauka gu esaten ari garenekin .

(=esan)
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(GN
Ezkabarteko euskarari buruzko ARTOLA-ren aipu hau,
hegoaldea baina Ultzamerarekin ukipenean dagoena), aplikagarria da
Ultzamarako ere :
izan baita, dirudienez, era hauen arteko bil-lekua eta,
horregatik, transiziozko joera bat erakusten duten beste . bestze,
beztze . belr)ztze . bertze . .bezalako erak hemen aditzean ez dirudi
gehiegirik harritu behar denik . (ARTOLA 1985 :110)
Hau

Forma interdialektalen beste kasu bat, iritzi-ren ordainekin
sortzen dena izan daiteke ( i k . V I . 4 .6 .1) ; bi egituraren interakzioaren
ondorioz honako formak sortzen baitira Ultzaman :
1.

egitura

nola zaio?
berarl zaio

2.

egitura

nola du izena?
berak du izena

Interdlalektala
nola izena zaio?
bera zaio

Lehenengo forma interdialektalean izena eta zaio bi egituraren
markak nahasiak agertzen dira ; bigarrenean, -rŕ datiboaren morfema
galtzen da, zihurrenik beste egituran ez delako agertzen, eta aditz
laguntzailea (zaio) datibo forman doa .
Agian forma interdialektaltzat har ditzakegu, Imotzen gertatzen
diren azentu alternantziak . Batzuetan Basaburuko azentuaketa isladatzen
dute, eta besteetan Ultzamakoa . Baita ere, Muzkitz herrian, aditz honekin
suertatzen dena : Basaburuan, orokorrean, -zki da erabiltzen den
pluralgilea . Baina Ultzaman, eraman aditza eman egiten dute, (forma
sintetikoa damatxat etab) . Herri honetan, orain aldiko sintetikoan, aditz
honen bi ezaugarri hauek agertzen dira isladatuak : Basaburuko -zkipluralgilea eta eman-en aditz erroa .
Ultzama

M4N

Basaburua

-ZKI- plur .

Muskitz

DAMAZKIT

Dialektoencontinuum-arenadibidea : izenaren morfologia

Bi dialektoren arteko ukipenak barietate diskretu baten sorrera
eragin dezake . Dialekto mistoen adibidetzat daukagu Thelander-ek
proposatzen duena (ik . TRUDGILL 1986 : 93) . 10 Egoera barreiatu batean,

10Noruegako eremu batean egindako ikerketa baten bidez, erakusten du badagoela
barietate lokal bat, eta beste aldetik badago hizkuntza estandarrra, bien artean
nahiko urruntasuna dagoelarik . Bi hauen artetik sortzen den hizkera barietate
regional estandarra da ; barietate partikular honetan, Burtr á sk herrian sortzen
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zeinetan barietateen arteko continuum difusoa dagoen, bi euskalkiren
artean, bi dialektoren arteko ukipenenetik barietate berri bat sor daiteke .
Oraingoan saiatu gara, dialektoen ukipenean egindako ikerketa guzti
hauen ondorioak guk aurkitutako egoera eta banaketa geografikoari
aplikatzen .
Mikrodialektologia egitea bada ere, nahiko ongi finkatutako bi
hizkera ditugu : Basaburukoa eta Ultzamakoa . Edo hobeki esanda, isoglosa
nagusi batzuk, bi haran hauen artetik pasatzen dira, bi hizkeraren
elkarpuntua Imotz harana delarik . Honek bide ematen digu bi hizketa hauen
artean dagoen bitarteko barietatea finkatzeko . Honetarako, izen
morfologiaren ezaugarri batzuk hartuko ditugu .
Izenaren morfologiaren atalean, -a mugatzaile singularra eta -ak
mugatzaile plurala, -i eta -u bokalez bukaturiko lexemei erantsiz gero,
ondorio interdialektaltzat har ditzakegunak izango ditugu . Geografikoki
tartean aurkitzen den eremuak (Imotz) bien ezaugarriak hartzen ditu .
Basaburuan, izenaren morfologiaren ezaugarria baldin bada
singularrerako -ii, -uu, (begii, buruu) eta pluralerako : -ik, -uk (begik,
buruk), eta Ultzaman : sg . -ie, -ue (begie, burue),eta pluralerako -ik,
-uk (begik, buruk) . Imotzen singularrean : -ie, -ue (begie, burue)
aurkituko ditugu, eta pluralean -ik,-uk (semik, buruk) . (Ikus honi
buruz, izenaren morfologia atala, kasu absolutua, V.2 .2 .1 .2 .)
Argi ikusten denez, hizkeren arteko erlazioak nahiko iraunkorrak
eta sistematikoak dira . Ikus izenaren morfologiaren
atala,
determinatzailearen asimilazioa nola gertatzen den, hala nola "jerarquía
implicacional" delakoari buruzko aipuak . Eskema honen bidez, argi ikus
daiteke Imotzek Ultzamako ezaugarriak konpartitzen dituela -i eta -u-z
bukaturiko lexemei mugatzaile singularra eransten zaienean, eta
Basaburuarekin -ak mugatzaile plurala eranstean
Mapa honen bidez, aurrean esandakoa argi ikusten da :

dena, dialekto orijinala eta forma standarren arteko konbinaketan oinarritzen
dira ezaugarri nabarmenenak .
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BASABURUA

ULTZAMA
-iek
-ik -uk

-ie -ue

-uek

IMOTZ

VII .1 .3 . Dialekto berrien sorrera
Dialekto bat baino gehiago ukipenean sartzen direnean, komunitate
ezberdinak topo egiten dutelako, edota emigrazio mugimenduak daudelako,
hizketa mailan bilakabide interesgarriak suertatzen dira . Egoera honetako
ohizko paradigma "hiri berriak" deitutakoak izan ohi dira, alegia, nukleo
berriak industrializazioaren bidez sortuak . 11
Oro har, hurrengo pausu hauek gertatzen dira dialekto baten
kristalizazioan . Hasierako momentuan, egoera linguistiko arruntena honako
hau izaten da : belaunaldi zaharrenaren hiztunek, herrietatik heldu direnen
hitz egiteko modua eta jatorrizko hizkeren ezaugarriak isladatzen dituzte,
hein haundi batean .
Bigarren belaunaldian jaio direnak, nahiz hirian jaioak izan nahiz
emigranteen semeak izan, baina haurtzaroan heldu zirenak, beren
hizkeretan, gurasoen dialektoen arrasto nabarmenak erakusten dituzte .
Azkenik, hirugarren belaunaldian, hasierako inmigranteeen ilobek hitz
egingo dute bertako hizkera . Hartaz, autore honen arabera, hiru belaunaldi
behar dira dialekto berri baten kristalizazioa Iortzeko . 12
11 Hiri hauen adibide bat Hayanger Noruega Mendebaldeko hiria da . Hiri honetan
industrializazioa baino lehenago 120 biztanle zeuden 1916 urtean ; 1920 urtean,
950-ra pasa ziren, eta gaur egun 3 .000 inguru ditu . (ik . TRUDGILL 1986 : 95 eta
hurrengoak) .
12 YLLERA-ren aipu honen bidez, argi ikusten dira pauso hauek : "La
reestructuración de la gramática se vincula a la transmisión deI lenguaje de
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Dialekto berri hauen sorrerarako, murrizketa bilakabideak gertatu
ohi dira . Hasierako forma linguistikoen murrizketa nabarmena sortu behar
izan da . Aldagai hauetatik, asko desagertu dira maila berdinketaren bidez,
eta beste askotan bariante bat sortu da garaile .
Dialekto batetik bestera aldatzen duten egokitzapen modu asko daude ;
orohar, esan daiteke, hiztunak murrizten hasten direla beren hizketaren
arteko ezberdintasunak; beste barietateen ezaugarriak atxikiz, eta beren
hizketan ez-ohizkoak diren ezaugarriak murriztuz edo ekidituz . Dudarik
gabe, faktore demografikoek paper garrantzitsua jokatu dute hedakuntza
honetan . Honenbestez, argi ikusten da dialekto baten kristalizazioa sortzen
dela, hiru belaunaldiren ondoren, bitartean, egoera difusoa egon delarik .
Guzti hau, gure eremuari aplikatzen saiatzen bagatzaizkio, argi
ikusten da, eredu estandarraren eragina gero eta handiagoa dela, eta euskara
batuaren ezaugarriak, alegia hedatuen daudenak, nabarmentzen hasten
direla . Gogoratu : errotazismoaren murrizketa, [x] soinuaren hedakuntza,
yeismoa etab . Aintzakotzat izan behar da, gaurko gazteek eskoletan ikasten
duten eredua ere batua dela ; horregatik, hiru belaunaldi barru, aurrean
aipatutako egoerara hel gaitezke
Gure barietatea ezagutzen ez duen bati, Izagirreren testuak (1966)
ematen badizkiogu edo gaurregun grabatutakoak, adib . EAEL-koak edo
Nafarroako Gobernukoak ; berehala esaten du azken hauek askoz
ulerterrezagoak direla, eta Izagirrerenak askoz "kutsu dialektalagoa"
dutela, eta honenbestez zailagoak . 13 Ez dut uste transkribaketa bakarrik
dela honen arrazoia (Izagirrek hitzak elkartzen baititu etab), baizik eta
aurrean esandako honetatik zerbait sumatzen dela . Hau da, beren ezaugarri
asko murrizru dituzte, eta eredu estandarreko batzuk atxiki dituzte .
a)

Malla

berdinketa

Murrizketan eragina duten bilakabideen artean, interesgarria da
maila berdinketaren azterketa ; termino honen bidez, aldaki markatuen
murriztapena adierazi nahi da . Orokorrean, geografikoki hedatuen dauden
formak dira gehien mantentzen direnak .
generación en generación . Se considera que los adultos (a partir de los trece
años) sólo pueden introducir innovaciones menores en la gramática de su lengua :
adquisición de nuevos términos, adición de una regla, pérdida o simplificación de
reglas menores, etc ., pero no reestructurar su gramática . Por el contrario, el
niño al adquirir su lengua materna elabora, a partir de las frases oídas, la
gramática óptima para su lengua, que puede no coincidir con la de los adultos,
sino suponer una reestructuración de ésta, incluyendo las reglas añadidas a la
gramática de la generación anterior . El niño analiza su lengua y la reestructura
diversas veces antes de la edad de cinco años hasta obtener la gramática óptima
de su lengua' (YLLERA 1983 : 377)
13 Neronek frogatu dut ikastaro bat ematerakoan .
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Dialekto berrien sorkuntzan mekanismo garrantzitsua izan ohi da
mailaketa, batez ere dialektoen arteko nahasketa edo mixture dagoenean .
Bizirik irauten duen aldagaia, hiztunek aukeratzen dutenaren arabera
zehazten da ; baina orokorrean forma arruntena edota naturalena izango da
hobekien egokituko dena . Egin diren ikerketek frogatzen dute, forma
linguistikoen aukeraketan, naturaltasunak jokatzen duen papera, batez ere
hiztunen bigarren balaunaldian, eta bereziki umeengan .
b)

Sinplifikapena

Badira bilakabide asko murrizketa suposatu dutenak, eta
mailakatzearen bidez burutu ez direnak, baizik eta sinpletasunaren bidez .
Sinplifikapena hitzaren bidez, 'erregulartasunaren areagotzea' aditzera
ematen da . Termino hau modu erlatiboan erabili beharko litzateke beste
hizketei erreferentzia eginez hartu behar baita .
Honako hauek dira dialekto berrien sorreran eta hizkuntzaren
gainbeheran parte hartzen duten faktoreak . TRUDGILL izan da termino
hauek erabili dituen lehenengoa kreoleren ikasketetan . Horrela
laburbiltzen du bi kontzeptu hauen esanahia HANS-JÜRGEN SASSE-k :
Simplification is loss of external complexity, while reduction is
loss of essentials and results in defectivity . In terms of the
nineteenth century distinction between form and substance, one
could say that simplification mainly involves readjustments in
substance, while reduction involves considerable loss of both
form and substance . (HANS-JURGEN SASSE in BRENDINGER ed.,
1992 :15)

Halarik ere, ez dirudi oso argia denik bi kontzeptu hauen arteko
mugaketa . 14 Honakoak dira sinpifikazioak suposa ditzakeen bilakabideak :
1) Erregulartasun morfofonetikoaren gehiketa, batzuetan
inflexioaren galera barne delarik ; halaber, aldaezinak diren formen
areagotzea suertatzen da . Hona hemen, murrizketaren seinalagarri direnak :
paradigma simetrikoak, morfofonema sinpleagoak, eta komunztaduraz
markaturiko kategoria markatuen gutxitzea .
2) Sinplifikapenaren beste aldeak suposatzen du, edukia eta
adierazlearen arteko korrespondentziaren areagotzea ; honen bidez aditzera
14 -If 'essentiality' is the only criterion that distinguishes reduction from
simplification, the distinction is largely arbritary . Second, it is difficult to find
objective criteria for the deffinition of 'simplicity' ; what may be called simple
in one perspective may seem complex in another . Third, since loss is involved in
both cases, it can often not be decided whether a certain phenomenon must be
attributed to a reductional process ; this can only be stated for processes which
result in defectivity' (HANS-JÜRGEN SASSE in BRENZINGER ed . 1992 : 16)
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ematen da maila morfologiko eta lexikalaren arteko isladapenaren
areagotzea .
Ultzamerazsortzendensinplifikapena
Oso arruntak dira honakoak ultzameraz . Lehenengo biak oso
ezaugarri hedatuak dira, euskara bizi bizian dagoen lekuetan ere gertatzen
direna, beraz ezin da esan hzikuntz heriotzeko seinalea direla . Baina
sinplifikapenak direnez, hemen aipatuko ditugu :
1) Kasu genitiboan, soziatiboan, destinatiboan singular eta pluralaren
arteko morfemen
murriztapena suertatu da -erregulartasun
morfofonetikoaren areagotzea sortu da- honen ondorioz sinkretismoa sortu
delarik . Gaur egun, azpiko egituretan, osagarri ezberdinak dituzten arren,
-aren -en morfemak mailakatu dira eta batean bildu dira :
gizonan semiak (sg. eta pl .)
umian jolasa (sg . eta pl .)
neskakoandako (sg. pl)
gizonakin joan naiz (sg .p l.)
2) Aditzetan ere, Nork-Nori-Nor sisteman, maila berdinketa eta
murrizketa testigatzen da 3 . pertsonakoen artean . Hark-haiei dagokien
formetan : dio-diote- die-ren arteko txandaketa dago (Astete) (ik . IBARRA,
1992 : 931) . Baina gaur egun, zenbaitetan erabateko murrizketa sortu da,
eta dio forma da erabiltzen den bakarra, bai singularrerako eta
pluralerako . Beraz, -te morfema erabiltzeari utzi zaio maiz askotan :
nik hari : di-o-t
nik haiei : di-o-te-t

murrizketa -> nik hari, haiei -> diot

Halaber, nork-nori-nork sisteman, honako sinkretismo kasuak
eriden ditzakegu, orain eta lehen aldian, ( i kus . V I . 1 .4 .1 .) :
haiek-hari : di-o-te / zi-ote-n
haiek-haiei : di-ote/ zi-ote-n
hark-haiei : di-ote- ./ zi-ote -n
3) Fonema txistukarien neutralizazioa . Sei fonema txistukarik osatzen dute
euskararen sistema (hiru afrikari eta hiru frikari) .Testuinguru konkretu
batean (kasu instrumentalean), neutralizazioa gertatu da : eta /s/ eta /s /
bat izatera pasatu /s /. (Ik . txistukarien saila : IV .4 .2 .) .
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Goiko partean dauden txistukariak bizkar-albeolareak dira < z, tz >
eta bigarrenak apiko-albeolarak < s,ts > . Zentzu honetan ere, MARTINET-ek
esaten zuen, hizkuntza batean txistukari bakarra baldin bazegoen [s]
eratakoa izango zela . Bizkaia osoan gertatzen da fonema horien arteko
neutralizazioa . 15 Oraingo egoera honako hau da :

S
x

tz
tx

Bizkaieraz, bereizten ez den lekuetan <s> frikaria aukeratu dute, eta
afrikatuen artean <tz> . Sail honetan argi adierazten da murrizketa hau
intrasistematikoa izan daitekeela, edo gaztelaniaren sistemaren eraginaren
ondorioa, beste autore batzuek ere baieztatzen dutenez . (Ik . URRUTIA 1991 :
331) 16
4) NORK-NORI-NOR
sinplifikapena .

eta

NORK-NOR

sistemen

artean

suertatu

Hizkuntz ukipenean sortzen den beste bilakabide bat,
interferentzia gramatikalarena dugu . Orokorrean hizkuntza bateko hiztun
berriek, hizkuntza bat ikasten ari direnean, jeneroaren edo aspektuaren
erabileran, akats ugariak egiten dituzte .
Euskararen eremura joanez, bi sistema erabiltzen dira :
gaztelaniaren "te quiero* eta "te traigo un libro" esateko : maite zaitut eta
ekartzen dizut liburu bat erabiltzen dira hurrenez hurren ; honela
sistemaren aberastasuna agerian gelditzen delarik . Baina gaztelaniaz
marka horien zehaztasunaren beharra ez izatean eta izenorde berdinak
erabiltzen direnez, orduan euskaraz ere hizkuntzaren barruko markak
galtzen dira .
Kategoria gramatikal hau, (Nork-nor)-ena, beharrezkoa ez izanik
gaztelaniaz, euskararen sistemaren barruan ere, galtzera jotzen du .
Ezaugarri edo "tasun" markak, -alegia hizkuntzak dituen gauza garestiak
"lujoak"-, ahuldu egiten dira hizkuntz ukipenezko egoeretan, hizkuntza bat
beste baten menpean dagoenean, balio hustutze horretan zuloak sortzen
15 1930-40 urteko Euskaltzaindiaren inkestan, Gipuzkoan eta Bizkaian bereizten
den leku bakarrak Markina (=Etxeberria) eta Bolibar dira . Zarautzen ere 1960
urtean ez zuten bereizten, ezta Errenderian ere, baserrietan bai, baina kalean ez .
(Mitxelenaren klaseetako apunteetan jasoak, 1984 ikastarokoak) .
16 Egoera antzekoa erakusten du Fronteirigo-ko hizkerak : Brasil eta Uruguay-ren
mugan dagoen eremua . Uruguay-ko iparraldean garatu diren formak portugesaren
antzerakoagoak dira, espainerarenak baino . Baina eremu honetako barietate
honetan, portugesaren zazpi bokaletako sistema, espainerak duen bost bokaletako
sistemara murriztu da . Halaber, Portugesaren /b d g/ bokalartekoak,
Fronteirigon /b d g / ebakitzen dira, espaineraz bezelaxe . (Ik. TRUDGILL 1986 :

82 )
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direlarik . Esandako honen frogatzat, Ultzaman Nork-nor sistemaren galera
areagotu zen, erdararen ukipen haundia zuten herri eta eremuetan, eta
dauden arrastoak euskara biziago dagoenetan aurki daitezke (Basaburuan) .

VII .2 . HIZKUNTZ HERIOTZA
VII .2 .1 .

Hizkuntz herlotzarekin zerikusia

duten

faktoreak

Komunitate elebidun edo eleaniztun batean, hizkuntza baten
desagertzea suertatzen denean, edo gehiengo baten hizkuntzak gutxiengo
baten hizkuntza ordezkatzen duenean, hizkuntz heriotzaren aurrean
gaudela esaten da . Ordezkaketa honek, erabateko elebitasun eta
elebakartasun baten arteko transizioa inplikatzen du kasu batzuetan .
Hizkuntza baten erabateko desagertzea suposatzen duten beste
prozesu batzuk badira : kasu batzuetan hizkuntza bat, beste bat bilakatzen da
(latina, hizkuntza erromanikoak) . Besteetan, hiztun komunitate osoa
desagertzen da : Erronkariko euskaraz gertatu bezala, edo Yaki hizkuntza
Californian .
Hizkuntzalariak, lengoaiaren beste zientziekin jarri behar du
harremanetan : geografia, demografia, ekonomia, politika eta abarrekin,
hizkera baten bilakabideez hitz egin behar badu . Metodo interdisziplinarioa
erabili beharko du, azken batean gai hau «mikrosoziolinguistikari»
dagokion ekintza bat baita . Horrela ba, faktore sozio-psikologikoak
kontutan izanik, eta teoria paraleloak eraikiz, azaldu ahal izango da modu
egokian hizkuntza baten heriotza .
Edozein hizkuntzatan, hiztunen kopurua gutxitzen denean,
hizkuntzaren egituraren murrizketa ere suertatzen da, edo beste modu
batean esanda : edozein hizkuntza minorizatua denean, hizkuntza
menperatzaileak eragina du bestearen korpusean . Hizkuntz minorizatuak
ospe gutxiagoko estatusa daukatenak kontsideratzen dira, nahiz eta
batzuetan termino hau erabiltzen den hiztun gutxiago duen hizkuntza bati
erreferentzia egiteko . Gure interpretazioan, hizkuntz minorizatuak
lehenengo sailkapenaren barruan egongo dira, alegia, desabantaila
ekonomiko, sozial eta kulturalak erakusten dituztenak dira guretzat
minorizatuak .
Jakina denez, zapalkuntza luzeak, etnikoak, arrazazkoak nahiz
erlijiosoak talde baten konnotazio txarrak areagotzea suposatzen du . Hau
dela eta, talde horietako pertsonek talde horrekiko partaidetasuna ukatzen
dute batzuetan, maiz hizkuntzarekiko jarrera ezezkorra ere erakutsiz .
Argi dagoenez, hizkuntz heriotzean parte hartzen duten faktoreak
ezberdinak izan daitezke . Honako aspektu guzti hauek daukate eragina
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1 . Aspektu politikoak.
Industrializazioaren indar ekonomikoa eta sozialak hirietako
zentralizazioa ekartzen du ; honek hizkuntza nazionalen garapena
ahalbidetzen du, eta hein berean hizkuntz minorizatuen kontra
jokatzen du .
2 . Aspektu soziologikoak edo sozio-psikologikoa .
Norma estandarren adaptazioak identitate arazoak sor ditzake :
herriminez egoten diren emigranteek adibidez, inferioritate
konplexua izaten dute maiz askotan, eta honek eragina izaten du
hizkuntzaren erabilpenean . Batzuetan jatorrizko hizkuntza
baztertzera ere heltzen direlarik .
3 . Aspektu soziologikoak .
Hizkuntz heriotzak, diglosian dauden hizkuntzen egoerari egiten dio
erreferentzia eta ez elebitasunari . Diglosia egoeran menperatua den
hizkuntza, azkenean pidginizazio prozesuan sartzen da .
4 . Aspektu linguistikoak
Hizkuntz heriotzak arlo linguistikoaren maila guztietan du eragina .
Badirudi hurrenkera honetan suertatzen direla eraginak . Lehenik,
maila fonologikoan ; maila honetan erregela fonologikoak hautazkoak
bihur daitezke, ziurtasun fonetiko eza ekartzen dutelarik .
Maila morfologikoan, erregelen murrizketa suertatzen da, ondoren
sintaxian eta lexikoan ere eragina izanik ; eta azkenik estiloan ere,
opzioen murrizketa suertatzen delarik .
Euskararen egoera ere, zoritxarrez, ez da aipatutako guzti honetatik
asko aldentzen ; erdararen eragina gero eta nabarmenagoa da, eta maila
guztietan aurki daitezke osasun txarra duten hizkuntzen ezaugarriak . Maila
zehatzagora joanez, guk azterturiko hizkera, ultzamera, zeharo heriotz
bidean ez badago ere, hiztun murrizketa nabarmena jasan du azken urte
hauetan .
Agi denez, hizkuntza baten erabilpen urriak, forma linguistikoen
erabilpen eskasa ere ekarriko du . DORIAN-en hitz hauek argi adierazten
dute kontzeptu orokor hau :
any language which continues to be spoken by only a very few people
will exhibit a much reduced form as compared with the same language
in vigorous use by a rich linguistic community (DORIAN 1981 : 24)
Edozein hizkuntza minorizatua denean, hizkuntza menperatzaileak,
bestearen korpusean eragina izaten du . Orokorrean hizkuntz heriotzeko
egoeran suertatzen diren interferentzia garrantzitsuenak, estrukturan eta
funtzioan suertatzen dira :
a) Lexiko mailan, hizkuntza menperatzaileak menperatuan sartzen duen
lexiko pila izaten da hizkuntzaren desagertzea suposatzen duen lehenengo
fenomenoa .
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The vocabulary of a language, considerably more loosely structured
than its phonemics and its grammar, its beyond question the domain
of borrowing par excellence (WEINREICH 1954 : 56)
b) Oro har, mailegatzen diren hitz berriak ez dira ongi integratzen sistema
fonologikoan eta gutxiago morfologikoan, ez dute hizkuntza menperatuaren
sistema aberasten, bakarrik hizkuntza autoktonoa ordezkatzen dute . 17
c) Kontzeptu arrotzek autonomoak ordezkatzen dituzte .
d) Atzizki edo aurrrizki autonomoak ez-emankorrak bihurtzen dira, eta
beste hizkuntzetatik mailebatutakoak erabiltzen dira .
e) Sintaxi mailan, esaldi menpekoen desagertzea izaten da fenomeno
aipagarriena . Batzuetan esaldi mota hauek zeharo desagertzen dira, eta
besteetan pixkanaka gutxitzen doaz . Egia da, -beste hizkuntzetan
suertatutako fenomenoa delako-, bilakabide hau egoera hauetatik kanpo ere
sor daitekeela, baina harrigarriena da, alderantzizko fenomenoa ez dela
hizkuntza hauetan sortzen .
VII .2 .2 .

Ultzamera

herlotz

bidean?

Jakina denez heriotz egoera honetara heltzeko faktore ezberdinei
egin behar diegu erreferentzia : bizimoduaren aldaketari, bilakaera
demografikoari, ekonomikoari eta politikoari besteak beste . Jakina denez,
Ultzamako hiztun askok ez dute euskararekiko balorapen onik, eta euskara
erakustea ez duela merezi pensatzen dute .
Hau dela eta, BAYLON-en hitz hauek, apligarriak dira kasu honetan
ere, ongi isladatzen baitute Ultzamako hiztunen jokaeraren aldaketa :

Un symptome sociologique de la phase termina/e du déclin est
/'absence de réactions puristes contre l'interférence massive de /a
langue dominante . Les jeunes locuteurs de la langue dominée ne sont
plus sensibles á une telle "corruption" et les locuteurs plus agés
abandonnent toute idée de les corriger. Ceci refléte un changement
d'attitude envers la langue : la langue dominée, déclinante, nest plus
considerée comme digne d'étre transmise correctement, elle perd
toute valeur symbolique . (BAYLON 1991 : 139)
17 Horrela adierazten du HANS-JÜRGEN-ek fenomeno hau Albanian mintzo
den
Arvanitika, grekeraren dialektoan : 'The elaborate integration system is lost .
Greek words are not assimilated any longer to the morphological system of
Arvanitika, but are cited, as it were, in their proper Greek form : ea to some
tileorasi 'let us watch television' (Greek tileorasi 'television', should be
integrated as tileoras) . (HANS-JÜRGEN SASSE in BRANDINGER 1992 : 71)
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Halarik ere, fenomeno honekin batera, kontrakoa ere gertatzen da,
hiztun askorengan gauza markatuak gehiegi erabiltzeko joera zabaltzen
baita; alegia, gauza exotikotzat jo ditzakegunak . Bereziki hizkuntzaren
ikasle ez-osotuengan gertatzen dira holako fenomenoak, hizkuntza jatortu
nahian edo sortzen dira . 18
Hitanoaren erabileraren areagotzea azpimarra daiteke esandako
honen ezaugarri nabarmenena bezala . ALBERDI-k egindako Ian sakonean,
argi gelditzen da hau, nahiz berak gauza bitxitzat jotzen duen :
25-30 urte bitartekoen hitanoarekiko (tratamenduekiko?)
"utziera"-ren aldean, hurrengo belaunaldikoen eskutik halako
piztuera dago. Gertaera hau bitxia eta esanguratsua da: agian
euskararen beraren garai desberdinetako egoerek zerikusi handia
izan dute gorabehera guztiokin . (ALBERDI 1986b : 486)

Hasierako kapituluan esan dugu aspektu demografikoak eta
bizimoduari dagozkienek eragin zuzena daukatela hizkuntzaren
erabilpenean . Horregatik, interesgarria da aztertzea, urte hauetan nola
suertatu diren aldaketa sozialak .
Duela 50 urte laborantza eta nekazaritza ziren eremu honetako
lanik nagusienak, Ian horietan familia guztia aritzen zelarik . Bestaldetik,
familian jende kopuru gehiago zegoen, maiz askotan osaba-izebak eta
aitatxi-amatxi ere bertan bizi zirelarik . Gaur egun ordea, jaiotza indize
jeitsiera nabarmena suertatu da Nafarroan bereziki, eta familiak
murritzagoak dira .
Honezaz gain, komunitatearen ekonomia itxia zen, eta inguruko
herri euskaldunekin izaten zuten harreman gehiena (feriak, merkatua
etab) . Gaztelaniaren erabilera eskoletan hasten zen, nahiz -sobera
ezagunak diren arrozoiengatik-, gero eta gehiago hedatzen zen bizitzaren
beste arlo guztietara .
Bestaldetik, aipagarriak dira herri hauetan sortutako herrihustuketak ; industriak jende ugari erakarri du hirietara, honek suposatu
duen bizimodu aldaketarekin . Honezaz gain, hiriko jende askok (Iruñea 20
kilometrotara dago, eta 250 .000 biztanle inguru dauka), hemen eraiki du
Dudarik gabe, hiriko eragina gero eta
bere bigarren etxebizitza .
haundiagoa da, turismorako sortu diren zerbitzuetan isladatzen delarik :
Urrizolako golf-zelaia, Iraizotzen dagoen txalet urbanizazioa, Lizason izan
zen "komunitatea" etabar.

18 Hauen artean sar ditzakegu hitanoaren erabileraren areagotzea kontestu
guztietan, 'egin' aditzaren erabilera : etorri egin da, edo diferentziak
areagotzeko : 'bokale'- 'bokal'-en ordez, 'frantses ministroa' (adjetibo-izen)
bezalako egiturak, eta lexiko mailan 'kaixo'ren erabilpena .
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Hau dela eta, bizimodu tradizionala eta turismoaren bidez sortutako
lanpostuak, (gastronomiari lotutakoak, jatetxe ugari dago) elkarren
"lehian" daude eta dudarik gabe, euskararen erabilpena jetxierazten dute .
Gaur egun, Larraintzarko eskoletan euskarazko D eredua erakusten da ; eta
bestaldetik, haran hauetan euskarazko zerbitzuak funtzionatzen du . Bi
elementu hauek euskararen berpizkunderako lana egiten badute ere,
euskara gero eta gutxiago erabiliko da kale eta etxeetan .
Ultzameraz aurkitutako ondorioak eta beste komunitateetan
sortutakoak parekatzea, interesgarri izan daiteke, bilakabide hauen balio
orokorragoa zehazteko . Horregatik bada, Gaelikoz egindako ikertzapen bat
aipatuko dugu : Eskoziako eremu batean egindako ikerketa honetan,
ezberdintasun nabarmenak agertzen ziren Gaelikoz mintzo ziren hiztun
berrien eta zaharren artean, lehenengo hauek murrizketa nabarmenak
erakusten zituztelarik . (ik . DORIAN 1977) . Honetaz gain, prozesu hauek
gertatzen ziren :
1) Forma estilistikoen aukeraketen desagertzea . 19
2) Egitura analitikoen erabilpena, sintetikoen ordez .
3) Maila berdinketa analogikoa . (izen pluralak : aditzen denborak,
baldintza, gero aldia)
Hauetako ezaugarri batzuk, hizkuntz heriotzaren ezaugarri
unibertsalak ditugu, hala nola kategoria gramatikalen galera edota
aukeraketa estilistikoen murrizketa . Forma analitikoen ordezkapena ordea,
lexemen egitura polimorfemikoa daukaten hizkuntzetan suertatu ohi da .
Aitzitik, maila berdinketa analogikoa morfologikoa edo sintaktikoa,
unibertsala izan daiteke, hein batean bederen .
Argitu behar da, ultzameraz egindako ikerketa guztia, "hiztun
osoak" direnekin egin dugula, eta ez erdi-hiztunekin (honetaz ulertzen
badugu, hizkuntza gutxi erabiltzen dutenak, edota komunitatetik kanpora
atera direnak) . Halarik ere, euskararen erabilpen urriak, familian nahiz
kalean, hizkuntz heriotzaren seinale batzuk agerian uzten ditu . Gaur
egungo euskararen osasun makala . Izan ere, hitanoaren bizitza eta
euskararena estuki loturik daude ; oro har -salbuespenak salbuespen-,
zenbat eta euskarak biziago eta bakartuago iraun herri batean, hitanoak ere
hainbat eta probabilitate handiagoa izango du delako herrian bizirik eta
osasuntsu irauteko .
Aipatuko ditut orokorrean suertatzen diren bilakabideak, eta ultzameraz
aurkitutakoak zehatzago :

1 9 Gaurko bretonerak, orain aldiko egitura sintetikoak galdu ditu eta analitikoez
ordezkatu (DORIAN 1977 : 1981)
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V11 .2 .2 .1 .

Forma

estilistikoen

murrizketa .

Jakina da ez dagoela homogeneoa den hizkuntzarik ; aitzitik,
aldakuntza sistematikoa da edozein hizkuntzaren ezaugarria . Aldakuntza
mota bat egoera eta rol sozialen arabera sortutakoa da, alegia estilo
ezberdinak sortzen dituena . Zentzu honetan, hizkuntz heriotzaren egoera
pareka daiteke pidginizazioa sortzen duenarekin, zeinetan hizkuntza baten
poliestiiismoa, monoestilismoaren alde mugitzen den . Heriotz bidean
aurkitzen diren hizkuntzek eta baita pidginek ere, egitura oso oinarrizkoak
erakutsi ohi dituzte beren sistema linguistikoetan (lexiko murritza,
oinarrizko egitura gramatikalak eta funtzio mugatuak) .
Baina ezberdintasun nabarmenak daude pidgin eta heriotz bidean
dauden hizkuntzen egoeren artean : a) diskurtsoaren egoeran eta hiztunaren
jarreran bien funtzionamendua ezberdina da . b) pidginen ikasketa eta
hizkuntz heriotz batena, oso modu ezberdinez egiten dira ; c) hiltzear
dauden hizkuntzek, pidginek baino aldakuntza fonologiko gehiago erakusten
dituzte ; aldakuntza hau hizkuntzaren erabilpen urria, eta arau sozialen
erlajatzeari zor zaio .
Kode aldaketaren ("code-switching") egoeretan, ohizkoa da esaldi
baten barruan hizkuntz menperatzailetik menperatura pasatzea edo
alderantziz . Hiltzear dauden hizkuntzetan nahiz elebitasun egoeran
daudenetan gertatzen da hau, ez da pidgin egoeretan bakarrik gertatzen . Ikus
aurrerago(VII .2 .2 .5 .) kode aldaketa erakusten duten esaldi batzuk .
Bestaldetik, hiltzear dagoen hizkuntza baten hiztunek gaitasun
lexikal eta gramatikal murritza izaten dute, adintsuagokoekin konparatzen
baditugu . Halarik ere, gehienetan gaitasun linguistiko urria ez da hainbeste
nabaritzen ; ulermenaren gaitasuna adierazpidearena baino haundiagoa
baita . Oso egoera arrunta da deskribatutako hau, ultzameraz, hiztun gazteek
ez dakite ongi mintzatzen, baina askoz ulertzeko gaitasun haundiagoa dute,
elkarrizketa errazak ulertzeko gai direlarik gehienak .
HILL-ek California hegoaldean heriotz bidean zeuden bi hizkuntzari
buruzko azterketa burutu ondoren -Luiseño eta Cupeño-, ondorio
bertsuetara heltzen da :

Speakers are still able to produce subordinated sentences or long
sentences in the proper grammatical form upon request, but they use
these forms in actual discourse at an extremely low frequency, so low
that a child learning the language might find it difficult to make
adequate generalizations about the use of these forms . The typical
pattern of the speakers is a highly restricted code, with a high level
of syntactic predictability. The modern speakers prefer to use short
sentences with a single surface predicate, and they avoid the special
constructions which are proper for subordinate clauses . On the other
hand, speakers of forty years ago, as shown in the texts which they
recorded, used subordinate clauses with a high frecuency, making
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their syntactic repertoire far more complex and unpredictable . (HILL
1978 : 46)
Jakina denez, hizkuntz menperatuak,
gehienbat 'etxeko
hizkuntzak', giro afektiboetako hizkuntzak bezala erabiltzen dira : ez dira
egokiak giro formalagoetan erabiltzeko (lana, administrazioa), eta honek
estiloa gobernatzen duten arau soziolinguistikoen galera inplikatzen du .
Gure hizkuntzari dagokionean ere, erabilpen urriak suposatu du
euskara erabiltzea egoera zehatz batzuetan, eta horregatik, egoera
diferenteen artean ezberdintzen zituzten kodeak desagertzen joaten dira eta
monoestilismoa nabarmenagotzen .
LOPEZ-MORALES-ek horrela adierazten du hau :
La comunicación se torna sŕnfásŕca, más a tono con el estilo informal .
Esta disfuncionalidad la hace inadecuada para expresarse en estilos
más cuidadosos; en estas ocasiones se hace necesario acudir entonces a
la lengua dominante . Los hablantes pierden las reglas de interacción
con respecto a los cambios estilísticos en el manejo de su lengua
(LOPEZ MORALES 1989 : 180)
Forma estilistikoen murrizketaren barruan, hitanoaren 9alera sar
genezake . Goian aipatu ditugu, galera honetan eragina izan duten beste
faktore batzuk ; prestigioa hauen artean dagoelarik . Baina honezaz gain,
erabilpen urriak hitanoaren erabilpenaren murrizketa eragin du .
Kontutan hartu behar da, elebitasun egoeretan, hiztun porzentai
haundia elebiduna dela, hiztun gehienek bi hizkuntzetan hitz egiten baitute .
Forma alokutiboak erabiltzean, derrigorrez, bigarren eta hirugarren
pertsonek beste forma hartu behar dute, eta gainera, esaldia hi izenordaina
eskatzen duen bati zuzendu behar zaio ; alegia, euskarak hiketari datxekion
aditz-joko alokutibo oso bat dauka, adizkera alokutiboak eta Nori-dunak
ezberdinak direlarik . Guzti honengatik, euskaldun berriek ere, etsi egiten
dute zailtasunaren aurrean ; sistemaren erabilpenaren zailtasunak
euskaldun berrien artean eragiten duen faktore bat da . 20
Horrela laburbiltzen dio ALBERDI-k :
Hikako tratamenduan alokutibotasunari zor zaion morfologiazko
oparotasuna . Alokutibotasunarena, euskararen aberastasun eta
berezitasun morfologiko azpimarkagarria da eta TXILLLARDEGIk (1977) dioenez, berez, izatez inongo zailtasunik ez dakarren
arren, hizkuntzak bizi duen egoera larriagatik, zama astun eta
20 Milaka euskaldun berrietatik, oso gutxik menperatzen dute aditz alokutiboaren
morfologia, eta gainera ez dirudi erabat zuzen egiten dutenik . Horietako asko,
menpetasunezko esaldietan ere egiten baitute . ALBERDI-k (1986b :485)
zailtasunaren faktorea ere aipatzen du .
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erabilgaitz bihurtzen da erregistro bakarreko euskaldunen
begietan .(1993 : 432)

Zenbaiten ustetan, ordea, hika tratamenduaren galera, aldakuntza
opagarria eta desiragarria da . Ekonomiaren printzipiotik begiratuta,
horrela hizkuntzaren bilakabide berezkoa bizkortu eta areagotzen da .
Dirudienez, euskarak ingelesaren bidea hartuko du, han ere zuka nagusitu
baita. 21
Bestaldetik, heriotz bidean dauden hizkuntzetan, gainbehera maila
guztietara hedatzen da : askotan gurasoen antroponimoak desagertzen dira,
eta horien ordez hizkuntz menperatzailearen hipokoristikoak edo goitizenak
ezartzen dira .
Frantsesak esaterako, Amerikako ingelesa sartzearekin adierazpide
afektibo eta subjetibo asko galdu ditu, hizkuntza razionalizatuz joan
delarik . Era honetan atzizki hipokoristiko, txikigarri eta peioratiboen
galera haundia suertatu da -hizkuntza baten adierazgarritasunaren
potentzial haundiena dena- hain zuzen ere . (ik. DORIAN 1981 : 117)
Ultzamako euskaraz, esandako honi buruzko adibideak aise aurki
daitezke . Adibidez, osaba-izebei, nahiz aitona-amonei deitzeko,
gaztelaniazko : tío- tía eta abuelo-abuela gero eta maizago erabiltzen dira .
Euskarak aurkezten duen beste heriotz seinale bat generoaren erabileraren
ugaritasuna da ; aurrean esan dugunez, euskaraz generoa gero eta gehiago
markatzen ari da, behar morfologiko hori sartzen doan heinean . (ik . VII .
1 .)
Era berean, pertsonen kualitateak adierazteko euskaldun zaharrek
erakusten duten ñabardura pila egiteko aberastasuna, galtzera doa modu
nabarmenean 22 . Orain forma peioratiboak adierazteko, arruntenak
bakarrrik erabiltzen dira : adib . gaixtoa, txarra, ona .

V11 .2 .2 .2 .

Egitura sintetikoen

murrizketa

Morfosintaxi alorrean, hiltzear dauden hizkuntzetan egitura
analitikoek sintetikoak ordezkatzen dituzte . Esate baterako, Bretonerak, bi
egitura mota aurkezten ditu orain aldia markatzeko ; orain egitura
sintetikoa galdu da, - infinitiboa eta pertsona hitz bakar batean adierazten
zuena-, eta egitura analitikoa besterik ez da erabiltzen .
21 ALBERDI op. cit . 485 . GEREÑO-ren (1991) jokaerari buruz ari da .
22 1kus lexiko atalean, (VII .4 .9 .5 .)'Kualitateak eta akatsak' sailean, nolako
aberastasuna dagoen : illupe, izauttue, entregue,kokiñe, marimatraka,
marimutiko, brimitxe, putrune etab . Gaur, honelako ñabardurak adierazten duen
lexikoa ez da erabiltzen .
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Fenomeno hau gertatzen da aldaketa linguistikoaren egoera 'normal'

batean ere : (latin canta + b + o > (ego) cantare habeo > je chanter +aŕ > je
vais chanter (frantsesez), eta baita heriotz prozesu batean ere . Baina,

alderantzizko prozesua ez da gertatu,
egitura sintetikok ez du inoiz
analitikorik ordezkatu, hizkuntz heriotzaren egoera batean .
Aldaketa linguistikoaren ohizko egoera batean, sistemaren
aberastasunak edo konplikazioak, sistemaren beste atal batzuen murrizketa
konpensatzen du . Esate baterako, hizkuntz erromanikoen historioan,
latinaren kasu sistemak eta ingeles zaharraren desinentziek murrizketa
jasan zuten . Baina beste aldetik, eraikuntza preposizionalak ugaldu ziren,
hitzen ordena estuago bihurtu zen eta derrigorrezko artikuluak sartu ziren .
Baina estrukturaren galera suertatzen denean, inolako
konpensaziorik gabe, berau hizkuntz menperatuen ezaugarria izan ohi da :

Les pertes structurales sans compensation se produisent quand les
langues dominées souffrent de dysfonctionnement -)'absence de
compensation par un enrichissement structure) entraine un
glissement fonctionnel vers la langue dominante . (BAYLON 1991 :

139)

Euskaraz, -eta ultzameraz bereziki-, aditzetan suertatutako
murrizketek osatzen dute esandako honen adibide nabarmenena ; ez da
hizkera honetako ezaugarri bakarra euskara osoarena baizik . Orokorrean
hiztunek forma sintetikoak erabiltzeari utzi diote, eta forma analitikoak
nagusituz joan dira .
Joera hau aspaldi testigatu zuen MITXELENA-k ere, eta diakronian
zehar euskararen eboluzioa nola suertatu den erakusten digu :
Así, por ejemplo, las formas fuertes, sintéticas, del verbo no han
cesado de perder terreno ante las formaciones perifrásticas; el pasado
se ha convertido en un "imperfecto perdiendo el valor aorístico que en
otros tiempos podía tener (. .) . De una manera general, pero no sólo en
esa área, y por tanto relativamente reciente, aunque prehistórico, en
el sentido lingüístico de la palabra . Y, con todo, el sistema de estos
tiempos, en sus elementos materiales y en su valor, es
aproximadamente el mismo en todos los dialectos vascos (SHIV 1988 :
4)

Zutabe honetako ezkerraldean jartzen ditugunak, forma sintetikoak
ditugu ; hauek gutxiago erabiltzen dira, eta hiztun gazteek ez dituzte ia
ezagutzen . Aldiz, forma analitikoak, aditz egituraketa orokorrari
erantzuten diotenak, usuago agertuko zaizkigu ; adb . ahal aditz
laguntzailearekin osatutakoek ordezkatu dituzte sintetikoak ; eta baita
aspektu burutugabekoek ere, hurrengo lerrootan ikus daitekeenez :
Sintetikoak

Analitikoak

damat

-> ematen dut
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->
->
->
->

dakarrat
dagoke
noake
goazke
V11.2 .2 .3 .

Malla

kartzen dut
egoten ahal da
joaten ahal naiz
joaten ahal gara

berdinketa analogikoa

Maila berdinketa analogikoaren adibidetzat zenbait aditzetan
sortutakoak har ditzakegu . Esate baterako, baldinkera aurrekoaren
paradigman, -ke morfema erantsi ohi zaio, baldinkera ondorioaren
analogiaz .
joain banitzeke
gelditiko balitzeke

iñen nuke
pozik egoin giñeke

Era berean, Nor-Nori aditzaren lehen aldian, orain aldiaren
analogiaz eraikitzen da herri batzuetan ; lehen aldiko -n morfema
erantsiz : 23 Edo forma alokutiboak, arrunten analogiaz sortuak : (haiekguri), diutu -> ziutu.
Lehen aldian

zafren
zaiken, zainen .
noaye

orain aldia
zait
zaik/n
noayen

Halaber, analogiari egotzi ahal zaio singularraren eta pluralaren
arteko ezberdintasunaren galera kasu soziatiboan, nahiz genitiboan ; goian
aipatu dugun bezala. Horrela azaltzen du HANS-HURGEN-ek analogiaren
hedapena heriotz bidean dagoen hizkuntza batean :
Analogy goes in all directions, suppletive forms where they do
not belong, irregularities are not observed or are applied to
forms where they do not belong. Verbs forms are confused (3rd
person for 1st person, imperative for present 3rd person,
etc .) (HANS-HURGEN, in BRENDINGER 1992 : 71)

Hizkuntz heriotzaren seinale bat izaten da bi aukera daudenean,
erregularrena hartzeko joera . Sintaxi atalean adierazi dugun -ren
genitiboaren markaren galera objetu zuzenaren funtzioa egiten duenean, eta
euskarak aukera bikoitza zuela aipatu genuen . Argi ez badugu ere morfema
honen galera hizkuntz heriotzaren seinale bat denentz, esan dezakegu
Ultzameraz behintzat, hedatuen zegoen forma, alegia -0 morfema duena-,
atxiki dela .

