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Hitzaurrea 
 
Azken hogei urteotan Bronckarten (1985, 1997) teorizaziotik abiatuta garatu 
den ikuspegi sozio-diskurtsiboa oso emankorra izan da mintzairaren 
azterketarako zein didaktikarako. Hizkuntzaren ikuspegi honek testu enpirikoak 
aztertzera behartzen gaitu, hau da, gizartean benetan erabiltzen direnak, 
besteak beste, elkarreragin sozialaren bitartez, komunikatzeko erabiltzen 
ditugun formak beharren arabera aldatuz eta bilakatuz joan daitezkeelako. 
 
Ildo horretatik, testua hobeto ezagutzea ahalbidetzen diguten zenbait ikerlan 
gauzatu dira euskararen alorrean ere (Plazaola & Alonso, 2007), batzuk 
ikuspegi pragmatikotik eta beste batzuk ikuspegi didaktikotik. Kohesioa 
eraikitzeko erabiltzen diren anaforen analisia ardatz duen lan honetan testuaren 
azterketa diskurtsibo-pragmatikoa eta hizkuntzaren didaktika uztartzen dira. 
 
Urte batzuk dira aurrean duzun tesi hau bukatu zenetik, baina testu generoen 
eta diskurtsoaren inguruko azterketek puri-purian jarraitzen dute. Are gehiago, 
hurbilbide horiei azken urte hauetan ikertzaileek arreta berezia eskaintzen hasi 
direla esango nuke, nahiz eta zenbaitetan oso ikuspegi eta abiapuntu teoriko 
ezberdinetatik heltzen zaion gaiari. Halere, ukaezina da hizkuntzaren sistemaz 
haratago doazen azterketek egin dezaketen ekarpena hizkuntzaren 
funtzionamendua ezagutzeko, eta era berean, hizkuntzaren erabiltzaileen 
trebetasun diskurtsiboak garatzen laguntzeko. 
 
Tesi honek ere bere ekarpena egiten du testuaren funtzionamendu diskurtsibo-
pragmatikoa eta testuak eratzeko ikasleek dituzten trebetasunak ezagutzeko. 
Baina ezagutzek aurrera darraite eta azken urteotan asko ikasi dugun arren, 
badaude zenbait alor oraindik aztertzeke daudenak eta tesi honetan aztertzeke 
geratu zirenak, esate baterako, ikasleek euskaraz dituzten trebetasunak 
gaztelaniaz dituztenekin alderatzea, edo ateratako ondorioetatik aplikazio 
didaktikoari heldu (Garcia Azkoaga, 2007) eta kohesioa lantzeko ariketak edo 
sekuentziak diseinatu eta gelan esperimentatzea. 
 
Bestalde, azterketa enpirikoetan sakondu ahala Bronckarten teoria ere 
bilakatuz joan da eta ondorioz azterbide berriak zabaldu dira hizkuntzaren 
funtzionamendua aztertu eta azaltzeko. Ildo horretatik, egileak berak 
(Bronckart, 2005) elkarreragin sozio-diskurtsiboaren ikuspegitik aurrerantzean 
ikerketek hartu beharko luketen norabidea azpimarratzen du. Zenbait azterbide 
nabarmentzen ditu, hurrengo biak, esate baterako, harremana dutenak tesi 
honetan jorratzen den hurbilbide didaktikoarekin eta haren haritik lanean 
jarraitzeko aukera eskaintzen dutenak:  
 

* Mintzaira-ekintzarekin eta testuaren arkitekturarekin lotutako ildoa: 
testuen ekoizpen-egoerarekin lotuta dago eta hasierako eredu teorikoan 
kontuan hartzen ziren alderdi hauei heltzera bideratuta dago: testuaren 
ekoizlearengan eragina duten giza determinismoak, mintzaira-jardueraren 
izaera dinamikoa (mintzaira-jardueran zehar ere aldaketak gertatzen direlako) 
eta testuaren ekoizlearen ekoizpen-egoeran eragina duten alderdi afektibo-
emozionalak.  

 



 
  

 
 
* Gaitasun testual eta diskurtsiboen jabekuntza edo garapenarekin 

zerikusia duten ikerketak. Esparru honetan zeregin hauek azpimarratzen ditu 
egileak: behin testu generoen didaktika bideratuta, diskurtso moten didaktikari 
ekin beharko litzaioke eta hizkuntzako programetan haien irakaskuntza nola 
uztar daitekeen aztertu; irakas-jardueraren azterketa, gelan zer egiten den eta 
nola irakasten den ikertzeko eta kontzeptualizazioa gelara nola iristen den 
aztertzeko; prestakuntza-sistemen ezaugarri ideologiko eta estrukturalek lan 
baldintzetan duten eragina. 

 
Horretaz gain, egileak azpimarratzen du, alde batetik, ikerketa 
epistemologikoan sakontzeko beharra diskurtso moten ikaskuntza eta 
arrazonamendu formen garapenaren arteko elkarreragina hobeto ezagutzeko, 
eta bestetik, garapen praktikoa aztertzen duten lanen jarraipena osatu beharra 
jardueraren eta praktiken analisi-prozedurek duten prestakuntza-efektuak 
aztertzeko. 
  
Iruzkin hauen argitara tesian agertzen diren zenbait  datuk ere berrikuspena 
beharko lukete, esate baterako, anaforaren funtzionamendua testu genero 
bakoitzaren barruan erabiltzen diren diskurtso mota edo sekuentzia 
diskurtsiboei lotuta azaltzeko, eta diskurtso mota horiek testuaren barruan nola 
artikulatzen diren ezagutzeko, baina hori beste tesi bat egiteko beste lan 
emango ligukeenez horretara animatzen denarentzat utziko dugu oraingoz. 
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SARRERA 
 

 

Hizkuntzen inguruan lanean ari garenok gertutik ikusi ahal izan dugu 
nola zabaldu den testuaren nozioa hizkuntzalaritzaren barruan zein 
hizkuntzen didaktikan. Baina ez da beti horrela izan:  “Hasta los años 60, la 
lengua se había considerado básicamente como materia de conocimiento, 
como un conjunto cerrado de contenidos que había que analizar, memorizar 
y aprender. La palabra clave que aglutinaba todos esos conocimientos era 
gramática”. Horrela diote Cassany, Luna eta Sanzek (2000: 83) hizkuntzen 
irakaskuntzari eskaintzen dioten lan batean. Hizkuntzen irakaskuntzaren 
helburua, beraz, denbora luzean, gramatika irakastea izan da. 

60ko hamarkadatik aurrera hizkuntzalaritzaren korronte berri bat 
sortzen da, testuaren hizkuntzalaritzarena, eta honek testua hartzen du 
hizkuntzaren eta komunikazioaren unitatetzat. Ondorioz, hizkuntzaren 
azterketari ekiteko dimentsio berriak jartzen dira agerian, beti ere, 
hizkuntzaren erabilera testuinguru jakin bati lotuta ulertu eta aztertu behar 
dela ohartaraziz. 

Hizkuntzaren erabileraren garrantzia azpimarratzen duten ikuspegiei 
esker, hizkuntza komunikazio-tresna moduan ulertzen da, helburu 
ezberdinekin erabiltzen den lanabesa, eta horrenbestez, hizkuntza ikastea 
hizkuntza erabiltzen ikastea da, komunikatzen ikastea, hain zuzen. Alde 
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horretatik, beraz, gramatika eta lexikoa xedea lortzeko erabiltzen diren 
bitarteko teknikoak izango dira. 

Eskolan, ohikoa da idazlanak egitea, baina sarritan, errakuntzak 
egoten dira ikasleek sortutako idazlan horietan. Akatsak, maiz, 
gramatikalak izaten dira, eta horiek dira gehienetan zuzentzen direnak; izan 
ere, erraz identifikatzen baitira. Baina gramatikako huts horiek zuzendu 
arren, batzuetan testuek arazoak izaten jarraitzen dute. 

Idazlan bat egitea testu bat egitea da; egileak mezu bat igortzen du, 
helburu bat duen mezua, alegia. Horrek esan nahi du idazteko orduan 
gramatikakoak ez diren alderdiak ere kontuan hartu behar direla, horrela 
egin ezean egokiak ez diren testuak ekoitz daitezkeelako. Ez da bat ere 
arraroa oso ulergarriak ez diren testuak aurkitzea, gaizki egituratuta 
daudelako, helburuarekin bat ez datozelako, ideiak ez daudelako garbi 
adierazita, informazioa gaizki antolatuta dagoelako, ematen den informazio 
bat zerekin lotu behar den garbi ez dagoelako...; azken batean, testuak izan 
behar dituen hainbat propietatetan huts egiten dutelako. 

Hutsegite horien muinean dagoen propietate bat aztertzeko kezkak 
eraman gaitu, hain zuzen, hemen aurkezten den ikerlan hau egitera. 
Izenburuan aurreratzen den moduan, lan honetan euskaraz idatzitako 
testuen kohesio anaforikoa hobeto ezagutzeko ahalegina egin nahi dugu. 

Ikuspegi linguistikotik, kohesio anaforikoak gaien garapena eta 
azpigaien artikulazioa ziurtatzen du. Alde horretatik, gaitzat zer ulertzen 
dugun zehaztu behar dugu. Lan honetan gaiari buruz hitz egiten dugunean, 
ez gabiltza esaldiaren gaiari buruz hitz egiten, edo tema/rema oposaketari 
buruz. Gaia esaten dugunean, diskurtsoan agertzen diren entitate edo izateei 
egiten diegu erreferentzia. Ahozko edo idatzizko ekoizpen bat egiten 
dugunean, mintza-jardueran zehar hainbat entitate edo diskurtsoko objektu 
agertzen dira, eta batzuetan elkarren arteko loturak erakusten dituzte. 
Testuari kohesioa ematen dioten lotura edo harreman horietan jarriko dugu 
arreta. 

Idazlanetan sarritan agertzen den arazoetariko bat gaiaren 
jarraitasunarekin lotuta dago. Zenbaitetan, testuan aurretik aipatu den 
zerbait behar den bezala berrartu edo berreskuratu gabe geratzen da testua 
aurrera joan ahala; bestalde, litekeena da aipatzen den zerbait zerekin lotu 
behar den garbi ez geratzea. Beste era batera esanda, arazoak egon daitezke 
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elementuren bat interpretatzeko eta elementu horren aurrekaria 
identifikatzeko edo aurkitzeko orduan.  

Gertakari horrek eramaten gaitu eskolako testuinguruan idatzitako 
testuen jarraitasuna aztertzera. Bestalde, hizkuntzaren alderdi hori aztertzen 
duten lanak nahiko ugariak dira beste hizkuntzatan, baina oso urriak 
euskaraz, eta alde horretatik, interesgarria deritzogu euskaraz gertatzen 
denari erreparatzea.  

Hiztunak egiten dituen aukeraketa linguistikoak testuinguru jakin 
bati lotuta daude beti. Komunikazio-egoerak eta helburu komunikatiboak 
aldakorrak izaten dira, eta Calsamiglia eta Tusón-en lanetik (1999) jasotzen 
dugun bezala, testu arauen eta arau soziokulturalen mende daude. 
Testuinguruaren dimentsio hori da, alegia,  gramatika eta diskurtsoaren 
azterketa-eremuen arteko muga markatzen duena, eta dimentsio hori 
kontuan hartu nahi bada, ezinbestekoa da azterketa datu enpirikoetan 
oinarritzea. 

Azterketa egiteko Bronckart-en (1985, 1996) marko teorikoaren 
barruan kokatuko dugu lan hau, hizkuntzaren psikologian oinarrituta 
dagoen marko horrek testuingurua kontuan hartu eta azterketa enpirikoari 
ekitea ahalbidetzen baitigu. 

Bronckart-en teorizazioaren arabera diskurtsoa testu genero 
ezberdinen itxura pean gauzatuko da, eta gauzatze linguistiko horretan 
garrantzitsuak izango dira erabiltzen diren testuratze-mekanismoak. 
Kohesioa da horietako mekanismo bat, guri aztertzea interesatzen zaiguna, 
hain zuzen. Kohesioa ez da arau gramatikal hutsen bitartez eraikitzen, 
horregatik, kohesioaren azterketa egin nahi badugu, ezinbestekoa izango da 
hizkuntzaren esaldi mailako azterketak gainditu eta testuingurua kontuan 
hartzen duen marko baten kokatzea. 

Esan dugun bezala, gaien garapena eta azpigaien artikulazioa 
ziurtatzen du kohesioak, eta zeregin garrantzitsua du informazioaren 
transmisio egokian, hala nola, testuan zehar informazioa mantentzen 
laguntzen du, perpausen egituretako osagaien kateatzea eta sareratzea 
bideratzen du, eta denboraren antolamenduaz gain, prozesuen hierarkiazko 
antolamendua ere (egoerak, gertaerak eta ekintzak) bideratu ohi du 
(Larringan, 1998: 83). 
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Kohesioa egituratzeko bideak ere ezberdinak izan daitezke hiztunak 
bere mezua bidaltzeko aukeratzen duen testu generoaren arabera.  
Testuinguruak eta komunikatzeko duen gaitasunak eraginda hiztunak 
aukera diskurtsibo ezberdinak egingo ditu. Horrek eragina izan dezake 
kohesioa egituratzeko orduan, erabilitako bideak ezberdinak izan 
baitaitezke hiztunak mezua bidaltzeko aukeratzen duen testu generoaren 
arabera. Hori dela eta, zenbait testu genero aztertuko dira ikerlan honetan. 

Testu horiek eskolan bilduz gero, ikasleek egiten dutena hobeto 
ezagutzeko aukera izango dugu. Bestalde, idazlanak eskolan biltzeak 
aukera ematen digu testuinguru homogeneoan ekoiztutako testuak 
aztertzeko, eta baita ere, adin talde ezberdinetan gertatzen denari 
erreparatzeko. Testu ezberdinak aztertzeak, testuinguru eta helburu 
ezberdinekin idatzitako testuen kohesioaren funtzionamendua ikustea 
ahalbidetuko digu, eta adin ezberdinak aztertzeak, kohesioaren bilakaeraren 
berri emango digu. 

Ikasleen adinari dagokionez, oinarrizko trebakuntza formalarekin 
lotuta dago. Gaur egun 16 urterekin bukatzen dira derrigorrezko ikasketak,  
eta aurrerago ikusiko dugun moduan, ikertzaile batzuen arabera kohesio-
mekanismoak nahiko berantiarrak direla kontuan izanik, interesgarria 
deritzogu eskolatzearen azken urte horietan ikasleek bereganatu dituzten 
kohesiorako baliabideak aztertzeari. 

Azken urte hauetan, testuaren gramatika eta diskurtsoaren 
azterketaren ildotik egin diren ikerketen hedapenaren ondorioak hizkuntzen 
irakaskuntzara heldu dira, eta dagoeneko, zeharo aldatu da eskoletan 
hizkuntzei ematen zaien tratamendua. Lehen morfosintaxian oinarrituta  
zegoen hizkuntzaren irakaskuntza, alegia, esaldiaren mailan gertatzen ziren 
fenomenoak bakarrik hartzen ziren kontuan, baina ikuspegi  hori zabaldu 
egin da eta egun, teoria berrien ekarpenei esker, hizkuntzaren erabilera 
errealari erreparatzen zaio eta gero eta gehiago dira testua bere osotasunean 
kontuan hartzen duten metodologiak; horietako batzuen arabera, testuen 
ekoizpenean parte hartzen duten eragiketetan oinarritzen da, oro har, 
hizkuntzen irakaskuntza. Hiru urratsetan burutzen dira eragiketa horiek: 
kontestualizatzean, egituratzean eta testuratzean. Azken urrats horretan 
abian jartzen diren mekanismoen artean kokatzen da kohesioa. Horregatik, 
linguistika eta psikologiaren ikuspuntuetatik ez ezik, didaktikari begira ere, 
interesgarria izan daiteke kohesioaren garapena hobeto ezagutzea. Gainera, 
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lan honekin Dolz eta Schneuwly-ren (1996) aburuz didaktikarako kontuan 
hartu beharreko alderdietako biri helduko genieke: ikasketaren objektuari 
eta ikasleen gaitasun linguistikoari. 

Orain arte esandakoa kontuan harturik, ikerlan honen abiapuntuan 
dagoen xedea hauxe da: ikasleek idatzitako zenbait testu generoren kohesio 
anaforikoa aztertzea. Ikuspegi linguistikotik abiatuz, kohesio-mekanismoak 
narrazioetan, azalpen-testuetan eta iritzi-testuetan nola funtzionatzen duen 
hobeto ezagutzea da asmoa. Bestalde, testuak eskolan jasotzeak aukera hori 
eskaintzen digunez, 11 eta 15 urte bitarteko adin taldeetan gertatzen dena 
aztertu eta bilakaerarik dagoen ikusi nahi dugu. Azkenik, euskararen 
irakaskuntzaren ikuspegitik, eta kohesioari dagokionez, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntza bukatzen dutenerako gaztetxoek nolako trebetasun 
idatziak bereganatzen dituzten ikusi nahi dugu, eta ahal bada, kohesioaren 
irakaskuntza planteatzeko orduan, orientagarriak izan daitezkeen datuak 
eskuratu. 

Lehendabiziko atalean lanaren alderdi teorikoa jorratuko dugu. 
Hasteko, garrantzitsua iruditu zaigu lan honetan funtsezkoak izango diren 
nozio batzuetara hurbiltzea. Asko hitz egiten da kohesioari buruz, baina 
sarritan nozio desberdinak biltzen dira izen horren pean; horregatik, 
erabiliko den ikuspegia zein den eta ikuspegi horretatik kohesioaren nozioa 
nola ulertzen den zedarritzeko ahalegina egingo dugu.  

Kohesioa aipatzen denean ezinbestekoa da Halliday eta Hasan-en 
(1976) lana gogoan izatea, harrezkero ikerlan askotan aurkituko baititugu 
deskribatu zituzten bost kategorien inguruan ardaztutako azterketak. Egile 
horien ekarpenarekin batera Slakta-ren (1992) ikuspegira hurbildu eta 
kohesioaren eta koherentziaren nozioen artean egiten duen bereizketari 
erreparatuko diogu aurreneko kapitulu honetan. Era berean, kohesioaren eta 
konexioaren artean egin daitekeen bereizketa ikusiko dugu, eta ondorioz, 
oinarrizko hiru termino hauekin geratuko gara: konexioa, kohesioa eta 
koherentzia. 

Bestalde, kohesioaren nozioarekin batera, anaforarena datorkigu, 
hura baita testuaren jarraitasuna bermatzen duen baliabideetariko bat, eta 
horrenbestez, kohesioan zuzenean eragiten duena. Baina anafora hitza ere 
ez da beti berdin ulertzen autore guztiengan, eta gai horri helduko diogu 
bigarren kapituluan. Anaforaren fenomenoa ikuspegi askotatik azter 
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daitekeela ikusiko dugu, eta egin daitezkeen interpretazioak ezberdinak  
badira ere, bi ideia azpimarratuko ditugu bereziki: anaforarena esaldiaren 
maila gainditzen duen fenomenoa dela, eta fenomeno hori ez dagoela beti 
erreferentziakidetasunean oinarrituta.  

Ondoren, hirugarren kapituluan ikerketa honen marko teorikoa zein 
den zehaztuko dugu. Gorago esan dugun moduan, Bronckart-en (1985, 
1996) teorizazioan oinarrituko gara. Egileak berak dioen bezala, 
proposamen teoriko horiek agerian jartzen dute giza elkarreraginaren 
printzipio epistemologikoen ildotik bideratutako hizkuntzaren psikologia 
(Bronckart, 1996: 11). Hizkuntz gertakarien baitan gertatzen diren 
eragiketak identifikatzera eta kontzeptualizatzera bideratutako teoria da 
Bronckart-ena. Kapitulu honetan teorizazio horren ildo nagusienak 
azaltzeari ekingo diogu 

Laugarren kapituluan, hizkuntzaren garapenaren alderditik kohesioa 
aztertu duten hainbat lanetara hurbilduko gara. Hasteko, psikolinguistikaren 
ikuspegitik eta ume txikien ahozko hizkuntzaren ulermenean oinarrituta, 
kohesioa aztertu duten hainbat lan ikusiko dugu. Gero, ahozko 
ekoizpenaren azterketetara joko dugu. Ondoren, testu idatzia eta ume 
nagusiagoen ekoizpenak kontuan hartu dituzten ikertzaileen lanetan 
murgilduko gara. Bukatzeko, hizkuntzaren alderdi didaktikotik eta ikas 
prozesua aintzat hartu dituzten lanei erreparatuko diegu. Horrela, beraz, 
adinaren arabera, eta bereziki testu idatzian, anaforaren fenomenoan 
antzeman daitekeen bilakaeraren berri izango dugu.  

Bigarren zatiak alderdi enpirikora garamatza. Hemen, erabiliko 
dugun metodologia azaldu, testuak aztertu eta corpuseko testuen analisiaren 
emaitzak eta interpretazioak eskainiko dira. Azkenik, datu horietatik  atera 
daitezkeen ondorioak laburbilduko dira. 

 Gorago esan dugun bezala, hizkuntza jarduera diskurtsibo gisa 
aztertu nahi badugu datu enpirikoetan oinarritu behar dugu lana. Gainera, 
Bronckart-i (1993) jarraituz, erabiltzen den metodologiak, alde batetik, 
aztertu nahi diren hizkuntza unitateak bakartu eta identifikatzeko gauza 
behar du izan; eta bestetik, hizkuntzaz kanpoko parametroak kontrolatu 
behar ditu, hizkuntza unitate horiek ekintza batzuen aztarnak baitira. 
Horrenbestez, alderdi enpirikoari ekiteko metodologia argitu behar dugu 
lehendabizi. Xehetasunak bosgarren kapituluan ikusiko ditugu. Bertan, 
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ikerlanaren helburuak, egin diren hipotesiak, aztertu den laginaren 
ezaugarriak, eta azterketarako erabili diren irizpideak azalduko ditugu.  
Arestian esan bezala, lanaren helburu orokorra hiru testu generoren kohesio 
anaforikoa aztertzea da, eta azterketa hori adin ezberdinetako ikasleek 
euskaraz idatzitako testuetan oinarritzen da; alde batetik, testu generoen 
artean izen-kohesioaren eraikuntzan alderik dagoen egiaztatzeko, bestetik, 
adinarekin lotutako ezberdintasunik dagoen ikusteko. 

Hori guztia egiteko, testuak bildu dira, eta eskolako testuingurura jo 
dugu horretarako, besteak beste, hura baita lekurik aproposena era 
guztietako subjektuek baldintza homogeneotan euskaraz idatzitako testuak 
lortzeko. Hiru egoera ezberdin proposatu, eta emandako kontsigna baten 
arabera testu idatziak ekoizteko eskatu genien ikasleei. Horrela, 240 testu 
bildu genituen, 80 narrazio, 80 azalpen-testu eta 80 iritzi-gutun.  Horietako 
testu genero bakoitzaren barruan, lau adin-talde ezberdinetako subjektuen 
ekoizpenak izango ditugu: Lehen Hezkuntzako 6. mailako 20 ikasle (11 
urtekoak), Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako beste 20 (13 
urtekoak), Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4. mailako 20 gazte (15 
urtekoak), eta Irakasleen Unibertsitate Eskolako beste 20 ikasle (20 urtetik 
gorakoak). Subjektu bakoitzak, beraz, hiru testu genero idatziko ditu. 

Bosgarren kapitulu horretan, lagina eta egoera esperimentalaren 
deskribapenaz gain, unitate linguistikoak identifikatu eta aztertzeko erabili 
dugun galbahea zehazten da; hor deskribatzen dira aztertuko ditugun izen-
kohesiogile mota ezberdinak. Halaber, azterketa egiteko jarraitu diren 
irizpideak azaltzen dira. 

 Seigarren kapituluan, aztertu diren testu generoen ezaugarrietan 
murgilduko gara, eta ikasleek idazten dituzten testuak nolakoak diren ikusi 
ahal izango dugu. Alde batetik, ezaugarri orokorrei erreparatuko diegu, eta 
bestetik, izen-kohesioaren berezitasunei. Testu batean azter daitezkeen 
alderdiak oso ugariak izan arren, gramatikaren alderdia alde batera utzi eta 
ikasleen ekoizpen idatzien beste parametro batzuei behatuko diegu, 
esaterako, eduki erreferentzialaren egokitasunari, edo beste era batera 
esanda, kontuan hartuko ditugu alderdi hauek: testuratzen dituzten edukiak 
eta kontsignan eskatutakoa bat datorren, testuaren egitura, eta testu genero 
bakoitzaren luzera. Horrela, ikusi ahal izango dugu testu genero 
bakoitzaren antolaketan eta aztergai ditugun unitate linguistikoen erabileran 
parametro horiek duten eragina.  
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Zazpigarren kapituluan galbahea osatzen duten adierazpide 
anaforikoetan jarriko dugu arreta. Hemen, adierazpide anaforiko mota 
bakoitza identifikatu eta galbahean sartzeko orduan izan ditugun arazoak 
eta hartu ditugun irizpide eta erabakiak azalduko ditugu. Era berean, 
corpuseko testuetan erabiltzen diren adierazpide anaforikoen 
funtzionamendura hurbilduko gara. Ondorioz, ikusiko dugu ez dela nahikoa 
berrartzeren bat erabiltzea, forma guztiak ez baitira egokiak kasu guztietan. 
Bestalde, ikasleek testuaren izen-kohesioa eraikitzeko dituzten arazoak 
ikusiko ditugu. 

Testu generoaren arabera ezberdintasunak antzematen direla ikusirik, 
ezberdintasun horiek zenbaterainokoak diren eta adierazpide mota 
bakoitzaren kasuan agertzen den joera nolakoa den aztertu nahi izan dugu, 
eta horretarako datu kuantitatiboak jaso ditugu.  

Zortzigarren kapituluan, beraz,  testu generoaren araberako banaketa 
eta adin taldearen araberako bilakaeraren joera ezagutzea ahalbidetzen 
diguten datuetara hurbilduko gara. Kapitulu honetan, testu bakoitzean 
erabiltzen diren anaforen maiztasun erlatiboa edo dentsitatea kalkulatuko 
dugu lehendabizi. Ondoren, zifrak ehunekoetan eskaini (testu bakoitzeko 
adierazpide anaforikoen kopurua hitz kopuruarekiko), eta adierazpide 
anaforiko bakoitzaren portaera aztertuko dugu. Taula eta grafikoen bitartez, 
joera ezberdinak nabaritzen diren aztertuko dugu. Batetik, adina aurrera 
doan heinean bilakaerarik dagoen ikusi ahal izango dugu; bestetik, jarritako 
baldintzen arabera ekoiztutako testu genero bakoitzak berezko ezaugarri 
kohesiboak erakusten dituen ikusiko dugu. Aldez aurretik, datu horiek 
guztiak ikaslez ikasle eta testuz testu bildu dira, baina lan honetan ez dira 
xehetasun guztiak eskaintzen. Datuak adierazpide motaren arabera bildu 
dira, eta ondoren, taldeetan eta testu generoetan gertatzen dena adierazteko 
moduan islatu dira. 

Bukatzeko, bederatzigarren kapituluan ikerketa honetatik atera 
ditugun ondorioak bilduko ditugu. Horietako batzuk anaforaren izaerari 
lotuta egongo dira, beste batzuek zerikusia izango dute testu generoen izen-
kohesioarekin; hainbat ondoriok adinetik adinera izen-kohesioaren 
eraikuntzak jasaten dituen aldaketak ezagutzeko parada emango digu, eta 
aurreko guztia kontuan harturik  ondorio didaktikoetara ere helduko gara. 
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Orri hauetan zehar eskaintzen diren adibideak ugariak dira, betiere 
lagineko subjektuen testuetatik ateratakoak. Baina fenomenoren bat 
erakutsi nahi dugun bakoitzean testu osoa erabiltzea deserosoa 
litzatekeenez, gehienetan, azaldu nahi den fenomenoari dagokion zatia 
besterik ez da eskaintzen; nolanahi ere, beharrezkoa deritzogun kasuetan 
testu osoa idazten dugu. Beste alde batetik, adibide horiek ortografia 
zuzena erabiliz transkribatu dira, horrek irakurtzeko lana errazten baitu, eta 
ez du eragiten aztertu nahi dugun alderdian. Halere, euskalkiarenak diren 
esamoldeak errespetatu dira. Bildutako testu osoak, hitzez hitz ekoizleek 
idatzi dituzten moduan transkribatu dira, eta hemen agertzen ez diren arren, 
nahi duenak eskatu eta eskura ditzake. 

Azkenik, ohar bat erabiltzen diren taula eta grafikoei buruz: denak 
daude zenbatuta; zenbaki hori bi zifrakoa da, ezkerrekoan kapituluaren 
zenbakia adierazten da, eta eskuinekoan kapitulu horren barruan agertzen 
den taula edo grafiko bakoitzari dagokiona. Gauza bera, adibideen kasuan. 
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1. Kapitulua 

 

 

 

 

 

TESTUA ETA KOHESIOA 
 

XX. mendearen bigarren erditik aurrera hizkuntza aztertzen duten 
diziplina ezberdinetan (psikolinguistika, antropologia, soziolinguistika, 
hizkuntzalaritza) egin dituzten azterketek agerian jarri dute hizkuntzaren 
xede komunikatiboa, eta horrenbestez hizkuntzari ikuspegi funtzionaletik 
heltzeko beharra. Izan ere, hizkuntza gizakiaren berezko ezaugarria da, giza 
harremanetarako baliagarria den komunikazio-tresna bat; elkartruke 
komunikatiboa gauzatzen den egoeraren eta testuinguruaren arabera, eta 
lortu nahi dituen helburuen arabera, gehien komeni zaizkion estrategiak 
aukera ditzake erabiltzaileak. 
Gramatika tradizionalak ahalegin handiak egin ditu hizkuntza-unitateak 

definitzeko eta sailkatzeko, baina kontu korapilatsua izateaz gain, azterketa 

mota horrek ezin du azaldu zein den hizkuntzaren benetako 

funtzionamendua; izan ere, hizkuntza ez da hots hurrenkera hutsa, 

testuinguruan hartzen du bere zentzua eta zerbait esateko, komunikatzeko, 

balio du; alde horretatik, beraz, ezin da deskribatu duen funtzionamendua 

kontuan hartu gabe.  

Funtzionamenduarekiko interesak testu-gramatika eta testu-
hizkuntzalaritza lantzera eraman ditu hizkuntzalari asko; horientzat hauxe 
da helburua: hizkuntz unitateen funtzionamendua haiek txertatuta dauden 
testuarekiko erreferentzian deskribatzea. 
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Hizkuntzaren funtzionamendua ulertu eta bere osotasunean aztertu 
nahi izanez gero, ez dirudi oso zentzuzkoa analisia perpaus isolatuetan 
oinarritzea. Antropologia arloko ikertzaileak ohartu ziren bezala, 
hizkuntzaren erabilera bere testuinguruari lotuta aztertu behar da; 
komunikazio-testuingurua nolakoa berbazko ekoizpena halakoa. Ekarpen 
horren ondorioz, hizkuntzalariak ere testuingurua aintzat hartzeak duen 
garrantziaz ohartuko dira eta esaldia baino handiagoa den unitate bat 
aztertzearen premia nabarmenduko dute. Horrela hasiko dira testuari buruz 
hitz egiten, alegia, perpausa baino haundiagoa den azterketa-unitatea bat 
eta testuinguruaren ezaugarriak bere barnean biltzen dituena; bestalde, 
unitate horiek askotariko formak har ditzaketenez haien analisia datu 
enpirikoetan oinarritu beharko da. 

 

Horrela, 60 eta 70eko hamarkadatik aurrera hizkuntzalaritza 
funtzionalaren eskutik testua bihurtzen da gogoeta gramatikalaren helburu. 
Garai horretan ematen ditu bere lehendabiziko pausoak testu-
hizkuntzalaritzak ere. Korrontearen arabera zenbait ikertzailek indar handia 
jartzen dute testuan hura hizkuntzaren funtzio gisa aztertzeko (Halliday & 
Hasan, 1976; Brown & Yule,1993; Beaugrande & Dressler, 1981; Van 
Dijk, 1992, ....), beste batzuek arreta handiagoa eskaintzen diete testuaren 
tipologia, ezaugarriak, printzipio eta egiturei (Adam, 1992), beste batzuek 
alderdi psikologiko, pedagogiko eta filosofikotik heltzen diote testuaren 
azterketari (Bronckart, 1985, 1996, ...), baina testuaren inguruan egin diren 
azterketen ikuspegia edozein izanik ere, ikertzaileen kezka nagusiena 
testuari izaera hori ematen dioten jarraitasun marka linguistikoen 
identifikazioan eta azterketan egon da, beste era batera esanda, esaldi 
hurrenkera bat noiz izango den testua eta noiz ez azaltzea bilatu dute 
hizkuntzalariek; azken batean, zergatik esan dezakegu ekoizpen bat testua 
dela? Zerk ematen dio berbazko jarduera bati unitate moduan 
funtzionatzeko ahalmena? Fenomeno hori zenbaitek koherentzia izen pean 
aztertu dute, eta beste batzuek, ordea, kohesio izen pean. 

Testuaren azterketa funtzionalean oinarriturik, Halliday eta Hasan 
(1976)  izan dira kohesioaren kontzeptua modu sakonean tratatu duten 
lehendabizikoak, eta haien liburua erreferentzia bihurtu da testuaren alderdi 
hori aztertu duten ikerlari askorentzat. 
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Lan honen azterketaren ardatza testuen kohesioa izanik, 
lehendabiziko kapitulu honetan kohesioaren inguruan egin diren gogoeta 
ezberdinak jasoko ditut. Gaiari buruz hitz egiteko ezinbestekoa da Halliday 
eta Hasan-en (1976) lana kontuan hartzea, testuaren azterketa funtzionalean 
oinarrituta, egile horiek izan zirelako kohesioaren kontzeptua modu 
sakonean tratatu zuten lehendabizikoak, eta gaiari buruz argitaratu zuten 
liburua erreferentzia bihurtu delako testuaren alderdi hori aztertu duten 
ikertzaile askorentzat. Aipatutako lana izango dugu, bada, hizpide hurrengo 
atalean. 

Nolanahi ere, kohesioaren nozio hori oso zabala izanik, eta testuaren 
funtzionamendua beste proposamen batzuk ere egin direla kontuan izanik,  
aztergaia hobeto mugatze aldera hainbat egilek egin dituzten zehaztapenak 
ere izango ditugu kontuan. Besteak beste, Slaktak (1975) koherentzia eta 
kohesioa ezberdintzeko egin zuen proposamenera hurbilduko gara, eta 
proposamen horrek Bronckartek (1985, 1996) egin zuen teorizaziora 
eramango gaitu.  

 

1.1. KOHESIOA HALLIDAY ETA HASAN-EN EREDUAN 
Egile hauek testua zer den azalduz ematen diote hasiera Cohesion in 

English (1976) lanari. Beren abiapuntua ingelesaren azterketa, eta 
zehazkiago esateko ingelesak “texture” delakoa sortzeko dituen 
baliabideak aztertzea baldin bada ere, egiten duten deskribapena, oro har 
behintzat,  baliagarria izan daiteke beste hizkuntzen kasuan ere. 

 Ikertzaile hauen gogoetaren arabera, testua ekoizpen bakuna da, ez da 
esaldi multzo hutsa eta, era berean, ezin da esan, besterik gabe, esaldia 
baino luzeagoa den zerbait denik. Ikuspegi honetatik testua unitate 
funtzionala da. Ekoizpen bakun hori esaldien bitartez gauzatzen den 
unitate semantikoa izango litzateke, hau da, esanahiaren unitate bat. 
Ondorioz, unitate funtzionalak diren neurrian testuak laburrak zein luzeak 
izan daitezke, esaldi bakar batez osatuta zein esaldi kate batez osatuta, 
baina ez, ordea,  baldintza bat bete barik. 

Testua unitate bezala identifika dezagun ezinbestean izen behar du 
egileek “texture” deitzen dutena, eta aurrerantzean hemen ehundura deituko 
duguna, hura baita testuaren propietate osagarria, eta testua dena eta testua 
ez dena bereizteko balioko duena. 
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Halliday eta Hasan-en arabera, testuinguruarekiko unitate gisa 
funtzionatzeak emango lioke testuari bere ehundura: “It derives this texture 
from the fact that it functions as a unity with respect to its environment”. 
(1976: 2) 

Bestalde, esaldi bat baino gehiagoz osatutako ekoizpen bat testutzat 
hartu ahal bada, testuan zehar dena unitate bakun bezala identifikatzen 
lagunduko diguten zenbait marka linguistiko agertuko direlako izango da. 

Ekoizpen bat testu izan dadin, beraz, marka linguistiko zein 
egoerazko baldintzen mende egongo da. Ehundurak, hortaz, barneko zein 
kanpoko alderdiak izango ditu: 

a) Kanpoko alderdia: egoerazko testuinguruarekiko harremana, hots, 
testuaren eta hizkuntzaz kanpoko testuinguruaren arteko 
harremana. Batzuetan testuinguruak esango digu testu baten 
aurrean gauden ala ez. Hauek izango lirateke testuinguru horren 
osagaiak: eremua (“field”) (testua funtzionatzen ari den egoera, 
edukia barne delarik); modua (“mode”) (egoera horretan testuak 
duen funtzionamendua); markoa (“tenor”) (elkarreragin mota). 
Marka konfigurazionalak edo egoerazko horiekin lotuta agertzen 
diren marka linguistikoei erregistro izena ematen diete. 
Erregistroak, beraz, igorlearen (hitz egin edo idazten duena) eta 
egoeraren artean dagoen lotura adierazten du, eta nozio 
soziolinguistiko hori erabiltzen dute autoreek harreman horretatik 
sortzen diren aldaera linguistiko-testualak aztertzeko. 

b) Barneko alderdia: marka linguistikoen bitartez testuko hainbat 
elementuren artean agerian jartzen diren harreman semantikoak.  

Bigarren horretan kokatu behar dugu kohesioaren nozioa, berak 
definitzen baitu nolakoa den elementu horiek beren artean duten erlazioa: 
“Cohesion occurs where the INTERPRETATION of some element in the 
discourse is dependent on that of another. The one PRESUPPOSES the 
other, in the sense that it cannot be effectively decoded except by recourse 
to it”. (Halliday eta Hasan, 1976: 4. Letra larriak egilearenak dira). 

Esaldi batzuetan, aurreko esaldian agertu den elementuren bati 
erreferentzia egiten dion adierazpen bat agertzen da, eta funtzio anaforiko 
horrek ematen dio kohesioa esaldi multzoari, baldin eta elementu biak 
testuan badaude. Gainera, erlazioaren noranzkoa alderantzizkoa izan 
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daiteke eta orduan katafora izena ematen zaio. Bestalde, batzuetan 
testuaren elementu jakin bat interpretatzeko behar dugun informazioa ezin 
dugu testuan bertan bilatu, egoerazko testuinguruan baizik; kasu horretan 
erlazioa exoforikoa izango litzateke, ez litzateke izango kohesiboa ez 
dituelako lotzen testuko bi elementu. Adibidez: 

(1.1) Did the gardener water those plants?1  (Ureztatu al ditu lorezainak lore 
horiek?) (H&H2, 1976: 18  [I:30]) 

Esaldi horretan “those plants” adierazpideak ez dio erreferentziarik 
egiten testuan agertzen den zerbaiti baizik eta hitz egiten ari garenean gure 
aurrean, egoerazko testuinguruan, dugun zerbaiti. 

Bestalde, anafora edo kataforaren kasuan testuan agertzen diren 
elementu bien arteko harremana erreferentziakidetasunezkoa  izango da, 
hau da, biek erreferentzia berbera izango dute: “the two items are identical 
in reference” (1976: 3). Aurrerago ikusiko dugun moduan, horrela 
gertatzen da  erreferentzia, ordezkapena eta elipsiaren kasuan. Baina 
Halliday eta Hasanentzat kohesioa ez dago unitate anaforikoen mende 
bakarrik, hor ditugu kohesio lexikala eta juntadura kasu.  

Egileentzako kohesioa erlazio semantikoa da, une jakin batean 
testuaren bi elementuren artean sortzen den erlazioa adierazten duena, eta 
sistema semantiko ororekin gertatzen den bezala,  gramatika zein 
lexikoaren bitartez gauzatzen dena. Ondorioz, Halliday eta Hasanek 
kohesio gramatikala eta kohesio lexikala bereizten dituzte. 
Lehendabizikoaren barruan erreferentzia, ordezkapena, elipsia eta 
juntadura sartuko lirateke. Bigarrenean kohesio lexikala deritzon kategoria 
izango genuke. 

Halliday eta Hasanentzat testua ez da unitate estrukturala eta 
kohesioa ez da erlazio estrukturala; ezberdindu egiten dituzte egitura eta 
ehundura. 

                                           
1 Adibideak, batzuetan Halliday eta Hasan-en liburuan agertzen direnetan idatzita erabiliko dira. Beste 

batzuetan, ordea, aldaketa batzuk egin dira edo euskarazko bertsioan soilik eskaini dira. Adibidearen 
literaltasunaren zehaztasuna baino gehiago, azalpen teorikorako erabilgarritasuna hartu da kontuan. 

 
2 Adibideetan H&H laburdura erabiliko dugu Halliday eta Hasan adierazteko. 
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Testuan bezala, esaldi batean ere kohesioa aurkitu daiteke; testua ez 
izan arren esaldia kohesiboa izan daiteke, baina egiturak ematen dio 
kohesioa. Unitate gramatikal guztiak -esaldiak, perpausak, sintagmak edo 
hitzak- egituratuta egoteagatik dira kohesiboak. Egitura, beraz, ehundura 
adierazteko modu bat izango litzateke.  

Baina esaldi edo perpaus baten zatien arteko erlazioaren kasuan ez 
bezala, testuaren zatien arteko erlazioa ez litzateke estrukturala izango. 
Horregatik, esaldi bakar batez osatutako testuetan kohesibitatea ezin da 
azaldu egituraren bitartez soilik.  

Kohesio terminoa, beraz, testuan dauden erlazio ez estrukturalei 
buruz hitz egiteko erabiltzen dute Halliday eta Hasan-ek (1976). Dena dela, 
batzuetan esaldiaren egiturak zehazten du, neurri batean behintzat,  bi 
elementuren arteko erlazioa, adibidez, bi unitate (aurresuposatzen duena eta 
aurresuposatua) esaldi berean agertzen direnean: 

 
(1.2) John took his hat off and hung it on a peg (H&H, 1976:8  [I: 12]) 

 

“Hat” eta “it”-en artean egiturazko lotura dago, baina euskararen 
kasuan horrek ez du balio elementu bien artean dagoen lotura aditzaren 
bitartez adierazten delako; ingelesez ez bezala, hirugarren pertsonako 
izenordaina ez da beharrezkoa: 

 
(1.3) Jonek txapela kendu eta esekitokian eskegi zuen. 

 

Ondorioz, esan genezake testuari ehundurak emango diola kohesioa 
eta esaldiari egiturak.  

Hau guztia hobeto ikusteko lagungarria izan daiteke Luis M. 
Larringanen (1998a) eskutik datorkigun azalpena. Egile honek horrela 
laburtzen du Halliday eta Hasanek egiten duten bereizketa: 

“a) Ealdien gainetiko maila (diskurtsoaren egitura, makroegitura); 
ohar bedi, edozein kasutan, makroegitura ez dela Van Dijk-ek 
erabiltzen duenaren (1980) sinonimoa). 
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b) Esaldien barneo maila: maila honetako “texture” edukiaren 
antolatze bikoitzari dagokio, tema/rema eta ezagun/berria 
bikoteetan agertzen denari. 

c) Esaldien artekoa: maila honetako “texture” ehundura baten gisa 
agertzen zaigu, beti ere testuaren zenbait puntu kontuan hartuz 
gero. Halliday eta Hasanek alderdi honi soilik deitzen diote 
kohesioa”. (Larringan, 1998a: 20-21. Azpimarratzeak egilearenak 
dira.) 

Aurreko guztia laburbilduz, esan daiteke Halliday eta Hasan-entzat 
testua esanahiaren unitatea dela, horrela definitzen dutelarik: “A text is a 
passage of discourse which is coherent in these two regards: it is coherent 
with respect to the context of situation, and therefore consistent in register”. 
(Halliday eta Hasan, 1976: 23). 

 

 

1.1.1. Kohesio modu ezberdinak 

 

Gorago aipatu dugun bezala, Halliday eta Hasanek (1976) bost 
kategoria bereizten dituzte: erreferentzia, ordezkapena, elipsia, juntadura 
eta kohesio lexikala. 

 

ERREFERENTZIA 

Kasu honetan unitate baten interpretazio semantikoa ezin da 
zuzenean egin, ez baita autonomoa, berez esanahirik gabekoa dela esan 
daiteke. Haren interpretazioa beste elementuren baten mende dago, hau da, 
beste elementuren baten bila jo behar dugu adiera argitzeko. Baina 
elementu hori egoerazko testuinguruan zein testuan bertan egon daiteke; 
horrela, Halliday eta Hasanek erreferentzia exoforikoa eta erreferentzia 
endoforikoa bereizten dituzte, eskema honetan ikusten den moduan 
(Halliday eta Hasan, 1976: 33): 

 



Kohesio anaforikoa hiru testu generotan. Adinaren araberako azterketa  

 

36 

                                         Reference 

 

[situational]  [textual] 

                         exophora                  endophora 

 

                    [to precceding text]          [to following text] 

          anaphora  cataphora 

Baina gorago aipatu den bezala, bi erreferentzia mota horietatik 
endoforikoa bakarrik izango da kohesiboa.  

Bestalde, hiru kategoriatan bil daitezke erreferentziabideratzen duten 
elementuak: erreferentzia pertsonala, izenordainak, erakusleak eta 
konparaziozko elementuak. 

 

a) Erreferentzia pertsonala: 

Kategoria honen barruan pertsona izenordainak eta izenordainen 
forma genitiboak sartuko lirateke. 

Egileek “speech rol”ak eta beste rolak bereizten dituzte. 
Lehendabiziko multzoan lehenengo eta bigarren pertsonako izenordainak  
egongo lirateke eta beste multzoan hirugarren pertsonakoak. Azken horiek 
bakarrik izango lirateke berez kohesiboak, anaforikoki egiten diotelako 
erreferentzia testuan k agertu den unitate bati. 

 Lehenengo eta bigarren pertsonakoak, aldiz, diskurtso zuzenean eta 
fikzio narratibo batzuetan izan ezik, exoforikoak lirateke eta egoerari 
erreferentzia eginez interpretatuko lirateke. Adibidez:  

 
(1.4) Jon goiz joan zen etxera. Berak ez zekien gauean jaialdi bat zegoela. 

 

(1.5) Jon ez badator, zurekin joango naiz. 
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(1.6) Ohar batean zera aurkitu zuen idatzita: “Nik ez ditut hartu jaialdira 
joateko sarrerak” 

 

 (1.4) adibidean “berak” izenordaina aurretik agertu zaigun “Jon” 
izenaren bitartez interpretatu behar dugu, honek ematen baitio esanahia 
izenordainari. (1.5) adibidean “zu” bigarren pertsonaren agerpena nori 
dagokion ulertzeko testutik at jo behar dugu, informazio hori testuinguruan 
baitago eta ez testuan. Beste horrenbeste gertatzen da (1.6) adibidearen 
kasuan “nik” lehenengo pertsonarekin. 

Dena dela, gorago ikusi dugun bezala, (1.1) adibidean,  hirugarren 
pertsona ere exoforikoa izan daiteke egoerazko testuinguruak erreferentea 
identifikatzea ahalbidetzen duenean. 

 Bestalde, ingelesez, hirugarren pertsonako izenordainak (”it”) 
batzuetan testu zati bati egin diezaioke erreferentzia, eta orduan 
erreferentzia kasu berezien aurrean egongo ginateke: 

 “extended reference” edo erreferentzia hedatua: erreferentzia 
gauza bati egiten zaionean eta ez parte hartzaile den objektu edo 
pertsona bati. 

 “textual reference” edo erreferentzia testuala:  prozesu edo 
prozesu hurrenkera bati erreferentzia egiten zaionean.. 

Kasu batzuk anbiguoak izan daitezke, baina era berean, egileek 
esaten duten bezala, hobeto erakusten dute non datzan ezberdintasuna. Ikus 
dezagun eurek erabiltzen duten adibidea: 

 
(1.7) “It rained day and night for two weeks. The basement flooded and 

everything was under water. It spoilt all our calculations”. (H&H, 1976: 
52). 

 

Bigarren “It” izenordainaren erreferentzia hedatua edo testuala izan 
daiteke, hau da, euriari edo gertakizunari egin diezaioke erreferentzia.  . 
Euskararen kasuan, hirugarren pertsonako izenordainaren erabilera 
beharrezkoa ez denez, ez da horrelakorik gertatzen. Halere, antzeko 
anbiguotasuna aurki dezakegu erakusleak erabiltzen direnean. Adibidez: 
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(1.8) Gau eta egun egin zuen euria. Sotoa urpetu egin zen eta urak gauza 
guztiak estali zituen. Horrek gure kalkulu guztiak gainditu zituen. 

 

“Horrek” euriari edo gertakizunari egin diezaioke erreferentzia.   

Izenordain posesiboak direla eta, esan daiteke unitate horiek arrazoi 
gehiago izango luketela anaforiko izateko, aldi berean erreferentzialak eta 
eliptikoak baitira. Adibidez: 

 
(1.9) Eman diezaiokezu Mireni egitarau bat? Berea galdu du 

 

Erreferentzia bikoitza da. Interpretatu ahal izateko bilatu behar den 
informazioa bikoitza da, zein den objektua alde batetik, eta norena den 
bestetik. Adibidez: 

 
(1.10) Jonena polita da 

 

(1.11) Bere etxea polita da 

 
(1.12) Berea polita da 

 

“Bereak” barnean duen informazioa hauxe da: etxeari buruz esaten 
dena (“polita da”) eta gainera, Joni buruz, etxearen jabea dela adierazten 
da. Izenordain posesiboak, beraz, erreferentzialak ez ezik eliptikoak ere 
badira. 

 

b) Erakusleen bitartez ezartzen den erreferentzia: 

Erakusleekin espazioa eta denborarekiko kokatuz identifikatzen du 
lokutoreak erreferentea. Erabilera antzekoa da ingelesez zein euskaraz. 
Azken hizkuntza honen kasuan hau, hori, hura eta beren eratorriak izango 
genituzke, baita beren forma adberbialak ere: hemen, hor, han eta horien 
deribatuak. Erakusleak determinatzaile direnean, haien esanahia eta 
aurresuposatzen den elementuarena berdin-berdinak izango dira. Baina 
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identitatea semantikoa behar duenez izan, eta ez gramatikala, 
erakuslearekin erabiltzen den izena aurretik aipatu den berbera ez izan 
arren, esanahia mugatuagoa da erakuslea soilik erabiltzen dugunean baino.  

Bestalde, gogoratu, pertsona izenordainekin gertatzen zen bezala, 
hemen ere erreferentzia hedatua  edo testuala izan daitekeela (ikusi (1.8) 
adibidea). 

Erakusleen erabilerari dagokionez, sarritan kataforikoa izaten da, 
erreferentzia bi punturen (:)  ostean datorren zatian bilatu beharbaita. 

Hirugarren pertsonako izenordainekin gertatzen zen moduan, kasu 
honetan ere erreferentzia exoforikoa izan daiteke. Beste horrenbeste 
gertatzen da ingelesez “The” determinatzaile mugatuarekin, eta euskaraz “–
a” artikuluarekin: 

 
(1.13) Don’t go. The train’s coming  (Ez joan. Badator trena) (H&H, 1976: 59 

[2: 32]) 

 

Artikulu hauek, berez, ez daukate inolako informazio 
erreferentzialik, baina mugatzen duten izena identifikagarria dela 
adierazten dute, nahiz eta informazioa non bilatu behar den argitzen ez 
duten. 

Anaforikoak izan daitezke eta erreferentzia sarritan sinonimo edo ia 
sinonimo den  bat izan daiteke. 

Azkenik, ingelesez badaude erakusle batzuk ‘diskurtsoarenondoko’ 
bezala ezagutzen den kategoriaren barruan sartu ohi direnak (in that case, 
after that...), elementu horiek juntagailu gisa tratatzen dituzte Halliday eta 
Hasanek (1976). 

 

c) Konparaziozko erreferentzia: 

Elementu bat eta elementu horrek aurresuposatzen duenaren arteko 
erreferentzia konparazio baten bitartez ezartzen da. Konparazio horiek 
orokorrak edo partikularrak izan daitezke. 

 

Konparazio orokorrak: 
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Berdintasuna eta antzekotasunean oinarritutako konparaketak sartzen 
dira multzo honetan, eta zenbait adberbio eta adjektiboren bitartez 
adierazten da. Aurreko kategoriak bezala, hauek ere exoforikoak edo 
endoforikoak izan daitezke, konparaketaren erreferenteak egoerazko 
testuinguruan zein testuan egon baitaitezke. Hona hemen erabilera 
anaforikoa erakusten duen adibide bat: 

 
(1.14) They’ve given us special places in the front row. Would you prefer the 

other seats? (Leku bereziak hartu dizkigute aurreko ilaratan. Nahiago 
dituzue beste jarlekuak?) (H&H 1976: 79) 

 

Dena dela, ingelesez “same”, “similar”, “identical” eta “equal” 
bezalako partikulek ez dute beti erreferentzia adierazten . Adibidez: 

 
(1.15) Most people have the same breakfast every day. (H & H, 1976: 80) 

 

Euskararen kasuan bi erabilera hauek konparatzen baditugu:  

 
(1.16) Mirenek soineko berbera jantzi du aurten ere 

 

(1.17) Lagun biek soineko berdina jantzi dute 

 

“Berbera” partikularen kasuan erlazioa erreferentziala da, identitatea 
dago Mirenek aurten jantzi duen soinekoaren eta aurreko batean jantzi 
zuenaren artean. “Berdina” partikularen kasuan, ordea, erlazioa ez da 
erreferentziala, batek jantzi duen soinekoak eta besteak jantzi duenak antza 
dute osagai eta itxura berdinak dituztelako, baina bi objektu ezberdin dira, 
ez dago identitaterik haien artean. Ezberdintasuna horrela azaltzen da 
euskal gramatikan: “... bera-k behin baino gehiagotan errepikatzen den 
objektu, pertsona ... bakarra adierazten du. Berdin-ek, ostera, objektu, 
pertsona ... bat baino gehiago izanik, beren arteko erabateko antza”. (EGLU 
I, 1985: 149) 
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Konparaketa partikularra: 

Hemen kantitatea edo nolakotasunarekiko egiten diren konparaketak 
sartzen dira. Kantitatea konparatzeko orduan izen sintagmaren barruan  
agertzen zaigu kuantifikatzaile edo zenbatzaile konparatiboa, edo 
konparaziozko adberbio bat. Adibidez: 

 
(1.18) more mistakes  (akats gehiago) 

 

(1.19) as many mistakes  ( ... beste akats ...) 

 

Nolakotasuna konparatzeko orduan bi bide egongo lirateke: 

 Epiteto bezala izen sintagmaren barruan: adjektibo konparatibo 
edo konparaziozko adberbioren baten bitartez: more difficult tasks 
(zeregin zailagoak). 

 Perpausaren adjuntu bezala: konparaziozko adberbioren baten 
bitartez: so difficult a task (hain zeregin zaila). 

Aurrekoetan bezala, konparazio partikularrak ez dira beti 
erreferentzialak.  

Dena dela, Halliday eta Hasan-entzat konparatiboak berez 
anaforikoagoak dira pertsona izenordainak eta erakusleak baino, 
konparatiboa eta bere erreferentea lokalizatuta egon behar baitira maila 
semantikoan. 

 

ORDEZTEA 

Erreferentziaren kasuan esanahia testuingurutik jasotzen da, 
egoerazko testuingurutik exoforikoa denean, eta testutik bertatik anaforikoa 
denean. Ordeztearen kasuan, aldiz, erlazioa testuan bertan gauzatzen da. 
Erreferentzian kohesio erlazioa identitate semantikoan datza; ordeztean, 
berriz, identitate hori gramatikala ere bada, ordezkoak ordezkatuak duen 
egiturazko funtzio gramatikal berbera behar du izan, esate baterako, 
lehendabiziko unitate linguistikoa izen sintagmaren ardatza baldin bada, 
bigarrena ere izen sintagmaren ardatza izango da. 
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Erreferentziarekin alderatuz gero, bada, oinarrizko ezberdintasuna 
hauxe izango litzateke: ordeztea maila lexiko-gramatikaleko erlazioa dela 
eta erreferentzia maila semantikokoa. 

Ordeztea elementu bat beste baten bitartez ordeztea den neurrian, 
elipsia ere ordeztea izan zitekeen, ∅ bitartez egindako ordeztea, hain zuzen 
ere, baina erlazio kohesibo bietan parte hartzen duten mekanismoak 
ezberdinak dira.  

Laburbilduz, eskema hau egin genezake: 

 Erreferentzia: esanahien arteko erlazioa  maila semantikoari 
dagokiona 

 Ordeztea: hitz edo esaldiak bezalako unitate linguistikoen arteko 
erlazioa   maila lexiko-gramatikaleko erlazioa. 

 Elipsia: ∅ bitartez egiten den ordeztea. 

Ordezko unitatearen funtzio gramatikalean oinarriturik, egileek hiru 
ordezte mota bereizten dituzte: izenaren ordeztea, aditzarena eta 
perpausarena. 

 

a) Izenaren ordeztea:  

Atal honetan Halliday eta Hasan-ek ingelesez izenaren ordezte gisa 
ager daitezkeen partikulek (“one, same”) izan ditzaketen erabilera 
ezberdinak aztertzen dituzte. 

“One” partikula beti agertzen da sintagma baten ardatz bezala. 
Horrela, kontuan harturik ordezteari buruz lehen esan dena, funtzio berbera 
duen elementu bat bakarrik ordezka dezake, horretarako “one” forma 
singularra edo “ones” forma plurala hartzen duelarik. Bestalde, 
aurresuposatzen den izena beti da zenbakarria. Gainera, “one” partikula 
sarritan modifikatzaile batez lagundurik agertzen da. Beste horrenbeste 
esan genezake euskarari dagokionez, baina kasu honetan artikulu mugatua 
(singularra edo plurala) izango da ingelesaren “one/ones” partikulak egiten 
duen funtzioa egiten duena. Ikus dezagun hurrengo adibidea:  

 
(1.20) The man’s really efficient. The previous ONES were hopeless, but this 

one knows his job. (Gizona langilea da benetan. AurrekoAK 
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alferrikakoak ziren, baina honek bere lana ezagutzen du.)  (H&H, 1976: 
104, [3:36]. Karakter bereziak eta azpimarratzeak neureak dira) 

 

 Bestalde, ordezkoa agertzen den sintagma eta aurresuposatzen den 
sintagma ez dira berdin-berdinak. Erreferentziaren kasuan identitatea 
zegoen elementu bien artean, baina hemen ez. Hemen aurresuposizioa 
maila gramatikalean kokatzen da; “one” partikula testuan jadanik agertu 
den izen jakin baten aurresuposizioa da, eta ezin da inoiz izan izen berezi 
baten ordezkoa. Egileen hitzetan esateko: “The substitute one/ones is the 
marker of a grammatical relation; it presupposes a particular noun, 
typically one that is to be found in the preceding text, and is itself merely a 
kind of counter for which that noun has been exchanged. Since  its role is 
to signal that there is some form of redefinition, it has to be accompanied 
by some defining Modifier, and can  therefore be thought of as a carrier for 
such defining elements. The process of defining has the effect of 
repudiating whatever is not carried over in  the presupposition relation: the 
new definition is contrastive with respect to the original one. 

For this reason, one can never substitute for a proper name: a proper name 
is already fully defined as unique, and there is no way of adding to or 
altering the definition”. (Halliday eta Hasan, 1976: 95) 

Dena dela, “one”-ren erabilera bakarra ez da ordezko gisa, ordezteaz 
gain beste erabilera hauek ere izan ditzake: 

 Izenordain pertsonala: beti exoforikoa. 

 Zenbaki kardinala: beti singularra, adierazpide eliptikoetan 
agertzen da. 

 Determinatzaile mugagabea: “a/an”-en alofonoa, elipsian ager 
daiteke, galderazko eta ezezko esaldietan “any” partikula agertzen 
da haren lekuan, bere plurala “somes” da. 

Proforma nominala (“pro-nom”): ez du balio kohesiborik, giza 
erreferente mugatuak aipatzeko erabiltzen da (someone, everyone...) 

“Same” partikulak erreferentziazko kohesio erlazioa du konparatibo 
gisa erabiltzen denean. Baina “the” artikuluaz lagundurik agertzen denean 
ordezkoa izan daiteke (1.15) adibidean ikusi den bezala. “One”-ren kasuan 
partikula horrek sintagmaren ardatza bakarrik aurresuposatzen du, baina 
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“same”-k, aldiz, sintagma osoa aurresuposatzen du, bere modifikatzaileak 
barne direlarik.  

 

b) Aditzaren ordeztea: 

Ingelesez do aditza erabiltzen da aditza ordezteko. Bi eratara ager 
daiteke: aditz soil bat ordezkatuz edo aditz sintagmaren barruan agertzen 
diren aditza gehi beste osagai batzuk ordeztuz (baina inoiz ez du ordezten 
perpaus oso bat). Aditz sintagmaren ardatza da eta sintagma horren 
bukaeran agertzen da beti: 

 
(1.21) Never a woman in Windsor knows more of Anne’s mind that I do  

(Windsor-en emakume batek ez du inoiz ezagutu Aneren burua nik 
baino hobeto) (H&H, 1976: 117, [3:66]) 

 
(1.22) - What are you doing here? (zertan ari zarete hemen?)    

- We’re mycologists, and we’re looking for edible mushrooms. 
(Mikologoak  gara, eta perretxiko jangarriak biltzen ari gara)    
- Yes, we are doing too. (Gu ere (hartan gabiltza)) (H&H, 1976: 115 
[3:60]) 

 

Ordezko guztiak bezala, testuinguru kontrastiboetan agertuko da. 
Adibidez: 

 
(1.23) John is smoking more now than Mary is doing (Jonek Marik baino 

gehiago erretzen du orain) (H&H, 1976: 115 [3: 61a]) 

 
(1.24) John is smoking more now than he was doing before  (Jonek orain 

lehen baino gehiago erretzen du) (H&H, 1976: 115 [3: 61d]) 

 

Adibide horietako kontrastea elementu hauen bitartez adierazten da: 

 Mary  ↔  John: bi pertsona kontrajartzen dira 

 Was ... before  ↔  is ... now: Bi denbora, lehena eta oraina, 
kontrajartzen dira. 



1. Kapitulua: Kohesioa 

 

45 

“One” partikularekin gertatzen zen bezala, “do” aditzaren kasuan ere 
ordezteak ez diren erabilerak daude. Hona hemen laburki, zeintzuk diren:  

 Aditz lexikala: hau da, berezko aditz izaera duenean. Era berean 
ordezko “do” batekin ordezka daiteke aditz hori. 

 “Do” proforma (“pro-verb”): zehaztugabeko ekintzetarako 
erabiltzen denean. Berez balore kohesiborik ez duen arren, “that” 
edo “it” bezalako elementu anaforikoren batekin ager daiteke, 
kohesioa erreferentziaren bitartez bideratuz. Sarritan egitura 
pasiboetan agertzen da. 

 Aditz operatzaile edo laguntzailea: honek ez du zer ikusirik 
aurrekoekin. Laguntzailea testuinguru zehatz batzuetan 
(galderatan, ezezko esaldietan eta baieztapen markatuetan) 
orainaldia eta lehendaldia adierazteko erabiltzen da. Aditz 
sintagmaren lehendabiziko elementua da beti. Berez ez da 
kohesiboa, baina sarritan eliptikoak diren aditz sintagmetan 
agertzen da. 

Bukatzeko, esan daiteke “do” ordezkoa ia beti anaforikoa dela, bera 
dagoen esaldi berbereko elementu baten aurresuposizioa izan daitekeelako.  

 

c) Perpausaren ordeztea: 

Kasu honetan perpausa bat ordezkatzen da, eta ordezte hori ingelesez 
“so” eta “not” partikulen bitartez egiten da, eta batez ere perpaus hauetan: 

 Zehar estiloa erabiltzen denean. Adibidez: 

 
(1.25) ‘How am I  to get in?’ asked Alice again, in a louder tone. ‘Are you to 

get in at all?’ said the Footman. ‘That’s the first question, you know.’ It 
was, not doub: only Alice did not like to be told so. (‘Nola sar naiteke?’ 
Galdetu zuen berriz Aliziak ozenki. ‘Sartu egingo zara benetan?’ esan 
zuen Footman-ak.’Lehendabiziko galdera da, badakizu’. Hura zen, 
zalantzarik gabe: Aliziak entzun nahi ez zuen gauza bakarra.) (H&H, 
1976: 131, [3:97]) 

 

 Baldintzazko perpausetan: 
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(1.26) Everyone seems to think he’s guilty. If so,  no doubt he’ll offer to 
resign. (Badirudi jende guztiak uste duela errudun dela. Horrela bada,  
zalantzarik gabe dimititu egingo du.) (H&H, 1976: 134) 

 

 Modalizatutako perpausetan: 

 
(1.27) ‘May I give you a slice?’ she said, taking up the knife and fork, and 

looking from one Queen to the other.  (('Eman diezazuket zati bat?' 
esan zuen, labana eta sardexka  hartu, eta erregina batetik bestera 
begiratuz.)  
‘Certainly not,’ the Red Queen said, very decidedly: ‘it isn’t etiquette to 
cut anyone you’ve been introduced to. Remove the joint’ ( ‘Horixe 
ezetz’, esan zuen erregina gorriak, irmo: ez dago etiketarik zuri 
aurkeztu zaizun inori mozteko. Kendu biak.) (H&H, 1976: 135) 

 

 Ordezteari dagokion atala laburbilduz, puntu hauek azpimarra 
daitezke: 

 Aurresuposatzen den elementua ordezteko fenomenoari deritzo 
ordeztea. 

 Fenomeno kohesiboa da (ia beti behintzat). 

 Ordezkoak aurresuposatu edo ordezkatu duen elementuaren 
funtzio estruktural berdina mantentzen du. 

 Ordezteetan erabiltzen diren partikulek erabilera gehiago ere izan 
dezakete, ez daude beti ordezte fenomenoarekin lotuta. 

 Testuinguru kontrastiboan erabiltzen dira beti. 

 Hiru motakoa izan daiteke:  

• Izenaren ordeztea (“one/ones”, “same”) 

• Aditzaren ordeztea (“do”) 

• Perpausaren ordeztea (zehar estiloa, baldintzazko perpausetan 
eta perpaus modalizatuetan).  

Oinarrizkoa den kontzeptua, zera da: “jarraitasuna aurkakotasunezko 
testuinguruan”. Ordezko guztiak testuinguru kontrastiboetan edo bestela 
esanda,  aurkakotasuna adierazten duten testuinguruetan agertuko dira. 
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Partikula horiek ez dira perpaus beregain edo aske baten elementuak 
besterik gabe, zerbait gehiagoren mende dauden elementuak baizik. 
Horregatik, hain zuzen ere, ez du errepikapenaren balore berdina; ordezteak 
testuinguru berri batean agerrarazten ditu aurresuposatzen dituen 
elementuak, aurreko testuinguruarekin kontrastatzen duen testuinguru berri 
batean. 

 

ELIPSIA 

Ordeztearen kasuan bezala testu barneko erlazioa da. Egituran 
zerbait ordezkatua izan daiteke, edo elipsiaren kasuan bezala, esan beharrik 
ez egotea gerta daiteke: “An item is elliptical if its structure does not 
express all the features that have gone into is make-up ( ... ) elipsis occurs 
when something that is structurally necessary is left unsaid; ..”. (Halliday 
eta Hasan, 1976: 144). 

Elipsiaren ezaugarriak ordezteak dituen berberak dira. Bien arteko 
ezberdintasuna hauxe da: elipsiaren kasuan ordezteak hartuko lukeen lekua 
hutsik agertzen dela. 

Erreferentzia, ordeztea eta elipsia kontuan harturik, horrela azal 
daiteke hiruren artean dagoen ezberdintasuna: erreferentzia egoerarekiko 
(exofora) edo testuarekiko (endofora) aurresuposizioa izan daiteke, eta 
erlazioa esanahien artean ezartzen da. Bestalde, ordezte eta elipsiaren 
kasuetan ez bezala,  aurresuposatzen den elementua eta berari erreferentzia 
egiten diona ez dira berdinak egituran duten funtzioari dagokionez. 
Ordeztea eta elipsiaren kasuan, erreferentzia testuala da (endoforikoa), eta 
erlazioak hitzak, sintagmak edo perpausen artean ezartzen dira: “A 
reference item signals that the meaning is recoverable, though not 
necessarily in the form of the actual word or words required. For this 
reason a reference item cannot necessarily be replaced by what it 
presupposes; even if the presupposed item is present in the text, the 
reference to it may require an item of a different function in structure. 
Substitution, and here we include ellipsis as a special case of substitution, 
is presupposition at the level of words and structures. When a substitute is 
used,  it signals that the actual item required, the particular word or group 
or clause,  is recoverable from the environment; and the substitute 
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preserves the class of the presupposed item, which may therefore be 
replaced in the ‘slot’ created by it. (...)”  (Halliday eta Hasan, 1976: 145) 

Honen guztiaren arabera, elipsiaren kasuan ere hiru kategoria 
bereizten dira: izenaren elipsia, aditzaren elipsia eta perpausaren elipsia. 

 

a) Izenaren elipsia: 

Egileek bi alderdi bereizten dituzte izen sintagmaren barruan: 
logikoa bata, esperientziazkoa bestea. Ikuspuntu logikotik begiratuta izen 
sintagmak ardatza eta modifikatzailea ditu, azken honi dagokionez 
ardatzaren aurretik edo ardatzaren ostean ager daitekeelarik. 

 Alderdi esperientzialari dagokionez, modifikatzailea hauetariko beste 
egituraren batekin konbinatzen da: deiktikoa, zenbatzailea, epitetoa, 
klasifikatzailea eta kualifikatzailea. 

Halliday eta Hasan-en azalpenari jarraituz, ardatzean izen arrunta, 
izen berezia edo gauza adierazten duen izenordaina (“pronoun expressing 
the Thing”) ager daiteke. Izenordainen eta izen berezientzat elipsia 
baztertuz, zera diote izen arruntari buruz: “Common nouns, (...) ,  designate 
classes; they are often further specified, and this is the function of the 
elements Deictic, Numerative, Epithet and Classifier. Now under certain 
circumstances the common noun may be omitted and the function of Head 
taken on by one of these other elements. This is what is meant by nominal 
ellipsis”. (Halliday eta Hasan, 1976: 147). 

 Honen guztiaren arabera, izenaren elipsiaren ondorioz, deiktiko, 
zenbatzaile, epiteto edo klasifikatzaile bezala funtzionatzen duen hitz bat, 
bere modifikatzaile estatusetik ardatz estatusera pasatuko da: 

 
(1.28) Which last longer, the curved rods or the straight rods? – The straight 

are less likely to break. (Zeinek irauten du gehiago, makila makotuak 
edo makila zuzenak? – Zuzenak gehiago irauteko aukera dauka.) 
(H&H, 1976: 148, [4:7]) 

 

Lehendabiziko “straight” epiteto modifikatzailea da, bigarrena, 
ordea, (“the straight”) izenaren elipsiaren ondorioz izen sintagmaren ardatz 
bihurtzen da. Gauza bera “makila zuzena” eta “zuzena”rekin 
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b) Aditzaren elipsia: 

Aditz sintagma eliptiko batek aurreko aditz sintagma baten  hitz bat 
edo gehiago aurresuposatzen du. 

Izen sintagmaren barruan bezala, ingelesez, aditz sintagmaren  
alderdi logikoan ardatza eta modifikatzailea agertuko dira. Alderdi 
esperientzialari dagokionez, atal batean aditz lexikala izango genuke eta 
bestean denbora, pertsona edo modua.  

Horrela, bada, aditz sintagmaren bi elementu ezaba ditzakegu, edo 
aditz lexikala edo aditz laguntzailea.  

Aditz lexikalaren elipsia: 

Aditz sintagmaren barruan aditz lexikala ezabatzen denean gertatzen 
da. Hurrengo adibidean esate baterako, aditz laguntzaileak bakarrik 
agertzen dira, aditz lexikala ezabatu egin baita: 

 
(1.29) - Is John going to come? (Jon etorriko da?) 

 - He might. He was to, but he may not. (Baliteke. Etortzeko zen, baina 
agian ez (da etorriko) 
- He should, if he wants his name to be considered. ((Etorri) beharko 
luke bere izena  kontuan  hartua izan dadin nahi badu) (H&H 1976: 170 
[4:58])   

 

Euskaraz ezin dugu hain erraz ezabatu aditz lexikala. Aditz 
laguntzailea nekez agertuko zaigu bakarrik, eta aditz lexikala ezabatzekotan 
nominalizazio baten bitartez ageriko da “etortzeko zen” tankerako 
adierazpidean bezala. Bestela, ezabatuz gero, aditz nagusia (lexikala) eta 
aditz laguntzaileak, biak ezabatuko ditugu: "Baina agian ez"  

Dena dela, aditz sintagmaren beste osagai batzuk ere ezaba daitezke: 

 
(1.30) John should have been coming every day (Jon egunero etorri omen da ) 

 → I don’t think he has been (ez dut uste) 

   → I don’t think he has (ez dut uste) (H&H, 1976: 173 [4:62]) 
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Euskaraz ez dugu aukerarik, edo aditz osoa errepikatzen dugu, edo 
aditz osoa (aditz nagusia gehi aditz laguntzailea) ezabatzen dugu. 

Ingelesaren kasuan, moldatu den beste adibide honetan ikusten 
dugun bezala, aukera bat baino gehiago egon daiteke: 

 
(1.31) John could have been going to be consulted.  (Jon kontsultatua izatera 

joan zitekeen) 

 Yes, it could have been going to be. (Jon joan zitekeen Ø izatera) 

 Yes, it could have been going to. (Jon joan zitekeen Ø Ø) 

 Yes, it could have been. (Bai, izan zitekeen) 

 Yes, it could have. (bai, eduki zezakeen) 

 Yes, it could (bai, ahal zuen) 

 

 Aditz sintagmakoak ez diren elementu batzuk ere ezaba daitezke 
aditz lexikalaren eskuman kokatuta baldin badaude: 

 
(1.32) a. John couldn’t have been going to be consulted, could he? (Jon ezin 

zen joan kontsultatua izatera, ez da?)   
b. Mary didn’t know, did she? (Marik ez zekien, ez da?)   
c. They’ll have been working on it all night, won’t they? (Haiek lanean 
egon dira gau osoan, ez da?) (H&H, 1976: 174 [4:63]) 

 

Aditz laguntzailearen elipsia: 

Aditz laguntzailearen ezabaketari dagokio. Elipsi hauetan ezin da 
subjektu gramatikala aldatu kohesiboa izango bada. Bestalde, galdera-
erantzun egituretan agertzen da batez ere, eta erabilera bat dator 
euskarakoarekin. Adibidez: 

 
(1.33) - What are you doing? (Zertan ari zara?) 

- Thinking (pentsatzen) (I’m / ari naiz = ∅) 

- Not day dreaming? (iratzarri ametsetan ez? ) 
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- No, thinking  (ez, pentsatzen) (H&H, 1976: 178 [4:72]) 

 

c) Perpausaren elipsia: 

Perpausaren barruan bi zati egongo lirateke, bata modala eta bestea 
proposizionala, eta horietako bakoitza ezaba daiteke. Lehendabizikoaren 
osagaiak subjektu gramatikala eta aditzaren alde flexiboa izango lirateke, 
eta bigarrenarenak gainontzeko guztiak. 

Esaldiaren mintzamen funtzioa elementu modalaren eskuetan egongo 
da. Hona hemen ezabatze mota bakoitzeko adibide bana: 

 
(1.34) - What was the Duke going to do? (Zer egin behar zuen Dukeak?) 

- Plant  a row of poplars in the park (Makal ilara bat landatu parkean) 
(H&H, 1976: 197 [4:97]) 

 

(1.35) Who was going to plant a row of poplars in the park? (Nork sartu behar 
zuen makal ilara bat parkean?) 

- The Duke was (Dukeak ) (H&H, 1976: 198 [4:98]) 

    

 Ingelesez zein euskaraz tankera horietako egiturak galdetzaile baten 
bitartez egindako galderei erantzuteko orduan sortzen dira. 

 

JUNTADURA 

Erreferentzia, ordeztea eta elipsiaren kasuetan ez bezala, 
juntadurazko elementuak ez dira aurretik aipatutako testura edo atzetik 
etorriko den testura iristeko baliabideak; kohesioa beren esanahitik 
datorkie. 

 Juntadurazko elementuek adierazten dituzten esanahi horiek 
diskurtsoan ageri daitezkeen beste osagai batzuen presentzia 
aurresuposatzen dute, hau da, jarraian datorrena aurretik esandakoarekin 
nola lotu behar den zehazten dute. 

 Era honetan bideratutako kohesioak bi esaldiren arteko harremana 
zehazten du. 
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 Erreferentziaren kasuan, esanahien arteko erlazio semantikoa izango 
genuke. Erlazio horrek testuinguruaren arabera elementu bat 
interpretatzeko noranzkoa adieraziko luke. 

 Juntaduraren kasuan ere esanahiarekin zer ikusia duen erlazio bat 
dugu, baina Halliday eta Hasan-en azalpenei jarraituz, beste era bateko 
erlazio semantikoa izango dugu oraingoan. Juntadurak zehaztu egiten du 
jarraian datorrena nola lotu behar den atzetik datorrenarekin. 

 Dena dela, juntadura era askotara ager dakiguke, baina bi esaldiren 
arteko erlazioa bideratzen duenean bakarrik izango da kohesiboa. Adibidez: 

 
(1.36)  After the battle, there was a snowstorm. (Borrokaren ondoren, elur 

ekaitza izan zen.) 

 
(1.37) They fought a battle. Afterwards, it snowed. (Borroka bat izan zuten. 