23 Gaurko euskaran ere aditz laguntzaileetan, forma iragankorra nagusitzen ari
da, erregularrena eta errazena delako : adib . gogoratzen dut forma hedatzen doa.
'Zerbait gogora ekartzea'-ren analogiaz sortua ; edo hain ohizkoak diren :
funtzionatzen du, kontrastatzen du etab .
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VI1 .2 .2 .4 .

Kategorla

gramatikalen

galera

Hizkuntza menperatuan, kategoria baten galera suerta daiteke ;
hizkuntz menperatzailean ez delako existitzen . Hona zer dioten HANSHURGEN SASSE-ren hitzek :
The process of morphosyntactic borrowing connected with any
situation of intensive language contact may involve "negative
borrowing" in the sense that a category can be lost in the replica
language because of its absence in the model language .
(BRENZINGER 1992 : 16)
Sail honetan, Nork-Nor aditz sistemaren erabateko murrizketa sar
genezake . Azterturiko testuen bidez, froga daiteke forma hauek maiztasun
haundiagoz erabili zirela, eta gaur egun, ordea, Nork-Nori-nork sistemak
ordezkatu dituela hauek . Aditzaren sailean 24 gazte denboran, nau, zaitu eta
horrelakoak erabiltzen zituzten, eta gaur: dire, dizut adizkiek lehenengoak
ordezkatu dituzte .
Halaber, Nor-nori aditz sisteman, maiztasun haundiena duten
formak bakarrik mantendu dira . Hirugarren pertsonari dagozkion flexioak
bakarrik gelditzen dira bizirik, (zaio, zaizu, zaie ..etab), besteak galdu
direlarik : natzaizu, zatzaizkit eta horrelakoak . Testu idatzi batean,
Asteteren katezismoan aurkitu da honelako forma bat : ni confesatzen
natzayo (B5, A51), baina hau dotrinetako forma arruntzat har dezakegu .
Kategoria gramatikalen galera suertatzen da mugagabearen
erabileran ere, beronen galeraren seinale argiak nabarmentzen dira (ik .
V.2 .10.7) . Ultzameraz, zenbait galdetzailerekin etab mugagabea erabili
beharrean, singularraren edo pluralalaren erabilpena testigatu dugu,
ondoko adibidetan frogatzen denez :
Ze emakumiak garbittu du?
Honbertze gizonei..
Zer gizonei man diozu?
Zein lekutik mintzetzen zara?
Zein lekure doaye gizon hori?
Ze oyuak!!

24 1kus Emilio Linzoainek dioena Muskitz herrian) (YRIZAR 1981 A Il : 209),
halaber, BONAPARTE-k (1881a : 59) agindutako itzulpenean : 'Berutasun batek
kiskiltzen nau' ematen du Auzan .
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Bestaldetik, euskaraz ergatiboaren markaren galera eta forma
pasibo gehiegi erabiltzea gertatzen da gero eta maizago . Guk ultzameraz ez
ditugu honelakoak aurkitu, baina oso nabarmena da gaurko euskaldun
berrien ahotan, eta aldizkari eta egunkarietan .

V11 .2 .2 .5 .

Subordlnazloaren murrizketa

Sintaxiaren alorrean, aurrean esan dugunez, menpeko esaldien
erabileraren murrizketa testigatzen da eta ia deagertzeraino heI daitezke .
Ultzameraz, esaldi erlatiboek gaztelaniaren eragina erakusten dute argi eta
garbi, hurrengo adibidean ikusten den bezala 25 :
Partid la leña que habeis recogido
Puskatu egurre bildu duztena (Ur)
Xetu egurre bildu duziena (Xuar) (EAEL1983 1 . alea : 267 zbk)
Izan ere erabilera intimo eta familiarra duten hizkuntzetan gutxiago
agertzen dira holako egiturak . Orohar esan daiteke sintaxia sinpletu egiten
dela.
Esaldi menpekoen erabilera, batzuetan desagertzeraino hel daiteke :
Le re/áchement des liens subordonnants ou la rareté des
subordonnées, loin d'étre archaiques, caractérisent des systémes
moribonds, dont les styles les plus formels disparaissent sous la
pression des langues occidentales 26
Hiltzear zeuden hizkeretan ere, -gaur egun erabat desagertu
direnetan-, gaztelaniazko sintaxiaren eragina nabarmena izan da . Gares-ko
euskalkia (mendebaldeko goi-nafarrera) aspaldian galdu zen eta gelditu
diren testu idatzi guztietan euskarazko jatorrizko sintaxiaren galera
nabarmentzen zen :
Una característica del dialecto navarro-meridional constante desde
Beriayn, Elizalde y Lizarraga de Elcano, hasta los Sermonarios (en
los de Ezcabarte menos) y demás textos manuscritos, es la deformada

25 Subordinazioaren mekanismoak murriztu egiten dira egoera hauetan, horrela
testigatzen du HANS-JÜRGEN SASSE-k : ' The most frequent type of subordinate
clause is the short relative clause . Adverbial clauses are avoided except for
those introduced by 'when' or 'if' . At the phrase level, modifiers are rare ;
genitives and adjectives are not frequently used . (HANS-JÜRGEN SASSE in
BRENZINGER Ed.1992 : 70)
26 C . Hagbge, La Structure des langues, op . cit ., p . 68) in BAYLON (1991 : 138)
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sintaxis de las oraciones subordinadas y de relativo, que siguen el
orden de las castellanas.27
Beste kasuetan, subordinazioa egiteko dauden aukereetatik, modu bat
bakarra hautatzen da, beste partikulak alde batera utziz .
Esaterako, esaldi kopulatiboek kontsekutiboak ordezkatzen dituzte ;
alegia 'eta' partikula kopulatiboa erabiliz, osatzen dira subordinazio beste
mota batzuk . Adib .
-Como tenemos mucho trabajo, no podemos venir
Lan anitz dugu, ta zein torri gara .
Esaldi kontzetsiboak egiteko, partikula bat baino gehiago badagoen
arren (nahiz, arren, -n), gehien erabiltzen dena beño da, errazena, hain
zuzen ere . Hona adibidez informatzaile batek nola erantzun zien esaldi
kontzesibo ezberdin hauei :
-Aunque no tiene mucho dinero, vive contento .
Eztu diru aunitz, biño konten bizi de.
-Aunque no leo el periódico me entero de todo
Eztut leitzen periodikua, biño enteratzen naiz denetaz
-Estoy muy gordo, a pesar de que no como nada .
Gizen nago biño guti jaten dut.
Kausazko esaldietan zergatik-en erabilera haundia suertatzen da,
gazteleraren sintaxiaren kopia zuzena
Enfadatuik zagon, zergatik haserre in dioten.
Interferentzia eta kode aldaketa
Kode aldaketaz ulertzen da, bi barietateren erabilpean enuntziatu
berberean . Gure eremuan, erdal interferentzia oso haundia da edozein
elkarrizketa arruntetan, euskaraz egindako diskurtsoan, maiz askotan
gaztelaniaz egindako esaldi osoak tartekatzen dituzte hiztunek . (ik. "kode
aldaketa'-ri buruz esandakoa V11 .2 .2 .1 .) Oso nabarmena da "zenbakiak"
esaterakoan sortzen den interferentzia, eta baita datetan ere . Hurrengo
lerrootako adibideak, bukaeran emandako 'transkribaketak" eranskinetik
hartu ditugu, nahi duguna frogatzeko aski dela uste baitugu .
-Joan giñen gu el añotreintaisietean
-EI beintiotxo demarzo hartu zen Teruel .
-Beintebajozero Teruelen
-FLveintitres de Oktubre hartu nun miña ta el diecisietedeMayo kendu
-Gutzatu . . ta aMarruecos
27 IRIGARAY, A.; 'EI tratado de oír misa euskérico, de Beriain, abad de Uterga',
FL V, 169 ; 291-294, 293 orr.
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-Eondu nitzen .. al frente de Asturias
-Biño parte mayor da kooperatiba
-Iñok etzion kasurik egin, malamente
-Julio el dia dieciseis gizasemek, ta dia diecisiete emakumek.
-Sartu zen por la puerta principal
-Ta sequramente han iyen zen makumia
-Neri eman zirete quinze mil o diecisiete mil
-Makiña patu nuen a tope ta deitzi nittun echando chispas,
-Gok ez kiñun
unicamente,
Hiztun ez-osotuengan gertatzen den beste fenomenoa ere bada, eta
Ultzameraz nahiz eta bete betean ez gertatu, ezaugarri batzuk erakusten
ditu . (ik . VIII . 3.2 .3). Hiztunek, beren hizkuntzan nahi dutena azaltzeko
zailtasunak aurkitzen dituztenean, sufritu egiten dute ; honek sortzen du
hizkuntz-patologia egoera, hizkuntzaren heriotzaren bilakabidea
azeleratuz . Honela dio HANS-JORGEN-ek :
Many semi-speakers avoid speaking a language in which they cannot
easily express themselves and which they conceive of as a
bastardized, pidginized non-language (the typical attitude of a semispeaker. "X" is not a language") (BRENZINGER 1992 : 14)

VII .3 . KONTZIENTZIA
VI1 .3 .1 .

LINGUISTIKOA

Sarrera

Dialektoa eta hizkuntzaren arteko bereziketa dela-ta, irizpide asko
izan dira erabiliak (ik . 11 .1 .1 .), kasu honetan, "irizpide ideologikoa" da
axola zaiguna . Ikerketa soziolinguistiko eta dialektologikoetan, puntu
garrantzitsuena hiztunaren hizketaren azterketa izan da, bigarren maila
baterako gelditu direlarik hizkuntz jarreraren ikasketak . Ikasketa gutxi
izan dira hizkuntzari buruzko usteak eta jarrerak landu dituztenak, are
gutxiago euskal dialektologiari buruz egindakoak . Euskal dialektologiak
izan duen ikertzaile haundienak, BONAPARTE-k, esate baterako, alde batera
utzi zuen ikuspuntu hau 28. Honi buruz MITXELENA-k zioen:

28 Atal honetan, SANCHEZ CARRION-en (1987) lan maisua : 'Un futuro para
nuestro pasado' aipatzea ezinbestekoa da. Lan honetan
agertzen diren
kontzeptuak zeharo baliogarriak dira honetarako, bereziki 'EI equilibrio
lingüístico' (103 or), 'La diglosia', 'La lucha lingüística' kapituluetan agertzen
direnak .
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Importa señalar que de ningún modo se basó en la conciencia
lingüística de los sujetos interrogados, sino que alguna vez advierte
expresamente que va en contra de ella . (SHLV 1 1988: 9)

Gure lanean ikuspuntu honi nolabaiteko garrantzia eman nahi izan
diogu, zeharo ados baikaude PRESTON-ek dioenarekin :
The study of non-linguistic perceptions of language variety permits a
fuller understanding of the role of language awareness in a speech
community and supplements attidute and production studies in a
number of ways. (PRESTON 1988 : 474)

WEINREICH-ek ere, bere ikerketetan, kontutan hartzen ditu hiztunaren
jarrerak :
Por eso Weinreich acepta las propias apreciaciones del hablante como
un criterio complementario en el dominio de la psicología social del
lenguaje (ALVAR 1975 : 51)

Atal honetako gure helburua hiztunak, bere tresna linguistikoari
buruz daukan kontzeptua aztertzea da. GIMENO-k (1990 : 154) ongi
dioenez: 'La actitud lingüística se determina mediante un índice afectivo,
cognoscitivo o conativo de las reacciones evaluativas, hacia las diferentes
variedades lingüísticas' . Hiztun guztiek beren hizkuntzari buruz jarrera
ezberdinak hartzen dituzte, nahiz askotan iritzi horiek agerian ez erakutsi .
Gainera, kontzeptu hauetatik sortutako balorapen ezberdinak, beste
esparru batzuetara hedatuko dira . 29
Batzuetan, hizkuntza bereko hiztunen artean, komunikazioa
zailtasunez gertatzen da ; hau dela eta hiztunek hizkeren ezberdintasunez
kontzientzia hartzen dute . Hiztun arruntak ohartzen dira beren mintzatzeko
modua ez datorrela guztiz bat besteek dutenarekin ; askotan ezberdintasun
gradualen eskala bat aplika daitekeelarik : familiaren artekoa, herriko
biztanleen artekoa, inguruko herrikoekin, urruti dauden herrikoekin etab .

29 ALVAR-ek dioenez :

Desde su conciencia personal cada hablante es un juez que puede dirimir pleitos . Y
esto afecta de manera decisiva al futuro de las hablas que se cotejan . Porque,
muchos hablantes no ven en su instrumento lingüístico otras cosas que el vehículo
de comunicación inmediata (. .) pero hay muchos que se consideran integrados en
un suprasistema . (ALVAR 1975: 102) ABAD-ek (1983 : 295) ere iltze berean

jotzen du: 'Rona, igualmente, subrayaba que las actitudes lingüísticas también
forman un sistema ; una actitud es la asociación de una creencia más un hecho
lingüístico' . Bestaldetik, hona jarrera linguistikoari buruzko definizio mentalista :

'Attitude is considered as an internal state aroused by stimulation of some type
and which may mediate the organism's subsequent response .' eta

'behaviorismoaren' eskutik datorrena aztertzeko ikus FASOLD (1984 : 147) .
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Hiztunen jarrera hizkuntzarekiko ere ez da berdina, batzuek beren
hizkuntzan komunikatzeko bide bat besterik ez dutelako ikusten ;
besteentzat ordea, hizkuntza eskualde edo herrialde batekin identifikatzeko
modua da . Hauetatik kanpo, beren hizkera mesprezatzen duten batzuk era
badaude, eta besteak zeinentzat, hau nortasun linguistikoaren indartzaile
bihurtzen den .
Guzti honek, gizaki bakoitzarengandik baino urrutiagoko eragina du,
gizarte baten psikologia baldintzatzera heltzen baita . Hiztunen
kontzientziak autoafirmazioa edota alienazioa sortaraz baitezake,
horregatik hizkuntzaren bidez jarrera kulturalen eremura helduko gara .
Gainera, hizkuntzarekiko balorapen hauek aldaketa liguistikoaren eragileak
dira . Ikerketa soziolinguistikoek zehaztu dute, konnotazio sozialak aldaketa
linguistikorako pizgarriak izaten direla :
Las variaciones de forma y de pronunciación pueden contener
connotaciones sociales de las que el hablante puede o no estar
plenamente consciente, pero que son susceptibles de afectar al
desarrollo del cambio lingüístico ; por otra parte, nuestra
descripción del cambio no estaría completa, si omitiéramos el hecho
de que la lengua no se adquiere como un producto determinado, sino
que cada niño tiene que recrearla en su totalidad . (LYONS 1975 :

319)

Azpimarragarriak suertatzen dira 'jarreren' alorrean egin diren
lanak, hurrengo ikerketetarako bideak irekitzen ari baitira . 30 lkerketa
hauen ondorioz esan daiteke, hizkuntza batekiko jarrerek eta usteek pisu
gehiago izan dezaketela irizpide arrazoituak baino . (ik. ROTAETXE 1988 :
129) Bariable guzti hauek erlazionatuak daude "rol ideologizatuekin" edota

30 Ikus LOPEZ MORALES (1979 : 109 orr. eta hurrengoak) 'Velarización de /rr/
en el español de Puerto Rico : índices de actitud y creencias", Aztertutako
aldagaia honako hau izan da : /RR/ belarizatuaren ebakera Puerto Rico-ko
espaineran, hiztunen jarrerak eta usteen indizeekin erlazionatuz . Ikerketa zehatz
hau, ikasleen artean egin zen, lau aldagai bereiztuz : 1) sexua ; 2) zein eskola?;
3) zein fakultate? ; 4) jatorri geografikoa . Aldagai linguistikoari zegokionez,
frogatua zegoen IRRI-ren belarizazioa, ebakera herritarraren ezaugarritzat
hartzen zela, eta honenbestez sozialki estigmatizatutako aldagaia zela . Hipotesia
zen, bilakabide honi buruzko gehienen jarrera ezezkorra zela .
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"ideologia linguistikoarekin" . 31 Alor berbera jorratzen du LIDIA PONS I
GRIERA-k, Cataluña-ko haran batean egindako ikerketan . 32 :
Aipaturiko jarrerak determinatzeko bideak, zuzenak edo
zeharkakoak izan daitezke . Metodo zuzenak aplikatzeko, galderei
erantzuteko prest egongo diren hiztunak beharrezkoak izango dira . Metodo
zuzenen artean teknika ezberdinak erabil daitezke : galdetegiak,
elkarrizketak eta obserbazioak izaten dira ohizkoenak .
Hurrengo lerrootan orain arte dialektologia hautemailea 33 erabili
dituen teknika zehatz batzuk aipatuko ditugu, laburki bada ere :
1 . Beste eremuekiko ezberdintasun eta antzekotasunen zehaztapena ;
erantzunak eskala baten arabera marka daitezke (berdina - ezberdin
xamar - ezberdina - ulertezina, oso ezberdina)
2 . Herrialde bateko eremu dialektal ezberdinen zehaztapena, zenbat
eremu uste dute daudela? . Mapetan eremu ezberdinak marraztea
eskatzen zaie (batzuetan, grafiko konputerizatuak erabiltzen ziren) .
3.
Beren hizkerari buruz duten iritzia ; zuzentasuna, hizkera
atsegina den edo ez . Geografia kulturalaren teknikak erabiltzen dira
eremuen graduaziorako, erresidentzia aldaketaren nahia etab .

31 Aipagarria da, zentzu honetan, 'Atlas Lingüístico de Andalucia'-ko ikerleek,
230 herritan egindako honako galderari emandako erantzunak : Zein hizkuntzatan
hitz egiten duzu? . Hauetatik, bakarrik 46 herritan %20-ak 'andaluz' erantzuna
eman zuten . Beste kasu guztietan erantzunek ñabardura zenbait zuten : 'andaluz
bajo', 'andaluz maI hablado", 'andaluz basto', 'andaluz fulero' . Osotara,
andaluz-ez mintzatzeko kontzientzia dutenak ez dira %25-ra iristen . (ALVAR
1990 : 191)
32 Lanaren helburua, hizketari buruzko balorapena egitea da da, honako galdera
hauetan oinarrituz : a) -Hiztunek hizketari buruz duten iritzia, b) -Hiztunen seme
eta gurasoen hizketaren balorapena, beren hitz egiteko modua erreferentzi
puntutzat hartuz . Hiztunen aburuz, hurrengo puntu hauen arabera zehazten da
beraien eredu linguistikoa :
a) Hi ha un tret, más aviat imprecís, fonamentat en el prestigi de 1 "escola i
en el deis estudis de llengua catalana ; son dos aspectes que no sempre
apareixen prou separats i que par aixó no sembla convenient tractar-los
independentment.
b) Hi hau un altre tret basat en una idea de llengua catalana entesa com un
conjunt global perfecta, idealizat, más aviat imprecís i sese punts de
referencia concrets.
c)Un tercer tret se basa en la capacitat d'observació de la propia activitat
lingüística ; parteix d'una relació de contrast entre els propis habits linguistics i
punts de referencia concrets, sovint externs a l'informador. (PONS I GRIERA
1992 : 116)
33 Ik . PRESTON 1988 : Historical dialectology : 475- 504 .
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4. Aldez aurretik grabatutako elkarrizketen kokapena ; hiztunei
eskatzen zaie, entzundako hizkera bakoitzaren kokapena .
5. Beren hizkuntzaren aldakortasunari buruzko ezaugarriren bat,
nahiz anekdotikoa izan .
Aldaketa linguistikoa zehazteko beste modu egokibat jtxurako
denboran (apparent time) egindako azterketak dira . Hauek testigatzen
baitute aldaera baten erabilpen haundiago edo gutxiago hiztun zaharrengan
eta gazteengan . Nahiz eta itxurako denbora eta benetako denboraren arteko
erlazioa zehaztea erraza ez izan, zenbait ikasketak frogatu dute aldaera
baten bilakabidea, gazteen artean gertatzen diren erabilpenetan oinarrituz .

VII .3 .2 .

Ultzamako

hiztunen kontzientzia

linguistikoa

Abiapuntu hauetan oinarrituz, hiztunek beren hizkuntzari buruz
duten kontzientzia jaso nahi izan dugu, galdeketa sistematikorik egin ez
badugu ere . Gure ikerketa, elkarrizketa ugarietan eta obserbazioan
oinarritu da gehien bat ; eta berauen bidez frogatu ahal izan ditugu honako
ondorioak.
Gure ustean, hemendik ateratako datuak lagungarriak eta osagarriak
dira azterketa linguistikoan . PRESTON-en hitzetan paraturik :
(. ..) data from perceptual dialectology may be investigated in the

same ways as production and attitudinal data and that such data and
their interpretation provide important, ancillary facts about speech
communities, their boundaries, and linguistic change . (PRESTON

1988 : 502)

Hona hemen gure eremuan aztertutakoa puntuz puntu :
Beste eremuekiko antzekotasuna eta ezberdintasuna
Grabazioen bidez inolako frogarik egin ezbadugu ere, gehienak beste
euskaldun batekin topatzean gai ziren jakiteko beste eremu batekoa zen edo
ez, erabilitako azentuaren arabera 34 . Batzuetan, lexikoarekiko
ezberdintasunaz ohartzen
dira, lexikoari egozten diotelarik hizkeren
arteko ezberdintasun iturria . Besteetan ordez, mintzatzeko moduan edo
azentu ezberdinean ohartzen ziren, aldaketak azpimarratzeko orduan .
Hona hemen gure hiztunen iritzi gehienak laburbilduak:

34 Alegia, Ultzamako herrikoen artean, ez ziren gai ezberdintasuna markatzeko ;
aitzitik, gai ziren ultzamakoek, Imozkoa, Baztangoa edo Basaburukoa zen esateko,
eta alderantziz .
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a) Hiztun gehienek, eskuarki, Ultzama, Atetz eta Anueren arteko
kidetasuna azpimarratzen dute, euskara berdintsua edo berdin
berdina erabiltzen dutela
baieztatzen
dutelarik .
Azpimarragarria da hiztun batek ere Ultzamako herrien arteko
ezberdintasuna ez duela markatu . Honek iradokitzen du eremu
honen trinkotasun eta uniformitatea . Batzuek, gainera,
Ultzameraren nortasun berezia azpimarratzen dute, han
bakarrik erabiltzen dela baieztatuz .
Ultzameraren hedapena mendebalderuntz Ilarregiraino
iristen da ; kontuan har administratiboki ere, Ilarregi herria,
Ultzama eta Basaburuaren mugan dagoela . Harrigarria egiten
zaie gehienei hain hurbil dauden bi haranen arteko
ezberdintasun nabarmena ; hiru kilometro besterik ez baitago
herri batetik bestera, inolako mendi katerik gabe eta errepide
eroso baten bidez lotuak . Hona hemen gehienon iritzien arabera
marraz daitekeen eremuen banaketa : Atetz, Anue eta Ultzama
batera joango lirateke, muga Ilarregiraino hedatuz .
b) Baztanera eta Ultzameraren arteko kidetasuna eta
antzekotasuna aitortzen dute gehienek ; beren eremutik
hurbilena, edo ulerterrezena dela gehienon ustea izanik . Beste
batzuek, "Frantziako kutsua" hartzen diote baztanerari,
"diferentexeagoa" dela diotelarik .
c) Basaburuko haranean : Beruete, Arrarats eta Igoako hizkerak
dira gehien urruntzen direnak, eta hitz egiteko modu
ezberdinena erakusten dutenak . Basaburuko erdialdean daudenak
(Erbiti, Gartzaron, Beramendi etab), lotu litezke Imozko
herriekin ; hauek nahiko ezberdinak dira haien ustez .
Hurrengo mapa honetan, hango hiztunen ustezko eremu dialektalen
banaketa, -graduaketaren bidez- agertzen da . Kontuan har, hurbilen dauden
eremuak ez direla antzekoenak . Esaterako Basaburuak eta Ultzamak 3 eta 1
zenbakiak daramatzate, nahiz elkarren hurbilekoak izan :
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Beste kapituloetan san bezala, Ultzamako hiztunek gehienetan
lexikoa azpimarratzen dute eremuaren barruko ezberdintasun iturri
bezala . Beraientzat, honako lexemak dira azpimarragarrienak, Basaburuan :
hitz egin, esan, aurrean eta atzean eta Ultzaman : yolas ein, erran, altzine,
gibela.
Ultzaman ateratako datu guzti hauek, etnotestuen bidez lortu ditugu,
hau da -komunitate batek bere hizketari buruz egiten dituen berbaldiakaztergai izan dira . Jakina denez, etnotestuen bidez, hizkuntzei ematen
zaizkien balore esanahigarriak agerian gelditzen dira, besteak beste .
Halaber, lexiko zehatz baten bilakabidea argitzen digute, eta gainera esaten
digute zein motatako konnotazioak dituen hiztegi horrek . Honezaz gain,
hizkuntzei eta baita hitzei ematen zaizkien balore identifikatzaileak
agertzen dira, - hiztegi zehatz baten erakarpen edo baztertzearen bidez- .
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Hiztunek erabiltzen dituzten hitz horiek eraginkortasun haundia
izan ohi dute ; gehienetan entonazioak eta joskerak dutena baino gehiago ;
jendearen identitatea adierazten dutelako . Honezaz gain, hitz hauek adierazi
ohi dute zein den hiztunen hitz multzo bereziena edo apartago dagoena .
NOEL-ek, hitz hauetan argi adierazten du hitz multzo hauen balorea :
11 est ainsi étonnant de constater comment quelques dizaines de mots á
peine, reconnus par les locuteurs comme leur étant spécifiques et
renvoyant sémantiquement aux réferents d'identité suffisent á créer
le sentiment dun lexique régional, voŕre dune langue régionale, et
peuvent servir de creuset á l'élaboration, au maintien et á la
réactivation des sentiments d'appartenance. (PELEN 1992 : 720-21)
Batzuetan, aldaketa fonetikoak ere aipatzen dituzte : p/f -esaterako,
Erason, perratu eta Oskotzen, ferratu .-, edo, bereziki, x/y-ren artekoak,
(xoan/yoan) edota errotazismoa (erran/esan) . Azentuaketa ere
azpimarratzen duten ezaugarria izan ohi da, nahiz eta nola zehazten den ez
duten jakiten . Kasu batean, Ultzamako azentua "sekoa" zela zioen hiztun
batek .
Besteetan, hiztunak, aldaketa morfologikoez ohartzen dira . Beraiek
diotenez, Itsason (Basaburuan), esaterako, hitz guztiek i-n bukatzen dute,
asimilazio eta murrizketa bilakabideei erreferentzia eginez : mendin, itxin,
etab . Edo aditzaren morfologiaren sailean, Ultzamako ezaugarri bezala,
Oskozko batek ahaleraren aditzen forma pleonastikoak aipatzen zituen
Ultzamako euskarari erreferentzia eginez : "Ultzamako horiek, beti in
zakezuke, jan zakeguke, haietaz irri eginez bezala"
SILVA-CORVALAN-ek dioenarekin erabat ados gaude . Gure hiztunek
ere, ez digute inoiz ezberdintasun sintaktikorik aipatu :
De los síntomas lingüísticos, el más importante es el léxico, al que
todos acuden con mayor frecuencia para sus evaluaciones, y le sigue a
una distancia considerable la pronunciación ; la sintaxis, en cambio,
apenas si desempeña papel alguno en el proceso (SILVA-CORVALAN
1988 : 40)
Praktikan hiru elementu hauen arteko lotura sortzen da :
kontzientzia linguistikoa, tokian tokiko hiztegia eta identitatearen
erreferentzia . Fenomeno hau arrunta da, zeren hizkuntza ezberdinak
praktikan daudenean, kasu honetan bezala, markadore lexikoetan
oinarritzen dira kontsiderazio nabarmenenak, hiztunek azpimarratzen
dituzten lexikoaren elementu espezifiko eta esanahigarrietan .
Dudarik gabe, batzuetan hiztunek aipatzen zituzten arrazoiak, ez
zuten oinarri haundirik ; esaterako, ezberdintasunak aurkitzen zituzten,
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aldaketa bat ere ez dagoen herrien artean . 35 Azken batean hiztun hauek
isladatzen dutena honako hau da : hitz egiten duten hizkera beren herrian
bakarrik mintzátzen dela . Iritzi hauetan argi dagoena da beren hizketaren
'idiosinkrasia' azpimarratzeko gogoa eta aldi berean autoafirmatzeko
modua . Oso ohizkoak dira holako iritziak dialektologian egin diren mota
honetako ikerketetan . 36
Dudarik gabe, hiztun bakoitzaren gaitasunak elkarren arteko
ulermena baldintzatzen du . Hurrengo faktore hauek ere garrantzia haundia
izan ohi dute : beste hizkera entzuten egondako denbora, heziketa maila,
interesa, eta ulertzeko borondatea . Batzuetan esaten denean ez dutela
ulertzen, ulertzeko borondate eza da honen azpian dagoena .
Bestaldetik, badirudi norberaren hizkeran izandako gaitasunaren
mailak areagotzen duela beste hizkeren ulermena ere . Hala ba, gehienok
Ultzamaren eta Basaburuaren arteko ezberdintasunean ados bazeuden ere,
nolabaiteko graduazioa bazegoen ; batzuentzat zeharo ulertezina izatetik,
pixka bat aldatzen zuela esatera . Orokorrean, lehenengo hauen baieztapenak
euskararen erabilpen urriarekin erlazionatuak zeuden .
Gaitasun honetaz ALTUNA-k ez du zalantzarik : 37 MITXELENA-k ere
euskalkien arteko aldea gutxiesten du, eta borondatearen garrantzia
azpimarratzen du :
El mismo criterio de la posibilidad de comprensión mutua entre
hablantes de variedades distintas, que es al que con más frecuencia se
suela apelar, es de dudoso valor ; la comunicación mutua depende en
alto grado del 'don de lenguas', esa capacidad peculiar hecha de
versatilidad y mimetismo, de los interlocutores en contacto . Es
sabido, por otra parte, que lo que en un primer encuentro resulta

35 Hiztun batek zioen (aita Oskozkoa zen eta ama Etxalekukoa) bi herri hauen
artean ezberdin mintzo zela ; agian batek: kartxayezu kuaderno hau eta besteak :
kartxanl. Agi denez, ezberdintasun morfologiko bati egiten zion erreferentzia .
Gerta zitekeen baita ere, ez zekiela nola zehaztu ezberdintasun hauek . Batzuek ia
etxe batetik besterako diferentzia markatzen zuten . Edo Gartzaronetik Erbitira
ere aldaketa zegoela, (0'5 Km distantzia) egonik .
36 ik. ALVAR-ek dioena (1975 : 96) . 'Tenemos pues, que la conciencia lingüística
de los hablantes andaluces manifiesta una fuerte identificación con su dialecto,
aunque a veces asomen connotaciones despectivas . Y es que unas hablas como
éstas, muy diferenciadas de la lengua común, sirven para acentuar el sentido
dialectal de la gentes que las emplean ; más aún crean una autoafirmación de
personalidad que les hace desdeñar todo aquello que les es dispar' .
37 ik. ALTUNA, P . ; 'La lingüística aplicada a la enseñanza deI euskera y la
enseñanza en euskera', 11 Semana de Antropología Vasca, La Gran Enciclopedia
Vasca, Bilbao, 1973, (167-257), 170 . orr .
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ininteligible llega a ser comprensible y hasta claro tras un periodo
más o menos largo de acomodación y aprendizaje. (1988 :3) 38
Zentzu berean datoz CHAMBERS-en (1980 : 5) baieztapenak :" It
seems, then, that while the criterion of mutual intelligibility may have
relevance, it is not especially useful in helping us to decide what is and is
not a language'. MACKEY-k ere oharterazten duenez, elkarren arteko

ulermena ez da, nahitaez, bi aldetatik berdina izan behar, hiztunen
jarrerak eragin haundia duelako : 39
Izan ere, elkarren arteko ulermena ez da barietateen arteko
harremana, jendearen artekoa baizik ; jendea baita, eta ez barietateak
komunikazioan sartzen direnak . Horregatik, ulergarritasuna giza ekintza
izatean, faktore askoz baldintzatuta egongo da : motibapena eta esperientzia,
besteak beste .

VII .3 .3 .

Beren

hizkerarl buruzko

Iritzia

Eskuarki mintzatuz, Ultzamakoen iritzia beren hizkerarekiko ez da
oso baikorra ; esandako hau erlazionatua dago, dudarik gabe, euskarak
hizkuntza bezala duen estatusarekin, eta erabilpen urriarekin .
40
Aunitzetan ospea izaten da aldaketa linguistikoa baldintzatzen duen
arrazoi bat . Baina iritzi linguistikoek batzuetan egiazko egituretan izan
dezakete oinarri, eta beste askotan batere motiborik gabeko usteetan .

38 MITXELENA ; 1988, 'Sobre el pasado de la lengua vasca' in
ASJUren gehigarriak, 10 . zb . Donostia .

SHLV

1-74,

39 MACKEY, William Francis ; 1976, Bilinguisme et contact des langues, Editions
Klincksieck, Paris, 1976, 222 . orr . '(. .) les attitudes face á la compréhension
des langues ne sont pas toujours réciproques . Par exemple, bien que 87% des
Suédois pensent etre compris des Danois, seulement 40% de ces derniers
s'accordent pour dire qu'lls comprennent effectivement le suédois: 76% des
Danois affirment etre compris des Norvégiens, Candis que seulement 50% de ces

derniers considérent qu'íls comprennent le danois . Les touristes de Iangue
anglaise ont toujours agi comme si tout le monde pouvait les comprendre, bien
qu'ils puissent eux-mémes comprendre aucune autre langue'.

40 SANCHEZ CARRION «Txepetx»-ek,
1974an argitaratutako Ian batean :
'Bilingüismo-Disglosia-Contacto de Lenguas', ASJU VIII (1974), (3-79), 68 .
orr .Endodiglosiaren kontzeptua erabiltzen du, hizkuntza beraren bi barietateren
arteko hierarkia adierazteko ; eta exodiglosia, berriz, bi hizkuntza ezberdinen
artekoa denean . Sailkapen hau kontutan izanik, Euskal Herriko egoeran, eta
Ultzaman bereziki, biak genituzke .
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Ultzamakoek, bada, behin eta berriz errepikatzen dute hango
euskera ez dela polita, dorpea baizik, benetan polita Tolosakoa dela,
mintzaera garbia eta ulerterreza dela eransten dutelarik. 41
Gipuzkeraren nagusitasuna isladatzen duten adibide mordo bat aurki
daiteke
ZUAZO-ren liburuan(ik . ZUAZO 1987 : 146-158) . AZKUE-ren
hitz hauek, aurrean esandakoa azpimarratzen dute : "Bizkaia'n Markiñaaldekoa ta Gipuzkoa'n Tolosa-aldekoa dira entzuterik geien daukenak( . .)42 ,
edo CAMPION-en lerro hauek : "De todos los dialectos deI vascuence, el que
mejor combina las vocales es el guipuzcoano . ( . . .)"(CAMPION 1884 : 90) .
Halaber, gizpuzkeraren jatortasuna eta aberastasuna azpimarratzen ditu
LARRAMENDI-k : "( . . .) se puede decir, que este es el dialecto de más gusto,
el que se entiende con más facilidad por cualquier Bascongado, el que ha
conservado mayor copia de vocablos" 43 . Gaur egun ere, joera hau bizirik
dago . GARATE-k (1988) bere liburuaren sarreran topiko berberak
errepikatzen ditu : "Bizkaiko euskara aurpegi itsuska bainan osasun ederra
duen neskatila bezalakoa da, bihotza, birikak, gibela . . .biziki osasuntsu
dituen neskatxa . Gipuzkoako euskara neskatila begitarte polita da"
.(GARATE 1988 : XV)
Bestaldetik, Ultzamakoek, Basaburuko hizketari buruz duten iritzia
honako hau da: oso laster mintzatzen direla eta mintzatzeko ohitura haundia
dutenez, ez zaie ezer ere ulertzen, elisio ugari egiten dutelako . 44

41 Zehazki, honako hau esaten zidan Oskozko informatzaile batek : 'Zuk in barko
ziñuke yoan Tolosaa ta hartu Tolosakoa, du azentuat oso politte ta entenditzen du
mundu guziek' Gauza bera pentsatzen zuten Oñatikoek, IZAGIRRE-ren esanetan :
'Oiñatiarrak beren izkerakin lotsatu egiten dira : beren ustez Tolosa aldekoa da
ederrena, ta kanpokoakin itz egiterakoan berena aldatzera egiten dute ( . . .)" ik .
VILLASANTE, Luis, 1981-2 Euskara, XXVI , 922 .
42 ONAINDIA'tar J ., 'Aita Prai Bartolome, Euskal-Idazle', E-G (1955), 5-12,
(87-90), 87 . orr .
43 LARRAMENDI, P . Manuel de ; 1745, Diccionario trilingüe . ., op .cit. XXIX . orr .
44 Hierarkia honen presentzia oso arrunta da euskararen beste hizkeretan ere .
Orokorrean gainekaldean prestigiodun barietatea ikusiko du, eta azpikaldean,
prestigio gabekoa . Askotan, gainera, norbere barietatean, hierarkia horren
azpikaldean dagoela ikusirik, lotsatua gerta daiteke . FISHMAN-ek (1979)
zehazten duenez, prestigioa zaila da faktore bakar bati aplikatzea, oso aldakorra
baita.ik . FISHAMN-ek dioena (1979 : 159-160, 162)) :
'Nuestras primeras discusiones sobre las fuentes de variación y sobre los
dominios de la conducta lingüística pueden habernos preparado para darnos cuenta
de que el prestigio lingüístico no es un rasgo unitario o una etiqueta que se puede
asociar a una lengua dada bajo cualquier circunstancia . De hecho, el prestigio de
las lenguas puede variar notablemente de un contexto a otro para los mismos
interlocutores, así como de una retícula lingüística a otra en la misma comunidad
lingüística . Por esta razón de peso Weinreich recomienda que 'como término
técnico' sería mejor que restringiéramos 'prestigio' a un valor de la lengua en el
desarrollo social . ( . .)"No se trata deI prestigio míticamente invariable de una
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Ospe urriaren beste arrazoi bat izaten da, hitz berrien euskarazko
ordainak ez ezagutzea, gaztelaniaz erabiltzen baitituzte : frigorifiko,
telebisiona eta horrelakoak. Balorapen eskasaren arrazoitzat, erdarazko
hitz asko sartzen dutela eta euskara ez dakitela ongi, edo oraingoak bezain
ongi mintzatzen . Lexikoaren eremuan, gaztelaniaren eragina nabarmenago
egiten da, eta horretaz bereziki, konturatzen dira hiztunak ; MITXELENA-k
ekartzen ditu Wagner-en hitzak, aipatutako honetarako egokienak direnak :
La influencia de una lengua mayor se ejerce en lo sustancial dentro
del sector consciente de la menor, es decir, sobre todo en el léxico en
sentido amplio, con inclusión de modismos etc. En todo lo que queda
por debajo de la conciencia es, por el contrario, la lengua menor la
que actúa sobre la otra : en el sistema de las categorías gramaticales,
por una parte, y en el sistema fonológico, por la otra . (SPLV 1988 :
42)
Laburbilduz, hona nola zehatz daitekeen ultzamerazko hiztunek
beren hizketari buruz duten iritzia . Orokorrean, balorapen ezezkorra dute .
Hona hemen balorapen ezezkor honen arrazoiak zeintzu diren :
a) Gaztelaniazko hitz asko erabiltzen dutela .
b) Ez dakitela euskaraz idazten, ezta irakurtzen ere .
c) Telebistan euskaraz hitz egiten dutenean, ez dutela euskara ia
ulertzen .
d) Gaur egun euskarak ez du ezertarako balio ; interesgarriagoa da
haien ikuspuntuaren arabera, ingelesa edo frantsesa ikastea .
e) Ikuspuntu dialektologikotik, haien ustez hitz zakar xamarrak
erabiltzen dituzte : bertze, bortz. Zehaztapen haundiagoetara joanez,
honako lexemak azpimarratzen dituzte: erran eta bertze-ren
erabilpena, esan eta bost-en aldean, bigarrenak finagoak direla
baieztatuz .
f) Euskara gutxi erabiltzen dutela, gaztelaniarekin parekatuz .
Hizkerari buruzko balorapen baikorra, aldiz, beste honako arrazoi
hauetan oinarritzen dira :
a) Desagertzear dauden hitz asko ezagutzen baitute .
b) Baikortzat jotzen dute haien gurasoen euskara, oraindik garbiagoa
zelako, erdarakada gutxiago sartzen zutelako .
c) Harro sentitzen dira, haiengana jotzen denean euskarari buruz
jakiteko, haiek dakitena baloratzen zaielako .

lengua o variedad lingüística, sino más bien del destino o la suerte altamente
variables de sus hablantes'
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VII .4 . ULTZAMERA ETA ALDAKUNTZA SOZIALA

Zaila suertatzen da metodologia bariazionala, Ultzama bezalako
ingurune ez-estratifikatu batean aplikatzea . Gainera, jakina da hau
bezalako komunitate alfabetizatugabeko batek oztopo gehiago erakusten
dituela aldaketa estilistikoa ikertzeko . Bestaldetik, estratifikazioa
neurtzeko datuak zailak dira aplikatzeko, estratifikazio sozio-ekonomikoa
agertzen ez den ingurune batean, aldaketa linguistikoaren parametroak argi
ez daudelako.
Zuzenki aplikagarria ez bada ere, metodologia honek erakusten ditu,
estratifikatugabeko komunitate batek ere, erakus ditzakeela parekotasun
soziolinguistiko nabarmenak estratifikatuekin .

VII .4 .1 . Aldakuntza soziala
Aldakuntza sozialaren faktoreak adinaren faktorearekin lotuta joan
behar du derrigorrez . Adineko hiztunak dira, dudarik gabe, bertako
ezaugarriak hobekien gordetzen dituztenak, eta baita markadore gehienak
erakusten dituztenak ere .
Gure ikerketan ez dira hiztun gazteak ia kontutan hartu, umeekin
egindako elkarrizketaren batean, nahiz etxean herriko euskara mintzatu,
euskara batuaren eragina nabaritzen baitzen, eta, horregatik, ez ziren gure
lanerako baliogarriak . Ez da harritzekoa honako hau eskolaren eragina
kontutan hartzen bada ; umeak gero eta gehiago jabetzen ziren hizkuntza
batuaren ezaugarriez jatorrizkoak bigarren maila batean jartzen zirelarik .
Honen ondorioz, sumatzen da, hizkera homogeneoago bat sortzen ari
dela, eta euskalkiak batasunerantz abiatzen ari direla, oso poliki bada ere .
Komunitatean sortutako aldakuntza linguistikoa sortzen ari da gazteen
artetik. Zihurrenik itxurazko denboran egindako ikerketa batek (hemendik
urte batzuetara, gaurkoarekin alderatuz) erakutsiko luke aldaketa hauen
zuzenbidea .
Ezaugarri fonologiko batzuekin egindako ikerketek (errotazismoa,
erran/esan, (xJ/[y]) erakusten dute mendebaldeko ezaugarriak hedatzen
ari dira, hau da, Gipuzkoatik datozenak eta eredu estandarrarekin batera
doazenak .
Laburbilduz, ultzameraz aztergarria den aldakuntza soziala,
euskaldun zahar, alfabetizatugabeko, eta euskaldun zahar edo berri
alfabetizatuen artean dagoena izango litzateke . Baina bigarren talde hau ez
da gure lanaren helburua izan, lehenengoa baizik .
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Dena dela, hizkuntz aldaketa erakusten duten bariableetatik, batzuk
frogatu ahal izan ditugu Ultzamako hizkeran . Indikadoreen mailan kokatu
ahal izango genituzke gehienak ; hizkuntzalarientzat -indikadoreek- dira
talde konkretu baten partaidetza erakusten dutenak . Zentzu honetan,
Ultzamako hiztunentzat, indikadoreak dira : [j] hasierako fonema
sabaikariaren ahoskatzea : yoan, yan etab . Baita ere, errotazismoaren
erabilera : erran, bertze; lexema konkretu batzuen ebakera : aitzin, gibel,
ahaleraren erabilera pleonastikoa : dezakezuke, etab eta azentuaketa . Guzti
hauek, ez dute aldakuntza estilistikoa suposatzen -markadoreak bezalahiztun bakoitzak kontextu guztietan erabiltzen duten aldaerak dira, eta
edozein hiztunek berehala antzeman ditzakeen ezaugarriak .
V11 .4 .2 .

Aldakuntza

estilistikoa

Bi estiloren arteko harremana ikertzeko -arduragabekoa eta
zaindua-, goian aipatutako metodologia segitu da, gutxi gora behera .
Estilo arduragabekoa lortzeko, ni nintzen oztoporik haundiena
aurkezten zuena, bertakoa ez izateagatik . Hori uxatzeko, herri edo etxe
bereko hiztun bat baino gehiagoren arteko elkarrizketa antolatzen zen eta
horrela, hiztunak
giro familiarrean aurkitzen ziren ; halaber, nere
presentzia ahalik eta gutxien nabarmentzen saiatzen nintzen .
Suposatzekoa denez, beraien etxeetan egiten ziren elkarrizketa
hauek . Horrek ere zihurtasun zentzua areagotzen zuen . Bestaldetik
momentu guztietan konfidantza eta balorapen osoa ematen genion hiztunari,
gaizki mintzatzearen konplexuak ekiditeko, eta galdetzailearen eta
hiztunaren artean sortu ohi den gutxiespen zentzua uxatzeko .