Ondoren, elurra egin zuen) (H&H, 1976: 228 [5:1]) 

 

Adibide biek denbora hurrenkera adierazten dute eta esanahia ere 
berdina da bietan: zerbait gertatu dela beste zerbaiten ondoren. 
Semantikoki, beraz, balore berdina dute. Baina lehendabizikoan esaldi 
bakarra dugu eta bigarrenean bi, ordea. Goiko adibidean after partikula 
preposizio sintagma baten osagaia da, eta erlazio estrukturala adierazten du, 
hau da, esaldiaren egiturari dagokiona. Beheko adibidean, aldiz, 
“afterwards” partikula adjuntu3 bezala funtzionatzen duen adberbio bat da  
eta ez dago erlazio estrukturalik. Azken hauek izango dira, hain zuzen, 
egileek aintzat hartzen dituzten juntadura motak; bertan, lau multzo egiten 
dituzte: gehigarrizkoak diren juntadurazko erlazioak, aurkaritzazkoak, 
kausazkoak eta denborazkoak. Hona hemen laurak bereizteko egileek 
jartzen dituzten adibideak: 

 

                                           
3 Lyons-en definizioaren arabera adjuntua izango litzateke beharrezkoa ez den edo aukerakoa den 

esaldiaren osagaia. Adjuntua ardatz baten ondoan agertzen den modifikatzaile bat izango da, eta 
ardatz horretatik bereiz daiteke honen egitura sintaktikoa aldatu gabe. (Lewandowski, 1992: 9) 
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(1.38) For the whole day he climbed up the steep mountainside, almost 
without stopping. (Egun guztia eman zuen mendi malkartsua igotzen, ia 
geratu gabe). 

a. And in all this time he met no one. (Eta denbora horretan guztian 
ez zuen egin topo inorekin)  (gehigarrizkoa)  

b. Yet he was hardly aware of being tired. (Halere, ez zen 
konturatzen nekatuta zegoenik)  (aurkaritzazkoa) 

c. So by night time the valley was far below him. (Gauerako beraz 
bailara bere azpian zegoen.  (kausazkoa) 

d. Then, as dusk fell, he sat down to rest. (Gero, ilundu  zuenean, 
atsedena hartzeko jarri zen.)  (denborazkoa) (H&H, 1976: 238 
[5:13]) 

 

Adibide hauetan garbi ikusten da lokailu mota ezberdinen artean 
dagoen aldea. 

Baina era berean, horietako multzo bakoitzaren barruan bi azpitalde 
bereizten dituzte egileek: kanpoko juntadurazko erlazioena eta barneko 
juntadurazko erlazioena, zeintzuk adibide hauen bitartez azaltzen dituzten: 

 
(1.39) a. Next he inserted the key into the lock. (Gero giltza sarrailan sartu 

zuen.)  
b. Next, he was incapable of inserting the key into the lock. (Gero, ez 
zen gauza giltza zerrailan sartzeko.) (H&H, 1976: 239 [5:14]) 

 

Kasu bietan interpreta daiteke “next” denboraren adierazle gisa, 
esaldi bietan baitago adierazita denboraren hurrenkera aurresuposatzen den 
esaldiarekiko. “Next” partikulak ahalbidetzen du esaldiren bat edo 
testuingururen bat aurresuposatzea. Baina kasu bietan adierazten den 
denboratasuna ez da berdina. Lehenengo esaldiaren kasuan “next”-ek 
adierazten duena gertakizunen arteko erlazioa da: lehendabizi gauza bat 
egin zuen edo gertatu zen eta ondoren beste bat. Honi deitzen diote egileek 
kanpoko juntadurazko erlazioa. Bigarren esaldiaren kasuan “next”-ek ez 
ditu bi gertakizun lotzen, lehen ahal izatea eta orain ezin izatea ez dira 
gertakizunak; horregatik, egileen esanetan denbora hiztunaren  
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diskurtsoaren antolaketan besterik ez dago, beste era batera esanda, 
bigarren esaldian denboratasuna hiztunaren ekoizpen linguistikoaren 
antolaketari dagokio. Hemen barneko juntadurazko erlazio baten aurrean 
geundeke. 

Dena dela, kanpoko eta barneko erlazio hauen arteko oposaketa 
nahiko markatua denez, biak ager daitezke esaldi berean arazorik gabe: 

 
(1.40) Next, previously to this he had already offered to resign. (Ondoren, 

horren aurretik berak jadanik dimisioa eskaini zuen.) (H&H, 1976: 240 
[5:15])         

 

KOHESIO LEXIKALA 

Kohesio lexikalaren kasuan  kohesioa hiztegiaren aukeraketan datza, 
aukeratutako hitzek eragiten dute testuaren kohesioan. Ez da prozedura 
gramatikala aurreko lau kasuetan gertatzen den bezala.  

Hitzek berez ez dute adierazten kohesiboak izan daitezkeen ala ez. 
Testuarekiko erreferentziaren bitartez jakingo dugu hitz bat erlazio 
kohesibo baten partaide den ala ez. 

Lexikoaren bitarteko kohesioa bi eratara ager dakiguke, Halliday eta 
Hasan-ek “reiteration” eta “collocation” deitzen dutenak. Egileek bereizi 
egiten dute “reiteration” eta “repetition” terminoen artean, baina euskaraz 
bientzako baliokidea errepikapena izango litzatekeenez, hemen 
Larringanek (1998a) kontzeptu biak euskaraz izendatzeko erabilitako 
terminologiaren alde egingo dugu; horrela, ezberdindu egingo ditugu 
berreskurapena (reiteration) eta errepikapena. “Collocation” terminoari 
dagokionez, hemen kokatzea deituko diogu. 

 

a) Berreskuratzea: 

Beheko (1.41) eta (1.42) adibideetan ikus daitekeen moduan, 
Halliday eta Hasan-en arabera berreskuratzea era ezberdinetara egin 
daiteke: 

 Hitz berbera errepikatuz: hau da egileek repetition deritzotena eta 
hemen errepikatzea esango duguna. Hauxe izango litzateke 
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beheko (1.41a) adibidean ikusten dena, “boy” (mutikoa) hitza 
errepikatuta agertzen zaigu, hasierako esaldian bezala.  

 Sinonimo edo ia sinonimo baten bitartez: aurreko hitzen sinonimo 
bat erabiltzen denean, edo egoera zehatz horretan sinonimotzat har 
dezakegun hitz bat erabiltzen denean. (1.41b) adibidearen kasuan, 
esate baterako, lehendabiziko boy hitza berreskuratzeko bere 
sinonimoa den “lad” erabiltzen da. 

 Hiperonimo baten bitartez: aurreko hitza multzo baten zati bat 
izango da eta hura  berreskuratzeko osotasuna adierazten duen 
termino orokorragoa erabiliko da. Ondorioz, termino bien artean 
zatia-osotasuna tankerako lotura egongo da (1.41c) adibideak 
adierazten duen moduan. Hemen “child” (umea) hitzak osotasuna 
adierazten du, eta bere baitan mutikoak zein neskak egon 
daitezkeenez, “boy” (mutikoa) zatia izango litzateke 

 Hitz orokor baten bitartez: klase osoaren gainetik dagoen hitz bat 
erabiltzen denean. Hau izango litzateke (1.41d) esaldiaren kasua. 

Adibide hauek erakutsiko lukete ezberdintasuna: 

 
(1.41) There’s a boy climbing that tree. (Mutiko bat zuhaitz horretara igotzen 

ari da) 

a. The boy’s going to fall if he doesn’t take care. (Mutikoa erori 
egingo da ez bada kontuz ibiltzen) 

b. The lad’s going to fall if he doesn’t take care. (Mutiltxoa erori 
egingo da ez bada kontuz ibiltzen 

c. The child’s going to fall if he doesn’t take care. (Umea erori 
egingo da ez bada kontuz ibiltzen) 

d. The idiot’s going to fall if he doesn’t take care. (Kirtena erori 
egingo da ez bada kontuz ibiltzen) (H&H, 1976: 279 [6:7]) 

 

(1.41a) adibidera bueltatuz, bistan dago “the boy” eta aurreko 
esaldiko “a boy” subjektu berbera dela, erreferentziakidetasuna dago 
termino bien artean. Baina hitz berdina errepikatuta agertu arren termino 
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bien arteko erlazioa beste era batekoa izan daiteke. Demagun beste adibide 
sorta hau dugula: 

 
(1.42) There’s a boy climbing that tree. (Mutiko bat zuhaitz horretara igotzen 

ari da) 

a. Those boys are always getting into mischief (Mutiko hauek beti 
dabiltza bihurrikerietan) 

b. And there’s another boy standing underneath (Eta beste mutiko bat 
dago zutik azpian) 

c. Most boys love climbing trees. (Mutiko gehienei zuhaitzetara 
igotzea gustatzen zaie) (H&H, 1976: 283 [6:12]) 

(1.42a) esaldian, bai ingeleseko “those boys” zein euskarazko 
“mutiko hauek” ez dira lehendabiziko esaldiko “a boy” (“mutiko bat”) 
adierazpidearen erreferentziakideak. Mutiko hauek esaten denean ez 
gabiltza mutiko hori zehazki izendatzen, baizik eta mutiko guztiak 
orokorrean. Berreskurapena egiteko hitz berdina erabili arren, oraingoan 
erakuslea gaineratu diogu. Erreferentziaren ikuspegitik egileek 
partekotasun erlazioa deitzen diote egoera honi. Horren arabera, termino 
bien artean badago erreferentziazko lotura bat, baina lotura hori 
berreskuratutako elementua bestearen barnean geratzen delarik ageri da. 

 Dena dela, esklusio erlazio erreferentziala ere egon daiteke, hori 
gertatuko litzateke termino biek, berdinak izan arren, subjektu diferenteei 
dagokienean. Esate baterako (1.42b) adibidean; subjektu bien arteko 
ezberdintasuna ez du izenak markatzen, baizik eta izenarekin doan 
“another” partikulak, honek baztertzen baititu beste aukerak. 

(1.42c) esaldiaren kasuan litekeena da “most boys” (“mutiko 
gehienei”) eta “a boy” (“mutiko bat”) adierazpideen artean ez egotea 
inolako lotura erreferentzialik. 

 Halliday eta Hasan-ek azpimarratzen duten bezala, (1.42a) adibideko 
“the boy” adierazpidearen ordez, inolako arazorik gabe ager zitekeen he 
izenordaina, edo bere baliokidea hura euskararen kasuan “mutiko bat” 
berreskuratzeko. Gauza bera gerta zitekeen  (1.42a) adibidean: “those 
boys” (“mutiko hauek”) agertu beharrean ager zitekeen “they” (“haiek”). 
Hori dela eta, egileek diotenez erreferentzia eta berreskurapenaren arteko 
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muga batzuetan oso mehea izan daiteke. (1.42a) adibidean "a boy” 
adierazpideari egileek erreferentziaren barruan kokatzen duten “the” 
artikulu mugatutik letorkioke kohesibotasuna eta ez “boy” izenetik. Halere, 
haien esanetan, erreferentzia ez da erabakigarria kohesio lexikalaren 
kasuan. Dena dela euskararen kasuan ingelesez ez bezala, izenordaina ez da 
nahitaezkoa eta joera elipsiaren aldekoa izango litzateke: 

 
(1.43) Mutiko bat zuhaitz horretara igotzen ari da. 

a.  (Hura) Erori egingo da ez bada kontuz ibiltzen. 

b.  (Hauek) beti dabiltza bihurrikerietan.   

 

b) Kokatzea: 

Hauxe izango litzateke Halliday eta Hasan-entzat kohesio lexikalaren 
modu korapilatsuena. 

Lehen aipatu dugun bezala erreferentziakidetasuna ez da beharrezkoa 
eta berreskurapenak sinonimo edo sasisinonimoen bitartez egin daitezke. 
Baina batzuetan fenomenoa urrutirago doa eta litekeena da erlazioren bat 
ezartzea sinonimoak ez diren bi hitzen artean. Esate baterako, hurrengo 
adibide honetan: 

 
(1.44) Why does this little boy wriggle all the time? Girls don’t wriggle 

(Zergatik ari da denbora guztian mugitzen mutiko txiki hau? Neskak ez 
dira mugitzen. (H&H, 1976: 285 [6:14]) 

 

“Mutikoa” eta “neskatila” ez dira sinonimoak, ezin dute inoiz 
erreferente berdina eduki eta batak bestea baztertzen du. Baina Halliday eta 
Hasan-entzat hitz bien artean dagoen hurbiltasunak ehundura sortzen 
laguntzen du. Hori dela eta, esaten dute: “We can therefore  extend the  
basis of  the lexical  relationship that features as a cohesive force  and say 
that there is cohesion between any pair of lexical items that stand to each 
other in some recognizable lexicosemantic (word meaning) relation. This 
would include not only synonyms and near-synonyms (...), and 
superordinates (...), but also pairs of opposites of various kinds, 
complementaries such as boy ... girl, stand up .. sit down, antonyms such as 
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like ... hate, wet ... dry, crowded ... deserted, and converses such as order ... 
obey”. (Halliday eta Hasan, 1976: 285) 

Baina kokatzea ez da agerpen horietara mugatzen. Kohesioa beti 
izango da posible unitate lexikal bien artean asoziazio bidezko harremanen 
bat baldin badago. Adibidez, txistea eta barrearen arteko lotura kohesiboa 
izango litzateke, edo gaixotasuna eta sendagilearen artekoa... 

Kokatzearen kasuan kohesibitatea hitzak duten eremu semantiko 
komunean datza. Honen arabera, kokatze eredu antzekoak dituzten unitate 
lexikalak kohesiboak izango dira bata bestearen ondoan dauden esaldietan 
baldin badaude (lexikoaren sisteman hitz batzuek probabilitate handiagoa 
dute elkarrekin agertzeko beste batzuek baino). Halere, Halliday eta Hasan-
en aburuz kohesibotasuna galdu egin daiteke hizkuntzan hitzak sarriegi 
erabiltzen baldin badira. 

Bukatzeko, gogoratzekoa da Aphotéloz-ek azpimarratzen duena 
asoziazioari buruz; ezin da nahastu kontzeptu hori anafora 
asoziatiboarekin:  “Le fonctionnement de l’anaphore associative est 
strictement référentiel et c’est uniquement en vertu des propriétés du 
référent qu’on peut dire qu’il y a association (étant entendu qu’un référent 
est d’abord une représentation et non un objet “réel”). La cohésion par 
collocation, en revanche, est indépendante de la référence; elle est fondée 
sur des liens purement lexicaux. Il peut donc y avoir collocation aussi bien 
entre deux verbes, ou entre un nom et un verbe, qu’entre deux noms”. 
(Apothéloz, 1995a: 143).   

 

 

 

1.2. KOHESIO NOZIOAREN BESTE HURBILPEN BAT 
 

Testuari unitatea ematen dioten jarraitasun marka linguistikoak 
aztertzeko orduan kontzeptu ezberdinak agertzen zaizkigu eskola edo 
egileen arabera. Batzuek koherentzia, kohesioa eta konexioa bereizten 
dituzte, beste batzuek aldiz, Halliday eta Hasan-i jarraituz, dena termino 
berberaren pean biltzen dute. 
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Testu gramatikarientzat testualtasuna forman oinarrituta egongo 
litzateke, eta horren erantzukizuna kohesioarena litzateke, berak 
bermatuko bailuke testuaren jarraitasuna. Beste egile batzuentzat 
testualtasuna informazioan oinarrituta egongo litzateke eta ez forman. 
Horrela, Beaugrande-rentzat (1984) kohesioa gramatikaltasunari lotutako 
alderdi bat da, eta koherentzia onargarritasunarekin lotuta egongo litzateke. 

Egia da batzuetan zaila dela termino horien arteko muga zehatzak 
bereiztea, ikusi besterik ez dago Larringanen lana (1998a), non euskararen 
deskribapenaren kasuan nozio horiek sortu duten  nahasketa aztertzen den. 
Baina kontua da azterketa erabilgarriak eta emankorrak  nahi izanez gero, 
egokia dirudiela termino edo fenomeno horien artean bereiztea. 

Charolles-ek (1988) azaltzen duen bezala, gaur egun ikertzaileek, 
nahiz eta aho batez ez izan, jarraitasun testualaren fenomenoak izendatzeko 
ohikoak izan diren nozioen artean bereizteko joera dute.  

Hasiera batean, testuaren gramatikaren ildotik koherentzia eta 
jarraitasun testuala aztertzeari ekin zioten adituek. Azpimarratu egiten 
zuten alde batetik, jarraitasun marka linguistikoek koherentziaren 
ezarpenean zuten garrantzia, eta bestetik, testuaren kanpoko ezagutzak 
zuen eragina, berak ahalbidetzen baitzituen esaldien arteko loturak. Gaur 
egun, koherentzia nozioa testuen interpretagarritasunarekin lotzen da, baina 
enuntziatuen arteko edo enuntziatuen osagaien arteko erlazio markak nozio 
horretatik at geratzen dira. Kanpoan geratzen den multzo horri guztiari 
kohesio izena ematen diote Halliday eta Hasan-ek (1976), baina ez dute 
koherentzia terminorik ezertarako ere erabiltzen. 

Slakta (1975) da koherentzia eta kohesioaren arteko bereizketa 
proposatzen duen lehendabizikoa. Egile honek testua eta diskurtsoa 
kontrajarriz azaltzen du koherentziaren eta kohesioaren artean dagoen 
aldea. Benveniste-ren (1966) “signifiance/signification” oposaketan 
oinarritzen da diskurtsoa (giza praktika zehatza) eta testua (objektu formal 
abstraktua) bereizteko. 

 Horretarako, hurrengo eskema honetatik abiatzen da: 

 

 

 
 

• PLAN DE LA SIGNIFIANCE   [système de règles linguistiques formelles] 

TEXTE   ↔   PHRASE  ↔  MORPHEME 

 

• PLAN DE LA SIGNIFICATION   [Ensemble de normes sociales concrètes] 

DISCOURS ( ti di i ) ↔ ENONCÉ ↔ MOT
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Egileak testua (“ordre du texte”) eta diskurtsoa (“ordre du discours”) 
corpus testualetara hurbiltzeko bi modu ezberdintzat hartzen ditu. Ikuspegi 
honetatik, lehendabiziko hurbilketa barnekoa eta formala da, eta hor 
kokatzen da unitate linguistikoen azterketa; bigarren hurbilketa, 
diskurtsoarena, kanpoko alderdiari dagokio eta horrenbestez,  egituraren, 
eduki orokorraren eta ainguraketa pragmatikoaren azerketari. 

Testua eta diskurtsoa, beraz, gauza bera izango lirateke, baina 
hizkuntza diskurtso gisa aztertu nahi izanez gero ekoizpen baldintzak ere 
kontuan hartu beharko lirateke; testu gisa aztertu nahi izanez gero, aldiz, 
alderdi formala besterik ez genuke kontuan izango, ekoizpen baldintzak 
alde batera utzita. 

Eta kohesioari buruz horrela dio: “la cohésion se détermine 
linguistiquement au plan de la signifiance et du texte; la cohérence 
s’ordonne au plan de la signification, comme reflet disparate «des 
conditions matérielles (historiquement déterminées) qui produisent les 
discours»... C’est grâce en partie à la cohésion, à l’ordre de son texte, que 
tout discours peut produire l’illusion d’une cohérence «interne»” (Slakta, 
1975: 31-32). 

Goiko eskeman ikusten den bezala, testua objektu formal abstraktua 
izango litzateke eta diskurtsoa praktika sozial konkretua. Ondorioz, 
kohesioa testuari lotuko zaio, testuaren eta esanahikortasunaren planoan 
erabakitzen delako; eta koherentzia, diskurtsoak ekoizpen baldintza 
materialen isla diren neurrian, diskurtsoari lotuta joango den nozioa izango 
da. 

Beste egile batzuek, Hatakeyama-k, Petöfi-k eta Sözer-ek (1984) 
kasu,  kohesioaren nozioa jarraitasun tematikoaren fenomenoarentzat 
gordetzen dute, eta gainerako markak konexio izenaren pean biltzea 
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proposatzen dute: “Toutefois, comme on appelle couramment 
«connecteurs» l’ensemble des morphèmes de relation du type de «mais», 
«car», «de sorte que»..., l’usage qui consiste à parler de connexité à leur 
propos tend également à se répandre. On opposera alors la cohésion 
anaphorique, thématique... qui joue sur des relations d’identité, d’inclusion 
ou d’association entre constituants d’énoncés et contribue à la constitution 
textuelle, à la connexité qui marque des relations entre des contenus 
propositionnels et/ou des actes de langage et indique des actes de 
composition textuelle” (Charolles, 1988: 53). Kohesio terminoa, beraz, 
enuntziatuen osagaien arteko identitate, partekotasun edo asoziazio bidezko 
harremanak adierazteko erabiltzen dute. 

Bronckart-ek (1985) ere, Slakta-k egiten duen bezala, beharrezkoa 
deritzo testua eta diskurtsoaren artean ezberdintzeari. Baina kohesio 
nozioari dagokionez, kanpoko ikuspegi batetik, operazioen maila 
deskribatzeko erabiltzen du (1985: 47). Egile honentzat testuaren eta 
testuinguruaren arteko artikulazioa operazio psikolinguistikoen bitartez 
bideratzen da, eta operazio horiek testu gisa antolatutako unitate 
linguistikoetan gauzatzen dira. (1985: 37). Operazio psikolinguistiko horiek 
testuaren azaleko unitate linguistikoen jokabidea azaltzen laguntzen dute. 
Hiru operazio maila bereizten ditu: 

 Kontestualizatze operazioak: hizkuntzaren kanpoko parametro 
multzoen artean egokienak direnak aukeratzeko eta irudikatzeko 
prozesua. 

 Egituratze operazioak: ainguraketa diskurtsiboan oinarrituta, 
testuaren gertakizunen eraikuntza prozesua. 

 Testuratze operazioak: hizkuntza unitateen antolaketa diskurtsibo 
eraginkorra, zeinek kohesio, konexio eta modalizazio alderdiak 
jokoan jartzen dituen. 

 Egile honek, beraz,  testuratze mekanismoen artean sartzen du 
kohesioa.  

Ildo beretik, Schneuwly-k, Rosat-ek eta Dolz-ek (1989: 43) 
horrelako eskema baten bitartez irudikatzen dute kohesioa eta konexioaren 
arteko ezberdintasuna: 
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Kohesioa

    N... Er...... N          N... Er...... N          N... Er...... N          N... Er...... N 

 

             PE                         PE                           PE                          PE 

 

Konexioa

N = nozioa          ER = erlazioa          PE = proposizio egitura    
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Egile horientzat kohesioa gaiaren garapena eta azpigaien artikulazioa 
gauzatzen laguntzen duen mekanismoa da, eta kohesioa eta konexioaren 
arteko ezberdintasuna horrela azaltzen dute: 

 Kohesioak proposizio egituretako osagaien kateatzea eta 
sareratzea du helburu. 

 Konexioak proposizio egituren kateamendua  eta atalketa 
bideratzen du. 

Koherentziaren eta kohesioaren arteko bereizketa mantentzen dute 
testua ikuspegi kognitibotik aztertzen duten ikertzaileek ere, bai 
informazioaren prozesatze bezala (Beaugrande eta Dressler, 1981; 
Beaugrande, 1984), bai planifikazio erara ulertuta (Adam, 1990, 1992), bai 
ulermen edo oroimen gisa (Kintsch eta Van Dijk, 1978), baita ekoizpen eta 
interpretazio moduan ere (Brown eta Yule, 1993) ulertuta. Bronckart-en 
(1996) ikuspuntutik bi mekanismo motaren eskutik datorkio testuari bere 
koherentzia: testuratze mekanismoetatik (konexioa eta kohesioa) eta 
kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoetatik; lehendabizikoek 
koherentzia tematikoa ematen diote testuari, eta bigarrenek koherentzia 
pragmatikoa.  

Testua definitzeko orduan, Adam-ek (1990: 109) esaten du produktu 
konexionatua, kohesionatua eta koherentea dela. Hori dela eta, kohesio-
koherentzia bikote klasikoa alde batera utzi eta, deskripzio linguistikoen 
eskakizunei soilik erantzuteko, multzo konplexuago baten beharra dagoela 
dio, bertan egongo dira konexioa, kohesio-progresioa eta koherentzia-
pertinentzia. 

Baina testu bati kohesioa ematen dioten elementuak linguistikoki 
oraindik ere hobeto deskribatu ahal izateko, bi kohesio motaz mintzatzen 
da Bronckart (1996) bere azken lanean: izen kohesioa eta aditz kohesioa. 
Bereizketa hau oso interesgarria iruditzen zaigu gure ikerketarako, 
kohesioa lortzeko erabiltzen diren elementu linguistikoen artean 
ezberdintzea ahalbidetzen digulako.  
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1.2.1. Izen kohesioa eta aditz kohesioa 

 

Testuratze mekanismoen artean hiru multzo bereizten ditu 
Bronckart-ek (1996): konexioa, aditz kohesioa izen kohesioa.  

Konexio mekanismoek agerian jartzen dituzte testu baten antolaketa 
maila ezberdinen artean dauden harremanak (Bronckart, 1996: 268). 
Hainbat funtzio izan dezakete: 

a) Segmentatze funtzioa: testua osatzen duten zati ezberdinak 
bereizten laguntzen dute, eta zati horiei dagozkien diskurtso 
moten adierazgarri izan daitezke. 

b) Balizatze edo mugatze funtzioa: sekuentzia baten  edo beste 
planifikazio motaren baten faseen arteko artikulazio puntuak 
marka ditzakete. 

c) Itxuratze funtzioa: esaldi sintaktikoak sekuentzia baten edo beste 
planifikazio motaren baten barruan nola sartzen diren azal 
dezakete konexio mekanismoek. 

d) Alborakuntza, koordinazio eta mendekotasun funtzioa:  konexio 
mekanismoek esaldiak era ezberdinetara lotzen dituzte. 

Aditz kohesioak denboraren antolamendua eta prozesuen 
hierarkiazko antolamendua (egoerak, gertaerak eta ekintzak) bideratzen 
ditu. Predikatu segiden artean edo aditz sintagmen segiden arteko erlazioak 
ezartzen ditu. Eta sintagma horietan, aditzek eduki tematikoaren garapena 
ziurtatzen dute, progresio efektua sorraraziz. Aditzaren denbora eta 
laguntzaileen bitartez adierazten dira segiden arteko erlazioak eta segida 
bakoitzaren barneko jarraitasun edo ez jarraitasuneko harremanak. 
Larringanek (1998b: 93) gogoratzen duen bezala, denbora morfema horiek 
elkarren mende egon daitezke aditz lexemekin, adberbioekin eta testu 
antolatzaileekin. 

Aurretik egindako lan batean, Bronckart-ek (1984b) garrantzi handia 
ematen die aditzei testuen eta diskurtsoen antolaketan duten eraginagatik. 
Kohesio mota hau aditz lexemen eta denboraren aukeraketaren bitartez, 
batez ere aditz laguntzaile eta flexioaren bitartez, adierazten da. Aditz 
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denboraren funtzionamenduari buruz egin diren lan batzuk Dolz-en (1987, 
1990) eskutik etorri zaizkigu; egile honen esanetan aditzaren denborak bi 
eratara eragiten du testuen kohesioan: alde batetik  “assurent la progression 
entre les différents ‘points de vue’ et les différents ‘repérages’ à l’intérieur 
du texte grâce à l’alternance des déterminants du verbe” eta bestetik 
“assurent la conservation et la reprise du même ‘plan’ grâce aux 
phénomènes de récurrence” (Dolz, 1987: 173). Euskarari dagokionez, 
aipatzekoa da Plazaola Giger-en (1993) ekarpena hiru testu motatan 
erabiltzen diren aditz formak aztertzen dituenean. 

Aditz kohesioa testu errealetan aztertzeak, aditzek eta beren 
determinatzaileek testu eta diskurtsoen antolaketan hartzen duten benetako 
balorearen behaketa bideratzen du. 

Izen kohesioaren zeregina bikoitza da, alde batetik testuan zehar gai 
edo pertsonaia berriak aurkeztea, eta bestetik, gai edo pertsonaia horien 
berreskurapena ziurtatu eta antolatzea. Xede hori betetzeko erabiltzen diren 
hizkuntza baliabideen artean oso garrantzitsuak dira anaforak4. 

Oro har, esan daiteke izen kohesioak bi elementuren artean dagoen 
“erreferentziakidetasuna” adierazten duela, eta harreman hori kate 
anaforikoetan  edo segidatan antolatutako sintagma nominal edo 
izenordainen bitartez antzematen dela. Dena dela, aipatu den 
erreferentziakidetasun5 horrek itxura ugari har dezake. Batzuetan identitate 
erreferentzialean oinarritutako harremana izan daiteke, adibidez: 

 
(1.45) Azkenean, heldu zen bere etxera. Etxea ipar haizetik babestua zegoen. 

 

Baina beti ez da horrela gertatzen, eta elementuen artean oso 
harreman mota konplexuak sor daitezke: 

 
(1.46) Miren arbola baten ondoan eseri  zen. Adarrek gerizpe ederra egiten 

zuten. 

                                           
4 Anafora hitza zentzu orokorrean erabilita dago, fenomeno anaforiko zein kataforikoak izendatzeko. 
5 Hurrengo kapituluan tratatuko da zehaztasun handiagoarekin termino honen inguruan sortzen den 

korapiloa. 
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Anaforak dira izen kohesioa bideratzen duten unitaterik 
garrantzitsuenak. Bi eratakoak izan daitezke: 

 Anafora pronominalak: pertsona izenordainak, erakusleak, etab. 

 Anafora nominalak: mota ezberdinetako segmentu nominalak6, 
errepikapenak, determinazio marken bitartez sortutakoak, etab. 

Dena dela, guretzat anafora zer den mugatzen ahaleginduko gara 
hurrengo kapituluan. 

 

 

1.2.2. (Testu generoak ea diskurtso motak)Diskurtso motak eta 
kohesioaren eraikuntza ezberdina 

  Testuak berbazko jarduera kokatuak izanik, hau da ekoizpen-testuinguru 
jakin bati lotuak, haren paremetroeetatik bildutako ezaugarriak islatzen 
dituzte, ondorioz, testuinguruen arabera testu era ezberdinak ekoitz 
daitezkeenez, egile askok testu motei buruz hitz egiten dute. Baina testuak 
sailkatzen hasi orduko arazo ugari sortzen dira, testua unitate 
konplexuegiadelako sailkapen barruan sartzeko. Ondorioz diskurtso motak, 
testu motak, diskurtso generoak, testu generoak, bezalako izendapenak 
aurkituko ditugu.  

Ikerlan honen azterketaren ardatzetako bat testua izanik, eta zehazki 
eskolan lantzen diren generoak. Hurengo kapitulu batean azalduko dugun 
bezala, testu generoei buruz hitz egingo dugu, komunikazio-egoeraren 
arabera askotariko testuak sor daitezkeelako, eta horrenbestez, mintza 
jarduerak beste testu genero egon daitezkeelako.  

Erregulartasunak bilatu nahi baditugu diskurtsora jo behar dugu; testu 
bakoitzaren barruan diskurtso mota ezberdinak tartekatu daitezke, baina 
diskurtso  mota horiek testu generoak baino mugatuagoak direnez errazago 

                                           
6 Erabili dugun bibliografian jatorrizko terminoa sintagme nominal da, eta bere barnean izen bat duen 

sintagma adierazteko erabiltzen dute. Lan honetan, nahiago izan dugu segmentu nominal edo sintagma 
nominal adierazpideak erabiltzea, izen sintagma erabiliz gero horren barruan izenordaina ere sartuko 
bailitzateke. Segmentu nominal horretan determinatzailea ere egongo litzateke, eta batzuetan, baita 
elementu atributiboak ere. 
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sailka daitezke multzotan. Oro har, bost multzo hauetan biltzen dira 
diskurtso motak: deskripzioa, azalpena, narrazioa, instrukzioa eta argudioa.  

Hortaz, testua eta diskurtsoa bereizten dira, baina ez gauza ezberdinak 
balira bezala, baizik eta elkarren osagarriak. 

Genero nozioa antzinatik datorkigu. Greziako tradizioan aurkitzen 
dugu dagoeneko generoen sailkapena. Literaturari dagokionez, oso ohikoak 
dira generoen araberako sailkapenak, nahiz eta irizpide ezberdinen arabera 
egin daitezkeen: itxura eta edukiari erreparatuz (balada, elegia, komedia...), 
errealitatea irudikatzeko moduaren arabera (erromantikoa, errealista...), 
testuen egituraren arabera (fantasiazko lana, autobiografia...),... 

Literaturaren esparrutik kanpo ere erabili izan da genero nozioa. 
Charaudeau-k eta Maingueneau-k (2002) eskaintzen digute semiotika, 
diskurtsoaren analisia eta testuen analisiaren ikuspegitik nozio horrek izan 
duen erabilera. Egile horiek dioten bezala, definizio ezberdinak agertuko 
dira abiapuntu teorikoaren arabera.  

Ikuspegi funtzionaletik, ekoizpenak komunikazio egintzaren arabera 
sailka daitezke. Hemen kokatuko litzateke Jakobson-en (1963) sailkapena: 
funtzio emotiboa, konatiboa, fatikoa, poetikoa, erreferentziala eta 
metalinguistikoa. Baita Halliday-k (1973) proposatutakoak ere: funtzio 
instrumentala, interpertsonala, elkarreraginezkoa, heuristikoa, 
imaginatiboa, ideazionala, etab., eta baita Brown eta Yule-n (1993) 
transakzio eta elkarrekintzazko funtzioak ere.  

Benveniste-ren (1966) ikuspegi enuntziatibotik diskurtso eta 
historiaren arteko oposaketa azpimarratzen da. Ikuspuntu horren arabera, 
beste egile batzuk (Beacco eta Moirand, 1995) genero ezberdinak 
deskribatzen ahalegindu dira, horretarako, testuen ezaugarri formalei 
erreparatuz eta gehien errepikatzen zirenak bilduz. 

 Testuaren ikuspuntutik ezaguna da Adam-en (1992, 1999) 
proposamena, Bakhtine (1979), Werlich (1975) eta Van Dijk-en (1978) 
ideiak txertatzen dituena. Testuen antolakuntzan oinarrituz, esaldia eta 
testuaren artean egongo litzatekeen sekuentzian jartzen du arreta; horrela, 
posible litzateke sekuentzia mota prototipikoak bereiztea: narratiboak, 
deskriptiboak, argudiozkoak, ...  
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Komunikazioaren ikuspegitik Bakhtine-k (1979) generoak berbazko 
elkartrukearen izaera komunikatiboaren mende daudela uste du. Ondorioz, 
egile horrek lehenengo mailako generoak (eguneroko bizimoduan sortzen 
direnak) eta bigarren mailakoak (egoera formal era instituzionaletan 
sortutakoak) bereizten ditu.  

Maingueneau eta Cossutta-rentzat (1995) helburu bat betetzeko 
erabiltzen diren diskurtso motak identifikatzea eta deskribatzea da kontua; 
diskurtsoaren ekoizpen esparru jakin baten baloreak zehaztea izango 
litzateke xedea.  

Charaudeau-rentzat (2000) diskurtsoen ezaugarriak ekoizpen egoerak 
baldintzatutakoak izango dira; hau da, ekoizpen egoera horren baldintzek 
zuzenean eragingo dute ekoizpenen antolaketa diskurtsibo eta formalean, 
diskurtso generoak egoerazko generoak baitira.  

Honen guztiaren ondorioz, lehen esaten genuen bezala, izendapen 
ugari aurkituko dugu. Adam-ek (1999)  generoak eta testu motei buruz hitz 
egingo du; Bronckart-ek (1996) testu generoak eta diskurtso motei buruz; 
Maingueneau-k (1998) testu motak, hipergeneroa, eta diskurtso generoei 
buruz; Charaudeau-k (2000) genero eta egoeraren araberako azpi generoei 
buruz. 

Izen kohesioari dagokionez, unitate anaforikoen aukeraketa diskurtso 
motaren araberakoa izan daiteke. Adibidez, Bronckart-ek (1996: 275), 
frantsesaren kasuan behintzat,  kontakizunaren mundu eremuko 
diskurtsoetan hirugarren pertsonako anafora pronominalak izango direla 
nagusi dio. Azalpenezko mundu eremuan, ordea, lehenengo, bigarren eta 
hirugarren mailako izenordainak agertuko lirateke, batzuetan balore 
deiktikoarekin eta beste batzuetan balore anaforikoarekin. Diskurtso 
teorikoetan, izatez abstraktuagoak direnez, anafora gehiago agertuko 
litzateke, gehienetan erreferentziakidetasunean oinarritutako harreman 
konplexuetan.  

 

 

 

1.3. LABURBILDUZ 
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Orain arte esandakoa laburbiltzeko, egile horiek hemen interesatzen 
zaizkigun oinarrizko kontzeptuak nola azaltzen dituzten azpimarratuko 
dugu. 

Halliday eta Hasan-entzat testua erabilera unitate bat da. Esaldien 
bitartez (eta ez esaldiz osatuta) gauzatzen den esanahiaren unitate bat da, 
hau da, unitate semantikoa. 

Testutzat har dezagun, esaldi hurrenkera batek ehundura izan behar 
du, eta hau bi bidetatik lortzen da: erregistroaren bitartez (testuaren eta 
testuinguruaren arteko harremanak) eta kohesioaren bitartez (testuaren 
barneko harremanak). 

Kohesioari dagokionez, egile hauentzat bi elementuren arteko erlazio 
bat da. Erlazio hori sortzen da diskurtsoko elementu baten interpretazioa 
beste elementu baten mende dagoenean. Batak bestea aurresuposatzen du, 
eta ezin da deskodifikatu aurresuposatutako elementu horretara jo barik. 
Kohesio erlazio hau endoforikoa da beti, testuko bi elementu lotzen 
dituelako, eta marka esplizituen bidez gauzatzen da.  

Kohesioak testuaren bi zatiren arteko jarraitasuna adierazten du, eta 
ezinbestekoa da testu bat ehundua gerta dadin. Testuaren kohesio markek 
konexio semantikoak sorrarazten dituzte eta ez estrukturalak. Horregatik 
hitz egiten dute testuari buruz unitate semantiko gisa. Ondorioz, testua 
testuinguru jakin batean eta helburu komunikatiboarekin erabiltzen denez, 
motza zein luzea izan daiteke, hitz bakarrekoa zein eleberri oso bat 
(Charolles eta Combettes 1999: 83). 

 Anaforaren terminoari dagokionez, erreferentziakidetasuna dagoen 
erlazioetarako gordetzen dute egileek, esate baterako erreferentzia, ordeztea 
eta elipsiaren kasuetarako, baina hauek ez dira Halliday eta Hasan-ek 
(1976) kohesioa lortzeko bereizten dituzten bide bakarrak; bost kategoria 
ezartzen dituzte erlazio kohesiboen artean, horietako batzuk gramatikalak 
dira eta beste batzuk lexikalak, baina denak aurresuposizioan 
oinarritutakoak. Hona hemen eskema batean bilduta: 

 

KOHESIO GRAMATIKALA: 

1. Prozedura semantiko edo lexiko-gramatikalak: 
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a) Erreferentzia: 

• Pertsonala: lehenengo eta bigarren pertsonako izenordainak; hirugarren 
pertsonako izenordainak. 

• Erakusleena 

• Konparaziozkoa: partikularra; orokorra 

b) Ordeztea: 

• Izenaren ordeztea 

• Aditzaren ordeztea 

• Perpausaren ordeztea 

2. Prozedura gramatikalak: 

c) Elipsia: 

• Izenaren elipsia 

• Aditzaren elipsia 

• Perpausaren elipsia 

d) Juntadura 

KOHESIO LEXIKALA: 

3. Prozedura lexikala: 

e) Kohesio lexikala: berreskuratzea (normalean artikulu edo erakusle baten 
laguntzaz); kokatzea. 

 

Bestalde, egile hauek ez dute kohesioa eta koherentzia ezberdintzen, 
kohesioa oso zentzu zabalean interpretatzen dutelarik. 

Slakta izan zen kohesioa eta koherentzia bereizi zituen lehena, 
kohesioa testuaren mailari lotu zion eta koherentzia diskurtsoaren mailari. 

Ondoren, beste egile batzuek kohesioa eta konexioa bereizi izan 
dute, kohesioaren nozioa jarraitasun tematikoaren fenomenoarentzat gorde, 
eta gainerako markak konexio izen pean bilduz. Horrela, hiru termino 
ezberdin izango genituzke: koherentzia, kohesioa eta konexioa. Eta hau 
izango da, hain zuzen ere, guk hartuko dugun ikuspegia. 
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Kapitulu honekin bukatzeko, horrela laburbil ditzakegu punturik 
garrantzitsuenak: 

1. Kohesio eta koherentzia hitzak baliokideak dira autore batzuengan, 
termino bata edo bestea aukeratzen delarik testuaren jarraitasuna 
aztertzeko erabiltzen den ikuspuntu edo korrontearen arabera. 

2. Gaur egun garbiagoa dirudi, eta oro har onartuta dago, koherentziaren 
eta kohesioaren artean egiten den bereizketa. Kohesioa koherentzian 
eragiten duen elementu bat da. 

3. Testuaren analisia egin nahi izanez gero, unitate linguistikoak aztertu 
behar dira, eta deskripzio linguistiko horren beharrei erantzuteko egokia 
dirudi koherentzia, kohesioa eta konexioa banatzea. 

4. Testuaren kohesioa bermatzen duten elementuen izaera ezberdina 
izanik, egokia dirudi bi azpimultzo bereiztea: izen kohesioa eta aditz 
kohesioa.  
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2. Kapitulua 

 

 

 

 

 

ANAFORA, KOHESIOGILE BAT 
 

Aurreko kapituluan dagoeneko aipatu dugun moduan, anaforak dira 
izen kohesioa bideratzen duten unitaterik garrantzitsuenak, haiei dagokie, 
besteak beste, testuaren informazioaren antolaketa. Baina, zer da anafora 
bat? Nolako unitatea da? Nola funtzionatzen du? Zein harreman mota 
adierazten du elementuen artean? Egundokoa da gai honen inguruan 
dagoen bibliografia, baina ugari bezain anitzak dira gaiari ekiteko 
ikuspuntuak. Ez dago adostasunik, ez definizioa emateko orduan, ez 
harremanaren mota zehazteko orduan, ezta mota ezberdinak finkatzeko 
orduan ere.  

Gure xedea ez da teoria berri bat eraikitzea edo anaforaren inguruan 
egin den guztiaren errebisio bat egitea. Helburua xumeagoa da; egin nahi 
dugun ikerketarako ezinbestekoa zaigu egoera nahasi horren aurrean 
sortzen den buruhaustea gainditu, eta gauzak zertan diren ikustea. 
Horregatik, emankorrenak izan daitezkeen ikuspuntuetara hurbilduko gara, 
joera bakoitzeko ezaugarri eta egile esanguratsuenak ezagutzeko. 

Anafora hitzaren azterketa  etimologikora jotzen badugu, grekoko 
anaphorá hitzan bilatu behar dugu jatorria. Bi osagai biltzen ditu bere 
baitan : aná- eta  -phora. Horien esanahiaren argibidea hiztegian bilatzen 
badugu, ikusiko dugu aná- aurrizkiak esanahi bat baino gehiago izan 
dezakeela, eta horietako bat “atzera itzultzea” dela: “hacia atrás o vuelta” 
(Mª Moliner, 1977); phora osagaiari dagokionez, norabait bidaltzen duela 
adierazten du “que reenvía a..”.. Hortik datorkigu anaforiko hitza.  
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Gramatika tradizionalean balore anaforikoa izenordainekin lotuta 
agertzen da gehienetan. Halere, izenordainen artean batzuk benetako 
ordezkoak dira, eta beste batzuk, berriz, deiktikoak, 1. eta 2. pertsonak 
bezala. Izenordain anaforikoen kasuan gertatzen ez den bezala, izenordain 
deiktikoen kasuan, partikula horiek ez ditugu erabiltzen aurretik esandakoa 
berraipatzeko edo ordezkatzeko. 

Bestalde, diskurtsoaren ikuspegitik, izenordainak aurretik esan den 
zerbait berraipatzeko balio dutenak baldin badira, zer gertatzen da 
aurrekaria izenordaina ez den zerbaiten bitartez berraipatzen dugunean?, 
esate baterako: 

 
(2.1) “Itsasoan organismo mota desberdinak aurki daitezke beren 

konplexutasun mailaren arabera eta bizi direneko sakontasunaren edo 
kostatik dagoen distantziaren arabera. Bizi direneko sakontasunari 
dagokionez, itsasoko izakiak honela sailkatzen dira: planktona ..., 
nektona ..., bentosa ... (García Azkoaga, 1999:    Natur Zientziak DBH-
1, Ibaizabal, 1996: 95) 

 

Gainera, aurreko definizioetan ordenarekiko lotura nabaritzen da, eta 
ordena hori beti eskumatik ezkerrera balitz bezala aipatzen da. Baina zer 
gertatzen da termino batek aurreko batera bidali beharrean hurrengora, edo 
diskurtsoan oraindik agertzeke dagoen batera bidaltzen gaituenean?, 
adibidez: 

 
(2.2) Instrumentu hauek entzuten ziren: gitarra, pianoa eta tronpeta. 

Jendearen zurrumurrua, aldiz, ez zen gureganaino iristen. 

 

Euskarari dagokionez, Chomsky-ren (1980, 1981) ekarpenaren 
eraginez, gramatika sortzaile transformazionalaren ikuspuntutik heldu zaio 
izenordain anaforikoen gaiari (Rebuschi, 1986; Salaburu, 1986). Ondorioz 
elkar, X-en burua edo izenordain genitiboen bezalako partikulek (B 
elementua) aurrekari bat (A elementua) behar dutela txertaturik dauden 
perpausean, eta uztartuak direla esango da, A eta B erreferentziakideak 
direlarik. Hauxe izango da, hain zuzen ere,  Uztarduraren Teoriaren 
ezaugarri bat. Bestalde,  izenordain anaforikoak ongi deskribatuta agertzen 
zaizkigu EGLU Ien (1985). 
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Baina bi elementuren arteko erlazio horrek batzuetan esaldiaren 
esparrua gainditzen du (2.1) adibidean gertatzen den bezala. Kasu horretan 
bi elementuen arteko harremana ez da sintaktikoki erabakitzen. Sarritan, 
testua bera izan behar dugu kontuan. Dimentsio hori kontuan hartuz  
Zabalak (1996), erabilera pedagogikoaren ikuspuntutik eta testu 
teknikoetan oinarriturik, testu batean ager daitezkeen lotura tematikoak 
aztertzen ditu; egileak lotura eta progresio tematikoa lortzeko erabiltzen 
diren estrategia batzuk, eta erreferentzia eta inferentzia kateetan parte 
hartzen duten elementuen jokaera azaltzen du. Aplikazio didaktikoaren 
ikuspegitik ere ekin zaio anaforen azterketari; Sainzek (2002) azalpen testu 
entziklopedikoetatik abiatuta aztertzen ditu elementu horiek. 

Maila sintaktikoan agertzen diren erlazio anaforikoak uztartuak dira, 
eta dagoeneko ongi deskribatuta agertzen zaizkigu gramatika guztietan. 
Baina, zer gertatzen da (2.1) adibideko bezalako anafora ez uztartu edo 
askeekin?; sintaxiak ezin ditu azaldu eraikuntza ez uztartuak. 

Anafora aske deituko ditugun horiek dira, hain zuzen ere, zailenak 
zedarriztatzen, oso modu ezberdinekoak izan daitezkeen erlazioak 
aurkituko baititugu aurrekariak eta adierazpide anaforikoen artean, are 
gehiago apropos sortutako enuntziatuak alde batera utzi eta benetako 
testuetan murgiltzen baldin bagara. 

Lan honetan funtzionamendu testual eta diskurtsibotik abiatuko 
garenez, erlazio mota horiek izango dira ikerketaren ardatza, eta ikuspuntu 
horretatik, beraz, anaforaren kontzeptua zabaldu egingo zaigu.  

Gaur egun, eta bereziki beste hizkuntza batzuetan, sintaxiaren mailan 
funtzionatzen duten anaforen esparrua gainditu eta anafora aske bezala 
funtziona dezaketen beste adierazpide askoren azterketari ekin dioten 
ikerketak aurkitzen ditugu. Aipatzekoak dira, besteak beste, Charolles 
(1978, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994, ...), Descombes-Dénervaud eta 
Jespersen (1992), Kleiber (1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1997, 1999, ...), 
Corblin (1983, 1985, 1987), Berrendonner (1981, 1983, 1986) edo 
Reichler-Béguelin (1988, 1989) bezalako adituen lanak.  
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2.1.  TERMINOLOGIARI BURUZKO XEHETASUN 
BATZUK 

 

Anaforaren gaia jorratzen duen bibliografian terminologia ezberdina 
aurkitzen dugu bere inguruan sortzen diren fenomenoak izendatzeko; izan 
ere, sarritan, hurbilbidearen arabera, egile batetik bestera hitz ezberdinak 
erabiltzen baitira. Gauzak horrela, aurrerantzean erabiliko dugun hiztegia 
finkatu beharrean gaude, eta horrenbestez gai honen inguruan erabili izan 
den terminologia ezberdinaren nondik norakoa argitzeko ahalegina egingo 
dugu jarraian datozen lerroetan. 

 

 

2.1.1. Anafora, katafora, diafora, anakatafora... 

 

Lotura erreferentzialean oinarriturik, Maillard-ek (1974) eskaintzen 
duen definizioaren arabera, adierazpide bat anaforikoa izango da aurretik 
aipatutako enuntziatu bati erreferentzia egiten dionean, hots, edozein 
enuntziazio zati anaforikoa da baldin eta “s’il suppose l’enoncé 
antécédent”. Definizio horren arabera anafora ezkerreranzko erlazioa 
izango da. Baina lotura erreferentzialaren norabidea eskumarantz ere izan 
daitekeenez, adierazpide batek atzetik datorren segmentu bati egiten badio 
erreferentzia, katafora izena erabiltzen du egile honek.  

Maillard-ek diafora terminoa erabiltzen du fenomeno biak biltzeko, 
baina Kesick-ek (1989) anakatafora terminoa erabili izan du fenomeno bi 
horiek adierazteko.  

Gure lanerako, alde batera utziko dugu autore hauek erabiltzen duten 
terminologia. Bestalde, diafora izendapena dela eta,  termino hori oso 
egokia izan arren, eta anaforizatzailea eta anaforizatu den elementuaren 
artean ordena erlazio bat dagoela onartu arren, lan honetan, bai anaforarena 
bai kataforarena berez fenomeno berdinak direnez, biak anafora 
terminoaren pean bilduko ditugu, hitz hori termino orokor bezala erabiliko 
dugularik.  
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2.1.2. Exofora, endofora 

 

Halliday eta Hasan-en lanera jotzen badugu “endofora” eta “exofora” 
bezalako terminoak aurkituko ditugu, eta beti erreferentziaren ideiari lotuta: 
“There are certain items in every language which have the property of 
reference, in the specific sense in which we are using the term here; that is 
to say,  instead of  being interpreted semantically in their own rigth, they 
make reference to something else for their interpretation” (1976: 31).  

Horrela, egileek erreferentzia exoforikoa eta erreferentzia 
endoforikoa bereizten dituzte; lehendabizikoa testuinguruari lotuta egongo 
da eta bigarrena testuari. Azken horren barruan eta kohesiorako beste 
elementu batzuen artean anafora eta katafora bereizten dituzte. Ikuspegi 
horren balioa zalantzan jartzen dute Brown eta Yule-k (1993: 247), haien 
ustez zaila baita erreferentziakidetasun endoforikoa eta exoforikoaren 
arteko mugak bereiztea. Diotenez, informazioa prozesatzen duenak 
errepresentazio mental bat du, munduan existitzen duen zerbaitena kasu 
batean, diskurtsoak berak sortutako mundu batena bestean. Baina 
erreferentzia zein den zehazteko, bietan jo behar du buruan duen 
irudikapenera. 

Benvenisteren (1966) ildotik abiatuz, beste autore batzuek 
erreferentzia kontestuari dagokionean deiktiko hitza erabiliko dute, eta ez 
exofora. Hona hemen ematen duten definizioa: “unités linguistiques dont le 
fonctionnement sémantico-référentiel (...) implique une prise en 
considération de certains des éléments constitutifs de la situation de 
communication”. Ondorioz, deiktiko izenpean biltzen dira enuntziazio 
egoeraren lekua, denbora edo pertsona adierazten dituzten adierazpideak, 
hau da, kotestutik kanpo dauden pertsona, lekuak eta denborak seinalatzeko 
erabiltzen diren adberbioak eta lehenengo eta bigarren pertsonako 
izenordainak. 

Dena dela deiktiko hitz pean biltzen diren unitate linguistikoak 
ezberdinak izan daitezke egileen abiapuntuaren arabera. Batzuek pertsona 
eta leku-denborazko adierazpideentzat gordetzen dute, baina beste batzuek 
leku-denborazkoentzat bakarrik erabiltzen dute. 

Oro har, esan daiteke unitate anaforiko eta deiktikoaren arteko aldea 
hauxe dela: lehenengoaren erreferentea edo erreferenteraino iristeko 
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adierazpidea testuan bertan (kotestuan) aurki dezakegula; bigarrenean, 
ostera, erreferentea komunikazio egoeran bilatu behar dela (testuinguruan). 

Hala eta guztiz ere Ehlich-en (1982) edo Prince-ren (1981) ikuspegi 
kognitibistatik anaforari buruz hitz egin daiteke erreferentea kotestutik 
(testuinguru linguistikotik) kanpo egon arren solaskideentzat ezaguna 
denean, eta horrenbestez, inferentziaz eskura daitekeenean. Unitate bat 
deiktikoa dela esango dute diskurtsoaren unibertsoan erreferente berriren 
bat sartzen denean. Dektikoa, beraz, erreferente berria litzateke eta 
anaforikoa nabarmentzen dena.  

Beste egile batzuek memoriazko deixiari buruz hitz egiten dute 
(Fraser eta Joly, 1980). Kasu honetan, posible litzateke ez kotestuan, ez 
testuinguruan erreferenterik ez duten sintagma erakusledunak deiktikoen 
artean sartzea.  

Narrazio batzuetan horrelako enuntziatuak aurki ditzakegu:  

 
(2.3) Peru eta Mari aspaldian joaten ziren herri hartara beraien gurasoekin 

oporrak igarotzera [...] (NE-H-9) 

 

Erakuslearen erabilera horrek enpatia efektua sortzen du 
enuntziatzailearekiko. Kleiber-en (1990a: 163) ustetan horrelako 
adibideetan agerian jartzen dena da subjektuaren “pensée indexicale” 
deritzona. Erakuslearen erabilera horren bitartez ekoizleak adierazten duena 
hauxe da: esperientzian oinarritutako harremana duela sintagma 
erakusledun horretan agertzen den izatearekin. Erabilera honek kausazko 
harreman zuzena adieraziko luke, eta, bereziki, solaskiderik ez dagoen 
egoeratan eta zeharkako diskurtso askean agertuko litzateke. 

Maingueneau-ri (1987: 28) dagokionez, deixi diskurtsiboari buruz 
hitz egiten du, eta horren arabera, kontuan hartu beharko litzateke diskurtso 
genero1 bakoitzari dagokion komunikazio-egoera. 

                                           
1 Maingueneau-k (1998) diskurtso-generoei buruz hitz egiten du, eta ez diskurtso-motei buruz Bronckart-

ek (1996) egiten duen moduan. 
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2.1.3. Anaforizatua, anaforizatzailea, berrartzea 

 

Termino orokor gisa erabilita, anaforak elementu bat aurretik edo 
atzetik aipatu den beste batekin harremanetan jartzen duen fenomenoa 
adierazten duenez, batzuetan zilegi dirudi aurrekariari buruz hitz egitea, 
baina beste batzuetan atzera jo behar dugunez beste elementuaren bila, 
atzekariari buruz ere hitz egin beharko genuke. Kasu batean zein bestean, 
berreskuratua izan den terminoari buruz hitz egiten dugunean 
anaforizatuari buruz hitz egin dezakegu. Era berean, aurrekari edo atzekari 
hori berreskuratzeko erabiltzen den adierazpide anaforikoari,  
anaforizatzaile deituko diogu.  

Hitz horietaz gain, berrartze hitza ere erabiliko dugu aurrekaria (edo 
anaforizatua) berreskuratzeko zentzuarekin. Hala eta guztiz ere, batzuetan, 
erlazio anaforikoa ezar daitekeela aitortu arren, ezin dugu zehatz-mehatz 
berrartzeari buruz hitz egin. Hori da, hain zuzen, elipsiaren kasua:  

 
(2.4) Mirenek sagarrak bildu ditu. Bihar merkatura eramango ditu Ø 

 

Beste egile batzuek, Reichler-Béguelin-ek (1988) kasu,  “berrartze” 
terminoa baino, nahiago dute “oroitzapen informatibo” terminoa; 
lehendabizikoa anaforaren ikusmolde bitarrari lotuta erabiltzen baita 
gehienetan. Jarrera horren arabera elementu baten erreferentzia zentzua 
jakin nahi izanez gero, ezinbestekoa da testuan agertzen den aurrekarira 
jotzea. Ondorioz,  anafora elementu aitzindari horren berrartzea izango 
litzateke. 

Dena dela, lan honetan “berrartze” hitza  bere zentzu zabalenean 
erabiliko dugu, hau da, aurrekaria testuan aktualizatzeko2 erabiltzen den 
adierazpidea izendatzeko, eta  alde horretatik, “anaforizatzaile” 
izendapenaren baliokide gisa erabiliko dugu. 

 

                                           
2 Aktualizatzea: enuntziazio egintza baten objektu izatea (Berrendonner, 1983: 217) 
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2.2. ANAFORA ETA IDENTITATE ERREFERENTZIALA  
 

Argitu beharreko beste termino bat erreferentziakidetasunarena da. 
Oraindik ere horrelako definizioak aurkitzen ditugu anaforari buruz: “Es un 
tipo de relación que se da entre  dos elementos de un mismo texto: uno, 
normalmente un sintagma nominal, que podemos llamar antecedente, y 
otro, normalmente un pronombre, que refiere a lo mismo que refiere el 
sintagma nominal”. (Aznar et al., 1991: 32)  

Erreferentziakidetasunean oinarrituta dugu Alberdik (1996: 46) 
ematen duen definizioa ere: “Askotan gertatzen da testuan lehendik agertua 
den elementu bati, hurrengo perpausean edo paragrafoan, berriro 
erreferentzia edo aipamena egitea. Aipamen edo erreferentzia horrexek 
ematen dio, horretara,  lotura edo kohesioa testuari”. 

Definizio hauek izenordainen kasuan balio dute edo, baita ere, 
termino bien artean erreferentziakidetasuna dagoenean. 

 
(2.5) Ura oso garrantzitsua da gure bizitzan. Bera / hura da gure gorputzaren 

osagairik nagusiena. 

 

Bera edo hura izenordainek berez ez dute zentzurik edo erreferentzia 
jakinik, ura terminoarekin erlazionatuz gero hartzen baitute esanahia. 

Gogora dezagun nola definitzen duen Corblin-ek (1985: 178)  
erreferentziakidetasuna: “Relation symétrique d’identité référentielle entre 
des termes interprétables indépendamment l’un de l’autre”.  Baina egile 
honentzat erreferentziakidetasuna anafora kasu partikular bat besterik ez 
litzateke izango.  

 Erlazio anaforikoak ez du derrigorrez simetrikoa izan behar. Hau da, 
aurrekariaren erreferentea eta adierazpide anaforikoaren erreferenteak ez 
dira beti berdinak izango. Adibidez: 
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(2.6) “UHOLDE batek Blayaisko (Gironde departamendua) zentral 
nuklearreko aktibitateen gelditzera behartu du zenbait astetarako. Urak 
Bordeleren ondoko zentralaren zati oso bat estali zuen abenduaren 27an 
gauean eta goizaldean izaniko ekaitzaren ondorioz”. . (EGUNKARIA, 
2000ko urtarrilak 7, 11. or.) 

 

Uholde hitzak errealitate batera garamatza eta ura hitzak beste 
batera. Hitz horiek duten erreferenteak, beraz, ezberdinak dira nahiz eta 
bien artean nolabaiteko erlazioa ezar dezakegun. Baina ezin dugu esan 
erreferentziakideak direnik. Gauza bera gertatzen zaigu hurrengo 
adibidean; haritza eta adarra bi gauza ezberdin dira nahiz eta bata 
bestearen zati izan: 

 
(2.7) Miren nekatuta zegoen eta haritzaren ondoan etzan zen. Adarrek 

gerizpe atsegina egiten zuten. 

 

Bestalde, kasu batzuetan erreferentziakidetasuna egon arren, ezingo 
dugu esan bi elementuen artean erlazio anaforikoa dagoenik. Adibidez: 

 
(2.8) Ibarretxek bere agintaldiaren urte bukaerako lehendabiziko diskurtsoa 

irakurri zuen. EEAko lehendakariak esan zuenez... 

 

Adibide honetan lehendakaria hitzak pertsona jakin bati egiten dio 
erreferentzia, eta dugun jakintza komunari esker ez dugu informazio 
gehiagorik behar Ibarretxe izenarekin lotzeko. Termino biak 
erreferentziakideak dira, pertsona berberari egiten baitiote erreferentzia. 
Baina bigarren terminoa interpretatzeko, hau da, lehendakaria zein den 
jakiteko ez da beharrezkoa aurrekarira jotzea. Era berean, lehendabiziko 
terminoa bigarrenera jo barik interpreta dezakegu. Ez dago, beraz, erlazio 
anaforikorik termino bien artean. Kleiber-en (1988: 10) esanetan, anafora 
identifikatzeko orduan testuinguru linguistikoaren irizpidea hartzen badugu 
kontuan, ezin dira onartu anaforikoak ez diren erreferentziakidetasunak, 
alegia, era independentean interpreta daitezkeen adierazpidez osatuta 
daudenak; horrenbestez, adibide horretan autonomoak diren bi 
adierazpideren arteko erreferentziakidetasun erlazioa besterik ez genuke 
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izango (Kleiber, 1994: 22). Corblin-ek (1983) anafora aurresuposizionalak 
deitzen die anaforikoak ez diren erreferentziakidetasun hauei. 

Beste horrenbeste gertatuko litzateke izen bereziekin. Esango 
bagenu: 

 
(2.9) Ander eta Miren etorri dira. Ander pozik dago, baina Miren negarrez 

heldu da. 

 

Bigarren esaldiko izen bereziak eta lehendabiziko esaldikoak 
erreferentziakideak dira, baina bigarren posizioan agertzen diren Ander eta 
Miren, berez interpretatzen ditugu, aurreneko esaldira jo barik (Kleiber, 
1988: 3). 

Ondorioz, ezin ditugu anafora eta erreferentziakidetasun terminoak 
elkarrekin lotu, eta aurrekaria eta anaforizatzailearen arteko harremana ezin 
dela beti simetrikoa izan onartu beharko dugu. Batzuetan erlazio anaforikoa 
osatzen duten termino biek erreferentzia berdina izango dute, baina 
benetako ekoizpenen azterketa enpirikoak erakusten digunez, gehienetan ez 
da horrela gertatzen, eta hiztunak sortzen dituen ekoizpenetan oso erlazio 
konplexuak aurki daitezke. 

Bestalde, Charolles-ek (1993) edo De Mulder eta Tasmowski-De 
Ryck-ek (1997) agerian jarri duten bezala, erlazio anaforikoa 
erreferentziakidetasunean oinarritzeak arazo bat baino gehiago sorrarazten 
du, besteak beste, erreferente ebolutiboen kasuan, aurrerago ikusiko dugun 
bezala. 

 

 

 

2.3. ANAFORAREN IZAERA BITARRA: ANAFORA 
BERRARTZE ERREFERENTZIAL GISA 

 

Oro har, testuaren hizkuntzalaritzaren ikuspegitik egindako lanak 
anaforaren izaera bitarrean oinarrituta daude. Horren arabera, unitate bat 
interpretatzeko beste bat behar dugu, hau da, anafora kotestuan dagoen 
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aurrekari baten berrartze gisa ulertu behar da. Elkarren mende dauden bi 
elementu horien arteko lotura simetrikoa edo asimetrikoa izan daiteke, 
lehendabiziko kasuan erreferentziakidetasuna izango dugularik.  

Ikusmolde honetan oinarritutako ikerlanek, Milner-en (1982: 18) 
definizioa dute abiapuntutzat: “A eta B unitateak baditugu, bi unitate horien 
artean erlazio anaforikoa dago B unitatearen interpretazioa A unitatearen 
existentziaren mende dagoenean, eta mendekotasun hori hain handia denez, 
esan daiteke B interpreta daitekeela soilik, A unitatearen interpretazioa zati 
batean edo osotasunean berrartzen duen neurrian”. 

Bi ideia azaltzen zaizkigu definizio horretan: mendekotasun 
interpretatiboarena eta berrartze erreferentzialarena. Azken hau askoz ere 
zabalagoa den mendekotasun interpretatiboaren ideiaren barnean egongo 
litzateke.  

Charolles-en (1991: 209) esanetan, Milner-en definizio horrek 
berrartzea elementu ezberdinen gainean egitera garamatza: perpaus osoa, 
izen bat, termino bati asoziaturik dagoen adierazpide bat... 

Dena dela, Charolles-en iritzian berrartze erreferentzialaren ideia oso 
estua da, ez baitu ahalbidetzen elipsia fenomeno anaforikoen artean 
kokatzea. Mendekotasun interpretatiboaren ideia, ostera, zabalagoa da eta 
(2.11) bezalako enuntziatuak azaltzea baimentzen du. Anaforak 
mendekotasun interpretatiboaren ikuspuntutik behatzeak, esaldi mailako 
zein hizkuntzaren edozein elementu testual adierazpide anaforiko gisa 
interpretatzea ahalbidetuko luke. Horrela, adierazpide horien artean aurki 
genitzake izenordainak zein adjektiboak, mendeko perpausak, adberbioak, 
etab. Adibidez:  

 
(2.10) “Gureak bezalako hiri eta herrietan  pertsona batek 150 litro 

kontsumitzen ditu eguneko. Etxeko erabilera hori sektore-diagraman 
ageri den bezala banatzen da”. (Natur Zientziak DBH-2. Erein, 1996, 
180. or.; García Azkoagan, 1999) 

 
(2.11) “Jakingo duzunez, ura ez da beti puru-purua izaten; hainbat hondakin 

eduki ditzake disoluzioan edo partikula solidoak eraman. Batzuetan Ø 
oso zikina izan daiteke (euri zaparrada baten ondorioz, putzu batean, 
etab.) eta beste batzuetan badirudi Ø garden edo garbi dagoela”. (Natur 
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Zientziak. “Ostadar” Proiektua, Elkar-G.I.E., DBH-1, 1996, 85. or.; 
García Azkoagan, 1999)  

 
(2.12) “Lehenengo, urak dakartzan hondakinak bahetzen dira, burdinsare 

antzeko bahe batetik pasaraziz. Bertan gelditzen dira neurririk 
handienekoak”. (Natur Zientziak. “Ostadar” Proiektua, Elkar-G.I.E., 
DBH-1, 1996 B testua74. or.; García Azkoagan, 1999) 

 
(2.13) “Lurra gainerako planetetatik bereizten duena, beronek likido-egoeran  

daukan ur ugaritasuna da”. (Natur Zientziak. Ibaizabal, DBH-1, 1996, 
85. or.; García Azkoagan, 1999) 

 
(2.14) “Urtutako urak, tenperatura handiagotzeagatik dilatatu beharrean 

bolumena gutxitu egiten du eta dentsitatea gehitu 4º C-ra iritsi arte. 
Hortik aurrera, berotzen segitzen bada, handitu egiten da bere 
bolumena eta, ondorioz, bere dentsitatea gutxituz joango da, baina oso 
astiro”. (Natur Zientziak. Ibaizabal, DBH-1, 1996, 92. or; García 
Azkoagan, 1999) 

 
(2.15) “Tamaina handiko deposituetan, ura berriro geldotzen da, eta 

partikularik txikienak -limoak, lohiak- jalkitzen dira. Horiek gero 
laborantza lurretan erabil litezke ongarri gisa” (Natur Zientziak. Erein 
Proiektua, Oreka taldea-Quercus taldeak prestatuta, DBH-2, 1996, 192. 
or.; García Azkoagan, 1999) 

 

Milner-en definizioa zehaztu guran horrela dio Charolles-ek (1991: 
209): “il y a anaphore chaque fois que l’interpretation référentielle d’une 
expression n’est posible que par le truchement de celle d’une autre présente 
dans le cotexte3”. Erreferentziazko alderdiari dagokionez adierazpide 
anaforikoak osatugabeak izango lirateke, testuinguru linguistikotik isolatuta 
ezin baitira diskurtsoko objektu autonomo izan. 

Dena dela, gertakari semantikoaz gain, badugu gertakari sintaktikoa 
ere. Elipsiaren kasuan, esate baterako, fenomeno sintaktikoa zein 
semantikoa izango litzateke, mendekotasun gramatikala zein erreferentziala 
antzematen baitira bere baitan. 

                                           
3 kotestua = testuinguru linguistikoa; kontestua = hizkuntzaz kanpoko testuingurua  
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2.4. ANAFORA ETA DISKURTSOAREN EZAGUTZAZKO 
EDO MEMORIAZKO TRATAMENDUA 

  

Anaforaren irudikatze tradizionalaren arabera “Enuntziatuaren 
segmentu bati (normalean izenordaina edo izen sintagma zehaztua edo 
erakuslea [IS + -a; IS + erakuslea]) anaforikoa deritzo bere interpretazioa 
egiteko kate diskurtsiboan aurretik aktualizatu den segmentu batera jo 
beharra dagoenean”, baina Reichler-Béguelin (1988: 17) urrutirago joango 
da eta Berrendonner-ek erabili zuen “oroitzapen diskurtsiboaren” nozioa 
aipatuko du, anafora mota batzuk interpretatzeko orduan beharrezkoa dela 
azpimarratuz. Oroitzapen diskurtsibo hori, solaskideek kontzienteki 
konpartitzen duten jakintza multzoa izango litzateke (Berrendonner, 1983: 
230). 

Reichler-Béguelin-en (1988: 17) esanetan, sinpleegia da eskema 
bitarrean oinarrituta sortzen den definizioa, edo anafora eta katafora 
erreferentzia prozedurak direla pentsatzeak, horrek ez baitu aukerarik 
ematen prozesu psikolinguistikoak eta informaziozkoak behar bezala 
interpretatzeko. 

Egileak berak erabiltzen duen hurrengo adibidean bezala, erlazio 
anaforikoa ez da berrartze hutsa eta mendekotasun interpretatiboak oso 
paper garrantzitsua jokatzen du erlazio anaforikoak identifikatzeko orduan.  

 
(2.16) Il fallait entre autre chose que cette pauvre enfant allât deux fois le jour 

puiser de l’eau à une grande demi-lieue du logis, et qu’elle en rapportât 
plein une grande cruche. Un jour qu’elle était à cette fontaine, il vint à 
elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. (Perrault, 
contes, Folio, p.165) (Reichler-Béguelin, 1988: 18) 

 

Goian ikusten den bezala cette fontain adierazpide anaforikoak ez du 
aurrekari edo sorbururik, ez du berrartzen aurretik edo atzetik aipatu den 
ezer; halere, arrazonamendu inferentzialari esker sintagma hori anaforiko 
bezala interpretatzen dugu. Sarritan, beraz, erreferentea identifikatzeko 
beharrezkoa izango da enuntziazio testuingurura eta solaskideek komunean 
duten jakintza multzora jotzea. Dakusagunez, adierazpide anaforikoak ezin 
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dira beti berrartze gisa ulertu. Ondorioz Reichler-Béguelin-ek, oroitzapen 
erreferentzialari buruz hitz egitea proposatzen du, eta ez berrartze 
erreferentzialari buruz.  

Anafora, bada, informaziozko oroitzapenaren fenomenoa da egile 
honentzat, eta bertan parte hartuko lukete alde batetik testuak berak 
linguistikoki eraikitako jakinduriak, eta bestetik, eduki linguistikoetatik 
abiatuz atera daitezkeen eduki inferentzialek; hori egiteko, ezagutza 
lexikalak, kultur eta entziklopediazko aurrebaldintzak, gizarte jakin baten  
argudio toki  komunak, etab. behar dira. 

Behin eduki inplizituak ekoiztuz gero, oroitzapen diskurtsiboan 
integratzen dira, linguistikoki baliagarriak diren beste edukiekin batera 
(Reichler-Béguelin, 1988: 18). Horrela, bada, solaskideen elkarreraginaz 
konpartitutako ezagutza multzoa sortzen da. Diskurtsoak eraikitako 
ezagutza horiei diskurtsoko objektuak deitzen zaie. Objektu horiek 
erreferente diskurtsiboak dira, eta izaera diskurtsiboa dute.  

Ikuspegi bitarraren ildotik ematen diren definizioen arabera anafora 
kotestuko elementuen arteko harremana izango litzateke. Oroitzapen 
diskurtsiboa edo hiztunen munduko elkarrezagutza kontuan izanez gero, 
aldiz, anafora testuaren esparrua gainditzen duen fenomenoa izango dugu.  

Bestalde, Reichler-Béguelin-en ustetan definizio tradizionalak 
hartzailearen (mezua entzun edo irakurtzen duenaren) ikuspuntua bakarrik 
hartzen du kontuan. Baina berrartze fenomeno bezala kontsideratu 
beharrean, anafora solaskideek komunean duten jakinduria oroimen 
informatibo bezala ulertuko bagenu, kodifikazio zein dekodifikazio 
prozedurak azaltzeko bidean egongo ginateke. 

Ondorioz, Larringanek (1997)4 seinalatzen duen bezala, “anafora 
prozesu bat litzateke, non solaskidearentzat ezaguna den aurrekari bati 
egiten zaion erreferentzia; erreferente hori “presente” egon daiteke edota 
oroitzapen diskurtsiboaren arabera ezar daiteke; edozein kasutan, 
erreferentea eskuragarria litzateke, aldez aurretik aipatu delako edota 
enuntziazio egoeran eskura dagoelako... Badirudi, aldez aurretik nolabait 
nabarmenduta behar duela egon”. 

                                           
4 “Kohesioa, konexio eta koherentzia..”. mintegirako ohar argitaragabeak. 
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Kontua da erreferente jakin batera jo ahal izateko osagaiek 
eskuragarriak behar dutela izan testuan edo hurbileko egoeran, edo 
ezaguera komun horretan 

Berrendonner-ek bi nabarmentze5 mota bereizten ditu: lokala eta 
kognitiboa. Nabarmentze lokala testuaren alderdi sekuentzialarekin lotuta 
legoke, testuaren leku jakin baten nabarmentzen den elementua aktibatu 
berriena litzateke. Nabarmentze kognitiboari dagokionez, diskurtsiboki 
elaboratutako objektuen unibertso batean, objektu batzuk garrantzitsuagoak 
edo esanguratsuagoak izango lirateke, eta beste batzuk periferikoak. 
Kognitiboki nabarmendutako objektua, diskurtsoko objektu horien artean 
indartsuena edo zentralena izango litzateke, unibertso horietan eragin 
antolatzaile handiena duen elementua, hain zuzen. Nabarmentze lokala, 
beraz, alboko edo hurbileko egoerarekin lotuta egongo litzateke, ebidentzia 
pertzeptiboekin. Nabarmentze kognitiboa, aldiz,  ezagutzak eta 
errepresentazioekin lotuta egongo litzateke. 

Bestalde, Apothéloz-en (1995a: 171) ustez, nabarmentze kognitiboak 
eragin handia izango du testuaren antolaketan. 

Kleiber-en ustetan, baina, anaforen fenomenoa ez da interpretatiboa 
soilik, eta oso lotuta dago parte hartzen duten osagaien arteko erlazio 
logiko-semantikoarekin. 

 

 

 

2.5. KLEIBER-EN HURBILKETA LOGIKO-
SEMANTIKOA 

 

Egile honen arabera ikuspuntu pragmatikoa ez da nahikoa anaforek 
planteatzen dituzten arazoei aurre egiteko. Bere ustez printzipio 
pragmatiko-kognitiboek ez dute eragin zuzena, adierazpide mota 

                                           
5 Namabarmentze hitza frantsesez “saillance” moduan izendatzen dutena adierazteko erabiltzen da. 
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bakoitzaren arau semantiko-erreferentzialen azpitik artikulatzen baitira 
(Kleiber, 1994: 14). 

Horren arabera, asoziazioaren bidezko erlazioak ilustratzeko 
eskaintzen diren adibide askok ez dute betetzen beharrezkoak diren 
baldintzak. Ez da fenomeno bera hurrengo adibide hauetan gertatzen dena: 

 
(2.17) Miren nekatuta zegoen eta haritzaren ondoan etzan zen. Adarrek 

gerizpe atsegina egiten zuten. 

 
(2.18) Maleta ohe gainean utzi zuen. Narrua zikina zegoen (Charolles-etik 

hartuta) 

 
(2.19) Emakumea ametsetan zegoen. Begiak itxita zeuden (Kleiber, 1999tik 

hartuta) 

 
(2.20) María Toledoko atso bat da. Gaztaroa zoriontsua izan zen. 

 

Adibide horietan anaforizatua eta anaforizatzailearen arteko 
harremana batzuetan zilegi da, beste batzuetan, aldiz, ez da posible, eta 
elementu biak izenordain genitiboaren bitartez lotu behar ditugu. Ez da 
nahikoa bien artean zatia-osotasuna motako erlazioa dagoela esatea. 
Kleiber-en (1999) ustez, horrek ez du azaltzen zergatik den zilegi (2.18) 
adibidea, baina ez, aldiz (2.20). Bestalde, (2.19) adibideari erreparatuz, 
materia ere, bere ustez ez da beti onargarria anafora asoziatibo moduan. 
Beste horrenbeste gertatzen da denborazko entitateekin eta propietateekin. 
Harreman horietan, badira bere ustez kontuan hartu beharreko bi faktore: 

- Alienazio baldintza 

- Kongruentzia ontologikoaren printzipioa 

Kleiber (1999), asoziazio bidezko anaforaren definizio estu batetik 
abiatzen da. Horren arabera, asoziazio bidezko anafora “Izena + -a/-ak/-ok” 
formaren pean ager daiteke soilik, hots, izena artikulu mugatuarekin, 
ondorioz, elementu hori semantikoki autonomoa izango da, ez baitago 
mendekotasun semantikorik beste elementu batekin, horregatik esaten da 
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alienatua dagoela, baina horrek ez du esan nahi hurrengo adibide honetan 
arbola eta bere enborra bananduta daudenik edo bi gauza ezberdin direnik: 

 
(2.21) Il s’abrita sous un vieux tilleul. Le tronc était tout craquelé 

 

Horrela azaltzen du alienazio baldintza: “Le référent d’une anaphore 
associative doit être présenté ou donné comme aliéné par rapport au 
référent de l’antécédent”. (1999b: 85). Horren arabera bi gauza gerta 
daitezke. Lehenengo kasuan entitate biak autonomoak izan daitezke, hau 
da, ontologikoki askeak izan daitezke;  kasu horretan, asoziazio gertatzeko 
ez litzateke beharrezkoa izango alienazio baldintza betetzea: 

 
(2.22) Nous entrâmes dans un village. L’église était située sur une butte 

 
(2.23) Paul se coupa du pain et posa le couteau sur la table 

 

Bigarren kasuan, indibiduoa berez berezko mendeko entitate gisa 
antzeman ahal izatea gerta daiteke. Hiru entitate mota bereizten ditu 
hemen: 

 Aditz eta adjektiboetatik eratorritako izenak (zuritasuna, 
leherketa...) 