Estilo zaindurako, aldiz, galdetegia erabiltzen genuen . Ohartu ginen
galdetegi hutsa erabiltzearen arriskuaz ere, batzuetan hiperzuzenketak
egiten zituztelako, edota hizketa arduragabekoan sartzen diren fonemen
desagerketa, eta sandhi fenomenoak ere ez zirelako gertatzen .
Laburbilduz, metodologia hau orokorrean eremu urbanoetan
aplikatzen bada ere usuenik, lagun dezake beste inguruneetan ere .

V11 .4 .3 .

Sexu

diferentziaren

aztarnak

hizkuntzan

Ezberdintasun linguistikoan eragina duen beste faktore bat, sexu
diferentziatik datorrena da . Sexuaren arabera erregistro linguistiko
diferenteak erabiltzen diren ala ez jakiteko, ez dira ikasketa aunitz burutu .
Gainera ikerketa hauetatik ateratako ondorioak kontrajarriak izan dira
maiz askotan, aztertutako talde linguistikoen arabera diferentziak sortzen
baitziren .
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Bi eratako azterketak burutu dira nagusienik : alde batetik, ea
'emakumezkoen hizkuntza' dei daitekeen zerbait badagoen, hau da, ea
emakumeek lexiko desberdina, etab . erabiltzen duten : eta bestetik,
hizkuntzek nola tratatzen dituzten emakumeak, gizonekiko tratu
desberdinik ba ote zegoen frogatzeko .
LAKOFF-ek (1988) honako hau defendatzen du : ingelesari
dagokionez behintzat, emakumeek hizkuntza desberdina erabiltzen dute
gizonezkoekiko . Bide horretatik, honako hau da bere ondorioa labur-labur
esanda45:
1) Emakumezkoek beren interesei loturiko lexiko aberatsagoa dute
gizonezkoek baino .
2) Emakumezkoek "adjetibo hutsak" deitzen dituen horiek erabiltzen
dituzte : xarmangarri, pollit, poxpolin ..
3) Galdera entonazioa erabiltzen dute afirmazioa espero zitekeenean .
4) "Beo", "badakizu", "uste dut" . .eta antzeko espresioak gizonek baino
maizago erabiltzen dituzte, nolabaiteko segurtasun falta edo adierazten
dutelarik .
5) Emakumezkoek gramatikalki zuzenagoak diren estrukturak
erabiltzen dituzte gizonezkoek baino .
6) Emakumezkoen hizkera askoz ere finagoa da orohar eta forma
xaloak sarriagotan erabiltzen dituzte .
Frantsesari buruz hona HYMAN-ek dakarrena :
11 semble qu'une langue de groupe propre au sexe féminin se distingue
d'autant plus de son pendant masculin que la société envisagée
présente un stade de civilisation moins avancé et que le statut social
différe profondément se/on le sexe . Ce nest pas le cas en France

(ik.BAYLON 1991 : 117)

Orain arte egindako ikerketa gehienek frogatu dute : emakumeak eta
gizonak maila linguistikoan ezberdintzen direla . Batzuentzat, emakumeak
berrikuntzen kontrakoak dira, eta besteentzat emakumeak aurrerakoiagoak
dira eta munduan suertatzen diren aldaketei irekiagoak, eta horregatik
linguistikoki ere irekiagoak.
Emakumeak berritzaileagoak izatera bultzatzen dituzten arrazoiak,
aztertzen saiatuko gara oraingoan :
Emakumeak berritzaileak
Orainarte egindako ikerketek diotenez, emakumeek badute joera
estatus altuagoko aldakiak erabiltzeko . Aldaketa linguistiko bat sortzen ari

45 1k . MURUAGA, B . : 'Hizkuntza eta diskriminazioa' . Geu Emakumeok.
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bada ospe gehiago duen aldagaiaren alde, klase ertaineko emakumeak izango
dira aldaketa honen buru joango direnak . 46
Sexuaren araberako ezberdintasunari buruz, teoria orokor eta
onarturik ez badago ere, eragina duten zenbait faktore proposatu dira :
a) Gaurko gizartean emakumeek aukera gutxiago daukate arrakasta
soziala izateko . Hau dela eta, beren jarreren bidez -jarrera linguistikoa
barne delarik- markatu ohi dute estatus soziala .
b) Emakume askoren eginkizuna etxekolana izaten denez,
gehienetan lan-sare sozialetan parte gutxiago hartzeko joera daukate,
taldearen barne presioa gutxiago jasaten dutelarik . Horregatik egoera
horiek formalagoak izaten dira, talde horrekiko duten harreman
ezarengatik ; haien hizketa ere formalagoa izango delarik .
d) Emakumeek pisu gehiago daukate umearen sozializazioan, horrek
eramaten ditu 'onartutako' aldagaiekiko sentiberagoak izatera .
e) Sexuaren araberako azberdintasun linguistiko hau, gizartearen
jokaeren isladapen zuzena da . Gaurko gizartean, gizonen jokaerak
onargarriak dira, nahiz zakar edo arduragabe xamarrak izan . Emakumeak,
ordea lasaiak, txintxoak eta diskretuak izatera bultzatuak aurkitzen dira .
Gizonak, bada, behe estatuseko formen alde makurtzen dira, forma hauek
"maskulinitateak" duen paperarekin zerikusia dutelarik . LARRAMENDIren aipu honek badu harremana goian esandakoarekin 47
Halaber, HAENSCH-ek azpimarratzen duena, zentzu honetan doa :
Las mujeres tienden más a evitar las expresiones fuertes o palabras
tabuizadas ; por otra parte, usan con mayor frecuencia
ultracorrecciones por influencia de la grafía y, por ejemplo, para la
formación de los diminutivos en portugués, ha podido demostrarse que
prefieren determinados sufijos . (HAENSCH 1982 : 383)
Gizarte industrializatuetan egindako
ondorioak gauza bera baieztatzera datoz :

ikerketetan

ateratako

46 GAUCHAT ondorio berera iritsi zen Charney-ko hizketa aztertu ondoren .
Beronen ustez emakumeek gizonek baino kontzientzia linguistiko garbiagoa
erakusten dute, berrikuntza linguistikoarekiko joera gehiago erakusten zutelarik .
ik. ALVAR (1982 : 73) .
47 Este dialecto bien hablado (gipuzkeraz ari da), me es muy agradable en las

terminaciones del verbo, y en un gran número de locuciones ; y para hablarse
bien, tienen particular aracia las mugeres, y lo mismo sucede en los demás
dialectos, y aun del Latin notó Ciceron otro tanto. (. . .)Pero estas, y las demás
locuciones las pronuncian los hombres no sé con que rudeza bronca . y
desapacible . Aun las expressiones sincopadas tiene su gracia, como se pronuncien
dulcemente, y sin aspereza

(. . .)4 7
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Women tend on average to use more higher status variants than men
do . Indeed, this is perhaps the most strikingly consistent finding of
all to emerge from sociolinguistic dialect studies in the
industrialised western world (CHAMBERS & TRUDGILL 1980 : 70)
Ikerle hauek aztertutako hiru adibideren ondoren, argi adierazten
dute, gizonek emakumeek baino joera haundiagoa dutela behe mailako, edo
ospe gutxiago duten aldagaiak erabiltzeko . Sexuaren araberako
ezberdintasun hau umeen errealizazioetan, sei urtekoetan ere, agerian
gelditzen zelarik . Esaldi honetan argi ikusten da :" men are clearly more
likely than women to use the lower prestige variant* .
datuei :

LABOV-ek ñabardura bat eransten dio TRUDGILL-ek ateratako
La generalización correcta, no es, por tanto, que las mujeres
están en cabeza en el cambio lingüístico, sino más bien que la
diferenciación sexual del habla desempeña a menudo un papel
primordial en el mecanismo de la evolución lingüística . (LAVOB
1983 : 374)

Sexuaren araberako ezberdintasuna, beste ikerketa batzuetan ere
isladatzen da . (Ikus BAYLON 1991 : 106) . Klase sozialean eta sexuan
oinarrituz, entonazioaren erabilera aztertzen du . Galderaren entonazioaren
erabilpena ez dago ongi ikusia klase altuetan, baina aldi berean, balorapen
baikorra du, solidaritatea eta laguntasuna adierazten baitu . Ondorio sozial
gehiago badu ere, hemen sexuaren ezberdintasunari dagokiona aipatuko
dugu 48 "Le pourcentage d'utilisation de cette intonation est plus faible chez
les hommes que chez les femmes."
Emakumeakzaharkitzaileaqoak
Hasieran esan bezala, badira, argudio hauei -emakumeak
berritzaileagoak izatea gizonak baino- kontrajarriak diruditen beste
batzuk, eta hauek aztertuko ditugu oraingoan :
G. SALVADOR-ek aztertu zuen emakume eta gizonen arteko
ezberdintasuna Granadako bi herritan 49 , eta hau da bere ondorio
garrantzitsuenetariko bat :
Hombres practican una fonética innovadora que pudiéramos llamar
andaluza, las mujeres permanecen fieles a la pronunciación
tradicional (SALVADOR 1987 : 185)
48 GUY et al . ; 1986 Intonation interrogative en anglais d'Australie selon la
classe sociale et le sexe' in Language in Society, 15, 23-51 .
49 SALVADOR, G ; 1987, "Fonética masculina y fonética femenina en el habla de
Vertientes y Tarifa (Granada) (1951/1952)' in Estudios dialectológicos .
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Herri hauetan, emakumeen adinaren arabera joera ezberdinak
aurkitu ahal ziren ; esate baterako emakume gazteak, zaharrak baino
berritzaileagoak ziren . 50 Dena den, orain, emakumeek erakusten duten
joera arkaizatzaile edo kontserbatzaile hori zertan datzan aztertzea
interesatzen zaigu .
Erabilera kontserbatzaile hau, ulergarria da herrietan bizitza
sedentariagoa egiten baitzuten emakumeek . Beraiek ziren etxean gelditzen
zirenak umeen ardurapean, kanpoarekin inolako harremanik izan gabe . Hau
dela eta, askoz gehiago mantentzen zituzten jatorrizko formak, kanpoko
eraginik ez zutelarik erakusten .
SILVA-CORVALAN-en hitz hauen bidez argi ikusten da esandako hau :
Es evidente que los hombres en la comunidad y el estilo casual son
promotores del cambio . Las mujeres muestran un comportamiento
lingüístico más conservador, probablemente debido a su estilo de vida,
que se caracteriza por una menor movilidad y participación en la vida
pública comparadas con los hombres . En una comunidad que mantiene
ciertos valores y tradiciones, es posible que la presión social sobre
las mujeres en cuanto al uso de formas lingüísticas más 'correcta' sea
mayor que la ejercida sobre los hombres . (SILVA -CORVALAN 1988 :
167)
Arrazoi hauek edo besteak zirela eta, ikerketa dialektologikoetan
askotan, emakumeak baztertuak izan dira . Atlas linguistikoak egiterakoan
ere, emakumeak ez ziren informatzaile oso egokitzat edukitzen5l
Bestaldetik, lan hauetan erabilitako galdekizunak aberatsagoak izan dira
gizonei dagozkien lanetan, nekazaritza lanak etab, emakumeak horretaz ez
zuela ulertzen kontsideratzen baitzen .
BONAPARTE-k ere emakumeengan nabaritu omen zuen joera
arkaizatzaile hori, Euskalerrian egin zituen inkestetan, aitona-amonak eta
neskatilak
-ez mutikoak- aukeratu zituen, euskara herritara, bere
eredurik garbienean erakusten zutenak baitziren . 52

50 Beste dialektologoek ere sexuaren arteko ezberdintasuna azpimarratu dute
beste lanetan . ALVAR-en ustez, Cordoba eta Sevilla eta Malagan, -al, -ar duten
gaztelerazko hitzetan, -a palatala ahoskatzen dute eta batzuetan -e izatera
heltzen da : canal > cané, trabajar > trabajé; eta gizonek, ordea : caná, trabajá .
Honenbestez, palatalizazio fenomenoa sexuarekin erlazionatzen da: 'En esta zona
central de Andalucia, las mujeres son mucho más propensas que los hombres a
cumplir tales pala talizaciones' AMADO ALONSO-ren ustez ere, fenomeno hauek
arkaismoa iradokitzen dute : fenómeno de mujeres y niños respondería a ese
arcaísmo que suele ser típico del habla de las mujeres . (ALVAR 1991 : 229)

51 Gigeron-ek egindakoan, bakarrik %8,4-a ziren emakumeak.
52 Ikus honi buruz ERIZE-k dioena (1991 : 703 ) .
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Orainartekoa laburbilduz, badirudi herri eta nukleo txikietan
emakumeek erabilera kontserbatzaileagoa erakusten dutela, eta hirietan,
ordea, berrikuntzen buru direla . Kontrajarriak ziruditen joera hauek,
argi gelditu zitzaizkigun PILAR GARCIA MOUTON-en hitzaldia eta ondorengo
artikuluan, emandako argitasunaren bidez .
Ikerle honen ustez, emakumeak askoz normatibatzaileagoak dira
gizonak baino . Horregatik, emakumeek, beti, arauari atxekitzeko joera
erakusten dute . Hirietan erabiltzen duten eredua aldatzen bada, beste eredu
arauemaileagoa bilatzen dute . Herrietan, ordea, beste belaunaldietatik
transmititutakoak osatzen du araua ; beraz, arauarekiko leialtasuna
adierazten dute .
ALVAR-en hitz hauek ere, emakumeen bizimoduari ematen diote
garrantzia :
(. .) y lo que más extraño es que no se haya visto que el arcaísmo o la
innovación del habla de las mujeres no depende tanto del sexo cuanto
del tipo de vida que las mujeres hacen en cada país . Por eso decir que
el habla femenina es conservadora, neologista o ni una cosa u otra es,
en verdad no decir demasiado, por cuanto en su contexto social puede
ser cada una de esas cosas o todas ellas, y fuera del ámbito al que
pertenece no es nada . (ALVAR 1983 : 74)

Sexuan oinarritutako aldakuntza Ultzamako euskaran
Egindako inkesta nahiz elkarrizketetan zehar, sexuak jokatzen duen
paperari buruzko inpresioak jasotzen joaten ginen, ondoren bildutako
iritzi hauek, honetaz mintzo diren teoriekin parekatzeko . Ateratako
ondorioak, ez dira, goian esan dudanez, inolako azterketa zehatzaren
ondorio, behaketa eta elkarrizketa ezberdinen fruitu baizik .
Horrela, bada, orokorrean esan dezaket, emakumeek aurkezten
zutela hizketa zainduaren estiloa jarraitzeko joera gehiago, elisio gutxiago
eginez eta fonemen ebakera osotuagoa emanez, guzti honek ulermena eta
argitasuna erakusten zuelarik . Gizonen hizketan, ordea, sandhi bilakabide
eta elisioen ugaritasuna haundiagoa zen, hizketa arduragabekoaren seinale
dena, dudarik gabe . Guzti honek, estatus altuxeagoko estiloaren erabilpena
adierazten zuen emakumeen aldetik. 53

53 Ondorio hauek, eta egindako beste ikerketenak kontrajarriak dira . Ik. STRAKA
('Quelques observations phonétiques sur le langage des femmes», in Orbis 1,
1952, or . 335-357) .' A Strasbourg ont montré que les locuteurs féminins
articulent plus rapidemem oue les locuteurs masculins, nécessitant donc moins de
temps pour la méme phrase, et formant nettement moins de groupes rythmiques
dans la chaine parlée .' (ik . BAYLON 1991 : 118)
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Aipatutako honek harremana bide du HAENSCH-en hitz hauekin ;
ikerketa honetan frantsesaren fonemen ahoskera ikertzen zen, ¡parAfrikatik etorritako hiztunez baliatu zirelarik :
La exclusión de la mujer de la vida pública, del acceso a una
formación, de una profesión, etc ., repercutía, por ejemplo, en la
pronunciación de los hablantes femeninos de tal manera que
conservaban mucho más las oposiciones fonológicas que habían
empezado a dejar de funcionar para los hablantes masculinos .

(HAENSCH 1982 : 384)

Badirudi, euskaraz gertatzen den bilakabide hau eta beste ikerle
batzuek frogatu dutena, bateratsu datorrela . LABOV-en ustez : emakumeek,
hizkuntzaren kotzientzia haundiagoa erakutsi ohi dute gizonek baino . Gaurko
gizartean, emakume izateak behe estatusa suposatzen du, (sexuaren
araberako rol soziala) alde batetik . Bestetik, hizkuntz heriotzeko
egoeretan, "gutxiengo" rolarekin konbinatu behar dugu . Bi "behe" estatus
hauek elkartzeak, balorapen menperatzaileen adostasuna areagotzen du .54
Hitanoaren erabilpena
Lehenengo eta behin esan behar da, hitanoaren erabilpena
euskalkiz-euskalki eta herriz-herri ere alda daitekeela . Nahiz orokorrean
aipatutako ezaugarriak euskara osorako mantentzen diren, ñabardurak
daude herri ezberdinetan.
Ultzamako euskaraz, teoria hauek baieztatzen dutena frogatu ahal
izan dugu hitanoaren erabilpenenaren bidez . Egindako elkarrizketen
arabera, agerian gelditzen da hitanoaren erabilera hobekiago mantentzen
zutela gizonek, emakumeek baino ; honen arrazoia haien arteko
erabilpenaren maiztasunean oinarritzen da . Orohar, hiketa deritzon
erregistro hau lagunen arteko harremanetan erabiltzen da, konfidantza
haundia dagoenetan . Errespetua edo begirunea zor zaien pertsonekin,,
ordea, zuka tratamendua aukeratzen da gehienetan, edo berorika, aitonaamona, edo agintea duten pertsonekin mintzatzeko (sendagilea, apeza,
maisu-maistra) .
Hiketa erregistroa honako egoeretan erabiltzen da usuenik : lagunen
arteko konfidantzazko elkarrizketetan, familiakoen artean (batzuetan
mesprezua adierazteko ere, eta gurasoek umeei errista egiteko) . Jakina
denez, autoritateak eta adinak paper garrantzitsua jokatzen dute hitanoaren
erabileran : gurasoak umeei hiketan zuzentzen zaizkie, baina ez alderantziz .
Beste kasu guztietan, 'solidaritatea' da hitano erregistroa erabiltzeko
dimentsioa, DE RIJK-en hitz hauetan argi ikus daitekeenez :
54 Dudarik gabe, bi faktore hauek gertatzen dira hizkuntz heriotzeko egoeretan,
DRESSLER-en hitz hauek isladatzen dutenez : Therefore women -if they have

achieved a certain degree of emancipation- are often significantly more language
conscious and use more hypercorrections than men ; they are more inclined to
give in to social pressures toward adaptation . (DRESSLER 1972 : 8)
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Here, solidarity must be conceived of as an objective social reality :
psychological factors play very little part in it . In particular,
friendship, no matter wether close or not, is neither a necessary nor
a sufficient condition for the use of mutual hi . The kind of solidarity
that is relevant consists, above all, in being subject to similar living
conditions : children raised in the same family, hamlet or
neigbourhood, workers on the same farm or in the same factory, and
so on . Age differences strongly hamper solidarity : a gap of fifteen
years or more is known to virtually block the use of hi among adults .
(DE RIJK 1991 : 376)
Honenbestez, erregistro honek familiaritate eta solidaritate kutsua
du alde batetik, orain arte mintzo izan diren autore guztiek baieztatu
dutenez .
Baina beste aldetik, estilo zakarra edo errespetugabekoa
kontsideratzen da, baserritarren hizkera, hizkuntza zakar, gordin, gogorra
etab, gizonen erabilerarako aproposagoa suertatzen delarik . Hikako
tratamenduari, halako ospe txarra eta laidozko kutsua itsatsi dizkiote
Euskal Herriko toki askotan, halako moldez ezen anitz euskaldunentzat tabu
gisako zerbait bihurtu baita . Esandako hau euskalki askotako datuekin froga
daiteke . Ultzamako herrietan, gazte denboretan emakumeak bereen artean
zuka erregistroan aritzen ziren, eta gizonak hikan . 55
Agi denez, hein batean hika erregistroa erabiltzea zakarkeriarekin
lotuta dago ; hiketarekiko aurreritziak : (itsusia, zakarra, errespetu
falta, . . .), ezegokia egiten dute emakumeentzat . 56 Argi dago emakumeei
eskatzen zaien lehuntasuna eta zuzentasuna, jarrera linguistikoetara ere
hedatzen dela eta honako datuetan isladatzen dela .

5 5 Bizkaian ere, gauza bera testigatzen du AREJITA-k : 'Con referencia al modo de

empleo de las formas alocutivas familiares, nos dice nuestro colaborador A .
Arejita : 'ikako formen inguruan, gizonezkoen artean erabilten da gelen .
Andrazkoen artean gitxi, ostera Eta beheraxeago : Nos dice nuestro colaborador
J.J. Cearreta que los chicos emplean las formas familiares entre ellos, pero que
con las chicas apenas las usan, incluso con sus propias hermanas

(YRIZAR 1981 a : 377)
56 0so argigarriak dira SILVA-CORVALAN-en iritziak prestigioari buruz, badirudi
faktore honek ez duela balore berbera gizonentzat eta emakumeentzat, eta
honetan dago, hain zuzen ere, emakumeen hitanoaren erabilpen murritzaren
arrazoia : '¿ por qué las mujeres, a pesar de su manera 'más correcta' de
hablar, no gozan deI mismo prestigio social que los hombres?, ¿es posible que el
prestigio asociado con ciertas variables no tenga el mismo valor en le habla
masculina y femenina? ( . . .) Diversos estudios sociolingüísticos han indicado que,
en verdad, los estándares de evaluación difieren con respecto al habla masculina
y a la femenina y que lo que un sexo considera prestigioso no es necesariamente
igual para el sexo opuesto .'
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Anekdotikoa bada ere, egoera honen isladapen egokia erakusten dute
honako behaketa eta iruzkinek . Nere informanteekin egindako
elkarrizketetan askotan ateratzen ziren elkarrizketa metalinguistikoak .
Hitanoari buruz mintzatzean Ultzamako emakume batzuek behin eta berriro
errepikatzen zidaten, bakarrik zuka erregistroa existitu beharko
litzatekeela, politena zelako ; halaber, harritzen ziren nik hiketazko formak
jakiteko nahiaz, hain forma zakarrak izanik . Azpimarratu behar da,
emakume hauek, adinekoak baziren ere ez zekitela hiketan mintzatzen,
aitzitik adin bereko gizonek, bai .
Bestaldetik, neska gazteek ezin izan dute erregistro hau ikasi, aldiz, .
adin bereko mutilek normalean erabiltzen dute . Aipatutako honek zerikusia
izan dezake emakumeek duten paperarekin, haiek baitira hiztun
komunitatean ama-hizkuntza ume txikiei transmitzeko arduradunak, eta
haiek izan badira erabiltzeari utzi dioten lehenengoak, ez da harritzeko hau
areagotzea .57 .SALABURU-k (1984 II : 237) gauza bera errepikatzen du eta
MITXELENA-k ere Errenterian . 58
Familiatik kanpora, hiru izan dira aldagai nagusiak hiketaren
erabilpenean : sexoa, adina eta adiskidetasuna (konfiantza) . ALBERDI-k
Markinaldeko kasuaz mintzo denean, gauza bera azpimarratzen du .
Emakumeei zuzentzerakoan, oso gutxitan egiten dute hiketan :
Beti askoz ere jende gutxiagok egiten dio hika emakumezkoari.
Beroni, gazteago izan ezik eta konfŕantzarik eduki ezik ez zaio inortxo
ere hika zuzenduko. (ALBERDI 1986b : 460)

Emakumeen erabilera askoz urriagoa da :
Markinako hirian hiketa emakumezkoek galdu dute batipat : oraindik
ere gizonezko gehienek hika egiten duten bitartean oso emakumezko
57 Aipagarria zen

Etxalekuko familia batean ikusitakoa . Alabak (40 urte
ingurukoa), ez zekien hiketan baina bere amak erakus ziezaion nahi zuen, berak
oso ongi menperatzen baitzuen . Amak ordea, erdi farrez, erdi haserre esaten
zion, ezinezkoa zela berarekin ikastea . Lehenengo eta behin ez zitzaiolako batere
ongi iruditzen berari hiketan aritzea, errespetu faltatzat hartzen zuen eta .
N'DIAYE-ren baieztapenaren arabera, gauza bera frogatzen da :Elle signale que,
dans sa familia, seuls ses fréres se tutoient entre eux; les filies emploient zu .
(. . .) eta beheraxeago : On peut donc dire, de fazon générale, que le tutoiement est
plus fréquent chez les hommes que chez les femmes et qu'il est autorisé, á
l'intérieur du méme sexe entre gens de meme áge et d'ainé á cadet. (N'DIAYE

1970 : 96)
58 Respecto al empleo de las formas alocutivas en Rentaría, me dice Michelena:
'El tratamiento ika era (y sigue siendo entre los de nuestra edad) absolutamente
corriente, al menos entre hombres. No he hablado nunca de i a una mujer y,
aunque esto tal vez lo hicieran personas algo mayores, ya no era corriente entre
gentes de mi edad. Hasta hoy (yo mismo, por ejemplo) quien ha hablado siempre
de zu a la hija, y de i al hijo'. (YRIZAR, 1981 a l l : 378)
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gutxik erabiltzen du gaur egun erregistro hau . (ALBERDI, 1986b :
485) 59
Gaur egun, hitanoaren erabilera emakumeen aldetik urriagoa bada
ere, Ultzaman, eta bai Baztanen ere, duela urte batzuk arruntagoa zela
emakumeen arteko erabilera . Baztanen 50 urtetik gorakoak elkarren
artean hika erregistroan aritzen ziren, herrietan bizi ez badira ere .
Ultzamako emakume
adinekoek ere erabiltzen zuten : IZAGIRRE-ren
testuetan argi ikus daitekeenez, hiketan aritzen dira emakumeak .
Bestaldetik, euskara bera mantentze eta galtze prozesuan, paper
ezberdina jokatu dute gizonek eta emakumeek . Nafarroako herrietan
erdararen erabilpena gero eta haundiagoa zenean, emakumeak izan dira
aurrenak erdara erabiltzeko orduan, herri bereko mutilak bere artean
euskaraz aritzen ziren bitartean . Argi dago kasu honetan emakumeek
berrikuntzaren alde jokatzen zutela ; gizonek, aldiz, herriko hizketa, lagun
arteko erregistroa nahiago zuten . 60
Igurzkarien ebakera
Igurzkarien sailean emakume/gizon-en artean aurkitu dugun
ezberdintasun bat aipatuko dugu . Ultzameraz, gizonezkoek zerria, zakurra
eta horrelakoak egiten zituzten bitartean, emakumezkoek xerria, xakurra
ebakitzen zuten maizago . PAGOLA-k antzeko zerbait azpimarratzen du :
Lekukoa emakumea zenean, eta emakume gehienekin gertatu zen
horrela, bai "zakur" bai "zerri" hitzekin sabaiko afrikaria egiteko
joera agertzen zuten- bateren batek sabaiko igurzkaria ere bai :
"xerria', *xakurra*- . Halere, bertako edo herriko ebakeraz galdetuz,
"zerria" ala "zakurra" erantzuten zuten . (PAGOLA 1992 I : 181)
PAGOLA-k deskribatutako gauza bera testigatu genuen guk ere,
errepikaeraztea eskatzen zitzaienean : zerria, edo zakurra esaten zela
zioten . Baina, ondoren elkarrizketa arruntean, ardurarik jartzen ez zenean
hizkuntzan, hasierako formak -igurzkari sabaiko ahoskabeekin
ahoskatutakoa-, erabiltzen zituzten .

59 Honi buruz, oso artikulu interesgarria idatzi berri du ALBERDI-k, orain arte
esandakoa sakondu eta zabalduz Ik. LABERDI, X . ; 1993, 'Hika tratamenduaren
balore sozio-afektiboak', FLV 64, 425-441 .
60 Frantziako egoera, dirudienez, antzekoa izan da :

Les dialectologues ont observé qu'en France les sujets féminins disposant de plus
d'un registre < dialectal > ont tendance á utiliser le frangais commun plus que le
dialecte ou la langue ethnique . Les sujets masculins, par contra, semblent moms
complexés vis-á-vis du díalecte local: ils utilisent <le patois > sans aucune gene
au bristrot, au marché, au travail . (BAYLON 1991 : 117)
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Forma hauek ebakitzera, adierazkortasuna edo ospea bultzatzen
zutenentz zihurtatzen ez dakigu . Agian emakumeengan gertatzen diren goian
aipaturiko 'goxotasuna', eta 'forma xaloak' erabiltzearen ondorioak izan
daitezke . Zeren jakina da, txikigarriak erabiltzeko joera askoz arruntagoa
da emakumeengan gizonen hizkeran baino, eta horrela frogatzen da honako
hau : 'La frecuencia en el uso de formas diminutivas (cafecito, tacita,
traguito, etc) parece ser bastante más alta entre las mujeres, pero estas
formas ocurren también en el habla masculina .' (SILVA-CORVALAN 1988 :
69)
Halaber, CAMINO-k (1991 : 439) azpimarratzen du gizon eta
emakumeen arteko ezberdintasuna aezkeraz ; beronen ustez, gizonen artean :
yo/xo, yar/xarri, yan/xan pareetan, gizonek lehenengoa nahiago omen
dute ; Prestigio kontua izan daitekeela pentsatzen du .
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VIII . : LEXIKOA
V111 .0 . SARRERA
Lexikoari dagokio, sistema lexikoaren egitura deskribatzea, hala
nola bere artikulazioa eta aldakuntza ere . Inkesta dialektologikoetan
lexikoari nahiko garrantzia eskeini izan zaio . MITXELENA-ren ustez,
gehiegizkoa suertatzen da garrantzi hau, zeren hiztegian suertatzen diren
koinzidentziek eta dibergentziek ez dute zaharrak izan beharrik, lexikoa
oso aldakorra baita .
MITXELENA-ren arabera, dialekto ezberdinen hiztegia konparatuz
mende ezberdineko bi mozketa sinkroniko eginez, honako hau froga daiteke :
"Los perros que tanto abundan en la conversación diaria de estos parajes,
eran canes no hace tanto tiempo" (MITXELENA1976 : 323)
Lexikoaren aldagarritasun honek, bizitzaren eboluzioa, eta
adierazlearen eta adieraziaren arteko aldaketa du oinarritzat . Zentzu
honetan, GLEASON-en hitz hauek interesgarriak dira :
Nadie domina más que una fracción, generalmente, muy pequeña, del
léxico de una lengua . Un individuo normal aprende diariamente
palabras nuevas, y en ciertas épocas de su vida amplía en grandes
cantidades su vocabulario . Para un estudiante americano esto incluye
la última jerga, las palabras nuevas que ocasionan los avances
tecnológicos, la terminología especial de lo que está estudiando, y
palabras diversas de todo tipo que aprende según aumentan sus
relaciones . Al mismo tiempo, hay palabras que continuamente están
desapareciendo de su vocabulario activo ; pocas personas recuerdan la
jerga de hace diez años, y tanto los estudiantes como profesores se
lamentan del olvido de los términos técnicos . El léxico es un rasgo
pasajero del dominio que una persona tiene de una lengua : viene y va
con relativa facilidad y rapidez . (GLEASON 1973 : 476)
Autore honen ustez, lexikoa da hizkuntzaren ezaugarri iragankorra,
etengabeko aldakuntzan dagoena ; aldiz, "hizkuntzaren ezaugarri
oinarrizkoak" ez dira aldatzen .
HJELMSLEV-ek ere iltze berean jotzen du : hizkuntzaren sistema ez
dago etengabeko aldakuntzan, hitzak dira gauetik egunera aldatzen direnak .
Baina hizkuntza bat dugula esan ahal izateko benetan garrantzia daukana
sistema da . Hizkuntza batean, hiztun guztiek, diakronian zehar
amankomunean dutena da deskriba daitekeeena . Lexikoa ez da sartzen
deskribaketa honetan, leku ezberdinetako hiztunen artean alda
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daitekeelako, eta baita hiztun batengan ere, momentu diferenteetan aldatzen
delako .
URIBEETXEBERRIA-k (1992 : 67) ere oso argi ikusten du
aipatutako hau .1
Euskarari dagokionez, argi esan dezakegu duela mila urtetik honera,
euskara dela mintzo den hizkuntza ; halarik ere, hasieran aurkitutako
esaldiek "izioqui dugu" 'guec ajutu ez dugu" 2zailak dira ulertzeko, nahiz
oraingo sistema linguistiko berbera isladatzen duten . Argi dago bi esaldi
hauek euskaraz daudela, nahiz eta hitz horien esanahia : "izioqui', "ajutu'
ez dugun ezagutzen .
Lexikoaren bilketa, eremu semantikoen edo 'interes guneak'
deitutakoen arabera egin da . Eremu semantikoen arazo nagusia mugaketa
egiteko orduan suertatzen da ; alegia, jakin behar da zein unitatek osatzen
duten eremu semantikoa, eta zeintzu gelditzen diren kanpoan,
halabeharrez .
Horrela adierazten du URIBEETXEBARRIA-k :
Anterior o posterior a la fijación de las unidades léxicas, tanto da, es
absolutamente necesario partir de un conjunto significativo que,
llámese "bloque", "zona", "conjunto de experiencia" o de cualquier
otra forma, es básicamente apriórico . (URIBEETXEBARRIA 1992 : 82)

Izan ere, eremu semantiko bat osatzeko, behar beharrezkoa da
beronen mugak zedarritzea, hala nola ezaugarri bereiztaileak eta osatzen
duten semema kopurua . Zaila suertatzen da lexikoaren egituraketa zehatz
hau egitea, hizkuntza bateko lexiko guztia ez baita sartzen mota honetako
egituraketan ; unitate lexematiko bat egon daitekeelako bi eremu
semantikotan .
Gainera, alor semantiko zenbait ez dira errazak antolatzeko .
Denetan zailenak izaten dira alde batetik LYONS-ek
(1980) polorik
gabekoak deitzen dituen alorrak, bereziki ozkadura edo graduazio luze bat
erakusten dutenak . Esate baterako, etxabereak, abereen sailean sailka
daitezke, edo "gizona eta mundua'-ren sailean ; alegia, ikuspuntu logiko
batetik begiratuz, abereen eremu semantikoaren barruan daude, baina
ikuspuntu asoziatibotik begiratuz, gizonaren munduan egon daitezke 3.
1 El léxico no forma parte del sistema de la lengua ; esta es la conclusión a que nos
conducen las consideraciones precedentes, y la observación desapasionada, no
condicionada de los hechos.

2 ik. MENENDEZ PIDAL (1980:5)
3Arazo hauetaz mintzo dira HALLIG ETA WARTBURG, sailkapena egiteko
kontzeptu eta materien arteko 'harreman naturalak' aukeratzean .
De este modo, en la ordenación conceptual, se tienen en cuenta el trabajo
lexicográfico individual y, con ello, las necesidades del usuario del sistema de

conceptos, ya que una visión puramente lógica seguramente no es la indicada en la
práctica . Así, pues, los autores han buscado, en principio, una solución de
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Zailtasunak alde batera utzirik, Ian honetan zehaztutako eremu
lexikoak aztertzen saiatu gara . Izan ere, argi dago lexikoa ez dela hankaz
gora dagoen hitz multzo bat, antolaketa eta elkarren arteko harremana duen
zerbait baizik . Honetarako Atlas Linguistikoetako teknikez baliatu gara
gehien bat ; bereziki EAEL (Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoa) eta baita
egitear dagoen Euskal Herriko Hizkuntz Atlaserako erabilitako galdetegiaz .
Nafarroako lexiaz argitaratutako monografiak ere kontsultatu
ditugu : Erizkizundi Irukoitza-ri dagokion zatia, Iribarren-en 'Vocabulario
Navarro', Etxaide-ren "El euskara en Navarra' lagungarriak izan
zaizkigu . Baina hauek kontsultatu baditugu ere, azkenean gure aukeraketa
egin dugu eta geuk egin dugu eremu semantikoen zerrenda .

Metodologia aldetik, azpimarratzekoa da ez dela galdetegi finko bat
izan beti aplikatu dena, nahiz aurrean aipatutako EHHA (Euskal Herriko
Hizkuntz Atlasa) gida bezala izan dugun . Lehenik, hiztegi zehatz bat
sistematikoki aplikatzeak, oztopo batzuk dituelako . Hona hemen RETA-k
aipatzen duena galdetegiei buruz :
(..) pronto observamos que no podíamos profundizar en nuestra labor
ciñéndonos al mismo (cuestionario), pues sólo traducía, e
imperfectamente, la realidad material de la lengua de los hablantes.
Por otra parte, comprobamos rápidamente que el informante
consideraba al explorador como una especie de inquisidor (..) a ello
debemos añadir que la memoria del informante puede fallar cuando se
le pregunta por una voz aislada de una situación ; y que si no falla, el
informante experimenta dudas sobre la corrección normativa de su
respuesta, por lo que normalmente se calla . (RETA JANARIZ 1976 :
33)
Gure helburua ahalik eta hiztegi gehiena jasotzea izan da, gaur
egun mundu guztiak erabiltzen duena, eta galtzear dagoena ere . Hala eta
guztiz ere, lexikoaren atal honen helburua eranskin moduko zerbait izatea
da, inola ere ez tesi honen pisuzko zatirik . Gainera, bilketa hauek
egiterakoan beti planteatzen den arazoa izaten da bildutako lexia noraino
den euskara osoarena, edo bakarrik euskalki honen bereizgarria . Zaila da
honi erantzun zehatza ematea, lexia bakoitzak bere eremu eta banaketa
ezberdina baitu . Dena den, guk bildu ditugun hitzak hizkera honetako
esanguratsuenak direlakoan gaude, nahiz hiztegi bat baino askoz sarrera
gutxiago biltzen dituen . Honetarako galdetegiez gain, elkarrizketa izan da
maizen erabilitako metodoa . Jakina denez, lexiko mota hau nekazalgo, eta
herriko bizitzarekin oso lotua dago ; baina gaur egun bizimodu honen galtze
eta de sagerketarekin, soroko lanen mekanizazioarekin etabar,
lexiko
honen galera suertatzen ari da .

compromiso entre la clasificación lógica y la asociativa, con lo que de nuevo
existe un margen subjetivo relativamente grande . (ik. HAENSCH eta beste 1982 :
345)
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Hona hemen bilketa honetan egin duguna: lehenik, aurrean esan
bezala, eremu semantikoetan banatu dugu lexikoa, eta eremu semantiko
bakoitzaren barruan, hurrenkera alfabetikoa jarraitu dugu . Honenbestez,
glosario txiki hau, hiztegi onomasiologikoa eta semasiologikoaren
konbinaketa da. Sarrera bakoitzari, bere gaztelaniazko kidea eman diogu .
Honez gain, askotan hitz baten esanahia, beste hizkuntzako hitzarekin
erabat ez datorrenez, perifrasi baten bidez azaldu dugu .
Galdeketaz den bezainbatean, gaztelaniaz eginak izan dira batzuetan,
zeren eta AURREKOETXEA-ri (1986) jarraiki, inkesta bat burutzeko bada
joera bat lekukoari bere hizkuntzako eredurik eman behar ez zaiola .
aholkatzen duena . Jakina denez, lekukoak elebidunak direnean, batzuetan
erdara lagungarri izan daiteke gauza batzuk zehazteko . Besteetan, dena
euskaraz egin dugu zuzenki, alegia, inkesta bat iruditu baino, era
elkarrizketatu baten itxura eman diogu .
Kontzeptua gehiago zehaztearren, beharrezkoa izan denean, azalpen
zabalago bat sartu dugu euskaraz, hala nola lexikoaren unitatea ateratzen
deneko esaldi bat ere . Alegia, ahozko produkzioak ere sartu ditugu ; horrela
lekua utzi diegu kantu eta istorio txiki batzuei eta hitz hauen erabilera
ilustratu dugu, sintaxiaren adibideak ere emanaz . Guk bildu ditugunak dira
bereziki parafrasiak edota glosak, hitz zenbaiten ondoan jartzen ditugunak,
horrela lexia zenbait zehaztu eta beharrako konnotazioak gehitu
ditugu . 4Gainera, narrazio hauek norberaren eta gizartearen irudimenaren
berri ematen digute .
Lexiatik abiaturik, hiztunek ezagutzen duten jakitatearen berri
emateaz arduratu gara . Askotan testu edo esaldi motz horiek diskutigarriak
eta auzian jartzekoak dira, zeren definizio horiek ez dira zientifikoak,
kulturalak baizik, baina hor dago beren balorea, hain zuzen ere5 .WORF eta
SAPIR-ek bereziki aspaldian azpimarratu zuten, hizkuntza bakoitzak era
berezi batean sailkatzen duela mundua. 6

4 Esaterako, zenbait kasutan, egitura gramatikalaren arabera, diferentziak sor

daitezke ; kasu hauetan esaldi bat sartu dugu . Adib . 'bota' ultzameraz
iragangaitza da, eta erori-ren zentzua dauka, orduan : ni bota naiz idatziz argi
gelditzen da .
5 Guzti hau 'fraseologia' hitzarekin izendatzen du VIDEGAIN-ek .'Fraseologiaren
ekarpen hau ikusten dugu, batetik metaforetan eta konparaketan, eta bestaldetik
esaeretan eta 'diskurtso-banakoetan' . Ez da ahantzi behar lexia baten areologia
eta haren fraseologiaren areologia askotan elgarretarik bereizten direla eta
bakoitzaren eremua bere gain dagoela . Erran nahi baita lexia bat bi lekutan
ezagutua izanik ere, lexia horrek daukan fraseologia ez dela berbera bi leku
horietan' (VIDEGAIN 1992 : 570)
6 DERIVE-k (1980) ere azpimarratzen du testu hauek gure gizartearekin duten
lotura :
'(Le texte) au-dessus du contenu narratif inte/ligible, constitue une forme de
langage distinct, servant un discours sur les rapports pas toujours conscients
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Zehaztapen diatopiko zenbait ere egin dugu ; kasu hauetan, herriaren
edo haranaren laburdurak aipatzen dira hitzaren esanahiaren ondoan .
Aipatzen ez badira, eremu osoan erabilera arruntekoak direla esan nahi du .
Jakina denez, euskaraz badugu inguruko erdaretan ez daukaten beste
arazo bat : hau da, gehienetan lekukoek hitzak mugatzailearekin edo
deklinaturik ematen dituzte . Honek esan nahi du beste galderaren bat egin
behar zaiela gehienetan lexia hutsa ateratzeko . Hitz hutsa ateratzeko,
zenbatzaileak, galdekariak eta adjetiboak ere erabili izan ditugu, lekukoek
hitzak kontestu horietan eman zitzaten . Honen aldeko arrazoiak ugariak
izan dira:

Hitzaren forma mugatu eta mugagabea ez bereiztea honelako lan
batetan onartezina litzateke, zeren artikuluak sortzen dituen aldaketa
fonetikoez gain, bera eta -a itsatsia ondo bereiztea nahitaezkoa baita,
zientifismo txikiena eman nahi bazaio lanari . Lexikoaz ari garelarik
hitz hutsa behar da, lexema hutsa, beste inolako atzizkirik gabea,
artikuluaren eragina morfologian neurtuko baita, izenaren
deklinabidea aztertzean (AURREKOETXEA 1985)
Lexikoaren azterketa egitean, kontutan hartu beharreko beste arazo
bat honako hau da : hizkuntza funtzionala eta hizkuntza estandarraren
arteko harremana . Edozein elementuk hizkuntz estandarrean adierazle bera
izan arren, edukiaren ezaugarri ezberdinez osatua dago, ezberdinak baitira
eremu lexikoarekin ezartzen dituen harremanak ere .7 . Adibidez, Ultzamako
euskaraz, hanka adierazleak euskara batuko oina adierazten du, hankaren
beheko zatia besterik ez ; aldiz euskara batuan hanka-k oinetik aldakaraino
doan gorputz zatia adierazten du . Beraz, nahiz lexema orokorra izan,
daukan eremu semantikoa murritzagoa da . Honenbestez, lexemek duten
ezaugarri lexematiko eta erabilera ezberdinak zaindu dira ; alegia, balio
denotatibo diferentea duenean horrela adierazi da .