 Harremana adierazten duten substantiboak (autorea, aita, senarra, 
biztanleak...). 

 Beste indibiduo baten osagai bezala bakarrik existitzen diren 
izenak (bolantea, tiradera, sudurra, hitzaurrea...) 

Ikertzaile horrek esaten duenez, mendekotasun ontologikoa ez da 
tankera berdinekoa hiru multzoetan, eta alienazio baldintza betetzen ez 
dutenez, entitate horiek ezin dira asoziazio bidezko anafora moduan agertu. 

Kongruentzia ontologikoaren printzipioak, korapilo hau askatzen 
lagunduko luke. Bere ustez, asoziazio bidezko anaforak eskatzen duen 
alienazioa gerta daiteke baldin eta mendeko elementua eta aurrekariaren 
erreferentea mota ontologiko berdinekoak  badira. 
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Honekin guztiarekin anaforen fenomenoa ez dela interpretazio 
arazoa soilik erakutsi nahi du Kleiber-ek. Gorago esan dugun bezala, bere 
ustez, oso lotuta baitago parte hartzen duten osagaien arteko erlazio 
semantikoarekin. 

 

 

 

2.6. SEMANTIKA DISKURTSIBOAREN HURBILPENA 
 

Puntu honekin bukatu aurretik, hurbil gaitezen informazioaren 
jarraitasunaren azterketari ekiteko beste ikuspuntu batera: semantika 
diskurtsiboa eta testuaren tratamendu kognitiboaren ikusmiratik egiten 
dena, eta hain lotuta dagoena hizkuntzaren prozesamendu 
informatikoarekin. Hortik “koadroen” ideiarena. 

Gorago esan dugun moduan, kohesioak testuratzen diren informazio 
edo gaien jarraitasuna bermatzen du. Halere, kohesioaz gain, badaude beste 
elementu batzuk lagungarriak direnak irakurlearentzat. Testua aurrera joan 
ahala, diskurtsoak ematen dituen informazioak nola tratatu behar diren 
adierazten diote elementu horiek irakurleari. Funtzio kognitibo eta 
prozedurazkoa duten unitate edo elementu horiei koadroak deitzen die 
Charolles-ek (1997). 

Diskurtsoaren kokatzeari6 buruz egindako lan batean, Charolles-ek 
(1997: 4) kohesio marken heterogeneotasuna azpimarratu, eta bi kohesio 
marka multzo handi bereizten ditu: 

 Gertu edo elkarren ondoan dauden bi unitateren artean  loturaren 
bat ezarri behar dela adierazten duten adierazpideak (anaforak edo 
konektoreak). 

 Aurretik zehaztutako irizpide baten arabera, unitate batzuk modu 
berdinean tratatu behar direla adierazten duten adierazpideak  

                                           
6 “diskurtsoaren kokatze” adierazpidea erabili dugu frantsezezko “encadrement de discours” itzultzeko. 

Ez nahastu kolokatzearekin (Halliday & Hasan, 1976), zein kokatze moduan itzuli dugun. 
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(diskurtsoaren ingurune sartzaile7 diren adierazpideak, edo 
diskurtsoaren unibertso sartzaileak). 

Horrela, bada, anafora, kohesiorako elementuetariko bat besterik ez 
litzateke izango. Testuan zehar, sarritan, beste adierazpide batzuk agertuko 
zaizkigu gaia zein den identifikatzen lagunduko digutenak, eta, 
horrenbestez, gaiaren jarraitasuna eraikitzen laguntzen dutenak. Horrelako 
bi adierazpideren bitartean dagoen diskurtso zatiari deitzen zaio 
diskurtsoaren ingurunea, zati horretan enuntziatu bat baino gehiago egon 
daitekeelarik. Adibidez: 

 
(2.24) [...] Ikasle kopuruari dagokionez, beherakada demografikoa medio, 

arazo larria izaten hasi da: 1982-83ko ikasturtean eskolaurrean 1.395 
matrikula bazegoen ere, 1991-92koan 782 daude. Antzerakoa gertatzen 
da oinarrizko heziketan (OHO), zeren 1982-83an 3.710 matrikulatik 
2.554ra pasatu dira 1991-92an. Zalantzarik ez dago panorama hau 
oraindik ez dela iritsi ertainetako ikasketetara, baina urte gutxi barru 
benetako “borrokak” ikusi ahal izango dira ikastetxeen artean ikaslego 
kopuru gehiengoa bereganatzeko. 

Ereduei buruz, hau da, ume edo gazteek zein eratako hizkuntzan egiten 
dituzten  ikasketak, hau da, erdaraz (A), erdaraz nahiz euskaraz (B) edo 
euskaraz (D), jo dezagun eskolaurreko nahiz oinarrizko heziketako 
kopuruetara ondorioak atera ahal izateko. (Arrasate Gure Herria, 74. 
or.) 

 

Charolles-en (1997) arabera, diskurtsoaren ingurune sartzaile diren 
adierazpideen xedea hurrengoa da: testu batean zehar agertzen diren 
proposizio batzuek  erlazio berbera mantentzen dutela irizpide jakin 
batekiko, eta horrenbestez, egileak “ingurune” deituko dituen unitateen 
barnean bil daitezkeela seinalatzea.  

Ingurune horien artean Charolles-ek diskurtsoaren unibertsoak8 
bereizten ditu, eta Martin-en (1983: 37) definiziora jotzen du:  “l’ensemble 

                                           
7 Frantsesezko cadre, informatikako terminologiatik maileguan hartu dugun hitz baten bitartez itzuli 

dugu: ingurune. Honen definizioak, diskurtsoaren mailan gertatzen dena azaltzeko balio digula uste 
dugu: “Ingurunea: sistema batek inguruan duen unibertsoarekin komunikatzeko erabiltzen duen 
elementu-multzoa” (Iturria: Euskalterm). 

8 Lyons-ek  proposatutako nozioa, eta lotura estua duenak Berrendonner-ek erabiltzen duen “oroitzapen 
diskurtsibo”aren nozioarekin, hain garrantzitsua adierazpide anaforiko batzuk interpretatzeko orduan 
Reichler-Béguelin eta Jespersen-ek (1992) erakusten duten bezala. Lyons-ek, logikaren ikuspuntutik, 
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des circonstances, souvent spécifiées sous forme d’adverbes de phrase, 
dans lesquelles la proposition peut être dite vraie”. 

Testu idatzietatik abiatuz, egileak diskurtsoko koadroei hasiera 
emateko unitateak zein diren, mota ezberdinak, funtzioak, eta testuan 
koadro horiek erakusten duten hedapena eta  artikulazioa aztertzen du. 
Charolles-ek ingurune horiek testuen eraikuntzan eta interpretazioan duten 
zeregina aztertzen du; antolaketa modu horren eta esaldi arteko erlazioen 
artean egon daitekeen elkarreraginaren arazoa planteatzen du, eta konektore 
eta adierazpide anaforikoen interpretazioan jokatzen duten paperari 
buruzko galdera egiten du.  

Diskurtsoaren unibertso sartzaileen hedapena dela eta,  Charolles-ek 
ohartarazten gaitu unitate horiek proposizio baten baino gehiagotan 
eragiten dutela. Hau da, bere eragina ez dela mugatzen ondoren dagoen 
proposiziora soilik:  “à la différence des modalités dont la portée ne peut 
facilement s’étendre à d’autres propositions que celles auxquelles elles sont 
adjointes, les expressions introductrices  d’univers du discours ont une 
propension à intégrer plus d’une proposition et elles jouent, de ce fait, un 
rôle bien particulier dans l’interprétation” (1997: 23).  

Bere esanetan, diskurtsoaren unibertso sartzaile diren adierazpideek 
prozedurazko eta ezagutzazko paper garrantzitsua betetzen dute, eta hori bi 
mailatan antzeman  edo deskribatzen da. Alde batetik, proposizioen arteko 
erlazioak pausoz pauso interpretatzeko behar diren “ezagutzen mobilizatze 
operazioak” edo, bestera esanda, jakintza estereotipatuak erregulatzeko 
behar den zerbait bezala; bestetik, sartzailearen edukiak zehaztutako 
irizpide baten arabera, eduki proposizionalak multzo homogeneotan 
banatzeko balio behar du.  

Maila formalean, koadro sartzaile diren  adierazpideak, esaldiaren 
adjuntuak diren multzo sintaktiko periferiko bezala deskribatzen dira, 
sarritan, esaldien hasieran doazenak. Adierazpide horiek askeak edo ez 
lotuak direla esaten da, eta oro har, koma bat daramate atzean, horrela, 

                                                                                                                            
horrela azaltzen du zer den diskurtsoaren unibertsoa: “is not simply  an unstructured set of potential 
referents, each of which is equally accessible throughout a text or conversation. Some of the potential  
referents are more salient than others; and saliency is in part determined by recency of mention” 
(Lyons, 1977: 671) 
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elementu ez lotu hori enuntziatutik bananduz. Ez dira predikazioan sartzen 
eta horregatik dira antolatzaile.  

Euskarari dagokionez Larringanek (1999) ere ohartarazi gaitu 
tankera horretako adierazpideek (-ri buruz, dagokionean, -en aldetik, gisa, 
ikuspegitik, -n... edo adibidez: Psikologian... edo antzekoek, diskurtso 
sartzaile gisa funtzionatzen dutenean) jokatzen duten paperaz. Egile horrek 
kategoria markatzaile deitzen dituen elementu horiek berebiziko garrantzia 
dute tematizazioa bermatzeko garaian, horregatik, antolatzaile izan arren 
ikuspegi diskurtsibotik kohesiogile ere badira. 

Péry-Woodley-ek (2000) bere aldetik, zentratzearen9 ikuspegitik 
deskribatzen ditu Charolles-en diskurtsoaren unibertso sartzaileak. Esan 
bezala, adierazpide ez lotu horiek predikaziotik kanpo geratzen dira, bai 
sintaktikoki duten lekuagatik bai lotura anaforiko ezagatik predikatuaren 
argumentu edo adjuntu batekin. Dituzten antzekotasunetan oinarriturik, 
unitate horiek maila lokalean topiko moduan funtzionatzeko dituzten 
aukerak aztertzen ditu Péry- Woodley-k.  

Diskurtsoaren antolaketari dagokionez, adierazpide horiek esapide 
adierazletzat (Péry-Woodley-ek “cue phrase” deitzen die) har daitezke 
diskurtso zati baten muga markatzen dutelako eta, baita ere, segmentu oso 
batean zehar aktibo mantentzen den entitate bat sartzen dutelako. Horrela, 
egilearen esanetan,  unitate horiek oso adierazgarriak izan daitezke fokus 
lokala eta fokus globalaren arteko elkarreragina aztertzeko. 

Gauzak horrela, izen kohesioa eraikitzen laguntzen duten baliabideen 
artean badaude bi elementuren arteko erlazio anaforikoetan eragiten duten 
hainbat faktore. Dena dela, lan honen helburua ikasleek idatzitako hainbat 
testu generotan erabiltzen diren adierazpide anaforikoen banaketa eta 
bilakaera aztertzea izanik, oso luze joko luke aipatutako fenomeno horiek 
guztiak kontuan hartzea, hori beste lan bat izango bailitzateke. Momentu 
honetan interesatzen zaiguna erlazio anaforiko mota ezberdinen berri 
ematea da, eta horretarako azterketaren esparrua mugatu, eta hurrengo 

                                           
9 Zentrajearen teoria hori Grosz, Joshi eta Weinstein-ek (1995; 204) deskribatu zuten, horrela mugatuz: “a 

theory that relates focus of attention, choice of referring expression, and perceived coherence of 
utterances, within a discourse segment”. Teoria horren arabera erreferentzia enuntziatuz enuntziatu 
eraikitzen da diskurtso zati baten barnean (Péry–Woodley 2000: 75).  
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atalean, anaforizatua eta anaforizatzailearen arteko harremanaren 
ezaugarrien arabera egin daitekeen eskema batera hurbilduko gara. 

 

 

 

2.7. ZEHARKAKO ANAFOREN INTERPRETAZIORA 
HURBILTZEKO BESTE MODU BAT: SPERBER ETA 
WILSON-EN TEORIA 

 

Jadanik azaldu dugun moduan, erreferentziakidetasunean 
oinarritutako harremanetan ez dago arazorik anaforizatua izan den 
elementua identifikatzeko. Bi elementuren arteko lotura, ordea, ez da beti 
izaera horretakoa. Erlazioak konplexuagoak izan daitezke, anaforizatua ez 
baita beti testuan esplizituki agertzen. Horrelakoetan arrazonamendu 
inferentzialak hartzen du parte anaforaren interpretazioan. 

Sperber eta Wilson-ek (1994) ez dute zehatz-mehatz aztertzen 
anaforaren fenomenoa, baina giza komunikazioa aztertzeko eskaintzen 
duten ikusmiratik, harreman anaforikoen interpretaziorako lagungarria izan 
den ekarpena egiten dute. Izan ere, enuntziatu baten elementu bati 
erreferente bat esleitzen zaionean hainbat mekanismo jartzen dira abian, eta 
mekanismo horiek zein diren azaltzen lagun diezaguke egile hauen teoriak. 

Berbazko komunikazioa azaltzeko erabiltzen den eredurik nagusiena 
kodearena da; horren arabera, mezuen kodifikazio eta deskodetzearen 
bitartez lortzen da komunikazioa.  Eredu hau, baina, ez da nahikoa Sperber 
eta Wilson-en (1994: 38) arabera, berbazko komunikazioaren zati bat 
inferentziez osatuta baitago; kasu honetan, komunikazioa lortzen da 
esatariak edo igorleak bere intentzioen aztarnak eskaintzen dituenean, eta 
hartzaileak, zantzu horietan oinarriturik, igorlearen intentzioak inferitzen 
dituenean. Beraz, eredu biak elkarren osagarri lirateke. 

Inferentzia prozesu hori gerta dadin testuinguru bat behar da, eta 
testuingurua enuntziatu bat interpretatzeko erabiltzen diren premisa 
multzoa izango da. Testuinguru hau eraikuntza psikologikoa da. Hura 
osatuz aurkituko ditugu alde batetik, solaskide bakoitzaren oroimenean 
dauden sinesmenak, eta bestetik, solaskide bakoitzak egoerari buruz egiten 
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dituen irudikapenak gehi jardun horretan esandakoek eragiten duten 
sinesmenak. Ondorioz, ingurune kognitiboaren nozioa aipatzen dute 
egileek. Horrela, solaskideen testuinguru fisikoa berdina izan arren, 
testuinguru kognitiboa ezberdina izan daiteke, gizabanako bakoitzak 
informazioa oroimenean izateko duen gaitasun kognitiboa ezberdina baita. 
Testuinguru kognitiboan, beraz, bat egiten dute testuinguru fisikoak eta 
gaitasun kognitiboak.  

Komunikazioa arrakastatsua izan dadin, hartzaileak inferitu egin 
behar du igorleak adierazi nahi duen esanahia, eta testuinguru bat aukeratu 
behar du enuntziatu bakoitza okerrik egin gabe interpretatzeko. Sperber eta 
Wilson-en (1994) teoriaren arabera, pertinentzia (“relevance”) 
printzipioaren bitartez azal daitezke komunikazioaren funtzionamenduan 
eragiten duten mekanismoak. Printzipio kognitibo bat da, eta horrela 
azaltzen dute: “Una parte de la información es vieja; ya está presente en la 
representación del mundo que tiene el individuo. A menos que sea 
necesaria para llevar a cabo alguna tarea cognitiva concreta y que sea más 
fácil acceder a ella desde el entorno que desde la memoria, no merecerá la 
pena procesar dicha información. Otra parte de la información no sólo es 
nueva, sino que además no está conectada con nada en la representación del 
mundo que tiene el individuo. Tan sólo puede añadirse a dicha 
representación en forma de pequeños elementos aislados, y generalmente 
significa un coste de procesamiento demasiado grande para un beneficio 
demasiado pequeño. Otra parte de la información es nueva, pero está 
conectada con la información vieja. Cuando estos nuevos y viejos 
elementos de información interconectados se utilizan conjuntamente como 
premisas dentro de un proceso inferencial, es posible deducir ulterior 
información nueva: información que no habría podido inferirse sin esa 
combinación de nuevas y viejas premisas. Cuando el procesamiento de 
información nueva suscita esta clase de efecto multiplicación decimos que 
es relevante. Cuanto mayor es el efecto de multiplicación, mayor es la 
relevancia”. (1994: 65). 

Jarduera komunikatiboan, beraz, parte hartzaileak, enuntziatua eta 
testuinguruaren artean dagoen harremana kontuan harturik, eskura duen 
informazio esanguratsuenera jotzen du, alegia, eragin kognitibo handiena 
duen informaziora, betiere, prozesatzeko ahalegin txikienarekin bereganatu 
dezakeena.  
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Hartzaileak, bada, bi eragiketa hauek egin behar ditu: mezua 
deskodifikatu, eta aztarnetan oinarriturik, esanahia inferitu. 

Kohesio anaforikoaren kasura gagozkiolarik, pertinentzia 
printzipioari esker interpreta daitezkeen adierazpideak aurkituko ditugu, 
esaterako, hurrengo testu zati honetan: 

 
(2.25) Arrasaten, 2001eko urtarrilaren 16an 

Kaixo zuzendari jauna: 
Zure eskutitza irakurtzeko aukera izan dut eta asko pozten nau patioan 
sortzen diren arazoei irtenbide bat eman nahian zabiltzatela jakiteak. 
Nik neuk; baloikada ikaragarriak jaso izan ditut askotan; (...) 

 

Interpretazioa hauxe izan daiteke: baloikaden kontua arazo bat dela, 
patioan (jolasteko lekuan) batzuk baloiarekin jolasten ibiltzen direlako eta 
beste batzuk ez. Eta gainera,  baloikada hitza patio hitzarekin lotzen dugu, 
baina ez erreferentziakideak direlako, testuinguru kognitiboak horrela 
jakinarazten digulako baizik. Pertinentea den informazioa aukeratu eta 
soberan dagoena baztertu egiten dugu.  

Beste batzuetan, testuan ez dugu hain zantzu adierazgarri edo 
ezagunik aurkituko, eta orduan, beste aztarna batzuetan oinarriturik inferitu 
ahal izango dugu aurrekaria:  

 
(2.26) Arrasate, 2000ko azaroaren 20an 

Kaixo zuzendari jauna: 
Jaso dut zuen gutuna. Nik uste dut mutil horiek ez dutela hori egiteko 
eskubiderik. Nik uste dut irakasleak parte hartu beharko luketela 
patioa zatitzeko eta denak zerbaitetan jolasteko. (...) 

 

Testu zati horretan, mutil horiek adierazpideak forma anaforikoa du, 
baina bere aurrekaria ez dago testuan. Testuinguru fisikoak eta gaitasun 
kognitiboei esker hartzaileak abian jartzen ditu aipatutako adierazpidea 
interpretatzeko behar dituen mekanismoak. Ondorioz, testu zati horretan 
agertzen den informazioa nahikoa baita ikastolako mutilen jarrera (eta ez 
beste edozein mutilena) desegokitzat hartzen dela jakiteko, nahiz eta ikasle 
horiek gai edo diskurtsoko objektu berri gisa aurkeztu ez diren arren.  
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Dena dela, aurrerago ikusiko dugu horrelako interpretazioen 
inguruan sortzen den eztabaida edo arazoa. 

 

 

 

2.8. ZEIN ANAFORA MOTA? 
 

Lehen esan dugun moduan ez dago anaforaren definizio bateraturik, 
ondorioz anafora motak  identifikatzeko orduan ere taxonomia ezberdinak 
aurkituko ditugu erabiltzen den ikuspuntuaren arabera.  

Dena dela, gauza pare bat daude garbi behintzat, eta hauetan badirudi 
bateratasuna dagoela adituen artean: 

a) Anaforen artean uztartuak eta ez uztartuak edo askeak bereizten 
dira. 

b) Anafora askeen artean batzuk leialak dira eta beste batzuk ez. 

Atal honetan azalduko ditugu gure ustez anafora motak 
zedarriztatzeko orduan erabiltzen diren irizpiderik interesgarrienak. 

 

 

2.8.1. Anafora leialak 

 

Erreferentziakidetasun kasuetariko bat da. “Anaphora stricto sensu” 
deitzen diote egile batzuek (adibidez Corblin, 1985, Charolles, 1991). 
Thatcher-en (1999: 100) arabera, enuntziatuari egonkortasuna ematen 
diote, ez da informazio berriren ekarpenik egiten.  

Testuan aldez aurretik aurkeztu den erreferente bat, erakuslea edo 
artikulu mugatua duen segmentu nominal baten bitartez aktualizatzen 
denean, anafora leiala edo hertsiari buruz hitz egiten dugu baldin eta 
sorburuko lexema eta segmentu horren ardatzekoa berdinak baldin badira: 

 
(2.27) Kamioi bat ..... → Kamioia / kamioi hori. 
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Kasu honetan, esaten du Reichler-Béguelin-ek (1989: 305), anafora 
jadanik hitzez adierazia izan den informazioa gogoratzean datzala. Baina 
anafora inplikazio lexikaletan oinarriturik ere egon daiteke: 

 
(2.28) Oilo bat ... →  hegaztia / hegazti hori ... animalia / animalia hori...  

 

Egile horrek, beraz, hiperonimoen bitartez egindako berrartzeak ere 
fideltzat hartzen ditu. 

Anaforizatutako segmentuari dagokionez, sarritan arazoak sortzen 
dira adierazpide anaforikoak anaforizatzen duen elementua edo segmentu 
horren muga zein den jakiteko. 

Anafora leialari dagokionez, Corblin-ek (1983, 1985) antzeman zuen 
lehendabizi arazoa, determinatzailetzat artikulu mugatua edo erakuslea 
zuten izen sintagma anaforizatzaileen funtzionamendua aztertu zuenean. 
Berrartze leialetan artikulua ez dela beti oso onargarria ikusi zuen egile 
honek, onargarriagoak direla determinatzaile erakuslea edo izenordainaren 
bitartez egindako berrartzeak, adibide hauek adierazten duten bezala: 

 
(2.29) a. ?J’ai une voiture. La voiture roulait vite. 

b. J’ai une voiture. Cette voiture roulait vite. 

            c. J’ai une voiture. Elle roulait vite. 

 

Azken adibide biak onargarriagoak izango lirateke aurrenekoa baino. 
Bestalde, lehenengo adibide bien arabera, adierazpide anaforikoek 
sintagma zehaztugabe osoa anaforizatzen dute. Baina izen sintagma 
zehaztugabeen koordinazioaren kasuan, gauzak aldatu egiten dira, eta 
erakusleak ez du balio zeregin horretarako; artikulu mugatua, ordea, 
egokiagoa da: 

 
(2.30) ?J’ai vu un camion et une voiture. Ce camion / cette voiture 
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(2.31) ?J’ai vu un camion et une voiture. Le camion / La voiture 

 

Corblin “théorie des contrastes” delakoarekin saiatzen da 
artikuluaren eta  determinatzaile erakuslearen distribuzio anaforikoa 
azaltzen. 

Egile horrek  “paradoxe de la reprise immédiate” deitu zion 
fenomeno horrentzat azalpena bilatu nahian, Kleiber-ek (1986b) egiten 
duen ekarpenaren arabera, baztertu egiten da artikulu mugatzailea 
koordinazioan soilik erabil daitekeenaren ideia, horrelako adibideak ere 
aurki baitaitezke: 

 
(2.32) Un avion s’est écrasé hier. L’avion venait de Miami 

 

Arazoa konpontzeko Kleiber (1986b: 173), artikuluaren eta 
determinatzaile erakuslearen  definizio orokor batetik abiatzen da: 

a) Artikuluak ebaluazio egoerara10 bidaltzen du. 

b) Determinatzaile erakusleak, erakuslea suertatzen deneko 
enuntziazio testuingurura bidaltzen du.  

c) Artikuluak, indibiduo partikular bati dagokionez, hura zeharka 
izendatzen du. 

d) Determinatzaile erakuslea beti da izendatzaile zuzena. 

Barnean izen sintagma mugagabea duen esaldiak, deskripzio 
mugatzailea ebaluatzeko beharrezkoak diren baldintzak osatzen laguntzen 
du. Ez dago lotura zuzena izen sintagma mugatu eta izen sintagma 
mugagabearen agerpenen artean.  

                                           
10 “Par circonstances, on entend indiquer les conditions, qui pour un référent donné peuvent être 

changeantes, qui font que le référent visé soit le seul objet du type correspondant à la description 
utilisée. Le terme d’évaluation, parce qu’il implique la notion de vérité et de calcul, peut rebuter le 
cognitiviste, mais il ne s’agit en fait de rien d’autre que de souligner que la description est vraie pour 
l’interlocuteur dans les circonstances qui assurent l’unicité du référent comme étant le tel –et- tel. 
L’idée est que, dans la circonstance qui s’avère pertinente, il y a un et un seul N est tenue pour vraie par 
l’interlocuteur”. (Kleiber, 1990b: 211) 
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Kleiber-ek esaten duenez, anafora leialen kasuan artikuluak 
ebaluazio zirkunstantzietara bidaltzen gaitu. Horrela,  benetan anafora 
dagoenentz zalantzan jartzen du, eta gaineratzen du: “Le Ni ne reprend pas 
vraiment la seul occurrence Un Ni, mais s’appuie au contraire sur toute la 
phrase antérieure comprenant cette occurrence” (Kleiber, 1986b: 175). 

 Determinatzaile erakusleari buruz, aldiz, benetako anaforikoa dela 
dio, zuzenean lotu daitekeelako erakusledun forma duen izen sintagma 
zehaztugabeak sartzen duen erreferentearekin. Arazoa, beraz, horrela 
azaltzen du Kleiber-ek (1986b: 176): “étant donné que l’identification se 
fait par le contexte linguistique, on fait dépendre directement l’emploi de 
l’article défini du contexte d’énonciation et l’on met ainsi sur le même plan 
la reprise anaphorique définie et la reprise anaphorique démonstrative, sans 
voir que les mécanismes ´anaphoriques`, si l’on veut garder cette épithète, 
sont tout à fait différents”. 

Anafora hertsi edo leial hauetan, ager daitezkeen adierazpide 
linguistikoak kontuan harturik, horrelako elementuak aurki ditzakegu 
anaforizatzaile gisa: 

 Termino berberaren errepikapena (deklinabidearen marka aldatu 
arren):  

 
(2.33) Ura oso garrantzitsua da... Urak gauza askotarako balio du... 

 

 Izen multzoa gehi determinatzaile erakuslea edo artikulu mugatua:   

 
(2.34) katu bat ... → katua / katu horrek ... 

 

 Nominalizazio homofonikoa: segmentu nominal  batek [Izena + 
artikulua; Izena + erakuslea] aurreko esaldi batek adierazten duen 
prozesua erreferente bihurtzen duenean:  

 
(2.35) Liburu asko saldu nahi zituen... → Salmenta ez zen oso arrakastatsua 

izan.  
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(2.36) Berokia konpondu nahi dut, baina konponketa hori ez da erraza eta 
garestia aterako zait. 

 

 

2.8.2. Anafora ez leialak 

 

Anaforizatzailean agertzen zaigun izena eta anaforizatutako 
elementuan dagoena ezberdinak direnean, anafora ez leialaren aurrean 
gaudela esango dugu. Thatcher-ek (1999: 100) dioen moduan, anafora 
hauek enuntziatuaren eremu semantikoa zabaltzea ahalbidetzen dute, eta 
horrenbestez bere zentzua.  

Bi multzo nagusi bereiziko ditugu hemen: asoziazio bidezko 
anaforak eta anafora kontzeptualak. 

 

 

2.8.2.1. Asoziazio bidezko11 anafora 

 

Luze mintzatu dira hizkuntzalariak Guillaum-ek (1919) asoziazio 
bidezko anafora deitu zion erlazio honi buruz, hor ditugu Hawkins (1978), 
Charolles (1990, 1994), Berrendonner (1983, ....), baina bereziki Kleiber 
(1988, 1990, 1992, 1999, ...).  

 Kleiber-en (1999a: 339) hitzetan, asoziazio bidezko anaforarena, 
zeharkako erreferentzia testualaren fenomenoa da, hau da, adierazpide 
anaforikoak erreferente berri bat sartzen du aurrekariaren erreferentearen 
bidez: “Associative anaphora is a type of indirect textual reference whereby 
a new referent is introduced as an anaphoric not of but via the referent of an 
antecedent expression”. 

Asoziazio mekanismo hori hiztunek komunean duten ezagutzei esker 
jar daiteke abian; ezaguera horiek esaldien bitartez azal daitezke, 
erreferente generikoak harremanetan jartzen dituztelarik. Kleiber-ek 

                                           
11 Charolles-ek (1990) gogorarazten digun bezala psikolinguistek anaphore situationnelle edo anaphore 

conceptuelle deitzen diote. 
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(1986a, 1990a) dioen bezala,  asoziazio bidezko anaforak estereotipoen 
gainean funtzionatzen du.  

Apothéloz-ek (1995a: 40)  bi ezaugarri hauek aipatzen ditu: 

 Interpretatua izateko, testuan aurretik aipatutako aurrekari 
batekiko mendekotasun erlatiboa izatea (gutxi batzuetan atzetik 
datorren bati). 

 Aurrekariarekiko erreferentziakidetasunik ez izatea. 

Oro har izena gehi artikulua [I + -a] forma aitortzen zaio asoziazio 
bidezko anaforari, baina Berrendonner-en12 ustez zeharkako prozedura 
anaforiko guztiak asoziazio bidezko anaforak dira, bai izenordain edo 
adjektibo erakuslea daramatenak, baita artikulua daramatenak ere.  

Dena dela, oro har, ez da onartzen erakuslearen erabilera asoziazio 
bidezko adierazpide anaforizatzailean, honen erabilerak “in praesentia” 
izatea eskatzen baitu, hau da, erakusleak aurretik aipatutako erreferentea 
ager dadin eskatzen du, dela hizkuntzaz kanpoko egoeran, dela  
hizkuntzaren testuinguruan (Kleiber, 1990a). Ondorioz, ezinezkoak lirateke 
honelako adibideak: 

 
(2.37) ?Nous arrivâmes dans un village. Cette église était fermée 

 

Kasu horretan, erakusledun adierazpideari dagokion erreferentea ez 
da sartu hizkuntzaren testuinguruan, eta horrenbestez, ezin da berrartu. 
Erakuslearen ordez artikulu mugatua (l’église) agertu izan  balitz, aldiz, ez  
litzateke arazorik egongo interpretazio anaforikoa egiteko. Halere, gerta 
litekeena da egoera jakin batzuetan erakuslea agertzea:  

 
(2.38) Ils sont fous, ces Romains! 

 

Horren aurrean, anafora leialen kasuan egiten zuen bezala (Kleiber, 
1986a, 1990a), oraingoan ere, ebaluazio egoera eta enuntziazio 

                                           
12 Egile hau Kleiber-ek (1999b: 70) aipatzen du. Berrendonner-en lana artean argitaratzeke zegoen 

horregatik ez darama datarik. 
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testuinguruaren arteko oposaketan oinarritutako azalpena ematen du 
Kleiber-ek. 

Apothéloz eta Reichler-Béguelin-ek (1999), aldiz, ahozkoan zein 
idatzietan, asoziaziozko anaforetan izen sintagma erakusleak ager 
daitezkeela defendatzen dute. Hona hemen diotena: “The point has been to 
determine whether these are associative anaphors, i.e.  expressions whose 
interpretation calls on background knowledge and representations, and 
therefore some inferential activity, or are just ‘indirect’ anaphora. As was 
observed by numerous authors, the demonstrative tends to ‘short-circuit’ 
lexical meanings as a way to access the intended referent, and to replace 
these meanings with contextual information. This observation is indeed the 
main argument put forward by those who think that only definite NPs can 
operate associatively. However, numerous examples show that the short-
circuiting procedure is not complete, and background information can be 
called upon during the decoding phase of non-coreferential demonstrative 
NPs. In other words, there is indeed inferential activity. Incidentally, the 
definition most widely used for the operating mode of associative anaphora 
(non-coreferential and yet anaphoric expressions) does not eliminate 
demonstrative NPs from associative phenomena. Consequently, given the 
claim that such demonstrative NPs aim at creating an effect of ‘empathy’, 
or ‘represented thought’, etc., this interpretation provides an acceptable 
explanation for certain cases only, and does not account for numerous other 
examples” (1999: 392). 

Hala nola, egile gehienek izen sintagma artikuludun batek [Izena + -
a/-ak/-ok] izen sintagma mugagabe bat [Izena + bat]  anaforizatzen duela 
onartzen dute. Izen sintagma artikuluduna osatugabea da erreferentziari 
dagokionez, mendekotasun interpretatiboa du, ez da autonomoa, eta  izen 
sintagma zehaztugabearekin duen loturari esker osatzen du bere 
erreferentzia. Ondorioz, asoziazio bidezko anaforak kotestuaren mende 
daude, eta horrela definitzen ditu Charolles-ek (1990: 130): “Dès lors qu’un 
SN défini est employé anaphoriquement (dès lors que l’on ne peut 
expliquer sa définitude autrement), s’il n’est pas coréférentiel d’un SN 
source on dira qu’il y a anaphore associative”. 

Asoziaziozko harremanetan interptretazioaren baitan prozesu 
inferentziala dago, eta abian jartzen diren ezagutzen izaera 
konbentzionalari esker egin daiteke interpretazioa. 
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Dena dela, Charolles-ek (1990) beheko (2.37) adibidea jartzen duen 
arren, Kleiber-ek (1999) ez du ontzat ematen: 

 
(2.39) Maleta ohe gainean zegoen. Narrua zikina zegoen 

 
Erlazio anaforiko honen izaera mugatzeko orduan ere, arazo ugari 

sortzen da. Zentzu honetan, dagoeneko ikusi dugu Kleiber-ek (1999) egiten 

duen interpretazio semantikoa. 

 

2.8.2.2. Anafora kontzeptuala 

 

 Hauxe dugu definizio bat: “La AC est le processus de nominalisation 
en ce N, le N, un tel N permettant de synthétiser par un syntagme nominal 
un segment de discours de longueur variable: syntagme verbal, phrase, 
énoncé, texte. Dans tous les cas, elle est résomtive, c’est-à-dire qu’elle 
résume " (Descombes-Dénervaud eta Jespersen, 1992 : 80).     

Descombes-Dénervaud eta Jespersen-en (1992) arabera, hauek dira 
anafora kontzeptualak har ditzakeen formak : izena gehi erakuslea [I + 
hori], izena gehi artikulu mugatua [I + -a], halako gehi izena gehi 
determinatzaile zehaztugabea [halako + I + bat]; horrela, sintagma 
nominal batean labur daitezke luzera ezberdinetako diskurtso zatiak: aditz  
sintagma bat, esaldia, enuntziatua, testua. Segmentu edo zati kontrolatzaile 
horren identifikazioa anaforaren semantismoaren baldintza pean egiten da. 
Egileen esanetan, anafora nominalaren hedadura, oro har, ondo mugatuta 
egoten da. Baina badago aurreko segmentu bat laburtzeko erabil daitekeen 
beste anafora bat: erakuslearen erabilera pronominala [hori], hain zuzen; 
honek hiperonimo neutro bezala funtzionatzen du eta zailagoa da bere 
hedadura zehazten. 

Berrartze nominal honek aldi berean kontzeptualizatu behar ditu 
kotestuaren ekarpena eta argudiaketaren orientabidea, eta trebetasun horiek 
nahiko berandu hartzen dute parte hizkuntzaren jabekuntzan. Egileek 
diotenez, oso zaila da enuntziatuak kontzeptualizazioaren bitartez 
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berrartzea; zailtasun hori euskararen kasuan ere ikusteko aukera izan dugu 
(García Azkoaga, 1998, 1999).  

Hiru dira anafora kontzeptualaren ezaugarririk nagusienak: 

 Aurreko zati bat nominalizazio baten bitartez laburtzeko 
ahalmena. 

 Argudiatzeko balore nabarmena: egiten diren kontzeptualizazioen 
bitartez enuntziatzailearen ikuspuntua edo gaiari buruzko 
balorazioa jartzen da agerian. 

 Gaia berrorientatzeko gaitasuna 

Hurbilbide enuntziatibotik, Descombes-Dénervaud eta Jespersen-ek 
(1992) anafora kontzeptualen artean bi mota bereizten dituzte: 
enuntziatuaren gainean egindako anafora eta enuntziazioaren gainean 
egindakoa. 

 

a) Enuntziatuaren gainean egindako anafora (Ae): 

Edukiaren gainean egindako anafora bat da, edukia kontzeptu baten 
bitartez laburtzen da. Adibidez:  

 
(2.40) Il m’a annoncé qu’il partait. Son départ était prévu depuis longtemps.  

 

Bi eratakoa izan daiteke: biltzailea edo segmentala: 

 Biltzailea: berrartutako zehar estiloko eduki proposizional osoa 
hiperonimo baten bitartez laburtzen denean. Adibidez: 

 
(2.41) Laster itzuliko dela adierazi dit; hori aspaldi genekien 

 

 Segmentala: sorburuko enuntziatuaren zati bat besterik ez denean 
berrartzen. Gehienetan gertatzen den kasua da, (2.38) adibidean 
bezala. 
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b) Enuntziazioaren gainean egindako anafora (AE): 

Esateari buruzko anafora da. Izendatuz, enuntziazioa azaltzen du. 
Normalean biltzailea da. Adibidez: 

 
(2.42) Laster itzuliko dela adierazi dit; adierazpen horrek ez nau harritu 

 

Anafora mota hau beti da  metalinguistikoa, eta oso zaila da  
ikasleentzat. Egileen esanetan: “Reclasser un discours premier en disant ce 
blâme, cet éloge... signifie: les paroles que je viens de citer sont pour moi 
l’équivalent d’un blâme. Déceler l’acte illocutoire, c’est-à-dire la visée 
argumentative sous-jacente aux énoncés fait d’ailleurs problème pour des 
apprenants” (Descombes-Dénervaud eta Jespersen, 1992: 82). 

Egile horiek, funtzio testual eta enuntziatibo hauek atxikitzen dizkiote 
anafora kontzeptualari: tematizatu, osagaiak paketatu eta beren ordena 
mantendu, paragrafoak zatitu, predikatu, zehar estiloko diskurtsoa 
transkribatu, eta erlazioak ezarri enuntziazioan. 

Anafora kontzeptualaren definizioak deskribatzen duen 
nominalizazio prozesu horretan, Apothéloz-ek (1995a: 37), bi kasu gerta 
daitezkeela dio: nominalizazioak aurreko esaldiaren edukia gogora dezake, 
(2.41) adibidean bezala; edo, eduki horren enuntziazioaren bitartez 
gauzatutako hizkuntza jarduera gogora dezake, (2.42) adibidean gertatzen 
den moduan:  

 
(2.43) Les archives du cinéaste Abel Gance (...) seront vendues aux enchères à 

Drouot les 3 et 4 mars. La vente comprendra une centaine de scénarios 
manuscrits. (Libération, 8.1.1993) 

 

(2.44) Convient-il de situer les fonctions dans l’ordre figuratif et les 
fonctionnements dans l’ordre figural? Ou l’inverse? Cette interrogation 
est appelée à durer. (Article scientifique) 

 

Gainera, nominalizazio hori eduki inplizituen bitartez eraiki daiteke, 
esate baterako: 
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(2.45) Gauero bezala orraztu egiten zarete. Baina, hara! Orrazia beteta dago. 
Ez kezkatu, erorketa hori sasoi aldaketaren eragina da (Apothéloz-etik 
(1995a: 38) moldatua). 

 

Bestalde, nominalizazio horren bitartez enuntziatzaileak bere 
subjektibitatea edo beste norbaitena azal dezake:  

 
(2.46) La voiture écolo devrait être à l’automobile ce que la Swatch est à la 

montre: un produit de haute technologie racé et économique. Plus 
personne ne semblait croire à ce rêve. Et pourtant...  (Apothéloz, 1995a: 
38) 

 

 

2.8.2.3. Erreferente ebolutiboen kasua 

 

Gorago aipatzen genuen bezala, besteak beste, Charolles-ek (1993) 
eta De Mulder eta Tasmowski-De Ryck-ek (1997) tratatu dute erreferente 
ebolutiboen fenomenoa. 

Denboran zehar gertatzen den itxuraldaketak, edo materiaren 
transformazioarekin (naturalak edo eragindakoak) gertatzen diren aldaketak 
adierazterakoan oso zaila da anaforaren mugak jartzea. Adibidez, tartean 
prozesu bat dagoenean, batzuetan, guztiz gal daiteke adierazpide baten 
identitate erreferentziala: mahatsa → zumoa → ardoa; orea → ogia; osagai 
batzuekin orea prestatu dugu, eta egosi ondoren ore hori ogi bihurtuko da, 
baina jadanik oreak eta ogiak izaera ezberdina izango dute, bi gauza 
ezberdin izango dira. Beste horrenbeste ipuin batean, ogroa  xagu bihurtzen 
bada. (ogroa → xagua). Baina ez da horrela gertatzen  pertsona bati 
buruzko kontakizuna egiten denean, horrelakoetan bilakaera bat gerta 
daiteke: umea → gaztea → gizona, baina kasu honetan izaki bera da, 
pertsona berbera da kasu guztietan, jatorrizko erreferentea hiperonimoen 
bitartez berreskuratzen da. 

 Erreferente ebolutibo hauen kasuan anaforizatzailea erakuslea zein 
artikulua  duen izen sintagma izan daiteke, baina ezberdintasun batzuk 
egongo dira aukera bien artean. 
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De Mulder eta Tasmowski-De Ryck-ek (1997: 124) azaltzen duten 
bezala, erakuslea duen izen sintagma  batean: 

 Determinatzaile erakusleak zera adierazten du: erreferentea, 
erakuslearen enuntziazio-testuinguruaren trukaketaren bitartez 
identifikatu behar dela. 

 Izenak, erakusleak identifikatutako erreferentea sailkatu edo 
birsailkatzeko balio du. 

Hori, ondo ikus daiteke hurrengo adibidean: 

 

(2.47) Har itzazu lau sagar. Zuritu eta zatitu. Eduki egosten ordu erdiz. Txiki-
txiki egin. Hoztu ondoren, zerbitzatu konpota hori gailetatxoekin. 

 

Konpota hori izen sintagma erakuslearen erabilerak bi eragin 
sorrarazten ditu: 

a) Erreferenteak momentu horretan duen egoeraren berri ematen du, 
bere egoera ontologikoa aldatu dela adieraziz. 

b) Etete bat markatzen du, determinatzaile erakusleak, bere 
enuntziazio testuinguruaren trukaketaren bitartez, erreferente bat 
bilatzera behartzen duelako. 

Horrek ez du esan nahi aurrekariaren egoerari buruzko informazio 
guztia galtzen denik, alde batetik erreferentea nabarmentzen delako, 
erakuslearen bitartez berreskuratzea ahalbidetuz, eta bestetik, konpota hori 
ez dela edozein konpota, baizik eta sagarrekin egindakoa adierazten 
duelako. 

Dena dela, euskarazko errezeten artean begiratu dugun arren, ez 
dugu aurkitu izena gehi determinatzaile erakuslea [I + hori] forma duen 
anaforizatzailerik.  

 

(2.48) Dilistak beratzen jarri bezperan. Ur garbitan egosi, honako hauekin 
batera: gatz pixka bat, tipula erdia, porrua, azenarioak, bi baratxuri-atal, 
txortenik gabeko tomatea, eta patata zuritua eta pusketan txikitua. 
Bitartean, zartagin batean olio gutxitan frijitu beste tipula erdia, fin-fin 
txikitua, eta beste bi baratxuri-atalak eta tomatea. Dena ondo eztitzean, 
piperrauts gorri pittin bat bota. Frijitutakoa bota egositako dilisten 
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gainean eta txikigailuan edo pasa. Pureari laguntzeko, ogi-azal batzuk 
friji daitezke. Frijitutako hirugihar-tira batzuk ere gehi daitezke; edo 
lukainka-laukiak frijituta. (Pedro Subijana (1994): Denok Sukaldari, 
ETB, S.A., 78 or.) 

 

Gaztelaniaz ere gehienetan horrelakoak aurkitu ditugu: 

 

(2.49) Divida la masa en dos piezas... Coloque la pieza pequeña sobre la 
grande... Coloque la hogaza en una bandeja. (Cómo hacer el pan y la 
bollería, Barcelona, Blume, 1981) 

 

Jarri ditugun bi adibide horietan, erreferentea izena gehi artikulua [I 
+ -a] formaren bitartez berreskuratzen da: purea, la hogaza. 

Errezetatan agertzen diren izen sintagma artikuludun hauei 
dagokienez, aipatutako egileek horrela diote: 

Interpretazio eremu horren  parte diren osagaien artean dagoen 
oposaketari esker, litekeena da artikulua mugatzaile gisa erabiltzea. 

Izen sintagma artikuludun hauek, hasieran zerrendatutako 
osagaietara bidaltzen gaituzte. Adierazpide horrek identifikatzen du bere 
erreferentea, interpretazio eremuan izenaren zentzu deskriptiboari dagokion 
bakarra balitz bezala. 

Artikulua daramaten izen sintagma horiek, sarritan, osagaietara 
bidali beharrean (goiko (2.46) adibidean: kipula erdia, bi baratxuri atal, 
tomatea → frijitutakoa), jasandako prozesuan eraldatutako elementuetara 
bidaltzen dute (dilistak → purea). 

Azken batean, kontua da erreferente ebolutiboen kasuan 
anaforizatzailean doan izena, era bietara ager dakigukeela: izena gehi 
artikulu mugatua [I + -a], edo izena gehi erakuslea [I + hori].  Bestalde, 
anafora ebolutiboen kasuak sarritan prozesu baten ondorioz gertatzen den 
itxuraldaketa islatzen duenez, nominalizazioa gertatzen da, hau da aurretik 
deskribatutako prozesuren bat sintagma nominal baten bitartez 
berreskuratzen da.  
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2.9. LABURBILDUZ 
 

Kapitulu honetan anaforaren inguruan dauden ikusmira edo 
interpretazio ezberdinak islatzen saiatu gara. Hona hemen laburbilduta, 
bada, aurki ditzakegun joera garrantzitsuenak: 

• Anafora, esaldien mailako fenomeno gisa: izenordainak, 
erreferentziakidetasuna... → erlazio simetrikoa. 

• Testuaren mailako fenomenoa: berrartze erreferentziala edo berrartze 
interpretatiboa, baina berrartzea: aurrekaria edo anaforizatua gehi  
anaforizatzailea. Bi elementuak nahitaezkoak → izaera bitarra. 

• Diskurtsoaren mailako fenomenoa (diskurtsoaren memoriazko edo 
ezagutzazko tratamendua): hurbilketa pragmatikoa, aurrekaririk gabeko 
adierazpide anaforikoa. Interpretazioa testutik eta komuneko jakituriaren 
inferentziaren bitartez. Anafora → oroimen diskurtsiboko fenomenoa. 

• Fenomeno pragmatiko-semantikoa: Kleiber → interpretazioa 
anaforizatuaren eta anaforizatzailearen artean dagoen erlazio 
semantikoaren arabera. 

• Informazioaren jarraitasuna semantika diskurtsiboaren ikuspegitik: 
kohesio marken heterogeneotasuna: anafora, bi unitateren artean 
loturaren bat ezarri behar dela adierazten duen adierazpidea; eta 
unibertso sartzaileak, diskurtsoak ematen duen informazioa nola tratatu 
behar den adierazten duten unitateak. 

Oro har, anafora ez uztartuen kasuan, autore gehienak ados daude 
gauza batean: anafora erlazio bat da eta ez elementu bat: “Dire que (A) est 
anaphorique est en somme bien trop vague; il faudrait se donner les 
moyens conceptuels de dire en quoi (A) est anaphorique” (Corblin, 1985: 
192). Iritzi berekoa da Kleiber ere (1988). Charolles-entzat ere anafora 
kategoria bat baino gehiago, erabilera modu bat da (1991: 213).  

Ikerlan honetarako anaforaren izaera diskurtsiboaren ikuspuntua 
hartuko dugu, datu enpirikoen azterketak erakutsiko baitigu erlazio 
anaforikoek sarritan testuaren esparrua gainditzen dutela. Erlazioa ez da 
bakarrik erreferentziazkoa, interpretazioa ere bada, eta interpretazioaren 
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esparrua diskurtsoari dagokio eta ez bakarrik testuan agertzen diren markei; 
informazio berrien interpretazioa sarritan mundu diskurtsiboaren mende 
dago.  

Aurrerago ikusiko dugun moduan, erabiliko dugun galbaheari 
dagokionez, bi multzo handi bereiziko ditugu anafora ez pronominaletatik 
at eta anafora nominalen  barruan: anafora leialena eta anafora ez leialena. 
Lehendabizikoan aurrekarian sintagma mugagabe bat duten 
erreferentziakidetasunezko anaforak bilduko lirateke. Bigarren multzoan 
anafora kontzeptualak eta asoziaziozkoak egongo lirateke; bien arteko 
ezberdintasunik nagusiena artikulu mugatuaren erabilerak markatuko luke. 
Horrela, funtsean biak oroimen diskurtsibora estu lotuta baldin badaude 
ere, asoziazio  bidezkoek onartzen duten determinatzaile bakarra artikulu 
mugatua da. Anafora kontzeptualaren kasuan, aldiz, forma ezberdinak aurki 
ditzakegu, baina duen balore argudiatzaile eta laburtzailea izango da bere 
ezaugarri nagusiena. Horietaz gain, bere momentuan zehaztuko dugun 
moduan, beste bi multzo hauek bereiziko ditugu: beste adierazpide 
anaforiko batzuk eta anaforikoak ez  diren hainbat adierazpide. 
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3. Kapitulua 

 

 

 

 

 

GURE IKERKETARAKO MARKO BATEN BILA 
BRONCKART-EN HURBILPENA 

 

Calsamiglia eta Tusón-ek (1999) gogorarazten diguten bezala, hiztun 
batek egiten dituen hizkuntza aukeraketa ezberdinak testuinguru bati lotuta 
doaz beti, eta aldakorrak izan daitezkeen testuinguru horren parametroek 
baldintzatu egiten dute hizkuntzaren erabilera. Komunikazio egoera 
ezberdinen eta hizkuntzaren erabileraren helburu ezberdinen ondorioz 
praktika diskurtsibo konplexua eta heterogeneoa sortzen da, alabaina, 
praktika hori koherentea eta ulerkorra da mezua jasotzen duenarentzat, eta 
izaera testual eta soziokulturala duten arauez erregulaturik dago. 

Diskurtsoaren dimentsio kontestuala dela eta, haren azterketak datu 
enpirikoetan oinarriturik behar du egon, eta horretarako, enuntziatua da 
kontuan hartu beharreko oinarrizko unitatea. Hura da komunikazio 
unitaterik txikiena, eta bere interpretazioa testuinguruaren mende dago. Era 
berean, testuak zentzu osoa duten komunikazio unitateak izanik, 
enuntziatuak izango dira haien osagaiak. 

Bestalde, denbora eta erabileraren aldaketen eraginez hizkuntza 
etengabe ari da aldatzen, hori dela eta, hizkuntza benetako ekoizpenen 
bitartez bakarrik ikas daiteke, eta berbazko ekoizpen horiek, ahozkoak zein 
idatzizkoak, oso itxura ezberdinak hartuko dituzte komunikazio egoera 
ezberdinen arabera. Gauzatze modu enpiriko hauei deitzen die Bronckart-
ek (1996) testuak. Hori dela eta, hizkuntza naturala analizatu nahi izanez 
gero, hizkuntza horren ekoizpen enpirikoetara jo behar dela esaten du 
autore horrek. Analisi hori bi ikuspegitik egin daiteke: 
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 Barneko ikuspegitik: ikuspegi honetatik esaldien eta beren 
osagaien berezitasun estrukturalak deskribatzen dira, hau da, 
testutik abiatuz, haien unitateen arteko erlazioak azter daitezke. 
Alde batera geratzen da ekoizpen egoerari buruzko kezka; ez da 
kontuan hartzen komunikazio-egoerak ekoizpenetan duen eragina. 

 Kanpoko ikuspegitik: ikuspegi honetatik benetako testuen 
antolamendua eta funtzionamendua azter daitezke, hitzezko 
ekoizpenak beren dimentsio enpirikoetan kontsideratuz. Kontuan 
hartzen dira, besteak beste, ekoizpen-egoeraren ezaugarriak eta 
testuen ezaugarrien artean dagoen harremana. 

Azken hurbilbide horretan kokatzen du Bronckart-ek (1985, 1996) 
bere lana, eta marko teoriko horretara lerrotuko gara ikerketa honetan. 

Testu ekoizpenen analisirako eskaintzen digun proposamenean hiru 
mailatan antzeman daiteke entitate hori: testu generiko bezala,  testu modu 
gisa eta testu bakar edo indibidual bezala. 

 

 

 

3.1. TESTUA ANTZEMATEKO HIRU MAILA 
 

a) Testua entitate generiko moduan 

Ikuspuntu orokor batetik, testu hitzak kokatutako edozein ahozko 
zein idatzizko ekoizpen izendatzeko balio du. Dialogoa, eleberria, 
artikulua..., denak dira testuak eta denek dituzte ezaugarri komunak: testu 
oro bere ekoizpen testuinguruari lotuta dago, bakoitzak eduki 
erreferentziala antolatzeko berezko modu bat du; testu bakoitzean esaldiak 
arauen arabera lotzen dira elkarren artean; eta testu bakoitzean, barne 
koherentzia bermatuko duten testuratze eta kontuan hartze enuntziatiborako 
mekanismoak jartzen dira abian. 

 Zentzu honetan, beraz, testu nozioak bere baitan mezu antolatua 
duen eta hartzailearengan koherentziazko efektua eragin nahi duen 
berbazko ekoizpen unitatea izendatzen du. 
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Testu ekoizpen jakin batek, luzea zein motza izan arren, mezu bat 
bideratzen du eta, horrenbestez, goi mailako unitatea dela esan daiteke. 
Larringanek (1998b: 60) azpimarratzen duen bezala, Bronckart-entzat 
esaldia eta testuaren arteko diferentzia ikuspegiarena da, ez unitate 
materialarena edo tamainarena.  

Testuaren definizio generikoa eman ahal den arren, beha daitezkeen 
testuak askotarikoak dira, eta haien artean ezberdintzen laguntzen duten 
ezaugarriak biltzen dituzte. Ezaugarri horien artean Bronckart-ek honakoak 
bereizten ditu: gizartearen arabera ezarritako ezaugarriak edo sortzen diren 
testu erak, eta ekoizleak bere banakako ekoizpenari ematen dizkionak. 
Horra hor azterketarako beste bi maila. 

 

b) Testu “erak” 

Gizarteak bere helburuen arabera, premien arabera eta gizartearen 
funtzionamendu baldintzen arabera testu ezberdinak sortzen ditu. Historian 
zehar giza testuinguruak aldakorrak izanik, testu era ezberdinak aurkituko 
ditugu. Edozein momentutan sor daiteke testu era berriren bat gizartearen 
beharrei erantzuteko, dela helburu literarioarekin, dela xede 
komertzialarekin, dela komunikabideen bilakaerak eraginda.  

Testu horiek antolakuntza modu ezberdinak izango dituzte, alde 
batetik era askotakoak diren ekintza kolektiboei lotuta daudelako (adierazi, 
argitu, ebaluatu...), eta bestetik oso ezberdinak izan daitezkeen elkarreragin 
komunikatiboko eremuen barruan eraikitzen direlako (solasaldi informala, 
hitzaldia, literatura...). Ondorioz, giza taldeak ezagutza kolektiboa eraiki 
eta transmititzen duen modua islatzen duten produktuak izango dira testu 
erak (Bronckart, 1999: 2). 

Testu “era” horien guztien artetik, hiztunak bere hizkuntza 
jarduerarako egokiena dena aukeratzen du, ez du aldi bakoitzean berri bat 
asmatzen du; intertestuan dauden ereduen artean bilatzen du bere 
ekoizpenerako egokia iruditzen zaion testu eredua.  

Aniztasun horren aurrean, ahalegin ugari egin dira ekoizpen 
ezberdinak multzotan banatu edo sailkatzeko, eta oso irizpide ezberdinen 
araberakoak, gainera. Gehienetan testu genero nozioaren pean kokatu izan 
dira sailkapenak, baina balio literario edo soziala duten testuak besterik ez 
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dira kontuan hartu. Bakhtine-n (1979) eraginagatik genero nozioa 
antolatutako berbazko ekoizpen orotara zabaldu da: berbazko ohiko 
formetara eta ahozko forma testualen multzora (bai forma landuetara, bai 
hizkuntza arruntera). Modu horretan testu guztiak genero izenaren pean 
sailka daitezke, eta edozein testu ale genero jakin bateko adierazle izan 
daiteke. 

Testu genero ezberdinak identifikatzeko eta sailkatzeko irizpiderik 
objektiboena unitate eta arau linguistiko espezifikoetan oinarritutakoa 
litzateke. Baina genero jakin bateko testuaren barruan segmentu ezberdinak 
ager daitezke, eta zati horietan bakarrik aurkituko ditugu unitate eta 
antolakuntza sintaktikoaren forma egonkorrak. Ondorioz, segmentu horiek 
propietate linguistikoen arabera sailkatu ahal izango ditugu, baina ez 
generoak.  

Testua komunikazio unitatea baldin bada, dagokion generoa ezin da 
zehaztu irizpide linguistikoen arabera. Testu generoen antzemate 
linguistikoa zeharbidez soilik egin daitekeenez, Bronckart-ek testu genero 
hitza erabiltzea proposatzen du testu motaren ordez. Gainera, generoa 
osatzen duten segmentuei, semiotizazio edo diskurtsoan jartzearen emaitza 
direnez, diskurtso deituko die. Antolakuntza linguistikoa dela eta,  
diskurtso zati hauek erregulartasun handiak dituztenez, tipoen 
adierazgarritzat hartuko dira eta haiei buruz hitz egiteko diskurtso motak 
adierazpidea erabiliko da eta ez testu motak. 

 

c) Testu bakarra edo “enpirikoa” 

Testu baten ezaugarri guztien berri emateko, ez da nahikoa diskurtso 
moten identifikazioa. Genero berekoak izan arren eta diskurtso mota 
berdinez osatuta egon arren, testu bakoitzak ezaugarri indibidualak  ditu; 
hori dela eta, ekoiztutako edozein testu bakarra dela esan dezakegu. 

Komunikazio egoera, neurri batean behintzat, beti da berria edo 
partikularra eta ondorioz, ekoizleak modu jakin batean antolatu behar ditu 
bere testua osatzen duten diskurtso motak, baita moten berezko baliabide 
linguistikoak ere. Horregatik,  testu bakar edo indibidual oro genero eta 
moten giza ereduen arabera gauzatzen baldin bada ere, ekoizleak bere 
testuinguruari buruz duen irudikapena islatuko da testuan, eta nork bere 
estiloa ezarriko dio testuari. 
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Testu “enpiriko” edo bakarraren nozioak berbazko ekoizpen 
indibiduala eta bakarra izendatzen du, genero baten ezaugarriak erakusten 
dituena, diskurtso mota ezberdinez osatuta dagoena, eta komunikazio 
egoera jakin baten arabera ekoizleak hartzen dituen erabakien markak 
dituena. Hona hemen Bronckart-ek (1996: 79) ematen duen definizioa: 
“[...] La notion de texte singulier ou empirique désigne donc une unité 
concrète de production verbale, qui relève nécessairement d´un genre, qui 
est composée de plusieurs types de discours, et qui porte également les 
traces des décisions prises par le producteur individuel en fonction de la 
situation de communication particulière qui est la sienne”. 

Testuaren izaera hirukoitza kontuan harturik, bada, hiru maila 
ezberdinetatik ekin diezaiokegu testuaren azterketari: prototipo, tipo eta 
testu indibidual bezala.  

Testuaren ikuspegi horrekin Bronckart-ek testuaren analisiari ekiteko 
abiapuntu metodologiko berri bat eskaintzen digu.  

Irudikatze horrek agerian jartzen du testuen antolaketa eta 
funtzionamendua parametro asko eta ezberdinen mende daudela, besteak 
beste, komunikazio egoera, genero ereduak, diskurtso moten ereduak, 
hizkuntza sistemaren arauak, ekoizlearen erabaki partikularrak, etab.  

Proposamen horiek erabatekoak edo behin betikoak ez izan arren, 
gaur egun testuaren inguruan dauden proposamen teorikoak osatzera datoz 
neurri handi batean, behintzat.  

 

 

 

3.2. TESTUEN EKOIZPEN BALDINTZAK 
 

Bronckart-en (1996: 110) proposamenaren arabera, eta testuaren 
ekoizpenera mugatuz,  hizkuntza ekoizpenak giza ekintzarekin duten 
harremanarekin batera hartu behar dira kontuan. Behar horrek hizkuntza 
egintzak unitate psikologiko sinkroniko bezala kontzeptualizatzera darama 
egilea; unitate psikologiko horrek agente batek egintza testuinguruei buruz 
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dituen irudikapenak integratzen ditu, haien alderdi fisiko, soziala eta 
subjektiboa kontuan harturik. 

Testu enpirikoa hizkuntza egintza eta intertestutik hartutako genero 
historiko baten elkarreraginaren emaitza da. Hizkuntza egintza unitate 
psikologikoa izango litzateke eta unitate psikologiko hori komunikazio-
unitate gisa gauzatuko da intertestuan egiten diren aukeraketa edo mailegu 
prozesuen bitartez. Ondorioz, Bronckart-ek (1999: 3) dioen bezala: “Ce 
processus d’adoption d’un modèle de genre et d’adaptation de ce modèle à 
la singularité d’une situation d’action va aboutir à la production d’un texte 
singulier, radicalement unique, et réciproquement  ce processus contribuera 
également, de manière aussi ténue que l’on voudra, à la transformation de 
l’intertexte de la communauté verbale concernée”. 

Hizkuntza-egintza bat burutzen duenean, ekoizleak errepresentazio  
multzo propioa du, batzuk eduki erreferentzialari dagozkionak, eta besteak 
ekoizlea dagoen komunikazio-egoerari dagozkionak, edo beste era batera 
esanda, alderdi fisiko eta sozio subjektiboak dituen egoerari dagozkionak. 

Testu bat ekoizteko orduan, beraz, hiztunak mundu formalei (mundu 
fisikoa, mundu soziala, mundu subjektiboa) edo egintza-egoerari buruz 
dituen errepresentazioetariko batzuk jarriko ditu abian (zioak, helburuak, 
transmititu nahi duen eduki tematikoa, etab.);  horietako errepresentazio 
batzuk, testuinguruarekin lotuta daude eta beste batzuk erreferentea edo 
eduki tematikoarekin.  

Hizkuntza-egintza baten barruan testu enpiriko ezberdinak sor 
daitezke; hizkuntza-egintza berdina izanik ere, testu generoaz egiten den  
irudikapena ezberdina izan daiteke eta.  

 

 

3.2.1. Ekoizpenaren testuingurua 

 

Antropologiari zor zaio hizkuntzalaritzan egoerazko testuinguruari 
ematen zaion balorea. Testuinguru nozioa da, hain zuzen ere, gramatika eta 
diskurtsoaren lanen arteko ezberdintasuna markatzen duena. Gaur egun 
hizkuntzaz kanpoko ingurunea edo egoera adierazteko erabiltzen den nozio 
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horren ondoan, kotestuaren nozioa agertzen zaigu testuinguru linguistikoa 
adierazteko.  

Esan dugu Bronckart-ek kanpoko ikuspegi batetik ekiten diola 
testuen ekoizpenaren azterketari, ikus dezagun, bada, zer den testuingurua 
beretzat. 

 Bronckart-ek (1996: 95) testuaren antolaketan eragin lezaken 
parametro multzo bezala definitzen du testuingurua. Parametro posible 
guztien artetik antolaketan halabeharrezko eragina dutenak (eta ez 
mekanikoa) azpimarratzen ditu egileak. 

Faktore horiek bi multzotan banatzen dira, bata mundu fisiko edo 
objektiboaren adierazgarria dena, eta mundu soziala eta indibiduala edo 
subjektiboa adierazten dituena bestea. 

 

a) Testuinguru fisikoa: 

Honen barruan faktore hauek izango genituzke:  

 Ekoizpenaren lekua: non ekoizten den testua 

 Ekoizpenaren unea: noiz ekoizten den testua  

 Igorlea (ekoizlea, edo lokutorea): ahoz edo idatziz, testua fisikoki 
ekoizten duena (pertsona edo makina). 

 Hartzailea: testua jasotzeko gai den (diren) pertsona (pertsonak). 

 

b) Testuinguru sozio-subjektiboa: 

Lau parametrotan bana daiteke:  

 Leku soziala: zein erakunde sozialaren barnean gauzatzen den 
testua (eskola, administrazioa, harreman komertzialak...). 

 Igorlearen gizarte maila (enuntziatzailearen1 estatusa): 
elkarrekintzan igorleak betetzen duen papera: irakasle, guraso, 
bezero... 

                                           
1 Enuntziatzaile hitzak ekoizlearen estatus sozio-subjektiboa adierazteko erabiltzen da. 
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 Hartzailearen gizarte maila (jasotzailearen estatusa): hartzailearen 
papera: ikasle, adiskide, nagusi... 

 Elkarrekintzaren helburua: enuntziatzailearen ikuspuntutik, 
testuak jasotzailearengan izan dezakeen eragina. 

Egoeraren testuinguruko parametro hauek guztiek agente ekoizle 
batek egiten dituen irudikapenen bitartez eragiten dute testuan. 

Testuinguru fisikoen irudikapenak bi gaitasun kognitiboen mende 
daude: pertsonaren identitatea eta leku-denborazko koordenadak. Gaitasun 
hauek haurtzaroan zehar eraikitzen dira. Horrela, aurreneko parametro 
multzo honen “a priori” egindako deskripzioa bat dator ekoizleak duen 
irudikapenarekin. 

Bestela gertatzen da testuinguru sozio subjektiboko parametroekin. 
Hauek ikasketa luzea eta konplexuagoa behar dute. Leku soziala, arauei eta 
rolei buruz dugun ezagutza poliki-poliki eraikitzen da gure bizitzan zehar, 
eta gainera, aldakorra da.  

 

 

3.2.2. Testu baten erreferentea edo eduki tematikoa 

 

 Bronckart-ek (1996: 100) ematen duen definizioaren arabera, 
esplizituki aurkeztutako informazio multzoa izango da. Eduki tematikoa 
osatzen duten informazioak agente ekoizleak eraikitako irudikapenak dira. 
Ezagutza horiek oso ezberdinak dira agente ekoizlearen garapena eta 
esperientziaren arabera. Zientzia kognitiboetan semantikazko makroegitura 
adierazpidea erabiltzen da ezagutza horiek aipatzeko.  

Testu bat ekoizten denean ezagutza horiek berregituratu egiten dira; 
alde batetik, jarraitasunarekin antolatu behar dira, eta bestetik, testu baten 
erabiltzen diren ezagutzak mundu arruntarekin  zer ikusirik ez duten mundu 
diskurtsiboetan antolatzen dira. 

Hona hemen eskema batean laburbilduta orain arte ikusitakoa: 
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Hizkuntza-egintzaren egoera 

 

 

                 Komunikazio-egoera  Eduki erreferentziala 

 

 

Mundu fisikoa:  Mundu sozio-subjektiboa: 

- Ekoizpenaren lekua    - Leku soziala 

- Ekoizpenaren denbora  - Igorlearen maila soziala 

. - Igorlea                - Hartzailearen maila soziala 

- Hartzailea      - Helburua 

 

 

 

3.3. TESTUEN ANTOLAKETA MAILAK 
 

Testu enpirikoen analisiari ekiteko, Bronckart-ek (1996) hiru maila 
ezberdin bereizten ditu testuaren barne antolaketan: testuaren azpiegitura 
orokorra, testuratze mekanismoak eta kontuan hartze enuntziatiborako 
mekanismoak. 

Testu enpirikoa 

Hizkuntza egintzaren egoera                         Inertestua 

 (Agente batek barneratutako egintza egoera) 
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3.3.1.  Testuaren azpiegitura orokorra 

 

Testuaren mailarik sakonena da, eta hauek dira bere osagaiak: 
testuaren antolaketa orokorra, testua osatzen duten diskurtso motak, 
diskurtso mota horiek artikulatzeko moduak, eta ager daitezkeen 
sekuentziak. 

 Antolaketa orokorra: eduki tematikoaren antolaketari dagokio; 
irakurketa prozesuetan nabarmentzen da eta laburpen baten bidez 
kodifika daiteke. 

 Diskurtso mota: nozio honek testua osatzen duten segmentu erak 
adierazten ditu. 

 Diskurtso moten arteko artikulazioak: itxura ezberdinak har 
ditzakete. Narrazio baten adibidetik abiatzen baldin bagara, 
elkarrizketaren segmentuak narrazioaren segmentuekin kateatzen 
direla ikusiko dugu. Kateatze nozioak segmentu batek 
bestearekiko duen mendekotasuna erakusten duen prozesu 
multzoa adierazten du. 

 Sekuentziak: nozio hau Adam-engandik (1992) hartzen du 
Bronckart-ek. Testuaren baitan agertzen diren planifikazio modu 
konbentzionalagoak edo espezifikoki linguistikoak direnak 
adierazten du (sekuentzia narratiboa, azalpenezkoa, argudiozkoa, 
etab.) 

 

 

3.3.2. Testuratze-mekanismoak 

 

Erdiko maila honetan agertzen diren mekanismoen helburua 
isotopiazko sailak sortzea da, sail horiek koherentzia tematikoaren euskarri 
direlarik. Testuaren linealtasunarekin lotuta daude eta hartzaileari 
zuzentzen zaizkio; artikulazio hierarkikoak, logikoak eta/edo denborazkoak 
jartzen dituzte agerian. Hemen izango ditugu konexio- eta kohesio-
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mekanismoak, azken hauen barruan izen-kohesioa eta aditz-kohesioa 
bereizten direlarik. 

 Konexio-mekanismoak: progresio tematikoaren artikulazioaren 
markaketan laguntzen dute; testu antolatzaileen bitartez gauzatzen 
dira. Testuaren antolaketa orokorrean, diskurtso mota batetik 
bestera pasatzeko, sekuentzia baten faseen artean, edo, baita ere, 
esaldi sintaktikoen artikulazioetan, antolatzaile horiek erabil 
daitezke. 

 Izen-kohesioa: mekanismo honen funtzio nagusia gaiaren 
garapena eta azpigaien artikulazioa gauzatzea da.  

 Aditz-kohesioa: mekanismo hauek testuan gertatzen diren 
prozesuen antolaketa hierarkikoa edo denborazkoa ziurtatzen dute 
(egoerak, gertaerak edo ekintzak). Aditzaren denborak dira 
baliabiderik aipagarrienak. Marka morfologiko horiek 
elkarrekintzan daude aditz lexema motekin eta denbora adierazten 
duten beste unitate batzuekin (adizlagunak eta antolatzaileak). 

Dagoeneko lehenengo kapituluan aipatu dugun bezala, anaforak dira 
izen kohesioa bideratzen duten elementu garrantzitsuenetarikoak. 
Horrenbestez, testuratze-mekanismoen artean kokatuko dugu gure ikerlana. 

 

 

3.3.3.  Kontuan-hartze enuntziatiborako mekanismoak 

 

Mekanismo hauek testuaren koherentzia pragmatikoaren eraikuntzan 
hartzen dute parte. Batetik, enuntziazioaren ardura argitzen dute, eta 
bestetik, eduki tematikoaren alderdi batzuen inguruan egiten diren 
ebaluazioen berri ematen dute; horrela, ekoizlea eta hartzaile edo 
jasotzailearen arteko harremana bideratzen dute. Mekanismo hauek eduki 
tematikoaren progresiotik at eragiten dute, eta ez dute sail isotopikorik 
sortzen. Hori dela eta,  mekanismo konfigurazionaltzat har daitezke.  
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3.4. DISKURTSO MOTAK ETA TESTU  GENEROAK 
 

Hiztun batek egiten dituen aukera linguistikoak testuinguru jakin bati 
lotuta doaz beti, baina testuinguru horren parametroak aldakorrak direnez, 
baldintzatu egiten dute hizkuntzaren erabilera. Dimentsio kontestual hori 
kontuan harturik, egokiena datu enpirikoak aztertzea dirudi, hau da, egoera 
ezberdinetan hiztunek sortutako ahozko zein idatzizko ekoizpen errealak 
aztertzea.  

Azterketa hori bideratzeko enuntziatua da kontuan hartu beharreko 
oinarrizko unitatea, hots, perpausarekin beti bat ez datorrena eta 
testuinguruaren arabera interpretatu behar den komunikazio-unitate 
txikiena. Era berean, enuntziatuek testuak osatzen dituzte, zentzu osoa 
duten goi mailako komunikazio-unitateak, beren baitan mezu antolatua 
dutena eta hartzailearengan koherentziazko efektua eragin nahi dutena. 

 Komunikazio-unitate hauek luzeak zein laburrak, ahozkoak zein 
idatzizkoak izan daitezke. Ondorioz, sortzen diren testuak kontaezinak dira 
eta ezaugarri indibidualak dituzte; baina, hiztunek eta gizarteak ezartzen 
dituzten egiuneak direla medio, ezaugarri komunak eta nahiko egonkorrak 
dituzten genero ezberdinetan bana daitezke testuak.  

Edozein hizkuntza jardueraren emaitza diren ekoizpen horiek 
formazio soziolinguistikoen jokamoldeetara egokitutako generotan 
banatzen dira, eta genero horiek, beren aniztasunean eta ezaugarrietan 
mugaezinak direnak, eredu modura geratzen dira intertestu deritzan 
eraikuntza sozio historikoan. Sortu diren eta premien arabera sortuko diren 
testu genero horiek gizartean finkaturik geratzen dira, beraz. Horrela, 
hiztunak, behar komunikatiboen arabera, bere giza taldean dauden 
generoen artean aukeratzen du ekoizpena itxuratzeko balioko dion eredua. 

Hala eta guztiz ere, Bronckart-ek (1996: 138) azpimarratzen duen 
bezala, oso zaila da generoen behin betiko sailkapena egitea, hiru baitira 
oztopo nagusiak:  

1) Haien jatorrian dauden hizkuntza-jarduerak bezala, generoak ere 
kontaezinak dira eta kopurua handituz doa. 

2) Sailkapena egiteko balio lezaketen parametroak (helburua, giza 
kokagunea, edukia, abian jarritako prozesu kognitiboak, euskarri 
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mediatikoa, etab.) oso heterogeneoak eta mugagaitzak dira, eta 
etengabeko elkarreraginean daude. 

3) Sailkapena ezin da oinarritu enpirikoki identifika daitezkeen 
unitate linguistikoetan soilik. 

Testu generoen sailkapena zeharkakoa izango litzateke, eta irizpidea, 
hizkuntza-jarduera motarena izango litzateke. Baina kontuan harturik 
jarduera berberari aurre egiteko intertestuan genero bat baino gehiago aurki 
dezakegula, errazagoa dirudi generoen familiak edo multzoak 
identifikatzea.  

Generoa edozein izanik ere, testuetan erregulartasunak eta nahiko 
ezaugarri egonkorrak erakusten dituzten segmentuak agertuko dira. 
Segmentu horien ezaugarritze linguistikoa eginez, posible da, neurri batean 
behintzat, generoarena ere egitea. Segmentu horietan agertuko zaizkigu 
hizkuntzaren baliabide morfosintaktikoak, eta forma hauek mugatuak 
direnez, mota linguistikoei buruz hitz egin dezakegu.  

Dena dela, Larringanek (1998b: 63) gogoratzen digun bezala, 
“segmentuen ezaugarritze linguistikoa diskurtso arlokoa dugu: hizkuntza 
unitateak, hain zuzen ere, hiztunaren erabakiaren kontrolpean daude eta  
berak burutu nahi dituen xede-asmo eta ekintzen araberakoak dira; 
horrenbestez, (ber)semiotizatuak agertzen zaizkigu, esan nahi da balio 
diskurtsiboez erantsiak”.  

Bronckart-ek (1996) mota linguistikoak diskurtso motak direla 
esango du, testuetan agertzen diren forma linguistikoen eta mundu 
diskurtsibo2 jakinen adierazle direlako. Diskurtsoari dagokionez, testuetan 
ager daitezkeen forma linguistikoak direla dio.  

Larringanen (1998b: 71) hitzetan, erregulartasunak eta 
errekurrentziak aurkitu nahi baditugu testu segmentuetara jo beharra 
daukagu; hauek mugatuak dira, mundu diskurtsibo zehatzen adierazle diren 
forma linguistikoak bezala, eta horrenbestez, mota ezberdinetan sailka 
daitezke. Diskurtso mota (segmentu mota) horiek beren artean giltzatuta 
agertzen dira testuratze- eta kontuan-hartze enuntziatiborako mekanismoen 

                                           
2 Mundu diskurtsiboa:  hizkuntza jarduerak sortutako itxurazko munduak. Nozio honi kontrajarria mundu 

arruntarena egongo litzateke, hau da, gizakien mundu irudikatuak. 
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bitartez, eta osotasun testualari bere koherentzia sekuentzial eta 
konfigurazionala ematen diote. Ondorioz, testu genero eta diskurtso motei 
buruz hitz egingo dugu. 

Diskurtso moten azterketari ekiteko orduan, bi maila bereizten ditu 
Bronckart-ek (1986): arketipo psikologikoena eta tipo linguistikoena. 
Benveniste (1959, 1966), Weinrich (1973) eta Simonin-Grumbach-en 
(1975) lanen ildotik jarraituz, alde batetik, bada, mundu diskurtsiboak edo 
enuntziazio planak osatzen dituzten eragiketak definitzen saiatzen da, eta 
bestetik, hizkuntza jakin batean mundu horiek nola gauzatzen diren 
argitzeko ahalegina egiten du. 

Hiztuna helburuei eta komunikazio egoerari egokitu behar zaie, hau 
da, lehendabizi edukia aukeratu behar du, eta ondoren bere buruaren 
inplikazioa komunikazio-egoerarekiko erabaki behar du. Eragiketa horri 
ainguraketa deitzen zaio, eta horrek bideratzen du arketipo diskurtsiboen 
sailkapen posible bat:  

 

Architypes psychologiques correspondants aux mondes discursifs  

 (Bronckart, 1996: 159) 

Coordonnées générales des mondes   

Conjonction 

EXPOSER 

Disjonction 

RACONTER 

Implication Discours interactif Récit interactif Rapport à l’acte de 
production 

Autonomie Discours théorique Narration 

  

Hona hemen Larringanen (1998b: 72) hitzetan labur adierazita: 
“Lehendabiziko parametroak diskurtsoko erreferentea eta egoeraren arteko 
erlazio era hartuko luke kontuan (Konjuntua / Disjuntua), eta diskurtsoko 
objektuak presente dauden ala ez (Esposizioa / Kontakizuna) erabakiko; 
bigarren parametroak elkarreragin sozialaren eta produkzio egoeraren 
autonomia/inplikazio oposizioa nabarmenduko luke, bestela esanda,  
diskurtso girotuaren eta teorikoaren arteko oposizioa”.  
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Aipatutako parametroak konbinatuz gero,  lau mundu diskurtsibo 
ateratzen dira: 

a) Azalpenaren3 mundu-eremua, inplikatua. 

b) Azalpenaren mundu-eremua, autonomoa. 

c) Kontakizunaren mundu-eremua, inplikatua. 

d) Kontakizunaren mundu-eremua, autonomoa. 

Baina arketipoen izaera abstraktua da eta euren deskribapena egiteko 
tipo linguistiko edo tipo konkretuen mailara pasatu beharra dago. Horrela, 
bada, arketipo diskurtsiboen mailaz gain tipo linguistikoen maila ere 
bereiztea proposatzen da. 

Horren guztiaren arabera, giza elkarreraginaren parametroek eragin 
handia izango lukete testuratze prozesuan, eta horrenbestez, baita 
kohesioaren eraikuntzan ere.  

Frantsesaren kasuan egindako ikerketetan oinarriturik, Bronckart-ek 
(1996) agerian jarri nahi ditu diskurtso mota baten barnean 
erregulartasunarekin agertzen diren unitateen azpimultzoak. Ondorioz, 
diskurtso mota bakoitza ezaugarritzeko balioko duten unitate linguistiko 
multzoak izango genituzke. Hau da, diskurtso mota bakoitzean berezko 
unitate multzoak aurkituko genituzke.  

Hona hemen gure ikerketaren hipotesietariko bat egiteko abiapuntua: 
gure ustez ezberdintasunak nabarituko dira aztertuko ditugun hiru testu 
generoetan erabiltzen diren kohesio mekanismoetan. 

 

 

 

 

 

                                           
3 Behar bada, azalpen hitza baino egokiagoa izango litzateke esposizioa. Azalpena egon dadin, arazo bat 

mahairatu eta hura ebazteko informazioa agertu behar da ekoizpenean, horretaz gain, batzuetan bukaera 
gisa hasierako konstatazioa ager daiteke laburbilduta. Baina testu askotan ez dago benetako azalpenik 
eta besterik gabe, informazio bat ematen da ezagutzera, horregatik bereizten ditu Balluerkak (1995) 
azalpenezko testuak eta testu espositiboak. Horren arabera, egokiagoa izango litzateke esposizioa edo 
informazioa esatea 
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3.5. LABURBILDUZ 
 

Bronckart-en (1985, 1996) lanaren helburua, edozein testu ekoizteko 
orduan abian jartzen diren prozesuak aztertzeko esparru teoriko eta 
metodologikoa aurkeztea da. 

Testuen arkitekturaren hiru maila nagusienak mugatzen eta 
definitzen ahalegintzen da autorea: 

1) Testuen azpiegitura: diskurtso mota, sekuentzia edo beste 
planifikazio mota batzuen konbinaketa. 

2) Testuratze-mekanismoak:  (konexioa, izen-kohesioa eta aditz-
kohesioa), testuari koherentzia tematikoa ematen diotenak. 

3) Kontuan-hartze enuntziatiborako mekanismoak: (ahotsen 
banaketa eta modalizazioen agerpena) testuari koherentzia 
pragmatikoa ematen diotenak. 

Bestalde, horietako maila bakoitzaren baitan gertatzen diren 
eragiketen kontzeptualizazioa proposatzen du: 

 Diskurtso motei dagozkien mundu zehatzen osagai diren  
eragiketak: izaera dialogikoa duten eragiketak, sekuentzia 
konbentzionalak sortzen dituztenak. Eragiketa hauek 
psikologikoak dira eta munduei buruzko errepresentazioen 
araberakoak dira. 

 Kontuan-hartze enuntziatibo eta testuratze funtzioen gestioaz 
arduratzen diren eragiketak: hauek eragiketa linguistikoak dira. 

Ikuspuntu horretatik testualtasunaren propietateak hizkuntza 
ekoizpen ororen azterketara artikulatzen dira. 

Hurbilketa honek agerian jartzen du eragiketa linguistikoek 
erabakiak hartzeko margen handia uzten diotela agente ekoizleari, nahiz 
eta, neurri handi batean, giza jarduerari eta bereziki hizkuntza-jarduerari 
dagozkien errepresentazioen mende dauden.  

Autorearen iritziz, hizkuntza-jarduera giza ezagupen oro osatzen 
duten giza elkarreraginaren leku eta bitartekoa da aldi berean (Bronckart, 
1996: 337). 
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Ikuspegi psikologiko batetik Bronckart-ek (1996: 135), fenomeno 
linguistikoen baitan gertatzen diren eragiketak identifikatzen eta 
kontzeptualizatzen saiatzen da. Eragiketa horiek faktore hauen araberakoak 
dira: intertestuaren ezaugarriak (testu generoak), erabilitako hizkuntza 
naturala, eta hizkuntza-jardueraren testuinguru orokorra. Guztiak agente 
aktibo batengan  islatzen dira.  

Ondorioz, hiztunak aukeratzen dituen unitate linguistikoak 
eragiketen mende egongo dira. Testuinguru kategoria ezberdinei kategoria 
linguistiko ezberdinak dagozkie. Eragiketa linguistikoak, beraz, aldakorrak 
izango dira. Testuinguruaren arabera operatzeko modu ezberdinak daude. 
Horrek esan nahi du unitate linguistikoek era ezberdinetara funtziona 
dezaketela.  

Horrela, bada,  testuinguruaren aldakortasun edo bizitasun hori 
diskurtsoan islatuko da, eta diskurtsoaren dinamismoari buruz hitz egin 
ahal izango dugu. Dinamismoaren ideia hau Benvéniste (1966) eta Culioli-
ren (1976) enuntziazio eta diskurtsoaren teorietan oinarrituta dago, bereziki 
Culioli-renean Bronckart-ek berak (1985) onartzen duen moduan.  

Bronckart-ek (1996: 323) bere aldetik, horrela dio: “les instances 
d’énonciation qui personnalisent ces règles de fonctionnement discursif 
sont les principaux responsables des opérations langagières mises en 
oeuvre par l’auteur; ce ne sont ni les capacités proprement cognitives de ce 
dernier, ni ses capacités actionnelles (intentions, motifs) qui déterminent, à 
elles seules, les opérations langagières effectivement réalisées”. 

Bronckart-en (1985: 256) teoriak, egileak berak  azaltzen duen 
bezala, Culioli-ren teoriak barneratu eta egoeraren linguistikatik eragiketen 
linguistikara garamatza. 

Jadanik esan dugun moduan, ikerketa honen helburua testu genero 
ezberdinetan eta adin ezberdinetan erabiltzen diren izen-kohesioaren 
mekanismoak aztertzea da. Testu generoen azterketari, dimentsio testual 
edo diskurtsibotik eta testuingurua kontuan harturik, ekin diezaiokegu 
soilik. Alde horretatik, Bronckart-en (1985, 1986) proposamenean 
ekoizpenak beren testuinguruari lotuta aztertzeko modeloa eskaintzen da. 
Esan bezala, hiru analisi maila bereizten ditu testu enpirikoak aztertzeko 
orduan: azpiegitura orokorra, testuratze-mekanismoak eta kontuan-hartze 
enuntziatiborako mekanismoak. Guri dagokigunez, eragiketa linguistikoen 
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esparrura lerrotuko gara, eta horrenbestez, testuratze-mekanismoen barruan 
kokatuko dugu izen-kohesioaren azterketa. 

Bukatzeko, gogora dezagun Bronckart-en teoriak arlo didaktikoari 
zabaltzen dizkion bideak eta bultzarazi dituen ikerlerroak. Esanguratsua da 
egile horren eragin pean testuaren pedagogiaren ildotik Genevako taldeak 
egin dituen lanak; frantsesaren kasuan aipatzekoak dira, besteak beste, 
Schneuwly (1988, 1997, 1998, ...); Dolz (1993,  1994a, 1994b, ...); Dolz, 
Pasquier eta Bronckart (1993); Dolz, Rosat eta Schneuwly (1991), etab. 
Euskarari dagokionez ere teoria horiek emankorrak izan dira, hor ditugu 
erakusgarri Idiazabalek (1990, 1992) bildutako lanak, edo Larringanek 
(1996) eta Sainzek (2002) egindako ikerlanak. 
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4. Kapitulua 

 

 

 

 

 

KOHESIOA ETA ADINAREN ARABERAKO 
AZTERKETAREN AURREKARIAK 

 

Ahoz zein idatziz, ulermena eta ekoizpena dira hizkuntzaren 
oinarrizko prozesuak. Biak garrantzitsuak izanik ere, psikolinguistikatik 
egin diren lan gehienak, oro har, hizkuntzaren ulermena aztertzera 
bideratuak izan dira. Neurri handi batean behintzat, arrazoiak 
metodologikoak dira. Materialaren ezaugarri linguistikoak eta erabilitako 
laginen datuak  kontrola errazagoak dira ulermen zereginetan ekoizpen 
zereginetan baino.  

Ulermenean ikertzaileak manipulatu egin ditzake ulermena eragiten 
duten estimuluak, eta nahi dituen datuak lortzera bideratutako ekintzen 
kontrol osoa izan dezake. Ekoizpenean, aldiz, ez dago zeharo 
kontrolatzerik subjektuak zer ekoiztuko duen, eta ezin dugu aldez aurretik 
ziurtasunez jakin ekoizleak guk aztertu nahi duguna idatziko edo esango 
duenik; nahiz eta ekoizpenaren baldintzak ahalik eta gehien mugatzen 
saiatu, erabakiak, azken batean,  subjektuaren eskuetan daude.    

Euskararen kasuan, aipatzekoa da psikolinguistikaren ildotik 
Idiazabalek (1983) egin zuen lana esaldietan kasu-funtzioa duten egituren 
ulermena aztertzeko, eta ondoren, hizkuntzaren jabekuntzaren inguruan 
egin diren hainbat lan, Barreña eta Ezeizabarrenarenean (2000) bildutakoak 
kasu.  

Psikolinguistikaren barruan, forma linguistiko ezberdinen azterketari 
ekin zaio. Horien artean izenordainak egon dira sarritan ikertzaileen 
ikusmiran; arrazoia,  erreferentzia eta erreferentziakidetasun arazoek 
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merezi izan duten arreta da, enuntziatuak ulertzeko zein ekoizteko orduan 
agertzen zaigun arazoa baita. Erreferentzia eta erreferentziakidetasun 
terminoak anaforen arazoei lotuta agertzen zaizkigu ezinbestean, eta 
ondorioz, izen kohesioari lotuta.  

Psikolinguistikako lan asko, izenordainen eta determinatzaileen 
jabekuntzan zentratu izan dira anaforak aztertzeko orduan. Lan horiek, 
berez, ez dute helburutzat kohesioa aztertzea, lan hori egiteak dimentsio 
diskurtsiboa kontuan hartzea inplikatzen baitu, eta gehienetan, azterketak 
esaldiaren mailan egin izan dira. Hirurogeita hamarreko hamarkadaz 
geroztik, berriz,  alderdi testualak aztertzeko joera nabari da, eta hainbat lan 
agertu da testu batean erreferente berriak sartu eta diskurtsoan zehar 
berreskuratzea ahalbidetzen duten hizkuntza dispositiboen garapena 
aztertzeko.  

Atal honetan anaforaren inguruan psikolinguistikaren barrutik egin 
diren lanak aurkeztuko ditugu. Batzuk ulermena besterik ez dute kontuan 
hartuko, beste batzuek ekoizpenaren eremua jorratuko dute, eta beste 
batzuek hizkuntza idatzian gertatzen diren prozesu anaforikoetan jarriko 
dute arreta. Adin ezberdinetako umeekin egindako esperimentazioen 
emaitzak ekarriko ditugu orri hauetara, gehienetan ikerketa longitudinalak 
izango dira. Gainera, dimentsio diskurtsibotik testu genero ezberdinak 
kontuan hartu dituzten hainbat lanetara ere hurbilduko gara. 

Dena dela, bigarren kapituluan ikusi dugun bezala, anaforiko 
terminoa hizkuntzaren beste unitate eta adierazpen batzuei ere aplika 
diezaiekegu, izenordainez gain, beste hainbat elementuk ere funtzio 
anaforikoa betetzen baitute. Era berean, izenordain guztiak ez dira 
anaforikoak, denak ez baitira ordezkoak, lehenengo eta bigarren 
pertsonakoak esate baterako, normalean deiktikoak dira eta ez ordezkoak. 
Bestalde, aipatutako kapituluan ikusi dugun moduan, beti ez dago 
erreferentziakidetasunik, eta izenordainak ez diren elementuak ager 
dakizkiguke erlazio anaforikoetan. 
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4.1.  IZENORDAINEN ULERMENAREN INGURUKO 
AZTERKETAK, ORO HAR. 

 

Ulermena aztertzeko xedeaz, lan batzuk helduen hizkuntzan, eta 
zehazki, testu idatziaren irakurketan oinarritu dira.  

Hizkuntzaren dimentsio diskurtsiboa kontuan izanik, Carreirasek eta 
Alonsok (1999) anaforaren ulermena aztertu duten lan batzuetara -jarraian 
aipatuko ditugunetara- hurbiltzen gaituzte.  

Izenordainari dagokionez, Clark-en eta Sengul-en (1979) edo 
Murphy-ren (1985, 1990) ikerketen ondorioz, aurrekaria azkarrago 
identifikatzen da anaforatik gertu egonez gero. Garrod eta Sanford-entzat 
(1982), aldiz, hurbilketa-urruntasun parametroa ez da hain garrantzitsua 
anaforaren ulermenean, nabarmenagoa da testuaren barruan aurrekariak 
duen estatusaren eragina. Horren arabera, elementu baten tematizazioa edo 
fokalizazioa izango da eragilerik garrantzitsuena; aurrekaria eta adierazpide 
anaforikoaren artean dagoen segmentuak elementu bat tematizatuta 
mantentzea lortzen badu, errazagoa da aurrekariari erreferentzia egitea, 
informazioa irakurlearen iraupen laburreko oroimenean (ILO) egongo 
delako oraindik. Jarraitasun erreferentziala dagoenean, aurrekaria 
aktibaturik mantentzen da, eta ondorioz distantzia edozein izanik ere, 
anafora errazago interpretatzen da. 

Hizkuntza erromanikoei dagokienez, badago anaforen 
interpretazioan eragiten duen beste faktore bat ere: genero morfosintaktiko 
arbitrarioarena. Hainbat ikerketak erakusten duenagatik, aurrekaria 
generoaren arabera identifika  daitekeenean anafora azkarrago ebazten da. 

Izenordainaren numeroa da beste faktore eragileetako bat. 
Aurrekariarekin komunztadura dagoenean adierazpide anaforikoa errazago 
interpretatzen den arren, batzuetan ezaugarri hori ez da nahikoa. Berez 
esanahi plurala duen entitate bat izen sintagma nominal singularraren 
itxuran ager daiteke, adibidez:  

 

(4.1) Negu Gorria taldeak bere azken abestia interpretatu du. Eurak oraindik 
ez dute ezer iragarri [....]  
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Kasu horretan komunztadura gramatikala edo azalekoa apurtu egiten 
da, eta izenordainak plurala den entitate kontzeptual bati egiten dio 
erreferentzia. Horrelako anaforei deitzen die kontzeptual Gernsbacher-ek 
(1991). Haren ikerketaren emaitzaren arabera, anafora kontzeptual horiek 
ez dira oztopo ulermenerako, irakurleak eraikitzen duen eredu mentalaren 
arabera ebazten direlako.  

Beraz, generoaren kasuan anafora testuaren azaleko irudikapen baten 
bitartez ebazten baldin bada ere, numeroaren kasuan diskurtsoaren buru 
eredu1  baten sarbide zuzenaren arabera ebazten da. 

Batzuetan, izenordainaren generoa eta numeroa aurrekaria 
identifikatzeko nahikoak baldin badira ere, anbiguitate erreferentziala 
dagoenean beste faktore batzuek eragiten dute izenordain anaforikoen 
interpretazioan, besteak beste, aditzaren “kausalitate inplizituarena”, hots, 
egoera edo prozesu bat beste baten arrazoi edo ondorio gisa gertatzen 
denean; kasu horretan, lehendabiziko egoera gogokoena da aurrekaritzat 
hartzeko. Garvey, Caramazza eta Yates-en (1975) ustez, kausazko 
konjuntzio baten bitartez lotutako bi esaldiz osatuta dauden perpaus 
aktiboetan, kausalitatearen noranzkoak izenordainei erreferentziakide bat 
esleitzea ahalbidetzen du. Hala eta guztiz ere, Garnham eta bestek (1996) 
erakutsi zuten ez dela fokoaren eragina baizik eta integrazioarena, hau da, 
“kausalitate inplizituaren” eragina, kausa esplizituaren informazioarekin 
integratzen denean esaldiaren bukaeran azaltzen baita. 

Carreirasek eta Alonsok (1999: 230) erakusten duten moduan, esan 
daiteke, bada, anaforaren interpretazioa edo ebazpena, azaleko faktoreek 
inposatzen dituzten erreferentziakidetasun mugapen, zein diskurtsoaren 
testuinguruak eragindakoen mende dagoela.  

Izenordainen azterketa interes handikoa da psikolinguistikarentzat, 
hizkuntzaren barneko eta hizkuntzaz kanpoko entitateen arteko harremanak 
edo abian jartzen diren eragiketak ezagutzeko aukera ematen duelako. 
Estrategia morfosintaktikoen ikusmoldetik, Chipman-ek (1974), haur 
ingelesen izenordainen sistemaren eraikuntza aztertzen duenean, zera 
erakusten du: 3 eta 7 urte bitartean, aurrekaria eta izenordain pertsonalek 
funtzio berbera dutenean, esaldiak hobeto ulertzen direla. 

                                           
1 Anaforen buru ereduaren inguruko lana Garnham-en (1985, 1987) lanetan aurki dezakegu. 
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Kail-en ikerketa (1976) batean hirugarren pertsonako izenordain bat 
duten esaldien ulermena aztertzen da. Bertan ikusten denaren arabera 3;0 
eta 3;6 urte bitartean gutxieneko distantziaren estrategia nagusitzen da, hau 
da, erreferentziakidetzat izenordainetik gertuen dagoen sintagma hartzen 
da. 

Helduen zein umeengan egindako ikerketek, oro har, agerian jartzen 
dute temaren garrantzia, izenordaina anbiguoa den esaldietan hura baita 
erreferentziakidetasuna ebazten duen faktoreetariko bat. Kail-ek (1983) 
aipatzen duen datu hau bat dator aurreko puntuan ikusi ditugun ikerketen 
emaitzekin. Oro har, bada,  objektu logikoa, hau da, esaldiaren tema, 
aukeratzen da erreferentziakide moduan. 

Hala eta guztiz ere, Kail-ek (1983: 165) azpimarratzen duen bezala, 
ulermena aztertzerakoan, metodo esperimentalak erabili arren bi muga 
jartzen dira agerian: batetik, gehienetan testuingurutik banandutako esaldia 
da ikerketaren objektua; bestalde, umeei proposatzen zaizkien zereginek 
indar handiagoa jaretzen dute ezagutzaren dimentsioan komunikazioaren 
dimentsioan baino, eta ondorioz, jarrera metalinguistikoen garapenaren 
alde jokatzen dute. 

Gaztelaniari dagokionez. González, Cervera eta Mirallesen (1996, 
1998) lanak ditugu; egindako bigarren horretan zera aztertzen dute: 
anaforaren ulermena testu idatzian. 8 eta 10 urte bitarteko umeei testu 
idatziak ematen dizkiete irakurtzeko. Jarraian, testuari buruzko hiru galdera 
mota egiten dizkiete: galdera irekia, esaldi bat osatzea, eta hiru erantzunen 
artean egokia aukeratzea. Horietako galdera bat umeek anafora ulertzen 
zuten ala ez baieztatzeko zen.  

Bost anafora mota hartzen dituzte kontuan ikertzaileek: pertsona 
izenordain atonoak, “que” izenordain erlatiboa, leku adberbioa, izenordain 
erakuslea, eta “éste/aquél” kontrastea balore anaforikoarekin. Emaitzen 
arabera, adin horietan anaforaren ulermenak gora egiten du. Bestalde, 
izenordain erlatibo eta adberbioak hobeto ulertzen dira pertsona 
izenordainak baino. “Este/aquél” kontrasteari dagokionez,  adin horietan 
umeek ez dute oraindik bereganatu. 

Azkenik, aipa ditzagun gaztelaniaz Alonso eta Carreirasek (2000)  
egin duten lana. Egileek gaztelaniazko pluraleko anafora pronominalen 
ulermena aztertu nahi dute. Horretarako  bi aurrekari  femenino eta bat 
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maskulinoa dituzten esaldiak irakurrarazten dizkiete subjektuei. Emaitzen 
arabera, esaldia lehenago irakurtzen da aurrekari femenino biak 
sintaktikoki gertu daudenean. 

 

 

 

4.2. AHOZKO EKOIZPENAREN INGURUKO 
IKERKETAK 

 

Ahozko narrazioen azterketen aurrekari bat Labov eta Waletzky-ren 
lanean (1966) aurkitzen dugu. Egile hauek adin ezberdinetako subjektuen 
ekoizpenak bildu eta aztertu zituzten. Subjektu horiek eurek bizi izandako 
esperientziak kontatzen zituzten ingelesez. Ikertzaileek, funtzio narratiboen 
propietate formalen berri eman nahi zuten, eta horretarako egokiago iruditu 
zitzaien hiztun espontaneoengana jotzea trebatuengana jotzea baino, 
landugabeko ekoizpenetan hobeto antzeman zitezkeelako benetako 
elementu narratiboak.  

Egileek lau esaldi mota bereizten dituzte lan horretan: esaldi libreak, 
hau da, denboraren sekuentziarekin lotura finkorik ez dutenak, eta 
horrenbestez aldaketa semantikorik eragin gabe mugi daitezkeenak; 
koordinatuak, hots, bi esaldi mugimendu berdin-berdina dutenak  eta  
denboraren sekuentzian eragin gabe alda daitezkeenak narrazioaren leku 
batetik bestera; mugimendu mugatua dutenak; eta denborazko juntagailu 
baten bitartez lotuta daudenak, eta horrenbestez, mugitu ezin direnak.  

Lana ezaugarri narratiboetan oinarrituta dago eta ez narrazioaren 
kohesioan edo alderdi anaforikoan, baina egile hauei zor diegu narrazioaren 
egitura zedarritzen duen bost faseen bereizketa, geroago Isenberg-ek (1970) 
berrantolatu zuena eta ondoren, ikertzaile gehienek erabili izan dutena. 
Hauek dira Labov-ek eta Waletzky-k (1966) bereizten dituzten faseak: 
orientazioa edo narrazioaren hasierako egoera; korapiloa, ustekabeko 
zerbait gertatzen denean; ebaluazioa, hau da, narratzaileak kontatzen ari 
denari buruz duen jarrera argitzen duen zatia; irtenbidea, gauzak beren 
onera itzultzen direnean; eta koda, istorioari eman nahi zaion esanahia 
laburbiltzen duen zatia. 
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Karmiloff-Smith-ek (1979) alderdi diskurtsibotik aztertzen ditu 
ekoizpenak. Horretarako, umeei egokitutako egoera esperimentalak 
bilatzen ditu, komunikazioaren dimentsioa eta parametro enuntziatiboak 
biltzen dituzten egoerak, hain zuzen.  

Egile honek sistematikoki  aztertzen ditu izenaren determinatzaileek 
izan ditzaketen funtzio ezberdinak. Haren ikerketan 2 eta 12 urte bitarteko 
umeen ulermen eta ekoizpeneko zereginak (frantsesez) aztertzen ditu. Lan 
horretan izenaren determinatzaileen (artikulu mugatuak eta mugagabeak, 
izenordainak, erakusleak, e.a.) jabekuntzari buruzko hainbat datu ematen 
du. Emaitzen arabera, 8 eta 12 urte bitartean finkatzen da  
determinatzaileen sistema, eta artikulu mugatua duten izen sintagmak ez 
dira agertzen umeek 8 urte egin arte. Garapena, hiru fasetan egiten da, eta 
adinarekin determinatzaileen funtzioak gero eta konplexuago bilakatzen 
dira. 

3 eta 5 urte bitartean, determinatzaile mota biak agertzen direnean 
mugagabea izendatze funtzioetarako erabiltzen da, hau da, izenak 
izendatzen duen elementuan arreta jartzeko, eta mugatua funtzio 
deiktikorako edo, bestela esanda, izendatze eragiketa hori esplizitatzeko. 
Beranduago, 5 eta 8 urte bitartean, frantsesezko artikulu mugagabearen 
pluralak (des) balore numerala bereganatzen du, plurala izendatzeko 
erabiltzen da eta artikulu mugatua (les) pluraltasun horretan arreta jartzeko. 

 Egilearen arabera, bigarren fase horretan umeek oraindik ez dute 
bereganatu determinatzaile mugatuaren balore anaforikoa. Azken fasean, 8 
eta 12 urte bitartean, determinatzaile mota bien arteko ezberdintasuna 
garbia da; determinatzaile mugagabe pluralak klase inklusioaren funtzioa 
bereganatzen du, eta mugatu pluralak totalizazio funtzioa; horrela, les 
forma pluraltasuna zein osotasuna adierazteko erabiltzen da.  

Egileak berak azaltzen duen bezala (Karmiloff-Smith, 1985), 
lehendabiziko fasean umeen ekoizpenak helduen eredua islatzen du; 
bigarrenean, aldiz, umeek hainbat aldaketa sartzen dute beren ekoizpenetan 
eta, ondorioz, helduen eredutik urruntzen dira; hirugarren fasean, umeak 
berriz bueltatzen dira helduen eredura. Haurrek duten aldi baterako 
atzerapen hori gordetako irudikapen berrantolatze endogenoaren klabea 
dela dio, eta berrantolatze prozesu horiek azaltzeko eredua proposatzen du. 
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 Izenordainen erabilera aztertzeko egindako lanetan (Karmiloff-
Smith 1980, 1981, 1985) ikertzaile honek 4 eta 9 urte bitarteko umeek 
ingelesez eta frantsesez idatzitako narrazioak aztertzen ditu. Prestatutako 
egoera esperimentalean erakusten zaizkien irudi batzuetan gertatzen den 
istorioa kontatu behar dute umeek. Lau istoriok osatzen dute materiala, eta 
batetik bestera aldatu egiten dira erreferente edo protagonista nagusia eta 
bigarren mailako protagonisten kopurua eta generoa.  

Diseinua alderdi hauek behatzeko egituratuta  dago:   izenordainen 
erabilera edo erabilera eza, kontuan harturik izenordainetan generoa 
markatzen dela, ingelesak bizidun eta bizigabeen arteko ezberdintasuna 
markatzen duela; topikalizazio egituren funtzionamendua izena izenordain 
errepikapen gisa frantsesez, etab. Helburua zera demostratzea da: kategoria 
horien funtzioak oso ezberdinak izan daitezkeela esaldi solteetan erabiltzen 
direnean edo ekoizpen luzeagoetan erabiltzen direnean. 

Narrazioa egiterakoan, ume txikienek irudi bakoitza beregaina balitz 
bezala tratatzen dute, baina poliki-poliki lotura ematen diote istorioari 
Emaitzen arabera, sei urtetik beherako umeek deiktikoki erabiltzen dituzte 
izenordainak, edozein protagonistari erreferentzia egiteko. Beranduago,  
pronominalizazioa subjektu tematikoarentzat gordetzen da, eta beti 
agertzen da esaldiaren hasierako lekuan; azken fasean, bigarren mailako 
erreferenteak zeregin mugatzailearekin erabiltzen dira; narrazioan zehar 
bigarren mailako erreferenteak aipatzen direnean, hiru joera nabarmentzen 
dira: ez dira pronominalizatzen; gerta daitekeen anbiguotasuna saihesteko 
elementu lexikalak erabiltzen dira (aditzak); pronominalizazioa egiten 
bada, umeak (auto)zuzenketa egiten du eta izen mugatu bat gaineratzen du 
(Il lui donne un balon, le marchand). Zuzenketa espontaneo horiek umeak 
bere ekoizpenaren gainean duen kontrola adieraziko lukete, baita bere 
diskurtsoaren barne kohesioari buruz duen irudikapena ere. 

Egile honek erakusten digunez, garapen linguistikoaren fase 
ezberdinetan umeak era ezberdinean ebazten ditu istorio baten 
protagonisten pronominalizazioa edo ez pronominalizazioa. Karmiloff-
Smith-en ustez pronominalizazioa ez dago kanpoko faktoreek eraginda, 
antolaketa tematikoaren lege diskurtsiboek eraginda baizik, hau da, 
irudikapen sistemak  eduki informatiboa eta tratamenduaren ekonomiaren 
arteko oreka mantentzeko duen beharrak eraginda.  
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Adina aurrera joan ahala, umeak testuratze-2estrategia3 ezberdinak 
jartzen ditu abian, hau da, irudikapen testual bat ekoizteko helburuarekin 
eragiketa espezifiko eta kontestualizatuen multzo mugatzailea jartzen du 
abian. 

Aipatutako lanetan Karmiloff-Smith-ek zera aztertzen du: 
narrazioetako kohesioaren marken erabileraren hainbat alderdi linguistiko 
umeen garapenean. Egindako beste lanetan (1984, 1987), hizkuntza 
prozesu dinamikotzat hartuz, adierazpen konexionatuen ekoizpen luzeetan 
parte hartzen duten prozesu kognitibo orokorrak aztertzen ditu.  

Egileak irudikapen modua eta egituraren funtzioaren aldaketa  
dagoela defendatzen du; adinarekin erreferentzia sistema nominalaren 
hainbat alderdiri era kontzientean heltzeko ahalmena bereganatzen du 
umeak. Aurrerago egindako beste lan batean (Karmiloff-Smith, 1991), 
gizakiak ezaguera bereganatzeko dituen hiru bide bereizten ditu:  jaiotzez 
zehaztutako ezaguera, testuinguruaren elkarreraginaz bereganatutakoa, 
buruan dauden jakitateetatik (jaiotzez zein jabekuntza prozesuan 
eskuratutakoak)  abiatuz bereganatzen direnak. 

 Hickmann-ek (1980, 1984, 1987a, 1987b ) ere umeek ekoiztutako 
narrazioen kohesioa aztertzen du. Egileak behin eta berriro azpimarratzen 
du ikuspegi funtzionaletik umeen eta helduen sistema erreferentzialak ez 
direla berdinak,  adierazpide erreferentzial berberak oso funtzio ezberdina 
eduki dezakeela umearentzat eta helduarentzat. Ezin dira, beraz, anaforiko 
bezala erregistratu umeak ekoiztutako izenordain edo sintagma nominal bat 
elementu horiek helduen hizkuntzan izango luketen funtzioan oinarrituz. 
Bereizketa hori ez egiteak dakarren errakuntza bat umeengan erabilera 
anaforikoen jabekuntza goiztiarra dela pentsatzea izan da.  

Ikertzaile honek erreferenteen lehendabiziko aipamena eta horren 
berrartzea aztertzen ditu. Anaforari dagokionez, Hickmann-entzat, hitzak 
eraikitako testuinguruan ainguratzeko gaitasunaren garapena litzateke, 
beste hitz batzuetan “se servir du langage pour contextualiser le langage” 

                                           
2 Testuratzea = agertoki batean (narrazioan adibidez) irudikapenera eramaten gaituen eragiketa multzoa 

(Apothéloz, 1995a: 88) 
3 Testuratze estrategia = irudikapen testual bat ekoizteko helburuarekin abian jartzen den eragiketa 

espezifiko eta kontestualizatuen multzo mugatzailea. (Apothéloz, 1995a: 88) 
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(1987a: 239). Egile horren arabera, gaitasun hori 7 urte inguruan agertuko 
litzateke, eta 10 urte arte ez litzateke orokortuko. 

Erreferenteen aurkezpenari dagokionez, 4 urteko umeengan joera 
handia ikusten da etiketatze prozedurak erabiltzeko (Karmiloff-Smith-ek 
“izendapena” deritzona). Ez dituzte erabiltzen, ordea, prozedura esplizitoak 
(c’est un N, c’est le N) edo potentzialak (un N, le N, N enuntziatuaren 
elementu bakar gisa). Nahiago dute izenordainak eta izen sintagma 
mugatuak erabiltzea. Gainera, adin horretako umeek sarritan berrerabiltzen 
dute etiketatzea erreferente baten berrartze bakoitzerako (1987b). 
Prozedura hauek sarritan keinu adierazgarriez lagundurik doaz, batzuetan 
“here” edo “there” tankerako adierazpen deiktikoren bat ere eraman 
dezaketelarik. 

Bukatzeko, Hickmann-ek dio 4 urteko umea testuinguru ez 
linguistikoan oinarritzen dela bere diskurtsoa egituratzeko, eta adin 
horrekin oraindik ez dituela ikasi adierazpide erreferentzialen diskurtso 
barneko erabilerak. Horrela, sortzen dituzten narrazioetan dena gertatzen da 
kontakizuna behin eta berriz hasiko balitz bezala. Osotasunaren kohesioa 
diskurtsoa eta egoeraren elementuen arteko erlazio deiktikoaren bitartez 
gauzatzen da. Erabilera hori gutxitzen doa 7 eta 10 urte bitartean.  

Erreferentziaren mantentzeari dagokionez, 4 eta 10 urte bitartean 
anafora pronominalen eta elipsia edo anafora zeroren erabilera areagotuz 
doa: lau urteko umeek %51 erabiltzen dute, zazpi urtekoek %73, eta 10 
urtekoek %80. 

Anafora eta elipsi gehienak pertsonaia nagusiaren erreferentzia 
mantentzeko erabiltzen dira, eta subjektu edo agentearen posizioan 
agertzen direnean. Bigarren pertsonaia batek parte hartzen duenean, ostean, 
pertsonaia nagusia izen sintagma mugatu baten bitartez berreskuratzen da. 

Bamberg-ek (1986, 1987) ere ahoz ekoiztutako narrazioak aztertzen 
ditu, umeenak eta helduenak. Egile honen ikerketaren umeek alemanez hitz 
egiten dute eta hiru adin taldetan banatuta daude, 3 eta 10 urte bitartekoak 
(3;6-4;1, 5;0-6;2, 8;10-10;1). Irudi batzuetan ikusten dutenaren arabera 
sortu behar dituzte umeek narrazioak. Emaitzen arabera,  ez da 
bereizketarik antzematen elementu pronominalen forma eta funtzioen 
artean. Bi dira elementu horiek erakusten dituzten funtzioak: erreferentzia 
mantentzea eta erreferentzia aldatzea. 
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Emaitzetan agerian geratzen da  adierazpide nominal eta 
pronominalen konplexutasuna erreferentzia aktibatu eta  mantentzeko 
orduan. Horrela:  

1. Helduen kasuan forma nominalak erabiltzen dituzte erreferentzia 
aktibatzeko, eta adierazpide pronominalak erreferentzia 
mantentzeko. 

2. Adin talde ezberdinetako umeek estrategia ezberdinak erabiltzen 
dituzte parametro hauen arabera: umeen adinaren arabera, eta 
erreferentzia egiten dioten protagonistaren arabera.  

3. Istorioaren protagonista ezberdinen erreferentziari dagokionez, 
pertsonaietako bati, txakurrari adibidez, sarritan egiten zaio 
erreferentzia  forma nominal baten bitartez lehendabiziko 
agerpenean, eta forma pronominal batekin erreferentzia 
mantentzeko orduan. Beste pertsonaiari erreferentzia egiteko, 
aldiz,  mutikoari esaterako, lau estrategia ezberdin erabiltzen dira: 
subjektu tematikoaren estrategia; estrategia anaforikoa; 
desberdindugabeko estrategia, hau da, ez da erakusten  
ezberdintasun edo lehentasun garbirik forma eta funtzioaren 
artean; eta estrategia nominala, hots, irudi bakoitza era 
indibidualean deskribatzen da eta erreferentzia aktibatzeko 
dispositiboak izenordainen erabilera saihesten du. 

Adinaren arabera umeek erabiltzen dituzten estrategiei dagokienez, 
gaztetxoen artean oso arraroa da estrategia nominala, arruntena subjektu 
tematikoaren estrategia izanik; estrategia hau nagusi izaten jarraituko du 
erdiko adin taldean, eta oso ume gutxik erabiliko dute zaharrenen taldean. 
Estrategia anaforikoari dagokionez, ez da agertzen lehendabiziko taldean, 
bai, ordea, erdiko taldean, nahiz eta ez den estrategiarik erabiliena. 
Nagusien taldean gehien erabiltzen den estrategia da.  

Bennet-Kastor (1986)  da ahozko narrazioak aztertu dituen beste 
ikertzaile bat. Kasu honetan 2 eta 5 urte bitarteko umeek ingelesez 
asmatutako ipuinak aztertzen dira  Halliday eta Hasan-ek sailkatutako 
kategoria batzuk antzemateko. Egile honen helburuen artean hauxe dago: 
aditz sintagmen paralelismoak kohesioan jokatzen duen papera aztertzea. 
Era berean, aditz sintagmen egituren motak eta horien loturak behatzen 
ditu. Emaitzen arabera, paralelismo kohesiboak aurkitzen ditu 2 urteko 
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umeen sintagma nominaletan. Bestalde, erabiltzen diren aditzak, neurri 
batean behintzat, diskurtso generoaren, kasu honetan narrazioaren, 
adierazgarri dira; nagusiki, ekintza adierazten duten aditzak (Do) dira 
horiek. 

Aipa dezagun jarraian Peterson eta Dodsworth-ek (1991) egindako 
lana. Egile hauek 2 eta 3 urteko haurren kontakizunetan erreferente berriak 
nola sartzen diren eta behin aipatu ondoren nola berreskuratzen diren 
aztertzen dute. Emaitzen arabera, haur txikiek ere narrazio kohesionatuak 
ekoizteko gauza dira, Halliday eta Hasan-ek (1976) erabilitako kategoria 
guztiak erabiltzen baitituzte, nahiz eta elementu bakoitzaren erabileraren 
maiztasuna ezberdina izan. 

Hickmann, Kail eta Roland-ek (1995) 6, 9 eta 11 urteko umeek  bi 
egoera ezberdinetan (baten solaskide biak irudi liburua elkarrekin ikusten 
ari dira, eta bestean, batek ez daki zer den bestea ikusten ari dena) 
frantsesez ekoiztutako narrazioetan erreferentzia nola mantentzen zen 
aztertu zuten.  Egileek ondorio hau ateratzen dute: adierazpide 
erreferentzialen diskurtsoaren barne funtzioak, erreferentziakidetasunaren 
eraginez, garapen berantiarragoa dutela. 

Ez da hor bukatzen erreferentziaren garapena aztertu duten 
ikertzaileen zerrenda eta luze joko luke guztien lanen berri emateak. 
Halere, aipa ditzagun,  Bavin eta Shopen-ek (1985) 4 eta 12 urte bitarteko 
umeen ekoizpenak (warlpiriz) aztertzeko egin zuten lana, edo 
Wigglesworth-ek (1990) (ingelesez) egin zuena 4 eta 8 urte bitarteko 
umeek erreferenteak aurkeztu eta mantendu nola egiten zuten ikusteko.  

Lehendabizikoek, Karmiloff-Smith-en metodologia erabiliz, 
narrazioaren istorioari forma emateko eta subjektu tematikoa garatzeko 
ume nagusiek txikiek baino ahalegin handiagoa egiten zutela ikusi zuten; 
txikiek gehiago azpimarratzen zituzten gertaerak parte hartzaileak baino.  

Wigglesworth-i dagokionez, 8 urteko umeen narrazioak 4 eta 6 
urtekoenak baino konplexuagoak  zirela ikusi zuen, nahiz eta antolaketaren 
prozesua ez zegoen oraindik guztiz bereganatuta; bestalde, kohesio markak 
berandu agertzen ziren, eta 4-8 urteko umeen narrazioetan ez zen 
antzematen erreferentzia eta erlazio anaforikoak kontrolatzeko helduek 
duten gaitasuna.  



4. Kapitulua: Adinaren araberako azterketaren aurrekariak 

 

141 

Euskararen kasuan aipatzekoa da hizkuntzaren jabekuntzan kohesioa 
aztertu duen  Idiazabalen (1994) lana. Jabekuntza prozesuan agertzen diren 
konexio eta kohesio elementuen deskribapena egiteko Idiazabalek haur 
hizkuntzaren azterketa diskurtsiboan murgiltzen da, eta horretarako ume 
elebidun bati 23 hilabete zituenetik 38 hilabete bete arte euskaraz eta 
gaztelaniaz egin zitzaizkion grabaketak hartu eta gai berrien aurkezpena, 
aurretik aipatutako erreferente baten berrartzea eta aditzen bitartez 
ezarritako denboraren kohesioa aztertzen ditu. Ondorioz, umeak erabilitako 
unitate tematikoak oso laburrak izan arren kohesio elementu batzuk 
antzeman daitezkeela  erakusten du.  

Estatuko beste hizkuntzei dagokienez, aipatzekoak dira gaztelaniaren 
kasuan Muñozek (1985) egindako lana, katalanaren kasuan López-Orós eta 
Teberosky-k (1996, 1998) egindakoa eta gailegoaren kasuan García Sotok 
(1996)  eta García Soto eta Pérez Pereirak (1996) erreferentziaren 
garapenaren inguruan  egindakoa. 

Muñozek (1985) 4, 6 eta 10 urteko umeen ahozko narrazioak 
aztertzen ditu, eta hipotesi honekin egiten du lan: gaztelaniaz anafora zerok 
edo elipsiak, ingelesez eta frantsesez izenordainek duten funtzio bera 
izango dute. Emaitzen arabera, gaztelaniaz anafora zero erabiltzen denean, 
elementu hori subjektu tematikoa markatzeko erabiltzen da. 

Egin diren lan aipagarrien artean García Sotorena (1996) dugu. 
Ikertzaile honek 7 eta 11 urte bitarteko umeek eta helduek ekoiztutako 
ahozko narrazioak aztertzen ditu. Corpusa jasotzeko, gaia aztertu duten 
gehienek bezala, Frog, where are you (Mayer, 1969)  irudi liburua 
erabiltzen du. Kohesioaren azterketa egiteko Halliday eta Hasan-en (1976) 
eskemari jarraitzen dio. García Sotoren ikerketaren arabera, adin guztietan 
dago kohesio narratiboa, aipatutako egileen kohesio kategoria guztiak 
agertuko dira adin talde guztietan, baina adinarekin gero eta testu-lotura 
gehiago erabiltzeko joera antzemango da. Bestalde, kohesioa ez litzateke 
guztiz garatuko heldutasuna arte. 

López-Orós eta Teberosky-k (1996, 1998) ume katalanen narrazioak 
aztertu zituzten. Ikerketaren subjektuak Lehen Hezkuntzako 1., 3. eta 5. 
mailako ikasleak ziren eta ahoz eta idatziz ekoiztu zituzten narrazioak. 
Ekoizpenak biltzeko Frog, where are you? irudi liburua erabili zuten egile 
horiek ere, eta aztertzeko orduan pertsonaien mantentze eta berrartzea 
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aztertu zuten. Ondorioetan ikusten zutenaren arabera, adierazpide 
linguistikoen erabilera berdintsua da ahozko narrazioetan eta idatzizkoetan, 
lotuago egongo litzateke, beraz, aukeratutako testu generoarekin 
ekoizpenaren modalitatearekin baino. 

Kail eta Sánchez-y-Lópezek (1997), 6, 9 eta 11 urteko umeek eta 
helduek gaztelaniaz ekoiztutako narrazioak aztertzen dituzte. Egileen 
helburua erreferente berriak nola sartzen diren  ikertzea da. Bi egoera 
planteatzen dituzte, baten eduki narratiboaren ezagutza komuna dago eta 
bestean ez. Bi egoeren artean dauden aldeak aztertu eta emaitzak frantsesez 
egindako lan batzuekin konparatzen dituzte. Umeek 6 urte dituztenerako 
determinatzaile zehaztugabea erabiltzen dute bigarren mailako pertsonaia 
sartzeko. Pertsonaia nagusiari dagokionez, ordea, 11 urte arte ez da 
agertzen determinatzaile zehaztugabeen kopuru handiagoa ezagutza 
komuna dagoen egoeratan.  

Emaitzen argitara, eragin handia izango du erreferente motak, bere 
izaera hura narrazioan sartzeko eran islatuko baita, Bamberg (1987), De 
Weck (1991), Karmiloff-Smith (1981, 1987) edo  Wigglesworth-en (1990) 
lanetan gertatzen zen bezalaxe. Garapenaren ikuspegitik, hizkuntza edozein 
izanik ere, testuinguruaren eragina oso handia da 6-9 urte bitartean, 
baldintzatzaile linguistikoek, aldiz, denbora luzeagoan dute eragina. 
Bestalde, Kail eta Sánchez-y-Lópezen (1997) lan horretan ikusten denaren 
arabera, gaztelaniaz umeek hitzen ordena aldatzen dute erreferentzia 
mantentzeko. 

Solé eta bestek4 (1999) ere erreferentziaren gaia ukitzen dute 3 eta 13 
urte bitarteko umeen ahozko ekoizpenak aztertzen dituztenean. Umeek 
proposatzen zaien egoera batean gertatzen dena kontatu behar dute. 
Ikertzaileek, koherentzia eta kohesioaren alderdiak kontuan hartuz, 
kontakizun horiek egiteko modua behatzen dute. Ikusten dutenaren arabera, 
kontakizunak egiteko gaitasuna lotuta egongo litzateke umeen trebetasun 
kognitiboekin, bereziki buruan irudikatzen duten moduarekin.  

Erreferentziari dagokionez, egileen esanetan, anafora eta pro-drop 
formen erabilera pertsonaien paper sintaktikoaren araberakoa izango da. 
Sebastián eta Slobin (1995), eta López-Orós eta Tebereosky-ren (1998) 
lanen ildo beretik, egileek esaten dutenez, gaztelaniaz  zein katalanez 
                                           
4 Erreferentzia bibliografikoa horrela adieraziko dugu egileak hiru baino gehiago direnean. 
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mintzatzen diren haurrek ez dute ikasi behar noiz sartu behar duten 
subjektuari erreferentzia egiteko markaren bat, baizik eta zein 
testuingurutan erabili behar duten determinatzailea duen sintagma 
nominalen bat erreferentea identifikatzeko. 

Oso ugariak dira umeen narrazioen kohesioaren inguruan egindako 
lanak, eta oso luze joko luke denak aipatzea. Hemen, gure lanerako 
interesgarriak izan daitezkeen gutxi batzuk besterik ez ditugu aipatu. Izan 
ere, guri bereziki axola zaizkigunak idatziaren inguruan egindako 
azterketak dira, eta lan horiei eskainiko dizkiegu hurrengo lerroak. 

 

 

 

4.3. ANAFORAK ETA TESTU IDATZIA 
 

Anaforak aztertzen ez badituzte ere, aipagarria iruditzen zaigu 
psikologiaren ildotik Scardamalia eta Bereiter-ek (1987, 1992) testu 
idatziak aztertuz egiten duten ekarpena. Egile hauen esanetan, trebatuek eta 
ez trebatuek (edo haiek nahiago duten moduan helduek eta heldugabeek) 
ekoiztutako idazlanen artean dagoen ezberdintasuna honetan datza: 
idazlana egiteko prozesuan ezagutza sartzeko moduan eta, ondoren, 
ezagutza horri gertatzen zaizkionetan.  

Idazle multzo bien artean dagoen aldea antzemateko idazteko 
prozesuen bi eredu aztertzen dituzte egileek, “ezaguera esatea” eta 
“ezaguera aldaraztea”. Lehendabiziko ereduak heldugabeen idazteko 
nondik norakoak azaldu nahi ditu, eta bigarrenak helduenak. Heldugabeen 
idatzietan oroimenetik eskuratutako ezaguera zuzenean pasatzen da testura, 
transformaziorik jasan gabe. Helduen idatzietan ezagueraren eraldaketa bat 
dago helburu diskurtsiboak betetzeko eta edukia eta hartzaileak izan 
lezaketen erreakzioen arteko harremana kontuan hartzeko. Ezaguera horren 
aldaketa edukiaren esparruaren barnean gertatzen da, baina gauza dadin 
elkarreragina behar da edukia eta erretorikaren esparruen artean; horrela, 
behar erretorikoak erlazionatutako azpihelburu bihurtzen dira.  

Aipatutako ikertzaileen esanetan, irakaskuntzaren bitartez litekeena 
da ezagueraren “esate” eredutik “aldatze” eredura pasatzea. Hezkuntza 
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estrategiak  erabiliz posible da trebatuek arazoak konpontzeko dituzten 
prozedura konplexuak transmititzea, eta hori egitean ikasleek idazteko 
dituzten gaitasunak heda daitezkeela diote egileek, baina ezaguera esatetik 
ezaguera aldatzera pasatzea egitura kognitiboaren berreraikuntza prozesua 
da; hori da, behintzat,  hezkuntza estrategiek erakusten dutena. 

 Aurrerago ikusiko dugun moduan, ikertzaile hauen ekarpena 
baliagarria izango da gure corpuseko testuak aztertzeko orduan, adin 
taldearen arabera agertuko diren hainbat ezberdintasun azaltzen lagunduko 
baitigu. 

Azalpen testuari dagokionez, sarritan egon da psikologiaren 
ikusmiran. Diziplina honetatik testuaren ikaskuntza prozesuan eragina izan 
dezaketen hainbat faktore aztertu izan dira, besteak beste, testuaren egitura, 
edukia edota testuen ikaskuntzan eragina duten inferentziazko faktoreak, 
ikasketa teknikak, e.a. Psikologoek testua aztertzen dutenean, ikasleek 
garatzen dituzten diskurtsoaren alderdiak ikertu nahi izaten dituzte.  

Testuaren irakaskuntza errazteko bideak proposatu ahal izateko, 
testuak egiteko orduan abian jartzen diren buru eragiketak aurkitzeko 
asmoz ari dira lanean ikertzaile batzuk. Hemen koka dezakegu 
Balluerkaren (1994, 1995) lana. Ikertzaile honek testu zientifikoen idazketa 
aztertzen du, eta hauen artean testu espositiboak eta esplikatiboak bereizten 
ditu. Eskaintzen diren laguntzak aipatutako testu zientifiko mota bietan 
eragin berbera daukaten ikustea, eta eragin horrek aldaketak jasaten dituen 
testuaren zati ezberdinen artean egiten diren lotura moten arabera aztertzea 
ditu helburu.  

Beste lan batzuetan ere azalpen testuetan hizkuntzaren erabilera 
egokiak duen garrantzia azpimarratzen da. Ildo horretatik, arlo 
zientifikoetan erabiltzen diren azalpenak aztertuko dituzte, besteak beste, 
Clémence, Aymard eta Roumagnac-ek (1996), Sutton (1997), Borsese  
(1997), Serra eta Caballer (1997), Sanmartí (1997), Calvet (1997) eta 
Llorens Molinak (1997).  

Narrazioa dela eta, 8 urteko ikasleek katalanez eta gaztelaniaz 
idatzitako ipuinen azterketa batera joko dugu. Bigas eta bestek (1994) 
egindako lan batean puntu hauek aztertzen dira: egitura narratiboaren 
jabekuntza maila ekoizpen idatzian; aditzen erabilera eta banaketa 
narrazioaren eskemarekiko; etxeko hizkuntza eta eskolako hizkuntzen 
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eragina gaitasun testualean. Dakusagunez egileen helburua ez da kohesioa 
aztertzea, baina lanak datu interesgarriak eskaintzen ditu eskema 
narratiboaren inguruan. 

Izen-kohesioari gagozkiolarik  testu idatzian oinarritutako ikerlanak 
ez dira hain ugariak. Anafora mota ezberdinak narrazio idatzietan aztertu 
dutenen artean Rutter eta Raban (1982) aipa ditzakegu. Egile hauek egiten 
duten azterketa Halliday eta Hasan-ek (1976) sailkatutako bost kohesio 
formetan oinarritzen da. Sei eta hamar urte bitarteko umeek idatzitako testu 
askeak (egoera ez kontrolatuan ekoiztutakoak) aztertzen dituzte, eta ikusten 
dutenaren arabera, gaztetxoenek pertsona izenordainak erabiltzeko joera 
agertzen dute, baina ume nagusiek, aldiz, baliabide gehiago erabiltzen 
dituzte kohesioa bermatzeko, horien artean sintagma nominal ezberdinak; 
baina De Weck eta Schneuwly–k (1994: 467) dioten bezala, azterketa hori 
ez da oso baliagarria testu generoaren ezaugarri kohesiboak zein diren 
zehazteko, testuak ekoizpen egoera askean egiteak heterogeneotasuna ekar 
dezakeelako.  

Yde eta Spoelders-ek (1985) 8-9, 10-11 eta 14 urteko ume 
holandarren idatzietan aztertzen dute kohesioa. Ikasleek marrazki batzuetan 
oinarritutako istorio bat idatzi behar dute. Lan horren arabera 
funtzionamendu anaforikoaren ikas prozesua ez da bukatzen oinarrizko 
gaitasuna bereganatutakoan, eta 14 eta 15 urte bitartean ikusten den 
bilakaera planifikazioan gertatzen den bilakaerarekin batera doala 
azpimarratzen dute egileek. 

Pellegrini, Galda eta Rubin-ek (1984) egindako lanean 7, 9 eta 11 
urteko umeek ahoz eta idatziz ekoiztutako narrazio eta argudio testuak 
aztertzen dira. Egileek ikusten dutenaren arabera narrazioetan anafora 
lexikal gehiago agertzen dira. Garapenaren ikuspegia kontuan harturik, 
umeek kohesio gramatikala 9 eta 10 urte bitartean  bereganatzen dutela 
erakusten dute. 

Espéret eta bestek (1987) 7 eta 14 urte bitarteko ikasleek idatzitako 
argudio testuak aztertzen dituzte. Testu batzuk geroago Apothéloz-ek bere 
ikerketarako erabili zituenak dira. Argudio formala (arazo zientifiko bat 
eztabaidatu) eta argudio naturaleko (iritzi bat defendatzeko) testuek osatzen 
dute corpusa. Ikasle zaharrenek argudio gehiago erabiltzen dute, eta 
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gainera, gauza dira espazio erreferentzialaren arabera argudiatze egitura 
ezberdinak erabiltzeko. 

Corpus bera erabiliz, Coquin-Viennot eta Coirier-ek (1992) 7 eta 14 
urte bitarteko lau adin talderen ekoizpenak aztertzen dituzte. Bronckart-en 
(1985, 1996) toki erreferentzialaren parametro kontestualean oinarriturik, 
egileek testuetan defendatutako argudioen egitura aztertzen dute. Lanak 
agerian jartzen du hainbat ezberdintasun diskurtso formal eta naturalaren 
artean. Alde batetik, diskurtso formalean kate sekuentzialak oso paper 
garrantzitsua jokatzen du, baina egitura mota hori ez da batere esanguratsua 
diskurtso naturalean. Bestetik, birformulazioak paper ezberdina du 
diskurtso mota bietan. Adinari dagokionez, ume nagusiek argudio gehiago 
erabiltzen dute, eta testu luzeagoak idazteaz gain, leku erreferentzialaren 
arabera egitura ezberdin gehiago erabiltzen dute. 

Coirier eta Golder-ek (1993) bi corpus erabiltzen dituzte, bata goian 
aipatutakoa, eta bestea 11 eta 16 urte bitarteko gaztetxoek ekoiztutakoa. 
Egileek argudio testuaren egituraren antolaketa aztertzen dute. Hipotesi 
batzuen arabera argudiatzearena adinarekin bereganatzen den trebetasuna 
izanik, hiru urrats bereizten dituzte jabekuntzan: argudiatzearen aurrekoa, 
gutxieneko argudiatzearena, eta landutako argudiatzearena. Emaitzek 
hipotesi hori baieztatzen dute eta zera erakusten dute: 11 edo 12 urte arte 
umeek badituztela nolabaiteko baliabide argumentatiboak, argudiozko 
diskurtsoaren konplexutasuna areagotu egiten dela 14 urte arte eta hortik 
aurrera, eta gainera,  argudiatzearen  eremu erreferentzialak eragina duela  
egituratze prozesu horretan. 

Anafora mota ezberdinak eta testu moten arteko lotura aztertu 
dutenen artean Schneuwly (1988), De Weck-ek (1991) edo Rosat (1995)  
aipa ditzakegu. Autore hauek Bronckart-en (1985) ereduaren arabera 
interpretatzen dute testu motaren nozioa, eta ildo horretatik haien 
ekarpenak interesgarriagoak izan daitezke gure lanerako. Lehen esan dugun 
bezala,  testuaren nozioa ainguraketa diskurtsiboaren nozioan oinarrituta 
dago, eta diskurtsoaren artikulazio moduak eta horien testuinguru 
erreferentziala, enuntziatiboa eta sozialaren arteko harremanak islatzen 
ditu. Horren arabera, giza elkarreragintzaren parametroek eragin handia 
izango lukete testuratze prozesuan, eta horrenbestez, baita kohesioaren 
eraikuntzan ere.  
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Schneuwly-k (1988) 10, 12 eta 14 urteko ikasleen informazio eta 
argudio testuak hartzen ditu abiapuntu. Arketipo diskurtsiboen ikuspuntutik 
konjuntoak eta autonomoak diren testu horien testuratze-mekanismoak 
aztertzen ditu, hau da, konexioa, kohesioa eta modalizazioa. Helburua 
hauxe da: testuratze-eragiketek beren artean eta planifikazio-eragiketekin 
dituzten erlazioak zehaztea. Horrela, idazketa prozesuaren ikaskuntza maila 
ebaluatu ahal izateko. Egilearen ustez, testu baten planifikazioa ondo 
ikasteak eragina du kohesio eragiketetan, eta horrenbestez, erabilitako 
baliabide anaforikoetan. Ondorioen arabera anaforen dentsitatea handiagoa 
da informazio testuetan argudiozkoetan baino. Bestalde, sailkatzen dituen 
unitate kategoriek ez dute garrantzi bera testu mota bietan; maiztasun 
erlatiboaren arabera eta handitik txikira sekuentzia hau izango genuke: 

 Informazio-testuak: izenordain erlatiboak > izenordain erakusleak 
> nominalizazioak > ordezteak. 

 Argudio-testuak: pertsona izenordainak > errepikapenak (ia 
pertsona izenordainak beste) > izenordain  erakusleak > 
izenordain erlatiboak > nominalizazioak > ordezteak 

De Weck-ek (1991) era ezberdinetako narrazioak aztertzen ditu. 
Ikertzaile honek kohesioaren adinaren araberako garapenean jartzen du 
interesa, eta 5 eta 15 urte bitarteko umeek ekoiztutako hainbat testu 
narratibo aztertzen ditu. Alde batetik, aipatutako bi adin mutur horien 
artean dauden umeen ahozko narrazioak biltzen ditu, 133 guztira; bestetik, 
8 eta 15 urte bitartekoen narrazio idatziak (153 narrazio) eta elkarrizketa 
bidezko kontakizun idatziak (92 ale) aztertzen ditu. 

Bronckart-en (1985, 1996) eskemaren arabera, emakume horrek 
aztertzen dituen testu guztiak disjuntuak dira, baina modu diskurtsiboari 
dagokionez, narrazioak autonomoak dira eta elkarrizketaren bidezko 
kontakizunak inplikatuak. Anaforen dentsitatea, testu mota bakoitzean 
agertzen diren anafora motak eta anafora hauek testuaren plano ezberdinen 
antolaketan duten eragina aztertu ondoren, hauek dira De Weck-ek 
ateratzen dituen ondorio batzuk: alde batetik, bere lanaren hipotesi bat 
baieztatzen da, ainguraketak kohesioan eragina duela erakutsiko baitu: 
modu inplikatua duten testuetan anafora kopuru txikiagoa agertuko da, 
batzuetan bat ere ez, lokutorea agertzen baita gertatutakoak kontatzen; era 
berean, modu autonomoa duten testuetan anafora gehiago agertuko da.  
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Oro har, anaforizatzen den elementu narratiboaren izaeraren arabera 
anaforizatzaile gisa izenordainak edo anafora nominalak erabiliko dira. 
Izenordainak pertsonaia nagusiak anaforizatzeko erabiliko dira bereziki. 

Anafora nominalei dagokienez, oso ugariak dira, erditik gora leialak 
direlarik. Nominalizazioak, aldiz, gutxien agertzen diren adierazpideak 
dira, egilearen iritziz narrazioen elementu konstanteak pertsonaiak direlako 
eta ez prozesuak. 

Bestalde, anafora nominalen funtzioa azpimarratzen du egileak. 
Adierazpide horiek testuaren fase ezberdinen arteko markatze gisa 
funtzionatuko bailukete.  

Testuaren gestioaren garapena adinarekin lotuta egongo litzateke. 8-9 
urterekin umeek ezin diote eutsi testu osoan disjuntzioa eraikitzeko 
beharrezkoa den abstrakzio ahaleginari. Gainera, kohesioaren baliabideen 
jabekuntza era mailakatuan egiten da eta ezberdintasunak ekoizpen 
egoerarekin eta erreferentzialaren konplexutasunarekin lotuta dirudite; 
idatzizko testuetan adinarekin kate anaforikoak luzatzen doazen heinean 
agertzen diren unitateak ere dibertsifikatuz doaz; bestalde, idatzizkoetan 
izenordain gutxiago agertzen dira ahozkoetan baino. 

Descombes-Dénervaud eta Jespersen-ek (1992) ikuspuntu 
linguistikotik abiatuz, frantsesa bigarren hizkuntza moduan ikasten jardun 
duten ikasleen  argudio testuak aztertzen dituzte. Anaforek argudiatze-
estrategietan jokatzen duten papera nabarmendu nahi dute.  Era berean, 
testu horietan anafora kontzeptualak duen leku garrantzitsua azpimarratzen 
dute.  

Egileak anafora kontzeptual horiekin ikasleen testuetan sortzen diren 
erabilera okerrak azaltzen saiatzen dira eta mota hauetako akatsak 
sailkatzen dituzte: testuen artekoak eta testuaren barnekoak; 
lehendabizikoen artean enuntziazio espazioarekin lotutako arazoak 
agertzen dira, hau da enuntziatu zatiak enuntziazio espazio batetik bestera 
transferitzeko orduan gertatzen direnak, adibidez laburpenak egiterakoan 
edo beste batek esandakoa aipatzerakoan; testuaren barnekoen artean hiru 
zailtasun ageri dira nagusiki: lexiko eta kontzeptualizazioaren zailtasunak, 
enuntziazio espazioaren mugapena, eta anaforen hedapena eta 
diskurtsoaren orientabidea. 
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Elkarrekin egindako lan batean, De Weck eta Schneuwly-k (1994) 
10, 12 eta 14 urteko umeek idatzitako lau testu generotan (argudio testuan, 
azalpen testuan, norberari gertatutakoaren kontakizunean eta istorioan) 
erabiltzen diren baliabide anaforikoak aztertzen dituzte. Azterketaren 
arabera, testu genero bakoitzaren kohesioak berezko ezaugarriak izango 
lituzke, eta  alderdi ontogenetikoari dagokionez, ezberdintasun handiak 
antzemango lirateke azalpen testuetan, baina ez litzateke gauza bera 
gertatuko beste testu generoekin. Egileek De Weck-ek (1991) erabili zuen 
sailkapen bera erabiltzen dute. Egiten duten hipotesiaren arabera testuen 
ainguraketa eta planifikazio motak eragina izango dute anaforen 
dentsitatean eta testu genero bakoitzean erabiltzen diren adierazpide 
motetan.  Horrela biltzen dute egileek testu bakoitzean aurkitutakoa (1994: 
474): 

a) Argudio-testuak: sarritan errepikapenak agertzen dira erreferente 
beraren bigarren aipamen gisa. Erreferente hori ezaguna balitz 
moduan aurkezten da, debateak intertestuaren eremuan definitzen 
baitu hura: paga, gurasoak, ikasleak, umeak. 

b) Azalpen-testuak:  testu hauetan elementu berriak (“the person 
who”, “the one who seeks”, “the seeker”...) zehaztu beharra dago, 
eta espezifikazio hori anaforen bitartez egiten da. Bestalde, egitura 
sekuentzial partzial batean pertsona izenordainak agertuko dira 
protagonisten bigarren aipamenerako. 

c) Norberari gertatutakoen kontakizuna: baliabide anaforiko lokalak 
(bereziki, izenordain erlatiboak), eta lehenengo pertsonako 
genitiboen erabilera ugaria  (testua lehenengo pertsonaren 
inguruan antolatuta baitago), baliabide horiek denborazko 
espazioa  zeharkatzen dute testuaren  lotura bakarra osatuz. 

d) Istorioak:  izen bereziaren bitartez aurkeztutako heroia edo 
bestelako pertsonaiak direnean, edo ezaguntzat ematen diren 
irudiak baldin badira, pertsona izenordainak eta errepikapenak 
erabiltzen dira. Alegiazko mundua apropos sortutakoa baldin bada 
determinatzaile definituak agertzen dira.  

Adinari dagokionez,  argudio-testuetan dentsitate anaforikoak gora 
egiten du, eta erabiltzen diren adierazpideak  hauek dira: pertsona 
izenordainak, erakusleak, izenordain mugagabeak eta nominalizazioak. 
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Azalpen testuei dagokienez, dentsitate anaforikoak gora egiten du 
nominalizazioaren eraginez. Baliabide anaforikoetan agertzen diren 
aldaketak testuaren super-egiturari lotuta egongo lirateke. Kontakizunak 
direla eta, ikasle zaharrenek izenordain erlatibo gehiago erabiltzen dituzte 
elementu berriak aurkezteko. Azkenik, istorioetan, esanguratsua ez den 
beherakada  agertzen da anafora nominalen dentsitatean. 

Bukatzeko, bere asmoa adinaren araberako azterketa egitea ez bada 
ere, aipatzekoa iruditzen zaigu Apothéloz-en (1995a) lana. Egile horren 
abiapuntuaren arabera, anafora testuaren jarraitasuna bermatzen laguntzen 
duen kohesiorako tresna  izango da. Alde horretatik, anafora estu lotuta 
egongo litzateke testuaren dinamismoarekin. Apothéloz-ek arreta berezia 
jartzen du anaforen aurreko testuinguru linguistikoan edo kotestuan.  

Egileak agerian jarri nahi du zein diren adierazpide anaforikoen 
ingurune testual eta kognitiboen markarik esanguratsuenak. Xedea 
adierazpide horien aukeraketan eragiten duten faktoreak identifikatzea 
izango litzateke. Ikertzaile honek 13-14 urteko ikasleek eta helduek 
idatzitako testuak aztertzen ditu. Talde bakoitzean bi corpus biltzen ditu. 
Multzo bietakoak dira argudiozko testuak, baina baten kasuan argudioa 
formala (arrazoiak eta azalpenak ematen dira) da, eta bestearen kasuan, 
aldiz, argudioa naturala da (aldeko edo aurkako iritziak azaltzen dira).  

Hona hemen ateratzen duen ondorioetako bat: ezberdintasuna 
nabarmena da bi testu moten artean. Argudiatze formalean kohesio loturen 
dentsitatea handia da; izenordain gutxi daude; IS anaforiko definitu asko 
agertzen dira, gehienetan errepikapena. Kokatzearen erabilpena txikia da, 
eta horrek adierazten du mugatua dela testu hauetan erabiltzen diren 
objektuen kopurua. Argudiatze naturalaren kasuan: aurkako joera ageri da. 

 

 

 

4.4. ANAFORAREN IKAS-PROZESUA ETA APLIKAZIO 
DIDAKTIKOA 

 

Reichler-Béguelin, Denervaud eta Jespersen (1988), Descombes-
Dénervaud eta Jespersen (1992), Schnedecker (1995), Rosat (1995), Sainz 
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(1995)... dira, besteak beste, modu batean edo bestean kohesio 
anaforikoaren jabekuntzan eta horren ikas-prozesuan arreta jarri duten 
ikertzaile batzuk.  

Aurreko kapitulu batean esan dugun bezala, Descombes-Dénervaud 
eta Jespersen-ek (1992) anafora kontzeptualak argudio testuetan duen 
garrantzia azpimarratzen dute, eta elementu horien funtzionamendua azaldu 
ondoren, ikasleek ekoiztutako testuetan sortzen diren funtzionamendu 
okerrak azaltzen ahalegintzen dira; bukatzeko, hainbat proposamen 
didaktiko egiten dute.  

Sailkatzen dituzten zailtasunen artean batzuk testu artekoak izango 
dira eta beste batzuk testu barnekoak. Azken horien artean hiru hauek 
bereizten dituzte: lexiko eta kontzeptualizazioaren zailtasunak, enuntziazio 
espazioaren mugapena eta anaforaren hedapena, eta diskurtsoaren 
orientabidea. Diotenez, balorapena daraman birformulazioa oso zaila da 
ikasleentzat. 

Reichler-Béguelin-ek (1992) ere idatzizko argudio testuetan 
gertatzen diren desbiderapenetan jartzen du arreta. Dioenez, gramatikaren 
ikuspegitik joera dago hainbat ekoizpen linguistikoki okertzat jotzeko. 
Egileak argudiozko konektoreak aztertzen ditu, eta  desbideratze delako 
horietan diskurtso idatziaren ekoizpen eta ulermenarekin lotutako faktore 
pragmatikoak egongo liratekeela dio. Hainbat desbiderapen “s’expliquent 
par les phénomènes de variation qui affecten les topoï et stéréotypes aptes à 
garantir l’isotopie des séquences comportant un connecteur” (192: 76). 

Schnedecker-ek (1995) narrazioak eta argudio testuak aztertzen ditu, 
eta erreferentzia kate ezberdinetan erakusleak duen funtzionamendu 
anaforikoan eta erabilera horretan sortzen diren arazoetan jartzen du arreta. 
Horietako bat uniformetasunarena da, hau da, elementu anaforikoaren 
errepikapena, eta arrazoia kontzeptualizatzeko eta planifikatzeko arazoetan 
egon daitekeela dio. Kate proteiformeak (askotariko elementu anaforikoak 
dituztenak) ere arazo iturri izan daitezke, gainera, modu ezberdinetan 
eratuta egongo dira narrazioetan eta argudio testuetan. 

Auricchio, Masseron eta Perrin-ek (1995) umeek eta helduek 
idatzitako argudio testuak hartu, eta anafora kontzeptualaren funtzioa duen 
erakuslearen erabilera aztertzen dute. Hasteko, corpus bietan erabiltzen 
diren anafora kontzeptualak sailkatzen dituzte, eta ikusten dutenaren 
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arabera umeek erakuslea erabiltzen dute batez ere, helduek, aldiz, 
erabiltzen dituzten anafora gehienak nominalak dira. Egileen arabera 
umeek oso baliabide gutxi dituzte anafora kontzeptualak egiteko, eta 
horregatik erabiltzen dute gehien bat pronominalizazioa. Ondoren, anafora 
kontzeptuala lantzeko hainbat ariketa proposatzen dute. 

Rosat-ek (1995) ikuspuntu didaktikotik heltzen dio azalpen testuen 
azterketari. Emakume honek 6. mailako ikasleei irakatsitako bi sekuentzia 
didaktiko konparatzen ditu; bata, testua planifikatzeko prozeduretan eta 
edukiaren antolamenduan oinarrituta, eta bestea, genero testualaren 
ezaugarrietan oinarritutakoa. Sekuentzia bakoitza talde batean landu 
ondoren (talde esperimentala eta kontrol taldea) ikasleek aurretik zekitena 
eta sekuentzia landu ondoren egiten ikasi dutena aztertu eta konparatzen 
du.  

Anaforei buruz ateratzen dituen ondorioak hauek dira: testu genero 
edo diskurtso motaren irakaskuntzan oinarrituta dagoen sekuentzia landu 
duten ikasle multzoan, berrartze gehiago azaltzen dira fase ezberdinen 
hasieran, eta aldi berean, ikasleak sare anaforiko bat baino gehiago 
eraikitzeko gauza dira; bestalde, zailtasunak antzematen dira anafora 
kategoria batzuek duten funtzionamendu jakina eta zenbait baliabideren 
erabileran.  

Sainzek (2002) ere ikuspegi didaktikotik heltzen dio testuen 
azterketari. Egile honen ikerketaren subjektuak 11-12 urteko ikasleak 
direnez eta guk aztertuko dugun testu genero bati erreparatzen dionez 
(prozesua azaltzen duten testuak), lagungarriak izan daitezke kohesioaren 
azterketa egiterakoan eskaintzen dituen datuak.  

Egile honek sekuentzia didaktiko baten eraginkortasuna frogatzeko, 
ikasleek sekuentzia hori landu aurretik eta landu ostean ekoiztutako azalpen 
testuak aztertzen ditu. Bi helburu ditu: euskarazko azalpen testuen 
funtzionamendua ezagutzea, eta hizkuntzaren lorpenak aztertzea. Sainzek 
bi testu multzo aztertzen ditu; alde batetik euskarazko entziklopedietatik 
jasotako testu kanonikoak, eta bestetik ikasleek idatzitako testuak.  

Izen kohesioaren azterketari dagokionez hauek dira ondorioak: 
euskaran, beste hizkuntzetan bezala, azalpen testuetan anafora nominalek 
agerpen handiagoa dute pronominalek baino, eta nominalen artean 
errepikapena da nagusi. Datu hauek bat datoz García Azkoagan (1999) 
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agertzen direnekin. Bestalde, ikasleen testuetan gertatzen diren izen 
kohesioaren arau hauste ohikoenak sailkatzen ditu egileak; hauek lirateke: 
aurrekaria identifikatu ezina duten adierazpenak; komunztadura arazoak; 
erreferentziazko anbiguitateak; arazo lexikalak. Sekuentzia didaktikoa 
landu ondoren ikasleen emaitzak hobetu egiten direla baieztatzen du 
Sainzek. 

 

 

 

4.5. LABURBILDUZ 
 

Kapitulu honetan ikusi dugun moduan, oso ugariak dira kohesioaren 
garapenaren inguruan egindako lanak. Hasierako lanek arreta berezia 
jartzen zuten anafora pronominalen ulermenean eta ekoizpenean, beti ere, 
ahozko hizkuntzan oinarriturik, eta ia beti narrazioetara mugatuz.  

Ekoizpen idatzien kasuan ere narrazioa da aztertzen den ia testu 
bakarra. Bronckart-en (1985, 1996) lanen ondorioz testuak genero edo 
komunikazio-unitate moduan aztertzeko interesa piztuko da, eta ildo 
horretatik aurkituko dugu hainbat ikertzaileren lanak, gure ikerlanarentzat 
argigarriagoak eta emankorragoak izango direnak aurrekoak baino. 
Ikuspegi honetatik anafora pronominal zein nominalen azterketari ekin ahal 
izango diogu, eta testu genero bakoitzaren ezaugarri kohesiboak eman ahal 
izango ditugu. 

 Adinaren araberako garapena kontuan harturik eta aurretik 
esandakoa laburbilduz, esan daiteke joera ezberdinak antzematen direla. 
Egile batzuek, Bamberg (1986, 1987) edo Bennet-Kastor-ek (1986) bezala, 
sistema erreferentzialaren jabekuntza goiztiarraren aldekoak dira; beste 
batzuek ordea, De Weck (1991), Hickmann (1980, 1984, 1987), Karmiloff-
Smith (1981, 1987) eta Wigglesworth-ek (1990) kasu, jabekuntza hori 
nahiko berantiarra dela defendatzen dute. Emaitzen arteko ezberdintasunak 
ikerketa bakoitzean erabili den egoera esperimentalarekin lotuta egon 
daitezke, baita ere, ikuspegien eta hizkuntzen arteko ezberdintasunekin. 

Dena dela, kapitulu honetan ikusitako joera nagusienak kontuan 
harturik, oro har, esan genezake 7 eta 10 urte bitartean bereganatzen dutela 
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kohesio gramatikala umeek, baina ezin dugu esan kohesioaren jabekuntza 
erabatekoa dela ordurako, lan batzuen argitara (Yde eta Spoelders, 1985; 
García Soto, 1996) adin horietatik aurrera ere jarraitzen duen prozesua 
baita. 

Garapenak, beraz, denboraldi luzea hartuko luke, eta gainera, zer 
ikusia izango luke testu generoarekin: “development is, as always, unequal 
and covers a long period. Each type of text has its own inner logic. It would 
be erroneous to put forward a hypothesis of a unitary development of 
anaphoric procedures. Our data thus brings new evidence in favor of the 
idea that intralinguistic units of reference are acquired relatively late” (De 
Weck eta Schneuwly, 1994: 475). 

Bestalde, testuen abiapuntu didaktikotik egin diren lanek ere agerian 
jarri dute adierazpide anaforiko batzuk erabiltzeko orduan ikasle gazteek 
dituzten zailtasunak. 

Hori guztia kontuan harturik, pentsa dezakegu, bada, 11 eta 15 urte 
bitartean ezberdintasunak ager daitezkeela testuen kohesioaren eraikuntzan. 
Bestalde, kontuan hartzen badugu testu genero bakoitzak bere ezaugarri 
kohesiboak izan ditzakeela, adin bakoitzean testu genero bakoitzaren izen 
kohesioa era ezberdinean gauzatzen dela pentsa dezakegu. 

Bestalde, helduek eta heldugabeek ez dute berdin idazten. Arrazoia 
Scardamalia eta Bereiter-ek (1987, 1998) dioten moduan, ezaguera testuan 
sartzeko moduan egon daiteke, eta hori corpuseko testuetan agerian 
geratuko dela uste dugu.  
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5. Kapitulua 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

Alderdi teorikoan jorratu ditugun gaietan  kohesioa eta anafora 
nozioen inguruan aritu gara. Ondoren, hizkuntza jardun diskurtsibo gisa 
aztertzea ahalbidetzen digun marko teorikoa zehaztu dugu, Bronckart-ena 
(1985, 1986) hain zuzen. Egile honen teoria hizkuntzaren psikologiaren 
ikuspegian eta enuntziazioaren teorietan oinarrituta dago, eta bertan kokatu 
dugu kohesioaren nozioa, edo zehatzagoak izateko, izen-kohesioaren 
nozioa.  