des membres de la société avec laur propre systéme de valeurs; justification,
idéalisation, rejet cathartique, souvent sans intérét documentaire .
7 ALMEIDA-, El habla rural de grancanaria,182 orrialdean aipatzen du orripeko
oharrean : 'EI dialectólogo no debe limitarse al estudio de aquellos elementos que
poseen un significante diferente al de la lengua general, o a los que se refieran a
objetos propios de la cultura popular' .
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VIIl .1 . LEXIKOAREN ALOR SEMANTIKOEN AZTERKETA
Azterketa honetan, elementu linguistikoak eta etnografikoak ere
jarri ditugu harremanetan . Elkarren arteko harreman honek ez du
suposatzen bi eginkizun hauen arteko nahasketarik . Disziplina bakoitzak
bere eremu mugatua dauka, nahiz batzuetan bien interesak batera datozen .
Komunitate baten lexikoaren bilketak interes kulturala edota etnografikoa
erakusten du ; zeren gauzak eta berauen izenak kultura baten parteak dira,
gehienetan herri kulturarenak .
Halarik ere, bilketa soil batek ez digu esaten hizkuntzak nola
antolatzen duen errealitatea . Horregatik bilketa baino areago doan azterketa
bat egiten saiatu gara, zenbait ezberdintasun semantiko eginez, eta baita
elementu ezberdinen arteko elkarketa harremanak zehaztuz .
Hurrengo lerrootan, alde batetik, hiztuna komunikazio ekintzetan
mugierazten dioten bilakabide konplexuak aztertzen saiatuko gara ; eta
bestetik, eremu honetako errealitate linguistiko zehatza ikertzen .
Elementu lexikal hauek mantentzen dira eguneroko bizitzaren parte
direlako ; horregatik herri hizkerako lexikoa interesgarria da
hizkuntzalariarentzat, hizkuntz estandarreko ez diren hitz asko
mantentzen baitu . Hiztegi dialektal hauetan, elementu etnografikoak eta
linguistikoak elkarren harremanean daude, ALVAR-ek esaten duenez :
La lengua no es una abstracción sino una realidad vinculada a otras
realidades y, por tanto, sería pueril pensar que toda lingüística se
explica desde la lingüística . (ALVAR 1990 : 90-91)
Dudarik gabe, monografia dialektal hauek osatu behar dira
informazio globalago batekin ; informazio hau, Atlas-en bidez etorriko
zaigu . Bi elementu hauen bidez zehaztu ahal izango dugu dialektoaren
iraupena, eta gaztelaniazko elementuen eragina, hala nola isoglosa
ezberdinen kokapena ere .
Atlas-en beharra ezin ukatuzkoa da, baina hiztegi dialektalen
beharra ere ezin dela mesprezatu uste dugu, dialekto baten osagarri onak
direlako :
Justo es que coexistan una y otra empresa, pero por mil razones creo
que los materiales que un atlas recoge son, en conjunto, mejores que
los de los vocabularios : agotan exhaustivamente la región,
profundizan en sus peculiaridades, distribuyen uniformemente las
palabras . (ALVAR 1990 : 102)
Hiztegien eta atlasen arteko harremanez mintzo da VIDEGAIN ere,
eta azken hauen desabantailez horrela dio :
Aipatzen den atlasaren desabantail ezagunena dena da mintzaira baten
sondeoa baizik ez dela . (...)Atlasen jaugina izan da deskripzio hutsean
murgiltzea, esplikazioez gehiegi axolatu gabe . Ondorioz, atlas
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zenbaitetan bildutako gordailua lo dago, interesatuko dituen
ikerlarien menturan . (VIDEGAIN 1991 : 1060)
Alor semantikoei buruzko ohar batzuk
Hiztunaren errealitatearekin bete betean inplikatua dagoen
lexikoaren harremanak aztertzen ditugunean, ez da uniformitatea aurkitu
ohi izaten, polimorfismo ugaria da ohizkoena . Izan ere, herrian erabiltzen
den hiztegia oso aberatsa izaten da ; hiztunak, orobat ez dira termino
estandarrarekin gelditzen, baizik eta objetuaren ezaugarriak hobeki
karakterizatzen dituzten terminoak aukeratzen dituzte . Motibapena
bilatzen dute . Hau dela eta, ohizko zentzua ez daukaten hitz asko ager
daitezke.
Era berean, ohizko zentzutik aldentzen diren hitz asko aurkitzen
dira . Desplazamendu semantikoak gertatzen dira eta hiztegi berria sortzen ;
guzti hau sistema linguistikoak ematen dituen baliabideeak aprobetxatzea
da. BALLY-k dioenez:
La ciencia aspira a nombrar exactamente las cosas, sin mezcla de
juicio subjetivo o de sentimiento ; la lengua corriente invierte los
términos. (ik. CASTAÑER 1990 : 315)
Lexikoa eraikitzeko, hona erabiltzen diren ohizko errekurtsoak :
1-Egunaren ordua edo garaiak determinatzen du izena :
Illunezkille, araiezkille, gautxori, gau-ínarea
2. Gauza bati izena ematerakoan, okupatzen duen lekuak edo
posizioak garrantzi berezia jokatzen du . Honako izen asko posposizioz
osatuak daude :
Eltzeondokoa . maiburúe, zutegíe (< zutik , añe koáldia, azoikoáldia,
ziarráizia, tximistaldeko aizia, SanMikel aizia, Eq
. lañua, I erláñoa,
lepazókua 'nuca' .
3. Gauza bati izena ematerakoan, betetzen duen funtzioaren arabera
zehazten da : gernu belarra (gernuko minak sendatzeko), estañu belarra
(estañuzko gauzak garbitzeko), golpebelarra (golpeak sendatzeko)
4. Askotan erabiltzen den materialak izena ematen dio gauzari :
egurre eta iketza 'tizón', egurrez egina dagoelako, lixue 'lejía' eta 'colada',
(lixuez garbitzen baita) ; pozoie 'veneno' eta baita (Be) 'murciélago' eta
'persona de maI genio', biek 'pozoie' edo zerbait txarra dutelako ; a/sarre
1pecho de cualquier animal', altxarre 'txerria hil ondoren jaten den
lehenengo janaria' ; birika 'pulmón' eta ondoren 'txistorra antzeko zerbait,
txerriaren birika azalez etab . egina' ; txinger 'tocino' eta 'hiltzeko prest
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dagoen txerria' . Ultzaman bakarrik bigarren zentzuarekin erabiltzen da,
baina GN hegoaldekoan beste bi zentzu horiek ditu . 8
5 . Oso ohizkoa da termino generikoa, beste bigarren
elementuarekin osatzea izen sintagma bat eginez, orokorrean -ko erabiliz :
bizarra mozteko labana, labana afeŕtatzekoa 'navaja de afeitar' ; oñetakoi
kabe (Be) 'descalzo' ; eskutako oyala 'toalla', lauretakoa (Beu) 'merienda' .
Forma hauek 'baliokideak' edo 'paliatiboak ' dei ditzakegu, zenbait aldiz,
lekukoa nahiko trebea eta argia izan behar duelako beti erantzun baten bat
emateko, galdera zeinnahi izanik ere . Kasu hauetan gerta daiteke, lekukoak
ez izatea bete-betean lexia berezirik, adibidez tresna bat izendatzeko,
orduan "sinonimia azaltzailea' bilatzen du besterik ezean . Hau izan daiteke,
aurrean emandako "oñetakoik gabe"-ren kasua, 'urtutsik edo oinutsik'-en
ordez . Kasu hauetan jakin behar dena da forma horiek era kodifikatuan
erabili ahal direnentz . Esaterako, bizarra kentzeko nabala ematen dute,
'navaja de afeitar' izendatzeko, baina ziurrenik ez da gehienetan onartuko "
bizarra kentzeko nabala berri bat erosi dut" , honenbestez, forma hau ez da
kodifikatua .9
6 . Bi lexema antzekoen artean sortzen den ezberdintasun eza, edo
diferentzien neutralizazioa oso ohizkoa da . 10 Abereen kasuetan zaila
suertatzen delako ongi ezagutzea abere horiek, eta besteetan desplazamendu
semantikoa suertatu delako :
enara eta txirrŕñe erabiltzen dute zenbait herritan hiru txori mota hauek
izendatzeko : 'vencejo, golondrina y avión' . Halaber, ontza gaueko txori
ezberdinei esaten zaie : 'búho, lechuza' ; urriñe 'olor' eta zenbait lekutan
'vapor' (Ber, Mu, Etx), eta batzuetan 'colonia' adierazteko ere .
Láñoa 'niebla', eta batzuetan 'vapor' izendatzeko (Its, Ber) ; errañe 'lomo,
riñones, parte trasera' ; illa 'pelo y lana' ; muñe 'seso y tuétano' . (Ik .
ECHAIDE : 1986, Erizkizundŕ lrukoitza El : 95 ., 96 . galderak)
Ezberdintasun ez honek ez du orokorra izan beharrik . Zenbaitetan
egiten da herri batzuetan eta besteetan ez . Zenbaitetan ezberdintasun hau
mantentzen da oso ongi herri batzuetan : Etxalekun llla/kalparra
8 Ohar antzekoa egiten du VIDEGAIN-ek : 'Kontuz hartzekoa da, bereziki tresnen
izendapenean, ezaguna den metonimia eta sindekdokaren eragina . Tresna osoaren
izena eta bere zati funtzionalaren izena bereiztea gaitz dirudi edo ez da egiten .
Adibidez dailu izaiten ahal da bai 'faux' (tresna osoa) eta bai 'lame de la faux'
(tresnaren parte bat) . Zer esanik ez, tresna-mota batek aldaketa teknologiko asko
jasan dituelarik mendeetan zehar, etsenplu ezagunena delarik goldenabarrarena .' (VIDEGAIN 1991 : 1065)
9 Halarik ere, sailkapena ez da beti begien bistakoa . Goizeko izarra zer da?
edozein izar goizean ikusia, ala 'Venus' bakarrik . Gure ustez bigarrenari
bakarrik egiten dio erreferentzia .
10 Batzuetan, ezberdintasun ez hau inkesta-egilearengandik datorke, alor tekniko
batean ez-gaitua izatea ohizkoa baita .
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ezberdintzen dute, baina beste herrietan ez dago hain garbi ezberdintasun
hau .
7 . Ezberdintasun eza, zuhaitzekin eta beren frutuekin ere gertatzen
da : eltxaurre 'nuez y nogal' ; mizpire 'níspero y níspola', urre 'avellana y
avellano'
8 . Zenbait abereren izenak bereziki, beste abereen antzekotasuna
dela eta izen konposatuaren bidez adierazten dira . Lexema hauek
deskribatzaileak izan ohi dira . Esate baterako, izen guzti hauek erabiltzen
dira 'murciélago' izendatzeko : gaujnarea ., xaguzarra . gaumozorroa .
gautxori 'murciélago' .
9 . Metafora, ez da literaturan bakarrik erabili ohi den prozedura,
herriko lexikoan oso ohizkoa egiten zaigu aurkitzea, hizkuntza baten
hiztegia aberasteko modu arrunta delako. Ikus ondoko adibideak :
Azpitxurie 'golondrina', beheko partean txuria delako ; apeztxorie
'aguzanieves', beltza eta txuria delako ; jainkoanpaxa 'faja de Dios' ;
axarinbodak, jaínkoantxakurre 'salamandra', jainkoanolloa 'mariquita' ;
atsoáizia 'viento caliente deI sur' ; egalmakur 'avefría' ; matacabras 'viento
muy frío' ; sorginaize
Viento arremolinado' ; airegáixtua 'rayo' ;
zerrikumia 'morcilla grande' ; mixtoa 'cerilla y aguijón', subebelarra
'dragontea, color abigarrado parecido al de las culebras' ; pite 'caballo o
yegua de color blanco o negro, semejante al de la urraca' .
Talde berezia osatzen dute metafora zoomorfikoek . Ez da harrigarria
etxeko abereak, gizonarekin egun guztian daudenak, fantasia sortzailea
areagotzen dutenak izatea, esaterako : astoa 'instrumento de madera con
cuatro patas para cortar la madera' ; zerrikumia ' la morcilla más grande,
que se hace con el estómago deI cerdo, tiene forma de gorrín' ; axerinbodak
'momento en que sale el sol y llueve' 11 . También cuando sale el sol
11 Izendapen honi buruzko arrazoiak RHOLFS-ek ematen du modu egokian ; bere
ustez, 'vetula'-ren errepresentazio bat da: 'No es raro que la Vieja se esconda
en la figura de un animal . Así como el diablo que produce la lluvia con sol puede
tomar tal figura (volpe 'zorro', así también la VETULA del aire que brilla se ha
convertido en zonas del Piamonte en cabra' . (RHOLFS ; 1966 : 129) . Orrialde
batzuk lehenago honela dio : 'Un fenómeno solar, cuya causa el pueblo no puede
comprender, se atribuye entonces a la acción de un ser sobrenatural, de una
mujer solar, de una Vetula .' (115 or) Ultzamaz aparte Luzaiden ere erabiltzen da
izendapen hau . Euria eta eguzkia batera izateak sortzen duen harridura, eragin du
fenomeno hau sorginkeria bezala ikustea . 'Arco iris'-en izen eta motibapen
ezberdinei buruz, artikulu egokia GARCIA MOUTON-ena (1984, 169-190) .
Mitologia eta naturaren indarraren manifestapena adierazten dute izen askok,
gero kristautzeak bereganatuko dituenak. Eremu honetan erabiltzen den 'Jainkoan
paxa' 'arco iris' (lit . faja de Dios) erlazionatzen da 186 orrialdean dioenarekin :
'Junto a puente y arco, nombres motivados por la forma y que conllevan la idea
de unión entre la tierra y el cielo, aparecen también faja, cinta, cinturón, rall(a)
y ojo . ( . .) eta (174 or) 'También el arco iris ha sido visto como faja, cinta,
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inmediatamente después de una tormenta' ; potro ' herradero de los bueyes'
quedan en una postura como de tormento antiguo .
Zenbait abereren izenek sail interesgarria osatzen dute lexikoaren
azterketan ; zenbaitetan argi nabaritzen da izpiritu supernaturalaren
presentzia . Abereei ezaugarri errealak edo ustezkoak aplikatzen zaizkie,
aintzineko beldur eta superstizioen ondorioak direnak, eta gero abereen
izenetan agerian geldituko direnak . Pierre Bec-ek azpimarratu du herriko
mentalitatean sortzen den animismoa, gaur egun ez duguna nabaritzen .
Jainkoa lexemak, abere eta beste fenomeno askoren izenaren partea
osatzen du : jainkoanolloa 'mariposa', jainkoanxakurre 'salamandra',
jainkoansagarra ' luciérnaga' . Azkeneko bi hauek Jainkoaren aberetxoak
kontsideratzen dira, kasu batzuetan txakur mota batzuen antzekotasunean
oinarrituak, edo oŕlo-en kolore ugarietan . 'Jainkoan sagarra' daukan argi
berde eta ematen duen argiarengatik .
Argi adierazten du guzti hau GARCIA MOUTON-ek honako hitzetan :
Los animales "silvestres", como las plantas, pertenecen a un
ámbito con que e/ hombre tiene, en los medios rurales, una
relación especial. La motivación adquiere entonces un
protagonismo grande en denominaciones que transparentan . Pero
la motivación antigua puede llegar a oscurecerse porque el
hablante actual ya no tiene el mismo tipo de conciencia de la
realidad y ha perdido, en muchos casos, los apoyos que /a
imaginación colectiva prestaba a esos hombres .
(GARCIA
MOUTON 1987 : 197)
Abereez kanpoko beste izendapenetan ere, usteak eta sinismenak
nabarmentzen dira : Sorginafarie 'recena' (lit . cena de brujas) .
Halaber, fenomeno atmosferikoen atzetik, beti eta ohizkoa denez
sorginak daude : ultzameraz"sorgin aizia" esaten zaio haize zurrunbiloari .
Izen hau ez da hemengoa bakarrik, Penintsulako leku askotan "sorgina"
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esaten diote, espiralaren formaz sortzen den haizeari . Halaber, sorciére
eta vieille izenak erabiltzen dira Picardian haize mota hau izendatzeko . 12
Maiz askotan zail suertatzen da, sinonimotzat agertzen zaizkigun
termino askoren muga zehaztea . Bataren eta bestearen arteko ezaugarri
bereizleak jakiteko egindako saiakerek ez dute ondorio oso onik eman .
Hurbil dauden kontzeptuen arteko ezberdintasuna egiteko,
prozedura ezberdinak erabiltzen dira :
Landareetan jito, asta, mando lexemek erantsiz hitz konposatuak lortzen
dira :
jito (silvestre) : larra- jitolarra
asta (silvestre, más basto y grande) : perrexille-astaperrexille
kardue-astakardue ; arrosa- astolarrosa ; menda- astamenda .
mando (silvestre) : txopiñe- mandotxopiñek :
Ahaidetasunean gizona edota emakumea denentz ezberdintzeko,
askotan generoaz baliatzen dira : koñatoa
(cuñado-a eusk .
determinatzailea) -o gaztelaniaren morfema masculino eta koñata (gazt .
cuñada -a morf . fem .) .
cinturón de algún ser sobrenatural' ( . .) 'Resulta fácil de comprender la relación
que el pueblo establece entre arco iris y cinta de colores o cinturón de una
divinidad celestial, tal como los clásicos lo hacían entre el arco y el cinturón o el
velo de Iris la mensajera .' ROHLFS-ek (1966 : 119)ere iltze berean jotzen du :
'La lluvia con sol se considera también como un fenómeno fantástico' . ALVAR-ek
(1991 : 289) gauza beretsua aurkitzen du Canarias-en : 'Está muy extendido por
Canarias llamar arco de la vieja al 'arco iris' ; ya no es raro que, llegados al
antropomorfismo, pueda llamarse arco del viejo (en la isla de Fuerteventura) al
segundo, más corto, que puede aparecer en ocasiones . ( . . .) ( . .) Es, pues, la
antigua idea de que los elementos de la naturaleza actúan sobre los mortales,
como el agua rejuvenecedora en la noche de San Juan y el rayo de luna que hace
estéril a la mujer que toca o enloquece al hombre (lunático) .
12 Ikus honi buruz GARCIA MOUTON, op. cit . 184 or. eta RHOLFS (1966 : 139) :
•También el 'remolino', que levanta el polvo en el camino produciendo fantásticas
apariciones, ha excitado en todas las épocas la imaginación popular( . . .) .
• Drudenwind 'viento de brujas' en alto alemán, y sorgiñaize 'viento de bruja' en
vasco, habría que añadir los numerosos puntos penisulares que llaman bruja al
torbellino levantado por un viento en espiral'
Interesgarria da honako beste artikulu hau ere : BÁHR, G . 1931 ; 'El arco iris y la
vía láctea en Guipúzcoa, in RIEV, 397-414 (408 or), autore honen arabera
izendapen hau beste aberri batzuetan ere aurkitzen da : 'En Fuenterrabía llaman al
arco iris doble azerien boda, 'boda de zorros', denominación que reproduce casi
literalmente el término que los habitantes del Rif aplican al arco simple :
«thamr'era buss en», es decir «boda de chacal» ( . . .) Cuando llueve habiendo
sol al mismo tiempo dicen en Bélgica : «el diablo se casa», en el Poitou y otros
puntos : «le diable bat sa femme» (Merian, pág . 58) ( . .) Merian sugiere que el
diablo en todos estos casos podría representar a una antigua deidad pagana del
arco iris .
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Beste batzuetan eremu semantiko bateko forma posible guztiak ez
daude lexikalizatuak, eta badira maiz askotan huts estruktural zenbait .
Honelakoetan, esaldi batek ordezkatzen du hutsune hori, esaterako : balsa de
agua 'urbaltsa', edo lurra eta leku geografikoak izendatzeko kontzeptuak
askotan perifrasi eta esaldien bidez lortzen dira .

VIII . 2 . INTERFERENTZIAZ HITZ BI
Bi sistema linguistiko harremanetan sartzen direnean,
interferentziak sor daitezke, maila lexikoan, nahiz sintaktikoan edo
morfologikoan .
Interferentzia lexiko mota bat, adierazleen aldaketarik izan gabe
gerta daiteke . Interferentzia lexikoak ere adierazle eta adieraziaren arteko
harremanaren galera ekar dezake, adieraziaren zabaltasuna edota
murrizketa dela medio .
Interferentzia lexiko mota asko dago . Gure helburua hori aztertzea
ez bada ere, ohizkoena aipatuko dugu . Mailegu lexikoa deitutakoa da,
adierazia eta adierazlearen artean berezitasunik ez dagoenean sortzen dena,
hots, hizkuntza hartzailean mailegu hauek fonologikoki eta morfologikoki
integratzen direnean .
Ultzameraren kasuan bi hizkuntzetan gertatzen dira horrelako
maileguak . Euskarak gaztelaniazko mailegu asko integratu ditu, eta
gaztelaniak ere euskarazko beste hainbeste . QUILIS-en hitz hauetan, argi
nabarmentzen da komunitate bereko hiztunek bi sistema erabiltzen
dituztenean, ez dela bakarrik aldakuntza interlinguistikoa sortzen,
ukipenean dauden sistema bakoitzaren oinarrizko elementuetan ere eragina
dagoela
La existencia de personas bilingües en las que se producen
habitualmente fenómenos de interferencia, que fueron definidos por el
mismo Weinreich como "los casos de desviación de las normas de cada
lengua que ocurren en el habla de sujetos bilingües como resultado de
su familiaridad con más de una lengua" ( .) son estos fenómenos del
habla y su repercusión sobre las normas de cada una de las dos lenguas
en contacto los que suscitan el interés del lingüista (OUILIS : 13)
Izan ere hizkuntza baten lexikoak, aldaketa sozio-ekonomiko eta
sozio-kulturaletara egokitu beharra du eta horregatik beti etengabeko
berrikuntzan aurkitzen da . Honen arrazoia da, hizkuntza baten lexikoa ez
dela sistema morfologikoa edota fonologikoa bezain koherente eta
homogeneoa, sistema linguistikoen egituraketan makaltasun haundiena
erakusten duen maila baita .
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Bestaldetik, kontutan hartu behar da, unitate lexikoek hedapen
haundiagoa izaten dutela eta kasu hauetan interferentzia egoeretanproportzio oso . haundiak lor ditzaketela . Honela diosku ETXEBARRIA-k
Bilboko azterketa lexikoaz egindako lanaren ondorioz :
En definitiva, como consecuencia del contacto de dos lenguas en una
comunidad dada, la interferencia puede alcanzar tales proporciones
que en el discurso de hablantes bilingües resulte que no haya ni un
enunciado completo atribuible a una de las dos lenguas en presencia .
La distinción entre las dos lenguas se desvanece y es posible
considerar el resultado de la interferencia como el desplazamiento
gradual de un sistema lingüístico por otro . ( M . ETXEBARRIA 1985 :
63)
Mailegutza lexikoa, izan daiteke bide bat mailegutza fonologikoa
gerta dadin . Erabat integratua ez dagoen lexiko arrotz pila mailegatzean,
banaketa fonematiko ezberdinak sor daitezke, batzuetan fonema berrien
integrazioa ere gertatzen delarik . Kontsonantismoaren atalean [x]
fonemaren hedakuntza da azpimarragarriena .
Argi dago, halere, interferentzia maila hiztun bakoitzaren arabera
sortzen dela (adina, lekua, egoera), eta diskurtsoaren egoeraren arabera
(arreta, gaia, solaskidea) . Bi hizkuntzaren arteko ukipenaren ondorioz,
mailegutza lexiko ugari sortzen da 13 .
Euskarazko terminoak gutxiagotzen dira ikasketa maila goratzen den
heinean, baina ugalduz doa adina igotzen denaren arabera . Maila
sozioekonomiko baxua dutenek, euskal lexiko gehiago erakusten dute, eta
maila sozio-kulturala igotzen den heinean gutxitzen doa kopurua . Sexu
aldagaia neutralizatua suertatu zen .
VIII . 3 . BANAKETA DIATOPIKO ZENBAIT
Gure lanean zehar, ahal izan denean, banaketa diasistematikoaz
arduratu gara eta zenbait isoglosa moldatzera ausartu ere . Horregatik,
eredu gisa, lexema batzuen banaketaz arduratu gara
Isoglosa lexikal hauen bidez, argi ikus daiteke Ultzamak, Anuek eta
Atetzek multzo trinkoago osatzen dutela, eta Imotz eta Basaburutik
13 Zentzu honetan aipagarria da MAITENA ETXEBERRIA-k (1985) egindako lana
euskara-gazteleraren arteko interferentzia lexikoa aztertzen baitu .
Bilboko
hizkeran suertatzen zen gaztelera-euskara lexiko alternantzia aztertu zuen ; 615
galdera egiten ditu, 20 eremu semantikotan banaturik . Muestra hau euskal
hiztunez (elebidunak eta erdaldunak) osatua zegoen . Erantzun guztietatik, %10'3
euskal terminoak ziren, euskara batuan erabiltzen zirenak ; erdal hitzak denetik
%77'8 suposatu zutelarik. Euskara zekitenek, media orokorra baino %78 euskal
termino gehiago erabili zuten, eta Bilbo bertakoek baino %36 gehiago .
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bereizten direla . Bereizketa hau gertatzen da, maila fonetiko-fonologikoan,
morfologikoan eta lexikoan ere . Lexema hauen isoglosak bakarrik eman
baditugu ere, badaude
beste lexema batzuk, erabilera arruntekoak
direnak, eta antzeko banaketa erakusten dutenak.
Zerrenda honetako ezkerraldeko formak, Ultzama, Anue eta Atetz
haranei dagozkie, eta Basaburua eta Imotzeri eskuinaldekoak ; hurrengo
lerrootan jartzen dugun bezala .
delante/ detrás- altziñe, gibeV aurre, atze . 27. mapa

olvidar-atzendu/ aztu . 28 . mapa
enviar- bialdu/ igorri . 29. mapa
olor-urrin/ usai . 30. mapa
hablar-mintzatu / hitz egin . 31 . mapa

ECHAIDE (1988 : 354-357) ere lexema batzuen banaketa
diatopikoaz arduratzen da beronetan isoglosa guztiak leku beretik pasatzen
ez badira ere, orokorrean, goian aipatutako banaketari erantzuten diote .
Horregatik guk ez dugu hemen banaketa zehatza errepikatuko, ikerle
honek, zortzi maparen bidez, argi aztertzen baitu hurrengo lexema guzti
hauen hedadura diatopikoa GN Iparraldekoan . Gutxi gora behera, Ultzaman
eta Basaburuan, isoglosaren alde ezberdinetan aurkitzen dira, honako
banaketara hurbilduz :
Basaburua
asko
zerrazaie
iela
seaska
uzta
armiarma
neskame
txilbor
gurdi
labana
saguzar
udazken
odai, laño
piza

Ultzama
anitz, aunitz
zerrautse
legena
kune
garila
armimau
neskato
zilko
karro
kanibeta, nabala
gauinare
udoncb
kalma
gernu

ECHAIDE lexema hauen banaketaz arduratzen da, galdetegi bateko
datuetan oinarriturik, eta nahiz eta ondorio erabakiorretara ez den
heltzen, nolabaiteko banaketa azpimarratzen du, alegia GN ekialdea eta
mendebaldea bereizten dituena .
Hay un grupo de 8 preguntas cuyas respuestas ofrecen un mapa
dialectal dividido en dos variantes fundamentales, una occidental y una

oriental. Pero observando lo que ocurre más al norte, en la zona
atlántica de Navarra, se ve que los valles de Santesteban, Cinco
Villas, Bértiz-Arana y Baztán presentan formas que corresponden en
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unos casos a la variante occidental, en otros a la oriental. (ECHAIDE
1988 : 353)

Areago oraindik, lexema konkretu batzuetan, Etxalekuren eta
Muzkitzen artean pasatzen den isoglosa nabarmentzen du ; honenbestez,
gure ondorioekin erabat ados dator : Las isoglosas, con algunas diferencias,
dividen la zona de NE a SO, confluyendo al sur entre Echalecu y Músquiz
(ECHAIDE 1988 : 353)

V111 .4 . LEXIKOAREN BILKETA
VIII .4 .1 .
VI11 .4 .1 .1 .
VIII .4 .1 .2 .
VI11 .4 .1 .3 .
VIII .4 .1 .4 .

VII1 .4 .2 .

Flora
Frutak
Zuhaitzak
Landareak
Baratza
Abereak

V111 .4 .2 .1 . Ugaztunak
V111 .4 .2 .2 . Moxorroak
VIII .4 .2 .3 . Narraztiak
VI11 .4 .2 .4 . Arrainak
V111 .4 .2 .5 . Hegaztiak, txoriak
V111 .4 .2 .6 . Ardiak
VI11 .4 .2 .7 . Txerriak
VIII .4 .2 .8 . Oiloak
V111 .4 .2 .9 . Txakurra, katua
V111 .4 .2 .10 . Behiak

VI11 .4 .3 .

Eguraldla

VI11 .4 .3 .1 . Zerua, eguzkia, ilargia
V111 .4 .3 .2 . Haizeak, euria
VII1 .4 .3 .3 . Hotza, elurra

V111 .4 .4 .

Kanpoko

lanak

VIII .4 .4 .1 . Uztaren lanak
VIII .4 .4 .2 . Goldea
V111 .4 .4 .3 . Uztarria
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VIII .4 .4 .4 . Ikatza
VI11 .4 .4 .5 . Egurra mozteko tresnak
VIII .4 .5 . Topografla
VIII .4 .5 .1 . Lurra
VII1 .4 .5 .2 . Mendia-bideak
VIII .4 .5 .3 . Hesia
VII1 .4 .5 .4 . Ugaldea
VIII .4 .6 . Denboraren zatiketa
VI11 .4 .6 .1 . Eguna
VI11 .4 .6 .2 . Urtea, urteko bestak
VI11 .4 .6 .3 . Urtaroak
VIII .4 .6 .4 . Hilabeteak
V1II .4 .7 .

Etxea, etxeko lanak,

eralkuntza,

gelak

VII1 .4 .7.1 . Ogi egitea
VII1 .4 .7 .2 . Jostea
V111 .4 .7 .3 . Etxea, gelak
VII1 .4 .7 .4 . Zizailuak
VII1 .4 .7 .5 . Eraikuntza
VIII .4 .7 .6 . Ohea
VIII .4 .7 .7 . Sukaldea
V111 .4 .7 .8 . Sukaldeko tresnak
V111 .4 .7 .9 . Janaria
VI11 .4 .7 .10 . Arropen garbiketa
V111 .4 .7 .11 . Jantziak
VII1 .4 .7 .12 . Gazta
VI11 .4 .7 .13 . Txerri hiltzea
VI11 .4 .8 .

Gorputza

V111 .4 .8 .1 .
VI11 .4 .8 .2 .
VIII .4 .8 .3 .
VI11 .4 .8 .4 .

Burua
Enborra
Besoak, hankak
Gorputzaren ingurukoak

VI11 .4 .9 .

Familia/Jolasak/eritasunak

V111 .4 .9 .1 . Haurtzaroa, jolasak
V111 .4 .9 .2 . Eritasunak
V111 .4 .9 .3 . Eliza, heriotza
VI11 .4 .9 .4 . Familia
V111 .4 .9 .5 . Kualitateak eta akatsak
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VI11 .4 .1 .

Flora

VI11 .4 .1 .1 .

Frutak

Aga, gaztañaga
Alor-martuxe
Aranpeloxa
Ardantze
Bago babaxa,babaxa
Xaboxa
Borka
Botil sagarra
Eltxaur-arbola
Eltxaurre
Eltxau rdi
Garrotxa

Gordantxa
Kirets
Malubi
Mastie
Martutxe
Matsa mordo
Matsa poska, porka
Matsoko
Mizpire
Pasi
Paxaka, patxaka
Patxakondo
Piku
Sagartxoa
Tipule
U rritz
Urrondo
Xatuke, zatuke
V111 .4 .1 .2 .
Altza
Ametz

Vara de varear la castaña
Mora que crece más baja, es más sabrosa y tiene
los granos más gordos .
Ciruela sivestre y pequeña (U)
Viña (Eltz)
Hayuco(U)
Hayuco
Ristra . Baratxuri borka 'ristra de ajos'
Manzana con forma de botella
Nogal
Nuez ; iltxaorre (Ber), entxaurre (Etx)
Nogaleda
Palo de avellano rematado en un extremo
superior (mediante varias incisiones) a la
manera de un pararrayos, y que sirve para coger
manzanas .
Tipo de manzana pequeñas y sabrosa
Amargo. Sagar berdeek duten zaporea
Fresa (U, Imotz), malobi (Etx),maruri (Ber)
Viña (Etx), mazdia (Its)
Mora que crece más alta, granos pequeños y
prietos (U), matxutxe (Bas, Imotz)
Racimo (Bas)
Racimo(Imotz)
Racimo de uva (U), okomats . Ekatzu matsokoat
Mispero, níspola
Hayuco (Etx) (=pago hazié)
Manzana silvestre
Arbol que da manzanas silvestres
Higo
Manzana agusanada < ( *sagar- arra- joa)
Cebolla
Avellano
Avellano
Manojo de puntas de maiz, el haz ó fajo

Zuhaitzak
Aliso
Quejigo
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Aritz
Astiger
Besaka

Roble
Arce
Rama gruesa de árbol . (Iribarren : 286) (Odieta,
Atetz, Olaibar) . Me voy a poner txilintxa de esa
besara.
Espino
Fresno
Chopo
Olmo

Elorri
Lizer
Tx i p u
Zugar, zuber
VI11 .4 .1 .3 .
Alkabelar
Añar
Astakardu

Astamenda
Astolarrosa
Astoperrexil

Ausin
Ayen
Berro
Berrubi
B i ld u r
Elorri-txuri
Ero
Estañu belar

Exkerrain

Flore
Gernu belar

Landareak
Avena silvestre
Brezo . Calluna vulgaris . Beitiétan garbitzeko
isetsa gogor hoiétaik ¡sets latz batzuk izeten
baite, hoyek añarrak dire .
El cardo mayor (E) Dipsacus fullonum .
Cardencha, dispaco. Udan loratzen den landare
hau, lur lohitsuetan hazten da batipat . Sekatu
ondoren lore politak ematen ditu eta apaingarri
gisa erabiltzen da etxeetan .
Hierba buena silvestre . Usai ona ematen duen
belarra .
Escaramujo o rosa silvestre . (Basb)
Perejil silvestre . Lore zuriduna eta perrexil
itxurakoa. Orma eta bide bazterretan hazten da.
Kirten lodi eta barrutik hutsa du, oso haundiak
izan daitezke .
Ortiga ; ausiye (Mus)
Planta que se utiliza para hacer las cestas de las
avejas . (lts)Azkue- Sarmiento, tallo leñoso.
Berro
Roña de los vegetales
Madreselva
Espino negro
Yero o jerón . Ervila Sativa . Lakoizketak
(73 or .) dioenez, Iruña inguruan landatzen da
abereen bazkarako .
Equiseto . "Equisetum maximum" Por su
consistencia para abrillantar el cobre . Baioneta
garbitzeko erabiltzen zen belar mota (1k.
Lakoizketa)
La garrotilla : "Convolvulus arvensis L . Patata
artean sortzen da eta txerriek jaten dute . Azkue
(BN, L S) : virganza, hierba de los pordioseros,
que crece en los zarzales y jaros, tiene cinco
flores blancas .
Flor (Etx, Urriz, Its)
(Iribarren : 271) Hierba que las gentes del valle
de Larraun le atribuyen efectos benéficos para la
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Golpebelar
latze, iretze
l(d)aztorra lixtorra
laztorketa
Idelarre, irelarre
Illaun

Illengi
Izpi

Izpiko
¡un
Jitoarrosa
Jitolarra
Kalitx
Kardabera
Kardu
Kardu
Kardai
Karraxkil
Kaxkal
Kaxkalore
Kortxintx, koskil
Larra
Lapatx
Larrazka
Lezka
Liyu /ligu

vejiga . Ultzaman ezagutzen dute, maizen artean
ateratzen da, azanaorien antzekoa, egosita ona da
gernua sendatzeko .
Baratzetan izaten den belar luzea golpeak
sendatzeko erabiltzen dena . 14
Helecho . latziketan :Iratzea biltzeko lanak(lts)
Helecho(G)
Recogida deI helecho (Etx)
Helechal (U)
Hierba insustancial y mala . Luzernan ateratzen
den belar txarra (Etx) . Azkue : AN Lakoizk .
Efímero de poca consistencia insustancial .
Lakoizk: Pappus (cast . Vilano) apéndice peloso o
membranoso que corona el fruto de las
compuestas, 15
Tizón deI trigo
Hierba mala . Alor honetan dena izpíe da esaten
bada, ez duela balio adierazten da. 2. Pertsona
argia, ernea edo habite . Azkue: Una hierba de
hermosa flor y aroma agradable .
Lavandula spica . Espliego
Lino (Beram .)
Rosa silvestre (U,Etx)
Planta que da flores blancas, zarza .
1 .Verruga . 2 . Enfermedad que produce bultos
duros en el tubérculo deI nabo .
Cardo ancho y pequeño . Txerriek jaten dute .
latzaren antzekoa da, baina lehunago .Sonchus
oleraceus.
Cardo.Dipsacus sylvestris.
Yesca. Sua egiteko erabiltzen zen, burniarri edo
suarri batekin emanez gero pagoetan ateratzen
da. Forres fomentarius .
Rhamnus alaternus . Aladierno . Erabiltzen zuten
odolari indarra kentzeko udaberrian, hartzen
zuten infusioan . Karraxillure oso ona zen
Cáscara
Cáscara que se queda al pasar el cedazo .
Vaina huera
Zarzamora . Matxutxak ematen duen landarea .
Fruto de la bardana . Umeek jolastean, Ileetara
eta jantzietara botatzen zuten, oso zaila zelarik
askatzea.
Pastizal con malezas
Tallo de junco . Aulkiak egiteko erabiltzen dena .
Lino (U, Imotz)

14 1zen zientifikoa ez dakigu.
15 CARDILLAUNA de ILLAUNA además de BORRA significa cosa o persona sin
sustancia.
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Linsus, lintsuts
Lore
Luzerna
Mandotxopin

Mindegi
Mullu
Nunu
Otaerren
Ote
Otxallar/ utxallar
Piper
Sapelar
dira,
Subeaza
Subebelar
Subemahats
Txarrantxatu
Txopin

Xagoxa
Xartexa
Xatuke
Xorikondo
Zain
Zekale
Ziape
Zumerike, zume
VIIl .4 .1 .4 .
A i l tx u r ko
A l tz u r
Alubi -leka
A l tx u rko

Sauco. Urrin haundiko landarea . Labea garbitzeko
eta espolinatzeko erabiltzen zen . Batzuen ustez,
medizinan erabiltzeko ere balio du ..
Flor. Loredu de . (U)
Alfalfa
Acedera común . Vinagrera. Planta silvestre,
hojas anchas y de sabor ácido . Para limpiar y
hacer cicatrizar todo tipo de heridas . Propiedades
diuréticas, laxantes y aperitivas .
Vivero . Lehenago herri guztietan izaten zen
Estopa
Gamón . Mendian ateratzen dena, behiek jaten
zuten .(U, ETX) . Nunuketara, Nunuak biltzeko
lana . Goazen nunuketara(Etx)
Pincho de argoma
Argoma
Variedad deI rosal, con flores blancas ; rosal
silvestre . (U)
Guindilla
Pamplina o hierba majarera . Ardiak lehertzen
jan ondoren ura edaten badute .(sapebelarra)
Hierba medicinal . Arum italicum . (Etx)
Hierba medicinal (Etx) ; Lakoizketaren arabera :
Dragontea: Serpentaria . Alude al color abigarrado
de su tallo que se asemeja al de la culebra .
Yezgo. Bolatxo gorriak dituen landarea, gero
beltzak jartzen dira .(U) Ziurrenik Sambucus
ebulus.
Cardar el lino
Acederilla . Planta parecida al trebol, flores
pequeñas y blancas .Oxalis acetosella La virtud
más probada es la diurética o estimulante de la
orina, se recomienda para las llamadas cura de
primavera de la sangre en casos de acné
Trébol encarnado . Ardiek gustora jaten dute .
Tizón . Uredo caries, ataca al trigo y a la alubia
dejando manchas en la vaina, Xartexak joa
Gavilla, manojo
Hoja de la mazorca de maiz .
1 .Raiz, zañek atra ttut. 2 . vena . 3 . tendón .
Centeno
Mostaza silvestre . Sinapis arvensis .
Mimbre

Baratza
Azada pequeña
Azada
Alubia verde ; leketako alubi, alubi berde .
Azada pequeña
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Arba
Aza
Azakizkur
Baba
Babatze
Bakandu, bakartu
Basoko
Berrobi
E rts i
Erren
Erremolatxa
Errepollo
Goiztar
Iller
Kaskíl, kaskal
Kereta
Kimetu
Kukulubelar

Koskorraundi
Laye
Lixke berri
Pikor
Pelle
Perrexil
Ponpoxa
Porrain, borrain
Txarrantxatu
Txertatu
Txerto
Txitxirio
Udere
Uderiondo
Xerba
Xerratu
Zoi
Zotal
V111 .4 .2 .
VII1 .4 .2 .1 .

Palo para sostener las vainas
Berza
Berza rizada
Haba
Habar. Babatzen ari dire.
Entresacar las plantas
Silvestre
Roña de las alubias . Alubiei atratzen zaien erdoil
bet, hori at(e)ra ezkero, txarrak jartzen dire .
Seto
Espina, picho . Sagardoi oiek dena errena dire .
Remolacha
Repollo
La semilla tempranera
Guisante (U)
Vaina de alubia después de quitar los
granos .Alubikaskille
Cancilla que se pone y quita entera .
Podar . Lizarren adarrak kimesten .
Landare meharrak eta luxeak, egosi ondoren
txerrientzat izaten ziren. Ohianean bereziki
izaten ziren . Kukubelarra : Digital o dedalera, en
Bertizarana (Iribarren)
Mazo para despedazar terrones
Laya
Brotes nuevos rectos que salen después de cortar
las lechugas y berzas .
Grano, semilla
Pella
Perejil
Alubias que se comen antes de secarse . Redondas y
sabrosas .
Borraja
Cortar el lino
Injertar
Brote . Txerto berriek atratzen tuzte.
Garbanzo
Pera
Peral
Acelga
Descortezar la tierra quitando las hierbas .
Terrón (tormo de tierra)
Tepe

ABEREAK
Ugaztunak
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Abre
Aiuri,
Alatu

añuri

Anpotu
Arratore
Axatu
Azienda
Azkonar
Domatu
Eizilari
Eizturi
Erbionide /erbionari
Gabinario
Gauinare
Gautxori
(nare
Katagorri
Katapunttitte
Pututxe
Sagarroi, sagardoi
Saguxar
Txinurri, txingurri
Uda
Urrix
Ursagu
Zakurraunke

Los animales que estan fuera : yeguas, caballos y
todos los animales domésticos de una casa : vacas,
cerdos, gallinas .
Aullido . Zakurre añurike dago .
Sacar el ganado de la cuadra o establo al monte o
pastizal para que paste . Ardi oyek alatu biar t
tugu .
Hincharse
Rata
Azuzar
Ganado vacuno
Tejón
Domar
Cazador
Alimañas
Comadreja
Murciélago (U)
(Gol, Lar) Murciélago, kaenari (Ber)
(Ar,Beu) Murciélago
(Mus) . Murciélagol 6
Ardilla (Imotz, Bas)
Ardilla, katapurtxintxe (U)
Turón . Oiloen odola edan eta utzi egiten omen
ditu .
Erizo
Murciélago (Bas, El, Etx)
Hormiga
Fuina o garduña
Hembra de cualquier animal doméstico .
Ratón de agua
Ladrido de perro

VIIl .4 .2 .2 Moxorroak
Abe
Armimau

Tábano . Behiak ziztatzen dituen eulia ; behiak
abiatzen dira
Araña (Bas, Imotz)

16 Banaketari buruz, hona ohar batzuk: (ECHAIDE 1988 : 355)Por fín murciélago,
además de presentar algunas variantes léxicas aisladas, como txapelitxa, pozoia,
sorgintxori, belatza, Jainkoan mandatari, Jainkoan ollo, tiene una distribución en
que las variantes principales, saguzar y gauinare se entrecruzan en nuestra zona .
Así apoyándonos también en datos de El, podemos ver que gauinare llega hasta
Huici y Odériz en Larraun, pero a su vez saguzar alcanza en la Ulzama las
localidades de Elzaburu y Alcoz . Cinco Villas y Baztán siguen la vaiante oriental .
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Armiarma, ermiarma
Akain
Azari, azeri
Azarikume
Bartza
Burrunbe
Erle
Erlaztain
Ezpata
Jainkoanollo
Kakalardo
Karakola
Kattalingorri
Kukuso,arkakuso
Manduli
Mixto
Moxorro
Mozorro
Saltarin
Sarebelar
Tximitx
U l i b e Itz

u¡¡

U r z o r ri
Xixere
Zapetain
Zorri

VIII .4 .2 .3 .
Arratore
Aingire
Bare
Buruaundiko
Gardatxo

Araña (U, Atetz, Anue) 17
Garrapata
Zorro
Cría de zorro ; azerikume
Liendre
Zumbido de la mosca
Aveja
Avispa
Mosca negra, que pica en el verano y hacen
ampollas . Orain ez dago hainbeste
Luciérnaga
Ciervo volante . (Lucanus cervus) Ikezkillen
illunezkille . (Izag)
Caracol
Mariquita
Pulga
Mosca que acompaña al macho . Hozka txarrak,
ittaute, beyek ez dute lekutzen, behorrak bai .
1 .Agijón, 2 . cerilla
Insecto
Bicho
Saltamontes
Telaraña
Chinchel 8
Moscardón
Mosca
Gámaro . Gammarus pulex. Erreketan egoten den
mamarro txikia, "camarón" baten antza izaten
du .
Lombriz
Zapatero de agua
Piojo

Narraztlak
Rata
Sanguijuela
Limaco
Cabezón (U) . Rana recién salida del huevo .
Lagarto (Ur)

17 Armiarma/armimau dira Mendebalde/Ekialde banaketari dagozkionak : 'Una
forma occidental del tipo armiarma, irmiarma y una oriental del tipo armimau,
recogida en mis encuestas en Oroz-Betelu y Esteribar además de los valles de
Anué, Ulzama y Atez, hasta Músquiz . Es forma documentada por El para Navaz
(Juslapeña) y por Bonaparte en Elcano, Olza y Goñi . (ECHAIDE 1988 : 355)
18 AZKUE-k dio, tximitxa izena duela, tximurtxi edo imurtxi egiten duelako BN,
R.
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Igel
Izain
Jainkoanxakur
Karakola
Legen
Musker, muskar
Sapo
Subaldin,subendil
Sube
Txiguin
V111 .4 .2 .4 .
Aingire
Amorrai
Langosta
Loire
Txipe
V111 .4 .2 .5 .
Alkona
Apeztxori
Asaritierra
Atzaparra
Azpitxuri
Baseper
Bele
Billegarro
Egalmakur
Egala
Exkilloxo
Inare
ltxeski
Kabri
Kalzorro
Kokil

Rana (Imotz,Bas)
Sanguijuela
Salamandra (U)
Caracol
Rana (U), elena (Be)
Lagarto
Sapo . Lau kankako sarrapoá (Mus) 19
Lagartija
Culebra (U, Bas)
Sanguijuela (Beuntza)

Arralnak
Angila
Trucha
Cangrejo
Madrilla
Bermejuela
Hegaztlak, Txorlak
Halcón (U)
Aguzanieves
Golondrina (Ber)
Garra
Golondrina(EI)
Perdiz
Cuervo
Malviz
Avefría . Usoan klasekoak, xuríe ta beltza, elurre
in altzinean, hotza itten duelaik atratzen da .
Ala
Arrendajo Xoxuak biño haundiagokoak . tire !!
Golondrina (Etx)
Vencejo
Milano (Ar)
Milano y gavilán
Picatroncos . Arboletan ta itten du pikoekin
ziloak.

19 lzen honetan, argi ikusten da RHOLFS-ek dioena, abereen izendapenei buruz ;
alegia (1966 : 105) gustokoak ez diren abereak izendatzeko, eufemismoak
erabiltzen dira : ' A los animales cuyos nombres no se citan a gusto, pertenece
también el sapo, que, por ello, entre los vascos de la Navarra española recibe el
nombre de 'lau ankako sarrapo ' égratignure de quatre pieds' . (AZKUE,1969-I,
532)
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Kuku
Kurrillo
Miru
O I T i tx u
Pikaratza
Piko
Pipi

Pitxon
Tordantxa
Tripe zuri
Ttorttola
Txapelatx,kapelatz
Txirrin
Xolomo
Zai zuri

V111 .4 .2 .ó .

Cuclillo . Kuku, kuku. San Pedrotako mutu. Esaten
zitzaion udaberrian kantatzen zuelako San Pedro
arte .
Grulla
Milano
Becada
Urraca
Pico
1 . Polilla . Pipiek yana . 2 . Bulto pequeño que les
sale a las gallinas debajo de la lengua y les hace
piar de manera especial ; se les suele quitar. Ollo
horrek pipíe du.
Pichón criado en casa
Estornino . Beltzak, dire ; elurre itten duelaik
belai hoketan ibil dire, denbo txarra atea ezkeo.
Vencejo (Lar)
Codorniz
Pájaro más pequeño que el halcón, coge las
chitas . (U) Calforro . Ratonero . Buteo buteo.
Vencejo y golondrina (U, Odieta) 20 cría
de golondrina.
Pichón
Buitre

Ardiak

Akal

Flaco . Beti aziendei esaten zaie . Ardi edo txerri
akala .
Oveja de dos años . Arentxa, rentxa . 21

Alaintxa

20 Askotan nahasten dituzte eta bientzat izen hau erabiltzen dute, oso antzekoak
direlako . (Iribarren : 187) (Odieta) . Halaber, aurreko izendapenari dagokionez,
askotan 'kalforro' erabiltzen dute edozein hegazti harrapakari izendatzeko .
21 Hona hemen, 'ardia'-ren eremu semantikoaren banaketa hiru haranetan :
ULTZAMA
BASAB .
IMOTZ
ULTZAMA
BASAB .
IMOTZ
URRUXE
AREKOA
(emea)
(arra)
1)Bildotsa
2)antxue
lentxa

axurii
-jaio
berriaantxuu
-urte
batekoaarkaztii

axurie
antxue
Ientxa

bildotsa

axurii
-jaio
berriaantxoarikue antxoareko
-bi
u rtekoalentxari
lentxarii

axurie
antxoarikue
lentxarie
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Allattegi,alaitegi
A I tx i r
Antxu
Antxu ariku
Antxu
Antxutu
Ardi fila
Ardi multzu /ardi saldo
Ardiek moztu
Ardimoxzale
Ardin jana
Arentxari, lentxari
Ari
Ariko
Arkara
Arkazti
Arkume
Arraska
Artantxu
Artxaiko
Artzaingo
Artzar, ardizar
Autetu
Axo
Axuri
Bataldi
Barrendegi
Begi-eman
Bildots
Borro
Defota
Deiztogi, deiztegi
Etxola,itxola

Lugar cubierto para ordeñar las ovejas, o
tenerlas cuando el tiempo está malo .
Excremento de oveja . Agotzarekin nahasita ez
dagoena
Oveja de un año
Carnero de un año
1 . Oveja de ocho dientes . (U) 2 . Oveja estéril .
Desvezar . Antxutu de: Ha dejado de dar leche
Lana de las ovejas . 22
Rebaño
Esquilar
Esquilador ; ardimoxtalia
(Gol) Abereena ere jana da, ez bazka .
Carnero de 2 años (U, Imotz, Bas)
Carnero, a partir de tres años
Cordero macho, sentido genérico
Celo de la oveja . Arkara dago
Oveja de dos años (Bas)
Cría de cordero
Instrumento de hierro para limpiar la artesa .
Oveja de más de un año . Ardi antxue .
Pastor joven
Oficio de pastor
Oveja vieja
Elegir las ovejas deI rebaño . Autek, autek!!
Cordera
Cordero recién nacido(Bas, Imotz)
Servicio deI carnero a las ovejas
Terrenos que se alquilaban para el
aprovechamiento de las ovejas después deI
invierno, en general hasta San José .
Echar el ojo . Begi emanik ttu ardi hoiek
Cordero (U)
1 .Oveja merina . Hemengoak ardí txurruak izaten
dira, kokoan23 borruak.
Oveja de tres años, con cuatro dientes(U) 24
Lugar para ordeñar
Casa del pastor . Txabola .

(biertxua)

-bi
urtekoa-

3)defota
(ardie)

ardii
ardie
-3 urtetik
qorakoa-

-bi
urtekoaarfe

arii
arfe
-3
urtetik
qorakoa-

22 Pertsonen ileari kalparra esaten zaio .
23 Kokoan adierak esan nahi du Ultzamatik kanpo, hegoalderago dauden herrietan .
24 Frantsesaren mailegua : fr . defaut, defecto ; orokorrean estéril esan nahi du .
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Ganbella, ganbela
IIla
Kaloi
Kaparra
Karmenko
Kola, kolua, kolatxa
Kortxil, kurtxil
Kuasin, kausin
Kuku
Larratu
Lentxa
Lore
Marro
Marraka
Miarreri
Orberatu
Panpaliñe
Patera
Pulunpe
Punpe
Sagale, segale, segalera
Sarobe
Tripotxa
Umarri
Urruxe
Yoale
Yoalintzale
Zerratu

Pesebre
Lana de las ovejas . Ardien ¡lía xurie da
Cria de la oveja que muere al nacer o
inmediatamente .(Oskotz)
Garrapata pequeña
Carbunco
Papada que sale a las ovejas por la tuberculosis .
Ardie kolatu de, ardi kolatxa
1 . Agujero por donde se echa la hierba deI pajar a
la cuadra . 2 .Lugar para ordeñar ovejas junto a la
borda
Cuidar. Ardiek kuasin
Agujero en el pajar, por donde se vierte la paja
al cajón de la c uadra .l k . kortxille
Llevar a pastar . Larrera eraman
Oveja de dos años . (U, Imotz)
Carne muy estimada que tiene el cordero en el
cuello
Carnero, morueco no castrado. Ik . aríe .
Balido . Ardi-marraka .
Enfermedad de las ovejas, se ponen los intestinos
amarillos .Oso meharrak jartzen dira ardiak
Cojear los animales por recalentamiento y
cansancio de las patas . Orberatu du.
Badajo deI cencerro
Ardiaren gaixotasuna, hankak arrez betetzen
zaie .
Cencerro grande, boca estrecha
Cencerro más pequeño .
Pesebre con barrera para que la hierba no caiga
al suelo .
Contorno de la casa deI pastor
Menudo deI cordero o de la oveja (ez da egina,
gordina baizik)
Cordero de carne
Oveja hembra, sentido genérico
Cencerro (U), falea (Etx)
El que hace los cencerros .
Cuando las ovejas tienen todos los dientes . Lau
urtetik bortzetara zerratzen dire, hortzak denak
igualak, zortzi hortz . Urte bat betiartio antxúe,
antxúe da esne hortzian ta alaintxa bi hortz ta
defota lau hortz.(. .)Kanbietzen du, batzuk bota ta
bertziak tortzen zaiote berríek, izetaute
esneortzian daudelaik sei hortz o zortzi hortz
ttikíek ta gero botzen dute ta kartzen dute bi
haundi, bi haundixagook, alaintxa, ta gero
hirugarren urtían lau .
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V111 .4 .2 .7 .

Txerria

Aketz
Ardixko
Artama
Bargazta
Bargo
Ernari egon
Estaliazi, batazi
I raus
Kaka muñike
Kix,kix
Letxon
Murruxke (-ka)
Muturkatu

Berraco
Cerda
Cerda para cría .
Cerda que se deja para adelante (7 hilabete)
Macho (5 edo 6 hilabetekoa)
Estar preñada
Cubrir al cerdo
Celo deI cerdo
Boñiga
Grito para llamar a los cerdos .
Ik . artama . Cerda para cría . (U,Mus)
Gruñido deI cerdo . Txerriek murruxkeka daude .
Hacer agujeros los cerdos en la tierra . Gazt.
Muturquiar .
Txerriak lekutzeko deia
Gorrín
Gorrín macho
Gorrín hembra
Pocilga
1 .Cerdo reservado para matar (U) .Txerri hau
txingertako dugu .2 . Behatz txingerra : behatz
txikiena .
Carne 25

Oist, oist
Txerkume
Txerkume ardixko
Txerkume ordotsa
Txertogi,txertori
Txinger
Txitxi
V111 .4 .2 .8 .

Oiloak

Arroltze kaxkala
Arroltzetan dago
Aztarriketu
Erron
Erronzale
Kapona
Korrala, estrabil
Lumerittu
Ollanda
Ollarra
Ollaxko
Olloloka
Ollotegi
Purra, purra
Purrika, purrikas
Txite
Ux,ux,ux
Zarrakatu
25 Haur-hizkuntzan

Cáscara
Está incubando
Escarba . Aztarkatu, azkartatu
Poner huevos
Gallina ponedora
Pollo castrado
Corral
Desplumarse
Polla . Bi ollandalde, dos tandas de pollas
Gallo
Pollo
Gallina clueca
Gallinero
Grito para llamar a las gallinas
Grito para llamar a los pollos
Polluelo
Grito para espantar a las gallinas .
Escarbar (U) ; Zarrakaka al de
bakarrik erabilia .
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V111 .4 .2 .9 .

Txakurra, katua

Aunke
Ax, ax, axale 2 ó 1!
Gatu, katu
Martxa !!
Oxka in zozu
Tto, tto I!!!
Txakur bronko
Useike dabille
VI11 .4 .2 .10 .

Behia

Abaro in
Azpi
Behi nabarrak
Behigorri, betizu
Ei
Ekoist egin
Ergitxe
Ernari betian egon
Ernari egon
Erroi
Ferra
Ferratzale
Igel egon
Indarki (AIk)
Iraus
(sets
Kamaña
Kime
Kuasin /kasin
Lamixketu
Marroka
Mige, migetto
Mingain
Nabar-gorri
Oritz
Osatu
Osazale

Ladrido (U) Txakurre aunkeka dago
Grito para azuzar al perro hacia el ganado
Gab
Grito para espantar a los perros
Grito para azuzar al perro
Grito para llamar al perro
Perro asilvestrado; Ameriketan egondakoek
esaten zuten .
Olfatear

Sestear el ganado .Non ittaute abaro ?
Cama deI ganado. Azpiek atea, azpiek egin Sacar
la cama deI ganado
Vacas con manchas blanco y negro
Betizo ; vaca salvaje (< behi izu)
Pocilga, lugar de cada animal en la cuadra .Zazi
zure eyera .
Abortar .Behi honek ekoist in du
Novilla (Bas, Imotz)
Estar para parir
Estar preñada ; Ernaríe da
Endurecimiento de la ubre
Herradura
Herrador
Estar en celo (la yegua o burra)
Cama deI ganado . Orbel eta agotzez egina . Kamaña
bezala . Illaurki (Ger)
Celo de la cerda . Iraus dago.
Cola
Cama deI ganado hecha de paja o helecho .
Crin deI caballar . Biorran kimek
Cuidar (U eta Etx)
Lamer
Mugido. Marroka dago.
Novilla
Badajo del cencerro
Vacas blanca y rojas
Calostro
Castrar
Castrador

26 _le hau gaztelaniaren klitikoa delakoan nago euskarazko hitzari erantsia .
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Pite

1 .Picaraza, Urraca . 2.Caballo o yegua de color
blanco o negro mezclado de forma irregular .
(por , semejanza con la urraca)
Herradero de los bueyes . (U)
Cola . Puztenisats (U)
Celo de la vaca.
Ternero de unos 6 meses
Palo pequeño y blando para pegar a los animales .
1 .Pinchar (la rueda) 2 .Picar un animal
(avejas)

Potro
Puzten
Susera
Txekor, txokor
Ziguerda, zigorda
Ziztetu, txistetu

V111 .4 .3 .

EGURALDIA

V111 .4 .3 .1 .

Zerua,

Berapenian
Eguzki,iduzki,iruzki
Goizeko izar
Ilberri
Illergi
Illunpeta
l itzar
Iltzartu
Itzel
I ruztegi
Leku ariñe
Leku muspela
Zeru

V111 .4 .3 .2 .
Aire gaixto
Atertu
Ate rku ntze
Atsoaize
Azerin bodak

eguzkia,

Ilargia

Luna menguante . Illargie berapénian dago
Sol
Venus.La primera estrella que sale a las mañanas
Luna nueva, Ilberritu du. Ha entrado en luna
nueva o creciente .
Luna
Oscuridad Illunbeta
Menguante
Entrar en luna llena o decreciente . Iltzartu du.
Sombra
Lugar soleado
Lugar soleado
Lugar sombrío
Cielo (U), zeinu (Ar)

Haizeak eta

euria

Rayo . Aire gaixtuak joa . Herido deI rayo . Etxeetan
edo zuhaitzetan sartzen den tximistari esan ohi
zaio
Escampar . Ora¡ ateri dago, atertu du.
Escampado
Viento caliente deI sur . Emakume batek dio,
gonak altxatzen dituelako deitzen zaiola .
(U, Imotz) Se dice cuando llueve con sol .
También cuando sale el sol inmediatamente
después de una tormenta . Oi ze axerinbodak!!!
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Bofada

Egolaño
Egueldi
Eguri, iguri

Aire caliente y falso (sin sol) . Batzuetan usain
txarrekoa izan daiteke, bat batean etortzen
denean . (U eta Bas) . Ikuilutik ateratakoa edo
jende pila dagoenean leku itxi batean, normalean,
usai txarrekoa izaten da .
Niebla deI sur
Tiempo metereológico . Arrats gorri, bier
egueldi.

Kolle

LLuvia;.Ai du eguríe; eguriondo ederra 'buen
tiempo después de la lluvia' ; eguritanta Ia gota
de lluvia' ; egurierauntsie ' chaparrón'
Tiempo después de la lluvia . Eguriondo ederra
Agua nieve
Nevada
Chaparron
Ruido que precede al pedrisco (U)
Rayo
Borrasca . Eurialde ederra .
Viento que pega de San Miguel . Iparra baino
goitixeagotik
Abrigo de una casa, donde no pega el viento (Er) .
Viento arremolinado
Cierzo
Viento frio(Alkotz)
Lugar soleado
Rocío
Arcoiris (U, Bas)
Nube . Nahiz bero kama balio (=balego) esaten
dute, bero haundia dagoenean Etxalekun 27 .
Nublarse . Kalmátui Lago
Granizo
Niebla fria que viene deI sur en
invierno .Kokuarrak, kokualc - los de hacia el
sur-, Ostizetik Iruñera bitartean dauden
herrikoei esaten zaie, oro har hegoalderago
daudenei .
Cristal de hielo que se forma en el agua . Ure

Kurtxil/kurtxinbero
Langarlaño
Lankarra,langarra
Lantxurde
Laño
Lañobeltz

Calor que despide el sol entre nube y nube
Niebla con llovizna
Lluvia fina
Escarcha
Niebla
Nubes negras que amenazan tormenta

Eguriondo
Elurbusti
Elurte, elurti
Erauntsi
Erotsa/orotsa
Errañu
Eurialde
Gaztela
Aize geizu, gizu
Aize kanikolari
Aiziper
Iduzkiaize
lduzkipegi
lntze
Jainkoanpaxa
Kalma
Kalmatu
Kazkarabarra
Kokolaño

koiietue

27 Horrela dio Echaide-k : ' Los ulzameses son muy conscientes de que es voz
propia de esos valles . Pero en este caso, al contrario que en los anteriores,
encontramos documentada esta voz en Bonaparte para Elcano, Puente la Reina,
Olza y Goñi, alternando en Olza con ]año y en Goñi con z .Q.i' (ECHAIDE 1988 : 357)
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Matacabras
Iper, ipar
Oñazture
Ortots
Ortoskerauntsi
Plisti- plasta ibili
San Mikel aize
Sekie, sekure
Sorgin aize
Trepela
Txelatu
Tximistaldeko aize
Tximiste
Udala
Urbaltsa
Zearraize

VIIl .4 .3 .3 . Hotza,
Basure
Egurierauntsi
Eguriondo eder
Elurbaltsa
Elurbusti
Elurpis
Elurpisuts
Elurra lertu
Gautiro
Izotz
Lantxurde
Lauxo
Mukuts
Orma

Aire fuerte y frío del Norte28
Oskotz aldetik datorren haizea, iparraldekoa .
Norti esaten diote Basaburuan .
Relámpago
Trueno . Ortozkan dago
Tormenta, ortotserauntsie
Chapotear
Beramendin haize horrekin, usoak ez dira
pasatzen29
Sequía
Viento arremolinado (Eras)
1 .Tiempo tenplado . 2 .Comida sin sabor .
Mojarse totalmente . Txelatuik, xelatuik nago
Ultzaman erauntsia botatzen duenean beste
aldetik, Beuntza aldean erortzen dira tximitxak.
(Alkotz)
Rayo . Tximisteka dago. Tximiste beziñ agudo.
Nube . (Ber)(Etxaide)
Charco de agua
Viento de medio lado . Itsason zearraize jotzen
duenean beste bide bat hartzen dute usoek.

elurra
Agua de la lluvia torrencial (U)
Chaparrón
Buen tiempo después de la lluvia
Balsa de nieve medio derretida . Urpille
Agua nieve
Copo de nieve
Nieve menuda . Elurpisutse al du
Alud (Iribarren)
Tiempo bueno de noche . Hau gautiro ederra
Hielo
Escarcha
Alud, ventisquero (Alk)
Nieve fuerte y arremolinada en el monte, que no
permite ni ver . Mukutse dabille
Hielo . Ormatui tago

28 Batzuetan suertatzen da 'forma etnografikoak' edo forma motibatuak bakarrik
mantentzen direla, kasu honetan bezala . Espainerazko hitza da "viento bóreas"
Moliner-en arabera ; Delibes-en Diario de un Cazador liburuan irakurtzen da .
29 Oso ohizkoa da haizeen izendapenekin gertatzen dena, alegia, askotan izen
etnikoa hartzen du haizeak, nondik etortzen den hango jendeen izena baitu . Kasu
honetan San Miguel menditik . Ikus adibidez, xubereraz entzuten den : 'Manexetik,
ez haize hunik, ez jente hunik' edo IRIBARREN-ek dakarren : 'De Aragón, ni viento
ni varón ."
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Otzil da
Txistorra

Es friolero (U)
Carámbano . Pedazo de hielo más o menos duro que
cuelga de los tejados .

VIIl .4 .4 . KANPOKO LANAK
V111 .4 .4 .1 .Uztaren
Adar
Agozbai
Aixtillo
Almote
Andaitze
Arkaxa
Arpore
Arto
Asto
Aurmena
Belazi
Bigo
Burdi
Buruke
Erregu
Erreguerdi
Eskutada
Estrasi
Ezpatak
Ezten
Firrilde
Fistu
Gaitzeru
Garagar
Garibai
Gari
Gurdi
Gurpil
llintzi/inbintzi
I l l a ki
Illaun
Illengi
Irilkizai
Itai, itegi

lanak
Rama, las de los fresnos . Lizarabarrak (Etx)
Criba, tamiz . Agotza eta garle bereizteko : Agotza
gelditzen da, eta pikorra lurrera erortzen da .
Bale lodiena da eta garibaie txikiena .
Rastrillo
Almud
Timón deI carro
Granero
Arpón . Belarra ateratzeko erabiltzen den
burnizko tresna(E), burnizko orratzekin .
Talo
Instrumento de madera en forma de caballete,
donde se pone la madera para cortarla .
Gavilla, manojo de trigo sin atar .
Belar-hazia . Semilla de la hierba que queda
después de recoger la hierba seca .
Sarde de madera, de dos o tres puntas . Horca
Carro (Ur), karrua
Espigas de trigo sueltas .
Robo .22 kg.
1/2 robo . 11 kg .
Gavilla (Bas)
Trillo para el trigo, eltrasie (E)
Varas que se ponen a los lados deI carro, para
sujetar la hierba .
Punta de la pertiga
Rueda (X), errueda, kurpille
1 . Silvar . Fistu bet in 2.Chirriar las ruedas
1/4 de robo .5 kg.
Cevada
Cedazo. Gari pikorra gelditzen da gainean
Trigo
Carro
(Beuntza) Carro . Se le denomina a todo el carro,
no a las ruedas solamente .
Rastrojo de trigo
Tizón (Be, Etx)
Polvo que queda mezclado con el trigo al separar
la paja
Tizón deI trigo(Etx)
Palo sobre el cual se mueve el cedazo
Hoz(E)
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Itseski
Kafre
Kaildur
Kalpitzer
Karro
Kijera
Kozkor
Lantegi
Lai
Lera
Lumera
Maize
Maizurdindu
Mako
Maze
Mozorro
Nekazalgo
Ob
Untzi
Pasadera
Piketu
Sabai
Samatsa
Sasigantxo
Sega
Segapoto
Sesidi, sesi
Soro
Txardeko
Txinguri
Txirrike
Ultzi
Xatuke
Zamatu
Zapaldi
Zarrastatu

Especie de cuerda que se utilizaba para atar los
fajos . Batzuetan iretzia ere erabiltzen zen . ltte
da zekaliaki.

Caballete
Punta deI maíz con flores 2 . cresta deI gallo
Barba de la espiga de trigo o del maiz . Kaildurra,
kaldurra .
Carro 30
Jícara
Mazorca de maiz granado
(Beuntza) Mendiko lana, ikatz egiten edo egurra
mozten etab . Aite lantegien dabil.
Laia
Especie de carro sin ruedas para bajar hierba de
las cuestas .
Grasa de ballena, para engrasar las ruedas.
Maiz ; cuando es grano, sin haberlo manipulado,
sólamente cuando se hacen tortas de maiz se le
llama 'artoa"
Ogiaren antzekoa gerra ondoren ematen zena ;

Bolada batez man ziten alakogi bet, maize ta ¡riñe
nasie.

Arpón(Etx) . Orratzak oso lodiak ditu .
Cedazo para pasar la harina
Espantapájaros
Labranza . Guk badugu nekazálgoa
Avena
Prado (U, Gold)
Cedazo para pasar alubias
Afilar la guadaña
Pajar
Carro que se utiliza para llevar hierba .
Maindirerik gabe kargatutako gurdia .
Cortamatas. Adarrak mozteko tresna . (Etx)
Guadaña
Bote para afilar la piedra .
Zarzal
Prado
Sarde pequeño
Hierro tieso que se utiliza para afilar la sega .
1 . Rueda de metal, 2 . polea .
Trilla
Gavilla, manojo .
Pisar la hierba
Pisotada a las ramas . Zapaldu belarra
Rastrillar (U)

30 Gurdi aldaera Mendebaldean hedatzen da, Basaburuan eta Imotzen, eta karro

mailegua Ekialdean (Ultzama, Atetz eta Anuen) . Orga iparraldeko aldaerei
dagokie, Baztaneraino hedatuz.
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Zarre
Zarrein
Zarrexe
Zartan
Zuin
V111 .4 .4 .2 .

Rastrillo(Etx)
Rastrillar (Etx, Bas)
Rastrillo más cerrado para hierba
Tambor para asar castañas
Señal que se pone al echar la simiente
Goldea
Arado . Lurra desegiteko erabilia . 31
Arar
Rastra
1 . Surco 2 . Rastro
Arado
Cavar
Tormón
Cavar

Are
Ariatu
Arrasta
Errexto
Golde
Jorratu
Zoi
Zuletu
V111 .4 .4 .3 .

Uzterrie

Mullo
Andaitz
Bara
Klabil
Kopetako
Mastra
Txiste, xiste
Uel
Ede
Uztai
Uzterri
Xistetu
Zapatu belarra
Ziri

Pertiga . Akullua eztenaki "Vara deI boyero con
aguijón"
Timón
Vara vertical que va en el carro
Clavija
Uhelaren azpian jartzen den larru puska
Gurdian tente dauden trankak edo ezpatak
Punta de la pertiga
Correa deI yugo (Etx)
Correa deI yugo (U)
Correa deI cencerro
Yugo
Azuzar al ganado
Pisar la hierba
Clavija,(zurezkoa baldin bada)

VII1 .4 .4 .4 .lketza
Galtzin
Iduri
lkezkin
lkitzitteko
Kare
Kisu
Kisuskil

Cal (Itsaso)
Txondorrarri estaltzeko jartzen zaiona, bagadiosto eta lurrez egina .
Carbonero
Aberatsen etxeetan ikatz egiteko izaten ziren
pertsonak
Cal (Bas)
Cal (U)
Alfarero, albañil

31 Badirudi goldea izen generikoa dela, eta area-k 16 eta 24 punta dituena.
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Kisuskingo
Marga
Txondor

Oficio de albañil
Cuesta con piedras. (Its), malkorra
Montón de leña para hacer el carbón .

V111 .4 .4 .5 . Egurra mozteko
Aeto
Baztarreko
Borra
Billabarkin
Burniziri
Kafre
Mallo
Malluke
Partana
Tarratulo
Txinburi
Txirbil

tresnaka 2

Utensilio para cortar leña
El tronco mayor del fogón
Mazo(Etx)
Berbiquí . (U) ; Billabirjiñe (Oskotz)
Clavos que se meten con el mazo .
Caballete
Sierra
Martillo (Etx) mañuke (Ber), malluko
Sierra grande . Bi aldeetatik tira egiteko
Aparato para hacer agujeros . Tatulue (Gold)
Yunque
Virutas . Zurai kentzen diozuna, zipilluatekin
kentzen duzun hure, zirris- zirris hoi da
txirbille . (Eras)
1 . Rueda para sacar agua de los pozos 2 . polea.
Hechas de hierro
Serrín (Bas, Etx),
Serrín (U)

Txirrike
Zerrauts
Zerrazai

V111.4.5. TOPOGRAFIA
V111 .4 .5 .1 .

Lurra

Aintzire, antxire
Alor
Anbildu
Aparta
Auzelan
Arrubi
Berro
Erriko fondo
Larrazka
Larre
Leko/ illeko
Leku heze

Lugar pantanoso y lleno de barro
Campo de siembra
Precipitarse Harrie anbildu de
Lejos . Iruñe aparta dago
Trabajo comunal
Cantera
Tierra que se labra, finca .
Campo y montes comunales . (Ber)
Campos con maleza .
Pastizal
Tierra o campo inculto . (U eta Ber) . Soro hau
Ileko dugu
Sitio húmedo

32 Honela kontatzen zuen hiztun batek noiz eta nola moztu behar zen egurra :
'Ostoak itteko, arbola moztu biar tzen iltzarrrian, mozte bazen ilberrien bakandu
itten zen, gutiago ateratzen zen ; Haritze eta bágoa iltzarrian . Egurre iteko
ilberríen ; egurre zuri, zurie atratzen baite' .
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Luryauzi
Lur xamur
Muspel, muspeldi
Sesidi
Ultzi
Zotal

V111 .4 .5 .2 .

Mendla,

Arma¡
Arrierteka
Bistatu
Egutera
Erreka
Erroka
Ezponda
Gallur
Irrixtetu
Lamizulo
Leize zulo
Leze
Malda, malkor
Mendilepo
Mendizoko
Muturketu
Otsa
Petikora duaie
Sasi, sesi
Xenda, bidexenda
V111 .4 .5 .3 .

Basure
Erre ka
Ingiritu

bideak
Peña
Paso entre peñas
Divisar a lo lejos . Mendi hoiek
Zona donde pega el sol .(Ber)
Precipicio que acaba en regata
Peña
Desnivel entre dos terrenos
Cima deI monte
Resbalarse
Cueva
Cueva
Sima
Cuesta
Paso alto entre montes
Hondonada
Tropezarse
Eco; Otsa aittu dut.
Va cuesta arriba
Zarzal ; sesidie
Sendero

bistatzen ttu

Hesiak

Ataka blanga
Ataka
Es¡
Muge
Zutegi, zuteri

VIIl .4 .5 .4 .

Desprendimento de tierra
Tierra fácil
Sitio sombrio (U)
Zarzal
1 .Campo cerrado (Gold) 2 .trilla .
Tepe . Pedazo de tierra cubierto de cesped y
trabado con las raices de la hierba, sirve para
hacer paredes .

Varas deI portillo
Portillo
Seto
Mojón
Madera vertical para ponerlas horizontales en el
portillo .

Ugaldea
1 . Agua torrencial que baja de los montes 2 .
desagüe
Regata
Nadar (U, Etx, Ira, Bas) . Ingiriken dabille .
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Barro
Rio (U), Ugarrate (Ar)
Puente
Salto que da el agua, remolino .

Lo¡
Ugelde
Zubi
Zurrunbillo

V111 .4 .6 . DENBORAREN ZATIKETA
V111 .4 .6 .1 .

Eguna

Afari
Aistien
Amarretako
Antxiñe
Argarai oyetan
Argiste
Bazkari
Beendu, meendu
Belaxetto
Berantesik egon
Bezperan-bezperagokoan
Biramona
Biramonagokoa
Eguerdi
Erenegu
Etzi
Etzidamu
Gauerdi
Goiz, goizteri
Illunbetan
Illuntzea
Oronbat
Otamena

Cena
Hace un momento
Almuerzo a media mañana
Hace mucho tiempo
A esas horas (U)
Amanecer . Argístŕan torri dŕre
Comida deI mediodía
Merienda ; lauretakoa (Beu)
En seguida
Estar inquieto porque alguien llega tarde 33
Ante-anteayer
Dia siguiente
Día siguiente a "biramona"
Mediodía
(U)Antesdeayer, Eraneó (Etx)
Pasadomañana
(U) Día siguiente a pasadomañana,
etziamó(Etx,Its)
Medianoche
La mañana
A oscuras
El anochecer. Illunaarrin, gabien, arratsean,
Illuntzean bueltatu, Itzuliko gara arratsian
La una (hora)
Desayuno, primera comida deI día (Etx .U)

33 Euskarazko adierazpide honen ordaina dirudi , eremu honetan erdaraz
erabiltzen den esalmoldea : "estoy tardado" . Norbaiten zain egotez aspertuta edo
kezkatuta zaudela adierazten du .
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VIII .4 .6 .2 .

Urtea, urteko

Austerri egun
Bazko egun
Besta
Domini Saindu egune
Eguerri
Erramu egun
Erregeak
Ga(r) izume
Iñaute, iyote
Inoxente egun
Jai
Kandelera egun
Korpus kristi
San Anton
San Juan
Santurben
Tenporak
Trintete egun
Txiribiri

Urte berri egun
Urtetxak

bestak

Miércoles de ceniza
Día de Pascua
Fiesta . Gaur besta ¡une da
Dia de todos los Santos
Navidad . Keberri (Ber), eguarri(Ber)
Domingo de Ramos
Reyes. Erregetako oiloan edo ollarran axtaparra
luzatzen du eguna
Cuaresma
Carnavales
Dia santos Inocentes
Fiesta . Gaur yaye da
Día de la Candelaria
Korpus kristi
Egun honetatik aurrera eguna luzatzen du pixka
bat .

San Juan egune, bertzelako egune, argitu orduko
il/une .

San Urbano
Témporas
Dia de la Trinidad
Urtean lehenengo egunean ospatzen den pesta,
herri gehienetan . Herriko neska-mutil guztiak
etxez etxe joaten dira kantu bat kantatzen ; etxe
bakoitzean ematen dizkiete urtetxak (gaztainak,
goxokiak. .)
Día de año nuevo
Aguinaldo . Urte berri egunean banatzen zen, edo
errege bezperan edo bataioetan, umeak etxez
etxe joaten ziren kantatzen joaleekin, eta
eltxaurrek, mandarinak edo horrelakoak ematen
zizkieten .

Honako kanta hauek kantatzen ziren, urteberri egunean . Bertsio antzekoak
baina ezberdinak zeuden . Hemen Alkotz eta Gerendiaingoak dakartzat : 34
Txiribiri xagoneko
urte berri eguneko
aingeruek gara
zerutik eldu gara
ezpalin baittuzue sagarrak eta intxaurrak botatzen
ate guztiak austera (Alkotz)
Urtea berri berri
zer da berri?
34 1turria : Julia Goienaga eta Asun Arze .
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nik atorra berri ( . . .)
Txiri-biri txaponeko
urte berri eguneko
nik dakarrat ur berrie
edeki bez atarle
a la montaña, a la montaña
bota gaztaña .
Aingeruek gara
zerutik eldu gara
boltsak battugu
diruik etxugu
urtetxak urtetxak bear ttugu (Gerendiain)
Gerendiainen ere, gaztelaniaz bertsio hau esaten zen :
Angelitos somos
del cielo bajamos
castañas pedimos
si no nos quieren dar
las puertas romperemos!!!
lyotetan, txatxuei honakoak kantatzen zitzaizken, gero txatxuek segitzen
baitzieten ta jotzen . Doi-doi gogoratzen dituzte :
Txatxu, txatxu begi gorri
urtian beiñik etorri
urtea beiñik joan
atorra kakaz bete!!
San Juan bezperan, suaren gainean saltatzen zenean, hauxe kantatzen zen :
San Juan bespera
sarnafuera
miñek eta gaizkik fuera
San Juan bezperan
kaikúpera
onak barnera ta gaixtoak kanpora
Errege bezperan kartak botatzen ziren, eta etxe bakoitzean errege eta
erregina ateratzen ziren ; hauek atari ondora ateratzen ziren joalekin, edo
txintzarrekin .
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Urtaroak

Garaarril
Garagartzaro
Negu
Primadera, udaberri
Udazken
Uthr&i

Junio (Bas)
Junio (U, Imotz)
Invierno
Primavera
Otoño, udatzena (Its)
Otoño (Etx) (U)35

"Kandelena bero, negue heldu de gero
kandelera hotz, negua yuan da motz'
VII1 .4 .6 .4 .

Hilabeteak
Enero(U, Bas)
Enero (Imotz)
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Junio
Julio
Julio (U, Atetz, Anue) 36
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ilbeltza
Izotzille
Otsalle
Martxo
Aprille
Mayetza
Garagartzaroa
Garille
Uzte
Garille
Agostue
Urrie
Lastalle, Otubre
Azaroa
Abendue

VIII .4 .7 . ETXEA, ETXEKO LANAK, ERAIKUNTZA, GELAK
V111 .4 .7 .1 .
Artola
Kalpizer
Labe
Labezatar

Ogi

egitea
Pala para meter y sacar el pan
Espiga de trigo . Kalpizerdune bada garle ta
kalpizergabiare .
Horno
Escoba para limpiar el horno(Etx)

35 Hona ECHAIDE-k ematen duen banaketa diatopikoa : 'Asimismo entre udazken,
udatzen y larrazken 'otoño' se encuentra udondo como única variante léxica de
Ulzama segun nuestros datos, y alcanzando a Beunza (Atez) y Múzquiz (Imoz), no
así a Berasáin y Aróstegui que no dan respuesta . (ECHAIDE 1988 : 355)
36 Uzta aldaera Mendebaldeari dagokio, eta garille ekialdeari . Lehenengoa
Gipuzkoan hedatzen da, eta bigarrena Elkanon, Oltzan eta Goñin, alegia GN
hegaoldeko barietateeetan, Aezkoa eta Zaraitzuraino luzatuz. Anuen julioa aldaera
topa daiteke .
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Montón circular que se hace con el trigo cortado,
o veza recién segados, que se deja en el campo
para con ellos formar las metas .
Maltzak egin
Pan (Etx ., Bas) . Obie artzí de Se ha levantado el
pan
Miga
Corteza
Trozo de pan
Rodaja de pan(Etx)
Pedazo de pan
Pan seco
Pan que se llevaba al cura, redondo y pequeño .
Etxearen jabeak zirenek eramaten zuten,
maizterrek ez .
Artesa . Ogia egiteko mahia
Levadura
Masa
Brasa (Etx)
Segadores de guadaña
Encender
Pan con levadura que se mete bajo la ceniza .
Musir, canucir . Txingerra urdinduik dago

Maltza
Maltzatu
Obi
Obi apur
Obi azal
Obi puske
Obi zerra
Obi muztur
Ogi seko
Olata
Oramai
Orantza
Ore
Prasa
Segari
Su man
Sustopil
Urdindu

V111 .4 .7 .2 .

Jostea

Azpildu, Aixpildu
Bimaraikorratz
Brusona
Piruxak
Doblaztatu arropak
Endreatu
Eriko
Egundu
Fruntzittu
Gain
Ilbandu
Irauntz
Itzuliko alde
Josi
Joskin
Jostorratz
Kalporratz
Kañote
Kuttun

Hacer un dobladillo
Salmuera, aguja de coser sacos
Blusa de mujer
Tijeras (U) ; buruxik (Gol), puuxik (Ar)
Doblar la ropa
Estropearse la máquina . Endreatui tago makŕña
Dedal
Tejer
Fruncir
Cara de una tela
Hilvanar
Revés de una tela(Ber) . Irauntzeko aldiz jarri
Revés de una tela(U)
Coser
Costurera
Aguja (Bas)
Aguja grande
Estuche de alfileres
1 .Acerico, bolsa llena de serrin para guardar
agujas y alfileres (Beu) . 2. Amuleto que se les
ponía a las criaturas como preservativo contra el
aojamiento (mal de ojo) y los maleficios de las
brujas ; consistía en una bolsa de tela .
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Orratz kaledun
Orratzan kale
Makestu
Mataza
Nasi tago
Orratxusti
Orratz
Petxatu
Pontxon
Titare
Traste
Txapin
Txirdil
Txiristillu
Txorrostarri
Urratu
Zarratako

V111 .4 .7 .3 .

Etxea,

Agoztegi
Arraildu
Arraitu/arroitu
Arteka
Beitti
Eroso
Eskaratze
Estrabil
Ganbara
Gela, kuarto
Gorrozpe
Korrale
Kurtxil
Maixtartogi
Maratil
Pillere
Sabai

Alfiler . Orratz kaleak (Etx) Mezara joateko
eramaten ziren orratz haundiak.
Cabeza de cualquier aguja
Desafilar
Madeja
Está enredado
La aguja más delgada (U)
Aguja de hacer calcetin
Petacho
Lezna . Zapata eta larruzko gauzak josteko
erabilia
Dedal
Ropa en general
Calcetines hechos con lana de oveja
Colgajo, recorte en general, también pequeña
porción de un todo alimenticio .
Lazo, lazada . Txistillu (Etx)
Piedra para afilar los cuchillos
Romperse la ropa
Agujero en la ropa

gelak
Sitio donde se guarda la paja . Edozein leku izan
daiteke, ez du zergatik goiko pisua izan behar.
Hender . Pareta bat lehertu edo zahartu .
Arraildúe da .
(U) Sonido, ruido .
Paso estrecho entre dos casas
Cuadra (Its, Etx)
Cómodo, de facil acceso . Erri ore eroso dago
(U)Beheko atariko sarrera, Eskatza
Cuadra (AIk, Ger) Azienden goatzia.
Paso ancho que deja a los lados las habitaciones .
Habitación
Hueco entre la pared de la casa y el alero deI
tejado.
Corral hecho en el exterior
Agujero o abertura en el piso del pajar, por
donde vierten la paja al depósito o cajón de la
cuadra . Kuku (Odieta)
Casa de renteros adyacente a la principal . Gure
maixtartogien ere, kuadran eztago tokik.
Tarabilla de la puerta
Pilares verticales .
Piso superior donde se guarda la hierba
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Solibu

Solivo. Maderos transversales que se usan para
sostener.
Techo
Sitio donde se hacen las tejas . (Eltzaburun zegoen
tellerie bat)
Descansillo de las escaleras
Ventana estrecha a manera de tronera, en las
bordas y casa . (U . Odieta, Anue)
Cuadra (Ur, Ber)
Basura

Sora l l u
Telleri
Tranpa
Txirrimist
Ukuilu
Zaborra
V111 .4 .7 .4 .
Alas¡, alaxe
Alki, alkitto
Arkaxa
Ata¡
Atakabranga
Atalgain
Baulla
Branga
Eskuzare
Esporta
Esportako
Freskera
Izellu, izillu
Kanpoleio
Kutxe
Maratil
Oska
Saskitto
Sastain
Trepete
Sille
Sillintzale
Zarrail
Zartan
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Arpana
Egatz
K a l i tx
Korrozpi
Lerkure
Mortero

Zlzailuak
Armario de cocina con varias baldas arriba
Silla de madera
Granero
Puerta(U) Zimitorioko ataje-pórtico
Tranca de la puerta
Hoja superior de la puerta
Baúl
Tranca para cerrar puertas o ventanas
Cesta
Espuerta
Espuerta pequeña
Especie de armario donse se guardaban los
alimentos para tenerlos frescos
Escaño de la cocina, al que se le saca una mesa .
Contraventana
Arca
Andabilla
Anaquel . Ontziak eta liburuak gordetzeko apalak
Cesta pequeña
Cesta redonda, fina y sin asas utilizada para
llevar la colada .
Trébede
Silla hecha con tallo de junco
Sillero
Cerraja
Tambor para asar castañas

Eraikuntza
Sierra grande que se utiliza entre dos personas
Viga saliente deI alero
Nudo de la madera
Alero, gorrozpie
Rajadura
Mortero
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Pikarri
Pillere
Rafe
Remolkatu
Solibo
Telle
Tetxo
Traile
Zerra
Zerrote
Zimentu
Zuri
V111 .4 .7 .6 .

Piedra labrada
Pilar
Alero
Rebocar(U)
Solibo
Teja
Techo
Vigas que se ponen tiesas para sostener la casa .
Sierra
Serrucho pequeño
Cimientos
Cielo raso (Etx)
Ohea

Billuxi
Burko
Goatze
Itzerri, etzarri
Koltxon
Kue
Lokartu
Lastail
Maindere
Manta
Seaska
VIIl .4 .7 .7 .

Sukaldea

Arba
Arrataki
Aspintxe
Auspo
Agozbai
Baztarreko
Bertza
Burtxin
Burtxinko
Eke, eki
Eltzondoko
Erloju,

Desvestir . Biluxi de
Almohada
Cama
Despertarse . latzarri, esnatu (Bas)
Colchón
Cuna (Ber, Eltz), kune (U) 37
Dormirse . Umia lokartu de .
Colchón de hojas de maíz a modo de jergón, se
ponía debajo deI colchón .
Sábana
Manta
Cuna (Etx, Its)

erleju

Ramita pequeña para hacer el fuego
Tenazas largas para coger las piedras calientes
que se meten en la leche para cocerlas .
Tenazas para coger las castañas
Fuelle
Criba, tamiz
Tronco mayor del fogón . Bazterrean egoten dena
(U) Caldero, pertxoa (Etx)
Pala para recoger las cenizas
Pala más pequeña sin mango
Humo (U), ekearra (Etx)
Hierros que se ponen alrededor del fuego para
sostener los pucheros
Reloj

37 Kue Ekialdeko forma da, eta sea ska Mendebaldekoa, gaztelaniaren cuna
aldaeratik etorria . Halarik ere, kue forma Berueten testigatzen da eta baita
Beinza Labaienen ere .
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Ezpala /ezkarda
Gori
Goritu
Ike
lketz
llintze
Illengi, illaki
Isetsañar
Isesillarraka
Isets
Izillu
Kalentadore
Kanabite
Kedarre
Kerren
Kertoki
K id e r
Kixkurratu
Labetxokarri
Labatz/lagatz
Maiburu
Onbor
Sistrike
Sugai
Sugarri
Sutegi
Su pinter
Pertza
Tupin
Txingi
(T)xostapur
Txotx
Zali
Zartagi

VII1 .4 .7 .8 .

Astilla (U)
Candente
Ponerlo caliente
Humo (Ger)
Carbón
Tizón, cuando sale de los hornos del carbón .
Tizón (Etx, Ber)
Escobas para barrer la cuadra hechas de brezo
Escobón . Isetsillarrak, Illarrakaz eginak izaten
dira
Escoba
Escaño, banco de cocina con respaldo . Izallue
(Bas)
Calentador para la cama
Cuchillo. Labana (Etx), nabala (Its)
Hollín (U . Mus), kearra (Bas)
Asador
Palos traveseros, que se ponen a los dos lados del
interior de la campana para secar objetos .
Mango
Tostar. Gazt. kiskurriar
Escobón de limpiar el horno .
Llar
Cabecera de la mesa
Tronco
Ramitas para encender el fuego (Beu)
Combustible, leña para el fuego
1 .Combustible . 2 Piedra que se echa a la leche
para darle gusto .
Crisol . Suaren beheko zatia, metal urtua
hartzekoa
Chispas
Caldero . Bertza (Bas)
Marmita
Chispa, ascua .
Ramas pequeñas para encender el fuego
Ramitas pequeñas . Sua pizteko erabiltzen dira
Cam
Sartén, zartayé (Bas), zartaria (Its)

Sukaldeko tresnak

Ausko, auspo
B u ru te
Ferra, perra
Irextoki, irexki
¡yo
Garba

Fuelle
Rodete
Herrada, cántaro
Pasador
Moler
Agramadera . Ligua xeetzeko tresna
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Kanabite,labana
Kazola
Kider
Kirten
Kijera
Nabala
Panpalin
Pertza
Potaxa
Untzi
Zartan
VIII .4 .7 .9 .

Cuchillo 38
Cazuela
Mango de un recipiente
Mango, troncho de las frutas
Jícara
Navaja (U, Atetz), labana (Imotz, Bas), lapana
(Ber) . Bizarra kentzeko nabala, la de afeitar
Campanilla
Caldero (U, Imoz, Bas), bertza (Ber, Eltz),
pozala (Ar, Au, Anue), osadorea (Bera)
Botijo
Vajilla
Tambor para asar castañas

Janarla

Azukure
Erteko
Gatzalero
Irexi
Koxta
Laño

(U) Azúcar, (Gold, Its) azokori
Lo que se mete entre el pan para llevar al monte .
Salero
Colar la leche (U)
Cuchara (Etx, U), kutxari (Bas)
1 .Vapor (U) Eltz honen láñoa urrin góxoa

Maillar
Orantz
Pittiri

Alubia o judía (Bas)
Levadura (U)
Miseria, hambre, suciedad . Se dice cuando se ha
terminado la harina deI año . Gure itxean Pittiri

Sorgin-afari
Teku
Trepe)

Urrin
Zagi

botatzen du

sartu da.

Recena . Afal ondoren berandu gelditzen denean
egiten den beste afaria.
Deje o gusto malo . Janari honek badu teku txarra
1 .Ur epela 2 . Gustorik gabeko janaria, ur asko
daukana; esaterako babarrunak egosita badaude
ur anitzekin, janaria trepela aterako da .
3.Eguraldi zakarra .
Olor(U), usei (Bas) Por extensión también se le
llama a la colonia. Urriñe bota du burure .
(Atetz)
Pellejo para guardar el cino .

38 Horrela dio ECHAIDE-k banaketa honi buruz : 'Entre

kanabite

labana y kanibeta o

'cuchillo' -no me refiero ahora a la acepción 'navaja', se encuentra a
modo de cuña la variante nabala, constante en Cinco Villas y Baztán y que alcanza

algún punto de Basaburúa y algunos de Ulzama y Anué, no así de Atez, más al Sur .
(ECAHIDE 1988 : 355)
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VI11 .4 .7 .10 .