Gero, adinaren araberako garapenari heldu diogu; kohesio 
anaforikoaren ulermena aztertu dituzten lanetara hurbildu gara, eta ahozko 
eta idatzizko ekoizpenen kohesioa ikertu duten egileengana jo dugu. 

Kapitulu honetan goiko hiru elementu horiek -kohesioa, jarduera 
diskurtsiboa eta garapena- guri interesatzen zaigun hizkuntza arloarekin 
praktikan nola artikulatzen diren azalduko dugu. Besteak beste, ikerlanaren 
helburuak, egin diren hipotesiak, lagineko ezaugarriak, erabili den galbahea 
eta egin den azterketa mota  zehaztuko ditugu. 
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5.1. HELBURUAK  
 

Oro har, ikerlan honen helburua ekoizpen baldintza ezberdinetan eta 
adin ezberdinetako subjektuek euskaraz idatzitako testuen izen-kohesioa, 
eta horrenbestez erlazio anaforikoak, aztertzea da.  

Euskarari dagokionez, Larringanek (1996) bi testu moten testu-
antolatzaileak aztertu zituen, hau da, konexioaren alderdian jarri zuen 
arreta. Kohesioari dagokionez, Plazaola (1993) hiru testu moten aditzen 
funtzionamenduaz aritu zen, Idiazabalek (1994) jabekuntzaren ildotik ekin 
zion gaiari, Ociok (1998) narrazio baten kohesioaren azterketa eskaintzen 
digu, eta Sainzek (2000) 11 urteko umeen azalpen testuen izen-kohesioa 
aztertu zuen.  

Azterketa honekin izen-kohesioaren funtzionamenduan euskaraz 
agertzen diren ezaugarriak hobeto ezagutu, eta beste hizkuntzetan agertzen 
diren joerak errepikatzen diren jakin nahi dugu.  

Frantsesaren kasuan egindako lan batzuek (Bronckart eta beste, 
1985; Schneuwly, 1988; De Weck, 1991; Schneuwly eta Bronckart, 1986; 
De Weck eta Schneuwly, 1994; Bronckart, 1996) diskurtso moten 
propietate bereizgarrietan jarri dute arreta, aspektuaren alderdian eta 
adierazpide erreferentzialetan duten eragina azpimarratuz. Ikerlan honetan 
bigarren alderdi horri erreparatuko diogu izen kohesioaren azterketari 
ekiten diogunean. 

Hirugarren kapituluan ikusi dugun moduan, helburu eta testuinguru 
ezberdinen arabera hiztunak ekoizten dituen mezuek itxura edo forma 
ezberdinak har ditzakete. Testu deituko ditugun forma horiek unitate 
linguistiko ezberdinen bitartez gauzatzen dira, hau da, diskurtso mota 
ezberdinen bitartez. Ondorioz, izen kohesioa bermatzeko erabiltzen diren 
testuratze-mekanismoen artean ere ezberdintasunak agertu beharko lirateke. 

Gure azterketak, hiru testu genero ezberdinetatik abiatuz, kontuan 
hartuko du helburua eta testuinguruaren aldaketek euskarazko ekoizpen 
idatzietan duten eragina. Parametro horiek testuen ainguraketa 
diskurtsiboan eragiten dute; horregatik, testu formaren arabera izen kohesio 
mekanismo ezberdinak antzematen diren ikusiko dugu eta mekanismo 
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horiek testu forma bakoitzean duen funtzionamendua aztertu. Izen-
kohesioaren azterketa, eta bereziki honen barruan hain garrantzitsua den 
anaforaren azterketak, testua eta testuinguruaren arteko harremana hobeto 
ulertzen lagunduko digulakoan gaude.  

Halliday eta Hasan-ek (1976) bost kategoria bereizten dituzte erlazio 
kohesiboen artean. Erlazio horiek erreferentziakidetasunezkoak direnean 
anaforari buruz hitz egiten dute. Egile hauentzat anaforak izaera 
aurresuposizionala du, baina hirugarren kapituluan anaforari buruz ikusi 
dugunaren arabera, esaldia eta testuaren esparrua gainditzen duen 
fenomenoa da, horregatik bere interpretazioa diskurtsiboa izan beharko 
luke, eta Bronckart-en teorizazioak marko egokia eskaintzen digu azterketa 
egiteko. 

Bestalde, aldaketak adinaren araberakoak ere izan daitezke, eta hura 
da kontuan hartuko dugun beste faktore bat. Schneuwly-k (1988) esaten 
duenari jarraituz, testuratze-eragiketen azterketaren bitartez ikusten denaren 
arabera, testu genero bakoitzak bere jabekuntza maila eta erritmoa du. 
Testu guztiak ez dira era berean ikasten, bakoitzak bere ezaugarriak ditu. 
Ezberdintasunak egon daitezkeela kontuan harturik, hiru testu forma 
aukeratu dira ikerketarako: narrazioa, azalpen-testua eta argudio testua. 

Hizkuntza idatziari dagokionez, Calsamiglia eta Tusón-ek (1999: 72) 
gogoratzen duten moduan, haren agerpena ahozkoarena baino 
berantiarragoa da, eta munduan zehar izan duen zabalkuntza oso geldoa eta 
ezberdina da. Hala eta guztiz ere, Goody-k (1977) esandakoa parafraseatuz, 
horrela diote:  “las prácticas que se derivan de ella (de la escritura) son 
capaces de cambiar el estilo cognitivo y los modelos de organización social 
de una comunidad”.  

Gainera, Stubbs (1980) eta Kress-en (1982) ikerlanei erreferentzia 
eginez, informazioa era egonkorrean zabaltzeko idatziak duen ahalmena eta 
horrek gizartearen bizimoduan duen eragina gogorarazten digute egileek. 
Hortik, datorkio prestigioa eta eskolan ematen zaion garrantzia. 

Beste alde batetik, hizkuntza idatziak abstrakzio maila handiagoa  eta 
mezua gehiago lantzea eskatzen du; halaber, testu idatziak ekoizten ikastea, 
egoera berrietan linguistikoki jarduten ikastea da (Schneuwly 1988: 50). 
Adinarekin behar komunikatiboak eta komunikazio-egoerak konplexuago 
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bilakatzen diren neurrian, abian jartzen diren hizkuntza-operazioak ere 
konplexuago bihurtuko dira.  

Aktibitate linguistikoa bilakatuz doan prozesutzat hartzen badugu, 
eta aktibitate horretan subjektuak gauzatzen dituen eragiketa linguistikoak 
bilakatuz doazela onartzen badugu, 12, 14 eta 16 urteko gaztetxoen testu 
idatzietan ere bilakaeraren bat aurkitzea espero dugu. Hori dela eta, ikerlan 
honek badu bigarren helburu bat ere: adinaren arabera izen-kohesioan 
bilakaerarik nabaritzen den aztertzea. Hizkuntzaren garapena aztertu 
dutenen artean kohesioa izan da hizpide oso sarritan, gehienetan, ume 
txikiengan kohesioa nola bilakatzen den aztertzeko; gure kasuan, 11 urtetik 
gorakoengan gertatzen denari behatuko diogu. 

Baina hizkuntzen garapena ikasketa sozialaren alorrekoa da eta hori 
argi azalduko da eskolako hezkuntzan (Bronckart, 1993: 16). Eskolara iritsi 
orduko umeek bereganatuta dute oinarrizko hizkuntza, baina eskolari 
dagokio hizkuntza hori zabaldu eta hobetzea. Horregatik, ezin dugu ahaztu 
hizkuntzaren alderdi didaktikoak duen garrantzia.  

Azken urte hauetan indarra hartu dute hizkuntza jardun 
diskurtsibotzat hartzen duten teoriek, eta horien eraginez, ahaleginak egin 
dira hizkuntzaren irakaskuntza tradizionaletik urrundu eta testuinguruaren 
parametroak kontuan hartzen dituzten ereduetara hurbiltzeko, alegia, 
genero ezberdinetako testu errealak eskolara hurbildu eta bertan lantzeko. 
Ondorioz, hizkuntzaren funtzionamendua ulertu ahal izateko, esaldiaren 
maila gainditu eta testura jo beharra dago. Bronckart-en marko teorikoaren 
arabera “testua ahozko edo idatzizko enuntziatu hurrenkerek osatzen dute, 
eta objektu material horiei egingo zaie analisia” (Bronckart, 1993: 115).  

Hirugarren kapituluan ikusi dugun moduan, analisi hori barneko edo 
kanpoko ikuspegitik egin daiteke, eta ikertzaile horren teorizazioak 
testuaren azaleko testu-unitateak analizatzeko eredua eskaintzen digu. Egile 
horrek azpimarratzen duen moduan, “hizkuntzaren irakaskuntzak 
ikaslearen ahozko eta idatzizko adierazpena garatzen lagundu behar du” 
(Bronckart, 1993: 131), eta horretarako, eskolan burutzen diren ekintzek 
umeen ekoizpenetan oinarrituta egon beharko dute, horrela jakingo baitugu 
zein diren hizkera horren ezaugarriak eta ikasleek dituzten beharrak.  

Bestalde, Bronckart-ek (1992: 4) ama hizkuntzaren irakaskuntza 
dibertsifikatzeko beharra azpimarratzen du, alde batetik, irakaskuntza hori 
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ikasleen behar objektiboei egokitzeko; bestetik, ama hizkuntzan erabiltzen 
diren testu ezberdinen ekoizpenean trebatzeko. Gauzak horrela, beraz, 
interesgarria deritzogu eskolan gertatzen denera hurbiltzea. 

Bronckart-en eragina handia izan da Genevan hizkuntzaren 
didaktikaz arduratzen diren ikertzaileen artean, eta haien bitartez 
irakaskuntzari ekiteko modu berriak heldu dira gureganaino, Testuaren 
Pedagogiaren eskutik heldu zaizkigunak kasu. Dolz eta Schneuwly-k 
(1996: 73) azaltzen duten moduan, hizkuntzaren didaktikari ekiteko, 
hizkuntza idatzia deskribatu eta ulertu egin behar da, eta horretarako 
beharrezkoak dira alderdi hauek kontuan hartzen dituzten ikerketak:  

 Eskuratuko den objektuaren berezitasunak. Hizkuntzaren kasuan, 
testu generoen funtzionamendua. 

 Adin ezberdinetako ikasleen hizkuntza gaitasunak, eta 
horrenbestez, garapenaren nondik norakoak. 

 Hizkuntza idatziaren irakaskuntzaren praktikak.  

Gure lanarekin lehendabiziko bi alderdiei helduko diegu, eta alde 
horretatik, uste dugu gure lanak ekarpena egin diezaiokeela didaktikari ere, 
adin ezberdinetako ikasleen trebetasun edo gaitasunak hobeto ulertzen 
lagunduko baitigu. Era berean, adin bakoitzean eta testu genero bakoitzean 
dituzten zailtasun eta ezintasunak ikusi eta beharrak non dauden antzeman 
ahal izango dugu. 

Oro har, gure helburuen artean ez dago testu formak genero moduan 
aztertzea, ezta ikasleen bilakaera prozesuaren alderdi psikologikoa 
sakonean aztertzea ere. Alderdi diskurtsiboa kontuan harturik, eta hainbat 
faktoreren arabera, izen-kohesioa testu idatzietan nola eraikitzen den eta 
euskararen kasuan gertatzen dena hobeto ezagutzeko argibideak bilatu nahi 
ditugu.   

 

 
5.2. HIPOTESIAK 
 

Hirugarren kapituluan azaldu dugun marko teorikoaren arabera testu 
batek erabiltzen dituen testuratze-mekanismoak ditu bereizgarri; horrela, 
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testu genero bakoitzak, erabiltzen dituen testuratze-mekanismoen arabera,  
berezkoak diren ezaugarriak izango ditu. Horrek gure lehendabiziko 
hipotesira garamatza: ekoizpen-testuinguru ezberdinetan sortutako testu 
generoetan era ezberdinetako adierazpide anaforikoak aurkituko ditugu, 
eta, oro har, anaforek zeregin ezberdina izango dute testuaren helburu 
komunikatiboa eta testuinguruaren arabera.  

Halliday eta Hasan-en (1976) lanaz geroztik, oso ugariak izan dira 
kohesioaren inguruan egindako azterketak. Autore hauek proposatutako 
tipologiak oihartzun handia izan du hizkuntza aztertzen duten diziplina 
ezberdinetan. Ondorioz, laugarren kapituluan ikusi dugun moduan, 
psikolinguistikaren esparruan ere ugariak izan dira kohesioaren garapena 
aztertzeko egin izan diren lanak.  

Schneuwly (1988), De Weck (1991), eta De Weck eta Schnneuwly-k 
(1994) egindako ikerketetan ere, kohesioaren bilakaerak 14 urte arte 
jarraitzen zuela ikusten zen, eta adin horrekin testuratze-mekanismo horien 
erabilera egonkorragoa egiten zela ikusi zuten egileek.  

García Sotoren (1996) ikerlanean ikusten denaren arabera 
kohesioaren garapena ez da gauzatzen heldutasuna arte. Ondorioz, orain 
arte ikusitakoari jarraituz, ez dago nahikoa arrazoi adin jakin baterako 
kohesio-mekanismoen erabilera guztiz garatuta dagoela pentsatzeko.  

Ume txikiengan testuaren kohesioaren eraikuntzan antzematen den 
bilakaera nabarmenagoa baldin bada ere, gure ustetan bilakaera hori ez da 
erabatekoa izango umeak 11 edo 14 urte dituenerako, eta horregatik, izen-
kohesioaren garapena ez dela prozesu itxia uste dugu. Gainera, adinak, 
berez, ez du bermatuko izen kohesio hobea duten testuak ekoiztea, 
ezberdintasunak egongo baitira subjektuen artean. Horra hor gure bigarren 
hipotesia: 11 eta 16 urte bitartean bilakaera antzemango da izen-
kohesioaren eraikuntzan, eta adinak ez du bermatuko izen-kohesiorako 
mekanismoak hobeto erabiltzea. Horrela, bada, adierazpide batzuen 
erabilerak, izenordainak kasu, gora egiten duela ikusi ahal izango dugu, 
edo, esaterako, gaztetxoek lexikoaren ezaguerari lotutako zailtasunak 
dituztela. 

Bestalde, Bronckart-ek (1996) ekoizpen-testuinguruari buruz dioena 
kontuan harturik, testuinguru sozio-subjektiboko parametroek ikasketa 
luzea eta konplexua behar dute. Leku soziala, arauei eta rolei buruz dugun 
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ezagutza poliki-poliki eraikitzen da gure bizitzan zehar, eta aldakorra da. 
Hori dela eta, hirugarren hipotesia egin dezakegu: aztertutako hiru testu 
generoetako (narrazioa, azalpen testua eta argudio testua) izen kohesioan 
garapen ezberdina antzemango da.  

Esan dugun moduan, testu genero bakoitzean erabiltzen diren 
adierazpideen garrantzia ezberdina izan daiteke; bestalde, adierazpide 
guztiek ez dute zailtasun berdina, eta horrenbestez, batzuk beste batzuk 
baino maizago erabiliko dira; gainera testu batzuk beste batzuk baino 
ezagunagoak  izango dira ikasleentzat. Ondorioz, testu genero bakoitzaren 
barruan garapena ezberdina izango dela uste dugu. 

Orain arte ikusitakoaren arabera, beraz, testuak biltzeko prestatu 
dugun dispositiboak kontuan hartuko ditu hiru ekoizpen baldintza 
ezberdinetan euskaraz sortutako testu idatziak eta testu horien ekoizle edo 
egileen adina. Mahairatu diren hipotesiak frogatzeko datu enpirikoetan 
oinarrituko gara, hizkuntzaren erabiltzaileek benetan sortutako testu 
enpirikoetan, hain zuzen. 

 

 

 

5.3. AZTERGAI DIREN TESTUAK 
 

Metodologiari buruz hitz egiten duenean Bronckart-ek (1993: 126) 
horrela dio: “Metodologian bi analisi bereizi behar dira. Lehenengoaren 
helburua berezko hizkuntza jakin batean markoan hizkuntza unitate 
pertinenteak bakartu eta sailkatzea da”. Unitate horiek ekintza batzuen 
aztarnak dira eta ekintza hauek ditu aztergai bigarren analisiak; analisi 
honek beste prozedura bat eskatzen du, psikologia esperimentalaren 
arlokoa.  

Hizkuntzaz kanpoko parametroak aldagai independenteak dira eta 
horiek kontrolatzea komeni da. Esperimentu giro jakin batean ekoiztutako 
testuak eta horien ezaugarri tipiko diren hizkuntza unitateen eitea izango da 
mendeko aldagaia. Horien analisiak hizkuntza eragiketa integratuen eredu 
bat landu eta testatzeko bidea eman beharko luke, hau da, hizkuntza 
funtzionamendu diskurtsibo gisa aurkezten duen eredua”. 
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Gorago, zehaztu dugu zein unitate motatan oinarrituko dugun gure 
ikerlana. Unitate horiek ekintza baten aztarnak baldin badira, ekintza horiek 
zehaztu beharko ditugu orain. 

Frantsesaren kasuan, narrazioa eta deskripzioa dira historikoki 
eskolan irakatsi izan diren testu idatziak. Schneuwly-k (1988) agerian 
jartzen duen bezala jokabide horren arrazoia hizkuntza errepresentazio-
tresnatzat hartzea izan  da, eta ez komunikazio-tresnatzat. Horrek eskolan 
lantzen diren testu genero kopuruak murrizten ditu, eta egoera konpontzeko 
egileak oso garrantzitsua deritzo eguneroko testu erreal eta erabilgarriak 
lantzeari.  

Eskolak, beraz, askotariko ekoizpen baldintzetan jarduten irakatsi 
beharko lieke ikasleei. Gauzak horrela, ikerlan honetan, narrazioaz gain, 
kontuan hartu nahi izan ditugu beste ekoizpen baldintza batzuetan 
ekoiztutako testuak ere, frantsesaren kasuan bezala gure eskoletan ere 
gutxiago landu izan direnak, baina ez horregatik gutxiago erabili behar 
izaten direnak. 

Aztertuko ditugun testuak narraziozkoak, azalpenezkoak eta 
argudiozkoak dira. Hiru testu hauen elkarreragina kontuan izanik, 
bakoitzak helburu ezberdinak ditu eta komunikazio-egoera ezberdinetan 
gauzatzen da, eta horren arabera ekoizleak edukia kokatu egin behar du eta 
komunikazio-egoerara egokitu behar da (Larringan, 1998b: 72). 
Ainguraketa deitzen zaion eragiketa horren ondorioz mundu diskurtsibo 
ezberdinei dagozkien arketipo psikologikoak bereiz daitezke (Bronckart, 
1996: 159) 

Bronckart-en (1985, 1996) eredua egokia iruditzen zaigu corpuseko 
testu generoak aztertzeko. Alde batetik, egile honen teorizazioak kontuan 
hartzen du hizkuntzaren ikuspegi sozio-diskurtsiboa, eta zentzu horretan, 
Halliday eta Hasan-en (1976) ikuspegia ere biltzen du bere baitan. Bestetik, 
Bronckart-en (1985, 1996) arketipo diskurtsiboen sailkapenarekin posible 
da edozein diskurtso motari berezko ezaugarriak dituen genero moduan  
heltzea. Bronckart-en (1996)  arketipo diskurtsiboen eskemaren arabera, 
hainbat ezberdintasun aurkituko dugu aukeratutako testuen artean. 

Narrazioa, ikasleek oso txikitatik ezagutzen duten testua da, eta 
eskolan ere sarritan landu izan da, ahoz entzuteaz gain, umeek aukera izan 
dute horrelako testuak irakurri eta ekoizteko. Diskurtso mota hau 
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monologoan oinarritzen da, eta ainguraketa diskurtsiboaren ikuspuntutik, 
disjuntua da, hau da, zerbait kontatzen den denborak ez du zer ikusirik 
kontakizuna gertatzen den mementuarekin, eta gainera, autonomoa da, ez 
duelako loturarik berbazko elkarreraginarekin, ekoizleak berak bakarrik 
sortzen du kontakizuna eta ez solaskide batekin batera. Besteei beste 
denbora batean kokatutako istorio bat kontatzea da helburua. 

Azalpen-testua, eskolan sarritan erabili behar izaten den testua dugu. 
Edozein arlotako testuliburuetan agertzen diren azalpenak ulertzeko 
eskatzen zaie ikasleei, baina, gainera, horrelako testuak ekoizteko premia 
ere izaten dute, bai eguneroko lanak egiteko orduan, baita azterketak edo 
bestelako txostenak prestatzerakoan ere. Helburua informazio bat edo 
jakintza multzo bat beste norbaiti jakinaraztea da; elkarreragin didaktikoa 
du bere baitan.  

Ainguraketa diskurtsiboari dagokionez, konjuntua da, denbora eta 
espazio jakin batekin lotuta dagoelako, eta gainera, autonomoa da ekoizlea 
eta hartzailearekiko. Dena dela, Bronckart-ek, diskurtso teorikoan 
autonomia maila ezberdinak bereiz daitezkeela dio.  

Batzuetan, azalpen idatzietan egilearen erreferentziak aurkitzen 
ditugu -izena, sinadura, ezaugarri-, eta beste batzuetan, diskurtso 
teorikoaren zenbait zatitan aktibitate espositibora bidaltzen gaituzten 
enuntziatuak aurki daitezke, ondorioz esaten du: “...de tels segments nous 
paraissent dès lors devoir être considérés comme relevant d’un discours 
interactif monologué, qui se superpose localement au discours théorique 
proprement dit. Et tout comme le genre “roman” se compose généralement 
de segments de discours interactif secondaire articulés à des segments de 
narration, on peut admettre que le genre “mongraphie scientifique” se 
compose habituellement de segments de discours théoriques entrecoupés de 
segments de discours interactifs monologués” (Bronckart, 1996: 194).  

Beste batzuetan azalpenetan zati interaktiboak zati teorikoekin 
nahastuta agertuko direnez, egile honek interaktibo-teoriko mistoak diren 
diskurtso tipoak daudela onartzen du. 

Argudio-testua ere oso garrantzitsua da eskola barruan zein kanpoan, 
eta gaur egun hura ikastea hizkuntzen irakaskuntzaren curriculum berrietan 
aurreikusita baldin badago ere ez da beti landua izan. Argudiatzen denean, 
helburua izaten da beste norbait konbentzitzea edo haren jarrera edo iritzia 
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aldaraztea; zentzu honetan testua ez da hain autonomoa, beste pertsona 
baten iritzia edo jarreraren aurrean norberak bere burua kokatu behar 
duelako eta norberak bere iritziak eraiki behar dituelako; ondorioz subjektu 
bakoitzaren jarrera ezberdina izan daiteke, idazten duen testuaren itxura ere 
ezberdina izan daitekeelarik.  

Ainguraketa diskurtsiboari dagokionez, argudioa, beraz, konjuntua 
eta inplikatua litzateke. Ekoizpen-egoera materialaren bilakaera dela eta, 
ikasleak gero eta eragiketa linguistiko konplexuagoak jarri behar ditu 
abian, are gehiago testuinguruarekiko elkarreragina handia baldin bada. 
Hori da, bereziki, argudio-testuen kasua. 

Egiturari bagagozkio, narrazioak nahiko egitura estandarizatua 
izango du, eta informazio-testuan ere gutxieneko egitura bat aurreikusiko 
da, argudio-testuak, aldiz, oso egitura ezberdinak har ditzake eta 
planifikazio global konplexuagoa eskatzen du. Halere, gogora dezagun 
nekez aurkituko dugula testu homogeneorik, eta narrazio-, azalpen- eta 
argudio-testu moduko izendapenak erabiltzen ditugunean testu bakoitzaren 
helburu edo joera nagusiaren arabera bereizteko asmorik besterik ez 
dugula. 

Ikusi dugun teoriaren arabera ezberdintasun hauek guztiak erabiltzen 
diren estrategia diskurtsiboetan eta unitate linguistikoetan islatuko dira, eta 
ondorioz, ekoizleek erabiltzen dituzten kohesio-mekanismoetan ere 
ezberdintasunak nabaritu beharko lirateke. 

Hona hemen labur aztertuko diren testuen ainguraketaren 
ezaugarriak: 

5.1. taula: aztergai diren testuak 

 Narrazioa Azalpena Argudioa 

Ainguraketa Disjuntua 

Autonomoa 

Konjuntua Autonomoa Konjuntua 

Inplikatua 

 

Corpuseko 
testuak 

 

Abenturazko 
kontakizuna 

Elikagai baten ekoizpen 
prozesua eta 

transformazioaren 
azalpena 

 

Iritzia emateko 
gutuna 
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5.4. LAGINEKO SUBJEKTUAK 
 

Eskolako testuinguruak oso aukera egokia eskaintzen digu baldintza 
homogeneoetan ekoiztutako testuak biltzeko.  Era horretan, subjektuek 
testu guztiak ekoizpen baldintza berdinetan idazten dituztela berma 
dezakegu; testuak eskolan biltzeak ekoizpen egoera hobeto kontrolatzea 
ahalbidetzen digu eta maila bereko ikasleek barneratutako jakintza multzoa 
eta trebetasunak ezberdinak izan daitezkeen arren, guztiak zeregin 
berdinetan trebatuak izan direla berma dezakegu.  

Horri beste abantaila bat gaineratu behar diogu, ikasleen testuekin 
lan egiteak adinaren araberako garapenaren azterketa egitea ahalbidetzen 
digula. Halere, bilakaera hori zenbaterainokoa den eta benetan 
adierazgarria den ikusteko, beharrezkoa deritzogu helduen idatziak ere 
aztertzeari. Baina, helduen testuei dagokienez, zein irizpideren arabera 
bildu heldu talde bat?  

Idazle trebatu edo profesionalak izan ezean, ager daitezkeen 
ezberdintasunak izugarriak izan daitezke; heldu guztiek ez dute formazio 
maila bera, ezta gaitasun bera ere idazteko orduan, eta ez da hain arraroa 
gutun formal bat idazten ez dakiten helduak aurkitzea. Arazoak saihesteko, 
unibertsitatearen esparrura jo genuen lagina bilatzera, eta ikasketak bertan 
egiten ari zen hainbat ikasleren testuak bildu genituen. 

Horrela, idazle trebatuak eta ez trebatuen ekoizpenak izango ditugu 
aztergai. Dena dela “trebatuen” taldean, “ez trebatuen” taldean bezalaxe, 
ezberdintasun handiak egon daitezkeela onartu behar dugu, trebatutzat 
ditugun guztiek ez baitituzte oso ekoizpen aberatsak egingo, eta era berean, 
ez trebatuen artean oso idazle onak egon daitezke. Baina hori oztopo izan 
beharrean, abantaila dela uste dugu, horrelakoak baitira gizartean agertzen 
diren eguneroko testu errealak, eta guk ere eguneroko errealitate horretara 
iritsi nahi dugu. 

Bestalde, Scardamalia eta Bereiter-ek (1987, 1992)  esaten dutena 
gogoratzen badugu, ezberdintasun handiak aurkitu beharko genituzke 
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helduak eta heldugabeen artean, ezagutza testuan sartzeko modua ezberdina 
delako batzuengan eta besteengan. 

Testuaren ikuspegitik, 11 urte baino gehiago duten gaztetxoen 
eragiketa linguistikoen azterketa ontogenetikoa, besteak beste,  Schneuwly 
(1988)  eta De Weck-en (1991) eskutik etorri zaigu. Lehenengoak 10, 12 
eta 14 urteko ikasleen testu idatziak hartzen ditu kontuan eta eragiketa 
linguistiko ezberdinen garapenaren azterketari ekiten dio. Bigarrenak, 
kohesioaren alderdi psikolinguistikoan jartzen du interesa; emakume honek 
5 eta 15 urte arteko umeek ekoiztutako narrazio-testu ezberdinak aztertzen 
ditu.  

Azken bi egile horien arabera, alde batetik, ezberdintasunak 
nabarituko dira adinetik adinera eta testu genero batetik bestera, bestalde,  
eragiketa konplexuenak  eta testuaren gestio globalaren hobekuntza 14 
urtetik aurrera nabarituko direla azpimarratzen dute.  

Schneuwly-ren (1988: 167) esanetan 11, 13 eta 15 urteko gaztetxoen 
artean, nahiko estrategia diskurtsibo landuak agertuko lirateke, izen-
kohesioa eraikitzeko orduan gero eta erlazio konplexuagoak abian jarriz. 
Horrela, bada, 11 eta 15 urte bitarteko adin hauek aztertzeak, aipatutako 
egileek egindako hipotesiak euskararen kasuan ere balio duten ikustea 
ahalbidetzen digu. 

Horretaz gain, eskolaren antolaketa bera ere bat dator umearengan 
hizkuntzaren garapenean ematen den bilakaerarekin. Hartu dugun etapa 
hori bat dator gauzak bereizteko gaitasuna, pentsamendu abstraktua eta 
memoria logikoaren garapenarekin, adin horretan hasten baitira gaztetxoak 
zentzumenekin antzematen ez diren gertaerak eta kontzeptuak ulertzen 
(Vygotsky, 1979: 120).  

Bestalde, 1992-93 ikasturtean Estatuko Hezkuntza Sistemaren 
Antolamendu Orokorrerako Lege Organikoa (gazteleraz LOGSE, eta, oro 
har, ezagunagoa “Erreforma” moduan) ezarri zenetik, ikasleak behartuta 
daude eskolan egotera 16 urte egin arte, hau da, Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza bukatu arte, eta ikerketan kontuan hartu nahi izan dugu 
ikaskuntza etapa  hori. 

Ikerketaren subjektuak, beraz, ikasle gaztetxoak eta helduak izango 
dira. Gaztetxoak, ikasturtearen hasieran 11, 13 eta 15 urte dituzten  ikasleak 
dira, Lehen Hezkuntzako 6. mailakoak (aurrerantzean LH6), eta 
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. eta 4. mailakoak (aurrerantzean 
DBH2 eta DBH4). Helduen taldeko ikasleak (aurrerantzean H), 20 urtetik 
gorakoak dira.  

 

5.2. taula: subjektuen adina 

 LH6 DBH2 DBH4 HELDUAK 

Ikasle gazteena 11;11 13 14;11 

Ikasle zaharrena 11;10 13;10 15;10 
>20 

 

Umeen testuak Arrasateko San Frantzisko Xabier Ikastolan jaso 
ziren, ikasketa guztiak txikitatik euskaraz egiten ari ziren ikasleen artean. 
Hiru gela bilatu ziren, ikasmaila bakoitzetik bat, bakoitzak gutxienez hogei 
ikasle zituena. Horrela, taldez talde, genero bakoitzeko hogei testu hartu 
ziren (20 narrazio, 20 azalpen-testu, 20 iritzi-testu), guztira hirurogei testu 
bildu zirelarik, hiru testu genero ikasle bakoitzeko. 

Helduen testuak Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskolako 
ikasleen artean bildu ziren. Bi espezialitateko 2. mailako ikasleen artean 
bildu ziren, eta gaztetxoei azaldutako zeregin berberak proposatu 
zitzaizkien. Horrela, ikasle bakoitzak hiru testu genero idatzi zituen. 
Aurrekoen kasuan bezala, ikasle hauek ere ikasketak euskaraz egiten ari 
ziren. Guztira, 20 narrazio, 20 azalpen testu eta 20 argudio testu jaso 
genituen.  

Idazlan guztiak euskaraz idatzi ziren, eta saio ezberdinak antolatu 
ziren testu genero bakoitza sortzeko. Bukaeran, 240 testu bildu genituen, 60 
adin talde bakoitzean. 

 

5.3. taula: bildutako testuak 

                                           
1 Adina adierazteko: ezkerreko zenbakiak urteak 13 urte adierazten ditu, puntu eta komaren ostean 
hilabeteak adierazten dira, eta bigarren puntu eta komaren ostean egunak. 
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TALDEAK 

 

TESTUAK 

LH6 

11 urte 

DBH2 

 

DBH4 

15 urte 

H 

> 20 urte 

Narrazioak 20 20 20 20 

Azalpen testuak 20 20 20 20 

Iritzi testuak 20 20 20 20 

 

 

 

5.5. TESTU BILKETAN ERABILITAKO DISPOSITIBOA 
 

Kohesioa psikolinguistikaren esparrutik aztertu denean, ikertzaile 
gehienak narrazioan oinarritu dira, eta Frog, where are you? (Mayer, 1969) 
ipuina edo antzeko dispositiboren bat erabili izan dute umeen ekoizpenak 
eskuratzeko. Ipuina irudi ezberdinez osatuta dago, eta metodologia honekin 
umeek irudi horietan gertatzen dena kontatu behar dute.  Ipuin hori erabili 
dute Berman eta Slobin-ek (1994) ere, nazioarteko lankide talde batekin 
batera, bost hizkuntzatan (ingelesa, alemana, gaztelania, hebreera eta 
turkiera) gertatzen dena aztertu dutenean, eta lankidetza horren emaitza 
izan da gaztelaniari buruz Sebastiánek (1989) egindako zenbait lan. 

Beste batzuetan,  Hickmann-ek (1980) kasu, film batean ikusitakoa 
kontarazten zaie umeei. Badago besterik gabe asmatutako ipuinak biltzen 
duenik ere (Bennet-Kastor, 1986). Horrelako dispositiboak erabiltzea 
beharrezkoa izan daiteke umeak oso gazteak direnean, oraindik ez baitute 
idazteko trebetasuna bereganatu, baina adina aurrera joan ahala testu 
idatziak biltzeko aukera dago.  

Ikasleek idatzitako testuekin egiten dute lan Rutter eta Raban-ek 
(1982), Yde eta Spoelders-ek (1985), Pelegrini, Galda eta Rubin-ek (1984), 
Schnewuly-k (1988),  De Weck-ek (1991), .... Azken bi autore horiek 
erabiltzen duten dispositiboak kontuan hartzen du Bronckart-en (1985, 
1996) arketipo diskurtsiboen sailkapena. Horren arabera, testu bat ekoizten 
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duen bakoitzean, subjektuak kontuan hartu behar ditu komunikazioaren 
helburua eta egoera. Horrenbestez, ikasleei planteatzen zaizkien zereginek, 
lortu nahi dugun diskurtso mota edo testu formaren araberakoak beharko 
dute izan. 

Gainera, testu idatziak aztertuko ditugu. Idatzizko hizkuntza jarduera 
kontzientea da, alegia, bertan subjektuak egoeraren errepresentazioa egin 
behar du, hura ez baitator zehaztuta solaskidearekin duen harremanaren 
bitartez; ahozkoan ez bezala, idatzian solaskidea ez dago aurrez aurre,  eta 
ondorioz hizkuntzaren modalitate honek abstrakzio maila handiagoa 
eskatzen du esan nahi dena modu egokian esateko.  

Hala eta guztiz ere, ikasleen ekoizpenak  aztertzeko orduan, nahiko 
zaila da guri aztertzea interesatzen zaiguna esanaraztea. Ezin dugu  aurretik 
bermatu ekoizleen idazlanetan aztertu nahi ditugun testuratze mekanismoak 
agertuko direnik. Testua ikasleak berak sortu behar duenez, aukera 
diskurtsiboak ere bere eskuetan daude. Hori dela eta, ekoizpen egoerak 
ahalik eta kontrolatuena beharko du izan, gutxienez,  subjektuek ekoizten 
dutena guk jasotzea espero dugun  testu genero edo formaren itxura izan 
dezan. Horretarako, oso garrantzitsuak dira ematen den kontsigna eta 
proposatzen den ekoizpen egoera. 

Hori guztia kontuan harturik, dispositiboa prestatu eta testuen 
bilketari ekin genion. Zeregin hori hiru ekitalditan banatu zen, bat testu 
genero bakoitzarentzat. Behar baino testu gehiago jaso genituenez, bi 
irizpide erabili genituen soberan zeuden testuak baztertzeko. Lehendabizi, 
bost lerro jarraian idazteko gauza izan ez ziren ikasleen lanak utzi ziren 
alde batera, batzuetan atzerritar heldu berriak zirelako eta euskara ez 
zutelako ezagutzen, beste batzuetan ikasketa arazoak zituztelako. 
Bigarrenez, ikasturtea errepikatzen ari zirenen testuak baztertu genituen.  

Genevako Unibertsitateko hizkuntzen didaktikarako taldeak 
egindako ikerketetan oinarriturik, adin guztietako subjektuentzako egokiak 
ziren gaiak eta ekoizpen egoerak proposatu ziren. 

Idazlanak egiteko orduan gutxieneko instrukzio batzuk eman 
genizkien ikasleei: garbitasuna, idazteko orduan kontuan hartu behar ziren 
ohiko gauzak zaintzea (margenak, letra txukuna...), ideiak ongi antolatzea, 
unitate linguistiko egokiak erabiltzea, ... Azken batean,  hizkuntzako eskola 
orduetan ikasi zutena aplika zezatela. Horretaz gain, idazten hasi aurretik 
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izena eta jaioteguna paperean jartzeko eskatu genien; nahi izanez gero 
izengoitia erabil zezaketen, beti ere, idatzi guztietan izen bera erabili behar 
zutela gogoratuz. 

 

 

5.5.1. Lehenengo ekitaldia: abenturazko narrazioen lehiaketa 

 

Narrazioak idatzarazteko jarraitutako prozedurari dagokionez, 
honelakoa izan zen: ikasleei azaldu egin zitzaien zein zen narrazioak 
eskatzen zuen ekoizpen-egoera; ondoren, kontsigna bat eman zitzaien 
istorioa gara zezaten. Proposatu zitzaien ekoizpen-egoeraren arabera, 
ikasleek misterio edo abenturazko istorio bat idatzi behar zuten eskolen 
arteko literatur lehiaketa batean parte hartu eta aldizkari batean 
argitaratzeko. Kontsignak horrela zioen: “Bi anai-arreba gurasoekin joaten 
dira oporretan herri txiki batera. Bertan sekreturen bat gordetzen duen etxe 
misteriotsu bat dago, eta umeek abentura mordo bat biziko dute han 
gertatzen dena argitu guran”. 

Proposatutako egoeraren ezaugarriak: 

 Helburua: misterio edo abenturazko istorio bat idaztea. 

 Zertarako: ikastetxe ezberdinen arteko lehiaketa batean parte 
hartzeko.  

 Nori zuzenduta: bereziki gazteei, baina aldizkari batean 
argitaratzeko izanik, edozein adinetakoek irakurri ahal izango dute 
istorioa.  

 Denbora: 45’-50’. 

 

 

5.5.2. Bigarren ekitaldia: gazta erakusketa 

 

Azalpen-testuak eginarazteko, honako egoera proposatu zen: 
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“Goierriko nekazari elkarte batek gazta erakusketa bat antolatuko du 
eta poster batzuk jarri nahi dituzte esneki hau nola egiten den azalduz. Gure 
azalpen idatziekin parte hartzea eskatu digute. Horrela, bertara gerturatzen 
direnek Idiazabalgo gazta egiteko prozesua nolakoa den ezagutuko dute”. 

Proposatutako egoeraren ezaugarriak: 

 Helburua: Idiazabalgo gazta nola egiten den azaltzea.  

 Zertarako: bideoko irudietan ikusten den prozesua azaltzeko eta 
erakusketan informazioa eskaintzeko. 

 Materiala: Euskal Herrian zehar. Goierri, 13 (20’) (bideoa) 

Abiapuntua ahotsik gabe ikusitako bideo bat izan zen, eta hurrengo 
urrats hauek erakusten duten moduan zehaztu zen testuak lortzeko 
prozedura: 

 Ikasleei gaiari buruzko gidoia erakutsi zitzaien (arbelean idatzi), 
bideoan zer ikusiko zuten eta azalpena idazteko orduan kontuan 
zer hartu behar zuten jakin zezaten. 

 Bideoa ikusi aurretik hiztegia eman zitzaien (fotokopiatuta) eta 
hura irakurri behar zuten. Bertan agertzen ziren hitzak erabil 
zitzaketen, edo, nahi izanez gero, gauzak beste era batera esan 
ahal zituzten. Bideoaren ohar didaktikoetan agertzen zen hiztegi 
bera eman zitzaien, ezer aldatu gabe. 

 Bideoak bi zati zituela ohartarazi zitzaien: sarrera gisako bat eta 
gazta egiteko prozedura. 

 Bideoa ahotsik gabe ikusi zuten (20’). 

 Bideoa bukatutakoan zirriborroa idatzi zuten (15’-20’). 

 Bideoa bigarren aldiz ikusi zuten. 

 Behin betiko testua idatzi zuten (20’) 

Kasu honetan, ikasleei ohiko oharrez gain beste hauek ere eman 
zitzaizkien: 

 

 



Kohesio anaforikoa hiru testu generotan. Adinaren araberako azterketa 

174 

 

 

 

 

Ikasleentzako oharrak 

 Ez da deskribatu behar bideoa, prozesua baizik. Ez da esan behar: Lehenengo gizon 
bat agertzen da, gero beste gizon bat etortzen da eta...; azalpena eman behar da 
zuzenean. Ez du balio urratsak zenbakien bitartez ematea: 1) esnea batzen da, 2) 
gaztandegira eramaten da... 

 Bideoan Idiazabalgo gazta egiteko prozesua ikusiko duzue. Hauek dira agertuko 
diren etapak eta azalpen idatzia antolatzeko orduan kontuan har dezakezuen eskema: 

      Idiazabalgo gazta: 

• Zer da gazta? Nolakoa da? Zertarako egiten da? Zein da haren lehengaia? 

• Idiazabalgo gazta egiteko prozesuaren lau etapa: gatzapena, esne ura kentzea, 
gazitzea, afinatzea 

 Hemen duzue lagungarria izan daitekeen hiztegia, irakur ezazue bideoa ikusi 
aurretik: 

• Afinatzea: heltze prozesua → transformazio biokimikoa, entzimak sortzen 
dituzten mikroorganismoek burutzen dutena. 

• Ardi arrazak: latxa eta karrantzana 

• Gaztategia: gazta egiten den lekua 

• Gatzapena: gatzatu bihurtzeko prozesua  

• Gatzaria = Esne hartzigarria → Gatzatua egiteko osagaia (naturala edo likido 
komertziala) 

• Gatzagia: hausnarkari gazteek liseri aparatuan duten elementu bat  

• Gatzatzea: gatzatu bihurtu 

• Gazitzea: ur gazian sartzea 

• Kaseina: esnearen proteina nagusia 

• Lira: mamia zatitzeko tresna 
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5.5.3. Hirugarren ekitaldia: ikastetxe batean arazoa konpontzeko 
irtenbidearen bila 

 

 Hona hemen kasu honetan mahairatutako egoera: 

“Labastidako ikastetxe batean jolas-orduetan arazoak dituzte 
patioaren erabilerarekin eta arautegi bat jarri nahi dute. Behin betiko 
erabaki bat hartu baino lehenago beste ikastetxe batzuetako ikasleen iritziak 
jaso nahi dituzte. Horregatik gutun bat bidali digute zuei irakurtzeko eta 
ondoren beste gutun bat idatz diezaiezuen zuen iritzia emateko. Zuek 
bidalitako iritziak eskola horretako ikasleen gurasoek eztabaidatuko 
dituzte”.  

 Helburua: gutun baten bitartez eztabaidagaiari buruzko iritzia 
ematea. 

 Zertarako: eskutitz horretan iragartzen zen egitasmoari 
erantzuteko. 

 Nori zuzenduta: eztabaida sortu zen ikastetxeko zuzendariari. 

 Gaia: patioaren erabilera jolas orduetan.  

 Denbora: bi saio. Saio batean gutuna banatu, irakurri eta haren 
edukia eztabaidatu zen. Ondoren, oharrak hartu eta zirriborroa 
idatzi zuten. Beste saioan gutunaren behin betiko bertsioa idatzi 
zuten. 

Jarraitutako prozedura hurrengoa izan zen: irakasleak gutuna banatu 
zuen ikasleen artean. Gelan, elkarren artean gutuna irakurri eta bertan 
agertzen zen gai polemikoari buruz eztabaidatu zuten: arazoa zein zen,  
zergatik sortu zen, zein izan zitekeen konponbide egokiena,... Ondoren, 
ikasle guztien ekarpenak batera ipini, eta irakasleak eskutitz horretan 
agertzen ziren eztabaidaren puntu nagusienak arbelean jarri zituen. Puntu 
horiek kontuan harturik, ikasle bakoitzak bere gutuna idatzi behar zuen 
igorleari bidaltzeko, baina kontuan hartuta bere iritzia eman behar zuela 
gaiari buruz, eta horrekin batera arrazoiak ere, hau da, ados edo aurka 
zegoela esatea ez zela nahikoa azpimarratuz, zergatia ere esan behar zen. 

Hona hemen ikasleei bidali zitzaien gutuna: 
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Labastidan, 2000ko maiatzaren 23an 

 

San Frantzisko Xabier Ikastola 

Arrasate 

   

Kaixo lagunok: 

Jolas orduetan patioan sortzen diren arazoak direla eta, protesta ugari jasotzen dugu 
zuzendaritzan. Ikasle asko kexu da mutil batzuk beti futbolean ari direlako, eta patio osoa 
okupatzeaz gain, sarritan baloikada galantak ematen dizkietelako inguruan dabiltzanei. 

Gainera arineketan eta presaka jaisten dira errekreo orduan euren lekua hartzeko, eta 
patioa okupatuta badago, bertan dabiltzanak beste leku batera bidaltzen dituzte. 

Mutil horiek beti patioaren erdiko zatia okupatzen dute eta baloiarekin “balon 
prisionero”n jolastu nahi duten beste ikasleek ez dute beraientzako lekurik. Gainera, 
gehienetan neskak, baztertxoetan egoten dira jolasten mutilek ez dietelako beste lekurik uzten, 
eta zerbait esanez gero, mutikoek harro-harro erantzuten diete. 

Guk uste dugu ikasle guztiek patioan jolasteko eskubide berdina izan beharko luketela, 
horregatik patioaren erabilera arautzea pentsatu dugu. Horretarako aukera bat baino gehiago 
dago. Alde batetik, patioa bana daiteke, erdia baloiarekin jolasteko geratuko litzateke eta beste 
erdia beste jolas batzuetarako; ikasle guztiak txandaka pasatuko lirateke eremu bietatik. Beste 
aukera bat, ikasle guztiak jolas guztietan elkarrekin parte hartzea izan daiteke, baloiarekin zein 
sokasaltoan, ezaugarri; horrela jolas ezberdinak edo txapelketak antola daitezke denek parte 
har dezaten. Azkenik, patiora neskak eta mutilak txandaka irteteko egunak jar daitezke. 

Dena dela, asmo honekin aurrera jarraitu eta behin betiko arautegia finkatu baino 
lehenago, beste ikastetxeetako ikasleen iritzia jaso nahiko genuke proposamen horri buruz. 

 

    Zuzendaritza 
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5.6. IZEN-KOHESIOA AZTERTZEKO GALBAHEA ETA 
IRIZPIDEAK 

 

Ikerketa honen helburua kontuan harturik, adin talde eta testu genero 
ezberdinetan agertzen diren izen-kohesioa, eta zehazkiago, fenomeno 
anaforikoen azterketa egin nahi badugu, beharrezkoa deritzogu galbahe 
motaren bat egiteari, modu bakarra baita adierazpide kohesiogileen 
banaketa eta bilakaeraren berri emateko. Alabaina, ez da eginkizun erraza. 
Charolles-ek (1991) agerian jartzen duen bezala, adituen artean adostasuna 
dago anafora pronominalak eta elipsia deskribatzeko orduan, baina arazo 
eta zalantza ugari nabaritzen dira adierazpide nominalei dagokienez. 
Kleiber-ek (1988) ere adierazpide anaforikoen sailkapenerako dagoen 
zailtasuna azpimarratzen du. 

Corpuseko testuetan erabiltzen diren adierazpide anaforikoen 
ezaugarriak kontuan izanik, galbahe ezberdinak erabil genitzakeen. 
Halliday eta Hasan-en (1976) eskema erabil genezakeen, edo baita ikasleen 
ekoizpenak aztertu dituzten egile batzuek (Schneuwly, 1988; De Weck, 
1991) erabili izan dutena ere. Azken sailkapen hau aurrekaria 
berreskuratzeko erabiltzen diren unitate linguistikoen arabera egina dago, 
eta guk ere eredu bera erabili genuen aurreko lan batean (García Azkoaga, 
1999). Anaforizatuaren eta anaforizatzailearen arteko harremanari 
dagokionez, ez da proposatu sailkapen jakin bat, eta harreman mota 
ezberdinak ere modu ezberdinetan deskribatu izan dira.  De Weck-ek 
(1987) proposatu eta geroztik aipatutako egileek erabili duten sailkapen 
hori, hiru multzo hauetan banatzen da: 

 

a) Anafora pronominalen kategoriak: 

1. Hirugarren pertsonako pertsona-izenordainak. 

2. Izenordain erakusleak. 

3. Izenordain erlatiboak. 

4. Izenordain zehaztugabeak. 

5. Lehenengo eta bigarren pertsonako izenordain eta adjektibo 
posesiboak. 
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6. Hirugarren pertsonako izenordain eta adjektibo posesiboak. 

 

b) Anafora nominalen kategoriak: 

1. Errepikapenak (lexema baten berreskurapena determinatzailea 
aldatu gabe; izen berezien berreskurapena). 

2. Definitibizazioak (izen-sintagma zehaztugabe baten 
berreskurapen mugatua). 

3. Testu barneko erreferentziatze deitikoak (aurreko lexema 
berberaren berreskurapena erakuslearekin). 

4. Ordezkapen lexikalak (lexema bat beste batekin 
berreskuratzea, pentsamenduko objektu berberari 
dagokiolarik). 

5. Nominalizazioak (era ezberdinetako berrartzeak: esaldi batena, 
paragrafo batena, testuaren zati batena, edo aditz sintagma izen 
sintagma bihurtuz egindako berrartzea). 

 

c) Beste anafora batzuk: 

1. Leku adberbioak. 

 

Sailkapen horretan erabilitako kategoria batzuk bat datoz Halliday eta 
Hasan-ek (1976) erabilitakoekin, baina beste izen baten pean agertzen 
zaizkigu hemen. Anafora nominalaren kasuan, erabiltzen diren kategoriak 
Charolles-ek (1978) proposatutakoak dira. 

Euskararen inguruan egindako beste lan batera jotzen badugu, Sainzek 
(2000) erabilitako sailkapena aurkituko dugu. Egile horrek kategoria hauek 
zerrendatzen ditu: 

a) Anafora nominalak: 

1. Errepikapena. 

2. Determinazioa. 

3. Testu barneko erreferentziatze deiktikoa. 

4. Ordezkapen lexikala. 
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5. Anafora kontzeptuala. 

6. Asoziazio bidezko anafora. 

b) Anafora pronominalak: 

1. Izenordain erakuslea. 

2. Izenordain zehaztugabea. 

c) Beste anafora batzuk. 

d) Perpaus metadiskurtsiboak. 

e) Paratestuaren erreferentzia. 

 

Sailkapen hori egiteko orduan egileak bi iturri hartzen ditu kontuan: 
anaforen funtzionamendua diskurtsoaren psikologian (Bronckart eta beste, 
1985; Bronckart, 1996; Schneuwly eta Bronckart, 1986), eta anaforen 
funtzionamendua azalpen testuetan (De Weck, 1991; De Weck eta 
Schneuwly, 1994; Rosat 1995). 

 

 

5.6.1. Ikerlan honetan erabiliko dugun galbahea 

 

Ahaztu barik erabiliko den galbaheak bere mugak izan ditzakeela, eta 
aztertuko diren elementuak beste era batera ager daitezkeela, bigarren 
kapituluan anaforari buruz ikusitako hainbat hurbilpen bildu nahi dituen 
galbahea  erabiliko dugu. 

Adituen artean gauza pare bat daude garbi behintzat, eta badirudi 
horretan bateratasuna dagoela: 

a) Anaforen artean uztartuak eta ez uztartuak edo askeak bereizten 
dira. 

b) Anafora askeen artean batzuk leialak izango dira eta beste 
batzuk ez. 

Ikerlan honetan anafora nominaletan jarriko dugu arreta berezia. 
Ondorioz, bigarren kapituluan ikusitakoaren arabera, jarraian azaltzen den 
galbahea proposatzen dugu anafora nominalentzat. 
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ANAFORA NOMINALAK 

Izenordaina ez den izen-sintagma baten bitartez gauzatzen diren 
prozesu anaforikoak dira. Gehienetan ‘Izena + (elementu atributiboa) + 
artikulua’ edo ‘Izena + (elementu atributiboak) + erakuslea’ forma pean 
agertzen da adierazpide anaforizatzailea.  

Anafora nominalen artean anafora leialak eta ez leialak bereiziko 
ditugu. 

 

1) Anafora leialak: 

Erreferentziakidetasun kasuetariko bat da. “Anaphora stricto sensu” 
deitzen diote egile batzuek (adibidez Corblin-ek, 1985). Thatcher-en (1999: 
100) arabera, enuntziatuari egonkortasuna ematen diote.  

Horien barruan forma linguistiko hauek aurkituko ditugu aurrekaria 
berrartzeko: 

 Termino berberaren errepikapena (deklinabidearen markak aldatu 
arren). 

 Izen-sintagma zehaztugabe bat (Izena + bat), lexema bera duen 
izen-sintagma artikuludun baten bitartez berreskuratzen denean: 
‘Izena + (el. atrib.) +  bat’  ‘Izena + (el. atrib.) + -a/-ak/-ok’. 

 Izen-sintagma zehaztugabe bat (Izena + bat), lexema bera duen 
izen-sintagma erakusle baten bitartez berreskuratzen denean: 
‘Izena + (el. atrib.) +  bat’  ‘Izena + (el. atrib.) + erakuslea’. 

 Testu barneko erreferentziatze deiktikoa: aurrekaria lexema 
berbera gehi erakuslearen  bitartez berreskuratzen denean. 

 

2) Anafora ez leialak: 

Anaforizatzailean agertzen zaigun izena eta anaforizatutako 
elementuan dagoena ezberdinak direnean, anafora ez leialaren aurrean 
gaudela esango dugu. Thatcher-ek (1999: 100) dioenez, anafora hauek 
enuntziatuaren eremu semantikoa zabaltzea ahalbidetzen dute, eta 
horrenbestez haren esangura. Kasu honetan ez dago 
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erreferentziakidetasunik. Aurrekaria eta anaforizatzailearen arteko 
harremana zeharkakoa da eta inferentziaz ebazten da. Mota ezberdinetako 
loturak edo erlazioak ager daitezke: 

 

a) Asoziazio bidezko anafora:  

 Kleiber-en (1999) hitzetan asoziazio bidezko anaforarena,  
zeharkako erreferentzia testualaren fenomenoa da, hau da, adierazpide 
anaforikoak erreferente berri bat sartzen du aurrekariaren erreferentearen 
bidez. Apothéloz-ek (1995: 40)  ezaugarri hauek aipatzen ditu: 

 Asoziazio bidezkoa anafora hau interpretatzeko, testuan aurretik 
aipatutako aurrekari batekiko mendekotasun erlatiboa izan behar 
du (gutxi batzuetan atzetik datorren batekiko). 

 Aurrekariarekiko erreferentziakidetasunik ez izatea. 

Oro har, izena gehi artikulu mugatzailea (I + -a) forma aitortzen zaio 
asoziazio bidezko anaforari, baina Berrendonner-en (1983) ustez zeharkako 
prozedura anaforiko guztiak asoziazio bidezko anaforak dira, bai 
izenordain edo adjektibo erakuslea daramatenak, baita artikulu mugatua 
daramatenak ere. 

 

b) Kontzeptuzko anafora:  

Enuntziazioa edo enuntziatua laburtzeko gaitasuna duena. 
Adierazpide anaforizatzailea forma hauen pean agertuko zaigu: ‘Izena + 
(el. atrib.) + erakuslea’, ‘Halako + Izena + (el. atrib.) + bat’, ‘Izena + (el. 
atrib.) + artikulua’; eta berrartze neutroak: hori, gauza hori,  kontu horiek, 
... 

 

c) Erreferente ebolutiboa duen anafora:  

Izadiak edo artifizialki eragindako eraldaketa bat inplikatzen du, 
aurrekaria eta anaforizatzailearen izaera ezberdinduz. 

Esan dugun bezala, anafora nominala izenordaina ez den izen-
sintagma baten forma pean agertuko zaigu. Baina badaude beste elementu 
anaforiko eta kohesiogile batzuk, ezin ditugunak alde batera utzi. Alde 
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batetik, elipsia eta adberbioak bezalako elementuak izango ditugu, eta 
bestetik ere lokailua dugu. Horietaz gain, izen bereziak, anaforikoa ez den 
arren,  eragin kohesibo handia du narrazioetan. Horregatik, beste bi multzo 
ere egingo ditugu. 

 

BESTE ADIERAZPIDE ANAFORIKO BATZUK: 

Multzo honetan elipsia, adberbioa, eta “ere” lokailua sartu ditugu.  

Anafora leial eta ez leial horietatik at utzi dugu elipsiaren kasua. 
Egile batzuek anafora zero deitzen dioten honen kasuan berrartzea leiala 
da, alabaina, ezin dugu esan erreferentziakidetasuna dagoenik, 
anaforizatzailearen lekuan Ø agertuko baitzaigu. 

Adberbioei dagokienez, batzuetan testuan aurretik esandakoaren 
bitartez interpretatu behar baitira, eta horrelakoetan anaforiko moduan 
sailkatu ditugu. 

“Ere” emendiozko lokailuari dagokionez, berez, proposizio egiturak 
lotzen ditu eta ez proposizio egituren osagaiak, eta alde horretatik 
antolatzailea dugu eta ez kohesiogilea. Hala eta guztiz, “ere” esaterakoan 
aurresuposizioa egiten da, lokailu horrek aurretik aipatutako zerbaitera 
bidaltzen gaitu-eta, horrenbestez egile batzuek balore anaforikoa onartzen 
diote: “Ere lokailua ageri zaigun bakoitzean suposizioa egin behar dugu, 
beraz, perpaus horren erreferentzia munduaz [...] halako balore anaforikoa 
du, aurreko zerbaitekin duen lotura adierazten baitu”. (EGLU III, 1990). 
Hori dela eta, galbahean sartzea erabaki dugu. 

 

ANAFORIKOAK EZ DIRENAK: 

Hemen izango dute beren lekua izen bereziek  . 

5.4. taula: galbahe laburtua 

Anafora pronominalak 

Anafora leialak 

 

 

 

Izen-kohesioa 

 

 

Adierazpide anaforikoak 
Anafora 
nominalak 

Anafora ez leialak  
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 Beste anafora batzuk  

Anaforikoak ez diren adierazpideak, baina kohesioan eragiten 
dutenak 

 

Galbahe laburtu horretan dakusagun bezala, bi multzo nagusi ditugu, 
batean adierazpide anaforikoak bildu dira eta bestean anaforikoak ez diren 
adierazpideak. Adierazpide anaforikoen barruan beste hiru multzo handi 
bereiziko ditugu: anafora pronominalena, anafora nominalena eta beste 
anafora batzuena. Lehenengoan era ezberdinetako izenordainak sartuko 
ditugu. Bigarrenean tankera ezberdinetako erlazio anaforikoak islatuko 
ditugu: anafora leialak eta ez leialak. Hirugarren multzoan beste anafora 
mota batzuk sartuko ditugu. Hona hemen zehaztuta multzo bakoitzean 
aurkituko duguna: 

 

5.5. taula: galbahearen xehetasunak 

 

Anafora pronominalak 

1. eta 2. pertsonako izenordainak, 3. pertsona-
izenordainak, izenordain genitiboak, izenordain 
zehaztugabeak eta orokorrak, elkarkariak, zenbatzaileak, 
banatzaileak 

 

Anafora leialak 

Izen-sintagma berberaren errepikapena, testu barneko 
erreferentziazio deiktikoa, berrartze partzialak eta 
hedatuak, ... 

 

Anafora ez leialak 

Asoziazio bidezko anaforak, sinonimia, hiponimia, 
hiperonimia, berrartze neutro eta unibertsalak, bestelako 
izen-sintagma agertu berriak, nominalizazioak, ... 

Beste anafora batzuk Adberbioak, elipsiak, ere lokailua... 

Anaforikoak ez diren beste 
kohesiogile batzuk 

Izen bereziak 
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5.6.2. Corpuseko datuen hustuketa  eta azterketarako irizpideak 

 

Lehendabizi, testuen gainbegiratu baten ikusten diren ezaugarriak 
behatu eta azalduko dira. Ondoren, izen-kohesiogile mota bakoitzean 
jarriko dugu arreta, eta testuak aztertu ahala ikusten diren berezitasunak 
nabarmenduko ditugu; horrela, balio funtzionalaren azterketan jarriko dugu 
arreta.  

Adierazpide anaforikoen identifikazioari dagokionez, lehendabizi 
aurrekaria edo anaforizatutako elementua bilatuko da. Ondoren, elementu 
edo sorburu hori anaforizatzeko testuan erabiltzen diren adierazpideak 
bakartu eta duten balore funtzionalean jarriko dugu arreta. 

Jarraian datu kuantitatiboetara joko dugu hipotesietan azaldu diren 
fenomenoak behatu ahal izateko. Horretarako, galbahean agertzen den 
izen-kohesiogile mota bakoitzeko zenbat adierazpide agertzen diren 
kontatu eta galbahean dagokien lekuan sartuko dira kopuruak. Analisi hori 
testu ale bakoitzarentzat egingo da, eta ondoren, adin talde bakoitzeko testu 
genero bakoitzari dagozkion datuak aterako dira.  

Bildutako datuak estatistikoki islatuko dira, jarraian agertzen diren 
puntuei buruzko argitasuna emateko: 

a) Izen-kohesioa bermatzen duten unitate linguistikoen banaketa 
testu forma ezberdin eta adin taldeen arabera 

b) Unitate linguistiko horien bilakaera adinaren arabera eta testu 
formaren arabera. 

Horraino iristeko, urrats hauek jarraituko ditugu: 

1. Testu ale bakoitzean adierazpide anaforiko mota bakoitza zenbat 
erabiltzen den kontatzea, kopuru absolutua kalkulatuz. 

2. Testu ale bakoitzaren hitz kopurua kontuan harturik, bertan 
erabiltzen den adierazpide anaforiko mota bakoitzaren zenbaki 
erlatiboa, ehunekoetan adieraztea. ((Adierazpide anaforiko mota x 
100) : testuaren hitz kopurua). 

3. Izen-kohesiogile bakoitzaren kopuru erlatibotik abiatuz, adin 
talde eta testu genero bakoitzaren arabera ateratzen den 
kohesiogileen batez besteko kopurua kalkulatzea. 
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Behin dentsitate indizeak (anafora kopurua hitz kopuruarekiko) era 
horretara aterata, behatutako fenomenoen antzekotasun edo 
ezberdintasunak islatuko dituen taularen bat beharko dugu. Horrela, lanaren 
helburua kontuan harturik eta datuak interpretatu ahal izateko,  taula horrek 
egindako analisiaren emaitzak jaso eta testu generoari zein adin taldeari 
dagozkien datuak erakutsiko ditu.  

Ondoren, grafiko batean irudikatuko ditugu izen-kohesiogile mota 
bakoitzak testu generoaren arabera duen dentsitatea eta adinarekin jasaten 
duen aldaketa. 

Bukatzeko, testuen luzera eta adierazpide anaforikoen arteko 
korrelazioa kalkulatuko da. 
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6. Kapitulua 

 

 

 

 

 

CORPUSEAN BILDUTAKO TESTUEN 
GAINBEGIRATU BAT 

 

 Ikasle gaztetxoek eta helduek nola idazten duten hobeto ezagutzeko, 
kapitulu honetan corpusa osatzen duten testuetara hurbildu eta zenbait 
ezaugarritan jarriko dugu arreta. 

Schneuwly-ren (1988: 50) esanetan, testu idatziak ekoizten ikastea, 
egoera berrietan linguistikoki jarduten ikastea da. Baina idatziaren ikasketa 
prozesua luzea da eta bitartean hainbat zailtasun gainditu behar izaten da. 

Testu idatzi baten edukia garatzeko   lehendabizi  zein egoeratan, zer 
eta zertarako idatzi jakin behar da, gero ideia horiei forma eman eta 
testuaren planifikazioari ekin behar zaio, ondoren idazketa lana etorriko da, 
eta bukatzeko berrikuste lanak egin behar dira. Horregatik,  idazle ez 
trebatu baten testuaren aurrean gaudenean askotariko hutsegiteak aurki 
ditzakegu. Batzuek aipatutako alderdiekin zer ikusia izango dute, eta beste 
batzuek arau gramatikal eta ortografikoekin.  

Corpuseko testuetan akats gramatikal eta ortografiko ugari dago, 
baina errakuntza horiek, zuzendu beharrekoak izan arren, ez dute eragozten 
testuaren helburua eta zentzu orokorra jasotzea. Bestalde, luze joko luke 
testu idatzien xehetasun guztiak aztertzeak. Horrenbestez, kapitulu honetan 
hutsegite horiek alde batera utzi eta testuaren alderdiari erreparatuko diogu. 
Lehendabizi testu genero bakoitzaren ezaugarri orokorrak behatuko ditugu. 
Bigarren puntuan testu genero bakoitzaren izen-kohesioak erakusten dituen 
ezaugarrietan jarriko dugu arreta. 
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6.1. TESTUEN EZAUGARRI OROKORRAK 
 

 Atal honetan, aztertutako testu genero bakoitzak dituen ezaugarri 
orokor jakin batzuen berri emango dugu; azalpena testu genero bakoitzaren 
arabera egingo da. Zalantzarik gabe, alderdi ugari kontuan harturik ekin 
diezaiokegu testuen azterketari. Baina, gure aztergaia izen-kohesioa izanik, 
testuen mekanismo horretan eragiten duten ezaugarriak interesatzen 
zaizkigu bereziki. Ezaugarri orokor batzuk kontuan hartuz gero, ekoizpen 
egoerarekin lotutako parametroen berri eman dezakegu, eta parametro 
horiek testu genero bakoitzaren antolaketan eta unitate linguistikoen 
erabileran duten eragina hobeto ikus dezakegu. 

Era berean, ikasleek testu genero bakoitzaren ezaugarriez jabetu eta 
ekoizpen idatzi egokiak egin dituzten ikusi ahal izango dugu. Hiru alderdi 
hartuko ditugu kontuan: testuen edukia, luzera, egitura eta izenburuaren 
erabilera. 

 

 

6.1.1. Narrazioak 

 

a) Narrazioetako gaiak: 

Ez zaigu interesatzen narrazioa bera genero moduan aztertzea, baina 
ikasleak emandako kontsignara egokitu diren ikusteko, interesgarria da 
edukia kontuan hartzea, azken batean, horrek ere testuaren koherentzian 
eragiten baitu. 

Testu hauetan deigarri gertatzen da nola aldatzen diren gaiak adinetik 
adinera. 11 urteko ikasleen narrazioetan egoera beldurgarriak kontatzen 
dira, protagonisten larrialdiak edo estuasunak, protagonisten edo haien 
gurasoen desagerpenak..., eta kontakizunen bukaera zoriontsua zein tristea 
izan daiteke. Bestalde, kontatzen den istorioa, oro har, oso lotuta dago 
umeak bizi diren errealitatean ohikoak diren istorioekin, bai filmen bitartez 
iristen zaizkienekin, bai oso liburu edo istorio ezagunetan agertzen 
direnekin, bai “play-station” edo horrelako joko elektronikoen bidez 



6. kapitulua: Corpusean bildutako testuen gainbegiratu bat  

189 

 

ezagutzen dituztenekin... (alderdi hau, Bigas eta besteren (1994) arabera,  
kontuan hartzekoa izango litzateke eskema narratiboa nola gestionatzen 
den aztertu nahi izanez gero). Bukaerak zoriontsuak izan daitezke, altxor 
bat aurkitzen delako, edo tristeak, norbait hil edo desagertzen delako. 

13 urteko ikasleen kasuan, deskribatzen diren egoerak 
fantastikoagoak eta landuagoak dira, eta bukaeran, era tragikoan edo 
harrigarrian konpontzen da dena: anai-arrebak hil edo desagertu, neskatila 
batek txakurrari haginka eginda, dena ametsa zen, betirako ispilu baten 
barruan geratu, ... 

15 urteko gaztetxoen istorioak, oro har, bortitzagoak dira, hilketa 
odoltsuak, gaizkileekin borrokak, bortxaketak, baina baita altxorren 
aurkikuntzak ere. Istorioen bukaerak sarritan oso txarrak dira. 

Helduen istorioei dagokienez, maiz agertzen dira egoera eta 
pertsonaia misteriotsuak, mamuak... Tentsioa erakusten dute, baina 
salbuespenen bat izan ezik, tentsio horren eragilea elementu ez 
kaltegarriren bat da, sagu edo katuren bat, atso edo agureren bat... Batek 
baino ez du bukaera txarrik, beste guztiek bukaera zoriontsua dute. 

Gaiari begira, beraz, badirudi ekoizpen-egoeraren irudikapena 
ezberdina dela ikasle gazteak eta helduen artean. Ipuina sortzeko orduan, 
gazteek gustukoa dutena kontatzen dutela dirudi, baina helduek ume txikiei 
bideratutako istorio goxo eta neurtuagoak egiten dituztela dirudi.  

Edukiaren bilakaeran ezberdintasunak dauden arren, gaia berdina da 
subjektu guztientzat. Idazten  hasi aurretik egoera bat proposatu zen eta  
kontsigna bat eman zitzaien. Didaktikaren ikuspegitik interesgarria da 
gaiak kontsignarekiko duen lotura ikustea. Narrazioetan, DBH4ko kasu bat 
izan ezik, testu guztiak dira egokiak. 

 

b) Testuen luzera:  

Aurrerago ikusiko dugun moduan testuen luzera genero bakoitzaren 
bereizgarri bat da, eta ezberdintasunak aurkituko ditugu narrazioak, azalpen 
testuak eta argudio testuen artean. 

Gainera, datu hau adierazgarria izan daiteke adin talde batetik bestera 
eta adin talde bereko subjektuen artean dauden aldeak ikusteko. 
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Bestalde, batez besteko hitz kopurua ezagutuz, testuen luzera eta 
kohesiogileen dentsitatearen artean nolako korrelazioa dagoen ikusi ahal 
izango dugu hurrengo kapitulu batean. 

 

6.1.taula: testuen luzera narrazioetan, hitz kopuruaren arabera 

 Batez besteko luzera Luzera handiena Luzera txikiena 

LH6 254 459 145 

DBH2 291 526 120 

DBH4 272 501 124 

HELDUAK 360 529 157 

 

 

6.1.grafikoa: testuen luzera narrazioetan 
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Batez besteko luzerari dagokionez, helduak dira testu luzeenak 
ekoizten dituztenak. Oro har, adina aurrera joan ahala testu luzeagoak 
idazten dira,  nahiz eta DBHko 4. mailan jaitsiera txiki bat egon den.  

Luzera handienari begiratuz gero, 13 urteko ikasleak (DBH2) eta 
helduak dira testu luzeenak ekoizten dituztenak. Testuen hitz kopurua, oro 
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har,  gora doa adinarekin, nahiz eta, aurrekoan bezala, 15 urteko ikasleen 
testuetan gorantz doan bilakaera hori errespetatzen ez den; talde horretan 
hitz kopurua 11 urteko ikasleen testuetan baino handiagoa da, baina ez 13 
urtekoena baino handiagoa. 

Luzera txikiena dela eta, azpimarratzekoa da helduen testurik 
motzena beste mailetako motzenak baino luzeagoa dela, 157 hitzekin. 
Ondoren, 11 urteko umeen artean aurkituko dugu luzeena, 145 hitzekin; 
testurik motzenak 13 eta 15 urteko ikasleek ekoizten dituzte, 120 eta 124 
hitzekin. 

Ondorioz, esan dezakegu helduen testuak nabarmenki luzeagoak 
direla, eta 13 eta 15 urteko ikasleen testuetan aurkituko ditugula 
ezberdintasun handienak, talde horietan aurkituko baititugu ikasleen 
testurik motzenak eta, baita ere, luzeenak. Adin talde bakoitzean, beraz, oso 
luzera ezberdinetako testuak agertzen dira. 

   

c) Narrazioetako izenburua eta egitura: 

Planifikazioari dagokionez, eragiketa honek ez du arazorik sortzen 
narrazioetan. Subjektu guztiek planifikatzen dituzte ondo istorioak, eta beti 
errespetatzen dira oinarrizko hiru faseak: hasiera, korapiloa eta amaiera. 
Gainera, fase horiek ondo antolatuta agertzen dira. 

Izenburuari dagokionez,  testuaren planifikazioaren eta kohesioaren 
alderdi bat dela esan daiteke. Bertan aurreratzen edo laburbiltzen zaigu 
istorioan aurkituko duguna. Alde horretatik, balore kataforikoa duela esan 
genezake. Dena dela, eta batez ere ikasle gaztetxoen testuetan, sarritan, 
izenburuan aurkituko dugu anaforizatzailearen sorburu dena, testuak 
izenburu horretan aipatzen den erreferenteren bat berreskuratuz hasten 
baitira. 

Aztertutako narrazio gehienek izenburua dute, baina beste batzuetan 
ekoizleak zuzenean hasten dira kontakizunarekin. Hauxe da egoera: 

 

 

6.2.taula: izenburuaren erabilera narrazioetan 
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 LH6 DBH2 DBH4 H 

Izenbururik gabeko narrazioak  0 3 3 19 

 

Hasiera batean harrigarria badirudi ere, ikasle gazteenak dira ondoen 
errespetatzen dutenak izenburuaren erabilera. Are eta harrigarriagoa dirudi 
helduen artean izenburua behin bakarrik agertzea; azken talde honetan, 
gehienek “narrazioa” izendapenarekin bataiatzen dute kontatzen duten 
istorioa. Banaketa horrek, baina, gure ustez badu azalpena. Ikasle gazteak 
izenburutik hasten dira testua planifikatzen; izenburua jarri eta ondoren, 
narrazioaren fase ezberdinak testuratzen dituzte; eskema tinko bati 
jarraitzen diote, eta gainera, izenburuak leialki jasotzen du kontsignan 
emandako informazioa.  

Narrazioetan izenbururik ez agertzea, bi eratara azal daitekeela uste 
dugu. Alde batetik, hutsegitea izan daiteke, baina bestetik, agian 
heldutasunaren aztarna ere izan daiteke. Gure ustez, horrelakoetan 
narrazioaren fase ezberdinak planifikatu eta testuratu, edo beste era batera 
esanda, idatzi egiten dira, baina izenburua bukaerarako uzten da; ondoren, 
eta kontatu denaren arabera izenburua aukera daiteke, narrazioarentzat 
egokiena izango dena hautatuz.  Corpuseko narrazioetako izenburuak kasu 
batzuetan kontsignari estu lotuta daude, eta horrelakoetan, han emandako 
hainbat elementu agertzen dira. Beste batzuetan, aldiz,  abstrakzio maila 
handiagoa erakusten du idazleak, eta orduan, elementu horietatik urrundu 
eta kontakizuneko gertaerekin lotuago dagoen izenburua aukeratzen du 
istorioarentzat. 

 

6.3.taula: kontsigna eta izenburuaren arteko lotura narrazioetan 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Kontsignan emandako elementuak 
ez dira izenburuan islatzen  

1 6 9 - 
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Dakusagunez, ikasle gazteenak dira kontsignarekiko fideltasunik 
handiena erakusten dutenak; inori ez zaio ahazten izenburua jartzea, eta 
bertan garbi islatzen dituzte kontsignako elementuak. Adina aurrera joan 
ahala izenburua, agertzen denean, mendekotasun gutxiago du 
kontsignarekiko. Hala eta guztiz ere, helduen testuen artean batek bakarrik 
du izenburua eta hark kontsignan emandako elementuetariko bat jasotzen 
du. 

 

 

6.1.2. Azalpen testuak 

 

a) Azalpenen edukia: 

Corpuseko azalpen-testuetan jorratutako gaia bat dator 
eskatutakoarekin. Luze edo labur, xehetasun handia edo txikiagoarekin, 
egile guztiek azaltzen dute Idiazabalgo gazta egiteko prozesua. 
Ezberdintasunik handienak prozesua deskribatzeko eran daude. 11 urteko 
ikasleen testuetan, sarritan, nahastu egiten dira prozesua osatzen duten 
pauso ezberdinak, eta azaltzerakoan ordena desegokian ematen dira; 
batzuetan pauso batean egiten dena beste batean egiten denarekin nahastuta 
agertzen da. Adina aurrera joan ahala, ikasleak zailtasun hori gainditzen 
doaz, eta 14 urterekin gauza dira prozesua modu ordenatuan deskribatzeko. 
Bestalde, pauso ezberdinen deskribapenari dagokionez ere, bilakaera 
nabaritzen da adinarekin, eta 11 urtekoek oso hitz gutxitan deskribatzen 
dutena, 13 eta 15 urtekoek esaldi luzeagoak erabiliz eta xehetasun gehiago 
eskainiz egiten dute, helduen eredura gehiago hurbiltzen direlarik. 

Testuak idazten hasi aurretik,  prozesua azaltzeko orduan erabil 
zitezkeen hitzen zerrenda bat eskaini zitzaien subjektuei. 11 eta 15 urte 
bitartekoek ez dute, oro har, zerrendako hitzik erabiltzen. 
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b) Azalpen-testuen luzera: 

 

6.4.taula: azalpen-testuen luzera hitz kopuruaren arabera 

 Batez besteko 
luzera 

Luzera 
handiena 

Luzera txikiena 

LH6 91 117 65 

DBH2 134 168 99 

DBH4 137 200 73 

HELDUAK 207 323 90 

 

 

6.2.grafikoa: azalpen-testuen luzera 
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Corpuseko subjektuen adina gora doan neurrian, ekoizten dituzten 
azalpen-testuak luzeagoak dira. Batez besteko luzerari dagokionez, 11 
urtekoek ekoizten dituzte testurik motzenak, ondoren 13 eta 15 urtekoek, 
testu luzeagoak egiten dituzte, baina talde bietan antzeko neurria 
mantentzen da. Helduen taldean, aldiz, ezberdintasuna oso nabarmena da, 
hauen testuak 11 eta 15 urteko ikasleenak baino luzeagoak dira, eta 11 
urtekoenak baino bi aldiz luzeago. Luzera handienari begiratzen badiogu, 
joera berdina mantentzen da, testu luzeenak ere, adina gora joan ahala, hitz 
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gehiago izango baititu. Testu motzenei erreparatzen badiegu, berriz, 
ezberdintasunak ez dira hain nabarmenak. 11 urteko gaztetxoek ekoizten 
dute testurik motzena, baina beste adin taldeetan testu motzenaren 
kopuruan ez da gehiegizko aldea antzematen; halere, aipatzekoa da 
DBH2ko ikasleek ekoizten duten testurik motzena, helduen testu motzena 
baino luzeagoa dela. 