Arropen

Auspartana
Barratu, baratu
Beratu
Biurritu
Jabonada in
Kañu
Konporta
Labadora
Lixue egosi
Lixue in
Lixuondo
Marruxketu
Sekatu
Urek hartu du
Uren pastu
Xautu
Zimel

Vi11 .4 .7 .11 .
Ator utsian
Auntzeltu
A u rroial
Azpikoalde
Billuxik
Brigeta
Deskartzela
Eskuoial
Espartin
Galtxa
Galtxaxabal
Galtzetin
Gañekoalde
Jipona
Kapusai
Kollere
Konpondu
Lastiko
Mankutsian
Pañolo
Pendengi

garbiketa
Paño, arpillera donde se coloca la ceniza para
hacer la colada.
Tender la colada . (U)Ohialak barratu ttut.
Balkonian xabonada baratzen
Poner a remojar . Trastiak jarri beratzen .
Escurrir
Hacer la colada
Grifo
Recipiente grande para lavar la ropa
Lavadero . Lenago izaten ziren labadorak etxetan
Cocer la colada . Lixiturri: Etxalekuko toponimoa,
lixua egiten zen tokia .
Hacer la colada
Lejía
Rascar las ropas para lavar .(U)
Secar la ropa
Encoger la ropa
Enjuagar
Lavar las ropas . Arropak xautu dittut
1 .Encogerse la ropa ; Arropa
zimela .2 .Marchitarse las flores .

Jantziak
En mangas de camisa . Atorrútsian dabille
Tejer . Auntzeltu dut.
Pañal
Revés de una prenda
Desnudo
Mechero (de mecha, para encender antiguamente
los cigarros)
Zurrón que llevaban los pastores al monte .(Alk)
Toalla (U) ; eskutakoyala
Alpargata (U), ezpartziñek (Beu)
Medias largas, las de las mujeres
Polaina
Calcetines cortos de hombre
Derecho de una prenda
Chaqueta gruesa de lienzo .[ xipona]
Manto
Collar de cuero
Remendar
Jersey
Vestido con chaleco, con algo más por encima
Pañuelo
Pendiente
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1 .Borde de un vestido o pantalón . Soñeko horren
petrala josi. 2. Persona sin fundamento

Petrala

Chaqueta deI hombre
Ropas en general
Fantasma
Disfrazarse
Descalzo, oñútsik (Bas)
Americana
Zapato
Abarcas toscas que se ataban con cuerdas .
Bolso que llevaban los pastores al monte

Txamarreta
Traste
Txatxu
Txatxutu
Urtutsik
Zamarreta
Zapeta
Zatak
Zorron

VII1 .4 .7 .12 .

Gazta

Abatz
Burniarri
Eseni, esene
Esne
Gatzai
Gaztanbera
Gazur
Kaiku
Malatx
Oritz
Rekeson
Sugarri
Zimitz,tximitx
Zirikote

VI11 .4 .7 .13 .

Cuezo mayor en que se cuaja la leche .
Piedra de hierro que se echa a la leche al cuajar .
Leche(Bas, Mus)
Leche (U)
Cuajo (Bas), Gatzakoye (Ulz)
Cuajada
Suero
Recipiente para ordeñar a las ovejas .
Batidor que sirve para remover la leche
Calostro
Requesón (Ultz)
Piedra que se echa para dar gusto al queso(E)
Quesera . Gazta egiteko moldea.
Líquido que queda despues de hacer el requesón .
Lo bebían los pastores, era purgante .

Txerri

Adobu
Alsar
Bizkarrezur
Errai
Ertze
Ertzeitsu
Giltzurrin
Gantz
Gizenki
Igerri/gierri/iñargi
Kostil

hiltzea
Adcbo
Pecho de cualquier animal . Birikak egiten dira
haragi horrekin .
Espinazo
Riñón (U)
Intestinos (U), Esteak (Mus, Bas)
Intestino ciego
Riñon
Manteca
Parte grasienta deI animal
Magro deI cerdo (U, Mus)
Costillas
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Magara
Kanabite
Oja
Pantxote
Solomu
Terterra
Txerriltze
Sare/baresare
Txerritripota
Txerripuske
Txigeldu
Tximeldu
Txistorra
Txungur, txongor
Urdei
Urdei arraitu
Urdei fresko
Urin
Zerrikume

V111 .4 .8 .

Magra (U, Bas)
Cuchillo (U, Atetz, Bas), nabala (Anue) 39
Partes simétricas después de partir el cerdo por
la mitad . Saihets aldeak (E)
Vejiga deI cerdo . Gantzaz betetzen zen
(U)Lomo, solemuu (G)
Embutido parecido a la longaniza que se hace con
la carne de la cabeza deI cerdo .
Día en que se mata el cerdo . Iltzarrean komeni
da, hobe kontserbatzen delako
Tela que recubre el peritoneo
Morcilla
Morcilla, hígado y otras partes deI cerdo que se
reparten a las casas cuando se mata el cerdo
Chamuscar el cerdo (U, Etx)
Chamuscar el cerdo . (Etx)
Longaniza
Hueso redondo deI jamón . Txingerra eta
magararen inguruan dagoen hezurra . (U)
Txungurre eta txongorra .
Tocino
Tocino rayado
Tocino fresco
Grasa
1 . Gorrín 2 . Se le llama también así a la morcilla
grande hecha con el estómago del cerdo (U, Mus)

GORPUTZA

V111 .4 .8 .1 .

Burua

Agg
Agosabai
Arpegi
A r ra u s i
Arrausike
Asna¡ in
Atije
Atximixke
Azpiltxe /azpiltxe
Begiñiñi

Boca
Paladar
Cara ; aurpegíe, arpogíe
Bostezo
Bostezando . Aho zabalka
Rascarse
Estornudo . Atijeka dago
Pellizco (Bas)
Pellizco (Etx)
Niña del ojo

39 Banaketa diatopikoa ez da zehatza, nahiko nahastua agertzen da .
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Begiondo
Belarri/ biarri
Betazal
Erdezu
Erde
Iretsi
ka(I)itx
Kalfar, kalpar
Kaxketako
Kereka, kereja
Kopeta
Lepatzoko
Lepoko ustai
Listu
Llollo
Makarra
Matail
Matelezur
Matutxe
Muin
Ñiñike
Okabil
Oker
Olezta
Ortzak ikaratuik
Oi, anzia
Txiro
Txurro
Txopin
Zin in
V111 .4 .8 .2 .

Ojeras
Oreja(U)
Párpado
Baboso
Baba
Tragar
Verrugas (Etx)
Pelo de las personas . Abereena 'illa' deitzen da .
Caca
Greñas (U)
Frente
Nuca
Clavícula
Saliva
Sienes
Legaña
Mejilla(Imoz, Bas) ; matela, mazela, matzela(U)
Mandíbula
Moflete(Ber)
1 .Tuétano, 2 . seso
Pupila
Puño
Tuerto ; begioker
Peca(U)
Dentera
Encía
Chichón
Chichón
Hipo
Sonar las narices . In zinke fuerte

Enborra

Asna¡
Asots
Atsanditu
Bakie
Besape
Besoburu
Biazun
Biluxi
Biri
Birike
Bizker makurre
Bizker
Eantzi
Ebatsi
Edeki
Erditsi

Rasquera
Ruido
Jadear . Atsanditui tago
Cortada
1 . Sobaco 2 . Carga que se lleva bajo el brazo .
Hombro
Hiel
Desvestirse(U, Imotz) . Biluxi de, buluxirik
dago . Buluxi (Ur)
Pulmón (Ziganda)
Pulmón
Cheposo
(U)Hombro, Bizkarra (Bas)
Desnudarse(Bas)
Robar
Abrir (U), iriki (Bas,lmotz)
Conseguir (E)
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Errai
Fistu
Gernu
Gerrauntz
Gerri
Go(r)atu
Ingiritetu
Ira¡
(txarri
Ixtexorri
lyen
Jautsi
Kiliketu
Kilikezale
Lanburi
Lerkure
Lupi
Magal
Maxkurie
Meakako hezurre
Pinpilin
Pixe
Pixetogi
Pixillie
Pixurrin
Puxike
Pottoak
Pinpiliñe
Sabelsiñele
Titimutur
Tripe, barrenak
Txilko, zilko

1 .Pulmón (Mus) 2 . Riñón . 3 .Lomo, parte
inferior de la espalda (El), Erraietako miñe

nago.40

Silvar
Orina4 l
1 . Cintura (U) 2 . Lomo, riñones, parte inferior
de la espalda:gerrauntzeko miñe.
Cintura (Bas, Imotz)
Levantar
Nadar (U, Imotz) . Ingiriken dabille
Nadar (Bas) . Iraitten dabil
Despertar ; etxarri, iatxarri
Bulto duro que sale en el sobaco, o en el bajo
vientre .
Subir(U), ¡yo, iyan (Bas, Imotz)
Bajar
Cosquillear
Cosquilloso
Inmundicias deI post- parto
Rajadura, cortada
Quiste
Regazo
Vejiga (Ur)
Hueso de la cadera
Pene
Orina
Vejiga
Ganas de orinas . Pixillie nago
Olor a orina
Vejiga .
Testículos (Ur)
Pene (Ur)
Lunar
Pezón
Entrañas
(U) Ombligo, txilborra(Ber) 42

40 MITXELENA-k dioenaren kontra, ez dago ezberdintasunik erraye eta errañeren artean .
41 Gernu aldaerak pixe baino hedapen gutxiago dauka ; lehenengoa Muzkitz, Auza,
Beuntza, Eltzaburu eta Beratsainen hedatzen da, beste eremuan guztian pixe
nagusitzen delarik . Baita ere Erro, Esteribar, eta Baztanen ateratzen ; halaber,
GN hegoaldeko eta Oltza eta Goñin ere .
42 Txilbor eta txilko dira mendebalde ekialdea bereizten dutenak : 'Se confirma
esta distribución en El, I, 9D, que testimonia zilko en dos localidades ulzamesas y
desde Esteribar hacia el Este, además de los valles de Ollo y Juslapeña . También
Bonaparte nos da xilko, xiliko en Elcano Y Olza y zila, zille en Puente la Reina y
Goñi, variantes que se conservan hoy en la zona de la Barranca' (ECHAIDE 1988 :
355)
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Costado
El lado deI costado
Suciedad vieja

Ziar
Ziarreko alde
Zolda
V111 .4 .8 .3 .

Besoak,

Azazkal
Aztal
Aztapar
Belaune
Besomotz
Biatz txinger
Eskuazpi
Eskugain
Eskumutur
Eskuzola
Hanka
Hankamotz
Hankazola
Ixter, izter, ister
Muñetako
Okalleko
Oñutsik
Pokondo
Soinburu, soingain
Txurmio, zurmio
Txutxurupiko
Ukondo
U rtu ts i k
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hankak
Uña
Talón
Dedos de la mano
Rodilla
Manco
Dedo meñique (U)
Anverso de la mano
Reverso de la mano
Muñeca
Palma de la mano
Pié . Hanka edo zangoa
Cojo porque le falta una pierna
Planta deI pié
Muslo ; De rodilla en adelante
Coca
Puñetazo
Descalzo
Cada
Hombro
Tobillo (U, Etx)
En cuclillas, kukurubittiko
Cain
Descalzo

Gorputzaren

Abudo
Aieri
Aittu
Al guziek in
Altxatu
Allatxi
Arraka
Arraldaka
Atxo in
Atzaman
Azpintze
Aztaka- aztaka
Balantxaka
Bigeli, bieli
Bota
Botaka

Ingurukoak

Rapido . Abudo torri de
Quejándose . Aierike dabil
Oir
Hacer todo los posibles
Esconderse .Ni altxatuak nago, sofaren atzean
Llegar (Etx), allegatu, allatu (U)
A puñados, a chorro . Ure arraka doaye
Multitud de gente . Jendia arraldaka doaie.
Descansar (Etx) *Atzo in zazu pixkoat
Imaginar
Pellizco
A tientas
Andar de los borrachos, haciendo eses
Enviar
Caerse .Bota naiz karriken
Devolviendo
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Ebazi
Ederretsi
Eman
Erranaire
Galdemodu
Goratu
Heldu
Igorri
Ikur-makurka
Irri
Irrimurritz
Irristeri
I rristetu
Irrizajaka
Ixeke
Jautsi, jetxi
Karrakatu
Kasoratu
Lasatu
Lekutu
Maingi
Makurtu
Mantso
Marmarikan
Muturietu
Negurritu
Oñutsik

Opatu, opaitu
Oroittu
Partittu
Suertatu
Sumetu
Tarrapata
Tinke-tinke
Trokatu
Trosta egin
Txingo
Ukurtu
Jolas in
Jolastatu

Ganar
Acostumbrarse a un sitio ; etsi (Bas)
Llevar (U eta Mus), yaman (Bas)
Refrán, dicho (U)
Pregunta(U)
Subir, levantar . Goratu naiz lurretik (U)
Venir. Heldu de berandu
Enviar (U), manatu, bialdu (Bas)
Torcido . Ikurka makurka in du hori
Risa (U)
Sonrisa (U)
Resbalón
Resbalarse
A carcajadas
Encender la luz (Ber)
Bajar
Raer . Karraka zazu
Ocurrirse . Enaiz kasoratzen . No se me ocurre, no
caigo al caso
Soltar
Ausentarse, apartarse (Etx, U)Lekutu zatte

hemendik .

Cojo
Agacharse
Lento
Refunfuñando
Enfadarse(U)
Medir (U,Mus) ; negurtu, ñegurtu
Descalzo (Imotz, Bas) ; Oñetakoi kabe
Buscar, encontrar(U,Etx) 43
Ocurrirse . Sanfermŕñetan oroŕttu zayo hiltziare
Repartir
Ocurrir .Ez gara suertatu erratera Suertatŕko
balitzeke zuen ŕtxa erretzéra (lzag)
Oler
A prisa, corriendo . Tarrapatan heldu de
A punto
Tropezarse . Trokatu de arri oitan
A trote, a saltitos
Cojo ; el que por lesión o malformación lleva una
pierna doblada en ángulo ; Txingo ta txingo ibili
Agacharse (U)
Hablar . Ittaute yolasa oso ongi.
Charlar .Gustora yolastatu giñen .

43 Horrela dio ECHAIDE-k banaketa honi buruz: 'En cuanto a
opatu, se reduce a
una pequeña zona, en Ulzama, Atez Y Músquiz, aunque se extendió más, pues la
cita Bonaparte, junto a bilatu en Elcano, Olza y Goñi . ' (ECHAIDE 1988 : 357) Bi
adiera hauek nahastuta erabiltzen dira, gaztelaniaz bezala . Entzun daiteke : opa
zozu!! Bila ezaiozu, edo Opatu dut gauze bait he encontrado una cosa .
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VI11 .4 .9 .

FAMILIA/ JOLASAK/ ERITASUNAK
Jolasak

VII1 .4 .9 .1 .Haurtzaroa/
Aires
Altxaurri,arrebutxi
Añimarroan
Arrekonkon
Arretxintxin
Arrialtxa
Aurkeri
Dantxari
Etxo
Etxobale
Firin- faran
Furruntzel
Ixiketan
Jostatu
Kandela
Karnaikulo
Kaskarabil
Kaxtelu
Kiriketara,kuriketan
Kontramintzo
Korte
Losetara

Panpalin
Pote-pote
Parrandan,farrandan
Saskitto-dantza

Juego en el que se sube encima de un objeto para
no ser pillado por los otros .
Avoleo
Jugar al marro . Ai diré añimarroan
Juego en el que uno lleva al otro en . l a espalda
01

Juego en el que se esconden las piedras . Umea
hurbiltzen denean bero edo hotz zegoen esaten
zitzaion .
Niñería
Trombo
Expresión que se dice al pillar a alguienEtxo!!!
Jugar a pillar a alguien . Ea nork egiten zuen
gehiagotan 'etxo' .
Columpio (Mus)
Columpio (U)
Al escondite
Jugar . Umiak dabiltze yostakétan . Yostátu dire
ongi.
Juego que consiste en pillar a los otros unidos
de la mano, el que le pillan va formando parte de
la cadena.
Taba
Cascabel
Juego que consiste en pillar, a otro, cuando es
pillado va al lado de la pared, y puede ser
liberado por otro .
Al escondite . Guazen kiriketara .
Ik . korte . Cuando se dice korte, pero se ha
confundido al identificar a alguien, porque se le
cambia la ropa u otra razón . Kontramienzo (Ger)
Lo que se dice cuando a uno se le descubre en el
juego al escondite o al pote-pote .
Jugar a saltar sobre un pié sobre unas losas y
arrastrar una piedrecilla sin que se quede en los
bordes . (Alk) . A la semana esaten diote jolas
honi .(Gerendiainen)
Campanilla
Juego que consiste en dar una patada a un bote,
mientras los demás se esconden . Cuando se ve a
alguien se le dice pote-pote!!
De juerga
Danza del almud . (Lantz)
2
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Ttotto
Tirabike
Tulurte
Txinburu
Txinge
Txirimurdike
Txirinbola
Txiripitona
Txoko, txoko
Txuflenda
Txurro
Zinbili-zanbala
V1H .4 .9 .2 .
Aierike
Ajea
Auleri
Bakie
Besomotz
Bizkermakur
Botagale
Daldari
Eri
Ezinsofrittu
Ezongi
Gaitz
Gaizki
Gorrigeri
Ixtixurri
Kalenture
Kutsatu
Legen
Maingi
Makur
Mandoko
Marrankazio
Materi
Mendre
Min

Sentarse44
Tiragomas (Au, Etx)
Tirábique (Etx)
Hinque
Hinque . Makil bat sartu lokatzean (U)
Dar vueltas con las manos en el suelo y pies
arriba .
Columpio (U, Odieta, Anue) (Iribarren :186)
Danza, juego deI destape (AIk)
Escondite
Tiragomas (Mus, Atetz)
Bolos . Marra bat jarri lurrean, eta hurbilen
botatzen zuenak, irabazten zuen . Egur puskekin
jolasten da.
Columpio

Eritasunak
Quejándose . Soinu onomatopeikoa < Ai, ai!!
Dolencias de reúma . Ajetuik tago .
Debilidad
Cortada
Manco
Cheposo
Nauseas
Enfermedad de parkinson . Dardarra sortzen duen
eritasuna ; Honek da/dari dauket
Enfermo(U)
No poder aguantar el dolor . Ezinsufrittu du
No estar bien . Ezongixko egon
Enfermedad
Enfermo (Etx)Gaizkik kasi in biaut: tengo que
cuidar a los enfermos .
Saranpión
Golondrinos . Besapean ateratzen diren bultoak
Fiebre
Contagiarse
Sarna, escema . Eskuen gaitz bet ateatzen dena
hori beyengandik sortzen da (E) . Ikulu askotan
gorosti adar bat jartzen zen legena kentzeko .
Cojo
Estar peor . Makurreo nau, gaízkíago nao .
Sabañones
Resfriado .Marrankazŕoa dauket
Pus (Etx, U)
Débil
Dolor. Oñazia

44 Haur-hizkuntzan bakarrik erabilia .
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Miondoko

Enfermedad de los bueyes que ataca a los ojos
(Iribarren : 351), Ultzaman eta Nafarroako
haranean erabilia .45
Mudo
Viruela, garrotillo
1 . Desgana 2 . Disgusto, desgracia. Naigabia izan
duzie .
Cardenal, la equimosis .
Temblando de frio. Hotzikarie dauket.
Con salud débil. Oso pattala dago.
Ponerse enfermo
Divieso
Pulso . Polsuik gabe dago . Está sin pulso
Herida producida por instrumento cortante .
Sordera
Sordo
Persona sin fundamento . Hau gizon tetela !!
Andar cojo, andar sobre un pié, a pata coja.
Txingo ta txingo dabil.
Salpicaduras de barro (Jusl) (Iribarren : 182)
Chichón
Bofetada ; Main dizut zaplaondokoat.
Panadizo
Pus(U)
Dar una paliza . Zorretiko dizut!!

Urraul
Mutu
Nabarreri
Naigabe
Odoluri
Otzikeraka
Pattal
Pattaldu
Pixike
Polsu
Saki
Sorraire
Sortuik
Tetela
Txingo
Txilipirta
Txurru
Zaplaondoko
Z i n g i rio
Zorne
Zurretu
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Argiezkile
Argizeri
Bataietu
Bedikazio
Betarra
Danda
Esperma
lllu nezkil
Kanposantu

Eliza,

herlotza
Campanadas que se tocan al amanecer .
Velas cortas, delgada y enrolladas en circulo
Bautizar . Jaiotzen zenean ume bat, eta bataiatu
baino lehenago, ematen bazitzaion muxu bat,
aginetako mina ez zuela izango pensatzen zen 46
Bendición
Monaguillo (Ber)
Campanada. Hirudánda, bi dánda, dandabakárra
dira elizara joateko jotzen direnak, azkenekoak
elizara sartzeko abisatzen du .
Velas cortas y gruesas .
Campanadas que se tocaban al anochecer .
Cementerio . Gaur egungoak, kanpoan kokatzen
direnak .

45 Azkue-k minondoko dakar 1 . (R,S) frenillo de la lengua 2. Convalescencia . Argi
dago adiera hauek ez diotela erreferentzia egiten gaitz hauei . Baina guk izen
zientifikoa zein den ez dakigu .
46 Agi denez, sinesmenak eta 'tabou' kontzeptua isladatzen da kontzeptu honen
bidez .
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Komekadure
Lurre eman
Meza laguntzale
Mortaxatu
Oliedure
Ortzi

Viático, komekatzera, a comulgar
Enterrar (Imotz)
Monaguillo
Amortajar
Extremaunción .
1 .Enterrar (Ultz, Atetz) 2. Esconder, guardar .
(U) Biar ortzi biar men dute .(U )
Osasuna enkomendatzeko Fórmula para dar el pésame (U . Bas)
Sakristana
Sacristán
Santu
Santo
Zimitterio
Atrio o claustro de la iglesia . Lehenago hor
ortzitzen zituzten .
V111 .4 .9 .4 .

Familia

Adingabe
Aide
Aitaiarreba, aitearreba
Aitetxi, abuelo
Altziñeko
Amaiarreba
Amandre
Amañi, amatxi
Amautxi
Artxaiko
Artzai
Atautxi
Attuna
Aurtto
Aurtzai
Aurzittuen
Biboro
Bodante
Donado
(E)mazte, andre
Errain
Gaztezittuen
Gizonki
Guratso
Gure altziñekuak
Gure ondorekuak
Edadetu
Enbraz egon
Etsai
Illeba
Illoba
Irauli
Izeba(U)
Jendakí

No maduro, que no tiene la edad suficiente Mutiko
ori adingábia da ori itteko
Pariente
Suegro
Abuelo (U)
Antepasados. Gure altziñekuek
Suegra
Madrina
Abuela (Etx)
Madrina, amagutxi(Mus)
Pastorcillo
Pastor
Padrino, aitegutxi (Ar, Mus)
Abuelo (Etx)
Niñito
Niñera
Niñez
Mellizos
Invitados
Solterón
Esposa
Nuera
Juventud
Hombres, varones
Padres
Antepasados
Descendientes
Entrar en años
Enbarazada
Enemigo
Sobrina y nieta
Sobrino y nieto
Pasados .20 urte irauliek ttu horrek. Tiene
pasados los cuarenta
Tía, izoa (Bas)
Pariente . Hori gure jendakíe da.
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Koñado,goñado
Koñata
Lengusi
Lengusu
Libretzeko egon
Libretu, erdi
Mandarresa
recoger las
invertir su
Mazteki
Mutiko
Mutil
Naskuri
Nausi
Nausingo
Neskako, neskatxa
Neskame
Neskato
Neskazar
Osaba
Sasoyeko
Su¡
Txokandre
Txoklaba
Uezaite
Uezaizpe
Uezama
Uezseme
Unide
Zarzittuen
Zerbitzari
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Abil
Airetu
Aldaroka

Cuñado
Cuñada
Prima 47
Primo
Emabarazada
Parir . Libretu da, erdi da.
(U) Especie de serora . Mujer encargada de
limosnas en los entierros y funerales para
importe en misas y sufragios para el difunto .
Mujer en general
Chiquillo
1 . Mozo . 2 .criado
Mal ambiente, cuando en el pueblo o la familia
hay disputas entre unos y otros . Herri honetan
naskuríe dago .
Amo.
Oficio deI que manda . Onek itten du nausingua.
Muchacha . 18 urtetik beheragokoa . Neskakua ya
intzayó.
Criada (Bas, Imotz)
Criada .(U, Beu, Atetz) An bada neskatuát.48
Solterona . Geidittu de neskazar.
Tío
De buena edad . Sasoi txara, mala sazón
Yerno
Ama de casa . Gure txokándria nongo, gure áidiak
ango. Esaten da adierazteko etxeko andrea den
tokiko ahaideak etortzen direla maizago .
La hija de casa . Gure txoklaba. .(= Etxeko alaba)
Padrastro (U eta Etx)
Hermanastra
Madrastra (U eta Etx)
Hijastro
Nodriza
La vejez
Señora que está al servicio deI cura

Kualitateak, akatsak
Listo
Ilusionarse . Gure umiak airetui taude
Dando bandazos . Ostatuik atera ta yoan da
aldaroka .

47 Herri guztietan ez da ezberdintasuna egiten, illoba/illeba - rekin bezala .
48 (ECHAIDE 1988 : 355) 'Las formas neskame y neskato representan a las
variedades occidental y oriental respectivamente' . Horrela Basaburuan eta
Imotzen neskame erabiltzen da, eta Ultzama, Atetz, Anuen, neskato.
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Akain
Amazorro, attezorro
Atzendu
Argal
Azkar, bizkor
Aztu
Basa
Bedats, berats
Beldurti
Bereustezko
Bizigor, bizigoi
Enantzo
dituelako
Enasa
Enaskeri
Entregu
Errenkure
Erbala
Fardela
Filde
Fiñezi
Furrunda
Furrusti
Gaitsets
Gaitze
Gaixto
Gorriek ikusi
Guri
Ibiltzale
Iduriñek
Illupe
Ixti in
Izautu
Izialdi, izialdure
Jakitate
Jantzale ona
Jantzale txarra
Jolasdune
Judeskeri

Mala, traviesa . Neska akain ore!!!
Niño pegado siempre a la madre y/o al padre
OIVidar49
Pertsona pequeña y sin mucha fuerza
Fuerte
Olvidar
Persona tímida, que no se atreve a tratar con la
gente . Hori basa da .
Blando(U)
Tímido
Engreído, chulo
Vividor
Capacidad de trabajo (Beruete) Enantzoik eztut
Zerbait egiteko trebetasun gutxi, denbora gehiegi
erabiltzen delako edo ondorio oso onak ez
ematen .
Sucio (Etx)
Suciedad (Etx)
Persona trabajadora, que vale para cualquier
trabajo . Hore entregue da .
Preocupación
Con mala salud, muy desmejorado .
Persona de aspecto descuidado
1 .Sin fundamento . Hau neska filde!!! 2 . Golgajo de
ropa . Arropa fildeka dauke
Honradez . Fiñezŕ haundikoa da .
Rapidez, velocidad, prisas . Furrundeka joan da
Genio
Hijo no querido por los padres, repudiado .
Abereei ere aplikatzen zaie .
1 .Grande . Bero gaitze itten du. 2 . Difícil
Dificil . Iteko gaixtue da gero!!
Pasar apuros . Gorriek &usi zittuen
Fino . Larru gurie (U)
Andarín
Parecido . Iduriñek dire .
Soso, que no declara sus intenciones . Hau mutiko
illupe!!
Burlar . lxti itten aŕ da
Pertsona de confianza . Oso izauttue da (Etx)
Susto . Hori izialdure!!!!
Sabiduría . Makome ore yakitate aundikua da
De buen apetito
Milindris
Charlatán
Falsedad . Judeskerie ŕtta. Cometer una falsedad

49 Aztu aldaera mendebaldeari dagokio, eta atzendu ekialdeari . Imotz haranean
Etxaleku herriak lehenengoa aldaera hartzen baitu, eta Muskitz herriak
bigarrena .
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Kasketa
Kasketoso
Kaxkar
Kinkon
Kokin
Konkondu
Larri
Lerrin
Lo galdu
Lomuker
Lopide
Lotsatu
Marimatraka
Marimutiko
Marmurien
Mokokan
Nai
Nastail
Okakatu
Papartza
Pinpirrindu
Potor
pequeña .
Pozoi

Capricho, cabezoneria . Ze kasketa artu duen!!
Caprichoso
Travieso
Persona que habla con las narices .
Coqueta, tiesa . Bereustezkoa den neska
izendatzeko erabiltzen da. Hau neskako kokiñe!!
Desganado . Konkondui tago.
1 .Grande . Tanta iarríek botzen ziren .2 . larrilarri con mucho apuro .
Muy cansado. Lerrñe nago.
Sueño retrasado . Lo galdue nago
Cuando los niños se despiertan con dificultad, y
están malhumorados . Lomúker dago.
Lot- bidea . Agarradero . Horrek badik lopidea .
Que puede, que tiene posibilidad de hacer algo .
Avergonzados . Lotsatuik zaute. Estaís
avergonzados.
Persona que habla demasiado, no muy fiable .
Marichico
Renegando . Zu beti marmurien .
Riñendo . Beti mokokan dabŕlle .
Vago(Its)
Revoltoso
Aburrido, asqueado . (U,Atetz) Okakatuŕk nago
Bocazas, persona de poco fiar
Ponerse piripi . Atzo pinpirrindu giñen .
Gordo, redondo .Arrun potorra dau . 2. Bola

Xalo
Zakar
Zanbel
Zauli

Mal genio . Oso pozoie da hori Jenio txarra
duenenan pertsona bat.(Beuntza)
Cobarde . Gizon putruna
Persona que se enfada mucho . Tximistoi esaten
da gizonak haserre daudenean .
Persona sencilla, cariñosa (Beuntza)
1 .Feo. 2 . Desgarbado, poco cuidadoso .
1 . Tronco (Ber) 2. flojo, haragán (Azkue :107)
Agil . Oraingo gaztiak beño zauliago ibiltzen

Zaupei

Conocedor, golpe de vista . Gure mutikoak zaupei

Putrun
Tximist

Zirrimurri
Zoldazu

giñuen

ona du ardiendako

Revuelto
Cochino . Umeei esaten zaie : Zoldazu oŕ!!
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LABURPEN/ONDORIOAK
Ondorio orokorrak
Dialektologiaren ikuspegitik, honetaz ulertzen badugu hizkera edota
dialekto ezberdinen, eta hizkuntza bereko eta beste hizkuntzekiko
harremanen azterketa, tesi honek bi helburu nagusi izan ditu :
Lehenengoa, Ultzamako euskararen ezaugarrien azterketa egitea
izan da : maila fonetiko-fonologikoan, morfologikoan, sintaktikoan eta
lexikoan .
Bigarrena, Ultzamako euskalkiaren eremua zehaztea eta inguruko
barietateekin dituen harremanak aztertzea .
Lehenengo helburuaren ondorioak, lanean zehar zehazten
joan garela uste dugu . Ipar goinafarreraren barruan sailkatzen den
barietate honen ezaugarriak deskribatzen joan gara kapituluz kapitulu :
bokalismoan, kontsonantismoan, morfologian eta sintaxi mailetan . Ez ditut
ezaugarri horiek hemen aztertuko, gero Basaburua ondoko hizkerekin
parekatzearen ondorioz agerian geldituko baitira .
Bestaldetik, ez dugu alde batera utzi nahi izan momentu honetan
euskalki honek bizi duen egoera soziolinguistikoaren azterketa . Jakina
denez, euskalki honek atzerakada izugarria jasan du azken urteotan,
Nafarroako hizkera gehienek bezala . Gaur egun, euskararen irakaskuntza
sartu denez zerbait berreskuratzen ari dela sumatzen da eta euskara
batuaren eraginez, estandarizazioa ere zabalduz doa . Arrazoi guzti hauek
direla eta 'bertako hizkera' galtzeko zorian aurkitzen da, hiztun zaharrak
izanik gordetzen duten bakarrak . Horregatik Ultzameraz ere, heriotz
bidean dauden hizkuntzetan suertatzen diren bilakabideak suma daitezke .
Halaber, isoglosa ezberdinen desplazamenduak faktore
soziolinguistikoekin dutela zerikusia uste dugu . Mendebaldeko ezaugarriak
(gehienak euskara baturako ere hartuak) hedatuz doaz, eta GN hegoaldekoak
edo ekialdekoak atzeruntz : adib . esan, erran-en ordez, edo [x] belarearen
hedapena edo lexikoaren aldaera zehatz batzuen aukeraketa (aurre,
asko)etab . dira adibide argienak .
Aldakuntza diafasikoari eta diastratikoari dagokionez, sexuan
oinarritutako ezberdintasuna eta ezberdintasun estilistiko nabarmenak
zehazten saiatu gara . Halaber, hiztunek beren hizkuntzari buruz duten
iritzia eta kontzientzia, hala nola inguruekiko hizkeren pertzepzioa,
ulergarritasuna etab . ere aztertu ditugu .
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Bigarren helburua, eremuaren zehaztapena izan da . Konparaketa
interdialektalak egiteari interesgarria iritzi diogu, zeren diferentzien
zehaztapenek agerian utziko dituzte hizkera bakoitzaren ezaugarriak .
Beraz, orain arte mantendu den sailkapena kuestionatu dugu, eta azkenik
berri bat proposatzera ausartu gara .
Hurrengo lerroen eta mapen bidez, Ultzamako euskarak, inguruko
beste euskalkiekin konpartitzen duena, hala nola urrutiratzen duten
ezaugarriak zehaztuko ditugu . Batez ere, hurbilen dituen euskalkiekin
noraino lotzen edota bereizten den, bereziki GN hegoaldekoarekin eta GN
iparraldeko beste aldaera batzuekin .
Isoglosa hauetariko batzuk bapatekoak dira, baina beste batzuk,
jakina denez gradualagoak izango dira, horrela isoglosa sorta hauek hizkera
bataren eta bestearen arteko transizio eremu bat markatuz joango dira .
Ultzamako euskarak, GN hegoaldekoarekin ezaugarri asko konpartitzen du ;
hauetako batzuek ekialde osoa hartuko dute, eta Ultzamaraino hedatuko dira,
hor izango dutelarik muga .
Hau guztia, marraztutako azken mapen bidez froga daiteke (32 .tik-40 .-ra), berauetan ekialdeko eta GN hegoaldeko euskalkiak agertzen
dira, bertan marraztu dugularik fenomeno bakoitzaren hedapena zein den .
Horietako ezaugarri asko ekialdeko eta GN hegoaldeko euskalkietan zehar
hedatzen direla frogatzen da eta hain zuzen ere,
horietako batzuek
Basaburuaren-Ultzamaren artean dute muga bereizlea . Esaterako aferesia,
sinkopa, u/i-ren arteko txandaketa, errotazismoa, objetu zuzena
genitiboan, -kin/-ki-ren arteko txandaketa etab . Ultzamaraino heltzen
dira eta ez dira mendebalderago hedatzen, mapetan argi ikus daitekeenez .
Besteetan, muga horrek ez du Ultzama hartzen, eta ekialderago gelditzen da :
palatalizazio edo aditzetako lehen aldiko -n > 0 etab . Isoglosa hauek uhin
batzuen itxura hartzen dute, batzuek eremu zabalagoa hartuz, eta besteek
murritzagoa .
Laburbilduz, hauek dira ikerketa honetatik ateratako lau ondorio
nagusiak, banaketa intradialektal eta interdialektalari dagozkionak :
1)
Ultzamako hizkera deritzan barietatearen barruan
(Bonaparteren sailkapenean oinarrituz), gutxienez bi azpimultzo
nagusi bereiz daitezke : batetik Ultzama, Atetz eta Anue haranez
osatutatakoa . (A) deituko diogu talde honi . Eta bestetik Basaburua eta
Imotz haranei dagozkien hizkerak, (B) taldea .
Zehatzago izanik, B . azpimultzoa ere, alegia Basaburua
Nagusia eta Imotz haranez osatutakoa, ez da zeharo trinkoa eta
isomorfikoa . Beste azpibanaketa egin daiteke . Imotz haranak eta
Basaburuko herri batzuek -Erbiti, Gartzaron, Jauntsarats-,
nolabaiteko transizio eremua osatuko dute . Bestaldetik, Basaburuan
aparteago, mendebalderago dauden herriak : Arrarats, Beruete,
Itsaso, Igoa aldenduko dira hauetatik, hizketa itxiagoa eta garatuagoa
erabiliz .
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A Eremua
Transizio eremua
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B Eremua

EREMUAREN BARRUKO EZBERDINTASUNAK
ISOGLOSA NAGUSIEN KOKAPENA

"

A

..._ A

.

Honezaz gain, haran geografikoen mugak ez datoz beti muga
linguistikoekin bat, adibidez : Muzkitz herriak, Imotzen egon arren,
kidetasun gehiago ditu A taldekoekin B-koekin baino . Halaber,
Goldaratz herriko hizkera Basaburuko mendebaldean dauden herriei
hurbilduko zaie, Imozko besteei baino areago . Honenbestez, A taldean
ikusten den isomorfismoa hizkera mailan, ez da B taldean gertatzen .
Herri hauetako hiztunek ere horrela baieztatzen dute .
2) A eremuan mintzo den euskara eta GN hegoaldekoaren arteko
harremana oso nabarmena da. Esan daiteke, Ezkabarte, Odieta eta
Esteribar haranak, -GN hegoaldeko hizkerak izanik-, Ultzameratik
oso hurbil daudela . Gure iritziz askoz hurbilago daude ultzameratik,
Basaburuko hizkeratik baino .
3) Basaburuko euskarak, Arakil edo mendebaldeko hizkerekin
kidetasun gehiago ditu . Gure ustez, Basaburuko hizketa -bereziki
Goldaratz, Arrarats, Beramendi, Beruete herriena- Larraungo
(Arakilgo barietatea) hizketatik hurbilago dago, Ultzamakotik baino .
4) Nafarroako euskalkietan,
mendebaldearen arteko bereizketa,

nabarmenago da ekialde/
ipar/hegoa-rena baino .

Honenbestez, eta aurreko guztia kontutan harturik, Basaburua eta
Ultzama ezberdintzen dituzten ezaugarrien zehaztapenari ekingo diogu . 1
Fonetika/fonologia

maila

1 . Bost bokaletako sistema dugu, bokal sudurkaririk gabe . Bokal sailean
azpimarragarriena honako hau da : Basaburan i > e, eta u > o fenomenoa,
-goiko bokalak azken posizioan irekitzeko duten joera- . Bilakabide fonetiko
hau usu gertatzen da Basaburuan, horrelako ebakerak ditugularik : beoto,
torre, dot, nek. Ezaugarri honek lotzen du Basaburua eta GN iparraldeko
beste barietate batzuk.
2. Bokalen arteko asimilazioak gehiago betetzen dira Basaburuan, Ultzaman
baino ; nahiz eta Ultzaman hurbileko bokal asimilazioa ere oso ohizkoa izan .
Izenaren morfologian : i + a > ii, e + a >ii, u + a > uu ditugu Basaburuan .
Ezaugarri hau Goierrin, Sakanan, Basaburu Txikian eta Bortzirietako
hizkeretan agertzen da, gutxiago edo gehiago .
3. Hurbileko bokal asimilazio oparoa : a-> e/i,u_, morfema barruan eta
morfemaz kanpo ere : burue, mendie, ikesi, bier. Fenomeno honek eremu
'Kontutan hartu behar da, Imozko errealizazioak ez direla hemen azaldu,
batzuetan Basaburuarekin baitatoz, besteetan Ultzamarekin, eta beste
zenbaitetan transizio eremua osatzen dute . Hurrengo kuadroan, ertzetako
fenomenoak hartu ditugu aztergai, helburua eskematizatzea baita. Gainera,
ñabardurak atalez atal eman ditugu .
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zabala hartzen du : ekialdeko euskalkietan ez da gertatzen (Erronkariera,
Zaraitzuera, Aezkera), baina arrunta da eremu guzti honetan : Bizkaiera
eta Goierrin, Sakanan eta GN hegoaldekoan, hain zuzen ere Ultzamatik
hurbilen dagoen eremuan . Azpimarragarria da Imotz eta Basaburuan,
fenomeno honen maiztasuna jeisten hasten dela .
4. Sinkoparen oparotasuna ekialdeko euskalkien bereizgarria da. G N
iparraldekoan (Baztan eta Ultzama) eta GN hegoaldekoan ere gertatzen da :
atra, bigerna, batre . Ultzama, Goi-nafarrera iparraldeko euskalkien
artean, maiztasun haundien erakusten duen hizkera da .
Ikus 33. mapa
Imotz eta Basaburuan, ez da gertatzen .
5. Aferesia, GN Hegoaldeko hizkera gehienak, eta iparraldekoaren barruan
Bortzirieta, Baztan eta Ultzama : man, torri, kusi. Imotz eta Basaburuan ez
da gertatzen . Haran hauetan e-k ixtera eta glide bihurtzeko joera erakusten
du hurrengo ingurunean e + V >r> yon (=egon), yakutsi (=erakutsi), yain
(=eroain) . Forma hauek Arakilgo eta Intzako hizkeretan oso ohizkoak dira .
6. Basaburuan ez dago [ja], [wa] goranzko diptongorik, Ultzaman bai, GN
hegoaldekoan bezala .
7. Bokalen arteko kontsonante herskari ahostunen galera biziagoa da
Basaburuan Ultzaman baino : euzki, baatza, near. Hau dela medio, bokal
geminatuak ugariak dira : baatza (=baratza), noona (= norena), zeena
(=zerena), lenoo (=lenago), doo (=dago), gara (=gaa) . Forma hauek oso
ohizkoak dira Sakanan, Basaburuan, Goierrin eta Araizko hizkeretan .
8 . Yod zaharraren bilakabidea : [x] izan da Basaburuko herri gehienetan eta
(j] Ultzaman, ebakera zaharragoari atxikiz . Ultzama lotzen da GN
hegoaldearekin, lapurterarekin eta GN iparraldeko euskalki batzuekin .
Basaburua, aldiz, erdialdekoekin .
9 . Errotazismoa : ekialdeko euskalkietan, GN hegoalde osoan eta iparraldeko
Ultzaman eta Baztanen : bortz, bertze etab ditugu . Ezaugarri hau ez da Imotz
eta Basaburuan eriditen ezta GN Iparraldeko beste barietateetan, (Araitz,
Bortzirieta eta Arakil), eta mendebaldekoetan . Honenbestez, Ultzama
ekialdekoekin lerratzen da eta Basaburua mendebaldekoekin . Ikus 35 .
mapa
10 . u/i txandaketaz den bezainbatean, ez dago maiztasun nabarmenik bien
arteko ezberdintasunak markatzeko . Baina aditz partizipio + Ko gero aldiko
morfemarekin betetzen dena aipagarria da, -tiko izango dugu Ultzaman :
gelditiko, bildiko etab ., Baztanen eta GN hegoaldean bezala . Halaber, aditzen
pluraleko bigarren pertsonaren morfema -zle
da Ultzaman, eta
Basaburuan -z(u)te . Ikus 34. mapa
11 . [t]-ren bustidura automatikoaren ugaritasuna haundiagoa da
Basaburuan, Ultzaman baino . Basaburuan sistematikoa da bokalerdia eta
bokal osoaren ondoren ; ezaugarri honek lotzen ditu erdialdeko euskalkiekin .
Ultzaman, aldiz, bustidura eza eriden daiteke . adib . Anuen egiten den aditzen
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pluralgileetan ttut > tut, ttiot > tiot. Honen bidez, Ultzamak GN hegoaldeko
eta ekialdeko euskalkien arrasto batzuk erakusten ditu . Ikus 32 .mapa
12 . Mailegu erromanikoetan, herskari ahostunaren maiztasuna,
ahoskabearen ordez ; bago, bake, bekatu, GN hegoaldean bezala. Basaburuan
hasierako ahoskabearen maiztasuna areagotzen da, nahiz biak mantentzen
diren .
13 . . Geroaldian -ko-ren erabilera eranstean, -n-z bukaturiko aditzei,
hurrengo kontsonante ahoskabeak ez dira ahostuntzen : eginko, erranko .
Ahoskabe mantentzea ingurune honetan, ekialdeko euskalkien bereizgarria
da eta GN hegoaldean (Gares) ere arrastoak aurkitzen dira . Ezaugarri hau
arkaismoaren arrastoa bide da .
14. *edun aditzaren formek -u- daukate : dut, duk/n, duzu Ultzaman, eta
Basaburuan -o- daukaten forma batzuk daude .
Orohar, esan daiteke, Basaburuko ebakera oso erlaxatua dela eta
murrizteko joera haundia duela, fonema asko galtzera jotzen dutelarik .
Murrizketa edo asimilazio bilakabide hauek ere, aditzetan eta izenaren
morfologian usu gertatzen dira . Ebakera hau ez da eremu honetako
bereizgarria . Jakina denez, euskarak honelako ezaugarriak erakusten ditu
barra barra, baina Basaburuaren kasuan, maiztasun haundiagoz suertatzen
dira .

Izenaren morfologia
1 . Izenaren morfologian, deklinabidean zehatzago izateko, morfemen
aukeraketa ezberdina egiten da : kasu destinatiboan -(en)tzat aukeratzen da
Basaburuan, mendebaldeko euskalkietan bezala, eta -(en)dako Ultzaman,
GN hegoaldekoan bezala . Kasu prolatiboan ere -tako atzizkia da nagusi
2. Kasu soziatiboan -ki -ren maiztasuna oso haundia da Ultzaman . Morfema
hau oso eremu zabalean erabiltzen da : GN hegoaldekoan (Gulinan izan ezik)
eta ekialdekoetan ; beraz ekialdeko euskalkiekin lerratzen da Ultzamera .
Basaburuan, ordea -kin morfema da nagusi eta erdialdeko barietateetatik
hurbilago egongo da . Ikus 36. mapa
3. Adlatibo singularrean tartekatu ohi den mugatzailea : -rat, aurki daiteke
Ultzaman, adberbio deklinatuetan : honata, harata. Hau iparraldeko eta
ekialdeko euskalkien berezitasuna da . Norabide zuzenezko kasuan : ez daruntz/ -rantz erabiltzen mendebaldekoetan bezala, hauen ordez aldera
posposizioa da erabiliena .
morfemak erabiltzen dira
Kasu ablatiboan, -tik eta -ta(r)ik,
4.
Ultzaman, ekialdean bezala . Basaburuan, ordea, -n marka hartzen dute,
-tiken eginez, GN iparraldeko eta gipuzkerazko beste barietateetan bezala .
Hau ez da gertatzen Ultzaman, hartaz joera honetatik aldentzen da .
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5 . Ultzaman singularraren eta pluralaren arteko ezberdintasun eza dago
genitiboan, asoziatiboan, datiboan eta destinatiboan ; adib . gizonan (sg. eta
pl .) . Basaburuan, aldiz, azentuaketaren bidez ezartzen da ezberdintasun
hau . Basaburuan, genitibo posesiboa noon galdetzailea da eta singularrean
honako formak dira ohizkoak : mutillaana, gizonaana, morueena .
Genitiboaren forma hauek Etxarri Aranatzen erabilitakoekin
(ik .
KARASATORRE 1991)lotzen dira, eta baita Araizkoekin ere (ik . CAMPION
1880) .
6. Ergatibo plurala ez dute absolutibo pluraletik ezberdintzen, eremu osoan
-ak erabiltzen da : gizonak in du, gizonak in dute . Ultzamako euskara
mendebaldeko euskalkiekin lerratzen da . Nahiz eta GN hegoaldekoa
homogeneoa ez den . Elkano eta Garesko euskara Ekialdekoa litzateke -ek
baitarabilte ergatibo pluralean, eta Oltza eta Goñikoa mendebaldekoa . Ik .
-ek/-ak Isoglosa . 38. mapa
7 . Kasu instrumentalean kontsonante apiko-albeolarez ahoskatzen da,
Elkanon eta Garesen bezala : ustes, karrikas karrika, gaues. Ezaugarri hau
nahiko sistematikoa da Ultzaman eta Basaburura ere hedatuz doa .
8 . Bizidunen deklinabidean : baitan-en erabilera . Iparraldeko eta ekialdeko
barietateen ezaugarria .
9 . Beste ezaugarri hauek, ultzaman gertatzen direnak, eta ez Basaburuan
lotzen dira GN hegoaldeko barietateekin : Zerbait, asko, sobra eskuin nahiz
ezker ; guti eta guzi-ren erabilera GN hegoaldekoan eta ekialdean bezala eta
posposizio alorrean : artio
Aditzaren morfologia
1 . Nork-Nori-Nor aditz sisteman -zki- pluralgilearen maiztasunaren
areagotzea gertatzen da Basaburuan : dizkiot, nizkion ; -it- pluralgilea
erabiltzen bada ere, maiztasun haundiagoa daukate beste formek . Erdialdeko
barietateen kidetasunak azpimarratzen dira horrela . Ultzaman, aldiz, -itda pluralgile bakarra, GN hegoaldekoekin hurbiltasuna erakutsiz, nahiz GN
hegoaldean -zki- ere erabili, adib . (Gares) .
2. Pluraleko bigarren pertsonaren morfema, Ultzaman -zie da: (duzie,
dakizie) , GN hegoaldeko barietateetan bezala, eta Basaburuan -zte : (duzte,
dakizte) .
3 .-en gero aldiko morfemaren erabilera oparoa, -n-z bukaturiko
aditzekin : emain, errain, joain . Berau ekialdeko barietateen ezaugarria da,
GN hegoaldean eta baztaneraz ere gertatzen da.
4 . Basaburuan alokutiboaren erabilera askoz biziagoa eta arruntagoa da
Ultzaman baino . G N hegoaldeko barietateetan ere oso erabilpen urria da .
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5 . Aditzaren iraganean -a- agertzen da, -e-ren ordez : zaukin, zakien,
zabillen, GN hegoaldean bezala .
6. Ultzama haranean bakarrik, ahaleraren erabilera pleonastikoa egiten da :
dezakeguke, dezakezuke. Eremu honetan sorturiko berrikuntza bide da . Ez
da Basaburura hedatzen ezaugarri hau .
7. Nor sistemaren ahaleran forma murriztuak erabiltzen dira GN hegoalde
gehienean : naike, zaizke. Ultzameraz txandaketan daude forma osotuekin,
baina hauek ere testigatzen dira .
8. Neri- izenordeari dagokion morfema -r- da gehienetan : dirazu, derezu,
dira/zirakin formak ohizkoak dira GN hegoaldean ere, Oltzan, Goñin eta
Garesen . Basaburuan, aldiz, dire > dee, bokal arteko -r- hori desagertzen
delako .
9. y- protetikoa singularreko 2. pertsonetako adizkietan : (yi yaiz, yitzen,
yuen) . GN, erronkarieraz eta aezkeraz ere gertatzen da .
10. Agintera eta ahaleraren laguntzaileetan hasierako e- eta de-ren galera
suertatzen da : zazu, zazie, eta zazun, zagun, zaen, zoten, zoketena ; G N
hegoaldean bezala.
13. GN hegoaldetik aldentzen duten ezaugarrien artean, azpimarratu behar
da -n > 0 aditzetako lehen aldian : zitzaŕzkio, nue . G N hegoaldekoan,
aezkeran, xubereraren hizkera batzuetan, erronkarieran, eta bizkaieraren
eremu zenbait baina ez da GN iparralderaino hedatzen . Ikus 39. mapa
Aaipatutako ezberdintasun guzti hauez gain, badira aditz morfologian
beste diferentzia batzuk, bi eremu hauek banatzen dituztenak, alegia leku
beretik pasatzen direnak. Ezberdintasun hauek fonetikari dagozkio gehien
bat, -alegia bilakabide fonetikoaren fruitu dira-, eta ez aditz morfema
ezberdinak erabiltzearen fruitu . Hurrengo lerrootan emango ditugu
laburbilduak :
14. Aditz sintetikoetan, egon aditzean : Ultzaman gaude, zaude, daude formak
nagusi diren bitartean, Basaburuan mendebalderago dauden herrietan
(Arrarats, Igoa eta Goldaratzen) : gai, zai eta dai izango ditugu .
15. Halaber, Joan aditzaren orain aldiko forma sintetikoetan, polimorfismo
haundia gertatzen bada ere, honelako isoglosa nagusiak azpimarra daitezke :
Ultzaman nuaye, duaye edo naye, daye etabar diren bitartean ; -oaerroaren ondoren -y- epentetikoa eraman ohi dute . Basaburuan,
-mendebalderago dauden herrietan-, aldiz : nii, dii edo nie, die dira joan
aditzaren orain aldiko formak .
16 . Nork aditzaren lehenaldian : nuen, yuen, zuen formak ohizkoak dira
Ultzaman, Atetzen, Anuen eta Imotzen, baina Basaburuan eta Imotzen ue > u
murrizketa fonetikoaren ondorioz : nun, zun, giñun etabar izango ditugu .
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17. Orain aldian ere, Nork aditzean Ultzaman dut, duzu
ohizko horien
aurrean, Basaburuan dot, dozoetabar dira nagusi ; u > o bokal irekitzea
dela medio, mendebaldeko eta , GN iparraldeko barietate batzuetan bezala .
18. Nor aditzaren orain aldian, Ultzaman gara, dira, zara horien ordez,
Basaburuan ohizko frikapen erregelaren bidez -r- >O, gaa, dee, eta zaa
dira nagusi .
aditz sintetikoaren pluralgilearekin, -damatxat- eta
19. Eraman
horrelako formak dira ohizkoenak Ultzaman . Basaburuko eremuan, aldiz,
deamazkit etab aurkituko ditugu .
Joskera
1 . Aditz izenarekiko objetu zuzena genitiboan aurkitzen da ultzamerazko
testuetan, nahiz orain arrastoak besterik ez aurkitu . Berau ekialdeko eta
mugaz iparraldeko euskalkien bereizgarria da. G N hegoaldekoan arrastoak
daude (Ezkabarte, Goñi, Egues, Erro) eta GN iparraldekoan, Baztanen
eta Ultzaman, erabiltzen zen baina gaur kasik absolutiboarenak ordezkatu
ditu . Basaburuan, ordea, beti kasu absolutuan ezarri izan da . Ikus 37.
mapa
2. Esaldi kausaletan : bait- aurrizki subordinatzailea da gehienetan
erabiltzen dena Ultzaman ; ekialde eta GN-ren ezaugarriak bete betean
atxikiz . Basaburuan eta Imotzen honen maiztasuna jeisten hasten da .
3 . Denborazko esaldietan, -larik/ -nean aukeratik, bigarrena da gehien
erabilia ekialde guztian bezala . -nean/-larik . Basaburuan eta Imotzen
-nean- en erabilera areagotzen da .
4. Esaldi konpletiboetan, -en atzizkiaren erabilera uste aditzarekin: nik
usten torko den agudo . Hartaz, Ultzaman Baztan eta GN hegoaldeko
barietateekin lerratzen da . Imotzen eta Basaburuan, ordea, beti -la
erabiliko da .
5 . Ahalezkoak aditz burutugabeekin eraikitzen da, ahal + -tzen egituraren
bidez sortutakoak dira gehienak, GN hegoaldean bezala .
6. Aditzek gobernatzen dituzten kasuetan, mendebaldean inesiboa dena,
ekialdean adlatiboa da : afaltzera eman. Ultzama, lehenengoekin lerratzen da,
eta Basaburua mendebaldekoekin .
7 . Partizipioez den bezainbatean, -rik-ez bukatutakoak : aspertuak, illik,
iñik oso ohizkoak dira Ultzaman, ekialdeko euskalkietan bezala . Zenbat eta
mendebalderago joan -a(k)/-ta morfemaz eraikitakoak askoz ohizkoagoak
izango dira .
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Azentua
Azentuan ere bada alderik, Ultzamako hizkeran oso nabarmena da eta
azkenaurreko silaban ezartzen da gehienetan ; bokal toniko eta atonoen
arteko aldea nahiko garbia izanik . Basaburuan, ordea, indar beretsua dute
silaba guztiek ; ez da erraza izaten, beraz, silaba azentuduna aurkitzea .
Azentuaketa hau mendebaldeko azentu pleguari egokitzen zaio, balio
morfologikoa izanik deklinabidearen zenbait kasutan .
Lexikoa
Lexikoa aztertzea gure helburuaren muina ez bada ere, azpimarratu
behar dugu honako lexema esanguratsuak erabiltzen direla Basaburuan :
atze, aurre, asko, hitz egin, eta Ultzaman : gibel, altzin, anitz, mintzatu.
Esanguratsuak direla diogu, Ultzaman erabiltzen direnak, GN Hegoaldeko
hizkerei ere dagozkielako, eta bigarrenak, GN iparraldekoei .
Ezaugarri hauetako zenbaitek aditzera ematen duenez, badirudi
Basaburuko euskara berritzaileagoa dela eta Ultzamakoa zahakitzaileagoa .
Arrazoi nagusienetako bat, besteak beste, Basaburuan betetzen diren
asimilazio eta laburtzapenen ugaritasunean datza . Honako hauek
Basaburuko hizkeran arruntak eta arauzkoak dira : (haik dee, gu ga, obet,
puuxik), aldaera osotuagoak aurkituko ditugularik Ultzamako euskaran :
(haiek dire, gu gara, ogi bet, piruxak).
Ultzamerak atxikitzen dituen arkaismoen sailean sar ditzakegu
honakoak ere : n,l-ren ondoko leherkari ahoskabeak mantentzea aditz
geroaldian : erranko, joanko . Baita 'rz kontsonante multzoak mantentzea :
bertze, bortz; eta yod zaharraren bilakabidea .
Baina Ultzamerak dituen beste ezaugarri gehienak beste
euskalkiekin konpartitzen ditu ; alegia, Ultzamako esparruetatik kanpo
hedatzen dira, ezer gutxi direlarik Ultzamako euskarari bakar bakarrik
mugatzen zaizkion ezaugarrien kopurua . Horien artean egon daitezke
dezakezuke bezalako erabilera pleonastikoak, zihurrenik berrikuntza dena .
Beste guztiak maiztasun eta sistematikotasun ezberdinen arabera betetzen
dira, eta hauek emango diote hizkera bati nortasun berezia .
Orain arte esandakoa, hurrengo kuadroaren bidez azalduko dugu :
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Bok . irekitzea
Asimilazioa

Asim . hurbilkaria
a-->e/i, u__
Goranzko diptongoak
-b-d-q-r > 0
Yod zaharra
Errotazismoa
Sinkopa
Aferesia
u/i txandaketa
Bust . automatikoa
Izen morfologia
Kasu destinatiboa
Kasu soziatiboa
Kasu Adlatiboa
Kasu Ablatiboa
Kasu Genitboa
Aditz morfologia
Gero aldia : n, I + k
Ahalera
Pl . 2 . perts . morf .
Alokutiboa
Nork-Nori-Nor
Egon or . aldia
joan or . aldia
Nork I . ladia
Nork o . aldia
Nor o . aldia
Nork-nori-nor
Eraman pluralgilea
Joskera
Uste
n/-Ia
Denborazko morf .
Kausazko esaldiak
Obj . zuzena
Nominalizazioa
Azentua

ULTZAMA
Ez
i + a > ie
u+a>ue
e+a>ia
begie,bidia, burue
Maiztasun haundia
inderra
[ja], [wa]
sémja, sórwa
eguzki, baratza
yoan, yabe
bertze, bortz
atra, batre
torri, kusi
bildiko, gelditiko
atte, matte

BASABURUA
[i] > [e] ; [u] >[o]
etorri > etorre
dut > dot
i + a > ii
u+a>uu
e+a>ii
begii, bidii, buruu
Maiztasun gutxi
indarra
[ea] [oa]
semea, soroa
euzki, baatza
[zoan], [xaó e]
beste, bost
atea, bate
etorr[e], ekus[e]
bilduko, qeldituko
aite, maite

-(en)dako
- ki
-rat (arrastoak)
-tiken : meditikan
sg/pl (sinkretismoa)

-(en)tzat/(en)dako
-k i n
_
-ra
-tik : menditik
sg/pl
(azentuaren
bidez)

erranko, inko
dezakezuke
duzie, zaizie
maiztasun gutxi
ditiot
gaude, zaude
nuaye, duaye
nuen, zuen
dut, duzu
gara, zara
-r- : dire, direzu
damatxat

erraan,iñen
dezakezu
duzte, zaizte
maiztasun handiaqoa
dizkiot
gai, zai
nii, dii
nun, zun
dot, dozo
qaa, zaa
dee,deezu
Damazkit

Nik uste in duten
Maiztasun + : -larik
baitGenitiboan
(arrastoak)
Utzi -tzera
Ekialdekoa

Nik uste in dutela
Maiztasun + : -nean
-lakoz
Absolutoan
Utzi -ten
Mendebaldekoa
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Ezberdintasunaren

arrazol

batzuk

Ultzamako eta Basaburuko hizkeren artean suertatzen den mugaren
arrazoia faktore ezberdinetan oinarritzen dela uste dugu . Alde batetik esan
behar da hiztunak konsziente direla dagoen diferentziaz, elkarren arteko
ulergarritasuna batzuetan zaila dela baieztatzen dutelarik .
Hona hemen ezberdintasun honetan eragina izan dezaketen faktore batzuk .
a) Geoqrafia fisikoa
Dagokigun kasuan, geografia fisikoa ez da elementu garrantzizkoa
mugaren ezarpenean . Jakina denez, Euskal Herriko orografia menditsuak ez
ditu herrien arteko komunikabideak erraztu, eta askotan bi aldetako
hiztunen arteko komunikazioa oztopatu da .
Baina kasu honen errealitatea nahiko ezberdina da, inolako mendi
kate, portu edo erreka garrantzizkorik ez dagoelako Basaburuaren eta
Ultzamaren artean . Esate baterako, x/y bereizten duen isoglosa leku
zelaitsutik pasatzen da, inolako erreka edo mendi katerik ez dagoelarik
muga honetan . Zehatzago izanik, Muzkitzen eta Oskotzen artean, bakarrik
sei kilometroko urruntasuna dago .
Bestaldetik, Egozkue (ekialderaen dagoen herria) eta Urrizola
(Mendebaideraen dagoena) herrien artean, ia ez dago isoglosarik, nahiz eta
geografikoki nahiko urruti dauden . Argi ikusten da, barietateak continuum
dialektalean zehar hedatzen direla, eta kasu honetan, bi herri hauek
hizkera bateko bi ertzak dira, beraien artean erabateko ulergarritasuna
erakutsiz .
b) Merkatua eta beste giza-harreman batzuk
Merkatuak eta feriek ere, eragina izan dute hizkera baten
moldaketan . Komertzio zentruak izatean, herri diferenteetako jendea
jartzen dute harremanetan, eta horrek hizkuntz komunitate bat sortzeko
eragina ere badu .
Herriko jendeak esaten duenez, Basaburuko eta Imozko jendeak
Irurtzunera joaten dira astero merkatura, hor Sakanakoekin elkartzen
direlarik . Ultzamakoek, ordea, beti Anuekoekin eta Odietakoekin izan dute
harreman gehiago . Lehenago, autorik ez zegoenean, Ultzama bailarako
jendeak, harreman gehiago zuen Atezko, Anueko eta Ultzamako
herrietakoekin . Esaterako, herriko jaietara joateko orduan, normalean ez
ziren Basaburura joaten, nahiz hurbil egon .
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Agi denez, oraingo kontua ezberdina da, gaurko komunikabideekin
herri batetik bestera mugitzeko horrelako oztoporik ez bait dago . Halarik
ere, Imotz eta Irurtzunen arteko harremana mantentzen jarraitzen da . 2.
c) Banaketa administratiboa
Zentru administratibo eta ekonomikoek ere, paper garrantzitsua
jokatu izan ohi dute mugaren zedarritzapenean . Gure kasuan, zatiketa
administratiboak ezartzen duen muga ez da erabatekoa . Esate baterako,
-Goldaratzek Imozko Udaletxearen barruan dagoen herriak-, Basaburuko
herriekin kidetasun gehiago dauka bere haranekoekin baino . Halaber,
Muzkizko hizkera Imotzeko Udaletxearen barruan dagoena, Ultzamakoari
hurbiltzen zaio gehiago, Basaburukoari baino .
Halarik ere, orokorrean zatiketa administratiboak ere eragina izan
duela pensatzen dugu . Ultzamera dei dezakegunaren mendebaldeko muga,
Ultzama haran administratiboa bukatzen den herrian aurkitzen da :
Ilarregin, hain zuzen ere .
Bi hizkera hauen artean gertatzen dena honako hau da : isoglosa
gehienak leku beretik pasatzen direla, koinzidentzia hori hurbil dauden bi
hizkera horien artean, elkarren artean ezberdinak sentitzen direlako gerta
daiteke . Diferentzia honen iturria faktore ezberdinetan oinarritzen bide da :
faktore extralinguistikoen artean, badirudi, muga politiko-administratibo
iraunkorra eta isolatzailea izan daitekeela eragilea, edota komertzio eta
kanpo harremanen ondorioz osatutako mugak ere eragina izan duela .
Faktore guzti hauek paper garrantzitsua jokatzen dute muga eraikitzeko
orduan, baina bat ere ez da erabakiorra . Arrazoiak, dudarik gabe, ez dira
asko aldentzen euskara osorako baliogarriak direnetatik.
Arrazoiak bilatu behar dira dialektoen berezko bilakaeran . Jakina
ere badenez, isoglosa batek erakusten du elementu baten eragina non
bukatzen duen eta non hasten den beste elementuarena . Horrela, sortu den
uhinak, ezaugarri baten hedakuntza adierazten duenak, momentu zehatz
batean zabaltzeari uzten dio, sortu den puntuaren eragina ez bait da uste
bezain fuertea . HUDSON-en hitz hauek argi diotenez .3
2 Haran hauetan, denbora librea erabiltzeko moduaz eta afinitate etnikoaren
garrantzia ikusteko, aipagarriak dira HOMOBONO-ren hitz hauek : Es muy
significativo, por ejemplo, que los jóvenes de Lantz y Anue apenas concurran a
los centros de esparcimiento de Pamplona/Iruñea, situados a una veintena de
kilómetros de carretera general . Prefieren acudir a salas de fiestas mucho más
alejadas pero en zonas euskaldunes, como 'Bordatxo' en Doneztebe/Santesteban,
a 27 km. y al otro lado del puerto de Belate; también a Malloak, en el puerto de
Azpirotz, para acceder a la cual deben recorrer unos 42km. de serpeantes
carreteras locales. Imotz se orienta hacia Irurtzun, otro centro especializado en
servicios de esparcimiento .(HOMOBONO 1989 : 417)
3 'La influencia de un elemento termina cuando los individuos, deciden, por
cualquier razón, no identificarse con el grupo que lo usa . Lo que significa que la
isoglosa puede hallarse en el mismo lugar donde se hallaba hace un siglo
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Euskarari dagokionez, beste gauza jakin bat azpimarratu behar da,
euskalkiak mendez mende egungo egoerara hurbildu ahala, elkarrengandik
gero eta urrunago, gero eta zatikatuago eta banatuago agertzen direla .
Honetan, gaztelaniarekiko menpekotasunak eta indar banatzaileen eraginak
izugarrizko garrantzia izan du . 4

Golnafarrera eklaldekoa /mendebaldekoa .
baten salakera

Sallkapen

berri

Aldez aurretik gogoratu hasierako kapituluetan esandakoa : dialekto
edo barietateen izaera abstraktua da ; dialektoak, hizketaren
multimorfismoaren gainean ezartzen diren isoglosez osatzen dira, alegia,
existitzen hasten dira eremu horien izaera zehaztu eta frogatu denean .
Isoglosa hauek oso izaera erlatiboa dute, azken batean akordio baten fruitu
dira . Argi dago, hartaz, isoglosa bati ala besteei garrantzia emanez gero,
dialektoen banaketa bat ala bestea aterako dela.
Aurreko lerrootan azpimarratu
dugunez, Bonaparteren
sailkapenaren arabera, Ultzamako barietatean GN iparraldekoaren muga
hasten da . Badirudi, GN hegoaldekoa bereizteko hartutako irizpideak
honakoak izan zirela :

-ek pluralaren erabilera .
-gan atzizkia / baitan bizidunen deklinabidean .
Irizpide hauetan oinarriturik, esan behar da nahiko egokitua dela
BONAPARTE-k eginikako sailkapena . Halarik ere, sailkapen hau egitea ez
zen erraza izan, zalantza eta buruhauste ugari izan baitzuen . Aipatzekoak
dira, Nafarroako zenbait hizkerari buruz izan zituen aldaketak . 5
Gure azterketan oinarrituz, eta A eta B eremuak, eta bakoitzaren
harremanak zehaztu ondoren, hauxe esan nahi dugu :

-contrariamente a las ondas de un embalse-, ya que la fuerza de influencia deI
grupo con el que se asocia el elemento puede que no sea lo suficientemente
potente como para hacerla avanzar más .' (HUDSON : 52)
4 lnteresgarria da (ZUAZO-ren : 1988), liburuko lehen kapitulua irakurtzea :
'Hizkuntzaz kanpoko indarren eragina' aztertzen baitu .
5 Hirugarren sailkapenean, Nafarroako zatiketa aski kolokan gelditu zen, baina
laugarrenerako bi euskalki bereizten ditu : hegoaldekoa eta iparraldekoa . 1863
urtean Goñi ibarreko euskara, goinafarrera hegoaldekoan sartzen du, eta muga
zehatza jartzen du : Ibero, Ororbia, Oltza eta Gesalatz herrietan .

7 5 5

a) GN hegoaldekoa eta iparraldekoa bereizten dituen muga ez da uste bezain
tinkoa. Aitzitik, goian markatutako zenbait isoglosak adierazten dutenez, GN
ekialdearen eta mendebaldearen artean markatu gabeko bereizketa bat
iradokitzen da .
b) Isoglosa honek Ultzama hartuko luke GN ekialdekoaren barruan, eta
Basaburua eta Imotz mendebaldekoaren barruan . Argi dagoena da,
behintzat, Ultzamera (Ultzamako, Atezko, eta Anueko haranetako hizkera
barne) dela GN hegoaldekoarekin kidetasun eta loturarik haundiena
erakusten duen hizkera . Esan daiteke, laburtzeko arrisku haundia badago
ere, Baztango eta Ultzamako azpi-euskalkiak direla "nafartar' kutsu
nabarmenena dutenak ; eta Arakil, Araitz, Basaburua eta Bortzirieta,
gipuzkerari hurbiltzen zaizkionak . Besteak erdibidean gelditzen direlarik .
c) Esandako honen arabera, Nafarroan mintzo diren euskalkien banaketa,
Bonapartek emandako sailkapenetik ezberdintzen da. Guk proposatzen dugun
honetan, ekialdea/mendebaldea bereizten dugu, eta bakoitzaren barruan
honako barietateak sartuko lirateke :
Goinafarrera ekialdekoa

Goinafarrera

mendebaldekoa

-Orain arte Hego-nafarrera
garaia izan dena
-Baztan
-Ultzama
(Ultzama, Anue, Atetz)
- Bortzirieta
(Bortziri, Sunbilla
Malda-Erreka)

-Arakil
-Basaburu Nagusia eta Imotz
-Basaburu Txikia
-Araitz

Ikus 40. mapa
Antzeko sailkapen serioak proposatu ez badira ere, zenbait
dialektologok horrelako hurbilketak egin dituzte : esate baterako, guk
egindakoa DAMASO INTZA-k (1921) urtean egindakoarekin bateratsu
dator . Sailkapen honetan, Ultzama, Odieta eta Xulapain Ultzamakoaren
barnean sartzen zituen, eta bestaldetik Basaburua Haundia eta Arakil
ematen zituen .
PAGOLA-k (1992 : 285) azterketa fonetikoa burutu ondoren,
Ultzamako eremuaren barruan dauden bi hizkeraren arteko diferentziaz
jabetu zen, eta honen arabera isoglosa nagusiak nondik pasatuko liratekeen
zehaztu zuen ."Isoglosa nagusiek Aldaz, Beramendi, Arraras eta Goldaratz
alde batera utziko lituzkete eta gainerakoak beste aldera" . Halaber,
AURREKOETXEA egiten ari zen Ian dialektometrikoan, gauza bera
iradokitzen zen . (ik. 11 .1 .)
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MITXELENA-ri ere entzun genion behin edo beste bere klase,
hitzaldi ugari eta emankorretan honelako idea bat, alegia GN ekialde eta
mendebaldea hartu beharko genukeela kontutan . Behin bakarrik aurkitu
dugu idea hau idatzia . Azentuaren sailkapena egitean, orripeko oharrean,
horrela diosku :
Prince Bonaparte's "Southern" (and "Northern" for that
matter), as applied to High Navarrese, is a misnomer . It would
be more adequate, albeit not quite exact, to speak of Eastern vs .
Western High-Navarrese . (MITXELENA 1972 : 113)
Baliteke proposatutako sailkapen hau, ausartegia izatea, bereziki
aztertutako barietatea oso ongi ezagutzen dugulako, baina beste barietateez
ezin dugulako gauza bera esan .
Halarik ere, jakin badakigu bakarrik proposamen berriak eginez
aurreratu ahal izango dela zertxobait
eta denen ekarpen berriekin,
zientziaren bidean .
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ERANSKINA
Transkribaketak
Erasnkin honetan herri ezberdinetako pasarte batzuk ematen
ditugu, azpieuskalki honen adierazgarri direnak, eta bestetik eremu
honetan bildutako erranaireak .
Transkribaketa hauek Ultzamako, Imozko, Atezko eta Ultzamako
herrietan hiztun ezberdinekin grabatutako elkarrizketaren zatiak dira .
Honen helburua, alde batetik, hizketa arin eta arduragabekoan gertatzen
diren fenomenoak isladatzea da, eta bestetik, Ultzameraren barruan
agertzen diren ezberdintasun diatopikoak agerian uztea .
Transkribaketarako, euskal alfabeto arruntetik atera gabe nota
zitekeen guzia notatu dugu, horrez gain "y' zeinua ere erabili dugu, horrek
informazio jakingarri bat emateko bidea eskeintzen zigulako ; [y]-k
igurzkari sabaikaria ordezkatzen du eta [x] belarea . Bestaldetik, 'h"ak ere
sartu egin ditugu, kentzeak traba suposa zezakeelako, hitzen ohizko itxura
grafikoa geihegi aldatzen zuelako . Bokal berdinen artean, geminaziorik ez
zegoenean kendu dugu, "len" (lehen) eta horrelakoak idatzi ditugu . Kontutan
har bedi, ultzameraz "h" horiek ez dutela balio fonetikorik .
Azpimarratu behar da, zalantzazko fonemetan, guk entzuten genuen
ebakeraren alde makurtu garela, alegia u/o edo i/e-ren arteko soinuaArraratsen oso ohizkoa-, [e] edo [o] transkribatu dugu horrela garbi
ahoskatzen zenean . Baina ez dugu hau sistematikoki aplikatu, alegia,
hiztunak zalantzak bazituen, orduan batean batera eta bestean bestera
transkribatzen genuen . Beti momentu horretan grabaketan entzundakoa
ahalik eta modu fidelenean errespetatu dugu, horrela polimorfismoa
agerian gelditu delarik .
Hitzen loturari dagokionez, honako irizpide hau erabili dugu : aditz
nagusia + aditz laguntzailea, edo izena + mugatzailea, edo ez + aditz
laguntzaileetan, fonemaren bat galtzen bazen, eta koipe batez ahoskatzen
bazen garbi, elkartuak idatzi ditugu : enakin, eztut, arrebaat, neskatzuk,
jeikiabe ; aldiz, lexema guztiak mantentzen baziren, bereix idaztearen alde
makurtu gara . Agi denez, elkarrizketa baten ezaugarri guztiak dauzkate
pasarte hauek, alegia, esaldi amaitu gabeak, ez gramatikalak, zalantzak,
gaiaren bapateko aldaketak etab .
Jakina denez, ahozko testua errespetatu badugu ere, puntuaketaz
baliatu behar izan dugu, batez ere horrela irakurtzen ohituak gaudelako
eta, hau gabe zaila izango bait litzateke testua ulertzea . Honetaz gain, esan
behar da, gure hiztunek, -bereziki Ultzamakoek-,erdarara jotzen zutela,
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eta hori ere seinalatu dugu erdarazko hitzak trankribatuz edo zati luzea
bazen (erdaraz) jarriz . Aldian behin, zintan esaten zena ezin aditurik, oso
laister edo ilun ahoskatzen zuelako, orduan hutsune bat ( .. . .) markatu dugu
gure transkripzioan .

Honako hauek dira aukeratutako grabaketaren zatiak :
1 . Arrarats : Hanka hautsi zuenekoa
2. Beuntza : Ikatza/Euskarari buruz
3 . Etxaleku : Taloa/ Iraztorra biltzen
4. Etxaleku : Gerra kontuak
5 . Muzkitz : Mezari buruz
6. Gerendiain eta Alkotz : Euskara ezberdintasunak, Gabonak,
Euskerari buruz, Santurben, Ebatsi zutenekoa .
7. Erbiti : Infartoa
8. Itxaso : Euskarari buruz
9. Arrarats : Euskarari buruz/ Gerra denborak
1 . ARRARATS (Basaburua) 8/8/89
Jenobia
Oskotz, Martin Marlezkurrena
Hanka hautsi zuenekoa
Oain negun deuse eztuzu eitten, biño nola hankan miñartu nun, eznokan
iñolako gogoik
Martin- Nola hartu ziñun miñe?

Deuse, nola izatea . . . karreteran paatzeko . . . . harri txikitxu
gañin zea holaxe yoan ta hankazpin gañea .

harren

Ze in ziñun hankazpi eaki?

Keba .. ezurre muittu . Gero kuranderoangana yoan ta .. .
Martin -Noongoangana yoan ziñen?

Betelukongana . Klixki kloxka, kloxka klixki!!!!!!
Ne, zea iondu nintzen ospitalin, hartu nun miñe bueno hautsi, bere nola
den, ezurre kanpoan ta iondu nintzen illaeteat eo geigo, ta bate etzaten
operatu eh!!, hemen médikuk ola paatu ta gero hara yoan ta haik... Ta geo
eittemendu operatu ta aitu zen analisis . . iunero eitten zeaten analisis kasik
¡unero ospitalin ta dudikabe mediku ezagune uskaldune .
Bai gaur gabin eztuzu yausere ean bear, biar ( )
Ta bajatu zeaten, ola hanka ola paatuta, nee guatzin o kamillan. Bea
kampoan sala desperan
zeatu zaten, zuloatin zeatik oi eintzion paatu
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igeltsoa to azpin bakarrik paatu, han zuloatzuk ein to sartu ziaten zeatzuk
konpresatzu busteta, ue gauze goxoá!!!!
Geo etorri nitzen handik illaete ta geixo pastu nun ta geo illaeten burun
yoanintzen zeatzea, ..iakustea ta berriz zeatzen zeaten, batín paatu zeaten
geo besteun bates amar eunes báte yeikiabé . Geo zerdoi hemengo mutilla
zena( .. .)
(Historiaz aldatzen du, Beteluko kuranderoa)
Ah!! Oi noa yoan zen bizitzea, Errazkiñea?
Hemen eondu ittun, bi urte bazen . . .
Bazeen anayek pottol potttoloatzu ttikitxoak, Seberino, Anjel ta ...
Ein tzien hautse besua, besoko muturre . Hurrengo eunin oñez hemendik
Betelua, ama hemendik Betelua : esan zeen amak :-Jenobia zoaze Betelua
seittun!!! Kriston miñe eman zatek, igual da momentu . . .biño geo bealaxe .
aik kaxketakoak, aik
Ta yoan kirrixka karraxka, nai gabi hoixe zeatu
soñuk oi, oi!!!!!
Ta miñe?
Esan tzidaken bestea kendu bainun zea, zer daoi . . ieltsoa . Sei illabates
ieltsoa kenduabe . EI beintitres de Octubre hartu nun miña ta el diecisiete de
Mayo kendu zidaketen ieltsoa . Enintzen gauza deuseiteko.
Martin- Ta geo yoan ziñeten Betelukoangana? Ta harrek patu zizun onge
azkenin .
Bai ongi ez biño esan zidaketen oso ongi enintzela
setiatzen haski horko likidoa . Ya ze irutzen zitzion

yarriko, neukiela

ta .... zer da medikua?
Herrikoa, bai oi da semii ta geo
Ez enfermero zen, ba beres etorrie
estudiatu du harren semii, beres etorri . .. .beste arrebaat eo eztula .
Honen

arrebá eo aitteená?

Ez oaingo horren arreba.
Eskumurre hautsi duzula, eo beatza eo. . .
Ne eondu nintzeleik bazeon beste gizasemeat mutekoatekin ta esan tzion ...
esan tzeen nei ordun ... . Berai esan tzion, yostaketan eziiltzeko ta eoteko geldi
etzula gauza handirik etzula indizioek ta ez deus harrek. ( ...) Kixki kaxka
ta bendak .
Ni- ¡zaten du yendea?
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Asko, biño asko!!!!!!!
Bate ekuseabe, zuk zer daukazun yaketen do . Neska hore ezautu ta Parisen
tzeon neskame erderas ikaásteko, frantsesez ikasteko . . .Parisa yoan zen
neskame, ta geo san zeon beatzi egunin burun yoateko ta pixkoat muimendu
balin ba nun sendotuko nintzela gaiñakuan ez . Muittu bearzela, garbe garbe
esan tzeen earki dago hori!!

2. BEUNTZA

24 1 1 1 90

Ceferina Fontellas
Ikatza
( . . .) Ni ta berze anai bet, hortan atratzan gara bueno imajiña ez biño boza
bai, hura kontatzen nola ikatza itten den, ze bizimodue ematen genuen
oyanian ta hoye tenak .
Zuk bazenekin nola egiten zen ¡katza?
Bai aitu nitzen ni ikatza itten . Beuntzan ez biño Beuntzetik yoaten giñen
Orokietako oyanera, ta gure aitak itten zuen hor ikatza . Ta gerra denbora
baizen pues han zauzkien yendiak lanian yoan ziren gerrara ; ta geldittu zen
bakarrik ta ordun pues bi anaye, .... ni bedratzi urte ta bertze anaye zazpi o
zortzi izain zittuen, o hamar o zortzi ola biño, ez naiz oroitzen oso ongi .
Beño nik amar balinbanittuen zazpi izein zittuen nere anayek, ta egondu
giñen han oyanian itxera torn gabe . (txolan, denbora luzian egon giñen,
luze bueno denbora luze, hiru hillebete edo lau itxera torrigabe .
Bizitza gogorra, ezta?
Gogorra bueno, eztakit goartu giñen, nik uste ez giñen goarture gogorra
zenik . Gogorra bai zergatik Ibilli biartziñun txondorran gañera, betagarrie
ematera ta, goizian goizik yeiki, goizik iduzkia atera biño len . Zergatik
iduzkia ikatza itten du erre, eztuzu kusten sua non dagon, . . . gogorra hortan,
bertsenas . . . . eztakit guartu giñen .
Egiten ziñuten txondorra?
Betagarria da ematen tzayona .. alimentue ez erretzeko, goittitik sartzen
zazkio ezpalak ta egur motzak ta . .ikatza erregabe, egosteko tori da
betagarrie .
Yoaten zineten Orokietara aunitz edo ez?
Herrira keba!! gutti, yendia zautu bai biño . .eoten giñen han oyanean atra
gabe . Atratzen giñen ta yoaten giñen igual Auzera karreteras, yana eske,
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falta balinbagiñuen yana, pues yana eske, biño bestenas ez, han egun guzian
gau tegun .
Zuek nora yoaten zineten bestetara?

Egun ayetan .. . denboayetan fiñora, etzen .... bestarik ere gutxi eitten zen .
Gerra ondoan, bestarik etzen egiten orduen, gero bai hasi ziren berris biño
gero bestak ez yayetan mezara ta yostatzera, biño oyanetik ere ez giñuen ez
mezarare yoaten, atra gabe .
Euskarari buruz
Beuntzan ondoan dago Berasain, Erize, Arostegi, Egillor, Ziganda, Muzkiz .
yendia ezagutu bai .
Oskozko da desberdiña, Oskozko da gurea biño hobeki . Dute euskera garbiago
ez baño hobeki itten ttute erderasko hitzak sartzen gupezala, gu sartzen
ttugu erderasko hitzak aunditz, baño Oskozkoak ez Oskozkoak dire
euskaldunak hobekoak .
Muskitzen ere bai itten dute Oskotzen bezala, gora bera .
Baina antza geihago du zuen euskararekin .

Muskizkoa? akaso bai .
Gure uskera bezala dute Berasain, Eritzen, gero nola zaio berze herri
hori? San Urbano den berze herri horri hoi? Eguarasen ere bai itten dute
gu pezala . Auzen ere bai itten dute gu bezala, Xuarben ere bai . Guk ala
erraten dugu, ta gero non da berze herri hori? Xuarben ondoko berze herri
hori?
ta gero . .lllarregin ere bai, Illarregikoa da Sole, bueno horrek ya badu
uskera nasia, nasie . . . biño ba hango antzera itten du oraindik ere euskeran
antzera itten du oaiñik e .
G(e)rendiñen, eztute .. . uskera gutti itten dute, ta Elson ere bai itten dute
beño itxe guzietan ez, lemixko itxan itten dute euskeras zetik hoye tire
Beruetekoak .
Zuk ezagutzen duzu Berueteko euskara?

Bai biño hitzek yan itten dute, moztu itten dute aunitz, ni itxe hartara
yoaten naizelaik erdie eztiotet ulertzen . Hola itten dutelaik, erdien hitzek
yan itten dute, de puro ya kostumbria duten aitzekoa, ya ulertzen ttut
aunitz gauze biño, Mariak eta .. . Maria zayo harrei . .Maria eta ni ederki
konpontzen gara gure uskeran baño semeak . . . semeak yaten dute uskera
dena, hitz guziek yan itten ttute .
Juansaratsen uskera oso politte da, Arraratsen ere bai, Arrarasko uskera
oso politte da, diferentia biño oso politte, nere ama Arraraskoa zen .
Zein itxetakoa?
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Marakoa
Mara da. . . denborayetan zen itxalde haundiena, itxe ederrena, izeten baita
herri guzitan eo geyenetan bada hola kuadron den itxa, hore da Mara,
Arratsen elizan ondoan ..., ba bidian .
Guretzat dire aideak dire, aman aldetik dire aide, baño bertsenas eztut
zautzen, aparte xamar gelditzen da aidetasuna . Ta geyenak ya hil dire, bat
hemen bada . Jenobia zayo izena, eta nere aitte to aman abueloak
ziren . .eztakit ziren anayek edo lenguse lenbizikoak, lenguse propioak
erraten den bezala . Hoyek ttute Oskotze to nire ama zeuken lemixkoa
Barberia hoyek irugarna dute Barberia to dire itxartakoak, Mendizabaletik
. .Marakoak .
Ardin illakin arie itten du . Horre tu afana haundia gauze guziek ikestekoak,
dena nahittu ikesi ta battu zenbat urte ttu? Monton bat . Beti ikesten aiko
litzeke zerbait .
Zenbat urte arte b&tu zinen Beuntzan?
Hamabi urtetan torri nitze ni zerbitzure Iruñera . Eskola, nik eskola ikasi
dut . . Iruñera torri nintzelarik, yayetan yoaten giñen Serbicio
Domestico ..Monjetara, ta yayetan atsaldetan maten ziguten eskola nahi
zuenari .
Gero torri nitzen, gero Iruñen zerbitzuen egonta hasi nitze hankaki gaizki,
hori lurren lustrea ematen zipillueki, ta bayetak eta kristo guzik sartzen
baitziren ta han gaizkittu nitzen hankaki guzik sartu nittuen ta orduen han
gaizkittu nitze hankaki, lurreko lustrea emateko lan horrek hondatu ziren
neri hanka, ta orduan yoanitzen itxera ta handik hospitalera ta hospitalean
eondu nitzen denbora luzian inyesatuta, ta gero ya ongi yarri nintzelaik
urte asko pastutondoan yoanitzen itxera berriz herrira ta herritik hasi
nitzen zerbitzure torri nitzen Iruñera
Bueno leenik eondu nitzen zerbitzuen Almandotzen, han uskera dute arrun
hertsie . Erraten ziren .
Zuk eztakizu dausere uskera, nik eztizut batere entendatzen, ta nik zuei ere
ez!! Enittuen entendatzen, ezta erdie ere, hertsie itten dute uskera ez takit,
dute uskera ....eztakit Frantzin ondoko halako nasi bet, gañera itsusie da .
Txokandria zen Olagukoa eta itten zuen diferentia . . .suabegoa, hangoa da
nerezat basto xamarra, biño harrek itten zuen euskera Olagukoa oso politte .
Zuek alabei erakutsi zenien euskera?
Martzelak badaki, hasi nitzen erakusten yayo zirelaik, biño nire senarrak
etzakien daus ere ta orduen eoten zen erdietan gaizki goatzean . Ta tortzen
nitzen dendatik ta Martzelaki hasi nitze yayo ta segidoan euskeras, ta
erraten ziren jo!! Egoten naiz noiz tortzen zaren esperoan ta hasten zara
uskeraz ta gero eztut dausere ulertzen ta gelditzen naiz hola yolasik ezin
gabe .
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Ta egie zuen, arrazoñe zuen, zagon beti etxean gaizki ta esperoan ta orduen
hasten banitze alabaki yolasian uzten nuen alde batera bezala, ta orduen in
nuen ya bueno erakutsiko diotet noizbait ere . Ta gero ya hiltzen, zazpi urte
bazittuen Martxelak ta orduen gogoak kendu zitzeiren euskaraz hasteko
yolasian . Hasi banitze ordun segidoan hartuko zuten segidoan ordun ya
gogoikabe gelditu nitzen Ian hortan, orduen hastera zen lana bezala ; Piluk
zazpi ta Martzelak zortzi .
3.

ETXALEKU 22/9/89
Joakina Aranguren

Taloa/ Iraztorra biltzen
Majiña artoa saten giñun gu ta zen erredondoa ta ama zena Labaingoa
izateakin itten zittun holako talo erredondo hoitakoa, fin, fin fiñe, hemen
jarri eerki ta geo sue hola garbittu eerki ta sue dena geo prasa bota, bakizu
zer den prasa? eta berotu arte txapa ta prasa koxkor hayek sartu hauts
pixkoatekin tapatu ta mei mei meya, goxoa, ta konten .
Geo itten giñun maize . Udabeko bentan astoaki, to bi zaku hartu harren
gahean to han zeatzen zuten iriñe, maiziriñe . Maize saten giñun guk maize ...
Zuek bazenuten soro hauetan maize?
Bai, bai, asko itten giñun guk maize, kanpon garle ta maiza, goain dena
belarra . Biño guk garie ta maize besteik ez . Bai urteates maize, bestean
garie, urteates maize ta bestean garie ... besteik etzen, soro belarra pixke
pixkeat . Ta geo hasten zen esenea, eseneakin hasi giñen, al den .... lau o begi
nabarrak, geo geixo, geo geixo ta kampoa tenak .
Juaten zelaiken . . .. ardindako beyei ematen zeittuzten agotza itten giñun
agudo. (..)Joaten giñuzen ielarrea .
Honek eztaki zer den ielarrea, esantzazu zer den .!!!!!
Larre batzu mendin iratzia itteko lekue bakotxa bere terrrenoa saten
giñun, ielarrea, ordun itten giñun iratzea esaten da, Etxalekun iaztorra
hemen iastorra . Majiña iratze montona, metaatzuk ikusten ttuzu malda
hortan pues hola giñuzen oianea ta geo beste gañeakoa ekarri, metaatzu .
Esan tzazu bai, majiña . . . .
Majiña laniñe gurdi bidean .
Majiñat laune aitzen giñen Ian hortan, anaye etxean dutena eta emakumea
mendin, gu oyanea, Nee ama zen Labayen alde hortakoa ta artzayekin
tardikin ta denetan oittue . Nola itten zun gantxillon sobrekamak nola itten
zuen ....
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Eunes ardikin mendien yoten zen, Han senideonbat bazuten ta senidea
ordun ... etzen diruik izaten nain bezala, oyanen omen zen amar ardiikin . Ta
gabean gantxilloa; lau sobrekama in zittun, ta gaben goizeko ordubik
bittarttean .., pensatzen al tzu ze bizi goorra ta lau sobrekama gantxillos,
hain politte!!!!!!
4 . ETXALEKU : 16/7/ 90
Adrian Aldaregla
Gerra kontuak
Cataluñan herriet aundi bazen Berga, ez, Solsona, aurrao joan ordea
Berga zun izena herri kozkor batek, ta handik berriz ere fitxa torri nitzen
permisoakin torri nitzen man zaten zortzi euneko permixoa beño damutu
zeen etorrie .
Zaraozan hartu trena ta Iruña, emen zortzi eun oo pastu . . . ta sanion
eskrii zaizke emendik goittira joaten bazate non zailtzeten ta eskriittu zen
biño hemendik goizian atea autubusa ta, (..) ta beix Leridaaño joan ta iñon
harrapatzen ez, nee unidadea nee bateria ta . . . . ta beix e hartu kamion bat
hartu ta Zaragoza beix, ta Zaragozan hartu trena ta Burgosa joanitzen ta
Burgosen hurrengo goizian goizko hirutan gañea oandik jeikitzeko zeuden
soldaduk ee, eta estazioan yondu nitzen jarrita, jitoatzuk bazeuden han
esperoan ta, bestea zela . . . ta pixkoat argitzen zuelaik, joanitzen ta . . hara
joan ta
Bueno, bueno, sube arriba, esan zaten ..
Beix ee motxila hartu ta kampoa atenitzen, ta Burgoskoa zen soldadore, re ..
a donde vas? Es que no hay podido buscar la bateria y hay tenido que volver
aquí. ( . .), salte de ahí!! . Gabeako
joan giñen ta loin giñun ta suertetu
zitzion naparrokoa zela emakumea, ostatue ta afaltzeko tortilla eerra in
tzun ta ni leerriña neon ta goatzea joan ta, emakume hura animetzen :
-Todavía es temprano para ir a la cama . Vosotros irais al tzine un par de
horas
bueno ze eman zion direzioa eskriitu ta galtzen bagiñene or
opatzeko.
Loin giñun ta biamun goizian galdeinzun ta .. por la parte de Caceres ha ido
la bateria . Ta Salamankan barna o joan giñela...Ta han giñezela, bittartean
beste sarjentoat, sarjento Casado : -Vuestra batería está por Extremadura .
Joan giñun ta opatu giñun nolapaittere . .
Bueno zuk, naiko dembora ukiko zu, honek bauzkie naiko dembora . Gerra
akatu zenean zer esan zen Frankok?
Orduko eztait gerra akabatuik zeon .. . Gerra akatzeko zeon ordun,
Extremadura, Extremaduran egon giñen Plasentzian herri kozkor bat, geo
Balentzin eondu nitzen, Gandian eondu nitzen, geo beis trena hartu ta Jaka
Hueska eztakit zenbat iun biño asko izendu nitzen, esan ziun : -Venga a
prepararse todos!!! ta etzuten deus esaten, ez noa giñozen . ..trenean sartu ta
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beiz andik bera Zaragozan barna, Teruelen barna, Valentzire, goizeko lauek
aldera atayek idekie zuela . ( . .)
Valentziko portuan erran zioten, ... .in zuelaik
gutzatu ta a
Marruecos . . .amabost illaete pastu nittun, bate torri gabe . Ta noizpaite
torri nitzen andiken, ta etxean kontent!! atte zenak ta . alletu nitzela, geo
beis handiken, zenbat dembora . . .sei hillabeten burun segunda gerra
mundiala as¡ baitzen, ordun, beiz mobilizatu zuten deitu ziuten gui
Logroñoa joateko, beste urteat o geigo pastu nun, geo Santanderrera jo
zuten beis, ta noizpaitte ...
Ni emezortzi urtekin joanitze soldadu ta oeite lau banun etortzeako .
Nork egiten zituen etxeko lanak?