Esan dezakegu, bada, azalpenen kasuan, eta narrazioekin konparatuz,  
helduena dela talderik desorekatuena, bertan agertzen baita alderik 
handiena testu luze eta motzenen artean. Joera hori ikusita, azalpen-testua 
ekoizteko orduan helduek ere zailtasun handiagoa dutela pentsa daiteke. 

 

c) Izenburua eta egitura: 

Narrazioetan bezala, testu hauetan ere izenburua planifikazioaren 
elementu bat da, berak aurreratzen baitigu zein izango den azalpen horren 
gaia edo edukia, eta hori oso argigarria izan daiteke irakurlearentzat. 
Narrazioen kasuan adierazpide anaforikoaren sorburua, sarritan, izenburuan 
bilatu behar dugula esaten genuen; azalpen testuen kasuan hori 
nabarmenagoa da, izenburuan beti agertuko baita jorratutako gaiarekin 
zerikusia duen elementuren bat. Narrazioetan, ikusi dugun bezala, 
izenburua abstraktuagoa izan daiteke, azalpen testuen kasuan, aldiz, 
aukerak mugatuagoak dira. 

 

6.5.taula: izenburua azalpenetan 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Izenbururik gabeko azalpenak 2 1 0 3 

 

Ikusten dugun moduan, oso gutxi dira izenburua jartzen ez dutenak, 
eta horien artean helduak dira nagusi. 

Idazlanari izenburua jartzeko orduan aukerak ez dira narrazioetan 
bezain zabalak, eta subjektu gehienek enuntziatu gutxi hauen artean egiten 
dute aukera: 
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6.6.taula: azalpen-testuetan agertzen diren izenburuak 

Aukera ezberdinak izenburuan LH6 DBH2 DBH4 H 

Idiazabalgo gazta 6 14 18 10 

Gazta 8 4 0 2 

Gaztaren prozesua 2 1 1 1 

Gazta egiteko bidea / prozesua 1 0 0 2 

Gazta nola egiten da? 0 0 0 1 

Gazta egiten 0 0 0 1 

 

Helduek askotariko izenburuak erabiltzen dituzte. Beste taldeetan, 
aldiz, oro har, lehendabiziko hiru izenburuen artean egiten da aukera. 11 
urteko ikasleek lau izenbururen artean aukeratzen dute, 13 urtekoen taldean 
hiru erabiltzen dira, eta 15 urtekoek bi besterik ez. Azken bi adin talde 
hauetan, helduen taldean bezalaxe subjektu gehienek izenburu bera 
aukeratzen dute. Jokabide horrek badu zerikusirik kontsignan emandako 
instrukzioekin. Bertan Idiazabalgo gazta egiteko prozesua erakusten 
baitzen, eta ez edozein gaztarena. 

Seguru aski, ondorio ugari atera daiteke izenburuen erabilera 
horretatik, baina ez gara horretan luzatuko, izenburua planifikazioan eta 
kohesioan eragiten duen neurrian bakarrik interesatzen baitzaigu. 

Hiztegiarekin batera, prozesuaren pauso nagusiak zein ziren azaldu 
zitzaien ikasleei. Hauek, gehienetan, pauso guztiak aipatzen dituzte, baina 
aipamen horrek ez du bermatzen gazta egiteko modua ondo azalduko 
denik, adibidez: 

 
(6.1)                                                    GAZTA  

Gazta egiteko ardi-esnea erabiltzen da, horretarako, latxa eta 
karrantzana “razako” ardiak “ordeinatzen” dira. Gazta jateko gauza bat 
da, normalean borobila izaten da, baina batzuetan karratua; Hau jendea 
jateko egiten da. Lehenengo esnea “bainera” batean sartzen da, 
lehenengo prozesuak egiteko; Lehenengo mamia lirarekin gatzatu 
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egiten da, gero esne ura kentzen da, gero beste “bainera” batean sartzen 
da gazitzeko; Azken prozesua afinatzea da hau egiteko esnekia 
frigorifikoan sartzen da. (AE-LH6-2) 

 

Testu horretan, esate baterako, lau faseak aipatzen dira, baina 
gatzapena aipatu den arren ez da azaltzen  prozesu hori nola egiten den. 
Jarraian, aldiz, gazitzeko eta afinatzeko prozesuak aipatu eta labur  baldin 
bada ere, ikasleak azaldu egiten du zertan datzan prozesu bakoitza. Alde 
horretatik, DBH2n testu landuagoak aurkituko ditugu, adibidez: 

 
(6.2)                                         IDIAZABALGO GAZTA 

Idiazabalgo gaztak Gipuzkoa du jatorritzat. Lehengaia ardi-esnea da eta 
hau animalia honen errapetik lortzen da. Gazta honek hainbat prozesu 
jasaten ditu: Lehenengo gatzapena egiten da, hau da, hasierako esnea 
gatzatua bihurtu, tanta berezi batzuk bota behar zaizkio honetarako. 
Gero, gatzatua mugitu eta zatitu ondoren, duten ur guztia kendu behar 
zaie eskuekin zapalduz. Hau egiterakoan, gaztak gazuretan sartu behar 
dira, han denboratxo batean utzi eta azkenik afinatzen uzten dira, gela 
itxi batean sartu eta hor gaztak transformatzen dira. Batzuk, 
koloreagatik, ustelduta daudela iruditu arren, ez da horrela, normala 
baita afinatze prozesuan gaztak horrelako kolorea hartzea. Hau da 
Idiazabalgo gazta egiteko egin behar dena. (AE-DBH2-1) 

 

Kasu horretan, hobeto azaltzen da fase bakoitzean egiten dena edo 
gertatzen den prozesua. Horrela, gatzapena ongi azaltzen da, dagozkion 
pausoak errespetatuz; gauza bera gertatzen da afinatze fasearekin. Gainera, 
egin beharreko lau faseen ordena eta azalpena mantentzen da, nahiz eta 
fase bakoitzari izenik ez jarri. 

Ikasleen adina aurrera joan ahala ezaugarri hauek garbiago agertzen 
dira. Oro har, planifikazioa hobeto egiten dela eta testuak gero eta 
landuagoak direla esan daiteke; alde batetik faseak eta bakoitzaren ordena 
errespetatzen delako, eta bestetik, fase bakoitza zehaztasun handiagoarekin 
azaltzen delako. Ikus dezagun taula batean laburbilduta zenbateraino 
betetzen diren aipatutako pausoak adin talde bakoitzean: 
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6.7. taula: azalpenaren pausoak adin talde ezberdinetan 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Sarrera 20 20 20 19 

Gatzapena 19 20 20 19 

Esne ura kentzea 16 20 15 16 

Gazitzea 12 14 17 19 

Afinatzea 19 19 19 19 

Bukaera 10 16 11 14 

 

Esan bezala, egileei eskema bat eskaini zitzaien bideoan agertzen 
ziren pauso hauek zehaztuz: gatzapena, esne ura kentzea, gazitzea eta 
afinatzea. Prozesuaren urrats horiek dira, beraz, testuetan agertu behar 
direnak; horietaz gain, sarrera eta bukaera ager daitezke. Lehendabizikoan 
gaia kokatu eta zeri buruz hitz egingo den aurkezten da, hau da, zer 
azalduko den, gazta zer den edo zertarako egiten den eta abar. Bukaeran, 
prozesua amaitu ondoren gaztarekin zer egiten den (jan edo saldu) azaltzen 
da. Ia ikasle guztiek hartzen dituzte kontuan prozesuaren funtsezko lau 
pausoak, batez ere lehendabizikoa eta laugarrena; tarteko bi pausoetan 
gorabehera handiagoak agertzen dira. Dena dela datu horiek, berez, ez dute 
argitzen 11 urtetik aurrera antolaketan nabaritzen den bilakaera. 

LH6ko taldean sarritan nahasten da pauso baten zati bat beste pauso 
batenarekin; batzuetan, badirudi gauzak burura etorri bezala aipatzen 
dituztela ikasleek, kontuan izan gabe bideoan ikusi duten prozesuaren 
xehetasunak; bestalde, azalpenaren egokitasuna ezagutzari estu lotuta 
dirudi; prozesua bideoan ikusi aurretik ezagutzen dutenek hobeto egiten 
dute azalpena. DBH2tik aurrera nahasketa ez da hain ohikoa.  

Beste batzuetan, desoreka nabaria dago fase ezberdinen artean. 
Esaterako, zenbaitetan, oso sarrera luzea egiten da, eta prozesua bera lau 
lerrotan kontatzen da. Horrelakoetan, azalpena baino, hitzez hitzeko 
aipamena dago, hasieran aipatutako eskema hartu eta ikasleek banan-banan 
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zerrendatzen dituzte han agertzen diren urratsak. Fenomeno hau, neurri 
txikiagoan, baina beste adin taldeetan ere gertatzen da; dena dela, batzuetan 
azken bi pausoekin bakarrik gertatzen da.  

Hala eta guztiz ere, 13 urtetik aurrera testuak orekatuagoak dira,  eta 
azalpenak zehatzago bihurtzen dira. Era berean, antolatzaile gehiago 
erabiltzen dute, eskeman eskainitako kontzeptuak hobeto ulertzen dituztela 
dirudi (adibidez gazitzea eta afinatzea), eta prozesua ere hobeto ulertu eta 
azaltzeko gauza dira ikasleak. Hori helduen testuetan nabaritzen da 
bereziki. Hauek, gutxiago baliatzen dira emandako eskemaz, sarritan ez 
baitituzte erabiltzen gatzapena, esne ura kentzea, gazitzea eta afinatzea 
hitzak, baina, ordea, pauso guztiak ondo eta ordenan azaltzen dituzte; 
prozesua azaltzeko orduan bideoan ikusitakoa zuzenean moldatzen dutela 
esan daiteke, eskema idatziari gehiegi begiratu gabe; ez zaie ardura pauso 
bakoitzari izena ematea, baizik eta prozesua osotasunean azaltzea. Oro har, 
nahiz eta pausoren bat aipatu gabe utzi, talde honen azalpenetan ongi 
ikusten da zein den gazta egiteko prozesua.  

Helduen eta ikasleen testuen arteko ezberdintasuna, nagusiek abian 
jartzen dituzten diskurtso-baliabidetan datza; nagusiek beren esperientzia 
eta ezaguerarekin zer ikusia duena islatzen dute testuetan; ez dira mugatzen 
bideoan ikusitako irudietara, eta zerbait ez dakitenean hutsune hori 
esperientziatik ekarritako ezaguerarekin betetzen dute; prozesua osorik 
kontatzen dutenean ere, oso ohikoak dira prozesutik at geratzen diren 
erreferentziak (gaztaren prezioa, hemengo gaztak kanpoko gaztekin 
konparatzea, ...). Helduek, beraz, mundu diskurtsibo zabalagoa dute eta 
duten ezaguera erabiltzen dute testu hobeak egiteko.  

Ezaugarri orokor hauei erreparatuz, hiru talde egin ditzakegu:  

a) 11 urteko ikasleena: nahiko testu nahasiak idazten dituzte, eta 
egituraren aldetik oso egokiak ez direnak; gainera, esaldi motzak 
erabiltzen dituzte, eta prozesua kontatzeko orduan, gauzak esan 
egiten dituzte, baina ez azaldu. 

b) 13 eta 15 urtekoena: testu hauek hobeto antolatuta daude; esaldiak 
luzeagoak eta garbiagoak dira, baina azalpenak bideoan ikusitakoa 
besterik ez dute islatzen.  

c) Helduena: azalpen egokiak egiten dituzte, eta bideoan ikusitakoaz 
gain, norberaren ezaguera multzoak erakusten dituzte. Gainera, 
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esaldi luzeagoak egiten dituzte eta antolatzaile ugari erabiltzen 
dituzte. 

 

 

6.1.3. Iritzi-gutunak 

 

a) Gutunen edukia: 

Gutunen edukia bat dator subjektuei eskatu zitzaien zereginarekin. 
Guztiek ematen dute iritzia jasotako gutunean mahairatzen zen arazoari 
buruz. Hala eta guztiz ere, subjektu batzuek iritzi hutsa ematen dute eta 
beste batzuek, aldiz, iritzi horien arrazoiak zehazten dituzte eta 
proposamenak ere eskaintzen dituzte. 

Subjektuek beren burua enuntziazio-egoerarekiko nola kokatzen 
duten behatuz gero, nahiko deigarria da helduen jokabidea. Gaztetxoen 
artean subjektu guztiek idazten dute gutuna ikasle gisa, benetan duten 
izaera kontuan hartuta. Helduen artean, berriz, askok eta askok ez dute 
idazten gutuna irakasletzako ikasle gisa, ikastolako ikasle gisa baizik. Hau 
da, ikasle gazte baten rola bereganatzen dute, baina heldu moduan idazten 
dute, erabiltzen dituzten estrategiak ez baitira ikasle gazteenak, eurenak 
baino.  

 

b) Gutunen luzera: 

6.8.taula: gutunen luzera hitz kopuruaren arabera 

 Batez besteko 
luzera 

Luzera 
handiena 

Luzera txikiena 

LH6 85 134 48 

DBH2 138 184 93 

DBH4 84 141 54 

HELDUAK 169 471 67 
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6.3.grafikoa: gutunen luzera 
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Gutunen luzera ez dator bat adinarekin. Ikasle gaztetxoen taldeetan 
luzera handienaren eta txikienaren arteko proportzioa mantentzen da, baina 
harrigarria da helduen kasuan gertatzen dena, hura baita talde 
desorekatuena. Adin talde honetan idazten den gutunik luzeena beste 
taldeetan idazten direnak baino askoz luzeagoa da. Horren arabera, helduen 
taldeko gutunik laburrena ere ikasle gazteen gutunak baino luzeagoa izan 
zitekeela pentsa genezake, baina ez da horrela gertatzen; helduen eskutitz 
laburrena 11 eta 15 urteko ikasleen gutunen neurrikoa baita, eta ondorioz, 
ez da mantentzen beste taldeetan agertzen den proportzio edo oreka. 

Muturreko bi neurri horiek eragina dute batez besteko luzeran, baina 
era berean, mutur biak agertzeagatik hain zuzen, batez besteko kopurua 
nahiko ongi islatuta geratzen dela uste dugu. Horrela, batez besteko luzerari 
begiratuz, 13 urteko ikasleak eta helduak dira gutun luzeenak idazten 
dituztenak, eta 11 eta 15 urteko ikasleak motzenak idazten dituztenak. 
Argudio testuetan, beraz, areagotu egiten da helduen azalpen-testuetan 
agertzen zen desoreka. 

 

c) Izenburua eta egitura: 

Aurreko testuetan ez bezala, gutunetan ez zaigu izenbururik 
agertuko, baina duten egitura oso garrantzitsua izango da. Zati ezberdinak 
bereizteko Idiazabal eta Larringanek (1996, 1997) ikasleen trebetasun 
argumentatiboak aztertzeko orduan kontuan hartu zituzten ataletara joko 
dugu. Emaitzak hurrengo taulan ikus ditzakegu: 
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6.9.taula:  gutunetan agertzen diren zati ezberdinak 

GUTUNAREN ATALAK LH6 

(11 urte)

DBH2 

(13 urte)

DBH4 

(15 urte) 

H 

(>20) 

Agurra 20 20 20 20 

Igorlearen aurkezpena 8 3 8 13 

Helburua edo gaiaren 
aurkezpena 

14 7 8 11 

Argudioak 20 20 20 20 

Ondorioa 14 19 16 20 

Azken agurra 12 8 17 19 

 

Lehenengo ilaran gutunaren hasierako agurra (kaixo, jaun agurgarria 
eta tankera horretako adierazpideak) agertzen den ala ez adierazten da. 
Hurrengo lerroan gutuna idazten duenak bere buruaren aurkezpena egiten 
duen hartu da kontuan (adibidez: DBHko 4. mailako ikasle bat naiz...). 
Helburua edo gaiaren aurkezpenari dagokionez, kontuan hartu da ekoizleak 
zertarako idazten duen azaltzen duen ala ez. Jarraian, iritzia emateko 
orduan argudioak ematen dituen begiratu dugu (... patioa bi zatitan banatuz 
alde batean mutilak egongo ziren futbolean jolasean eta bestean neska 
lasaiak...). Ondoren, proposamenaren ondoriorik azaltzen den hartu dugu 
kontuan (uste dut arau horrekin zuen arazoa konponduko duzuela...). 
Bukatzeko, gutunaren bukaeran azken agurra (esate baterako: begirunez...) 
jartzen den begiratu dugu.  

Taulan ageri den bezala, subjektu guztiek erabiltzen dute hasierako 
agurra gutunetan. Aurkezpenari dagokionez, erabilera ezberdina da taldetik 
taldera; gaztetxoen artean oso ikasle gutxik aurkezten du bere burua 
gutunaren hasieran, atal hori zortzi aldiz aurkitzen dugu 11 eta 15 urteko 
ikasleen taldeetan eta hiru aldiz bakarrik 13 urtekoen taldean; helduak dira 
zeregin hori maizen (hamairu aldiz) betetzen dutena. Gutunaren helburua 
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dela eta, ikasle gaztetxoak dira gehien aipatzen dutena zertarako idazten 
duten, eta ondoren, helduak; 13 eta 15 urtekoen artean kopurua erdira 
jaisten da. Argudioak corpuseko gutun guztietan agertzen dira; ekoizle 
guztiek ematen dituzte iritzia eta horren zergatiak. Ondorioak ere gehienek 
ematen dituzte. Azken agurraren kasuan, aldiz, testu gutxiagotan agertzen 
da, eta erabilera txikiena 13 urtekoen adin multzoan agertzen da. 
Corpuseko testuetan ikusten dugunaren arabera, oro har, ikasle gazteek 
hobeto errespetatzen dituzte zatiak García Azkoagan (1999) ikusten zena 
baino. Dena dela, ezberdintasuna zati ezberdinen erabileran baino gehiago, 
zati bakoitzaren bilakaeran egongo litzateke. Azalpenetan gertatzen zen 
bezala, gutunetan ere, adina aurrera joan ahala testu landuagoak aurkitu 
ditugu. 

 

 

 

6.2. TESTUEN IZEN-KOHESIOAREN ZENBAIT 
EZAUGARRI 

 

Atal honetan corpuseko hiru testu generoen izen-kohesioan jarriko 
dugu arreta. Irakurketa bat nahikoa da hiruren artean ezberdintasunak 
daudela ikusteko, ez bakarrik ezaugarri orokorretan, baita izen-kohesioaren 
eraikuntzan ere. Hemen, ezberdintasun horiei erreparatuko diegu, eta 
ikusiko dugun moduan, izen-kohesioaren azterketa oso korapilatsua izan 
daiteke esku artean dugun testuaren ezaugarrien arabera. 

 

 

6.2.1. Narrazioaren izen-kohesioa 

 

Oro har, arazo handiegirik gabe eraikitzen da izen-kohesioa adin 
talde guztietan. Narrazioetan mota askotako adierazpide anaforikoek dute 
lekua. Anafora pronominalak zein nominalak aurkituko ditugu, eta 
askotarikoak dira multzo bietan erabiltzen diren baliabideak. 
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Narrazioetan oso sistematikoa da gai edo diskurtsoaren objektu 
berrien aurkezpena eta horien berrartzea eta mantentzea.  Testu hauetan 
anaforen funtzioa estu lotuta dago zeregin horietara. Sorburuak, gehienetan,  
zehaztugabeko adierazpide baten bitartez aurkezten dira; horrela ez denean, 
zentzu generikoa duen hitzen baten bitartez egiten da aurkezpena. Ondoren, 
baliabide ezberdinak erabiliz berreskuratzen dira elementu horiek testuan 
zehar, batzuk behin eta berriro, beste batzuk oso noizean behin. Horrela, 
oso luzera ezberdinetako kateak aurkituko ditugu. Horietako batzuek testu 
osoa zeharkatuko dute, esaterako, pertsonaiei dagozkienak; beste batzuek, 
ordea, zati jakin batean bakarrik agertuko dira. Bestalde, kate batzuk 
elementu askoz osatuta egongo dira, eta beste batzuk oso elementu 
gutxikoak izango dira.  

Badago corpuseko narrazioen izen-kohesioan eragiten duen faktore 
bat: kontsigna. Izenburua garrantzitsua da hainbat anaforizatzaileren 
sorburuak identifikatzeko orduan, baina kontsignak ere badu eragina 
zenbait testuren izen kohesioan. Aipatzekoa da ikasle batzuek testuan 
bertan integratzen dutela kontsigna. Beste era batera esanda, testuaren 
hasiera fasetzat hartzen dutela kontsigna. Hau da, kontsigna dagoeneko 
testuan bertan idatzita balego moduan ematen diote hasiera istorioari. 
Egoera horrek eragina du testuaren planifikazio orokorrean, eta baita 
kohesioaren eraikuntzan ere.  

Planifikazioaren  alderdiari dagokionez, narrazio horiei zati bat falta 
zaie, eta alde horretatik, ezin dugu esan ongi eratuta daudenik. Gainera, 
testu horiek gehienetan ez dute izenbururik, ez eta hasiera faserik ere. 
Adibidez: 

 
(6.3) Gure bi lagun hauek orduan etxera sartzea erabaki zuten etxe 

misteriotsu hau oso ilun zegoen eta orduan argia piztu zen [...] (NE-
DBH2-4) 

 

Goiko adibide hori narrazio baten hasierari dagokio. Kohesioaren 
alderditik begiratuta, Gure bi lagun hauek edo etxera adierazpideak 
kontsigna kontuan hartuz gero bakarrik interpreta ditzakegu anaforiko gisa, 
determinatzaile erakuslea eta artikulu mugatua ez baitira egokiak 
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erreferente berriak sartzeko. Beste batzuetan, narrazioak izenburua izan 
arren istorioa kontsignaren jarraipena balitz bezala hasten da, adibidez: 

 
(6.4)                                          Etxe misteriotsua 

Neskaren izena Maite zen eta mutilaren izena Andoni. Orduan bi anai-
arrebak etxe hartan sartu ziren eta dena ilun-ilun zegoenez bertan 
zegoen kandela bati sua eman zioten. [...]  (NE-DBH2-7) 

 

Adibide horretan agertzen diren neskaren eta mutilaren 
adierazpideekin ere gorago azaldutako gauza bera gertatzen da, eta ezin 
ditugu anaforiko moduan interpretatu; etxe hartan adierazpidea, aldiz, 
izenburuaren bitartez interpreta dezakegu. Kasu hauetan guztietan sorburua 
ezkutuan balego moduan jokatu dugu, lehendabiziko aipamen horiek 
anaforiko gisa interpretatuz; alde honetatik, beraz, Apothéloz-ek (1995a) 
hartutako bideari jarraitu diogu. 

Aipagarria da asoziazio bidezko anaforek narrazioetan duten 
agerpena. Oso ugariak dira eta anaforizatzen duten elementuaren izaerari 
lotuta daude. Diskurtsoko objektu ez bizidunekin agertzen dira gehienetan, 
eta ezagutza estereotipatuetan oinarrituta daude. Horietaz gain, izen 
bereziaren erabilerak ere zerikusi handia du testu honen izaerarekin. 

 

 

6.2.2. Azalpen-testuen izen-kohesioa 

 

Azalpen-testuen kasuan subjektu batzuek ez dute izenbururik jartzen, 
eta haien testuak hasi ere oso modu ezberdinetan hasten dira, baina kasu 
honetan ez da gertatzen narrazioarekin gertatzen zena. Oraingoan ere 
ekoizpen egoera bat proposatzen da. Bideoan ikusten dutena idatziz azaldu 
behar dutela esaten zaie, eta gainera, eskema idatzi bat ematen zaie ikusiko 
duten prozesuaren urratsei hobeto jarraitzeko. Baina argibide hauek ezin 
dituzte erabili testuaren zati bat balitz bezala,  eta ondorioz, ekoizleak 
prozesua hasieratik aipatzera behartuta daude. Gerta zitekeena zen 
bideoaren sekuentzien deskribapena egitea,  baina argibideetan garbi azaldu 
zen ez zela hori egin behar. 
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Corpuseko azalpen-testuetan azpimarratzekoa da izen-kohesioaren 
gauzapena. Testu hauek, narrazioek ez bezala,  prozesu bat azaltzen dute, 
eta ondorioz, anafora pronominalak oso gutxitan agertzen dira. Bestalde, 
oso garrantzitsua da pauso bakoitzean parte hartzen duten elementuak 
testuan zehar modu egokian aktualizatzea, eta hori anafora nominalen 
bitartez egiten da. Azalpenetan, aurreko segmentuek izugarri baldintzatzen 
dute gaiaren garapena, eta erabiltzen diren adierazpide anaforikoetan 
eragiten dute. Sarritan, beraz, adierazpide anaforikoa interpretatzeko 
prozesuaren deskribapenera jo behar dugu, berak adierazten baitu anafora 
horren ondorioz sortzen dena. Adibidez: 

 
(6.5) [...] Esnea ontzi handi batera botatzen da eta beste produktu batekin 

nahastu Denbora bat egon ondoren gatzapena egingo da. Geroago 
lirarekin gatzatua zatitu egiten da eta ura kendu. [...] (AE-LH6-6) 

 

Gatzapena aipatzen denean prozesu bati egiten zaio erreferentzia, eta 
ondoren, gatzatua esaten denean gatzapenaren ondorioz sortu den 
elementua izendatzen da. Azken aipamen hau aurreko segmentuan agertzen 
den prozesuaren bitartez interpretatzen da. Horrela, bada, Apothéloz-ek 
nominalizazio deitzen duenaren aurrean egongo ginateke: “Opération 
discursive consistant à référer, au moyen d’un syntagme nominal, à un 
procès ou un état qui a préalablement été signifié par une proposition” 
(1995b: 144). Funtsean, definizio hori bat etorriko litzateke Descombes-
Dénervaud eta Jespersen-ek (1992) anafora kontzeptual deitzen 
dutenarekin. Apothéloz-en ikuspegitik, nominalizazioa erreferentearen edo 
diskurtsoko objektuaren  estatusa definitzen duen eragiketatzat hartzen da. 
Elementu anaforizatzailea eragiketa horren adierazpena izango litzateke. 
Komunikazioaren dinamismoaren ikuspegitik, nominalizazioek 
predikazioaren bitartez nabarmendu den prozesu bat  berrartzen dute 
(Apothéloz, 1995b: 144) 

Dena dela, batzuetan gauzak lausoagoak izango dira, esate baterako 
gazta adierazpidearen kasuan, hurrengo adibidean: 

 
(6.6)                                      IDIAZABALGO  GAZTA  

Idiazabalgo gaztaren prozesua ikusiko dugu oraintxe. Lehenengo 
artzainak ardiei esnea kentzen diote. Gazta esnez egindako jakia da. 
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Esnea ontzi handi batera botatzen da eta beste produktu batekin nahastu 
Denbora bat egon ondoren gatzapena egingo da. Geroago lirarekin 
gatzatua zatitu egiten da eta ura kendu. Ondoren gatzatu zati hori 
poteetan sartzen da eta duen likido gutxi hori kentzen zaio. Azkenik 
afinatze prozesua eratuko da. Hementxe denboralditxo bat egongo da 
eta gazta jateko moduan geratuko da. (AE-LH6-6) 

 

 Gazta hitza izenburuan aipatzen da lehenengo aldiz, eta gero, 
azalpenaren hasieran agertzen zaigu berriro. Horrelakoetan aipamen biek 
diskurtsoko objektu berberari egiten diote erreferentzia, eta 
erreferentziakidetasun kasu bat bezala sailka dezakegu anaforizatzailea. 
Baina beste batzuetan gazta hitzak anaforizatzen duen elementua ez da 
hasieran aipatu duguna, eta horrelakoetan gazta adierazpidea nominalizazio 
eragiketa baten ondorioa izango da, hau da, prozesuaren bitartez lortu den 
gaiari ematen zaion izendapena izango da. 

Bestalde, aurkezten diren erreferenteak sarritan kognitiboki 
interpretatu behar ditugu, esate baterako, (6.6) adibideko artzainak aipatzen 
denean. Beste batzuetan, arazoak antzematen dira erakuslearen erabileran, 
adibidez, gatzatu zati hori esaterakoan; hor plurala beharko litzateke, 
zatiketaren ondorioz zati bat baino gehiago baitugu. Likido gutxi hori 
interpretatzeko orduan ere nahasketa sor daiteke, ez baitakigu aurreko 
enuntziatuko ura den edo sortu zaion likido berria den. Ondorioz, 
anaforaren ebazpena formala baino kognitiboa da, eta Sperber eta Wilson-i 
(1986) jarraituz, eskura dugun informazio esanguratsuenera jotzen dugu 
interpretatu ahal izateko. 

Ondorioz, azalpen-testuetan erabiltzen diren adierazpide anaforikoak 
galbahean kokatzea narrazioetan baino zailagoa izango da.  

 

 

6.2.3. Iritzi-gutunen izen-kohesioa 

 

Kasu honetan gutun bat erabiltzen dugu kontsigna moduan, 
subjektuei helarazten diegun gutuna, hain zuzen. Bertan, arazo bat 
konpontzeko iritzia eskatzen zaie, eta subjektuek idatzi behar dituzten 
testuak aipatutako gutunari erantzuteko dira. Ondorioz, testua ekoizteko 
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orduan ezinbestekoa izango da hasierako gutunean esaten dena kontuan 
hartzea. Horrek eragin handia izango du kohesioan. Subjektuei bidalitako 
gutun horren bitartez solaskideek1 konpartitzen duten mundu diskurtsibo 
berezi bat  sortzen da. Geroxeago lokutore edo ekoizle bihurtuko diren 
subjektuek bereganatu egiten dute igorlearen mundua, eta gutunari 
erantzuteko orduan ez dute gauza guztiak hitzez hitz testuratzeko beharrik 
sentitzen.  Hasierako gutunean aurkezten diren diskurtsoko objektuak 
dagoeneko ezagunak dira, eta ondorioz, erantzuleen gutunetan lehenengo 
aldiz aipatzen diren hainbat diskurtsoko objektu anaforaren itxura izango 
badute ere,  haien sorburua edo aurrekaria ez dugu testuan aurkituko. 

Eragin kognitiboa oso indartsua da testu hauetan, eta batzuetan 
nabarmentze kognitiboaren bitartez ebatzi behar izango dugu anafora, hau 
da, anaforiko moduan trata ditzakegun adierazpideen inguruan elementuren 
bat agertuko zaigu garrantzitsuena dena eta gainontzeko elementuetan 
nolabaiteko eragin antolatzaile duena. Hori gertatzen da, adibidez, 
corpuseko gutunetan horrelako sarrerak aurkitzen ditugunean: 

 
(6.7) Kaixo zuzendari: 

Zure gutuna jaso eta gero nire iritzia emango dizut, oso gaizki iruditzen 
zaidalako mutil horiek egiten dutena. Nire ustez txandak ipintzea da 
egokiena, horrela mutil horiek ez dute neskei harro-harro erantzungo... 
Ikastolaren atean ipini zein egunetan tokatzen zaien batzuei edo beste 
batzuei eta andereño bat errekreoan egon eta zaindu zein egiten duen 
tranpak. Horrela bukatzen dut eta espero nire iritzia gustatuko zaizuela. 
Agur!  (GE-LH6-1) 

  

Adibide horretan agertzen den mutil horiek adierazpidea, edo neskei, 
edo ikastolaren atean, ezagunak balira moduan aipatzen dira gutunean, eta 
anaforikoki interpretatzeko sorburua hasierako zure gutuna jaso eta gero 
adierazpidean bilatu beharko genuke, horrek eramaten baikaitu 
solaskidearen mundu diskurtsibora, aurrean dugun gutun honetan 
anaforikoki aipatzen diren elementuen erreferenteak jatorrizko gutunean 
bilatu behar direla adieraziz. Horrelakoetan, esan dezakegu asoziazioaren 
bitartez ebazten dela anafora, baina horrek beste arazo bat sorrarazten digu: 

                                           
1 Solaskideak dira lehendabiziko gutunaren egilea eta gutun horri erantzuten dion subjektua. 
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nola azaldu orduan erakuslearen erabilera mutil horiek adierazpidean? 
Aurrerago itzuliko gara auzi honetara, jarrai dezagun orain adibide 
gehiagorekin. 

Batzuetan diskurtsoa kokatzen lagunduko diguten adierazpideak 
aurkituko ditugu:  

 
(6.8) Kaixo zuzendari:  

Ni Peio naiz Arrasateko San Frantzizko Xabier ikastolatik idazten dut 
bidali ziguzun kartari erantzuteko. Jolas orduetan patioetako arazoak 
direla eta ez direla konponbide batzuk idatzi nahi dizkizut. Nire ustez 
neskak eta mutilak txandaka irtetea litzake erremediorik onena baina 
beste batzuk ere proposatuko dizkizut. Adibidez astelehen eta 
asteartean mutilek kanpa izatea eta asteazken eta ostegunetan berriz 
neskek. Besteek bitartean gimnasioan beste joko batzuk praktikatu 
ditzakete. Nire ustez hau izan da bururatu zaidan konponketarik onena 
eta arazoa konponduko den ideiaz agurtzen da. (GE-LH6-8) 

 

Patioetako arazoak direla eta adierazpideak diskurtsoko ingurune 
sartzaile (Charolles, 1997) bezala funtzionatzen du, berak adierazten 
baitigu nola tratatu behar ditugun testuan zehar agertuko diren beste 
adierazpide batzuk (neskek, mutilak, ...). 

Beste batzuetan, anaforaren interpretazioa harantzago doa, eta 
testuan ez dugu nabarmendutako elementurik aurkituko, adibidez: 

 
(6.9) Kaixo zuzendari:  

Joxemari naiz, Arrasateko San Frantzizko Xabier ikastolako ikasle bat. 
Zuen arazo hori konpontzeko, konponbide batzuk daude, nik egingo 
nuena, kanpeonato bat izango zen, bat neskena eta bestea mutilena, 
nahi duenak parte har dezala eta talde batzuk egingo dira, kirol 
desberdinak egongo ziren, futbola, saskibaloia, eskubaloia, etab. 
Horrela denen gustuko kirolak egongo zirela uste dut. Partidak egun 
konkretu batzutan izango ziren, adibidez, astelehen, asteazken eta 
ostiraletan, eta beste bi egunetan kanpeonatoko ez beste kirol batzuk 
jolastuko ziren. Denek jolastuko genuen, nire ustez hau soluziorik 
onena izango zen, baina, gustatu ezkero, lehenengo ikasleei galdetzea 
gomendagarria izango zen, denen gustukoa den jakiteko, hau da nik 
ematen dizueten soluzioa. (GE-LH6-11) 
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Horrelakoetan esaldiak ez dira testuinguruaren bitartez interpretatu 
behar diren adierazpenak, baizik eta testuinguru batetik abiatuz beste 
testuinguru bat eraikitzeko instrukzioak. De Mulder-ek (1990) Sperber eta 
Wilson-en (1986) pertinentzia printzipioaren bitartez azaltzen du 
fenomenoa. Egile horien arabera, pertinentzia printzipioa nahikoa da 
azaltzeko “de quelle façon la signification linguistique d’un énoncé et son 
contexte interagissent et déterminent la façon dont cet énoncé sera 
compris” (1986: 7). 

Sperber eta Wilson-ek (1986) defendatzen dutenaren arabera, 
gizakien prozesu kognitiboen helburua, eragin kognitiborik handiena 
prozesamendu ahalegin txikienarekin lortzea da. Horretarako gizabanakoak 
eskura duen informazio esanguratsuenera joko du. Komunikatzea solaskide 
baten arreta erakartzea da, eta ondorioz, komunikatzen dena esanguratsua 
dela suposatzen da. Egile horien arabera pertinentzia printzipio moduan 
izendatzen duten hori nahikoa da esanahi linguistikoaren elkarreragina eta 
testuinguruaren faktoreek enuntziatuen interpretazioan duten eragina 
azaltzeko. 

Sperber eta Wilson-i (1986) jarraituz, beraz, esaldia pertinentzia 
efektua eragin nahi duen instrukzio bat da, hau da, testuinguruaren 
irudikapen jakin batean nola aldatu kopuru handiena ahalegin 
txikienarekin. Esaldi bat, beraz,  eredu kontestual batetik besterako 
igarobidea da: “elle donne des instructions pour construire un modèle 
«cible» à partir d’un modèle «source»” (De Mulder, 1990: 151). Horrela, 
testuinguruan sartu behar dena ulermenerako pertinentea edo esanguratsua 
dena da. Azken batean, garrantzitsua dena komunikazioa eraginkorra izatea 
da. Horren arabera, ez litzateke beharrezkoa izango solaskidearen edo 
lokutorearen ezagutza guztiak eredu kontestualean sartzea, nahikoa 
litzateke esaldiaren ulermenerako elementuak sartzearekin.  

Gorago, (6.7) adibidean agertzen zen mutil horiek adierazpidera 
itzultzen baldin bagara, De Mulder-ek (1990) ikuspegi pragmatiko-
kognitibotik interpretatuko luke erakuslearen erabilera, eta kontuan hartuko 
luke erreferentea fokusean dagoen ala ez. Baina interpretazio horretara 
lerrokatuz gero, kontraesanak aurkituko genituzke anafora asoziatiboei 
buruz esandakoarekin, hau da, anafora asoziatiboetan erakuslea agertu 
ezinarekin. Horregatik gaitzesten du Kleiber-ek (1990b) De Mulder-en 
ikuspegi hori, lehenengoarentzat ez baita nahikoa artikulu definitua eta 
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erakuslearen arteko erabileraren mugak azaltzeko, Kleiber-en ustez 
determinatzaile erakuslea eta artikulu mugatuaren arteko ezberdintasuna 
azaltzeko nahitaezkoa baita azalpen lexiko-semantikoetara jotzea. Hala eta 
guztiz ere, gure ustez, hurbilketa biak bateragarriak izan daitezke, 
diskurtsoa hizkuntzaren gauzapena baldin bada, haren analisia hizkuntzaren 
kontzeptuetan eta hizkuntzaren unitateen azterketan oinarriturik egongo da 
eta. Gainera, Kleiber-ek berak dioen bezala, De Mulder-en (1990) 
ekarpena: “[...] doit être vu dans le fait d’avoir attiré l’attention sur la 
dimension cognitive, le plus généralement oublié dans les approches 
sémantiques. Non pas pour, comme WDM le propose, en faire la définition 
première des marqueurs, mais por l’appréhender en termes d’effets qui 
peuvent être expliqués à partir du sens des expressions référentielles”. 
(1990b: 223) 

Auzi horrek guztiak arazo handia mahairatzen digu corpuseko 
gutunetan erabiltzen diren adierazpide anaforikoak identifikatzeko eta 
galbahean sartzeko orduan. Egoera horretan hainbat erabaki hartu behar 
izan dugu adierazpide horiek beste testu generoetan erabiltzen direnekin 
konparatu ahal izateko. Esate baterako, (6.7) adibideko mutil horiek  
sailkatzeko orduan, nahiz eta aurrekari edo sorburuaren bila Zure gutuna 
jaso eta gero adierazpidera jo, erabakia anafora ezohiko edo gaizki eratuen 
artean sailkatzea izan da. Dena dela, uste dugu hor asoziazioaren aldeko 
azalpena ere eman daitekeela, erakuslearen erabilera okertzat jotzen badugu 
behintzat. Sorburu ezkutuaren lehendabiziko aipamena sintagma definitu 
baten bitartez egiten bada, aldiz, asoziazioa ontzat hartuko dugu. (6.8) 
adibideko kasuan ere, hori izan da hartu dugun erabakia:  patioetako 
arazoak direla eta... →  mutilak...,  neskak...  

Lehenengo adibidera itzuliz, arazoa sortzen zaigu erakuslearen 
agerpenarekin ere. Berrartze neutroaren balorea duen anafora horren 
erabilera ez da zilegia kokagune horretan eta hasierako aipamen moduan. 
Ondorioz, horrelakoak ere gaizki eratuen artean sartu ditugu. 

Hirugarren adibidearen kasuan agertzen den Zuen arazo hori 
adierazpidea forma anaforikoa duen lehendabiziko aipamena da, eta 
aurrekaririk ez duenez, erabili dugun galbahearen arabera ez litzateke 
egokia izango, nahiz eta, ikusi dugun moduan, pertinentzia printzipioaren 
bitartez azal daitekeen. Horrelako kasuak ere anafora ezohikoen artean 
kokatuko ditugu sailkapenean. 



Kohesio anaforikoa hiru testu generotan. Adinaren araberako azterketa  

212 

 

6.3. ZENBAIT ONDORIO  
 

 Testu genero bakoitzaren eduki erreferentzialari dagokionez, 
corpuseko testu guztietan errespetatzen dela esan dezakegu, eta ondo 
egokitzen zaiela proposatutako ekoizpen egoerari eta kontsignari; 
subjektuek egoera bakoitzean eskatutako testu generoa ekoizten dute eta 
kontuan hartzen dituzte emandako kontsigna eta argibideak.  

Ezberdintasuna ekoizpen egoera irudikatzeko moduan egongo 
litzateke. Narrazioetan, esan bezala, ikasle gazteek gustuko istorioak 
idazten dituztela dirudi, norentzat idazten duten gehiegi kontuan hartu 
gabe. Helduen kasuan, aldiz, testuek umeei zuzendutako ipuinak dirudite. 
Gutunen kasuan ere, ikasle gazteak eurak dira ikasle gisa igorleari 
erantzuten diotenak, baina helduen kasuan ekoizpen egoera modu askotara 
interpretatzen da eta idazleek, sarritan, ikasle gazte baten rola bereganatzen 
dute. 

Adinetik adinera, oro har, edukiak gero eta landuagoak dira, eta 
poliki-poliki zehaztasun handiagoarekin tratatzen dira. 

Testuen luzera dela eta, generoak asko baldintzatzen du ezaugarri 
hori, eta alde nabarmenak behatu ahal izan ditugu hiru testu generoen 
artean. Adina baino erabakigarriagoa dirudi testu generoa bera. Narrazioak 
dira testurik luzeenak, eta adinarekin luzeagoak egiteko joera nabari da. 
Tartean azalpenak egongo lirateke, narrazioak baino laburragoak dira baina 
adina aurrera doan neurrian luzatzeko joera nabaria erakusten dute. 
Gutunak, beste testu genero biak baino motzagoak dira, eta helduen 
gutunak luzeenak baldin badira ere, beste taldeetan ez dago lotura garbirik 
adina eta hitz kopuruaren artean, adin talde batetik bestera gorabehera 
nabarmenak baitaude. Ezberdintasunaren arrazoi bat hauxe izan daiteke: 
testu genero bakoitzak eskolan duen lekua. Hizkuntza lantzeko egiten diren 
jardueretan narrazioari, oro har, denbora gehiago eskaintzen zaio beste 
testu generoei baino, eta gainera, umeak txiki-txikitatik ohituago daude 
kontakizunak entzutera eta ekoiztera. 

 

6.10. taula: batez besteko luzera testu genero ezberdinetan  
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TALDEA Narrazioetan Azalpenetan Gutunetan 

LH6 254 87 85 

DBH2 291 130 138 

DBH4 272 129 84 

HELDUAK 360 201 169 

 
 

6.4.grafikoa: batez besteko luzera testu genero ezberdinetan 
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 Grafiko horretan ikus daitekeen moduan helduen testuak dira batez 
besteko luzera handiena dutenak, eta 11 urteko ikasleenak motzenak. 
Tarteko talde bietan proportzioa antzera mantentzen da gutunetan izan ezik, 
testu hauetan 15 urteko ikasleek 11 urtekoek bezain ekoizpen laburrak 
egiten dituzte eta. Sekuentzia hauek izango ditugu: 

a) Testu generoaren araberako luzera: narrazioak > azalpen-testuak 
> iritzi-gutunak. 

b) Adin taldearen araberako luzera: helduak > 13 urtekoak > 15 
urtekoak > 11 urtekoak  

 Testuen egiturari dagokionez, oro har, testu guztiek egitura egokia 
dutela esan daiteke. Oztopo handienak ikasle txikien azalpen-testu eta 
gutunetan antzematen dira, testu horietan batzuetan ideiak nahasian 
agertzen direlako. Baina adina aurrera doan neurrian oztopo horiek 
gainditzen dira, eta azalpen testuak eta gutunak osatuagoak agertzen dira. 
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Oro har, eta ezberdintasun indibidual handiak baldin badaude ere, 
abstrakziorako gaitasun handiagoa antzematen da adina aurrera joan ahala. 
Ume gaztetxoenek zintzotasun handiagoarekin berrartzen dituzte 
kontsignan emandako objektuak, testua planifikatzeko pausoz pauso 
jarraitzen diote eman zaien eskemari, hobeto zaintzen dituzte eskolan 
ikasitako konbentzionaltasunak,... eta horrek guztiak eragina du kohesio 
anaforikoa eraikitzeko moduan. Nagusiek kontsigna errespetatzen duten 
arren, beste distantzia bat hartzen dute eta planifikazioari era globalagoan 
ekiten diote; beste abstrakzio maila bat dute, eta hori oso garbi ikusten da 
azalpenetan, ez baitute erabiltzen eskaini zaien eskema.  

Dena dela, kontsignaren erabilerari dagokionez, narrazioaren hasiera 
fasean eragiten duela ikusi dugu. Hainbat narraziotan ez zegoen hasiera 
faserik, eta kontsignak berak betetzen zuen zeregin hori. Erabilera horrek, 
baina, eragina du testuaren kohesioan eta koherentzian, narrazioaren 
irakurleak ez baitu kontsigna ezagutzen, eta ondorioz, ezin ditu  
pertsonaiak edo egoerak identifikatu. Beste era batera esanda, irakurleari 
hasiera fasean ematen den informazioa falta zaio. Alde honetatik, beraz, 
arazo honek arreta didaktikoa merezi duela esan liteke. 

Gainbegiratu honetan ikusi ahal izan dugunagatik, testuetan huts 
egiteak eta erabilera okerrak egon arren, ikasleak gauza dira eskatu zaien 
testu generoa ekoizteko. Bestalde, adinarekin hainbat oztopo gainditu 
egiten diren arren, arazoak eta zailtasunak adin talde guztietan agertuko 
direla pentsa dezakegu. Horretaz gain, ikusi dugu aztergai ugari dagoela 
testu idatzien ekoizpenetan, bai hizkuntzalaritzaren ikuspegitik ekiteko, bai 
didaktikaren ikuspegitik ekiteko modukoak. 
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7. Kapitulua 

 

 

 

 

 

IZEN-KOHESIOGILEAK CORPUSEKO 
TESTUETAN 

 

Aurreko kapituluan gainetik eta modu orokorrean begiratu diogu 
corpuseko testuek izen-kohesioaren eraikuntzan agertzen dituzten 
ezaugarriei eta genero batetik bestera azaltzen diren berezitasunei. Kapitulu 
honetan,  galbahean bildu diren anafora mota ezberdinak identifikatzeko 
erabili diren irizpideak, eta  multzo ezberdinetan sartzeko orduan sortzen 
diren arazoak eta hartu diren erabakiak azalduko ditugu.  

Bestalde, izen-kohesioaren azterketa adierazpidez adierazpide egingo 
da, bakoitzaren kasuan aurkitu ditugun fenomenoak azaldu eta adibideen 
bitartez erakutsiz. Horrela, bada, behatutako fenomenoak erakusteko 
corpuseko testuetatik ateratako adibideak1 eskainiko ditugu. 

 

 

 

7.1. ANAFORA PRONOMINALAK 
 

Aipatu ditugun ikertzaile batzuen lanetan ikusten denaren arabera 
(Karmiloff-Smith, Hickmann, Schneuwly, De Weck, ....), eta guk geuk 
(García Azkoagak, 2001) ere egindako lan batean ikusitakoaren arabera, 

                                           
1 Gogora dezagun adibideetan ortografia soilik zuzendu dela, dagoeneko bosgarren kapituluan azaldu 

dugun moduan. Bestalde, aurreko adibideetan egin den bezala, nabarmendu nahi ditugun adierazpide 
anaforizatzaileak kurtsibaz idatzita agertuko dira. 
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izenordainen erabilera oso garrantzitsua da narrazioetan, oso estu lotuta 
baitago pertsonaia edo aktanteen izatasunarekin, eta unitate horien 
agerpena narrazioen berezko ezaugarri bat dela esan dezakegu. Ondorioz, 
izenordainek jokatzen duten papera ikusirik,  galbahean islatzea erabaki 
dugu. 

Narrazioaren protagonista narratzailea bera denean, lehenengo 
pertsonako izenordaina agertuko zaigu. Horrelakoetan izenordainak ez du 
balore anaforikorik izango, deiktikoa baizik. 

Nolanahi ere, narrazio batzuetan pertsonaien arteko elkarrizketak 
tartekatzen dira eta testu zati horietan maiz agertzen dira lehenengo eta 
bigarren pertsonako izenordainak. Elkarrizketaren barnean balore deiktikoa 
dute elementu horiek, baina testua bere osotasunean kontuan hartzen 
badugu, balore deiktiko hori galdu eta balore anaforikoa bereganatzen dute, 
izenordain horiek testuinguru linguistikoa kontuan harturik bakarrik 
interpreta ditzakegulako. Zentzu horretan, elkarrizketetan agertzen diren 
izenordain horiek diskurtsoko hizkuntzaren barneko erlazioen zati dira. 
Elementu horiei dagokienez, beraz, Hickmann-ek (1987: 253) zeharkako 
diskurtsoen erreferentzialtasuna azaltzeko orduan jokatu zuen moduan 
jokatuko dugu guk ere elkarrizketen bitartez bideratzen den jarraitasun 
erreferentziala azaltzeko. Horrenbestez, hurrengo adibideetan azaltzen 
diren zuk, nik eta zuen izenordainak anaforikoak lirateke: 

 
(7.1) [...] Jokin beldurtuta korrikan hazi zen eta bat-batean esaten du 

Txominek .- sinistu duzu, sinistu duzu!      
 -Tontoa zara susto handia eman didazu, ez egin hori berriro .- esan 
zuen Jokinek.         
-Zuk hortik eta nik hemendik .- esan zuen Jokinek [...] (NE-LH6-1) 

 
(7.2) [...] Maialenek alde batera begiratu zuen eta kriston garraxia bota zuen. 

Xabik beldurtuta atzera begiratu eta berak ere garraxi egin zuen. 
Beraien ama zen. Oraindik, hotsak entzuten zituen, honelakoak:   

            - Orain, zuen ordua iritsi daaaaaaaaa, ja, ja, ja, ja!!! [...] (NE-DBH2-14) 

 

Lehenengo eta bigarren pertsonako izenordain horiek ez dute funtzio 
deiktikoa soilik, horregatik bat gatoz Hickmann-ekin (1987) egoera 
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horretan agertzen diren pertsona izenordainek balore anaforikoa eta 
funtzionamendu diskurtsiboa dutela esatean. 

Badago beste izenordain bat aipamen berezia merezi duena: 
erakuslea. Testuetan oso ugariak dira erakusleak, baina hizkuntzazko 
testuinguruaren arabera, ezberdinak dira unitate hauek bereganatzen 
dituzten funtzioak: 

 

a) Izen bati erreferentzia egiten dion izenordain bezala funtziona dezake:  

Euskaraz hirugarren pertsona seinalatzeko erabiltzen ditugu 
erakusleak (EGLU I, 1985), eta forma hauekin agertuko zaizkigu: 
singularrean, hau  / hori / hura (nor kasurako) eta hon- / hor- / har- 
(gainontzeko kasuentzat); pluralean hauek / horiek / haiek. Horrelakoetan, 
erakusleak elementu soil bat berreskuratzen du. Aurretik aipatutako (edo 
ondoren aipatuko den) elementuari buruz hitz egiten jarraitzeko, edo beste 
era batera esanda, diskurtsoan aurrekaria bizirik mantentzeko modu bat da. 
Izenordain funtzio honetan erakusleak aurreko esaldian aipatu berria den 
elementu bati egiten dio erreferentzia, eta alde horretatik, funtzionamendua 
esaldi mailakoa da, eta ez diskurtso mailakoa.  Adibidez: 

 
(7.3) [...] Elenak, giltza gorde egiten du bere gurasoak ezer ikusi gabe eta 

dirua eskatzen dio aitari. Honek beti bezala diru mordo bat ematen dio 
eta telefonotik deitzera joaten dira, ea nork hartzen duen ikusteko. Ez 
du inork hartzen telefonorik. Orduan jendeari giltzan agertzen den 
helbideari buruz galdetzen hasten da eta inork ez du ezagutzen helbide 
arraro hori, gizon heldu batek izan ezik. Honek handik 10 kilometrotara 
dagoen beste herri bateko helbidea dela esaten diote. [...]  (NE-DBH4-
17) 

 

Dena dela, forma horrekin batera, pluralerako beraiek, eurak eta 
aldaera horien forma genitiboak dira ikasleek maizen erabiltzen dituztenak.  

 
(7.4) Mikel eta Elena Donostiako bi gazte dira gurasoekin oporretara joan 

behar direnak. Euren gurasoak aberatsak dira eta Mikel eta Elena oso 
mimatuak daude, [...] (NE-DBH4-17) 
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(7.5) [...] Baina gurasoak Benidorm-en geratu ziren eta Ander eta Naroa 
trenez bialdu zituzten etxera. Beraien herrialdean ez zegoen inor, 
bakarrik beraien lagunak, beraz, lagunak etxera gonbidatu eta 
kristorenak egin zituzten. [...] (NE-DBH4-14) 

 

b) Esaldi edo paragrafo oso bati erreferentzia egiten dion izenordain 
bezala:  

Hauxe da erakuslearen beste erabilera bat. Testuan zehar atzetik edo 
aurretik aipatuta dagoen luzera ezberdineko segmenturen bat 
anaforizatzeko erabiltzen da. Kasu honetan aurreko enuntziatu osoa (esaldi 
bat zein testu bat) berreskuratzen du. Funtzioa, aurrekoan bezala, aurretik 
aipatutako segmentua diskurtsoan mantentzea da, halere, erabilera 
diskurtsiboa izango du, aurreko diskurtso zati bat laburtzen baitu. Gure 
galbahean, anafora kontzeptualen artean kokatuko dugu baliabide hau, eta 
horrenbestez, anafora nominalen artean. Aurrerago ikusiko dugu 
zehaztasun handiagoarekin. 

 

c) Izenari laguntzen dion determinatzaile gisa:  

Kasu honetan bi erabilera bereiziko ditugu: aurrekarian agertzen den 
lexema bera anaforizatzailean errepikatzen denean, eta anaforizatzailean 
lexema berri bat agertzen denean. Kasu bietan erakuslea izango da izenaren 
determinatzailea. 

Lehendabiziko kasuan testu barneko erreferentziatze deiktikoa 
izango genuke. Horrelakoetan, aurretik aipatu den izen-sintagma bat 
errepikatu egiten da, baina erakusleak lagundurik barne kontrastea 
eragiteko. Berrartze hauek anafora leialen sailekoak izango dira, aurrekaria 
eta anaforizatzailearen arteko harremana erreferentziakidetasunean 
oinarrituta baitago. Funtzio nagusia aurrekaria berrartu eta testuan 
mantentzea izango da. 

Bigarren erabilerak, aldiz, aurrekariari buruzko informazioa gehitu 
eta gaiaren norabidea berrorientatzeko aukera ematen du; zer esanik ez 
ordezkapen lexikalak balorapena daramanean bere baitan. Aurrekoan 
bezala, erakusleak funtzio diskurtsiboa izango luke. Galbaheari 
dagokionez, anafora kontzeptualen artean kokatuko dugu. 
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Erabilera bietan, erakuslea duten sintagma hauek anafora nominalen 
multzokoak izango dira.  

 

d) Baliabide estilistiko moduan: 

Hainbatetan, erakuslea daramaten izen-sintagmak aurkituko ditugu 
objektu baten lehendabiziko aipamen gisa. Horrelakoetan ez dugu 
aurrekaririk aurkituko. Adierazpide hori ez da anaforikoa, errekurtso 
estilistikoa baizik. Kleiber-en (1990a: 163) esanak gogoratuz, kasu horretan 
erakuslea enuntziatzailearekiko enpatia efektua sortzeko erabiltzen da. 
Adibidez: 

 
(7.6) Peru eta Mari aspaldian joaten ziren herri hartara beraien gurasoekin 

oporrak igarotzera [...] (NE-H-9) 

 
(7.7) [...] Bat-batean eta haizearen ziztuarekin nahastuz pianoko melodia 

sinple bat entzun zuten bi haurrek, etxearen marmario etengabea lez. 
[...] Elizaren dorre txiki hartako kanpaiek bostak zirela adierazi zuten. 
Markelek gosea zuela esan zuen agudo eta Nagorek, soinekoz aldatzera 
etxera joan nahi zuela erantzun zion. [...] (NE-H-4) 

 

(7.8) Hura, uda aspergarri eta lasaia izango zelakoan geunden. Egia esan 
herri txiki hartara joateak  ez zigun batere graziarik egiten. Zer egingo 
genuen Mikel eta biok herri nazkagarri horretan? [...] (NE-DBH4-13) 

 

Erabilera horren bitartez, objektu edo izate berri bat aurkeztu eta 
harekin harremana duela adierazten du enuntziatzaileak. 

Erakuslea duten sintagma horiek solaskiderik ez dagoen egoeratan 
agertuko zaizkigu, horregatik gure corpusean narrazioetan bakarrik 
aurkituko ditugu, hau da, ainguraketa diskurtsibo disjuntu eta autonomoa 
duten testuetan. Gainera, 15 urteko ikasleen adin taldean eta helduen artean 
bakarrik erabiltzen da. Determinatzaile erakuslea duten izen-sintagma 
horiek ez ditugu galbahean sartuko. 

Baliabide estilistiko honek, baina, ez du zerikusirik gutunetan 
aurkituko ditugun anafora ezohikoekin. Adierazpide anaforiko hauek 
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sintagma erakusledunaren forma duten arren, batzuetan ez dute aurrekaririk 
testuan, baina aurrerago ekingo diogu forma horien iruzkinari. 

 

 

 

7.2. ANAFORA NOMINALAK 
 

Anafora nominalak izenordaina ez den izen-sintagma baten bitartez 
gauzatzen diren prozesu anaforikoak dira. Gehienetan ‘Izena + (elementu 
atributiboa) + artikulua’ edo ‘Izena + (elementu atributiboak) + erakuslea’ 
formaren pean agertzen da adierazpide anaforizatzailea.  

Anafora nominalen artean bi multzo nagusi bereizi ditugu: anafora 
leialak eta ez leialak.  

 

 

7.2.1. Anafora leialak 

 

Anafora hertsi edo leialetan erreferentziakidetasuna egongo da 
anaforizatua eta anaforizatzailearen artean. Gainera, anaforizatua, izen 
zenbakarria denean bat artikulu zehaztugabearekin agertuko da, eta 
zenbakaitza denean determinatzailerik gabe agertuko da. Aurrekariaren 
berrartze lexiko-sintaktikoa den honetan determinatzailearen aldaketa 
egoten da, horrela, lexemaren aldaketarik ez dagoen arren, sorburuan 
determinatzaile mugagabea agertzen denean anaforizatzailean 
determinatzaile zehaztua edo erakuslea ager daiteke; beste batzuetan 
determinazioa egon daiteke, baina berrartzeak partzialak ere izan daitezke. 
Multzo honetan aurki ditzakegun adierazpide linguistikoak kontuan 
harturik, beraz, horrelako elementuak agertuko zaizkigu anaforizatzaile 
gisa: 
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a) Termino berberaren errepikapena (deklinabidearen marka aldatu 
arren):  

Errepikapena dagoenean, anaforizatutako izen-sintagma mugagabe 
bat izen-sintagma mugatu baten bitartez berreskuratzen da; izen-sintagma 
bien izen multzoa aldatu gabe mantentzen da, nahiz eta deklinabide marka 
ezberdinak hartu. 

 
(7.9) [...] bat-batean gizon bat agertzen zaie eta hauek korrika hasten dira, 

baina arreba bat estropezu egin eta lurrera jausten da. Orduan gizonak 
harrapatu eta berarekin eramaten du [...] (NE-DBH4-5) 

 

Narrazioetan adierazpide mota hauek oso ohikoak dira diskurtsoko 
objektu berrien lehendabiziko berrartzea egiteko; horrek ez du esan nahi 
lehendabiziko berrartze horren ostean datozenak sintagma mugatuaren 
bitartez  egin behar direnik, kate berean adierazpide anaforiko ezberdinak 
ager baitaitezke aurrekariari erreferentzia egiteko. 

 

b) Errepikapen partzialak:  

Anaforizatutako sintagma bere osotasunean berrartzen ez denean, 
baina izen-sintagma horren izen multzoak berdina izaten jarraitzen 
duenean, alegia, adiera semantikoaren aldaketarik ez dagoenean, 
errepikapen partzialari buruz hitz egingo dugu. Narrazioetan agertzen diren 
objektu bizigabeekin gertatzen da bereziki: 

  
(7.10) [...] Gauean hamabietan itzuli ziren dorretxera eta atetik sartu ondoren 

kalaberak, kristal apurtuak eta pareta misteriotsuak zeuden.  .. bi mamu 
agertu ziren goitik eta paretak ixten hasi ziren [...] (NE-LH6-4)   

 
(7.11) [...] Mikelek etxe zahar eta abandonatu bat ikusi zuen. Beltza zen, 

hautsez betea leiho asko zeuzkan eta aurrean ate handi eta ikusgarri bat 
zeukan. Mikel eta Ainhoa etxe zaharrera sartu ziren [...] (NE-DBH4-9) 

 

Azalpenetan ere maiz aurkituko ditugu horrelakoak:  
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(7.12) Idiazabalgo gazta egiteko lehengai nagusia ardi-esnea da. Gazta ardi-
esnearekin egiten den esne-gaiko produktua dela esan daiteke eta jateko 
egiten da. Gaztak zilindro forma du eta normalean horia izaten da. [...] 
(AE-DBH4-17) 

 

(7.13) Guk ikusi dugun gazta ardi-esnearekin egiten den jaki bat da. Esnea 
atera ondoren gaztandegira eramaten da eta hemen hasiko dira gazta 
egiten. Lehenik eta behin, gatzatua egiten da, eta horretarako esneari 
gatzaria botako zaio, honela esnea gogortu egingo da. [...] (AE-H-10) 

 

c) Errepikapen hedatuak: 

Kasu honetan aurrekoaren kontrakoa gertatzen da. Sorburuan 
aipatzen den lexema determinazioaren bitartez berreskuratzen da eta 
sorburuko lexema orokorra zehazteko balio du:  

 
(7.14) Gazta borobila da eta gustu fuertea izaten du gehienetan. Idiazabal 

gazta egiteko prozesuan, honako etapak bereizten dira: [...] ( AE-LH6-
4) 

 

Sailkatzeko orduan, baina, partzialen multzo berean sartu ditugu, hau 
da, anafora leialen artean. 

 

d) Testu barneko erreferentziatze deiktikoa:  

Aurrekarian agertzen den lexema bera erakusle batez lagundurik 
anaforizatzen denean. Kasu honetan anaforizatzailearen erakusleak bi 
elementuren artean barne aurkakotasuna eragin eta zuzen-zuzenean 
garamatza aurrekarira, hura izanik elementu biak lotzeko dugun aukera 
bakarra: 

 
(7.15) [...]  baina bazegoen kutxa bat, kofre txiki eta hautsez estalia zegoena. 

Hauek, kutxa hura irekitzea pentsatu zuten [...]  (NE-DBH4-6) 

 

(7.16) Zuek daukazuen arazoa ez da larria nire ustez. Arazo hori oso erraz 
konpon daiteke. [...] (GE-DBH2-16) 
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Narrazioetan agertzen diren errepikapenak, berdinak, partzialak zein 
hedatuak izanik ere, testuratzen diren objektu berriak istorioan ondo 
finkatzen laguntzen dute. 

Azalpen-testuetan, aldiz, errepikapenak errekurtso falta adieraz 
dezake. Sarritan errepikatzen da sintagma nominal berbera, eta errepikapen 
horrek uniformetasun sentipena sorrarazten du. Schnedecker-ek (1995) 
fenomeno bera behatu zuen narrazioak eta argudioak aztertu zituenean; 
ematen zituen arrazoiak gure azalpen-testuen kasuan ere balio dutela uste 
dugu, horrela, aztertu ditugun azalpen-testuen uniformetasunaren oinarrian  
kontzeptualizatzeko eta planifikatzeko arazoak egon daitezkeela uste dugu. 
Ikus dezagun adibide bat: 

 
(7.17) Gazta, nola egiten den adieraziko dizuegu. Gazta, ardi-esneaz egiten 

da, esneaz egindako esneki bat da. Batzuetan gogorra izaten da, 
denbora gehiago edukitzen dutelako sikatzen eta beste batzuetan 
suabea. Gazta, jateko egiten da saltzeko ere, dirua irabazteko. 
Batzuetan, gatzapenaren bidez, gatzatu egiten dute. Esne-ura 
kentzerakoan pote batzuetan sartzen dute eta zapaldu egiten dute. Gazta 
egiteko sikatu egin behar da eta frigorifiko handietan sartzen dute. (AE-
LH6-15) 

 

Adibide horretan gazta hitzaren errepikapena esaldiaren hasieran 
agertzen da beti, eta errepikatzeko modu horrek  testua esaldi deskriptibo 
askeen hurrenkera bat moduan antzemanarazten digu; fenomeno bera ikusi 
genuen dagoeneko García Azkoagan (1999). Goiko testuan, ikasleak 
prozesuari buruz dakienarekin lotuta dago errepikapenaren erabilera; 
ikasleak ez du ondo ezagutzen prozesua, eta horrenbestez, ez du tresnarik 
planifikazio egokia egiteko. 

Bestalde, zailtasun hau ikasle gazteengan bakarrik agertuko zela 
pentsa genezakeen, baina fenomeno bera aurkitzen dugu 15 urteko 
ikasleengan ere: 

 
(7.18) Gazta egiteko behar-beharrezkoa da ardiaren esnea, ardi hauek mota 

edo arraza desberdinetakoak izan daitezke gazta dena berdina atera  ez 
dadin eta zapore desberdina eduki dezan. Gazta oso janari osasungarria 
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da esneki gehienak bezala. Gaztak zapore desberdina eduki dezake 
ardiaren arabera. Kolorea ere nabarmentzekoa da oso desberdina eduki 
baitezake. [...] (AE-DBH4-15) 

 
(7.19) [...] Nire ustez, errekreo orduetan txapelketak antolatu beharko 

zenituzketen. Txapelketak ikasle guztientzat izango lirateke, bai 
neskentzat, bai mutilentzat. Lau edo bost kirol aukeratu: adibidez, 
futbola, saskibaloia, eskubaloia, hokey-a eta sokatira. Ondoren beraien 
artean taldeak egin daitezela. Taldeari izen bat jarri eta inskriba 
daitezela. Guzti hau heldu bat kontrolatzea hoberena izango litzateke, 
adibidez, heziketa fisikoko irakaslea. Txapelketak astelehen, asteazken 
eta ostiraletan izan beharko ziren, horrela asteartea eta osteguna patioa 
libre egongo litzateke txapelketan parte hartu ez dutenentzat. 
Txapelketak bukatzean, kirol bakoitzeko talde irabazleari saritxo bat 
entregatu, horrela txapelketak emozio gehiago izango du. [...] (GE-
DBH4-14) 

 

Azken adibide horretan, sinonimoak edo ordezko adierazpide 
lexikalen bat bilatzeko zailtasunarekin lotuta egongo litzateke 
errepikapena. 

Helduen testuetan errepikapenak  beste eragin bat du testuan. 
Hurrengo adibidean, prozesuak irauten duen bitartean ez da errepikapena 
agertzen, baina gaztak bukaeran izango duen forma hartzen duenean 
errepikapena agertzen da, horrela, unitatea ematen zaio testuari, 
azalpenaren objektu nagusia zein den azpimarratuz. 

 

(7.20) [...] Gazta egiterakoan, lehenengo urratsa edo pausoa gatzapenarena da, 
hau da, ardi-esnea gatzatzen da gatzagia botaz eta ondoren lira 
tresnarekin mugitzen da. Bigarren fase batean, esne-ura kentzen zaio 
masa molde batean sartzerakoan. Ondoren, hirugarren urrats bezala, ur 
gazitan sartzea da eta azken pauso bezala gaztak bere itxura hartzen 
duenean afinatzeari ekin behar zaio, hau da, gaztaren heltze-prozesuari 
ekiten zaio, gazta bere puntuan gera dadin.  
Pauso guzti hauek bukatu ondoren, gazta izango dugu eskuartean. 
Gazta esneki bat da, hau da, esnetik eratorritakoa da, borobil itxurakoa. 
[...]  (AE-H-17) 
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Hala eta guztiz ere, elipsia egokiagoa dirudi lehendabiziko 
paragrafoaren azken errepikapena baino. Bestalde, bigarren paragrafoan 
errepikapena erabili beharrean idazleak anafora kontzeptual bat erabili izan 
balu (jaki, elikagai gozoa, etab.), izen-kohesioa eraikitzeko trebetasun 
handiago erakutsiko zukeen.  

 

 

7.2.2. Anafora ez leialak 

 

Anafora ez leialen kasuan ez dago erreferentziakidetasunik. 
Aurrekaria eta anaforizatzailearen arteko harremana zeharkakoa da eta 
inferentziaz ebazten da, hau da, ezagutza eta interpretazio eragiketen 
bitartez; anaforizatua eta anaforizatzailea errealitate ezberdinei dagozkie. 
Adierazpen anaforikoa aurrekarikoa ez bezalako sintagma batean edo, baita 
ere, testuko zati batean bitartez interpreta daiteke. Bi motako loturak edo 
erlazioak ager daitezke: asoziaziozkoa eta kontzeptuala, eta funtsean,  izen-
sintagmak daraman determinatzaileak erabakiko du haien arteko 
ezberdintasuna. 

 

a) Asoziazio bidezko anafora: 

Kleiber-en (1999a: 339) hitzetan asoziaziozko mekanismo hau kultur 
jakin bateko hiztunek munduari buruz komunean duten ezagutzei esker 
jartzen da abian. Anafora mota hau erreferentziakide ez den sintagma 
nominal mugatu baten bitartez gauzatzen da: [Izena + (el. atrib.) + artikulu 
mugatua] forma duena. Sintagma mugatua gauzatu gabea da erreferentziari 
dagokionez; mendekotasun interpretatiboa du eta ez da, beraz, autonomoa. 
Sintagma nominal mugagabearekin duen erlazioari esker bereganatzen du 
erreferentzia. Ondorioz, asoziazio bidezko anaforak kotestuaren 
(testuinguru linguistikoa) arabera interpretatu beharko dira. Gainera, 
adierazpide mugatu hauek ezin dira sintagma erakusledun batez ordezkatu, 
erakusleak bere erreferentea aurretik edo atzetik aipatuta egotea eskatzen 
baitu. Anafora asoziatiboaren kasuan, erakusleari legokiokeen erreferentea 
ez da existitzen testuinguru linguistikoan, eta horrenbestez, ezin da 
berrartua izan. 
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(7.21) [...] Kalean gora zihoazen biak bakarrik, alboan inor ez zutela, jauregi 

zahar batera heldu ziren arte. Gaztelu hura hautsez beterik zegoen, eta 
kristaletan ez zen ezer sumatzen. [...] Biak atea poliki-poliki zabaldu 
zuten, eta bertara sartzean ezusteko galanta hartu zuten.[... ] (DBH2-13) 

 

Jauregi zahar batera, kristaletan eta atea adierazpideek hiru 
errealitate ezberdinei egiten diete erreferentzia, bakoitzak bati, ez baitago 
erreferentziakidetasunik hiruren artean. Halere, kristaletan edo atea 
sintagma nominal mugatuak ezagunak balira moduan interpretatu eta 
aurrekari mugagabearekin lot daitezke anaforikoki, gure ezagutza arruntek  
ahalbidetzen baitute lotura hori. 

Erlazio asoziatibo hauen artean sinekdoke eta metonimia kasuak 
agertuko dira, eta ordezkapen semantikoak tankera honetakoak izan 
daitezke (EEL2 2001: 284): 

a) Alboko elementuak ditugunean, haietako bat erabil daiteke alboko 
elementuari erreferentzia egiteko (bela erabili belaontzia aipatzeko). 

b) Zatia eta osotasunaren arteko erlazioak adierazteko: gizona erabili 
giza espeziea adierazteko. 

c) Kausa-ondoriozko erlazioa izan dezakete elementuek (uzta bildu den 
fruitu kopurua adierazteko). 

d) Edukitzaile/edukia erlazioa adierazteko: kopa hitza ontzia ez ezik, 
edukia ere adierazteko. 

Narrazioetan agertzen diren asoziazioak arazo handirik gabe 
interpreta daitezke, gehienetan estereotipoetan oinarrituta baitaude. Fradin-
ek (1984) dioena kontuan hartuz gero, enuntziatu batek izen bat sartzen 
duenean (mugatua edo mugagabea), era berean espazio erreferentzial bat 
sartzen du. Ondorengo diskurtsoan espazio horretan dagoen edozein 
elementuri egin dakioke erreferentzia, elementu hori aurretik aipatu ez den 
arren. Hau da, “certains éléments sont introduits indirectement dans un 
espace référentiel par le stéréotype (et plus généralement par la RS3) 
attaché au N introduisant cet espace” (1984: 329). Ekarpen horren bitartez 

                                           
2 EEL: Euskal Estilo Libururantz 
3 RS = irudikapen semantikoa 
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azalduko genuke zergatik diren hain ohikoak etxea → atea, edo bidaia → 
kotxea moduko asoziazioak. 

 
(7.22) [...] Merezitako oporrak heldu dira, eta gure gurasoak, herri txiki eta 

guretzako ezezaguna den, tokirako bidaia bat prest daukate. Gauza 
guztiak kotxean sartuta dauzkagu, eta gu ere prest gaude, [...] (DBH2-9) 

 

Azalpenetan asoziazioak ez dira oso ugariak, baina batzuetan 
horrelakoak aurki ditzakegu: 

 
(7.23) [...] Honen lehengaia ardi-esnea da, eta gizakiak noizean behin jateko 

erabiltzen du. Esneki hau lortzeko prozesu berezi bat jarraitu behar da; 
baina esan beharra dago prozesua baino lehen artzainen lana dagoela, 
[... ] (AE-DBH4-4) 

 

(7.24) [...] Idiazabalgo gaztaren prozesua ikusiko dugu oraintxe. Lehenengo 
artzainak ardiei esnea kentzen diote. [...] (AE-LH6-6) 

 

Bi adibide horietan subjektuak munduari buruz duen ezagutza jartzen 
du abian, eta asoziazioaren bitartez lotzen ditu gazta eta artzaina 
adierazpideak; era berean, asoziazio hori interpretagarria da 
irakurlearentzat ere, igorlea eta hartzailea jakintza multzo komuna duen 
kulturako partaide direlako. 

Gutunetan, aldiz, irtenbidea gatazkatsuagoa da, sarritan aurrekaria ez 
dugu testuan aurkituko eta beste era bateko azalpenetara jo beharko dugu. 
Adibidez: 

 
(7.25) [... ] Zuek esandakoakin ados nago. Jolas-orduetan kanpa banatu behar 

da eta ezin da beti berdinak kanpa eukitzea. [... ] (AE-LH6-13) 

  

Testu zati horretan agertzen den kanpa adierazpidea ezaguna balitz 
bezala agertzen zaigu, baina aurrekaria bilatzeko beste norbaiten 
diskurtsora jo behar dugu, horrela adierazten digu Zuek esandakoarekin 
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adierazpideak. Hor, estereotipoen azalpenak ez du balio, eta ezagutzazko 
interpretaziora eta pertinentziaren azalpenera jo beharko dugu. 

 

b) Anafora kontzeptuala: 

Descombes-Dénervaud eta Jespersen-ek (1992: 80) ematen duten 
definizioaren arabera, anafora kontzeptuala nominalizazio prozesu bat 
izango da. Horren bitartez sintagma nominal bat edo neurri ezberdineko 
diskurtso zatiren bat (aditz sintagma, esaldia, enuntziatua, testua...) labur 
daiteke. Kasu guztietan anaforizatzaileak sintagma nominal baten bitartez 
laburtzen du anaforizatutako segmentua. Anafora kontzeptual honen 
formari dagokionez, hainbat itxura har dezake, baina erakusleak paper 
berezia jokatuko du.  

Gorago ikusi dugu elementu honen zeregina hirugarren pertsonako 
izenordain pertsonal moduan. Itzul gaitezen orain lehen zehaztu gabe utzi 
ditugun funtzioetara. Aurreko zati bat era neutroan berreskuratzeko erabil 
daiteke erakuslea. Erabilera honetan, diskurtso zati bat laburtzen du eta 
haren funtzioak esaldiaren mailako erlazioa gainditzen du. Horrelakoetan, 
berrartzea neutroa da eta ez du informaziorik gaineratzen aurrekariari 
buruz. Oso irtenbide erraza da gaiaren jarraitasuna mantentzeko, baina ez 
du aukerarik ematen gaia berrorientatzeko. Erakuslea sintagma nominal 
baten determinatzaile gisa ere ager daiteke. Kasu honetan, aurreko 
diskurtso zati bat laburtzeaz gain, anaforizatzaileak segmentu horri buruzko 
balorazioren bat eraman dezake bere baitan; gainera, baliabide honek 
diskurtsoaren orientabidea aldatzea ahalbidetzen du.  

Anafora kontzeptualen artean sailkatu ditugun anaforizatzaileak 
[izena + (el. atrib.) + erakuslea], [izena + (el. atrib.) + artik. mugatua], 
[halako + izena + (el. atrib.) + artikulua], edo [erakuslea] formaren pean 
ager daitezke. Baina forma horiekin agertzen diren adierazpideak, aldi 
berean, sinonimoak, hiponimoak, hiperonimoak, nominalizazioak... izan 
daitezke. 