Aitte ta osabak, geo Ixabelen senarra nee anaye, ni biño hamar urte
gazteo zen, hore beatzi urte zittun, ardik bagiñuzen ordun . Beyek ee sei
zortzi buru bei ta aitte hoikin iiltzen tzen ta noizpait torri nitzen, ta geo
etorri ta beste anaye illik zeon .
Hore eondu zen, beis Palma de Mallorkan eondu zen ore, betire
juntuan kontatzen dut nik lau anayen artean emezortzi urte zerbitzu in
giñun ein giñun . Bi anayen artean, zarrenak, zazpina urte, amalau urte, geo
Ixabelen senarra Mariano bi urte pastu zittun, geo beste anaye baut gazte
gaztena Iruñen bizi da, ezkonduta (. .), arrek beste urte, emezortzi urte .
Frankondako ta Estadondako ze mixerie da hori, kobratu batez!!!!, ze goseak
hotzak, (..) beinte bajo cero Teruelen, ta elurre re bai ta .. hantxe tienda
kanpaña txar bazuten ta manta txar txar bateki ta beste deus gabe .
Ni akordatzen naiz Teruela joan giñen gu el año treintaisietean,
eguerri inguruen . Lenbixko horra joan giñunenen Leonen eondu nitzen al
frente de Asturias, komentu zar bat bazen haundi fraileana ta an iondu
giñen ta (...) bittartteartan, Asturiasa, alde hortako jendea joan bearzula .
Ordun eguerri ingurutan joan giñen Teruel aldea, geo Enero, Febrero, el
28 de marzo hartu zen Teruel, zafarrantxo or bazen batallones
Internacionales, bazen rusoak, komunistek, frantesak Txekoslobakoak
denetatik bazen han dudikee hor tzeuden hemengo juezak . . . batei saten zioten
"el campesino" ta besteaí "el relojero", relojeroa zela beres .
Ui, Ui!!! Han ze
Jende asko joan zen Frantziara, ezta?

Asko joan zan, ( . .) heméngoa ere bazen bat, prisionero in zuten eh!
oneá pastu nahi zuten taiñalakin ta ez baliatzen, ta azkeneako emengo
kuarteletaá eaman zuten .
A donde quieres ir tú, a Franco ó a Negrín? -A Franco, Vete!!!
Ta harrekin batean zegoen lagun bet, orkoa, Zarranzko mutil bet
biek prsionero ein, iiltzen zeen lanian ta bakotxai . ...ta mutiko gizajoa
izautu Roman hori, inklusekoa zen gañera, etzen famili betekoa ta mandoat
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ostikoat eman ta seko bota zion mutiko horrei . Bestea bakarrik geldittu,
bestea joan zen harata Frantzire ta ...
Usted a dónde quiere ir a Franco o a Negrin ta . . .yo a Franco
Ta emen iondu zen gerra bukatuta ta eztait non iondu zen zerbitzen,
ta betire . .ille da gizon ore, ezkondu zen ta Iruñan barberia jarri zun
horrek . ..
5 . MUZKITZ
Mónica Cla

11/9/90

Mezari buruz
Meza euskaraz ematen dute?

Bai Don Emiliok jeneralian bai...biño ba!! biño gauzeatzuk ya mezklatzen
ttu . Bakizu ya goain . .. desde luego lau lagun joaten ga, lau zar besteik ezga
joaten .
Gazteak badaude?

Bai, biño eztakit, gazteak eztute afizioik, bai biño gutti, gazteak batre eztie
joaten, joan deizke, nere illebak tortzen de biño meza batez ezta joaten,
igual de egi erratea, nik zanpatuko nittuzke .
Ta zeinbiaugu denborak kanbiatzen dire ta, ixille eon ta .. . .arratsian
telebisiona ta kustera juaten dire biño geo gue itxan lo, bakizu ta
zeinbiazu, denborak hola torri dire dudikabe ta tortzen dien bezala hartu
biarra daukiu, gañea guk ez giñuen hori ikesi Maria eztala?
Guk, goizian errosarioat, egunero mezat, astea bazen ta yaye bazen, hori
ikesi giñun, beste herri betea . . . . Bai, ameka mezá joanik nago ni,
halafedekoa, bat neriandako ta bestenendako . Gaztia nintzelaik bestenendako
guritxan beti izaten tzen, bateon bat ezpalinbazen beste
.. .yayero meza
majiñat, Beasaiñe, Jesus Maria ta Joxe!! Eritzera, Oskotza, Ziera, garayen
nola heldu zen ongi, pues harera, mezara argittu biño leen mezara, segi
oñes ta buelta torri te . .
Herriko lanak . azienda
Oskotza zenbat kilometro daude?

Hiru ta trescientos metros .Oskotza, hiru kilometro .
Ba dute kooperatiba, ezta ala?
Bai, biño hoyek herrikoak dire, biño denak etziren unittu, badire
bat edo beste badire sueltoak ere, beño bakizu, dena batian izendu balitze
hobeki iruitzen zaide nii izein zela akaso, seitzaute desde luego seitzaute
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biño beti ere bakizu, beste gauzeat iruitzen zaire nei ya bein
biño
etziren sartu ta ez bai tziren sartu ya hola seitzaute, biño parte mayor kasi
parte mayor da kooperatiba, distinto, distinto.
Hemen iñok etzion kasoik ein, egie da . Malamente ... honen senarrak
hola hasi zen ta nai zuen hola seitzea ta bestek iñorre etzen aurreatu,
bakizu . Gu haurrek giñen, beti ere .. iñor etzen dezidittu ta batez, biño
seitzeko beti, ze hobia izein litzeke! biño hori pastu zen . Asko gauze... askok
senidek dauzkite ya beren turnoak, ta beren gauzak . . ..bakotxak beren
lanak, beren gauzek bakotxak gauze batzuk, ta besteatzuk beste batzuk .
Denak jarrik tauzkite ya; bai hor daude kuadrille bat, ta nolabait daude
franko beti pues gauzek utzi itten dire pastea askotan, beño dezidittu faltan
edo unittu faltan, edo zein .. .bakizu .
Orai gazteak sartzen dire, ta gazteak sartzen dire ta zarrak beren
aldea ezin dute ere . . daude jubiletuik ta beren airera beren itxan baratzia
edo pixkuat ta zerbait ere bakizu . Apuroatian bear bada akaso zerbait gise
akaso gauzeenak . .in fan in daike, bakotxai ( ..)bezala dena berena da, denak
sozioak dire, beti ere . Beti martxa hobia iruitzen zaire niri, askos ere
martxa hobia eztaitteke . ... gauzak utzi itten dire pastera, dena bear du batek
etzake .. . batzuk badezakete, besteatzuk etzake euke biño nolapaitere pues
arreglatu ., beste gauze bat iruitzen zaide neri izen izendu zela hemen ere,
izen zidaiken beste gauza bat, ez utzi dena mala maneran, ta denak hor
barna joan, hola ere ezta ... .
Dezakenak dezake ta ez dezakenak es dezake, ta pixkuat bear luke
beiretu pixka bat, biño askotan ezta beiretzen bear bezala, bakizu gero
eztaike, asko gauzetan deziditzea kostatzen da .

6. GERENDIAIN (G), ALKOTZ (Al, A2)
Kandido, Asun Arze, Julia Golenaga 3/8/90
Euskararen ezberdintasunak
Gerendiaingoa : Hore kontatzen badiozu oraingo gaztiai, irri iñaute, nola
bizitzen giñen lenago .
Zu zer zinen artzai?

Akozkoa : Bai artzai hemen Arraitzen, illi nitzen, Alkotz ta Arraiz biek
ondoan baitaude ; Arraizkoa nun borda ta hemen ere bai, Urrizolan ere bai .
Urrizolan eon naiz Azpikotxen eon nitzen ameka urten .
Azpirotzen?
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Ez, Azpikotxa zun izena .
Zu bizi izan zara Alkotzen beti?
Alkozkoa ; Ez, eskolatik atra ta zerbitzure ; herri betean eon nitzen,
Burutañen . Aurtzai eman ta mutil iduki .
Zer da haurtzai, ah! bai?
. . .eta haurrakin biño geyago .. ., beño bertzenaz, bertze lanetan aziendakin
eta ultzietan, ta Ian guzietan atratzen zen Ian guzietan .
Akozkoa- Seguro !!
Nik baditut osaba batzu Esainen.
Eztut zautzen, denbora pixkoat eon nitzen, total ...
Burutainen egiten zen euskara?
Ez, han erdaras, bueno . . abueloak edo baten bat yakiñen zuten biño
bertzenaz ez .
Non dago Beramendi ?
Beramendikoa : Ultzamatik ... Basaburua . Udabetik bealaxe daude hemendik,
biek baten dee, bi barrio ta . Biek baute, baute zentroare soziedaden,
Udabeko gaztedik han biltzen dee .
Ta zu Erasunen bizi izan zara?
Bai Easunen,
Oso ezberdina da hago euskara?
Euskara igual iguala, Beamendin bezala
Zuek diferentzia haundia aurkitzen duzue ?
Gerendiaingoa ; Bai guk ezpaitugu mintzetzen, ez gara mintzetzen hemen
ora¡ ; ya atzendu zaigu . Nik eztiot konprenditzen okei, (Basaburukoei)
mintzetzen direlaik .
Alkozkoa : Nik eztut konprenitzen, diferentzia baitu hango uskara . Harrei
konprenitzen diot aisiago emakumiai, biño honeri ezin konprenditu diot .
Beramendikoa : Ultzamatik Basaburura badu diferentzie,
Bai bai, badu!!
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Beramendikoa : Ta arrun diferentzie badu to Easundik Beamendi eo
Basaburura ez, bate, ez kasi bate ezto ; diferentzik eztao, pittin bet
diferentixeago biño deusez .
Alkotzekoa : Ultzama ta Basaburua zein hurbil daon bi baile . . .
diferentzia bada . bai, bai ...

arrun

Gerendiaingoa : Ta gero Imotz, diferente . Nik baut koñada bat Imozkoa,
Oskozkoa ta Ui! diferentzie . Klaro konpreditzen da, biño palabra . . hitzek
distintoak oso distintoak bai, bai .
Beramendikoa: Aunitz, erran
Beramendikoa : Hara!! Easun ta Ezkurre, biek hurbil, ta Easundik Ezkurrea
diferente itten dute jolasa, Easun itten dute jolasa dorpigoa . Hemen bada bat
Ezkurrekoa .
Zenbat urte daramazue hemen .?
Alkozkoa : Nik urtiat ez dut in, zazpi illabete
Beramendikoa : Guk bi urte in ttu. ., bai
Beramendikoa : Gu lenbixiko iondu giñen Lesakan, zazpi illaete o amar
illaete Lesakan pastu ginttun, ta gero honea torri giñen, Julio el dia 16
gizaseme, ta dia 17 emakumek .
Hemen ongi zaudete, gustatzen zaizue?
Beramendi Etzaiu ateatzen uzten? zeinbiazu?
Baduzu hemen belarra, edo patioren bat?
Ultzamakoak Jardiñe bai, hor bada pasaiketako .
Ni egon nintzn Alkotzen beste erresidentzia batean .
Alkozko erresidentzia, hemen biño txikiagokoa biño bada bai .
Eta zuk urte asko daramazu?
Ni herri hontakoa naiz .
Ta ni Alkózkoa, . .. . geo egon da Urrizolan anayeki ... anaye zegon apez eta
harreki egon naiz honara etorri artio, Urrizolakoa orgi torri zire biek
honara etxe hontara .
Gabonak
Zuen denboretan erregeak etortzen ziren?
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G : Ohl gure denboran etzen . .bueno izeten tziren, igual utziko ziguten pezta
bat edo mandarinak edo fruta, ezpaitzen yaten frutaik ere .
A2 :Etzuten diruik ere . . .
Al : Igual naranja bat edo . Zergatik erregeak ziren . . ibilli itten ziren umiak
itxetan botatzeko haiei erregetan ; hemen geyago kostumbria zen horreki
yoaleáki .
A2 : Hemen ere ezta kostunbre galtzen aurten iilli ziren Arraitzen bentetan .
Al : Bai badire kostunbre gu giñalaik bai, eta oraiñik gero itxetan ibiltzen
ziren, bota itten giñuen diru, eskutera edo dirue man .
G : Hemen ez hemen ibiltzen ziren itxetan urteberri egunean, ibilli ziren
aurten ere .
Al : Hemen ibilli ziren erregegunian .
G : Hemen etziren ibiltzen, lenago urteberriegunian .
A : Nere herrien urteberriegunian eta gero . . . .
Kantatzen zen zerbait?
Ta tortzen giñelaik eskatzera itxetan kantatzen zen : (Alkotz)
Txirimiri xagoneko
urteberri eguneko
aingeruek gara
zerutik heldu gara
ezpalin baittuzue eltzaurrak eta sagarrak botatzen
ate gúztiak haustera .
Hemen erraten zen diferentia (Gerendiain)
Txirimiri txaponeko
urteberri eguneko
nik dakarrat ur berrie
edeki bez atarie
a la montaña, a la montaña
boota gaztaña.
Ta gero erraten zen . . .
Aingeruek gara, zerutik heldu gara
boltsak battugu, diruik ez ttugu
urtetxak urtetxak bear ttugu.
Euskerari buruz
G : Ora¡ ere mintzatzen balitze igual errain luteke, hemen ezta euskera
kanbietu, ora¡ txikiek errain dute beste forma batean akaso biño ora¡ bizi
garenak lenago bezala .
Zu mintzatzen zara hemengo norbaitekin?
G . : Neri . . . erakutsi bai beño

nere adiñekoak eztu iñor mintzetzen euskeraz .
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Baina jakin?
G : Jakin bai, eske izendu zen denborada bat despreziatuik zegola euskera,
euskaldunei erraten zion : aldeanos, vascos!! ta nere aitek eta amak euskera
zekiten erdaraz biño hobekiago ; ta ni izen nitzen gazteena, ta nere anayek
eta arrebak denai erakutsi zioten euskeras, beño neri erraten zireten
erdaras, ta horgatik, aldeanos, vascos . Ta oral Iruñen erraten direte, oi que
pena se perdió el vasco!!, ta nik erraten diot: vosotros teneis la culpa, bien
os habeis reido de los vascos y de los aldeanos!!!, ta ixill ixille gelditzen
dire .
Orai buelta eman du .
Epoka bat izendu zen irri itten ziotela .
Santurben
Zuek joaten zineten Gaskuera, San Urbanora?
G : Oñez ora¡ etziren yoaiñ, ta han San Urbano meza entzun gero bazkaldu ta
Gaskure, han atsalde guzien dantzan ibilli ta laxterka ¡txera .
Ta nondik joaten zineten, menditik?
Ez, karretera!!, hemendik Gelbentzu ta gero Gaskue, ta Gaskutik bazen bide
bat; yende asko yoaten tzen . Baztandik tortzen ziren Baztandik autobusez ;
Santurbena erraten tzioten, erdaras San Urbano, ta uskeras Santurben .
Yoan beauzu Santurbena ?
A . : Horrara, aunitz lekutaik, Leitzetik ta denetaik, paraje hoyetan tortzen
ziren konfesatzeko, kumplitzeko bazkoz .

Ebatsi zuten eguna
G . : Bazkaltzeko orduen . . .Sartu zen por la puerta principal . . . baziren obrero
batzuk zerbait itten ta horko berja oi zeon irekik ta seguro sartu ziren
hortik ta hemendik . Aszensoria dago xoko batian ta seguramente han iyen
zen makumiak gauden pisure ta han bazkaltzen baigiñauden guk hemen
beittin pues, orduen .
Zer hartu zuten?
G . : Gure kuartotatik, honen kuartoan ta nerian, harpatu zuten guzie ; ez
arropa ez, dirue etzuten nai calderilla, billetiak eta koilara bat eta bi
pulsera .
Berehala harrapatu zuten?
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G. : Etzuten yausere eman, kaja balian neukan ta kajatik handik atra zuten
ta gero boltsoan nauken han ,ta hamar mille pezta . Gero pastu ziren honen
kuartora .
A.: Nik Iruñera yoan bear nuen egun ayetan ta boltsoan dirue prest nauken,
gero lendabixian kusi nuen etzagon enredatuik armarioa ta ezer . Han etzela
iñor egon ta gero kustera yoaten naiz ta boltsua zabal zabal .
Gizon bat tortzen da Iruñetik egunero, torri ta yoan, 'de
mantenimiento' gauze guzietaik itten du, ta egoten da han beittien ta .
egunartan yoan zen Danonéra kartzera yogurrek eta hori, ta denborartan
harrei ere bai .
Atra dirue ta diruik ez . Suponitu bai, biño harpazozu!! . Gizon bat apeza
beztitue .
Ikusi zenuten edo zer?

Bazen hirugarren edo laugarren aldie tortzen zela itxeontara, ta lenbixiko
aldien siñestatu apeza zela, heldu zela leku pobre
(erderaz)
Bertze aldi betez ere torri zen ta orduen ez men zen superiora hemen itxan
ta erran zioten superiora etzela ta berak etziotela . . main . Ta egun hortan
(erderaz) Kotxeaki, nonbait uzten zuen kotxa . . herrien utziko zuen,
lenbixko aldien siñestatu zioten apeza zela ta orduen erakutsiko zioten itxe
guzi, dena erakutsiko zioten ...Berrogei ta zortzi urte, seguro harrek in
zuela .
Opa zozu .!! Diru purruste ... neri eman zirete quince mil o diecisiete mil ta
gero karpintero harrei treinta mil .
E. : Non zuen dirua ?

Beittien egoten da hori ta han bada salon bat ta han badu baño ta denetaik,
han kanbietzen da, beño egunortan fabrikera Danone, yogurrek ekartzera
kamionetaki, kasualidaz!! egun hartan .
G . : Bertzenaz han egoin zen .
Atayek idikik ta atarie . Guk beti atarie .
E.: Beruten izaten ziren lapurrek orai geyago, lenago gauez ebatsiko zuten .
Lantzen ere bai erraten zuten ere bazela ; badie bai gero jitoak, hoyek lapur
txiki xamarrak .
G.: oral jito asko da .
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7 . ERBITI 14/9/91
Juan Oskotz
Infartos
Tejero edo baitzen famosua, pues nee semia zion Madrillen,
Madrillen zeon soldadu, ta bezperan abisatu zion . .zea kapitanakin izugarri
laune in zen guria pillotan aitzen zen, ta dudikabe hasi zen kapitana
tenientea ta lau lagun beinpin sartu zeen . Ein tziren lagunek, guria han beti
pillotan baakizu afizioa ta bestia guriangana yoan ta ya nai zun aittu
pillotan, bayetz gusto aundiakin aituko zela ta guria hasi zen lagun batekin
hango kapitana ta tenientean kontra, ta gero hola hastiakin biamuneako
zeatu zuten, aittu beazutela . Ta raso hartu zion kariño guzie ta geo guria
izugarri Jaun in tzen kapitanakin .
Ta Tejero reboluzio hasi zen bezperan, abixatu ziun gui semiak
kapitanak erran ziola ziurraski biamunian lizentzie izein zula,
lizentziatuik geldittiko zela . Ta gero biramunian ni aziendak hor iiltzen
giñuzen ta goiz hartan ai nitzen beyek jeizten, bigarren beyi ordeñadora
paatzen ai nitzen, ta horko makume oi ta guria biek nearrez Madrillen
gerra hasi zela telebisiotik enteatu zeen dudikae . Ta Madrillen gerra hasi
zela ta horren semia ere egun hartan lizentzietue zen, ta guria igual bueno,
bueno erran nioten : zoazte hemendik ta yoain naiz ni sarri!!, makiña
paatu nuen a tope ta deitzi nittun echando chispas . Ta gero hemen zea
telebisiona dena kusten Madrilgo reboluziona nola ateatzen zen pantallan,
ordun eman zeen infartoat .
Ta andria pues, klaro miñe gogorra aspirina o bi eman nai zelten ta
baruik, oañik fiten nun gosaldu ongi, ta atta zitten bi filete ta arroltzia atta
zitten ta yateko . Ta gero eon ta eon iduri zun pixkitto bat aspiria kalmatu
zetela, ta yateko ta yateko bat near bestea near, biño nundik nauzu yatia ta
gero beti ere, atea nitzen pixkoat ya animetzen ote nitzen beño keba!
enintzen gauze. Ta beti kalefazioa piztu zun ta hore, beño keba! enintzen
gauze, ta gero eguerdirako holako oñaze beinpin pastu zitzazken pixkoat,
kalmatu zitzaken . Ta gero ya beti sufritzen, sufritzen ta ... lenbixko egunian
bazkaltzen juntatzen gaa koñatak ta elkarrekin juntatzen gaa, oain dao
zentroa itten duu, ta bazkaltzen yarri nitzen ta dena atea zuten dena zea
guziak ta erran zeen, kostumbria bezala nei hartzeko .
Hartzen hasi nitzen ta eman zeen, ... bota nitzen mayan ta hango
bazkari atzendu zeen bai, seitun medikugillea . Ordun Etxalekun gizon bat
agonin zeola .. ya hillen .. hitzea zidoayela ta eaman zuten medikure, hango
gizona ya hiltzen dudikae, ta gero medikue kaso in bear zula .
Ta Iruñe kaso ein artio, seittun eaman zeten a la UVI residentzire, ta
residentzin seittun zeatu zeten UVIn ta gero hiru eunez markapaso patu
zeaten, ta markapasoaki ta etzen dudikae ongi zeatzen ta laugarren eunin
besteat kanbiatu zeaten . Ta hore sumatu nun arintasune, trankiltasune,
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trankildu nitzen ta pastu nittun sei o zazpi iun markapaso harreki ta gero
besteat ttiki, ttikia bi orduz ola paatzen zeaten besoan paatzen zeaten,
zañetik sartu kableat biotzea ta kablea ta motorttoat ta motor harrek
ibilleazten du biotza ta harrekin beste lau o bost ¡un txikitxo harreki . Gero
io zeten goitti hori residentzin, io zeten laugarren pisure, ta han iondu
nitzen egun batzu biar bezala, erran zeaten ...

8. MARIA
ITSASO

ZUBIETA

Euskarari buruz
Nik uskaa baki, beti hemengoa izandu naiz, hemen jaioa naiz ta hemengoa
naiz, bueno oain ya Billaban bizi naiz battot ya hamar urte .
Erdara besteik ezta itten, eztot ikasten gañea, oan ikarri estimetu eonbeau,
Billaban han dena erdaa aitzen dee, han dena erdaa baita, besteatzutan
pixkoat entenditzen dut, harea joan ezkeo lan pixkitto batekin, biño guti
eztut balio, hasi pittin bat, saludoa itten bestenaz hola seitzeko eztut balio .
Besteatzui, erdaldunei uskas ikasti ikarri zalle tortzen zaio, baaki pixkoat
uskas pixkoat, gutxi zakin biño . . . . Ongi zaude Pakita?
Billaban bizi zara?
Billaban, bai alabakin eoten naiz Billaban, semü baut, semi ta alaba
bauzkit biño, semiin adriire erdalduna do biño . Andrik, amak bate uskas
eztaki, ta semik beez uskas ikasten ai dee, ikastola ta joaten dee . Bai nee
semin urrik, nietak edo zer esaten da? illoak eztakit nola saten den, beti
nietak eta nietak...
Ikastolara doaz .
Bai esan dutena, gizona padaki uskas nee semii biño andrik gutxi, ta umik,
hiru baittutte ta biek uskas bakite, bestiri akaso dorpexogo torri zaio biño
betire hiruek baakite uskas . Nik uskas itten diotet egun osoan, nik uskas
jolas eitten diotet, baakite erderas itten, jakiñe, nee bizi guzin uskas aitu
naiz ta, nee bizi guzin .
Aitte bai, beriontakoa nun, ta amare bai, ta nee aittak e bazakin, ama
eztakit, ama gazte hil zitzayen uskara bazakin, gazti geldittu nitzen
geo enitzen iñoa ateatzen ez eskola ta ez diuse, oan adelanto haundik
ta, eskola ta gauzak ikasteko, autobusan sartu ta denak noaño joaten
dee .. .oain mundu guzie joaten de eskola .
Yaben, bakizu non daon? Yabena joatentzen hemengo jendi eskola, iuri itten
zula ere, ta besteatzutan tokatuko zitzaioten dembo ona, aparte eztago, biño
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dembo txarra balinbao, naiko aparte, izain zun oain urti hauetan majo eoin
de.
Lehenago hemen bazen eskola?

Eskola izandu zen, oan zentroa saten diote oan ezta ikastolik izaten biño
eskola izandu zen, ni enintze joan ; ni ezkondu ta ondoren intziren eskolak,
ya ezkonduik battut berroei ta bost urte baittut beteik .
Senarra bizi da?

Ez hiltzen senarra. Hamalau urte hotan alargun nago,
beti ere ongi nik ta denak ezkonduuk .
9.

ARRARATS :
Maria Zubleta

bost ume baittut

8/8/89

Gerra denborak
Nee gizona transporteken, nola saten zioten rekisau, kamiona rekisau . . .
Ezin mugitu?

Muittu . . ..nagusiak ezin manatu, holako biaje ein bear holako lekutaa .
Militarrak esaten zuten ...militarren mende, militarrak esaten zuten .. .Gok
ezkiñen gose ..ola esateko, Bartzelonan bai, hemen ez zengatik . .nee gizona
tranporten iiitzen tzen ta beti ekartzen tzun gauz pat bai, zea obii zela,
azokori zela, kafi zela, alubii zeela, gok ez kiñun .. .unicamente zea obiina
noizin beiñ, biaje ezpazun izaten, ordun biño ...,
Nola da hoi? Carne, zea aragii hortan zea arraio gutxi giñun .., kola haundii
ta zu
alleatzeako igual akaatzen tzen ta ordun gutxiikin partitzen
hoinbeste, bakotxantzat .
Gerra ondorean bai, ah! razionamentu gelditto zen, herritan etzuten
hainbesteko goserik, han azokori, ta kafii ta ..faltatzen zitzioten, herritan oi
faltatzen zitzioten, nei aizpek abisatzen zeen : . . .A ver si me mandas café,
azúcar!!
Kafe koontrabandon ekartzen zun, kontrabandon zeen gauzoik . Kartille. .
hasi zenin : oain razionamendu paatu bear omen diute .. kartillek!! nola izaen
da hoi, nola yan bear dute kartilleken?
Euskarari buruz
Maisuak nola egiten zizuen, euskaraz ala erdara ; nola eskatzen zenioten
permŕsoa eskolatik ateratzeko?
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Ah!, bai!! Usted salir?
Etxiun eakusten . . ; bi herrietakoak iiltzen giñen orduan, Igoakoak ta
Arraskoak ; eztu denboa asko pastuik . . .
Igoan e apezek ez ta, Arraskaok eitten do, nik uste nun Arraskoak . . .oiñ dena
prestatu men zayo ; leen izaten zuen apez Arraskoa eman ta, geo Igoan
besteat ematen zun, lengo apeza . Oain bestea han ematen omen du launbatin,
gabin ta igual iendin . . ., han igual iendin .
Arraratsen iendin ez dute?

lendin ez.
Oaiñ kotxeken yoain da oraingo ore, ordun oñez iiltzen Izen ore gixajoa Don
Fermin Baraiarkoa .
Eskolara oinez jaten zineten?

Eskola, goitti harta yoaten giñen, hara biltzen giñen, ta Igoakoak. . . oik
ordun mutikoa beti kaxkarra izaten da ; mutiko kaxkarrak etortzen zeen
handek (goatek, ordun neskatok etortzen zeen eun guziko bazkareken goo
itxea tortzen zen hiru Jaun, iru senide ; besteatzuk Laardia yoten zeeen
bestek . Been puskek hartzen zuten ta yaten tzuten .
Haitako libre zen, ta go berriz bete lanpixkot izaten giñun bazkalondoan ta
beanduxeo iiltzen giñen ; goizin Ieenao tortzen tziren . Mutiko kaxkar
oik . . . .aik askotan eskola bittartte ta bazkalondoan aitzen giñen
yostaketan ...ta Usted salir ta entrar, denak eamaten zittuten, Igaoko kaxkar
oik .
Baina egiten zenutenenan euskaraz, zer?

Ah! Anilloa, erdaaz ...uskaaz eitten bagiñun ; anilloa paatu, bete euskeaz ta
atea zenin . . . herriko batzarre ein zuten bezinoak ; ikasteko oi paatu zuten
bezinoak, alkatik, anillloi, maestrai entratu zioten... ta gio anillo¡ duna, zea
"con la cinta" . . . .zelatan eon ; ze in biar giñun ba! euskeaz besteik etzen ta!! ,
Toma anillo!!!, beste ixill, ixille, ixillik ee, derrepente aitzen zen euskaz
toma anilloa, denak iiltzen giñun!!!
Anillo ona zen?
Bai perlakoa!!, anillo oitako, korriente hoitakoak, paatu zen hore .
Maestrak jotzen zuen?

Maestrak, ez,ez, nei etzen yo ...muteko zarrei yoko zioten ; beiñ batei esan
zion ..batei paloat ekartzeko ; ekarri zitton iru o lau .
Makille?

Makille, ez paloa, zurittota, da dena kendu ta garbittu, beaken hautsi zun
lenbixiko paloa, ekarri zunaakin . geo mutiko hure fraile yon zen Agustino,
beste anayek hitzen, bat eztakit zertzun ..ta bestii
lau aizpetatek . . . .
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ERRANAIREAK
Hurrengo esaera zahar hauek guztiak, DAMASO INTZA-k bildutakoak
dira eta Euskera aldizkarian (1926, 1927, 1928) urteetan argitaratuak .
Guk eremu honi dagozkionak hartu ditugu, eta gaur egun zeintzu erabiltzen
diren, eta zeintzu ez frogatu dugu . Hau seinalatzeko, honako ikurra erabili
dugu : - • mantentzen direnak seinalatzeko . Galdu direnak ez ditugu markatu,
zeren gure hiztun taldeak ezagutzen ez bazuen ere, posible zen beste hiztunek
ezagutzea.
Beraz, INTZA-k eman bezala ekarri ditugu honera, eta dagokien ikurra
erantsi diegu . Agi denez, hauetako asko nahiko orokorrak dira; baina beste
batzuk eremu honi bakarrik dagozkio .
¡Atsa izaki gure bizie! (AN-b) (Basaburua) .
Qué vana es la vida deI hombre!*
Eguraldi txarrak erakusten du espalpeko gosea (AN- Imotz)
El mal tiempo produce el apetito deI trigo no trillado*
Lengo lepotik burua(AN-Basaburua) . (Genio y figura hasta la sepultura) •
Gure itxean Pittiri sartu das
(AN- Ultzama) . (Hemos terminado la harina del año)
Pittiri hurbil dugu
Pittiri bota eta . Se dice cuando ya se ha terminado o se vuelve ya a entrar el
primer trigo a casa .
Onen istiek ederki egiten ttu.
(AN- Lizaso) Le remeda perfectamente .
Arraka doazi diruek,
(AN- Lizaso) . Los dineros van a puñadas .
Ura arraka dario . •
(AN-Liz) . Vásele el agua a chorros .
Arraldaka badoazi jendiak •
(An- Liz) . Va multitud de gente
Beste egitekorik etzuenak bere etxeari sua ema emen zion .
(AN- Beramendi) El perezoso nunca tuvo idea buena . ,
Taxo eman dio*
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(AN-Liz) Ya ha comprendido
Paratu dute Lazaro(AN-Liz) Han cubierto los altares . San Lazaro bezperan estaltzen ziren
aldareak beltzez, eta ostiral Santuan kentzen .
Berrogei urteen irau/erieran dago(AN-ULtz) Tiene los cuarenta años pasados .
Ikurka-kakurka egin du goldatza*
(AN-Ultz) Ha abierto un surco muy torcido
Begi-emanik dauzkat heretakoak. •
(AN-Ultz, baz) Ya tengo escogidos los que han de ser para mí
Elur-urte, patxaran urte*
(AN-Ultz)Año de nieves, año de arañones y de trigo
Umeak azi ta nekeak pizi. (AN .UItz) Cría hijos y tendrás trabajos*

Oloaz
Otsailen eraiña o/oto
Martxoan eraina olo
Aprilen eraina olotto
Maiatzean eraina, ez olo ta ez olotto .
(AN, Xulapen) La avena sembrada en Febrero, avenaza
La sembrada en Marzo, avena .
La sembrada en Abril, avenita
La sembrada en Mayo, ni avena, ni avenita
Elurraz
Izotzilekoa burnia
Otsailekoa altzairua
Martzokoa da aria
Aprilekoa da zura
Ta Maiatzekoa gazura
Arpe/arra lorean, ardiak gosean ; arpelarra igatzen, ardiak asetzen (AN,
Osakar) sapelarra (Ultz, Bas, Bazt)
La pamplina o hierba majarera en flor, entretanto la oveja de hambre ; aquella
se seca, la oveja está harta .
Aztaka-aztaka dabil(An, baz, Ultz, Bas) Anda a tientas, a ciegas .
Txe/atuik naga
Estoy hecho una chita (AN, Ultz)
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Eztute gaizki soildu!,
(AN, Ber) . No le han robado mal
Ortzillereko egune nola argittu ala illune . •
El viernes según con qué tiempo amanece, así oscurece .
Kandelera hotz, Neke joan dela poz (negue joan da motz) (Gartzaron) •
Kande/era bero, Negue e/du da gero
(AN, Ber)Cuando por Candelera hace frío, pasados son los trabajos .
Ez duguna ba-giñu, txerrie il ba-giñu, ogie izan bagiñu main giñizun
gosaltzera (Ultz) . Graciosa manera de decir ; no tenemos qué ofrecerle . •
Basoan jaio-ta basoan nai, gure zamalkoak eztik etxera nai.
(AN, Beruete) Donde nace, pace
Gora begitu ta artoa, bera begitu ta patata, atarira begitu ta elurra, gaur nor
ni bezala! (AN Ber)'
(AN, Beruete) Si miro arriba tengo maíz ;
si miro abajo tengo patatas;
si miro afuera veo nieve .
Quién es hoy más feliz que yo? (Sentido material)
Quien se contenta con poco, vive feliz . (Sentido moral)
Babaz : Txikia ba-nintzen, aundia ba-nintzen . Apirilen lorean nintzen .
(AN, Odieta) Sea Pequeña, sea grande, en Abril estoy en flor . (Se dice de las
habas)*
Txikie banitzen, ta haundie banitzen Maiatzian burutu nitzen. (Garla)
Sea pequeño, sea grande, en Mayo he sacado la cabeza .(Ultz) •
Lezea baño ilunago dago . •
(An . Liz) Está una noche oscurísima
.Itsu-matsu, denak alatsu
(AN . Ultz-Bas) . Poco se diferencian unos de otros .
Nola etorri ala joan (Ultz) •
Urek ekarrie, urek eraman .
La ganancia según entra así se va .
Etxe hori errekara doaie(Ultz) Esa casa se hunde, se pierde . (sentido económico)
Zorri biztuk bi ozka egitten ttu. •
(AN . BAS) El rico por sorpresa es doblemente cruel
El piojo resucitado dos veces muerde . (gaztelaniaz erraten dute Ultzaman)
Zer mia duen horrek! •
(An . Gartza) Qué charlatán
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Aurreko dantzarik erakusten dio ondokoari, nola egin (AN . Gartzaron) •
El mal ejemplo arrastra .
Elurrak isten ttu atariek(Ultz) La nieve imposibilita al pobre la ganancia . Haien ustez zentzu
materiala dauka, elurra aunitz egiten duenean atariek ezin dira ideki .
Beroa geldittu da oraintxe!,,
(AN . Gartz) . Lucido se queda!
Esanean-esanean ezpada, ezin lanik egŕñaz!•
(AN . Gartz). Si no es a puro de machacar, no puede hacérsele trabajar
Beste egitekorik etzuenak, eskaratzia landu emen zuen
(Ultz) Quien no tenía otro quehacer, labró su zaguán . (Sentido material)
El perezoso nunca tuvo idea buena (Sentido moral)
Urbilduak egiten ttu saltorik aundienak (AN Basaburua)
El agua de los remansos, da los más grandes saltos (Sentido material)
Del agua mansa líbreme Dios, que de la corriente libraréme yo . (Sentido
moral)
Bizi naiean, bizia galdu
(An, Gartz) El ansia de ganancia acorta la vida
Ardí beltza bilatzeko gau ona zeok!!
(AN, Gartz) Buena noche para encontrar la oveja negra! (Sentido material)
Qué noche tan oscura!! (Sentido moral)
Ire /eiotik begi zak lenik barrura!
(AN, Gartz) Médico, cúrate a ti mismo, examínate a tí mismo .
Zipitta utse baita ori!
(AN, Gartz) Ese es puro veneno
Eztik katillupean idukiko, ez I•
(AN . Gartz) No lo callará largo tiempo
Jateko ori eztut nai. Bai-uke fi-ta ŕrugarrenean! •
(AN, Gartz) No lo quieres? Pues no lo pillarás cuando quieras!
Patxaran-urte, irin-urte(An, Gartz) Año de arañones, año de bienes .
Patxaran-urte, elur-urte(AN, Gartz) Año de arañones, año de nieves
Joanak baño etorriak eztire hobeak
.(AN, Gartz) Los que han venido no son mejores que los que se han ido . (Se
aplica al tiempo y a las personas)
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Oñezkoari muzin ta zaldizkorik ezin, gelditu da ori.'
(AN . Bas, Ultz) . Se dice de quien apetece para casarse alguna persona superior
a su rango y queda desilusionada .
San Marko: Kazkaarra agoan dago*!
(AN . Bas, eta Ultz) . Por S . Marcos caen granizadas
Asto-arrak ume eginen dik i mugitu orduko!*
(AN . Gartz)Ya ha pasado una eternidad para cuando tú te muevas .
Sasie maldan alde (UIz) •
El malo sale a favor de su semejante
Buru gabeak txapelik beharrik ez (AN. UItz) •
Quien no tiene cabeza no necesita boina
Sudurpeen bai zuk indarra (AN. Ultz) *
Hik agoan bai indarra!!
Tú tienes fuerza bajo la nariz . Lo que tienes es mucha lengua (sentido moral)
Zu ez bezalako sudurpileko nagusiek egondu dire tximinipe ontan (AN Ultz,
Larraun)'
Algunos amos más valientes que tú ha habido bajo esta chimenea.
Ipurtxan arrotuko zitut (AN. Ultz)/ ipurdíen arrotuko izut!!
Te daré una tunda, te voy a machacarHik nai ttuk zopak eta purrut 1 (Ultz) •
Tú quieres comer y sorber .
Lehenik parra itten bazuen ere, arrexei in ziñion autsek arrauts (Ultz)
Aunque en un principio se reía, a aquél si que le dejó bien abatido .*
Horrek itten ttu autsek arrauts (Gerendiain)Tiene muchos garbos . Horrela dio Gerendiaingo batek, nahiz hiztunen artean
ados ez egon, 'hautsek arrauts" adierazpidea ezagutzen dute, eta hasierako
zentzuarekin ados daude .
Atari añe maratille paratiko ttu orrek (Gerend) •
Berriketan pintto' (AN, Ultz) .
Pandero nuevo, buen son . Berri guzie on (Basaburua)
Hor dabil inku-manku ( Ultzama)
Anda medianamenteHori bere eleketatik ezta ateratzen (AN . Gerend) •
1 1k. Ik nai ttuk zopak et kilik' (Basaburua)
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Ese no sale de sus trece .
Abarriketuik dago gizon hori. (Ultz) •
Ese hombre está fastidiado, con mala salud
Kuku : San Pedrotako mutu (Ultz) •
EI cucu deja de cantar para Dan Pedro (29 de Junio)
Novata eguzki, arata beroki (Ultz) •
Cada cual se inclina a favor de sus amigos . Se arrima al sol que más calienta
Zer eperra, (eperretxiku) arrapatu ziñuen! (Ultz) •
Qué buena mona pillaste anoche!
Ez-baietan nago nola den hori (AN . Liza)*
Estoy dudando cómo es eso
Ahuntzen eztula ta hik erran daukena, biek berdintsuk (Ultz) •
No dices más que tonterías
Norata ezkurre, arata txerrien muturre (Ultz) •
Donde está el pasto, allá va el cerdo
Arrats gorri, bier egueldi (Ultz) •
Tarde roja, mañana buen tiempo
Goiz gorri, arratseko eguni (Ultz) •
Mañana roja, a la noche lluvia
Txan Marko, kazkarabarra agoan. (Ultz) •
Apirilaren 25-ean oraindik hotz haundia egiten du . San Marcos dice que
murió de frío, a pesar de llevar puestos cinco capotes .
San Juan egune, bertzelako egune, argittu orduko ŕllune•
Berez, Abenduko egunerako esaten da, hilabete hortako gauak oso motzak
baitira .
Ultzamako neska bat, Auritzen neskame zegoena, beti lotan denbora gehiago
gelditu nahi zuen baina goiz jeiki behar izaten zuen . San Juan egunean nahi
haina lo egiten utzi zuten, eta esnatu zenean, ilun zegoen . Horiek izan ziren
esandako hitzak .
Gure txokándria nongo, gure aidŕak hango. , ( Según de dónde sea la dueña de
casa, de allá seran los parientes)
Nor halako, lagunak halako . • (Según como sea cada cual, así tendrá los
amigos)
Hor dago telekan, edo telekan ziauk •
Hori beti bere elekan . Siempre en sus treces
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Orate trates, fuera verrugates!!.
Kalitxak ateratzeko momentuan esaten zen .
Orain maipetik txixtu•
(Ultz) Norbait berandu etortzen bazen bazkaltzera, hori erraten zitzaion
Jainkoa siestan zegoela aizkoraren yunteekin egiña aiz . •
(AN-Beruete) Cuando Dios estaba dormido te hubo de hacer con la cabeza deI
hacha) . Dicho a un feo .
Patxaran urte elur urte . •

Año de arañones, año de nieve .

Xuríek eta beltzak kusi ttu horrekLas ha pasado moradas
Zer ikusi hala ikesi. •
Lo que se ve se aprende
Nola ibilli hala fin .Según como se anda, así se acaba
Adixkide zar eta kontuak gárbi. •
Amigos viejos, cuentas claras .
Hará, hará, itxan mará, marál
Herriei buruzko esanak
ELTSO, poteltso, karrike luze ta dirúe faltso/mantso
ELTZABURU konporta (edo eltzia) bete zorriburu
haiek jan eta berriz bildu
AUZE, kaka itteko/ deustako ezta gauze
ALKOTZ, artotz (=arto hotz)
ARRAITZ, deskargaitz
ZENOTZ, txerripuzten motz
LIZASO, ipurdi laso
URRIZOLA, zapeta zola
GORRONTZ ta OLANO biek hermano
GORRONTZ hartzeko, bere burue galtzeko (dirua kobratzeko zailatsunak
izaten dira)
XUBERBE, heltzean katu berde
IRUZOITZ, meta zoitz
1 lk . Azkuek dioen erabilera onomatopeikoa zihurra da, baina ez dakigu zehazki
zein den bere zentzua ; badirudi hitz joku hutsa dela : 'Se usa en la onomatopeya,
sobretodo repitiendo la palabra para indicar suavidad de movimiento' . Mara mara
dago negarrez (AN -lez) 'está llorando copiosamente'
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ILLERREGI, zilerbegi
GERENDIAIN, tilin tilin panpalin
LARRAINTZAR, polaintzar .
ORKIN, otsoak ipurdin kozkin
LOZEN, ipurdi gizen
ODIETA
Andre eder OSTIZko
Ezkillek eder ENDERIZko
ATEZ
Atez, zazpi herri eta lau apez
BEUNTZE, ipuru jende
Umeen Kanta
Arre mandoko
mando bete kukuso
haiek norendako
Ienbixko atratzen duenandako
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