Gure sailkapenean izaera horiek bereizi nahi izan ditugu. Ondorioz, 
hauek izango dira anafora kontzeptualen artean aurkituko ditugun 
adierazpide motak: 
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 Aurrekariaren lexema eta anaforizatzailearena ezberdinak direnean: 

Kasu honetan, aurrekari den segmentu nominalean dagoen izena eta 
anaforizatzailean dagoena ezberdinak izango dira. Segmentu nominal 
berria erakuslea zein artikulu mugatuarekin agertuko da. Hona hemen 
adibide batzuk: 

 
(7.26)  [...] Bertan zeudela gizon zikin bat ikusi zuten, eta honek esan zien: 

 -Oxe chavales nos asustei, xo soy un bagabundo que vive aquí desde 
ase sinco años.  
Hau ikustean Mikel eta Ane asko lasaitu ziren, txakurra ere ondo 
zegoen eta. Hemendik aurrera Anaiak eta txakurra urtero-urtero 
bagabundo horren etxe “misteriotsu” honetara joaten ziren, eta honek 
mila eta bat istorio kontatzen zizkien. (NE-DBH4-20) 

 

Testu zati horretan bagabundo horren adierazpidea, [I + determ. 
erakuslea] forma duena, gizon zikin bat segmentu nominala 
berreskuratzeko erabiltzen da. Aurreko informazioa lexema berri baten 
bitartez kontzeptualizatzen da, eta era berean, hasieran aipatu den gizon 
horri buruzko informazioa zehazten da. 

Gauza bera gertatzen da erakuslea erabili beharrean artikulu mugatua 
erabiliz gero: 

 
(7.27) Bazen behin familia bat oporretara  Puente-Solara joan zirenak. Familia 

bi umek eta gurasoek osatzen dute. Umeak Xabi eta Ane deitzen dira 
eta anai-arrebak dira. [...] gizon batek txapela lapurtu zion Xabiren 
lagun minari, [...] Anek argia jarri zuen eta orduan, beste laguna Ander 
koadro bat ikutu zuen eta bide ezkutu bat zegoen eta bukaeran diru 
asko zegoen eta gure abenturazaleak ikusi zuten dirua bankuari 
ostutakoa zela eta guardia zibilekoei abisatu zuten. [...] (NE-LH6-3) 

 

Gure abenturazaleak esatean, alde batetik, artikulu mugatuak 
erreferentea ezaguna dela adierazten du, eta bestetik, adjektiboaren bitartez 
berrartu diren pertsonaien izaera nolakoa den laburbiltzen da. Izen-
sintagma horrek daraman gure genitiboa narratzaileari dagokio eta balio 
estilistikoa du. 
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Lehendabiziko adibidean (7.26) zein bigarrenean (7.27) ez dago 
eragozpenik izen-sintagmaren determinatzaile gisa erakuslea nahiz artikulu 
mugatua erabiltzeko. Kasu hauetan ez dugu asoziazio bidezko anaforen 
kasuan zegoen muga. 

Ikus dezagun beste adibide bat: 

 
(7.28) Gazta, ardi-esnez egiten den elikagaia da. Hau egiteko, ohikoa den 

bezala ardi-esnea erabiltzen da. Itxuraz borobila den elikagai hau, 
jateko soilik erabiltzen da. [...] (AE-DBH4-13) 

 

Kasu horretan aurrekaria sintagma nominal berri eta luze baten 
bitartez berreskuratzen da, eta sintagma horrek gaztari buruzko informazio 
gehiago biltzen du bere baitan. Azalpenetan, prozesuan parte hartzen duen 
osagai garrantzitsuena (esnea) edo prozesuaren ondorio denari (gazta) 
buruzko informazioa zabaltzeko erabiltzen dira, batez ere, horrelako 
adierazpide anaforikoak. 

 

 Segmentu nominala baino luzeagoa den diskurtso zati bat 
berreskuratzen duten adierazpideak: 

Horrelakoetan adierazpide anaforikoak luzera ezberdineko 
segmentuak anaforizatzen ditu, bertan agertzen den informazioa 
laburbilduz edo balorazioa eginez: 

 
(7.29) [...] Baina benetako damua gero etorri zitzaigun gogora, bat-batean atea 

itxi zenean haize bolada handi bat  eragin zuen. Egoera hura artean 
sinestezina zen!! [...] (NE-DBH2-5) 

 
(7.30) [...] Kontatzen zutenez, herri hartan bazegoen etxe enkantatu bat. 

Bertan 12 urteko gazte bat suizidatuta topatu zuten, bere gurasoak 
egongelako lanparan ahorkatuta agertu zirelako. Eta hortik geroztik, 
etxe horretara inbestigazioak egitera joaten zirenak hilda agertzen ziren 
guraso biak moduan, lanparatik zintzilik. Boni eta Itsaso istorio 
beldurgarri hortaz jabetu zirenean ez zioten inportantziarik egin eta 
leienda bat izango zela suposatu zuten. [...] (NE-DBH4-10) 
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Egoera hura eta istorio beldurgarri hortaz adierazpideek aurreko 
segmentu osoa berreskuratzen dute. Lehendabiziko kasuan aurretik 
aipatutako diskurtso zatia laburtzen da, baina bigarrenean, laburtzeaz gain 
elementu atributiboaren bitartez baloratu ere egiten da. 

Testuaren segmentu bat laburtzeko gaitasuna izateaz gain, anafora 
kontzeptualak argudiatze balore handia du, kontzeptualizazioei esker 
enuntziatzailearen ikuspuntua agerian geratzen baita. Hori gertatzen da 
hurrengo adibide honetan: 

 
(7.31) [...] beraien begiek ez zuten  sinistu ikusten ari zirena, hau da, animalia 

pila bat hilda eta disekaturik, ez zuten ulertzen nola egin zitekeen 
honelako piztikeria bat. Piztikeria hau atzean utzi eta [...]   (NE-DBH2-
4) 

 

Dena dela, adibide horren kasuan ez dirudi egokia determinatzaile 
mugagabearen erabilera. Frantsesez anafora kontzeptualen artean [une + tel 
+ N] forma duena ager daiteke. Forma hori euskararen kasuan ere ager 
daiteke izen abstraktuekin, erdarazko “un cierto” adierazi nahi denean. 
Baina, euskaraz, aipatutako artikulua soberan egongo litzateke halako 
hitzak gaztelaniazko  “semejante / tal” balorea duenean, eta hori da, hain 
zuzen, (7.31) adibidean gertatzen dena. Ikasle honek egiten duen erabilera, 
beraz, ez litzateke egokia izango. Gainera, corpusean aurkitu dugun adibide 
bakarra da. 

Azalpenetan oso ohikoa da segmentu nominal baten bitartez aurreko 
zati bat berrartzea, eta gehienetan, berrartze honek zer ikusia du gazta 
egiteko prozesuaren faseren batekin: 

 
(7.32) [...] Lehengo etapa gatzapen prozesua da. Esnea gatzatu bihurtzeko 

prozesua delarik. Eginkizun hau lortzen dute produktu bat esnera 
jariatzen neurri jakin batean, deritzogun produktu hau gatzaria edo 
esne-artzigarria da. [...] (AE-DBH4-15) 

 

Argudio gutunetan funtzio laburtzaile zein ebaluatzailearekin 
erabiltzen diren anafora kontzeptualak aurkitzen ditugu: 
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(7.33)  [...]  egun bat neskak bakarrik sartu daitezke patiora jolasten. Aste 
batzuk igaro ondoren [...] mutilekin batera sartuko dira neskak. Beste 
soluzio bat izan daiteke patio-ordu bakoitzean bi gela hartu eta partida 
bat egitea. [...] Beste konponbide bat hau izango litzateke: Ez uztea 
inori patiora sartzen. Hiru ideia honek eman dizuet [...] (GE-DBH2-19) 

 
(7.34) Heldu zaigu bialdutako karta eta ez zaigu bat ere ona mutil harro horiek 

egiten dutena, kartan jartzen duen bezala proposamen bat egin dut, 
espero dut honekin zertxobait hobetzea haien eginkizun txar hori. [...] 
(GE-LH6-16) 

 
(7.35) [...] Hala ere, zuk pentsatu duzun patioaren banaketa hori, bi zona 

bereiztearena (baloia bai/baloia ez), ere ez zaigu gaizki iruditzen, baina 
bigarren aukerari dagokionez, hau da, txapelketak antolatzearen 
horrekin, ez gaude ados. [...] Egin dezakezuena da proposatu duzun 
bigarren aukera hori (txapelketena) moldatzea, [...] (GE-H-10) 

 

Azken adibidea helduen testu bati dagokio, eta ikusten den moduan, 
kasu honetan anafora kontzeptualak bestearen diskurtsoa laburbildu eta 
norberaren iritziaren abiapuntu bezala balio du. Ikasle gaztetxoen artean 
gutxiago aurkitzen dugu era honetako erabilera. 

 

 Sinonimo diskurtsiboak, hiperonimoak eta hiponimoak:  

Lehen esan bezala, sinonimoak berez ez dira anaforikoak, baina 
zenbaitetan sinonimo diskurtsibo moduan interpreta ditzakegun 
adierazpideak ager daitezke testuetan, hots, erabateko sinonimoak ez diren 
arren testuinguruan parekidetzat har daitezkeen hitzak.  

 
(7.36) [...] Automobila, alkilaturiko etxearen parean gelditu zenean, anai-

arrebak korrikan irten ziren maleten bila, irrika bizian baitzeuden 
bizileku hura ikusteko. [...] (NE-DBH2-13)  

 
(7.37) [...] Lehenik eta behin, ardi-esnea gatzatu egiten da. Hau da gatzatua 

bihurtu. Hau burutu ostean, mamiari, ura kentzen zaio, pote antzeko 
batzuetan sartuz eta aldi berean, mamia estutuz. [...] (AE- DBH4-13) 
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Hiperonimoek aurrekarian agertzen den termino partikular bat 
termino orokor baten bitartez berreskuratzen dute, eta hiponimoek 
aurrekarian agertzen den terminoa, termino partikular baten bitartez 
anaforizatzen dute. 

Izen-sintagma hauek guztiak artikuluarekin zein erakuslearekin ager 
daitezke. Hona hemen adibide bat: 

 
(7.38) [...]  Orain bai daudela beldurrez jota eta pertsona bat beraien atzetik 

korrika hasi da eta anai-arrebak korrika lehengo solairura igo dira. Biak 
gelaz gela doaz ea laban bat, mailu bat... edo dagoen gizonari jotzeko 
[...] (NE-DBH2-16) 

 

Adibide horretan gizonari adierazpidea pertsona bat sintagmaren 
hiponimoa izango da, adierazpide orokorra termino partikular batekin 
berreskuratzen baita, eta, aldi berean, aurrekariari buruzko informazioa 
gehitu eta zehaztu egiten da.  

 

 Nominalizazio homofonikoa:  

Segmentu nominal  batek ([Izena + artikulua], [Izena + erakuslea]) 
erreferente bihurtzen duenean aurreko esaldi batek adierazten duen 
prozesua, nominalizazio homofonikoa dagoela esango dugu. 
Horrelakoetan,  prozesuan agertzen den aditza aditz-izen bihurtzen da.  

 
(7.39) [...] Jadanik, bi ordu daramagu bertan sartuta eta bat-batean nire anaia, 

mareatuta, kotxea gelditzeko eskatu du. Geldiune horren ondoren 
lasaiago hartu dugu falta zaigun ordua. [...] (NE-DBH2-9) 

 

Adibidean dugun nominalizazio hori homofonikoa litzateke, gelditu 
aditza eta geldiune horren izen-sintagmaren esparru semantikoa berdina 
baita. Alde horretatik begiratuta, anafora leialaren sailekoa izango litzateke. 
Halere, ez du betetzen anafora leiala izateko aipatzen genuen 
baldintzetariko bat: aurrekaria sintagma mugagabea izatea. Hori dela eta, 
kontzeptualen multzoan sailkatzea erabaki dugu. 
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Horrelako nominalizazioak oso urriak dira narrazioetan, baina 
azalpenetan, aldiz, ugariagoak dira: 

 
(7.40) [...] Hurrengo pausoa, lirarekin gatzaturiko masa moduko hori nahastea 

litzateke jarraian berriro prentsatu eta zatikatu aurretik. Zatiak eginak 
daudenean, ontzietan sartu eta makina-prentsara eramango dira berriro. 
[...] (AE-H-4) 

 

(7.41) [...] Gatzatua sortzeko, hau da, gatzatua sortzen bada, horrek esan nahi 
du, apurtu egin dela eta apurketa hori “bandeja” antzerako tresna batez 
zapaltzen dute. [...] (AE-DBH4-3) 

 

 Adierazpide unibertsalak: 

Batzuetan, anafora kontzeptuala balore generikoa duen 
adierazpideren bat izan daiteke, esate baterako, berrartze neutroak edo 
unibertsalak. Adierazpide hauek ez dute anaforizatutako elementuari 
buruzko informaziorik gehitzen, ezta baloraziorik egiten ere. Horregatik 
esaten diegu neutroak. Gauza hori, Kontu horiek... bezalako adierazpideak 
agertuko zaizkigu anaforizatzailean.  

 
(7.42) Oporretako leku ugariak izanik, herri txiki eta bakarti batera joan behar 

ginen oporretan. [...] Baserritar paisaia zegoen alde guztietatik, leku 
horretako gazteak ez zuten guk ezagutzeko interesik erakusten. [...]  
(NE-DBH2-17) 

 

Baina batzuetan, gorago esan dugun bezala, izen-sintagmaren ordez, 
erakuslea bakarrik agertuko da. Kasu horretan erakusleak funtzio 
diskurtsiboa du.  Balore generikoarekin erabiltzen den adierazpidea da, eta 
zentzu horretan, Descombes-Dénervaud eta Jespersen-ek (1992) dioten 
moduan hiperonimo neutroa dela esan dezakegu. Elementu honek modu 
labur, erraz eta neutroan laburtzen du testuan aurretik edo atzetik agertzen 
den segmenturen bat. Horregatik, tankera horretako erakusleak anafora 
kontzeptualen artean sailkatu dira eta ez izenordainen artean.  

Dena dela, García Azkoagan (1999) ikusten genuen bezala, erabilera 
honek ez du beti bermatzen interpretazio egokia, eta horrelakoetan 
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aproposagoa dirudi aurrekariaren adiera izen baten bitartez 
kontzeptualizatzea. 

 
(7.43) [...] Denboraren poderioz belarrak etxea jaten hasita zegoen eta horren 

ondorioz teilatuan bazeuden zulo txiki batzuk [...]  (NE-DBH2-19)  

 

(7.44)  [...] Errioxako herri txiki hartan ez zegoen gauza handirik neska-
mutikoak dibertitzeko, Kepa eta Idoia hori ikusita etxe misteriotsu, 
abandonatu bat ikusi eta sartu egin ziren. [...] (NE-DBH4-1) 

 

Horrelako berrartzeak oso ohikoak dira azalpen-testuetan, aurretik 
aipatzen den prozesuari erreferentzia egiteko: 

 

(7.45) [...] daukagun esne guztia ontzi batera botako dugu. Bertan dagoenean, 
ikerketa batzuk egin eta gatzapen prozesura igaroko gara. Horretarako 
gatzaria botako diogu ontzian daukagun esneari. Denbora bat pasatuta, 
nahiko gatzatua dagoenean, zatitan banatuko dugu eta zati hauei, 
banan-banan, esne-ura kendu beharko zaie. Hori egindakoan beste 
ontzi txikiagoetan sartu behar dira. Eta hauek geroxeago atera egingo 
ditugu, daukaten zapia kendu eta berriro sartuko ditugu. [...] (AE-
DBH2-9) 

 

Sarritan, erakusleak segmentu nominal bat anaforizatuko du: 

 

(7.46) [...] Paretetan beraienak ez ziren itzal batzuk ikusten ziren, hauek 
denbora guztian mugitzen ari ziren hegan egongo balira bezala. [...] 
(NE-DBH4-1) 

 

 Horrelakoetan zalantza sortzen zaigu: non kokatu elementu hauek? 
Izenordainen artean edo anafora kontzeptualen artean? Gure ustez, kasu 
honetan ere, berrartzea (7.44) eta (7.45) adibideetakoa bezain neutroa da. 
Oraingoan, aurrekoan baino segmentu txikiagoa berreskuratzen da, baina 
aipatutako adibideetan betetzen zituen funtzio berberak mantentzen ditu 
anaforizatzaileak. Arrazoi horrengatik izenordain erakusle hauek ere 
anafora kontzeptualen artean sailkatu ditugu. 
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 Erreferente ebolutiboa duen anafora: 

Batzuetan, sorburuan dagoen erreferenteak izadiak edo artifizialki 
eragindako eraldaketaren bat jasan dezake, aurrekaria eta 
anaforizatzailearen izaera ezberdinduz. Horrelakoetan, anaforak erreferente 
ebolutiboa duela esango dugu. 

Narrazioa testu genero egokia da erreferente ebolutiboa duten  
anaforak erabiltzeko, halere, bakarra da corpusean agertzen zaigun kasua. 

 
(7.47) Baziren behin bi anai-arreba Mikel eta Maite izenekoak, [...] Bazkal 

orduan bere auzo-lagunen etxera joan ziren, han bi pertsona bizi ziren, 
baina bat gaztea zen. Bazkaldu ostean anai-arrebak mutiko berriarekin 
paseotxo bat ematera joan ziren, [...] Gaua iristerakoan, Mikelek 
argazki kamara hartu eta etxe misteriotsura joan zen ikusitakoa 
demostratzera. [...]. Une hartan norbait ikusi zuen eta ezkutatu egin zen. 
Etxera sartu zen, eta orroka hasi zen, ilea irten zitzaion eta arropa txiki 
geratu. Bost minutu geroago berriz lehen zegoen modura bueltatu zen, 
eta Mikelek bere adiskidea zelaz ohartu zen. Otso gizona etxetik irten 
zenean, mutikoari, Mikeli argazki kamera erori zitzaion eta bestea 
norbait zegoenaz ohartu zen. [...] (NE-DBH2-18) 

 

Eraldaketak eten gabekoak dira prozesuak deskribatu edo azaltzen 
direnean. Ondorioz, corpuseko azalpenetan Idiazabalgo gazta nola egiten 
den azaltzen denean, esneak gazta bihurtu arte jasaten duen hainbat 
itxuraldaketa adierazten duten adierazpideak agertuko dira: esnea → 
mamia → masa → gazta. Kasu horietan guztietan Apothéloz-entzat 
(1995b) nominalizazio eragiketen aurrean egongo ginateke, eta anafora 
kontzeptualen multzoan sartuko genituzke nominalizazio eragiketa horien 
bitartez agertzen diren adierazpide anaforizatzaileak: 

 
(7.48) [...] Lehenengo ardi-esnea bilduko da, biltzean gaztandegira eraman 

behar da. Gero ontzi handi batera botako dugu esnea bertan gatzatu 
egin behar da esnea. Lirarekin mamia zatitzen da, [...] (AE-DBH2-16) 

 

Anafora kontzeptualen atal honetan ikusi dugun moduan aurrekari 
baten berrartzeak, sarritan, gertaera anaforikoa bera ere gainditzen du. 
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Subjektu batek aurrekari bat beste izendapen batekin berreskuratzen 
duenean, agerian jartzen da enuntziatzailearen subjektibotasuna; azken 
batean, hitz berriak subjektu horrek aurreko segmentuan agertutakoa  nola 
baloratzen duen islatzen du. Izendapen berak beste egoera batean eta beste 
subjekturen baten ahoan balore ezberdina izan zezakeen. Bestalde, 
Combettes-ek (1988) dioen bezala, nominalizazio4 batzuek ekarpen 
handiagoa egiten diote testuinguruari beste batzuek baino. Horrela, 
sinonimo diskurtsibo batek ez du gauza handirik gehituko, eta alde 
horretatik ordezkapena izango da, eta izenordain erakuslea ager daiteke  
bere lekuan. Bestalde, nominalizazioa testuan agertu den enuntziatu batean 
gainean egin daiteke, informazio berririk eman gabe,  edo informazioa 
gehituz eta predikatu erabat berria sortuz. Funtzionamendu horrek agerian 
jartzen du anaforaren izaera diskurtsiboa. 

 

 

 

7.3. BESTE ADIERAZPIDE ANAFORIKO BATZUK 
 

Beste adierazpide anaforiko batzuen sailean beste multzoetan lekurik 
ez dutenak sartu ditugu. Berezko ezaugarriak dituzte, eta izaera 
ezberdinetako adierazpideak aurkituko ditugu hemen.  

 

a) Adberbioak: 

Hainbat adizlagunek balore adberbialaz gain badute balore anaforiko 
garbia testuetan. Corpuseko narrazioetan oso ugariak dira funtzio 
kohesiboa duten leku adberbioak. Multzo honetan sailkatu ditugun 
adberbio gehienek aurretik aipatutako leku bati egiten diote erreferentzia.  

Kanpoan uzten ditugu Alberdi eta Sarasolak (2001: 280) testuko 
barne erreferentziaren adierazle moduan sailkatzen dituztenak: Lehen esan 

                                           
 
4 Nominalizazioa: aurreko enuntziatu zatiren bat edo enuntziatu osoa sintagma nominal baten bitartez 

berreskuratzea. Nominalizazio hitza erabiltzen dugunean ez gara, beraz,  aditz-izenen erabileraz soilik 
ari. 
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dugun bezala..., gero aipatuko dugu..., gorago aipatu dugun bezala..., 
beherago mintzatuko gara honetaz..., geroago aipatuko dugun bezala.... 

Adberbio hauek ez lukete lekurik izango guk kohesioarentzat eman 
dugun definizioaren barruan, adierazpide horiek proposizio-egiturak 
kateatzen baitituzte eta ez proposizioen egituretako osagaiak. Horren 
arabera, beraz, testu-antolatzaileak lirateke. 

Corpuseko narrazioetako adizlagun ugarienak bertan, bertatik, 
bertara, bertako bezalako formak dira, hirugarren graduko erakuslearen 
forma indartuari (bera-ri) dagozkion adizlagunak.  Normalean, aurretik 
aipatu berri dagoen leku bati erreferentzia egiteko erabiltzen dira, eta ez 
dute interpretazio arazorik sortzen ikasleen testuetan. 

Oso gutxitan agertzen zaigu hemen, hor, han bezalako aditzondoak. 

 
(7.49) [...] heldu zirenean liburu ezkutu batzuk ikusi zituzten gela ilun eta 

txiki batean. Jendea zegoen barruan eta armekin zeuden. Bertako 
jendea joan zenean barrura sartu ziren oso liburu garrantzitsuak bilatu 
zituzten bertan. [...] (NE-DBH4-4) 

 
(7.50) [...] Azkenean heldu zen irteteko eguna, goizeko seietan, kotxea hartu 

eta  Kouuola alde batera utzi zuten, aspertuta zeuden hango bizitzaz,  
[...] (NE-DBH4-2) 

 

Zalantzazko kasuen artean barruan, barrura adberbioa dugu. 
Adierazpide hori bi adieratan interpreta daiteke: izen bezala (barneko 
aldea) edo adizlagun bezala (zerbaiten barruan). Lan honetan adberbioen 
artean kokatzea erabaki dugu, agertzen denean, adiera horrekin ulertu 
baitugu.  

Horrela moduzko adberbioa ere oso ugaria da, batez ere gutunetan. 

 
(7.51) [...] Txomin oinez zihoan eta bat-batean zulo batera erori zen. 

- Lagundu, lagundu! .- esaten zuen Txominek 
Baina Jokinek ez zuen sinesten. 
- Ez dizut sinesten .-esaten zuen Jokinek 
Azkenean sinetsi zuen eta anaiari atera zion zulotik. 
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- Horrela ikasi duzu ez bromarik egiten .- esan zuen Jokinek. [...] (NE-
LH6-1) 

 

Elkarrizketaren testuinguruan adierazpide hori deiktikoa izango 
litzateke, baina lehenengo eta bigarren pertsonako izenordainen kasuan 
bezala, anaforiko moduan interpretatu dugu narrazioaren testuinguruan, 
horrela adierazpideak aurretik deskribatutako egoerari egiten baitio 
erreferentzia. Adberbio horren balore anaforikoa garbiago ikusten da 
hurrengo adibidean: 

 
(7.52) [...] Ander nigana hurbildu eta hurrenean zegoen irlatxo batera igerian 

joateko proposatu zidan; eta horrela egin genuen.[...] (NE-DBH4-7) 

 

Adibide horretan horrela-k aurretik esandakoa (igerian joan) 
berrartzen du, eta era sinple baina eraginkorrean zehazten du gauzak 
aurretik aipatutako modu horretan egin zirela eta ez beste era batera. Gauza 
bera hurrengo adibidean: 

 
(7.53) [...] Lehenik eta behin, gatzatua egiten da, eta horretarako esneari 

gatzaria botako zaio, honela esnea gogortu egingo da. [...] (AE-H-10) 

 

(7.54) [...] gure ikastetxean gelaka kirol batzuk aukeratzen ditugu patioan egin 
daitezkeenak. Nahi dutenak apuntatu egiten dira eta gelaka taldeak 
egiten dira, eta horrela kirolak aldatuz. Zuen ikastetxean berdina egin 
dezakezue eta horrela denok entretenituta egongo dira. [...] (GE-
DBH2-16) 

 

Dena dela, gogora dezagun erakusleetatik eratorritako horrela / 
honela adierazpideak, honegatik / horregatik / hargatik bezala, antolatzaile 
ere izaten direla; kasu horretan, koma bat eramaten dute atzetik eta 
diskurtso sartzaile gisa funtzionatzen dute. Gaztetxoen testuetan, baina, 
zaila da asmatzen; gehienetan ez dute komarik erabiltzen, eta ohikoena 
balore adberbialarekin erabiltzea bada ere, hainbatetan horrela antolatzaile 
bezala erabiltzen dela esan daiteke. Dena dela, multzo honetan balore 
adberbiala dutenak sartu ditugu soilik. 
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b) Elipsia: 

Anafora leial eta ez leial horietatik at, utzi dugu elipsiaren kasua. 
Egile batzuek anafora zero deitzen dioten honen kasuan, berrartzea leiala 
da, alabaina, ezin dugu esan erreferentziakidetasuna dagoenik, 
anaforizatzailearen lekuan Ø agertuko baitzaigu. 

Testuan ezaguna den elementuren bat berriro aipatu beharrean isildu 
egiten dugunean, elipsia agertzen da. Asko dira isil daitezkeen elementuak. 
EELra (2001: 284) jotzen badugu hainbat adibide aurkituko dugu: 

i) Pronominalizazioa: erakusleak izenordain gisa erabiltzen 
ditugunean izenaren elipsia egiten dugu:  

 
(7.55) Bere konturako langileek ere badute sindikatzeko eskubidea. Baina 

(langile) hauek ezin dute sindikatu berria sortu... 

 

ii) Errepikapen inplizitua: horrelakoetan ere elipsia egon daiteke:  

 
(7.56) Artikulua bi ikertzaileen artean idatzi dute. (Artikuluaren) Eranskina, 

berriz, bietako batek egin du. 

 

iii) Adjektibazioa: izena isildu ondoren, izenlaguna nahiz 
izenondoa gera daitezke agerian:  

 
(7.57) Eskubideak ekonomikoak edo sozialak izan daitezke. (Eskubide) 

Ekonomikoak alde batera utziko ditugu oraingoz... 

 

Dena dela, adibide horien azpiko egituran elementuren bat isildu dela 
onartu arren, lan honetan berrartze horiek ez ditugu sailkatu elipsiaren 
barruan. Lehendabizikoaren kasuan erakuslea hiperonimo neutroa izango 
litzateke guretzat, eta anafora kontzeptualen sailean agertuko litzateke. 
Bigarren adibideari dagokionez, guretzat asoziazioa egongo litzateke, 
eranskinak erreferentzia zeri egiten dion azaltzeko artikulua lexemara jo 
behar dugulako, eta munduari buruz dakigunak lagundu egiten digulako 
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interpretazio hori egiten. Eta hirugarren kasuan, artikuluari emango 
genioke balore anaforikoa, aurrerago azalduko dugun moduan. Erabilera 
horietan guztietan, elipsia ez da erabatekoa, zeharkakoa baizik.  

Gure corpusari dagokionez, erabateko elipsiak bakarrik hartu ditugu 
kontuan: 

 
(7.58) [...] iaz ez baikinen oporretara joan, baina ez du axola nahiko abentura 

izan genuen nik eta nire arreba bikiak, Nerriberritz-a joan ginen. Inork 
ez du herri hau ezagutzen, edo ezagutzekotan oso gutxiki. Nik Ø 
(=herria) non dagoen argituko nizuen baina sekretua da guk, 
kasualitatez aurkitu genuen Ø (=herria), zorionez edo zoritxarrez, baina 
kasualitate hutsez. Andaluziara gindoazen oporretara, baina bidean 
autoak botata utzi gintuen, autopistan, hilda zirudien autopista hark, ez 
zegoen inongo autorik, noizean behin kamioiak pasatzen ziren baina 
aurkako norabidean. Inor ez zela ageri eta,  Ø (=gu)  Ø (=autoa) 
bultzaka hasi ginen irteera ez baitzegoen urrun. Bultza eta bultza 
herrixka batera heldu ginen,  Ø (=herrixkak) apenas bost etxe zituen 
[...] (NE-DBH2-2) 

 

Muga bat ere badu elipsiak: distantziarena. Aurrekaritik gertu baldin 
badago ez dugu inolako arazorik izango elipsia interpretatzeko, baina oso 
urruti baldin badago testuaren kohesioak huts egingo du. 

Euskara pro-drop hizkuntza denez, subjektua eta osagaiaren gauzatze 
fonetikoa aukerakoa da; ondorioz, elipsia asko erabiltzen den baliabidea da, 
indar kohesibo handia baitu. Ingelesez edo frantsesez izenordaina 
beharrezkoa dugu, baina euskaraz, gehienetan, elementu hori inolako 
arazorik gabe ezaba dezakegu testuaren ulergarritasuna murriztu gabe. Are 
gehiago, badirudi batzuetan beharrezkoa dela testua egokitzat har dezagun.  

 

c) Artikulua eta erlatiboa: 

Artikuluaren funtzio nagusiena determinatzaile izatearena da, baina 
zenbaitetan, izan dezakeen balore anaforikoarekin azaltzen da. Hori da 
adibide honen kasua: 
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(7.59) Jon eta Leire kostaldeko herri txiki batera joan ziren udako oporrak 
igarotzera. Oso herri polita zen, antzinakoa izango balitz bezala [...] 
(NE-DBH2-1) 

 

Hemen elipsia baldin badago ere, artikuluak ahalbidetzen du 
ezkutuan dagoen erreferentea zein den ebazten, asoziazio bidezko 
anaforetan gertatzen zen bezala, artikuluak jartzen baitigu harremanetan 
aurrekariarekin. Anaforizatua eta anaforizatzailearen artean asoziaziozko 
harremana dagoenean, horietako adierazpide bakoitzean agertzen diren 
elementuek bi errealitate ezberdinei egiten diete erreferentzia, eta 
anaforaren ebazpena zeharkakoa da. Adibidearen kasuan, aldiz, artikuluari 
esker isilean gorde daitekeen elementua eta aurrekarian agertzen dena 
berdinak izango dira, eta anaforaren ebazpena zuzena izango da. Alde 
horretatik, artikuluaren bidez egindako berrartzeak anafora leialen 
sailekoak lirateke. 

Gauza bera gertatzen da artikulua erlatibozko esaldi bati atxikita 
dagoenean, hurrengo adibide honetan bezala: 

 
(7.60) [...] Orain bakarrik falta zen jakitea nor zen etxe hartara joaten ziren 

denei ziria sartzen ibiltzen zena. Sartu ziren etxe hartako gela batera eta 
sartze hutsarekin txantxak egiten zituen gizona aurkitu zuten kasualitate 
hutsa izan zen gizon hark jendeari esango zielakotan eta jadanik 
misterioa argituko zelakoan anai-arreba biak hil eta etxe sarrerako atean 
biak zintzilik ipini zituen. [...] (NE-DBH2-11) 

 

Alberdi eta Sarasolaren liburuan (2001: 199) horrela jasota agertzen 
da perpaus erlatiboaren azalpena:  

 “Perpaus erlatiboak funtzio adjektibala duten perpaus menderatuak 
dira. Izenlagunen moduan agertzen ohi dira, eta haien ezaugarria da 
barnean badutela izen bat izen ardatzaren erreferentzia duena, eta euskaraz 
komunzki agerian ezin ager daitekeena.  

Perpaus erlatiboa IS baten barruan txertatuta ageri den elementua 
dugu; zehazkiago mintzatuz,  izen-sintagmaren ardatza den  izena 
modifikatzen duten osagaietako bat da perpaus erlatiboa. [...]” 
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Goiko adibidean ibiltzen zena esatean izenlagunari dagokion izena 
isilean gelditu da, eta (7.61) adibidean moduan, erreferentzia –a artikuluari 
esker betetzen da. 

Gauza bera gerta daiteke izen erlatibatuari –eko atzizkia eransten 
zaionean denbora adierazteko: 

 
(7.61) [...] Guk, herriko zaharrenarengana jo dugu eta berak esan digunez, 

herrian gertatutako istorio bat da, herrira lapurrak etorri zirenekoa da, 
lapurrak herriko erregeen etxera joan ziren festa bat zegoenean eta 
lapurtzeko asmoz, bertan [...] (NE-DBH2-9) 

 

Baliabide hauek, dena dela, oso urriak dira ikasleen testuetan. 

 

d) “Ere” partikula: 

“Ere” lokailuak balore kohesiboa izan dezake. Horrelakoetan, 
“zabaldu egiten du perpausaren erreferentzia mundua.  “Ere” lokailua ageri 
zaigun bakoitzean suposizio egin behar dugu, beraz, perpaus horren 
erreferentzia munduaz [...]” (EEL: 287) 

Ikus dezagun adibideren bat: 

 
(7.62)  [...] Nire ustez neskak eta mutilak txandaka irtetea litzake erremediorik 

onena baina beste batzuk ere proposatuko dizkizut. [...] (GE-LH6-8) 

 

Adibide horretan ere-k adierazten digu hainbat proposamen daudela, 
batzuk dagoeneko egin direnak, eta beste batzuk jarraian etorriko direnak. 

 

 

 

7.4. ANAFORIKOAK EZ DIREN KOHESIOGILEAK 
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Multzo honetan berez anaforikoak ez direnak, baina narrazioetan oso 
paper kohesiogile garrantzitsua duten adierazpideak bildu ditugu: izen 
bereziak. 

Izen bereziak zuzenean izendatzen du bere erreferentea. 
Maingueneau-k (1998: 61) gogorarazten digun moduan, izen bereziak ez 
du bereizten subjektu bat izen berdina duen beste subjektu batengandik. 
Horregatik, une jakin batean norbaitek izen hori erreferente bati ezarri 
behar zaio ezinbestean. Gauzak horrela, izendapen mota honi ez zaio balore 
anaforikorik aitortzen. Dagoeneko gorago aipatu dugun moduan, izen 
bereziak erreferentziarekiko autonomoak direnez Kleiber-entzat (1988, 
1994) ez dira anaforikoak, adierazpide horiek zuzenean lot baititzakegu 
erreferentearekin. 

Corpuseko narrazioetan oso ugariak dira izen bereziak. Kontsignan 
emandako pertsonaiei izen berezien bitartez egiten zaie aipamena sarri 
askotan. Ikasle askok pertsonaiak aurkeztu eta, ondoren, izenen bat jartzen 
diete. Behin hori egin eta gero, pertsonaia horiek zuzenean aipatzen dira 
behin eta berriro bakoitzari jarri zaion izen bereziaren bitartez. Horri esker  
jakin dezake irakurleak nori buruz  hitz egiten ari den egilea, edo nori 
esleitu behar zaizkion narrazioan kontatzen diren gertakizunak. Alde 
horretatik, bada, gaiaren jarraitasunean eragiten du, eta horrenbestez, 
funtzio kohesiogilea ere baduela esan dezakegu, azken batean,  proposizio 
barneko elementuen arteko loturak bizirik mantentzen laguntzen baitu. 

Izen bereziek, beraz, testuaren kohesioan eragiten baldin badute ere, 
eta pertsonaiaren bat aipatzen den bakoitzean erreferentziakidetasunezko 
sareak sorrarazten dituzten arren, berez ez dute izaera anaforikoa, 
horregatik ezin ditugu sartu goian aipatutako multzoetako adierazpideen 
artean. 

Narrazioetan beti agertzen da pertsonaiaren bat eta harekin lotutako  
ekintza edo gertakizun batzuk. Guk emandako kontsignaren arabera, 
narrazioaren protagonista nagusia hainbat abentura bizi duen anai-arreba 
bikote bat da. Kontakizunen hasieran pertsonaia hauek bikote gisa aipatzen 
dira, eta hainbat ekintzatan bikote moduan hartzen dute parte, baina 
narrazio gehienetan pertsonaia nagusi horien banaketa gertatzen da, eta 
“aktante” bakoitzari ekintza ezberdinak esleitzen zaizkio. Horrela, 
narrazioan zehar pertsonaia biak hainbatetan elkarri lotuta aipatzen baldin 
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badira ere, beste askotan, bikotekide bakoitza bakarrik edo bananduta 
aipatzen da, eta batak besteak baino protagonismo handiagoa hartzen du. 
Hori dela eta, berrartzeen artean bikoteari zein anai-arrebatariko bakoitzari 
erreferentzia egiten dioten adierazpideak aurkituko ditugu. Ondorioz, hiru 
erreferentzia kate agertuko dira protagonistentzat. 

Corpuseko ipuinetan hain ohikoa den pertsonaien banaketa horrek 
eragin handia du testuen kohesioa eraikitzeko orduan. Pertsonaiak 
berrartzeko orduan anaforikoak diren adierazpideekin batera, anaforikoak 
ez direnak aurkituko ditugu. Horien artean daude izen bereziak. 

Ia ipuin guztietan izen bereziaren bitartez izendatzen dira 
pertsonaiak, baina izendapen hori ez da bat-batekoa, aurretik azalpen txiki 
bat dago irakurleak jakin dezan nori atxiki behar zaion izen berezi bakoitza. 
Adibidez: 

 
(7.63) Bazen behin baziren familia bat; aita, bi anaiak eta ama.  Anai bat Jokin 

zuen izena eta besteak Txomin, Jokinek 8 urte zituen eta Txominek 5. 
[...] (NE-LH6-1) 

 

Izen berezien erabilera oso erosoa da idazlearentzat, oso bide zuzena 
eta laburra baita nori buruz hitz egiten ari den adierazteko. Erabilera horrek 
eragina du pertsonaiak berreskuratzeko erabil daitezkeen beste adierazpen 
anaforikoetan, izen berezien erabilera handia izatean bestelako 
adierazpideen erabilera derrigorrez izan behar baita txikiagoa. 

Izen berezien dentsitatearen berri emateko orduan, aurretik Txomin 
bezala izendatu den pertsonaia bat bigarren edo ondorengo aipamenetan 
berriz ere Txomin izendatuz agertzen bada, ez da errepikapena moduan 
kontatu; izen berezien agerpen guztiak izen berezien multzoan sartu dira 
errepikatuta egon edo ez egon. 

Azkenik, aipa dezagun izen berezien erabileraren beste ezaugarri bat. 
Protagonistei jartzen zaie izen berezia, bigarren mailako pertsonaiei, aldiz, 
ez zaie ia inoiz jartzen izen berezirik; bestalde, behin izen berezia aipatu 
ondoren, sarritan hori da pertsonaia berrartzeko edo izendatzeko erabiltzen 
den modu  bakarra.  
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7.5. ANAFORA EZOHIKOAK ETA GAIZKI ERATUTAKO 
BERRARTZEAK 

 

Zenbaitetan, anaforizatzailean agertzen den adierazpidearen 
egokitasuna zalantzagarria izan daiteke, horregatik eskaini diegu leku 
berezia anaforen multzoetatik kanpo. Askotan, zalantza horiek bat 
determinatzaileak eragindakoak dira. Hona hemen aurkitu ditugun arazo 
iturri batzuk: 

 

a) “Talde bat” → ”kide bat” tankerako berrartzeak (edo [+mugagabea] 
→ [+ mugagabea] berrartzeak): 

Multzo honetan bi kasu besterik ez dugu, baina aipatzekoak iruditu 
zaizkigu duten berezitasunagatik. 

Goian ikusten den bezala aurrekariko izen-sintagma mugagabea 
beste izen-sintagma mugagabe baten bitartez berreskuratzen da. Bigarren 
aipamen hori anaforikoa dela esan dezakegu, aurrekoaren bitartez 
interpretatu behar dugulako, baina ez ditu betetzen leialen artean 
sailkatzeko behar diren baldintzak, ezta ez leialen artean sailkatzeko behar 
direnak ere. Egoera bitxi honen eragilea aurrekarian agertzen den 
lexemaren izaera bera izan daiteke. Talde hitza singularra izan arren adiera 
plurala du, eta talde bat kide batek baino gehiagok osatzen duenez, posible 
da kide hitza anaforikoki interpretatzea. Halere kide hori subjektu berri 
bezala aurkezten da testuan, determinatzaile mugagabea erabiliz, baina ez 
dago beste aukerarik, artikulu mugatua erabiliz gero ezingo genuke 
interpretatu talde bat adierazpidearen bitartez. 

 
(7.64) [...] etxepean ijito talde bat bizi zen, hasieran, ez zen inor ohartu. 

Ostean Maitane bere anai Jonekin ikertzen hasi zen, hasieran ganbara 
goitik behera miatu zuten, ez zuten inor aurkitu ordea. Gero, sotoa 
arakatzea tokatu zen, arropa gutxi batzuk zeuden soilik. Beraiek, 
aurreko familiena izango zela pentsatu zuten.  
Beste egun bat igaro eta beste bat, baina beti zerbait desagertzen 
zitzaien. Behin, Jon ausartak, 10 mila pezetako paper bat utzi zuen 
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mahai gainean, egun osoa hau desagertzen ote zen ikusten egon zen eta 
mementu batean, mutil gazte bat sartu zen etxera. Dirua hartu eta alde 
egitera zihoala Jon atera zen ezkutalekutik eta bestea beldurtu zuen. 
Hau ikusirik, lapurrak pistola atera eta Jon hil zuen, gero etxetik buelta 
batzuk eman eta Maitane eta ama ere hil zituen.  [...]  (NE-DBH4-16) 

 

Talde hitzak funtzio biltzailea du eta kide bezala agertzen diren 
hitzek, aldiz, funtzio banatzailea dutela esan daiteke, eta banaketa horrek  
bigarren adierazpidea ere diskurtsoko objektu berri gisa aurkeztea eragiten 
du. Horrenbestez, eta kontuan harturik sailkapeneko beste inon ezin 
ditugula sartu, berezko multzo batean islatu ditugu horrelako kasuak. 

Mutil gazte bat esaten denean, gaizki eratutako berrartze baten 
aurrean egongo ginatekeela pentsa genezake. Sintaktikoki mutil gazte bat 
izen-sintagmak ez du inolako aztarnarik erakusten aipatutako aurrekari 
batekin lotu behar dugula adierazten duenik. Errazagoa da lapurrak 
sintagma mugatua mutil gazte bat adierazpidearekin lotzea, azken hori ijito 
talde bat sintagmarekin lotzea baino. 

Kontua ezberdina izango litzateke mutil lexemaren ordez ijito lexema 
agertu izan balitz, edo adierazpidea (ijito) taldeko mutil gazte bat balitz, 
edo tankera horretako adierazpideren bat. Aurrekariaren eta 
anaforizatzailearen arteko lotura testu zati osoa kontuan harturik bakarrik 
egin dezakegu, eta halere, egin beharreko ahalegin interpretatiboa oso 
handia da, eta testu osoa kontuan hartzera behartzen gaitu. Baina, Sperber 
eta Wilson-en (1986) bidea hartzen badugu, adierazpide hori 
interpretatzeko eskura dugun informazio esanguratsuenera jo behar dugu, 
eta urruti egon arren ijito talde bat adierazpidea da baldintza hori ondoen 
betetzen duena. Bestela, mutil gazte batek adierazpidea sorburu berri bat 
moduan interpretatuko bagenu, ijito talde batek adierazpideak ez luke 
zentzu handirik izango testu horretan. 

Hala eta guztiz ere, anaforizatzailearen forma kontuan harturik, 
arazoaren sorburuan taldeko hitzaren elipsia legoke, eta ez horrenbeste 
determinatzaile mugagabearen erabilera.  

Ezohiko berrartze hau beste adierazpide anaforikoen multzoan 
sailkatu dugu. 

Hurrengo adibidean ere [+ mugagabea] → [+ mugagabea] motako 
berrartzea dugu, baina azalpena ezberdina litzateke. 
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(7.65)  [...] Pixka bat barrurago sartu zirenean anai arrebetako batek goiko 

sabaia ukitu zuen eta hegazti antzeko bat ukitu zuela iruditu zitzaion eta 
bat-batean izugarrizko sagu-zahar talde bat pasatzen hasi ziren 
etengabe gelditu ere egin gabe. Anai-arrebak makurtu egin ziren 
animalia horien kolperik jaso ez izateko, [...] (NE-DBH2-11) 

 

Lehendabiziko aipamenaren determinatzaile mugagabea ongi 
erabilita dago. Diskurtsoan oraindik ezaguna ez den objektu bat aurkezteko 
balio du bat determinatzaile mugagabeak. Bigarren aipamenekoak, aldiz, 
zalantza eragiten digu. 

Testuinguru horretan izugarrizko sagu-zahar talde bat adierazpidean 
ez da beharrezkoa bat artikulu mugagabea eranstea. Horrela egitean, 
badirudi erreferente berri bat sartzen dela testuan. Horregatik, (7.66) 
adibideko kasua adierazpide anaforiko ezohikoen artean sartu dugu. 

Ikus dezagun  zer gertatzen den hurrengo adibidean: 

 

(7.66) Ba ziren behin bi anaia herri txiki batean bizi zirenak. Anaia bat oso 
ausarta zen [...] 

 

Kasu horretan ipuineko protagonistak batera aurkeztu dira, baina 
narrazioaren une jakin batean banandu egiten dira. Banaketa hori islatzen 
da  bi anaia aurrekari pluralaren berrartzean.  

Bi anaia sintagma nominal pluralak koordinazio mugagabea balitz 
bezala funtzionatzen duela esan genezake: “anaia bat eta anaia bat”, biak 
gizonezkoak, baina biak indibiduo ezberdinak. Bien artean dagoen lotura 
familiarrak ahalbidetzen du izen-sintagma koordinatuak izango liratekeen 
horiek izen plural batean biltzea.  

Corblin-ek esaten duenari jarraituz (ikusi Kleiber 1986a: 77) bi anai 
ez dira bi erreferente berri, bi elementuz osatutako bat baizik. Ondorioz, 
multzo erreferentzial horren kide bati erreferentzia egitekotan zeharka 
besterik ezin zaio egin. Artikulu mugatuak, gizabanako jakin bati egiten 
dionez erreferentzia, hura zeharka izendatzen du eta ebaluazio baldintzetara 
bidaltzen gaitu. 
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Izen plural horrek eta koordinazio mugagabeak funtsean izaera 
berdina dutela onartzen badugu, artikulu mugatuaren bitartez bakarrik 
berreskuratu ahal izango genuke bi anaia aurrekaria (Kleiber 1986a: 76). 

Horrek baztertu egiten du bat determinatzaile mugagabearen 
erabilera, eta alde horregatik, anai bat adierazpide anaforizatzailea gaizki 
legoke mugagabea delako. Baina bestalde, anaia bat (edo anaia bata) 
esatean egiten den identifikazioa gehiegizkoa izan daiteke, hau da, arreta 
erreferentziala handiegia litzateke, eta horrenbestez,  horren erabilera 
desegokia litzateke. Ondorioz, geratzen zaigun aukera bakarra da 
izenordaina ardatz duen izen-sintagma mugatuaren erabilera, euskaraz 
bata, bestea. Gauzak horrela, (7.67) adibideko anaforizatzailea gaizki 
eratuta egongo litzateke. Hala eta guztiz ere, EGLUra (1985: 164) jotzen 
badugu, adibide hau aurkitzen dugu: 

 

(7.67) Aita batek ba omen zituen bi seme eta bi alaba. Alaba bata handia 
omen zen eta bestea, ordea, txikia. 

 

Zalantzak zalantza, anaforizatuak aurrekariarekin duen erlazioaren 
izaera ez da aldatzen eta, horrenbestez,  berrartze hori anafora leialen artean 
sartu dugu. 

 

b) Ø →I + erakuslea edo Ø → I + artikulu mugatua: 

Gutunetan, maiz agertzen da determinatzaile erakuslea duen izen-
sintagma lehendabiziko aipamenean, baita artikulu mugatua duen izen-
sintagma ere. Izendatzen duten elementua ezaguna balitz moduan tratatu 
behar dela adierazten dute adierazpide horiek, baina aurrekaria, ordea, ez 
dugu testuan aurkituko (horregatik esaten dugu lehendabiziko aipamenak 
direla).  Ikus ditzagun hurrengo adibideak: 

 
(7.68) [...] Jaso dut zuen gutuna. Nik uste dut mutil horiek ez dutela hori 

egiteko eskubiderik. [...] Arauei dagokienez nik uste dut patioa handitu 
beharko litzatekeela [...] (GE-DBH2-10) 
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(7.69) [...] Zuen eskutitza irakurtzerakoan, guztiz identifikatuta aurkitu nahiz, 
lehen, guk ere arazo hau geneukan eta. [...] (GE-DBH4-2) 

 

(7.68) adibideko mutil horiek eta patioa adierazpideak edo (7.69) 
adibideko arazo hau izen-sintagmaren kasuan aurrekaria ez da agertzen 
zuzenean aipatuta, baina zuen gutuna, arauei dagokienez, zuen eskutitza 
irakurtzerakoan adierazpideek solaskidearen mundu diskurtsibora eramaten 
gaituzte, eta anaforizatutako elementuak mundu hori kontuan hartuta 
interpretatu behar direla adierazten digute. Adibideetan nabarmenduta 
agertzen diren adierazpide horiek diskurtsoaren unibertso sartzaile  
(Charolles, 1997) edo kategoria markatzaile (Larringan, 1999) moduan 
funtzionatzen dute, eta anaforizatuak diskurtso ingurune horretan 
interpretatu behar dira. Kontua da batzuetan anaforizatzailean 
determinatzaile erakuslea agertzen dela eta beste batzuetan artikulu 
mugatua, eta galbaheari begira hori oztopo da. Asoziazio bidezko anafora 
moduan interpretatu nahi baditugu, gogoan izan beharko ditugu 
determinatzaile mota bien artean dauden mugak (Kleiber, 1986, 1990, 
1999,...).  

Ondorioz, honela jokatu dugu: kotestuan nabarmendutako 
elementuren bat agertzen bada, eta ezagun moduan agertzen den 
adierazpidea, nahiz eta lehendabiziko aipamena izan, horren bitartez 
interpretatu ahal bada, erakuslea daraman izen-sintagma anafora 
kontzeptualen artean sartu dugu. Baina anaforizatzaile edo ezagun moduan 
aipatzen den sintagmak artikulu mugatua badarama,  asoziaziotzat hartu 
dugu. 

Hala eta guztiz ere, batzuetan gauzak lausoagoak izan daitezke. 
Hainbat testutan ezinezkoa da inolako inferentziarik egitea, ez dago 
modurik aurrekariren bati heltzeko, ez baita agertzen diskurtsora bidaltzen 
gaituen inolako elementurik. Hori gertatzen da, esate baterako, adibide 
hauetan: 

 
(7.70) Zuzendaritza agurgarria: Egia da mutilek egiten dutena errekreo 

orduetan ez dela legezkoa eta ikasleak kexatu egiten badira, arazo hau 
konpondu beharra dago. [...] (GE-DBH4-15) 
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(7.71) Kaixo lagunak: Ni San Frantzisko Xabierko ikasle bat naiz eta soluzio 
asko ditut arazo horrentzat. [...]  (GE-DBH4-17) 

 

Lehendabiziko adibidean lau erreferente aipatzen dira, eta laurak 
tratatzen dira ezagunak balira moduan. Aurretik, ordea, ez dago adierazpide 
horien interpretazio anaforikoa ahalbidetzen duen elementurik, eta 
adibidean testu osoa transkribatu ez dugun arren, atzetik ere ez dago 
horrelako elementurik. Gauza bera gertatzen da bigarren adibideko arazo 
horrentzat adierazpidearen kasuan. Aipatutako bi kasu horietan kotestuak 
ez digu laguntzen  interpretazioa egiten, baina bai, aldiz, kontestuak. 
Testuingurura jotzen badugu kontuan hartu beharko dugu testuak ekoizten 
diren leku soziala eta leku hori eskola denez, zilegi dirudi ikasleak, mutilak, 
errekreoak... bezalako erreferenteen agerpena, baina ez dirudi onargarria 
erreferente horiek testuratzeko modua. Kotestuaren barruan helmenean 
aurrekaririk ez badago, determinatzaile erakuslea zein artikulu mugatua 
daraman sintagma nominalen erabilerak planifikazio arazoak jartzen ditu 
agerian, testuaren hasieran ez baita egiten gaiaren edo helburuaren 
aurkezpenik. Dena dela, adierazpide horiek gaizki eratuta daudela kontuan 
izan arren, sailkapenean kokatzeko orduan, duten formari erreparatu diogu 
eta determinatzaile motaren arabera asoziaziozko edo anafora 
kontzeptualen artean kokatu ditugu. 

 

 

 

7.6. HAINBAT ONDORIO  
 

Zazpigarren kapitulu honetan ikusitakoaren arabera, anaforen 
azterketa ez da kontu erraza, ez behintzat galbahe bati begira egiten bada.  

Adibideen bitartez ikusi dugun moduan oso tankera ezberdinetako 
erlazio anaforikoak aurki ditzakegu, eta horien izaera ezberdina izan 
daiteke testu generoaren arabera.  Horrela, bada, oso zaila da fenomeno 
anaforikoa irizpide bakar batekin aztertzea, eta interpretaziorako irizpideak 
hain ugariak izanik, batzuetan ezinbestekoa gertatu zaigu bat baino gehiago 
erabili behar izatea. Ikusi dugun moduan, kasu batzuetan egokia den 
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azalpenak, beste batzuetan ez du balio. Halere, gure ikerlanaren helburua 
kontuan harturik galbahea osatzen duten adierazpide motak hobeto ezagutu 
eta irizpideak finkatzeko ahalegina egin dugu. 

Ondorioz, puntu hauek azpimarra ditzakegu: 

a) Narrazioetan, anafora mota sorburuaren izaerari lotuta dago. 
Pertsonaiak  edo bizidunak izenordainen eta izen berezien bitartez 
berreskuratzen dira bereziki, eta bizigabeak asoziazio bidezko 
anaforaren bitartez berrartzen dira oso sarritan. 

b) Izenordainen funtzioa behar diskurtsiboaren araberakoa izan 
daiteke. Esate baterako, narrazioetan erabil daitezkeen lehenengo 
eta bigarren pertsonako izenordainek balore anaforikoa izan 
dezakete. Erakusleek ere funtzio ezberdinak bereganatzen dituzte. 

c) Errepikapenaren zeregina ezberdina da testu generoaren arabera. 
Narrazioetan diskurtsoko objektua finkatu eta mantentzeko 
baliabide egokia da; azalpenetan, aldiz, errepikapenaren erabilera 
planifikazio arazoen adierazle izan daiteke; horretaz gain, lexiko 
faltaren edo kontzeptualizatzeko arazoak jar ditzake agerian. 
Arazoak aldatu egiten dira adinarekin. 

d) Estereotipoek eta solaskideek komunean duten jakintza multzoak 
eragin handia dute hiru testu generoetan agertzen diren 
asoziazioetan. 

e) Narrazioetan izen-kohesioa ondo eraikitzen da adin talde 
guztietan. Azalpen-testuetan eta gutunetan arazo gehiago 
nabaritzen da, batez ere ikasle gaztetxoengan; talde horretan 
testuen egituran eragiten duten erabilerak ikusi dira, esate 
baterako errepikapenen eta asoziazio bidezko anaforen kasuan. 
Lexikoa eta kontzeptualizatzeko gaitasunarekin  zer ikusia duten 
arazoak ere agertzen dira. Oro har, helduen testuak hobeak dira, 
baina talde honetan ere sinonimo eta ordezkatze lexikalekin 
lotutako hutsuneak daude. 

Laburbilduz, beraz, corpuseko testuetan erabiltzen diren adierazpide 
anaforikoen funtzionamendura hurbildu gara, eta horrekin batera hainbat 
behar didaktiko ere ikusi ahal izan dugu, batzuk erreferenteak testuan 
sartzeko moduarekin lotuta daude eta beste batzuk erreferentea testuan 
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mantentzeko moduarekin. Ez da nahikoa berrartzeren bat erabiltzea, forma 
guztiak ez baitira egokiak kasu guztietan, horretaz gain erreferentea noiz 
berrartu behar den jakiteak ere garrantzitsua dirudi, ahaztu gabe lexiko 
zabalaren jabe izateak hainbat arazo gainditzeko eskaintzen duen aukera. 
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8. Kapitulua 

 

 

 

 

 

AZTERKETAREN EMAITZAK ETA DATUEN 
INTERPRETAZIOA 

 

Bosgarren kapituluan zehaztu dugun galbahea berreskuratuz, 
kapitulu honetan adierazpide anaforiko bakoitzak adin-talde bakoitzean eta 
testu generoaren arabera duen banaketari erreparatuko diogu. 

Corpuseko 240 testuak aztertu ondoren (adin-talde bakoitzean 20 
narrazio, 20 azalpen-testu eta 20 iritzi-gutun), galbahean agertzen diren 
adierazpideen kopuru erlatiboa kalkulatu dugu lehen azaldutako moduan. 

Lehendabizi, taula batean erakutsiko ditugu azterketaren datuak, 
zifra guztiak ehunekoetan (%) adieraziz. Horrela, adin-taldeei eta testu 
genero guztiei dagozkien datuak bilduta eta alderatzeko moduan ikusi ahal 
izango ditugu. Ondoren, adierazpide anaforiko mota bakoitzak erakusten 
dituen banaketari eta bilakaerari behatuko diegu. Testu genero eta adin-
talde bakoitzean behatzen diren joerak aztertu, eta banan-banan datu horien 
iruzkina egingo dugu. Gero, aipatutako adierazpideen dentsitatean jarriko 
dugu arreta eta testuen luzera eta kohesiogileen kopuruaren artean loturarik 
dagoen aztertuko dugu. 
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8.1. GALBAHEKO ADIERAZPIDEEN AGERPENA, ORO 
HAR 

 

Corpuseko testu guztiak aztertu ondoren,  galbaheko adierazpideak 
identifikatu eta datu kuantitatiboen bilketari ekin diogu.  

Zifra horiek anafora mota bakoitzaren batez besteko kopuru erlatiboa 
adierazten dute. Kalkulua egiteko metodologiari eskainitako kapituluan 
zehaztu diren pausoak jarraitu dira; ehunekoetan agertzen diren zifrek, 
beraz, zera esan nahi dute: ehun hitzetatik zenbat adierazpide diren 
anaforikoak. Kalkulua, lehendabizi, testu ale bakoitzarentzat egin da, eta 
ondoren adin-talde bakoitzaren barruan testu genero jakin bati dagokion 
batez besteko kopurua atera da, hau da, adierazpide anaforiko bakoitzaren 
dentsitatea 

Hurrengo taulan islatu ditugu kopuru horiek. Bertan, multzo hauetan 
laburtuta eskaintzen da galbahea: anafora pronominalak, nominalak, beste 
adierazpide anaforiko batzuk eta anaforikoak ez diren beste kohesiogileak. 
Pronominalen artean era askotako izenordainak daude, baina xehetasunak 
aurrerago ikusiko ditugu. Nominalen artean hiru multzo nagusi bereizi dira: 
anafora leialak, asoziazio bidezkoak eta kontzeptualak, ahaztu gabe azken 
horien barruan forma ezberdinetako adierazpideak egon daitezkeela. Beste 
adierazpide anaforikoen artean elipsia, adberbioa, ere lokailua eta 
bestelakoen multzoak ditugu; azken talde honetan artikulua, erlatiboa eta 
anafora ezohiko batzuk  daude, baina hauen agerpena oso esanguratsua ez 
denez, kopurua batuta adieraziko dugu. Anaforikoak ez diren izen-
kohesiogileen artean izen bereziak sartu ditugu. 

Oinarrizko multzo horien barruan dauden adierazpideei buruzko 
datuak aurrerago ikusiko ditugu zehaztuta. 

Taularekin batera, grafiko batean islatu dira datuak, hor hobeto 
ikusten baita kohesiogileen banaketa.  

Dena dela, datu asko dira kontuan hartu beharrekoak, alde batetik 
adin-taldea eta testu generoaren parametroak ditugu, eta bestetik 
adierazpide mota ezberdinak. Informazioa ahalik eta modu garbienean 
ematen ahalegindu, eta adierazpide anaforikoak motaz mota hartu eta 
bakoitzaren erabileran agertzen diren joerak azalduko ditugu. 



 

 

 

8.1. taula: kohesiogile ezberdinen kopuru absolutu eta erlatiboak testu genero eta adin-talde bakoitzean 

 
Narrazioak Azalpen-testuak Iritzi-gutunak Kohesiogile mota 

LH6 DBH2 DBH4 H LH6 DBH2 DBH4 H LH6 DBH2 DBH4 H 

Anafora pronominalak 1,53 2,19 2,00 2,27 0,44 1,00 0,73 0,67 1,53 0,97 0,63 1,05 

Leialak 4,90 3,63 3,61 4,70 6,28 7,12 6,04 7,43 1,48 2,93 1,55 1,70 

Asoziazio 

bidezkoak 
2,74 2,85 3,44 2,98 0,00 0,27 0,34 0,27 4,95 3,97 4,20 4,90 

 

Anafora nominalak 

Kontzeptuzkoak 0,81 1,03 0,65 0,93 2,64 0,93 3,88 3,31 2,41 1,90 3,77 2,46 

Elipsiak 3,90 2,86 3,04 2,28 5,89 3,88 1,97 1,27 0,19 0,80 0,60 0,08 

Adberbioak 0,95 1,13 1,25 1,37 0,49 1,51 1,09 0,81 2,01 0,86 0,80 0,87 

“Ere” lokailua 0,33 0,22 0,50 0,40 0,23 0,14 0,22 0,29 0,71 0,38 0,46 0,21 

 

Beste adierazpide anaforiko 

batzuk 

Bestelakoak 0,05 0,08 0,02 0,13 0,13 0,22 0,16 0,29 0,10 0,24 0,42 0,08 

Anaforikoak ez diren 

adierazpideak 

 

Izen bereziak 
2,49 1,24 2,00 2,12 0,00 0,44 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Guztira 17,70 15,21 16,52 17,17 16,09 15,50 14,42 14,40 14,26 12,04 12,42 11,35 

 

 



 

 

 

 

8.1. grafikoa: kohesiogile garrantzitsuenen banaketa testu genero eta adin-taldearen arabera 
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8.2. ANAFORA PRONOMINALEN BANAKETA ETA 

BILAKAERAREN JOERAK 
 

Anafora pronominalak oso gutxi erabiltzen dira azalpen-testuetan eta 
iritzi-gutunetan. Narrazioetan, aldiz, oso ugariak dira. Beheko grafikoan 
ikusten den moduan, erabilera horrek garbi markatzen du narrazioen eta 
beste bi testu generoen arteko ezberdintasuna: 

  

8.2. taula: anafora pronominalen 
banaketa 

 
 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 1,53 2,19 2,00 2,27

Azalpen-

testua 

0,44 1,00 0,73 0,67

Gutuna 1,53 0,97 0,63 1,05

8.2. grafikoa: anafora pronominalen 
bilakaera 
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De Weck-ek (1991) azpimarratzen duen bezala, anafora 
pronominalen erabilera oso lotuta dago testu generoarekin. Narrazioa da 
testurik aproposena izenordainak erabiltzeko. Ekoizpen horietan kontatzen 
diren gertakizunak aktante protagonistei atxikitzen zaizkie. Aktante edo 
pertsonaia horiek izen-sintagma baten bitartez behin testuan aurkeztuta, 
hainbat aldiz aipatuko dira istorioan zehar, eta berrartze horiek oso maiz 
egiten dira izenordainen bitartez. Narrazioetan izenordainen funtzio 
nagusia subjektu tematikoa markatzea da, bereziki protagonistak bikote 
gisa agertzen direnean. Gogora dezagun, proposatutako istorioen 
protagonistak bi anai-arreba zirela, eta anai-arreba horiek batzuetan 
elkarrekin, bikote gisa, aipatzen direla eta beste batzuetan pertsonaia 
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bakoitza beregain bezala agertzen dela. Sarritan, bikoteak bereganatzen du 
pertsonaia nagusiaren papera, eta alde horretatik narrazioen subjektu 
tematikoa bikotea bera dela esan dezakegu. Bikotekideak bananduta 
hartzen duenean parte istorioan, edo beste era batera esanda, aktante 
bakoitzari gertakizun ezberdinak atxikitzen zaizkionean, oso ohikoa da 
bigarren aipamenetik aurrera izen berezia erabiltzea hura berreskuratzeko. 
Izenordaina, beraz, subjektu tematikoa bikotea denean erabiltzen da 
bereziki. 

Azalpen-testuei dagokienez, izenordainak oso gutxi erabiltzen dira, 
eta agerpen handiena hirugarren pertsonakoari dagokio. Izenordain hau 
erakuslearen itxuraren pean erabiltzen da gehienetan, eta bere funtzioa 
prozesuan parte hartzen duen subjektuari erreferentzia egitea da. 

Gutunetan ere gutxi erabiltzen dira anafora pronominalak. 
Pronominalizazioa testuan tematizatzen diren elementuen menpe dago, eta 
hizpide hartzen diren elementu horiek oso ezberdinak izan daitezke 
subjektu batetik bestera, gaia denontzat berdina izan arren bakoitzak era 
batera irudika dezakeelako ekoizpen egoera. Dena dela, testu hauetan ere 
izenordainak bizidunei erreferentzia egiteko erabiltzen dira beti.  

Garapenaren alderdiari begiratuz, azpimarragarria da izenordainek 
adinarekin duten bilakaera. Narrazioetan erabilerak gora egiten du 
adinarekin. 11 eta 13 urte bitartean erabilerak gorakada handia jasaten du, 
eta ondoren, nahiko egonkor geratzen da. Iritzi-estuetan, aldiz, joera 
aurkakoa da; ikasle gazteenak dira izenordain gehien erabiltzen dituztenak; 
13 eta 15 urtekoen artean jaitsi egiten dira, baina helduen taldean gora 
egiten du berriro. Azalpen-testuetan,  erabilerak gora egiten du 13 urtekoen 
taldean, eta aurrerantzean pixka bat jaitsi eta ondoren egonkor mantentzen 
da. 

Erreferentziaren garapena, edo, beste modu batera esatearren, 
aurretik aipatutako zerbaiten erreferentzia mantentzeko erabiltzen diren 
baliabideen garapena aztertu duten lanak gogoratzen baditugu, hainbat 
egilek (De Weck 1991; Hickmann 1980, 1984, 1987; Karmiloff-Smith 
1981, 1987; Wigglesworth 1990) funtzio anaforikoaren jabekuntza 
berantiarra defendatzen dute. Narrazio eta azalpen-testuetan ikusi ditugun 
joerek ere funtzio hori nahiko berandu bereganatzen dela erakutsiko lukete, 
eta gainera, 13 urte arte bilakaera dagoela esan dezakegu. Euskararen izaera 
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kontuan harturik, datu edo joera hori azpimarratzekoa iruditzen zaigu. Gure 
hizkuntza pro-drop izanik, ingelesa edo frantsesaren kasuan ez bezala, ez 
da beharrezkoa izenordainaren ekoizpen fonetikoa, horregatik garrantzitsua 
dirudi euskaraz sortutako testu enpirikoetan beste hizkuntzetan aurkitzen 
diren joera berdinak agertzea. 

Anafora pronominalen artean era askotako izenordainak erabiltzen 
dira, baina testu generoaren arabera, bakoitzaren agerpena ezberdina izango 
da. Batzuk, zenbatzaileak esaterako, narrazioetan soilik agertuko dira; izan 
ere,  protagonistei erreferentzia egiteko erabiltzen baitira beti. Elkarkariak 
oso gutxitan agertzen dira, eta batez ere, helduen taldean aurkitzen ditugu; 
ez dira inoiz agertzen azalpen-testuetan, eta iritzi-gutunetan gehiago 
agertzen dira narrazioetan baino. Zehaztugabe (nor, norbait, inor, ezer...) 
eta orokorrei (denak) dagokienez, erabilera handiagoa da gutunetan beste 
testuetan baino; gutunetan planteatzen den auzian pertsona asko daude 
inplikatuta, ez dago pertsonaia nagusia edo garrantzi handiagoa duen 
subjektu protagonistarik, eta izenordain horiek erabiltzen dira aipatutako 
pertsona multzoei erreferentzia egiteko. Banatzaile eta genitiboekin joera 
irregularragoak ikusten dira. 

 

8.3. taula: anafora pronominalen kopurua ehunekoetan 

LH6 DBH2 DBH4 HELDUAK Anafora 

pronominalak N1 A G N A G N A G N A G 
1. eta 2. 
pertsonako 
izenordainak 

0,18 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00

3. pertsonako 
izenordainak 

0,36 0,10 0,36 0,50 0,36 0,03 0,58 0,66 0,18 0,51 0,32 0,38

Genitiboak 0,62 0,18 0,00 0,96 0,29 0,29 0,75 0,03 0,20 0,84 0,30 0,10
Zehaztugabe 
eta orokorrak 

0,07 0,05 0,49 0,18 0,10 0,31 0,09 0,04 0,19 0,09 0,05 0,27

Elkarkariak 0,01 0,00 0,13 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,11 0,00 0,28

Zenbatzaileak 0,15 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00

Banatzaileak 0,14 0,10 0,55 0,07 0,25 0,31 0,01 0,00 0,07 0,14 0,00 0,03

Guztira 1,53 0,44 1,53 2,19 1,00 0,97 2,00 0,73 0,63 2,27 0,67 1,05

                                           
1N = narrazioa; A = azalpen-testua; G = iritzi-gutuna 
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Lehenengo eta bigarren pertsonako izenordainak, beste kapitulu 
batean aurreratu dugun moduan, funtzio anaforikoa izan dezakete, baina 
erabilera hori narrazioetan bakarrik agertzen da, eta beti pertsonaia nagusiei 
erreferentzia egiteko eta haien arteko solasaldietan. Beste izenordainen 
artean, taulan ikusten den bezala, hirugarren pertsonakoak eta genitiboak 
dira erabilienak. 

 

 

 

8.3. ANAFORA NOMINALEN BANAKETA ETA 
BILAKAERAREN JOERAK 

 

8.4. taula: anafora nominalen kopurua 
ehunekoetan 

 
 Narrazioa Azalpen-

testua 

Iritzi-

gutuna

LH6 8,45 8,92 8,84 

DBH2 7,51 8,32 8,80 

DBH4 7,70 10,26 9,52 

H 8,61 11,01 9,06  

8.3. grafikoa: anafora nominalen 
banaketa adin-taldeetan zehar 
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Dakusagun moduan, anafora nominalak oso erabiliak dira testu 
genero guztietan, baina  erabilera hori ugariagoa da azalpen-testuetan. 
Narrazioa testu genero egokia da era askotako adierazpideak erabiltzeko, 
eta izenordainen eta izen berezien erabilera handiak eragina du anafora 
nominalen dentsitatean. 

Azalpen-testuetan prozesuak kontatzen direnez, prozesu horietan 
gertatzen dena kontzeptuzko anafora baten bitartez nominalizatzen da 
sarritan. Ondorioz, anafora nominalen kopurua ere altua da. Anafora 
nominalen erabilera altu hau bat dator Sainzek (2002) aztertutako azalpen-
testuetan ikusitakoarekin. Gainera, testu hauetan, besteetan ez bezala, 
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agerian geratzen da adinetik adinera dagoen bilakaera. Adinak gora egin 
ahala izen-kohesiorako erabiltzen diren anafora nominalen kopuruak ere 
gora egiten baitu pixka bat.  

Gutunetan ere nominalizazioa da nagusi. Gero ikusiko dugun 
moduan, asoziaziozko anaforak dira horren eragileak.  

Anafora nominalen artean adierazpide multzo ezberdinak ditugu; 
jarraian, banan-banan ikusiko ditugu. 

 

 

8.3.1. Anafora leialak 

 

Oro har, anafora leialen kopururik handiena azalpen-testuetan 
agertzen da,  eta txikiena gutunetan. Azalpen-testuetan gai nagusi 
bakarraren inguruan antolatzen da informazioa, eta gai hori modu batera ala 
bestera bizirik mantendu behar da testu osoan zehar. Anafora leiala dirudi 
zeregin horretarako baliabiderik errazena, nahiz eta ez izan beti egokiena. 
Adin-talde batetik bestera testu genero bakoitzaren barruan gorabeherak 
dauden arren, ezberdintasunak ez dira oso handiak. Narrazioaren kasuan 
kopurua ia bat dator 11 urteko ikasleen eta helduen taldean; 13 eta 15 
urtekoak dira anafora leial gutxien erabiltzen dutenak. Iritrzi-gutunetan, 11 
eta 13 urte bitartean gorako joera nabari da, baina ondoren, erabilera jaitsi 
egiten da hurrengo adin-talde bietan.  

 

8.5. taula: anafora leialen banaketa 
 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 4,90 3,63 3,61 4,70

Azalpen-

testua 

6,428 7,12 6,04 7,43

Gutuna 1,48 2,93 1,55 1,70

8.4. grafikoa: anafora leialen bilakaera 
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Dena dela, eragileak eta ezberdintasunak non dauden jakiteko, 
adierazpide mota bakoitzaren erabilerari erreparatu behar diogu.  

 

8.6. taula: lexema berberaren 
errepikapenaren banaketa 

 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 3,56 2,67 1,84 2,09

Azalpen-

testua 

4,49 3,29 2,00 2,72

Gutuna 0,86 2,11 0,85 0,51

8.5. grafikoa: lexema berberaren 
errepikapenaren bilakaera 
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8.7. taula: errepikapen partzialen 
eta hedatuen banaketa 

 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 0,56 0,11 1,07 1,83

Azalpen-

testua 

1,37 3,41 3,49 3,82

Gutuna 0,46 0,39 0,69 0,70

8.6. grafikoa: errepikapen partzialen eta 
hedatuen bilakaera 
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8.8. taula: testu barneko 8.7. grafikoa: testu barneko erreferentziatze 
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erreferentziatze deiktikoaren 
banaketa 

 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 0,78 0,85 0,71 0,78

Azalpen-

testua 

0,42 0,42 0,56 0,89

Gutuna 0,17 0,44 0,00 0,48

deiktikoaren bilakaera 
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Narrazioetan errepikapena diskurtsoko objektu bizigabeen 
erreferentzia finkatu eta mantentzeko  erabiltzen da batez ere. 
Errepikapenaren bitartez gertaeren ardatzean dagoen objektua (etxe 
misteriotsua) zein den gogorarazten zaigu. Objektu horrek hedapen 
ezberdina izan dezake testuan zehar, eta hedapen hori objektua txertatuta 
dagoen kate anaforikoaren luzeraren araberakoa da. Errepikapenak ziurtatu 
egiten du berreskuratzen den objektua aurrekarian aipatutako bera dela; 
baina adina aurrera joan ahala, ikasleek narrazioak idazteko duten 
gaitasuna eta testu horien kohesioa eraikitzeko trebetasuna, areagotu egiten 
dela dirudi, errepikapen horiek hitzez hitzekoak izan beharrean elementu 
atributiboekin hornituta agertzen baitira.  

Azalpen-testuen kasuan, batzuetan, erreferentzia mantentzeko 
erabiltzen da errepikapena, eta horrelakoetan, aurretik gertuen dagoen 
segmentu edo enuntziatuan aipatutako elementuren bat berreskuratzen da. 
Baina beste batzuetan, errepikapena urrutirago doa eta prozesu baten 
ondorioz sortzen den gai edo produktuari  izena emateko erabiltzen da, hau 
da, testuaren hasieran aipatu den sorburua bukaeran errepikatu egiten da 
prozesuaren ondorioa izendatzeko: gazta → esnea →  mamia → gazta. 
Aurreko kapitulu batean ikusten genuen adibidean (6.6.) esaterako, gazta 
azalpenaren hasieran testuratzen zen objektua genuen, baina ondoren esnea 
→ gatzatua → zati hori bezalako anaforizatzaileak agertzen ziren, eta 
bukaeran, berriz agertzen zen gazta lexema prozesu guztiaren ondorio 
bezala. Kasu horretan errepikapenaren funtzioa ez da erreferentea 
mantentzea bakarrik, ziklo bat osatu dela adieraztea baizik. 
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Dena dela, aurreko kapituluan ikusten genuen bezala, azalpen-
testuen kasuan anafora leialek duten erabilera handia, batez ere 11 eta 13 
urteko umeengan, testu egokia ekoizteko zailtasunarekin lotuta egon 
daiteke, esaterako, esaldi bakoitzaren hasieran izenburuan testuratutako 
gaia edo objektua errepikatzen denean. Horrelakoetan, azalpena sekuentzia 
deskriptibo askeen bitartez egituratuta balego moduan agertzen zaigu. 

Gutunei dagokienez, anafora leialen artean errepikapenak dira gehien 
erabiltzen direnak. Diskurtsoko objektu berri bat izen-sintagma mugagabe 
baten bitartez aurkeztu ondoren (adibidez: txapelketa bat), errepikapenak 
erabiltzen dira objektu berri horren erreferentzia testuan zehar 
mantentzeko. Bilakaerari dagokionez, joera ezberdina antzematen da 
anafora leial motaren arabera, eta bilakaera kontrajarriak agertzen dira 13 
urteko ikasleen taldea beste taldeekin konparatzen badugu. Lexema 
berberaren errepikapenaren kasuan jaisteko joera ikusten da adinarekin, 
baina 13 urtekoen artean, aldiz, erabilera oso altua da; errepikapen 
partzialen eta hedatuen kasuan, oro har, joera igotzekoa da, baina 13 urteko 
ikasleek besteek baino gutxiago erabiltzen dute baliabide hau. 
Erreferentziatze deiktikoaren kasuan, 15 urtekoen taldean antzematen da 
joera kontrajarri hori. Bilakaera hori ez da erraza azaltzen, baina behar 
bada, talde bakoitzean izan den jarduera didaktikoarekin lotuta egon 
litekeela uste dugu. Bestalde, horrek erakutsiko luke ikasleentzat iritzi-
testua zailagoa dela besteak baino, izan ere, eskolan gutxiago landu izan da 
testu genero hau besteak baino. 

Narrazio eta azalpen-testuetan errepikapenak oso bilakaera antzekoa 
du. Kasu bietan, baliabide horren erabileraren jaitsiera nabarmena da adina 
aurrera joan ahala. Erabilera txikiena 15 urtekoen artean ikusten da; 
helduen taldean, aldiz, ez da mantentzen joera hori eta igoera txikitxo bat 
gertatzen da. Neurri batean, errepikapenen erabilerak egonkortzeko, edo 
nolabait esateko, bere lekura itzultzeko joera hartzen duela esan genezake, 
azken adin-talde bien arteko ezberdintasuna murriztu egiten baita, hots, 15 
urteko ikasleen eta helduen artean dagoen aldea txikia da. Hori ikusita, 
adina aurrera joan ahala, izen-kohesioa mantentzeko ikasleek beste 
baliabide batzuk bereganatzen dituztela pentsa dezakegu. 

Azalpen-testuaren kasuan, hitzez hitzeko errepikapenaren 
alderantzizko bilakaera gertatzen da errepikapena partziala edo hedatua 
denean. Adierazpide mota horien dentsitatea txikia da 11 urterekin, baina 
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izugarri hazten da 11 eta 13 urte bitartean, hortik aurrera, aldiz, igoera 
geldoagoa da. Badirudi 13 urterekin bereganatzen dutela umeek elementu 
atributiboak erabiltzeko gaitasuna, edo behintzat, elementu horiei etekina 
ateratzeko trebetasuna. 

Narrazioen kasuan ere igoera nabarmena da, baina 13 urtekoen 
taldeak inflexio puntua markatzen du, hemen benetan txikia baita 
adierazpide mota hauen erabilera. Ondoren, 15 urterekin eta heldutasunera 
arte gorako joera nagusitzen da.  

Gutunaren kasuan oso gutxi erabiltzen dira errepikapen mota hauek;  
erabilerak gora egiten du, baina oso aldaketa txikiarekin adin-talde batetik 
bestera. 

Joera bi horiek ikusita, esan dezakegu, beraz, 13 urte egin arte 
lexema hitzez hitz errepikatzeko joera agertzen dela, baina 13 urtetik 
aurrera ikasleak gauza direla erreferentziakidetasuna adierazten duten beste 
baliabide batzuk erabiltzeko.  

Testu barneko erreferentziatze deiktikoari (mamia → mami hori) 
dagokionez, erabilera handiena narrazioetan agertzen da eta txikiena 
gutunetan. Bilakaera dela eta, narrazioetan oso irregularra da; adin-talde 
batetik bestera dauden ezberdintasunak oso txikiak dira. 13 urte arte 
erabilerak gora egiten du, baina 13tik 15era behera egiten du, helduen 
taldean berriz ere gora egiteko. Talde batetik bestera dagoen aldea hain 
txikia izanik, agertzen diren joerak ezberdintasun indibidualek 
eragindakoak direla pentsa dezakegu, eta ez adinak eragindakoak. Bestalde, 
narrazioetan, umeak 11 urte dituenerako adierazpide mota hauen erabilera 
ondo finkatuta dagoela esan dezakegu; testu hauetan diskurtsoko objektuak 
nahiko konstante eta testu zati luzeetan mantentzeak erraztu egingo luke 
baliabide mota honen erabilera. 

Azalpen-testuetan helduak dira testu barneko erreferentziatze 
deiktikoa gehien erabiltzen dutenak. Erabileraren bilakaerari dagokionez, 
11 eta 13 urte bitartean berdintsu mantentzen da, baina hortik aurrera gora 
egiten du heldutasunera arte. Badirudi, testu genero honetan zailagoa dela 
adierazpide mota hauen erabilera; azalpen-testuetan hasieran aurkezten den 
diskurtsoko objektuak aldaketa bat jasaten du informazioa aurrera joan 
ahala, eta gaztetxoen testuetan aldaketa horiek, sarritan, ez dira 
aktualizatzen testuan. Esate baterako, horrelako enuntziatu bat baldin 



Kohesio anaforikoa hiru testu generotan. Adinaren araberako azterketa 

268 

badugu: [...] gatzapen prozesua egin eta mamia lortzen da, gaztetxoen 
testuan jarraipena horrelakoa izan daiteke: zatiak egiten dira [...] ; helduen 
kasuan, aldiz, aurreko enuntziatuari jarraipena emateko, hau da informazioa 
garatzeko, sortutako gai berria testu barneko erreferentziatze deiktikoaren 
bitartez aktualizatzen da, adibidez mami hori zatitan mozten da [...]. 
Azalpen-testuetan, beraz, testuen izaeragatik, badirudi baliabide honen 
erabilera beharrezkoa dela gaia aktualizatu eta informazioak jarraitasuna 
izan dezan, baina era berean, badirudi testu barneko erreferentziazio 
deiktikoaren erabilera gaztetxoentzat zailagoa dela helduentzat baino. 

Argudio gutunetan beste testuetan baino gutxiago erabiltzen da 
adierazpide mota hau, eta gainera, oso joera irregularrak antzematen dira 
adin-talde batetik bestera, nabarmena da 15 urtekoen taldean gertatzen den 
inflexioa, talde honetan ez baita erabiltzen baliabide hau. Oro har, erabilera 
txikia izanik ere, bilakaeran agertzen diren gorabeherak, neurri batean 
behintzat,  ezberdintasun indibidualen eraginez azaldu beharko liratekeela 
uste dugu. Halere, testuaren izaerak ere eragina izan dezakeela uste dugu; 
gutunetan, azalpen-testuetan ez bezala, beste bide batzuk erabiltzen dira 
gaia aktualizatzeko. Azalpen-testuan, bere izenak adierazten duen moduan, 
prozesu batean gertatzen dena ematen da aditzera; prozesu hori esplizitatu 
egiten da eta horrela nabarmenduta geratzen da jarraian berreskuratuko den 
objektua. Gutunen kasuan erakuslearen bitartez egiten den berrartzeak 
balorazio zama handia darama. Bestalde, iritzi-gutuna zailagoa dirudi 
idazten, eta bertan agertzen dira arazorik handienak erreferente berriak 
aurkezteko orduan; horrek eragina du ondoren erabiltzen diren 
baliabideetan. 

 

 

8.3.2.  Anafora ez-leialak 

 

Anafora ez-leialen artean asoziazio bidezkoak eta kontzeptualak 
ditugu. Ikus dezagun bakoitzaren banaketa eta bilakaera. 

Asoziazio gehienak gutunetan agertzen dira, sarritan, erreferente 
berriak testuratzeko (patioko arazoak direla eta → neskak / mutilak...) 
(ikusi 6.8. adibidea), eta gehienetan sorburu baten proiekzio semantiko gisa 
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(eskola → irakaslea → patioa → neskak / mutilak...). Azalpen-testuetan, 
aldiz, anafora mota honen dentsitatea oso txikia da.  

Narrazioetan ere maiz erabiltzen dira asoziazio bidezko anaforak, 
testu hauetan baliabide garrantzitsuak baitira objektu ez bizidunen inguruko 
informazioa eta gertaeren eremua zabaltzeko. Gainera, aurreko kapituluan 
ikusi dugun moduan, oso ezagutza arrunt eta estereotipatuekin lotuta 
agertzen dira gehienetan (oporrak → hondartza). Baliabide honen bitartez 
erreferentearen mundua zabaldu egiten da; elementu bat testuratu, eta 
ondoren, elementu horri lotuta dauden beste objektu batzuk aipatuz, 
gertakizunen eszenatokia eraikitzen laguntzen du asoziazioak narrazioetan. 
Erabilerak pixka bat gora egiten du adin-talde batetik bestera, bereziki 15 
urtekoen taldean. Joera horrek 15 urtetik aurrera asoziazioak erabiltzeko 
trebetasun handiagoa adierazten duela pentsa genezake, baina helduen 
taldean berriz jaisten da adierazpide mota horren erabilera. Adinarekin 
gehiago erabiltzeko joera  dagoen arren, badirudi 15 urtekoen taldean 
ikusten dena salbuespena izango litzatekeela, eta helduen taldean 
dentsitatea bere onera itzuliko litzatekeela, adinarekin baliabideen egokitze 
moduko bat gertatuko balitz bezala, hain zuzen. Baina beste alde batetik, 
joera horiek, berriz ere,  taldekideen ezberdintasun indibidualek izan 
dezaketen eragina kontuan hartzera bultzatzen gaituzte 

Gutunetan erabiltzen diren asoziazioek zeregin ezberdina dute. Testu 
hauetan asoziazio moduan sailkatu ditugun elementu batzuek bi 
solaskideren diskurtsoa lotzeko balio dute: 

 
(8.1) Zuzendari agurgarria: 

Zure gutuna irakurri ondoren, irtenbide bakarra aurkitu dut, ikasleak 
patiora irten beharrean kalera joatea... (AE-DBH4-8) 

 

 Hori gertatzen da testu hasieran identifikatu ditugun asoziazioekin. 
Testu hasieran agertzen diren adierazpide horiek oso ugariak dira, eta 
horrek eragiten du gutunetan hain dentsitate handia agertzea. Dena dela, 
dagoeneko ikusi dugun moduan, erabilera hori ez da beti zuzena izaten eta 
sarritan planifikazio arazoak islatzen ditu, esate baterako, helburua edo 
gaiaren aurkezpena egiten ez den gutunetan. Bestalde, testuaren ekoizpen-
egoerak ere eragina du asoziazioaren erabileran, oso maiz agertzen baitira 
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testuinguruari lotutako erreferenteak: eskola, patioa, ikasleak, irakasleak... 
Erabilerari dagokionez, ikasle gazteenak eta helduak dira baliabide hau 
gehien erabiltzen dutenak. 11 urtekoen taldean asoziazio bidezko anaforek 
duten portaera, ikasle horiek erabiltzen dituzten anafora ezohikoen bitartez 
azaldu behar da. Aurreko kapituluetan esandakoa gogoratzen badugu, 
ikasle gazteen gutunetan, batez ere hasieran, sarritan agertzen dira 
aurrekaririk gabeko adierazpideak, hau da, erreferente baten lehendabiziko 
aipamena ezaguna balitz bezala sartzen da testuan. Bestalde, umeek 
ekoizpen-testuinguruaren leku sozialarekin lotutako lexiko ugari erabiltzen 
dute, eta horrek ahalbidetzen du, neurri handi batean, erreferenteak ezagun 
moduan interpretatzea. Oso gutxi erabiltzen dituzte diskurtsoaren 
unibertso-sartzaile diren adierazpideak, eta ondorioz testuan aktualizatu 
gabeko erreferenteak sartzen dituzte. Adinarekin, oro har, alderdi horiek 
gero eta gehiago hartzen dira kontuan, baina hala ere, ezberdintasun 
indibidual handiak antzematen dira. Ondorioz, badirudi ez dela berez 
bereganatzen den trebetasuna. 

 

8.9. taula: asoziazio bidezko 
anaforaren banaketa 

 

 

 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 2,74 2,85 3,44 2,98

Azalpen-

testua 

0,00 0,27 0,34 0,27

Gutuna 4,95 3,97 4,20 4,90

8.8. grafikoa: asoziazio bidezko anaforen 
bilakaera 
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8.10. taula: anafora kontzeptualen 
banaketa 

 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 0,81 1,03 0,65 0,93

Azalpen-

testua 

2,64 0,93 3,88 3,31

Gutuna 2,41 1,90 3,77 2,46

8.9. grafikoa: anafora kontzeptualen bilakaera 
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Anafora kontzeptualen kasuan agerpen txikiena narrazioetan 
gertatzen da; De Weck-ek (1991) gogoratzen zuen moduan, hori normala 
da narrazioetan pertsonaien inguruan antolatutako gertakizunak kontatzen 
direlako. Adin-talde batetik bestera dauden ezberdintasunak direla eta, 
deigarria da 13 urtekoen taldean azalpen eta iritzi-testuetan gertatzen dena, 
adin horretan agertzen baita dentsitaterik txikiena. Joera hori ikasleek 
dituzten zailtasunen erakusgarri izan daitekeela uste dugu.     

Azalpen-testuetan oso gutxi erabiltzen dira asoziazio bidezko 
anaforak; kontzeptualak, aldiz, ugariagoak dira. Testu hauetan 
kontzeptualizazioak aurreko enuntziatua berreskuratu eta gaiaren garapena 
ziurtatzen du; elementu batek jasaten dituen itxura edo izaera aldaketak 
islatzen ditu, eta horri esker bilakaera bat dago hasieran tematizatutako 
diskurtsoko objektuaren eta bukaeran aurkitzen dugunaren artean.  

Gutunen kasuan, ezberdintasunak hain deigarriak ez badira ere, 
anafora asoziatibo gehiago agertzen dira kontzeptualak baino. Gutunetan 
aurkitu ditugun kontzeptualizazioek bi zeregin nagusi dituzte. Alde batetik, 
testu hasieran agertzen direnean, eta asoziazio bidezko anaforen kasuan 
gertatzen zen bezala, ekoizlearen diskurtsoa solaskidearen2 diskurtsoarekin 
lotzen dute; ekoizleak esandakoa berreskuratzen dute, eta horrenbestez, 
solaskideak tematizatutako elementua ekoizlearen testuan sartu eta 
diskurtsoan mantentzen dute. Bestetik, enuntziazioa kontzeptualizatzen 
                                           
2 Kasu honetan solaskidea lehenengo gutunaren igorlea da, hau da, arazoa planteatzen duena. 
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duten anaforak aurkitzen ditugu, hau da, aurreko segmentu batean 
esandakoa edo emandako iritzia berreskuratzen dute, eta horrela, 
argudiatzeko balore nabarmena erakusten dute. Adibidez, arazo honi 
adierazpidearen kasuan: 

 
(8.2) Zuzendari agurgarria:  

Nire ustez handiagoak direnez besteak izorratu beharra dutela, zeren 
eta, aurre egin ez gero egurra jasoko baitute. Arazo honi aurre egiteko 
ikusten dudan irtenbidea ez da erdi eta erdi egitea, zeren eta, pixkana 
lekua hartzen joango baitira. Arazo honi ikusten diodan soluzio bakarra 
beste futbol zelai bat egitea edo irakasleak kargu egitea da zer 
edozertarako baitaude. Besterik gabe agurtzen zaitut:. (GE-DBH4-9) 

 

Anafora kontzeptualen bilakaera dela eta, narrazioan oso gorabehera 
txikiak daude adin batetik bestera, eta subjektuen ezberdintasun 
indibidualen bitartez azal daitezke alde horiek. Azalpen-testu eta gutunen 
kasuan, aldiz, bilakaera harrigarriagoa da, ezberdintasun handiak baitaude 
13 eta 15 urtekoen artean. Kasu bietan, kopuru txikiena 13 urtekoengan 
agertzen da, eta handiena, 15 urtekoengan.  

Azalpen-testuen kasuan, ezberdintasunaren arrazoia erreferenteak 
berrartzeko erabiltzen den adierazpide motan egongo litzateke; testu 
hauetan 13 urteko ikasleek gehiago erabiltzen dituzte errepikapen 
partzialak anafora kontzeptualak baino. Azalpen-testuetan prozesuak 
kontatzen direla kontuan hartuta, normala liteke berrartzeak nominalizazio 
eragiketen bitartez egitea, eta horrenbestez, anafora kontzeptualek leku 
garrantzitsua izan beharko lukete testu hauetan; baina ez da horrela 
gertatzen, eta adierazpide mota hauen erabilera eza zailtasun lexikoen 
adierazgarri izan daiteke. 

Gutunen kasuan ere, anafora kontzeptualek 13 urtekoen testuetan 
duten  agerpen txikia anafora leialen erabileraren bitartez azal daiteke, 
adin-talde honetan oso ugariak baitira hitzez hitzeko errepikapenak eta 
testu barneko erreferentziatze deiktikoak.  
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8.4. BESTE ADIERAZPIDE ANAFORIKO BATZUEN 
BANAKETA ETA BILAKAERAREN JOERAK 

 

Adierazpide talde honen barruan elipsiak eta adberbioak dira nagusi, 
baina horietaz gain, noizean behin beste adierazpide anaforiko batzuk ere 
agertzen dira, esate baterako, artikuluak eta erlatiboak, ezohikoen artean 
sartu ditugun adierazpideak, eta “ere” lokailua bezalako kohesiogileak. 
Hala eta guztiz ere, hiru multzo bakarrik bereiziko ditugu: elipsiak, 
adberbioak, eta “ere” lokailuarena. Gainontzeko adierazpideen erabilera ez 
dugu islatuko oso txikia delako. 

 
 
 

8.11. taula: elipsien banaketa 

 

 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 3,90 2,86 3,04 2,28

Azalpen-

testua 

5,89 3,88 1,97 1,27

Gutuna 0,88 0,80 0,60 0,08

8.10. grafikoa: elipsien bilakaera 
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8.12. taula: adberbioen banaketa 

 

 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 0,95 1,13 1,25 1,37

Azalpen-

testua 

0,49 1,51 1,09 0,81

Gutuna 2,01 0,86 0,80 0,87

8.11. grafikoa: adberbioen bilakaera 
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8.13. taula: “ere”lokailuaren 
banaketa  

 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 0,33 0,22 0,50 0,40

Azalpen-

testua 

0,23 0,14 0,22 0,27

Gutuna 0,71 0,38 0,46 0,21

8.12. grafikoa: “ere” lokailuaren bilakaera 
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Narrazioetan aurkako joerak antzematen dira elipsiaren eta 
adberbioen artean; adberbioaren erabilerak gora egiten du etengabe, baina 
elipsiak, aldiz, behera egiten du. 13 urterekin suertatzen da jaitsiera 
nabarmenena; hortik aurrera aldaketak ez dira hain handiak, nahiz eta 
helduen taldean kantitatea pixka bat gutxitzen den. Bilakaera hau 
subjektuen gaitasunarekin lotuta dagoela dirudi; adinarekin elipsiaren 
gehiegizko erabilera neutralizatzeko joera dagoela esan daiteke, eta beste 
baliabide batzuen erabilerak eragina izango luke bilakaera horretan. 
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Azalpen-testuen kasuan elipsiak beherakada handia jasaten du 11 eta 
15 urte bitartean; ondoren, jaitsiera geldotu egiten da DBH2tik helduen 
taldera. Bilakaera horren arrazoia ikasleek kohesioa eraikitzeko dituzten 
arazoetan bilatu behar dela dirudi, ikasle gaztetxoek ez baitute asmatzen 
kohesiogile egokiak erabiltzen.   

Narrazioetan elipsiak pertsonaietara garamatza, bereziki subjektu 
tematikora, baina pertsonaia horiek gehienetan modu ezberdin eta 
egokietan berreskuratzen dira, bereziki izenordainak eta izen bereziak 
erabiliz; elipsia erabiltzen denean ez da arazo handirik sortzen, baina 
esanguratsua da 11 urtekoek elipsi gehiago erabiltzea beste taldekoek 
baino. Arrazoia, kasu honetan ere, ikasleek dituzten arazoetan egongo da. 
Ikasle gaztetxoek, sarritan, arazoak izaten dituzte elipsia erabiltzeko, eta 
ondorioz, beharrezkoa den kasu batzuetan ez dute erabiltzen eta behar ez 
denean, aldiz, erabili egiten dute. Arazo hau areagotu egiten da azalpen-
testuetan. Testu hauetan elipsiak ez daude pertsonaiei lotuta, baizik eta 
prozesuan parte hartzen duten elementuei. Informazioak aurrera egin dezan 
elementu horiek aktualizatu egin behar dira, eta baliabide lexikoen faltan, 
badirudi ekoizle gazteek elipsira jotzen dutela gaiari jarraitasuna emateko. 
Baina elipsi horiek ez dira beti leku egokian erabiltzen eta hutsuneak 
sortzen dira gaiaren jarraikortasunean. Adibidez: 

 
(8.3)                                                 GAZTA 

Bideo honetan gazta nola egiten den azalduko dizuegu: Lehenengo 
ardiei esnea ateratzen zaie Ø eta metalezko karratu handi baten Ø sartu 
eta gatzapena lortzen dute, gero lirarekin Ø pasatu eta zati txikiak 
egiten dira. Geroago Ø tenperatura hartzen dute eta labana handi 
batekin Ø karratuak egiten dute, Ø potetan sartu izara txiki batekin 
itxoin apur bat eta Ø gazitzera eramaten dute. Azkenik gela hotz 
batetan Ø sartu eta esnekia edo gazta lortzen da. (GE-LH6-1) 

 

Azalpen-testuaren kasuan, beraz, nominalizazio eragiketak egiteko 
zailtasuna igartzen da. Nominalizazioak anafora kontzeptualetara heltzeko 
bidea eskaintzen du, eta oso emankorra izan ohi da azalpen-testuetako 
prozesuak adierazteko. Ikasleek, aldiz, oso gutxi erabiltzen dute baliabide 
hori eta anafora kontzeptualak egiteko zailtasuna elipsia erabiliz 
konpentsatzen dutela dirudi. 
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Iritzi-gutunen kasuan oso elipsi gutxi erabiltzen dira, testu hauetan 
elipsiak testuratzen diren bizidunen anaforizatzaile direlako, eta oso 
bizidun gutxi testuratzen delako. 

Esan dugun moduan, narrazioaren kasuan adberbioen erabilerak gora 
egiten du adinarekin. Beste testu generoetan, berriz, bilakaera oso 
irregularra eta kontrajarria da.  

Azalpen-testuetan, izugarrizko igoera gertatzen da 11 eta 13 urte 
bitartean; argudio gutunetan, aldiz, oso jaitsiera handia dago adin tarte 
berdinean. 13 urtetik aurrera, ordea,  adberbioen erabilera jaitsi egiten da 
azalpen-testuetan; gutunetan, aldiz, adin horretatik aurrera adberbioen 
erabilera egonkortu egiten da. Horrelako ezberdintasunak  zailak dira 
azaltzen. Gutunen kasuan, eragileen artean moduzko adberbioen erabilera 
handia egon daiteke, 11 urtekoen gutunetan asko erabiltzen baitira horrela, 
honela adberbioak. Era berean,  ikasle gazteek  ideiak   kontzeptu batean 
laburtzeko duten arazoetan eta baliabide diskurtsibo mugatuak izatean egon 
daiteke azalpena. Aurreko enuntziatu bat ordezkatze lexikal baten bitartez 
aktualizatu beharrean behin eta berriz erabiltzen dute horrela moduzko 
adberbioa. Alde horretatik, ikasleek erreferentearen jarraitasuna bermatzen 
duten baliabiderik errazenetara jotzen dutela dirudi. 

Azalpen-testuen kasuan, uste dugu bilakaera irregular hori lotuta 
egon daitekeela gaztetxoek prozesua azaltzeko duten erarekin; urrats 
bakoitzean gertatzen dena zehaztasunarekin kontatu beharrean, sarritan, 
aipatu bakarrik egiten dutelako; ondorioz erreferente asko testuratu gabe 
geratzen dira, esaterako, prozesua egiten den tokia (gaztandegia, ontzia, 
potea,...), eta horrenbestez, leku adberbioak ez dira agertzen. 13 urterekin, 
aldiz, leku adberbioak oso ugariak dira, baina hortik aurrera erabilera jaitsi 
egiten da etengabe. Bilakaera hau lotuta dirudi testu barneko 
erreferentziatze deiktikoaren erabilerarekin, azken baliabide honen igoera 
bat baitator adberbioen jaitsierarekin. 

 “Ere” lokailuari dagokionez, bilakaera irregularra da hiru testu 
generoetan. Deigarria da hiruretan 13 urteko ikasleak izatea baliabide hori 
gutxien erabiltzen dutenak. Dena dela, unitate linguistiko honen erabilera 
ez dirudi galbahean agertzen diren besteak bezain garrantzitsua denik 
testuaren izen-kohesiorako. Ikusi dugunagatik, gainontzeko adierazpide 
anaforikoen erabilera ezinbestekoa da testuratzen den gaiaren jarraitasuna 
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bermatzeko, eta testuan aurkezten diren diskurtsoko objektu berrien 
mantentze, berrartze eta hedapenerako. Ere lokailuaren erabilera, aldiz, beti 
agertzen da aurreko enuntziatu bati gramatikalki lotuta, eta aurretik aipatu 
den zerbaiten aurresuposizioa baldin bada ere, zentzu anaforikoa bere 
esanahitik datorkio. Alde horretatik, bi esaldiren arteko harremana zehazten 
du, eta horrenbestez, bere zeregin handiena konexio-mekanismoen artean 
izango luke, eta ez kohesio-mekanismoen artean. 

 

 

 

8.5. ADIERAZPIDE EZ-ANAFORIKOEN BANAKETA ETA 
BILAKAERAREN JOERAK 

Izen bereziak berez ez dira anaforikoak, baina, narrazioen kasuan, 
testuaren kohesioan duten garrantzia ukaezina da. Gainera, haien erabilerak 
eragina du izenordainen agerpenean. Oro har, izen berezien erabilera oso 
altua da adin-talde guztietan, baina bereziki 11 urteko ikasleengan. 
Ondoren, maiztasuna jaitsi egiten da, eta beherakada nabarmenena 13 
urteko ikasleengan gertatzen da, baina hortik aurrera gora egiten du berriz 
ere. 

 

 

8.14. taula: izen berezien banaketa 
 

 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 2,49 1,24 2,00 2,12

Azalpen-

testua 

0,00 0,44 0,00 0,08

Gutuna 0,00 0,00 0,00 0,00

8.13. grafikoa: izen berezien bilakaera 
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Oro har, izen berezien bilakaera oso esanguratsua da izenordainen 
bilakaerarekin alderatzen badugu. Narrazioetan, eta emandako kontsignari 
jarraituz, beti agertzen dira pertsonaiak, batzuk nagusiak eta beste batzuk 
bigarren mailakoak. Bestalde, pertsonaia nagusiak edo istorioaren 
protagonistak, anai-arreba abenturazaleak, bakoitza bere aldetik zein biak 
batera hartzen dute parte kontatzen diren ekintzetan. Pertsonaia horiek 
istorioan zehar berreskuratzeko orduan, era askotako adierazpenak 
erabiltzen dira, batzuk nominalak eta beste batzuk pronominalak, baina 
zalantzarik gabe, izen bereziek oso pisu handia dute kontakizunean. 
Dagoeneko García Azkoagan (2001b) ikusten genuen bezala, oso lotura 
estua dago izenordainen eta izen berezien erabileraren artean. Behean 
ikusten dugun moduan, izenordainen erabilerak behera egiten duen 
kasuetan izen berezien erabilerak gora egiten du. 

 

 

8.14. grafikoa:  izenordainen eta izen berezien bilakaera narrazioetan 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

LH6 DBH2 DBH4 H

Izenordainak
Izen bereziak

 

Izen bereziak gutxien erabiltzen den taldea bat dator izenordain 
gehien erabiltzen denarekin, eta alderantziz, izenordainen erabilera txikiena 
bat dator izen berezien erabilera handienarekin. 

Azalpen-testuetan agertzen diren izen bereziak leku-izen 
geografikoak dira; gaztaren jatorria kokatzeko izen berezia erabiltzen da, 
eta ondoren izen berezi hori berriz errepikatzen da. Dena dela, oso gutxitan 
erabiltzen da. Corpuseko gutunetan ez da izen berezirik erabiltzen, ez 
erreferente berriak aipatzeko, ez sorbururik berrartzeko. 
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8.6. IZEN-KOHESIOGILEEN DENTSITATEA 
CORPUSEKO TESTUETAN 

 

Puntu honetan, bereziki testu generoari erreparatu eta genero 
bakoitzean izen-kohesiogileek duten  dentsitateari buruz arituko gara. 

Hasteko, eta bi parametroen artean loturarik dagoen ikusteko, testu 
genero bakoitzaren batez besteko hitz kopurua eta anaforen dentsitatea 
alderatuko ditugu. 

 

8.15. taula: hitz kopurua eta izen-kohesiogileen dentsitatea testuetan 

Narrazioa Azalpen-testua Gutuna  

Taldea Hitz 

kopurua 

Anaforen 

dentsitatea

Hitz 

kopurua

Anaforen 

dentsitatea

Hitz 

kopurua 

Anaforen 

dentsitatea

LH6 254 17,70 87 16,09 85 14,26 

DBH2 291 15,21 130 15,50 138 12,04 

DBH4 272 15,65 129 14,42 84 12,42 

HELDUAK 360 17,17 201 14,40 169 11,35 

 

 

8.15. grafikoa: batez besteko hitz kopurua 
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8.16. grafikoa: izen-kohesiogileen dentsitatea 
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Testuen hitz kopuruari dagokionez, narrazioak dira testurik luzeenak 
adin-talde guztietan. 11 eta 13 urekoen taldeetan azalpen-testu eta gutunen 
tamaina oso antzekoa da; bi testu genero horien arteko ezberdintasuna 
garbiagoa da 15 urtetik aurrera, azalpen-testua izanik gutuna baino 
luzeagoa.  

Izen-kohesiogileen dentsitatea dela eta, bigarren grafiko horretan 
ikusten den moduan, DBH2ko taldean salbu, izen-kohesiogileen 
dentsitaterik handiena narrazioetan aurkitzen dugu; ondoren, azalpen-
testuetan; eta azkenik, gutunetan. Datu biak alderatzen baditugu, oro har, 
hurrenkera berdina agertzen da testuen luzeran eta izen-kohesiogileen 
dentsitatean: 

 Testuen luzera: narrazioa > azalpen-testua > gutuna. 

 Kohesiogileen dentsitatea:  narrazioa > azalpen-testua > 
gutuna. 

Halere, datu horiek ez dira nahikoak testuen luzeraren eta anafora 
kopuruaren artean erlaziorik dagoen jakiteko. Hori argitzeko parametro 
bien arteko korrelazioa kalkulatu behar dugu. 
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8.16. taula: hitz kopurua eta anafora kopuruaren arteko korrelazioa 

 
 LH6 DBH2 DBH4 H 

Narrazioa 0,9185 0,8672 0,9374 0,9540

Azalpen-testua 0,7083 0,8004 0,8217 0,9256

Gutuna 0,6954 0,6759 0,61211 0,9524

 

 

8.17. grafikoa: hitz kopurua eta anafora kopuruaren arteko korrelazioa 
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Korrelazio estatistikoa kalkulatzeko kontuan hartu dira testu 
bakoitzean erabiltzen den hitz kopurua eta testu berean agertzen diren 
anaforen kopurua. Emaitzak goiko taula eta grafikoetan islatu dira. 

1 zenbakiak bi parametroen arteko erabateko korrelazioa adierazten 
du. Horrela, zenbaki horretatik gero eta urrutiago egoteak hauxe esan nahi 
du: hitz kopuruaren eta anafora kopuruaren arteko lotura ahulagoa dela. 

Grafiko horretan ondo ikusten da zein den egoera. Nabaria da ikasle 
gazteen eta helduen taldearen artean dagoen aldea. Azken adin-talde 
honetan, testu generoa edozein delarik, lotura handia dago testuen luzeraren 
eta anaforen kopuruaren artean, eta testu genero batetik bestera dagoen 
ezberdintasuna ia hautemanezina da. 

11 eta 15 urte bitarteko ikasleen taldeetan kontuak bestelakoak dira. 
Ezberdintasunak daude testu genero batetik bestera, bereziki 13 eta 15 
urtekoen adin-taldeetan; 11 urtekoen taldean, aldiz, azalpen-testuen eta 
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gutunen arteko aldea txikiagoa da. Adin-talde hauetan, oro har, 
narrazioetan aurkitzen dugu luzeraren eta anafora kopuruaren arteko 
lotutarik handiena, eta gutunetan txikiena. 

Gure ustez, egoera horrek garbi adierazten du adinak paper 
garrantzitsua jokatzen duela, eta gaztetxo batek eta heldu batek izen-
kohesioa eraikitzeko dituzten gaitasunak ezberdinak direla. Era berean, 
testuratze-mekanismo horren erabileran ikasketa prozesuaren bitartez 
eragiten dela dirudi, grafikoan garbi ikusten baita korrelaziorik handiena 
narrazioetan agertzen dela, eta hori da, hain zuzen, eskolan gehien lantzen 
den testu generoa. Ondorioz, susma dezakegu, azalpen- eta iritzi-testuak 
narrazioak beste landuko balira, testu genero horien emaitzek ere hobera 
egingo luketela. Bestalde, talde batetik bestera testu genero bakoitzean 
agertzen diren ezberdintasunak ikusita, badirudi izen-kohesioaren 
eraikuntzak gorabeherak jasaten dituela gaztetxoek zailtasunak gainditu 
bitartean, eta zailtasun horiek gainditzen eskolak lagun dezake. 

 

 

8.6.1. Izen-kohesiogileen hierarkia testu genero eta adin-taldearen 
arabera 

 

Erabiltzen diren adierazpideen maiztasuna 8.1 taulan dugu 
laburbilduta. Bertan ikus daitekeen bezala, adierazpide bakoitzaren 
agerpenaren garrantzia aldatu egiten da testu genero batetik bestera. 

Narrazioetan anafora leialen erabilera da nagusi adin-talde guztietan. 
Ondoren, elipsia eta asoziaziozko anaforak daude. Elipsiak hartzen du 
bigarren lekua 11 eta 13 urteko ikasleen artean, baina DBH4ko taldean 
asoziazio bidezko anaforen erabilera elipsiaren aurretik dago. Gero, izen 
berezien eta anafora pronominalen erabilera daude, eta adin-taldearen 
arabera, bata bestea baino gehiago erabiltzen da. Anafora kontzeptualen 
erabilera adberbioena baino txikiagoa da kasu guztietan. Horrela, bada, 
anafora leialen nagusitasuna eta kontzeptualen kopuru urria bat dator De 
Weck-ek (1991) frantsesez egindako narrazioetan ikusitakoarekin. Gainera,  
datu hori adin-talde guztietan konstante mantentzeak ezaugarri hori testu 
generoari dagokiola adieraziko luke; alegia, narrazioetan anafora leialak, 
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elipsiak eta asoziaziozkoak izango dira izen-kohesioa eraikitzeko erabiltzen 
diren oinarrizko baliabideak. 

Azalpen-testuaren kasuan dentsitaterik handiena anafora leialei 
dagokie. Lehen esan dugun bezala, testu genero hau egokia da anafora 
kontzeptualak erabiltzeko, baina mota horretako adierazpideek ez dute leku 
esanguratsua hartzen 15 urte arte. Bitartean, 11 eta 13 urtekoen taldean 
elipsiaren erabilera nagusitzen da anafora leialen ostean. Datu hori 
esanguratsua da. Descombes-Dénervaud eta Jespersen-ek (1992) 
azpimarratzen duten moduan, anafora kontzeptualak zailagoak dira 
ikasleentzat, horrela azal daiteke, beraz, 15 urtetik aurrera erabiliagoa 
izatea. Sainzek  (2002) aztertutako testuetan ere anafora kontzeptualen 
erabilera oso urria da. 

Horretaz gain, elipsiaren erabilerak behera egiteak izen-kohesioaren 
eraikuntzaren garapena adieraziko luke. Ikasle gazteek asko erabiltzen dute 
elipsia, baina ez beti era egokian. Azalpen-testuetan gai nagusi bat dago, 
gazta,  izenburuan dagoena,  eta informazio guztia gai horren inguruan 
antolatu behar da. Baina tartean prozesu bat dago, eta eraldaketa bat esnea 
gazta bihurtu arte. Ikasleak itxuraz aldatzen den objektu baten aurrean 
daude, eta sarritan, ez dakite nola aktualizatu hura testuan gaiaren 
jarraitasuna ziurtatzeko, ondorioz, elipsi ugari erabiltzen dute.  

Gutunen kasuan, dentsitaterik handiena asoziazio bidezko anaforei 
eta kontzeptualei dagokie, eta ondoren, leialei. Hala eta guztiz ere, 13 
urtekoen taldean anafora leialen erabileraren maiztasuna kontzeptualen 
maiztasunaren aurretik dago, eta 11 urteko umeek gehiago erabiltzen 
dituzte adberbioak anafora leialak baino. 

Ikusi ditugun ezberdintasun horiek, testu generoen arteko 
ezberdintasunen adierazgarri dira. Lagineko subjektuen artean 
ezberdintasun indibidualak eta adinaren araberakoak egon arren, genero 
berekoak diren testuek baliabide berdinez baliatzen dira, neurri handi 
batean behintzat.  
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8.7. HAINBAT ONDORIO 
 

Kapitulu honetan ikusitakoaren argitara, hainbat ondorio atera 
dezakegu izen-kohesiogileek testu generoaren arabera duten banaketari eta 
adinaren arabera jasaten duten bilakaerari buruz. 

Anafora pronominalek agerpen esanguratsua dute narrazioetan, ez 
aldiz, azalpen-testuetan eta iritzi-gutunetan.  

Ikerketaren datuek erakutsi digutena kontuan harturik, anafora 
pronominal eta anafora nominalen erabilera anaforizatzen den diskurtsoko 
objektuaren izaeraren araberakoa da, pronominalak beti agertzen baitira 
pertsonaiei atxikita. 

Euskarazko narrazioetan izenordainen erabilera hori oso lotuta dago 
izen berezien erabilerarekin, eta bereziki, subjektu tematikoarekin. 
Protagonista biak elkarrekin mantentzen direnean izenordaina da 
erreferentzia egiteko aukeratzen den baliabidea; bikotekide bakoitza bere 
aldetik aipatzen denean, aldiz, pertsonaiaren berreskurapena izen 
bereziaren bitartez egiten da bereziki. 

Garapenari dagokionez, bilakaera ezberdinak antzematen dira testu 
generoaren arabera: narrazioetan izenordainen erabilerak gora egiten du 
adinarekin; azalpen-testuetan gora egiten du 11 eta 13 urte bitartean, baina 
hortik aurrera dentsitatea egonkorra da; gutunetan, 11 eta 15 urte bitartean 
adina aurrera joan ahala izenordain anaforiko gutxiago erabiltzen dira, 
baina helduengan kopuruak gora egiten du berriro. 

Anafora nominalei dagokienez, narrazioetan erabiltzen dira gutxien  
eta azalpen-testuetan gehien. Sainzen (2002) datuak baieztatuz, anafora 
nominalen ugaritasuna da, beraz, azalpen-testuen ezaugarria. 

De Weck-ek (1991) aurreratzen zuen moduan narrazioak pertsonaiei 
eta gertaerei lotuta egoten dira; prozesuak azaltzen ez direnez, agertzen 
diren nominalizazioak ere oso gutxi dira eta hori anafora kontzeptualen 
kopuru urrian nabari da. Azalpen-testuetan, aldiz, prozesuak azaltzen dira 
eta hori erabiltzen diren anafora nominalen dentsitatean islatzen da. 
Bestalde, narrazioa oso testu genero aproposa da estereotipoak erabiltzeko, 
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eta bide horretatik sortzen da horrelako testuetan aurkitu dugun hainbat eta 
hainbat asoziazio. 

Adinarekin nabaritu diren joerak direla eta, azalpen-testuetan adina 
aurrera joan ahala anafora nominal gehiago erabiltzen dira. Gutunetan 
narrazioetan baino gehiago erabiltzen dira, baina bi testu genero hauetan ez 
dago bilakaera adierazgarririk, nahiko berdintsu mantentzen baita adin-
talde guztietan. 

Azpimarratzekoa da anafora leialen multzoko adierazpide ezberdinek 
duten bilakaera kontrajarria. Narrazio eta azalpen-testuetan hitzez hitzeko 
errepikapenak behera egiten du 11 eta 15 urte bitartean, eta helduen taldean 
pixka bat gora egiten du, orekatzeko joera balu bezala. Errepikapen partzial 
eta hedatuen kasuan, aldiz, dentsitateak gora egiten du adinarekin. 11 
urtekoek hitzez hitzeko errepikapen asko erabiltzen dute, baina oso 
errepikapen partzial eta hedatu gutxi, eta horrek elementu atributiboen 
erabilera berantiarra adieraziko luke, eta era berean, elementu horiek 
eskolan landu beharra. 

Sainzek (2002) aztertutako azalpen-testuetan errepikapenaren 
dentsitatea oso handia da 11 urteko ikasleen artean. Gure corpuseko 
azalpen-testuetan ere gauza bera gertatzen da adin-talde horretan, baina 
adina aurrera joan ahala joera hori ez da mantentzen, eta errepikapenaren 
dentsitatearen jaitsiera nabaria da. Beherakada hori berrartze partzialen 
erabilerarekin orekatzen da. Adinarekin, beraz, nahiz eta anafora leiala 
erabili, ez da sintagma osoa hitzez hitz berrartzen, eta elementu 
atributiboak ezabatu edo gehitu egin daitezke. Horrek adierazten du 13 
urtetik aurrera ikaslea askotariko baliabideak erabiltzeko gauza dela, eta 
arrazoia abstrakzioa egiteko duen gaitasunean egon daiteke; identitate 
erreferentziala mantentzen du, baina identitate lexikotik poliki-poliki 
urrunduz. Gutunen kasuan bilakaera irregularragoa da. 

Asoziazio bidezko anaforak gutunetan eta narrazioetan erabiltzen 
dira bereziki; azalpen-testuetan, ordea, oso gutxi agertzen dira. Bilakaerari 
dagokionez,  azalpen-testuetan jaitsiera handiena 11 eta 13 urte bitartean 
dago, eta hortik aurrera erabilerak berriz ere gora egiten du. Narrazioaren 
kasuan asoziazioa egonkorragoa da, eta kopuru txikiena 11 urteko 
umeengan agertzen da.  
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Anafora kontzeptualen kasuan, narrazioetan gorabehera gutxirekin 
mantentzen da kopurua adin-talde guztietan, baina azalpen-testuaren eta 
gutunaren kasuan oso joera irregularrak azaltzen dira. 

Anafora ez leialen artean asoziazio bidezkoak kontzeptualak baino 
ugariagoak dira. Adinarekin asoziazio bidezko anaforek gora egiten dute, 
baina kontzeptualak antzera mantentzen dira.  

Beste adierazpide anaforikoen taldeari dagokionez, bi datu 
adierazgarri ditugu. Elipsiaren kasuan, narrazioetan eta azalpen-testuetan 
erabilerak behera egiten du adinarekin, eta beherakada hori nabarmenagoa 
da azalpen-testuetan, idazlan hauetan ikasle gazteek nominalizazioak 
egiteko duten zailtasuna elipsia erabiliz konpontzen baitute. Adberbioen 
kasuan erabilerak gora egiten du narrazioetan baina bilakaera nahasiagoa 
da azalpen-testu eta iritzi-gutunetan.  

Oro har, esan dezakegu 11 urtekoek errekurtso sinple gehiago 
erabiltzen dituztela narrazio eta azalpen-testuetan (hitzez hitzeko 
errepikapena, edo elipsia, kasu), baina era berean, 13 urtetik aurrera 
baliabide horien erabilerak jaisteko joera erakusten duela. Beherakada 
lehenago amaitzen da testua ikaslearentzat ezagunagoa denean 
(narrazioan), eta gehiago irauten du zailagoak diren testuetan (azalpen-
testuan kasu). Horrek erakusten du beste errekurtsorik ez dagoenean 
azalpen-testuetan elipsia erabiltzen dela.  

Bestalde, pronominalizazio eta adberbioen erabilera ez da dirudien 
bezain erraza, baliabide biek egiten dute gora adinarekin narrazioetan, eta 
azalpena subjektuen heldutasunean egon daitekeela uste dugu. 

Adinaren araberako bilakaera kontuan harturik, narrazioetan 
gertatzen den izen berezien erabileraren jaitsiera bat dator izenordainen 
erabileraren igoerarekin, eta emaitza hau bat dator Karmiloff-Smith-
enarekin (1981), 9 urteko umeen artean pronominalizazioa subjektu 
tematikoarentzat gordetzen dela ikusten duenean. Bestalde, gogora dezagun 
Hickmann-ek ere (1980, 1984, 1987) ikusten duena: protagonista batek 
beste batek baino garrantzia  handiagoa duenean izenordainak erabiltzen 
direla hari erreferentzia egiteko. Azken datu hau agerian geratzen da 
euskaraz idatzitako narrazioetan ere. Halere, narrazioetan izenordainaz gain 
elipsia ere erabiltzen da subjektu tematikoaren lekuan. 
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Oro har, 11 urtetik aurrera narrazioen izen-kohesioa modu egokian 
eraikitzen dela esan daiteke, eta gainera, ageri diren ezberdintasunak adin 
bakoitzean aukeratzen diren baliabideekin lotuta egongo direla. Bestalde, 
ikusi dugun moduan, adin-talde guztietan erabiltzen dira sailkatutako 
adierazpide anaforiko guztiak, eta emaitza hauek bat etorriko lirateke 
García Sotok (1996) gailegoz ekoiztutako ahozko narrazioetan 
ikusitakoarekin. 

Anaforen dentsitateari gagozkiolarik, handiena narrazioetan 
aurkitzen da, azalpen-testuetan jaitsi egiten da, eta iritzi-gutunetan txikiena 
agertzen da. Alde horretatik, beraz, gure emaitzen datuak bat datoz 
Schneuwly-ren (1988) datuekin, alegia, anaforen dentsitatea handiagoa da 
azalpen-testuetan argudioetan baino; baita De Weck-en (1991) datuekin 
ere, dentsitaterik handiena narrazioetan, hau da, arketipo diskurtsibo 
autonomoa duten testuetan, agertzen zela ikusi zuen egile honek. De Weck 
eta Schneuwly-k (1994) aztertutako corpusean testuen luzera eta anaforen 
dentsitatea bat zetozen argudio testuetan eta norberari gertatutakoen 
kontakizunetan. Oro har, dentsitatearen banaketa hauxe zen: istorioak > 
azalpen-testuak > argudio-testuak. Gure corpusari dagokionez, testuen 
luzeraren eta anaforen kopuruaren arteko korrelazioa, batez ere adinaren 
menpe dagoela ikusi dugu. Helduen testuetan erlazio estua dago hitz 
kopuruaren eta anafora kopuruaren artean, zenbat eta hitz gehiago, orduan 
eta anafora gehiago. Baina 11 eta 15 urte bitartean luzeraren eta anaforen 
kopuruaren arteko korrelazioa txikiagoa da, eta adin horietan testu 
generoak baldintzatzen du erabiltzen diren kohesiogileen kopurua. 
Bestalde, aipagarria da adin-talde horietan parametro bien arteko 
korrelaziorik handiena narrazioari dagokiola ikustea, eskolan gehien 
lantzen den testu generoari, hain zuzen. Horrek gogoeta didaktikoa egitera 
garamatza eta narraziozkoak ez diren testu generoen landu beharra 
azpimarratzera bultzatzen gaitu, azken batean, Bronckart-ek  (1992: 34) 
dioen bezala, hizkuntzaren irakaskuntza dibertsifikatuz presta ditzakegu 
ikasleak haien hizkuntzan erabiltzen diren testuak menderatzeko. 

Dena dela, kohesiogile asko erabiltzeak ez du esan nahi testuko izen-
kohesioa hobeto eraikita dagoenik. Adina aurrera joan ahala subjektuek 
baliabide egokiagoak erabiltzen dituzte izen-kohesioa eraikitzeko. 
Ondorioz, baliabideen nolakotasunean nolabaiteko garapena antzematen 
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dela esan dezakegu. Adinarekin era egoki eta emankorragoan erabiltzen 
dira baliabide kohesiboak. 

Bukatzeko, testu genero bakoitzean erabiltzen diren  adierazpideak 
direla eta,  esan dezagun hiruretan agertzen direla galbahean zerrendatutako 
adierazpide guztiak, baina ezberdina dela baliabide bakoitzak testu genero 
bakoitzean duen  agerpena eta garrantzia. Horrela, kasu bakoitzean izen-
kohesioa eraikitzeko egiten diren aukerak ekoiztutako testua genero jakin 
bateko ale moduan identifikatzen laguntzen du, hau da, ezberdintasun 
indibidualak egon arren, testu genero bakoitzak berezkoak diren ezaugarri 
kohesiboak erakusten ditu. Ondorioz, didaktikak kontuan hartu beharko 
lituzke ezaugarri horiek, testu generoaren arabera behar ezberdinak 
baitaude. Horrekin batera, kontuan hartu beharko lituzke ikasle gazteek 
dituzten zailtasunak ere. 
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9. Kapitulua 

 

 

 

 

 

IKERLANAREN ONDORIOAK 

 

Ikerlan honi amaiera emateko, azken kapitulu honetan bilduko ditugu 
ondorioak. 

Hasteko, gogora dezagun gure helburu orokorra: adin talde 
ezberdinetako ikasleek euskaraz idatzitako hainbat testu generoren izen-
kohesioa aztertzea. Xede horrekin, hiru testu genero aztertu ditugu, eta 
gainera, genero horietan eta adinetik adinera zein joera agertzen den ikusi 
ahal izan dugu. Gogora dezagun, haatik, izen-kohesioaren bilakaerari 
adinez adin behatu diogun arren, ikerketaren hurbilbidea linguistikoa eta 
didaktikoa dela eta ez psikologikoa, ez dugu asmorik izan, beraz, 
subjektuen garapenean eragiten duten buru eragiketak identifikatzeko edo 
aztertzeko. 

Ikerlanari hasiera emateko ezinbestekoa iruditu zaigu kohesioaren 
nozioari heltzea. Halliday eta Hasan-en (1976) arabera testu bati izaera hori 
onar diezaiogun testu horrek kohesioa behar du; egile horientzat kohesioa 
baliabide linguistikoen multzo bat da, ahozko zein idatzizko enuntziatu bati 
testu izaera ematen diona. Ikuspuntu horretatik ez dago ezberdintasunik 
koherentzia eta kohesioaren nozioen artean. Hurbilbide hori da, zalantzarik 
gabe, testu-hizkuntzalaritzan nagusitu dena kohesioa teorizazioaren objektu 
bihurtu arte. Benveniste-ren (1966) teoria enuntziatiboetan oinarriturik, 
Slakta-ren (1975) ikuspegitik koherentzia eta kohesioaren nozioak bereizi 
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egin behar dira. Horrela, kohesioa testuaren mailan gauzatuko da 
linguistikoki, eta testua objektu formal eta abstraktua izango da; 
koherentzia, aldiz, praktika diskurtsiboaren mailakoa izango da, eta 
diskurtsoa praktika sozial zehatza. Hurbilbide honek bere isla du 
Bronckart-en (1985, 1996) proposamen teorikoan, eta hura izan da, hain 
zuzen, gure ikerlana kokatzeko erabili dugun marko teorikoa. 

Bronckart-en teoria hizkuntza-egintzan oinarritzen da. Horren 
arabera, hizkuntza-egintza bakoitza komunikazio egoera bati lotuta dago, 
eta testuingurua banaezina da egoera horretatik. Testuinguruko 
parametroek ekoizpena baldintzatuko dute, eta testu genero batean 
oinarritutako mezua sortuko da. Gainera, sortutako testu horretan islatuko 
dira komunikazio-egoeraren arabera ekoizle bakoitzak hartzen dituen 
erabakien aztarnak. Bronckart-ek testuinguru fisikoa eta sozio-subjektiboa 
bereizten ditu. Lehendabizikoa, gaitasun kognitiboen mende dago eta 
haurtzaroan eraikitzen da. Testuinguru sozio-subjektiboaren parametroek, 
aldiz, ikasketa luzea eta konplexua eskatzen dute, hortik adin ezberdinetan 
gertatzen dena aztertzeko interesa. 

Teoria horren arabera testu hitzak ahozko zein idatzizko edozein 
ekoizpen izendatzeko balio du, baldin eta bere baitan mezu antolatua badu 
eta koherentziazko efektua eragiten badu. Horretaz gain, hiztunak bere 
hizkuntza jarduerarako aproposena deritzon testu forma aukeratzen du eta 
testu hori enpirikoa da, praktikan gauzatzen delako eta ekoizlearen eta 
egoeraren arabera berezko ezaugarriak  dituelako. 

Ondorioz, testua aztertuz ekin diezaiokegu unitate linguistikoen 
azterketari, eta horrenbestez, kohesio anaforikoaren azterketari. 

Gogora dezagun, testu enpirikoaren azterketa egiteko Bronckart-ek 
(1985, 1996) hiru maila bereizten dituela barne antolaketan: testuaren 
azpiegitura orokorra, testuratze-mekanismoak eta kontuan-hartze 
enuntziatiborako mekanismoak. Gure ikerlanaren helburua izen-kohesioa 
aztertzea denez, testuratze-mekanismoen mailara jo dugu. Bertan, 
konexioa, izen-kohesioa eta aditz-kohesioa bereizten dira. Konexioa eta 
aditz-kohesioa alde batera utzi eta berez nahiko konplexua den izen-
kohesioaren azterketari ekin diogu. Azterketa egiteko behar genituen 
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ekoizpenak bildu ondoren, hiru ardatz hauen inguruan gauzatu dugu 
ikerlana:  izen-kohesioa, testu generoak eta adin ezberdinetako ekoizleak. 

Ikerlanaren emaitzak, beraz, azaldutako esparruan kokatu eta ulertu 
behar dira. 

 

 

9.1. ANAFORAREN IZAERA 

Halliday eta Hasan-entzat (1976) kohesioa bi elementuren arteko 
erlazioa da. Erlazio hori sortzen da diskurtsoko elementu baten 
interpretazioa beste elementu baten mende dagoenean. Batak bestea 
aurresuposatzen du, eta ezin da deskodifikatu aurresuposatutako elementu 
horretara jo barik. Erlazio kohesibo hau endoforikoa da beti, testuko bi 
elementu lotzen dituelako, eta marka esplizituen bidez gauzatzen da. 
Anafora terminoari dagokionez, erreferentziakidetasuna dagoen 
erlazioetarako gordetzen dute egileek, esate baterako, erreferentzia, 
ordezkapena eta elipsiaren kasuetarako, baina hauek ez dira kohesioa 
lortzeko bereizten dituzten bide bakarrak; bost kategoria bereizten dituzte 
erlazio kohesiboen artean, horietako batzuk gramatikalak eta beste batzuk 
lexikalak, baina beti aurresuposizioan oinarritutakoak.  

Halliday eta Hasan-entzat (1976), beraz, anaforak izaera 
aurresuposizionala du. Baina ikuspegi horren arabera ezin dira azaldu 
zeharkako anaforak, hots, aurrekaririk ez dutenak. Halliday eta Hasan-en 
(1976) ereduan anafora batek beti izango du aurrekariren bat testuan bertan, 
horren aurresuposizioa baita. Ondorioz, anaforaren funtzionamendua 
testura mugatzen da. Gure ustez, aldiz, anaforaren fenomenoak testuaren 
esparrua gaindi dezake, eta orduan, interpretazioa diskurtsiboki egin behar 
da. 

Egin dugun azterketaren emaitzen argitara, garbi geratu da izen-
kohesioa oso baliabide ezberdinen bitartez eraikitzen dela, eta 
erreferentziakidetasunik ez dagoen kasuetan ere, hau da, aurrekarian 
agertzen den erreferentea eta anaforizatailean agertzen dena ezberdinak 
direnean, interpretazio anaforikoa egin daitekeela. Horrelakoetan eragin 
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handia izango dute faktore pragmatiko-kognitibo eta diskurtsiboek 
(Berrendonner, 1983; Reichler-Béguelin, 1988; Apothéloz, 1995; 
Charolles, 1997, ...), osagaien arteko erlazio logiko-semantikoek (Kleiber 
1986, 1990, 1994, 1999, ...), eta, baita pertinentzia kontuek ere (De Mulder, 
1990; Sperber eta Wilson 1986, ...).  Aipatutako egile horien ikuspegitik, 
elementu baten eta haren aurrekariaren arteko erlazioa zeharkakoa denean 
ere posible da interpretazio anaforikoa egitea. Ondorioz, sailkatu ditugun 
anafora kategorietan ikuspegi askotatik egin daitezkeen interpretazioak 
biltzen dira, eta zenbait anafora ebazteko orduan hurbilbide batzuk, 
identitate erreferentzialean oinarritzen ez direnak, hain zuzen, beste batzuk 
baino egokiagoak direla ikusi dugu. 

Aurreko kapituluetan egindako azterketan ikusi dugunaren arabera, 
oso ohikoak dira erlazio simetrikoa ez duten anaforak, eta 
erreferentziakidetasunik ez dagoenean, adierazpide anaforiko horiek 
erreferentea eraikitzen laguntzen dute. Ondorioz, eta diskurtsoa testuaren 
gauzatze linguistiko edo eraikuntza moduan ulertuta (Bronckart 1985, 
1996), anaforaren interpretazioa oso sarritan diskurtsiboki egin behar dela 
baieztatu ahal izan dugu. Gainera, aurreko kapituluetan ikusi dugun 
moduan, adierazpide anaforikoen funtzioa aldakorra izan daiteke antolatu 
behar diren harreman diskurtsiboen arabera. Bronckart-entzat (1985, 1996) 
jarduera diskurtsiboa testuinguruaren parametroekin erlazioa duten 
eragiketa psikologikoen emaitza da; testuinguruaren arabera aritzeko modu 
ezberdinak daudenez, unitate linguistikoek ere funtzio ezberdinak har 
ditzakete. Izen-kohesioaren eraikuntzan, beraz, ez dute parte hartzen 
subjektuen adina edo gaitasun kognitiboek soilik, enuntziazioaren 
baldintzak eta diskurtsoa gauzatzeko modua ere erabakigarriak baitira. 

 Izen-kohesioaren dimentsio diskurtsiboa are eta ageriagoan geratuko 
zaigu arreta testu generoetan jartzen badugu.  
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9.2. IZEN-KOHESIOA ETA TESTU GENEROAK 

Bronckart-en (1985, 1996) marko teorikotik abiatuta testua izango  
da analisiaren objektua; helburu eta egoeraren arabera subjektu batek era 
ezberdinetako testuak ekoiztuko ditu, eta horrela, testu generoak bereizi 
ahal izango ditugu.  Ainguraketa diskurtsibo ezberdina duten hiru testu 
genero aztertu ditugu: narrazioa, azalpen-testua eta iritzi-gutuna. Testu 
genero horiek, testuratze-mekanismoak dituzte bereizgarri, bakoitzean, 
beraz,  berezkoak diren mekanismoak erabiliko dira. Izen-kohesioa 
horietako mekanismo bat izanik, gure lehendabiziko hipotesia egiten 
genuen: egoerazko testuinguruaren arabera izen-kohesioa gauzatzeko era 
ezberdinak agertuko dira testuetan, eta erabiltzen diren anaforen 
funtzionamendua behar diskurtsiboen araberakoa izango da. 

Hasteko, esan dezagun generoak asko baldintzatzen duela testuen 
luzera. Narrazioak dira testurik luzeenak, jarraian azalpen-testuak, eta 
bukatzeko iritzi-gutunak. Ezberdintasunik txikiena azalpen-testuen eta 
gutunen artean dago.   

Izen-kohesiogileen dentsitateari dagokionez, anaforen dentsitatea 
handiagoa da narrazioetan eta azalpen-testuetan iritzi-estuetan baino, eta 
alde horretatik datuak bat datoz Schneuwly-ren (1988) emaitzekin. 
Gainera, De Weck-en (1991) datuekin bat eginez, euskaraz ere narrazioak 
dira adierazpide anaforikoen dentsitaterik handiena duten testuak. De Weck 
eta Schneuwly-k (1994) egindako lan batean testuen luzera eta anaforen 
dentsitatea bat datoz argudio-testuetan eta norberari gertatutakoen 
kontakizunetan. Dena dela, aztertu dugun corpuseko testuetan, luzeraren 
eta anafora kopuruaren arteko korrelazioa, batez ere adinaren mende 
dagoela ikusi dugu. Helduen testuak dira kohesiogileen dentsitaterik 
handiena erakusten dutenak. Ikasle gazteen artean garrantzi handiagoa du 
testu generoak, azalpen- eta iritzi-testuetako kohesiogileen dentsitatea 
narrazioetan baino txikiagoa baita adin talde horietan. Horrek pentsarazten 
digu narrazioa errazagoa dela ikasleentzat beste testu genero biak baino, eta 
arrazoia hizkuntzaren didaktikan erabiltzen diren testu generoen ereduetan 
dagoela; azken batean, narrazioa oraindik ere eskolan gehiago lantzen da 
beste testuak baino. 
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Izen-kohesioa bermatzeko erabiltzen diren baliabideei dagokienez, 
hiru testu generoetan erabiltzen dira sailkatutako adierazpide gehienak, 
baina batzuek beste batzuek baino agerpen eta garrantzi handiagoa dute 
generoaren arabera. 

Narrazioen kasuan ugariak dira anafora nominal zein pronominalak, 
eta azken hauen artean, baita lehenengo eta bigarren pertsonakoak ere. Bi 
multzo horietako adierazpideekin batera oso nabarmena da izen berezien 
erabilera. Anafora pronominalak aktanteei lotuta agertzen dira, eta, gainera, 
beste hizkuntza batzuetan gertatzen den bezala, izenordainen funtzio 
nagusia pertsonaia nagusien edo subjektu tematikoaren identifikazioari 
lotuta dago; hori izango da, beraz, izenordainen zeregin nagusia eta ez 
errepikapena saihestea. Alde horretatik, beraz, Karmiloff-Smith-ek (1981), 
Hickmann-ek (1980, 1984, 1987) eta De Weck-ek (1991) ikusitakoa 
baieztatzen da eta euskararen kasuan ere, pro-drop hizkuntza izan arren, 
pronominalizazioa subjektu tematikoarentzat gordetzen dela ikusi ahal izan 
dugu. Gainera, adina edozein izanik ere, aipatutako funtzio hori mantendu 
egiten da. 

Azalpen-testuari eta gutunari dagokienez, izenordainak gutxi 
erabiltzen dira. Azalpenezko ekoizpenetan gairatzen diren erreferenteak 
gutxitan dira bizidunak. Gutunetan eztabaidatzen den auzian pertsona asko 
daude inplikatuta, eta multzo moduan tratatzen dira, erreferentzia egiteko 
izenordain zehaztugabe eta orokorrak erabiliz. 

Anafora leialen kasuan erabilera oso handia da narrazio eta azalpen-
testuetan. Testu genero bietan erreferentzia mantentzeko erabiltzen dira, 
baina baita informazioa antolatzeko ere. 

Elipsiari dagokionez, maiz erabiltzen da narrazioetan zein azalpen-
testuetan. Izenordainek egiten duten bezala, narrazioetan elipsiak subjektu 
tematikoari egiten dio  erreferentzia, eta alde horretatik Muñozek (1985) 
gaztelaniaz ikusi zuen portaera agertzen da euskaraz ere. Azalpen-
testuetan, aldiz, elipsiaren zeregina ezberdina da, prozesua azaltzeko 
orduan espezifikaziorik ez dagoenean agertzen da; elementu honen 
erabilerak arazoak sorrarazten ditu ikasle gaztetxoen artean, batzuetan ez 
dute  errekurtsorik gaia modu egokian bideratzeko, eta horrelakoetan 
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elipsiak agertzen dira. Kasu honetan, beraz, elipsiaren erabilerak ez du  
adierazten kohesioa hobeto eraikitzen denik. 

Bestalde, narrazioetan erreferente berri asko testuratzen dira, eta 
objektu horiek bizirik mantentzen dira ia istorio osoan. Horregatik, sortzen 
diren kate anaforikoak luzeak dira eta era askotako adierazpide anaforikoez 
osatuta daude. Anaforen zeregin nagusia elementu berriak aurkeztu eta 
testuan zehar berrartzea da. Hala eta guztiz ere, oso ohikoa da objektu 
baten inguruko mundua  asoziazio bidezko anaforaren bitartez zabaltzea. 

Azalpen-testuei dagokienez, anafora asko nominalizazio eragiketa 
baten ondorio dira, eta horrelakoetan, adierazpide anaforizatzaileak 
prozesuen bitartez jasandako itxuraren aldaketa laburtzen duten 
kontzeptualizazio moduan interpretatu behar dira. Ondorioz,  gure 
ikerketaren arabera anafora nominalak dira testu genero hau ezaugarritzen 
dutenak, eta datu hauek bat datoz Sainzek (2002) euskararen kasuan edo 
De Weck-ek (1991) frantsesaren kasuan ikusitakoarekin. 

Azalpen testuetan adierazpide anaforizatzaileen zeregina ez da 
izango soilik erreferentzia mantentzea, baizik eta erreferentzia eraikitzea. 
Hasieran aurkezten den elementu batetik abiatuta eta elementu horrek 
jasaten dituen itxuraldatzean oinarrituta, pauso batetik bestera zer gertatzen 
den azaldu, kontzeptualizatu eta testu osoaren kohesioa eraikitzen da. 
Schneuwly-k (1988) dioen bezala, testu hauetan ekintza konplexu baten 
garapena azaltzen da, eta kronologia testuan agertzen diren ekintzen 
segidaren bitartez azaltzen da. Horrek baldintzatu egiten du testuaren 
egitura, eta baita kohesioaren eraikuntza ere, informazioa aurrera joan 
dadin, erabiltzen diren adierazpide anaforizatzaileek kontuan hartu eta 
eguneratu egin behar baitute prozesu bakoitzean gertatzen dena. Hori bi 
bidetatik egiten da, anafora leialak erabiliz eta anafora kontzeptualak 
erabiliz. Baliabide horiek erabiltzeko gaitasunak  huts egiten duenean oso 
ohikoa da elipsia agertzea. Azalpen-testuari dagokionez, beraz, elementu 
horren erabilerak, beste baliabide batzuk erabiltzeko trebetasun eza 
adieraziko lukeela uste dugu. 

Iritzi-gutunetan, azalpen-testuetan bezala, anafora nominalak dira 
nagusi, eta horien artean nabarmena da asoziaziozko anaforen agerpena. 
Bestalde, interpretazio anaforikoa sarritan zeharkakoa besterik ezin da izan, 
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eta alderdi kognitiboek zein pertinentziazkoek erabat eragiten dute 
testuaren kohesioan. Gainera, beste testu generoetan baino neurri 
handiagoan, testuinguruak baldintzatutako erreferenteak eta lexikoa 
agertuko zaizkigu gutunetan. 

Izen-kohesioa oso bide edo baliabide ezberdinetatik eraikitzen da 
testu genero honetan. Oro har, anaforizatzen diren elementuak bi zeregin 
nagusitara bideratuta daudela esan genezake: 

a) Ikasleek jaso duten gutunean dauden edukiei erreferentzia egin 
eta gai horiek testuratzeko. Orduan, anaforaren interpretazioak 
erabat diskurtsiboa eta kognitiboa izan behar du. Anaforek zubi 
lana egiten dute hasierako gutunaren igorlea eta hari erantzuten 
dion gutunaren ekoizlearen arteko diskurtsoan; solaskideen 
diskurtsoa kohesionatzen du, ez esatariarena (erantzuna idazten 
duena) bakarrik.   

b) Testuan aipatzen diren gai edo diskurtsoko objektuen 
erreferentzia mantentzeko. Kasu honetan anaforaren ebazpena 
testuala da, hau da, testuan bertan bilatu behar da hura 
interpretatzeko balio duen aurrekaria. 

Horrela, bada, narrazioetan baino neurri askoz handiagoan, azalpen-
testu edo iritzi-gutun hauetan kohesioa diskurtsoaren bizitasunaren mende 
dagoela esan daiteke, ekoizleen argudiapenetan solaskidearen diskurtsoa 
baitago, eta alde horretatik, agerian geratuko litzateke, gainera, testu genero 
honen izaera dialogikoa. 

Testuinguruak, beraz, batez ere ekoizpenaren testuinguruak, eragin 
handia izango du aztertutako testu generoetan, inguru fisikoa eta inguru 
sozialaren parametroek erabat baldintzatuko dutelako diskurtsoaren 
eraikuntza eta kasu bakoitzean erabiltzen den ainguraketa diskurtsiboa, eta 
horrenbestez, diskurtso horri forma emateko erabiltzen diren izen-
kohesiorako mekanismoen funtzioa. 

Ikusitako guztiaren ondorioz, gure lehenengo hipotesia baieztatuta 
geratzen da. Gogora dezagun, hipotesi horren euskarri moduan De Weck 
(1991) eta De Weck eta Schneuwly-ren (1994) ikerlanetatik ateratako 
emaitzak genituela. Haiek ere testu generoaren arabera kohesioaren 
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jabekuntza modu ezberdinetan gauzatzen dela ikusi baitzuten. Egile horiek 
egiten zuten hipotesiaren arabera testuen ainguraketa eta planifikazio 
motek eragina dute anaforen dentsitatean eta testu genero bakoitzean 
erabiltzen diren adierazpide anaforikoetan. Haien emaitzek gure 
ikerlanaren emaitzak indartzen dituzte. Gainera, egile horiek eztabaidaren 
kasuan ikusi zuten bezala, gure iritzi-testuetan ere erreferenteak sarritan 
ezagunak balira moduan aurkezten dira; eztabaidak intertestuaren eremuan 
definitzen du erreferentea, eta argudio edo iritzi-gutunak ere 
interdiskurtsoan (edo solaskideen arteko diskurtsoan) definitzen dituela 
esan dezakegu. 

 

 

 

9.3.  IZEN-KOHESIOA ETA ADINAREN ARABERAKO 
BILAKAERAREN JOERAK 

 

Atal honetan adinaren araberako bilakaerari dagozkion ondorioak 
bilduko ditugu. Egiten genuen bigarren hipotesiaren arabera izen-
kohesioaren bilakaera ez da izango urte jakin batzuekin bukatzen den 
prozesu itxia, eta aldaketak antzemango dira heldutasunera arte. Halere, 
esaten genuen, adinak ez duela bermatuko izen-kohesioaren mekanismoak 
hobeto erabiltzea, adin talde bakoitzaren barruan ezberdintasunak egongo 
direlako. Hirugarren hipotesian esaten genuen bilakaera ezberdina 
antzemango dela testu generoaren arabera, hau da, kohesio anaforikoaren 
bilakaeran joera ezberdinak agertuko direla testu genero batetik bestera. 

Ahozko narrazioen ekoizpena aztertu duten egileen lanen emaitzetara 
jotzen badugu, izenordainaren funtzio anaforikoa 7 urtetik aurrera finkatzen 
dela ikusiko dugu (Karmiloff-Smith, 1981, 1985; Hickmann, 1980, 1984, 
1987). Anafora nominalen kasuan jabekuntza berantiarragoa da 
pronominalena baino (Bamberg, 1986, 1987). Hala eta guztiz ere, egile 
batzuek kohesioaren aztarnak aurkitu dituzte ume gaztetxoengan ere 
(Peterson eta Dodsworth, 1991; Idiazabal, 1994). García Sotoren (1996) 
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lanaren emaitzen arabera, 7 eta 11 urte bitarteko umeen ahozko 
narrazioetan kategoria kohesibo guztiak erabiliko dira, eta adina aurrera 
joan ahala lotura kohesibo gehiago agertuko dira. 

Testu idatziaren ekoizpenari gagozkiolarik, Rutter eta Raban-ek 
(1982), 6-10 urte bitartean adinarekin baliabide kohesibo ezberdin gehiago 
erabiliko direla diote. Pellegrini eta bestek (1984) egindako lanean 9-10 
urterekin bereganatzen dute umeek kohesio gramatikala, baina oinarrizko 
funtzionamendua 9 urterekin bereganatzen baldin bada ere, Yde eta 
Spoelders-en (1985) emaitzen arabera funtzionamendu anaforikoaren 
jabekuntza ez da bukatzen 14 urterekin. De Weck-en (1991) lanaren 
arabera 8-9 urte bitartean baliabide kohesiboen jabekuntza era mailakatuan 
egiten da, eta 14-15 urte bitartean ikusten den bilakaera bat dator 
planifikatzeko era ezberdinekin, eta ezberdintasunak ekoizpen egoerarekin 
eta eduki erreferentzialaren konplexutasunarekin lotuta dirudi. 

Ikerlan horien guztien emaitzek ez dute kontraesanik agertzen gure 
ikerlanaren emaitzekin. Aurreko kapituluan ikusi ahal izan dugun moduan 
11 eta 14 urteko ikasleen testu idatzietan izenordainen funtzio anaforikoa 
finkatuta dago eta anafora pronominalez gain anafora nominalak ere oso 
ugariak dira. Kohesio anaforikoaren oinarrizko erabilera, beraz, finkatuta 
dago umeak 11 urte dituenerako. Gaineratu beharko genuke, halaber,  
anafora nominalen erabilera ez dela adinari lotutako faktorea soilik, testu 
generoak edo ekoizpen testuinguruak baldintzatutako faktorea baizik, 
aurreko atalean ikusi dugun moduan; testuak diskurtsoaren artikulazio 
moduak eta honen testuinguru erreferentzialaren, enuntziatiboaren eta 
sozialaren arteko harremana islatzen baititu (Bronckart 1985, 1996). 

Bestalde, adinaren arabera erabiltzen diren baliabide kohesiboen 
kopurua dela eta, gailegoz ahoz ekoiztutako narrazioetan ez bezala,  11 
urtetik aurrera ez da gehitzeko joerarik antzematen euskaraz idatzitako 
testuetan. Are gehiago, oro har, joera alderantzizkoa da, eta adina gora joan 
ahala kohesiogileen dentsitatea behera doa. Ikasle gazteen artean, testuak 
motzak izan arren kohesiogile asko ager daiteke (egokiak izan ala ez izan), 
helduen artean, aldiz, testuak luzeagoak izan arren gazteen testuetan beste 
kohesiogile ager daitezke. Hala eta guztiz ere, lehen esan dugun bezala, 
hitz kopuruaren eta anafora kopuruaren arteko korrelaziorik handiena 
helduen testuetan dago; gazteen testuak desorekatuagoak dira alde 
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horretatik. Dena dela, kontuan hartu behar dugu, gure kasuan aztertu den 
hizkuntza euskara dela, eta testuak idatziak direla. Baina datuak 
alderatzeko orduan, euskaraz egindako antzeko lanik ezagutzen ez 
dugunez, beste hizkuntzetan gertatzen denarekin konparatu behar ditugu 
gure emaitzak. Bestetik,  aipatu ditugun lan gehienetan ahozko narrazioak 
aztertzen dira eta guk idatziz ekoiztutako narrazioak, azalpen-testuak eta 
iritzi-gutunak aztertu ditugu. Beste arrazoi bat azterketa egiteko hartu den 
ikuspegiarena izan daiteke. Dena dela, ikusitako joera horretatik ondorio 
garrantzitsu bat atera dugu, hau da, kohesiogileen kopuruak ez du 
zerikusirik kohesio anaforikoaren eraikuntza egokiarekin, eta adinarekin 
kopurua behera baldin badoa, beharrezkoak ez diren estrategiak alde batera 
uzten direlako da, eta, era berean, testuak planifikatzeko modua aldatzen 
delako. 

Hizkuntzaren adinez adineko bilakaeraren alderdiari lotuta egiten 
genituen hipotesiak baieztatuz, nahiz eta 11 urterekin oinarrizko 
trebetasuna bereganatuta izan, trebetasun hori ikasleentzat ezagunagoa den 
testuetan nabaritzen da batez ere, hau da, narrazioetan; beste testuetan, 
aldiz, arazo gehiago agertzen da, eta bilakaera irregularragoak antzematen 
dira erabiltzen diren adierazpide anaforikoetan. Gorabehera horien 
eragileak taldekideen banako ezaugarriak izan daitezke, baina, bestalde, 
ezin dugu ahaztu eskolan gutxien lantzen diren testu generoetan antzematen 
direla arazo nabarmenenak, azalpen- eta iritzi-testuetan, hain zuzen. 

Kohesiogileen erabileran ikusi diren joera batzuk aipatzeagatik, esan 
dezakegu izenordainen erabilerak gora egiten duela adinarekin, elipsien 
erabilera jaitsi egiten dela, adina aurrera joan ahala hitzez hitzekoak ez 
diren  errepikapen gehiago erabiltzen direla, adberbioen erabilerak ere gora 
egiten duela, eta asoziaziozko anaforetan eta kontzeptualetan oso joera 
irregularrak antzematen direla. Esate baterako, narrazioa eta azalpen-
testuaren kasuan asoziazioaren erabilerak gora egiten du adinarekin, baina 
kontzeptualen kasuan maiztasunik txikiena tarteko adin taldeetan agertzen 
da. Gutunaren kasuan gorabehera handiak daude bi adierazpide mota 
horien erabileran 

Beraz, euskaraz idatzitako testuetan adierazpide motaren araberako 
bilakaera irregularra baldin bada ere,  heldutasunera arte jarraitzen duela 
esan dezakegu. Datu hau bat dator García Sotok (1996) ikusi zuenarekin 
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eta Yde eta Spoelders (1985) eta De Weck-ek (1991) antzemandako 
bilakaera luzearekin.  

Bestalde, hirugarren hipotesian esaten genuen bezala, 
ezberdintasunak bilatu nahi baditugu testu genero bakoitzaren barruan 
gertatzen den bilakaeran jarri behar dugu arreta. Aurreko kapituluan ikusi 
dugun moduan, ekoizpen testuinguruak zeharo baldintzatzen du testuen 
kohesioaren eraikuntza, eta horrenbestez, mekanismo hori erabiltzeko 
trebetasunaren bilakaera. Alde horretatik, lan honetan ikusitakoa bat dator 
De Weck eta Schneuwly-k (1994) aipatzen dutenarekin testu motaren 
arabera jabekuntza modu ezberdinean gauzatuko dela diotenean.  

Gainera, 11 eta 15 urteko ikasleen testuak ez ezik ikasle helduenak 
ere aztertu ditugu, eta emaitzetan ikusten den bezala 15 urteko ikasleen 
testuak eta helduenak ez dira beti gertuen daudenak izen-kohesioari 
dagokionez. Adierazpide batzuen erabileran inflexio gune bat agertzen da 
adin talde honetan eta ordu arteko joerak aurkako norabidea hartzen du.  

Bukatzeko, aipa dezagun atera dugun beste ondorio bat ere. Testuen 
ezaugarri orokorrei behatuz eta testu genero bakoitzaren kohesioaren 
berezitasunak kontuan harturik, esan dezakegu adinarekin, oro har, aldaketa 
bat nabaritzen dela testuen planifikazio orokorrean. Aukeratzen diren 
izenburuengatik, testuak antolatzeko moduagatik, informazioa testuratzeko 
moduagatik, eta erabiltzen diren anaforizatzaileengatik, adina gora doan 
neurrian abstrakziorako ahalmenak ere gora egiten duela esan daiteke, eta 
ondorioz, Scardamalia eta Bereiter-ek (1987, 1992) azpimarratzen duten 
moduan, trebetasunen garapena ezaguerak eraldatzeko gaitasun 
handiagoarekin lotuta dagoela. Ildo beretik, Schneuwly-k (1988) dio 
hasieran planifikazioa pentsamenduaren adierazpena dela, baina gero 
pentsamendua eta adierazpena bereizi egiten direla, eta ekoizleak 
manipulatu egiten duela edukia testua idatzi aurretik. Garapena, beraz, 
testuaren planifikazio orokorra egiteko moduan islatzen da, hau da, 
antolatzeko moduan, helburuak kontuan hartzeko moduan, eta estrategia 
diskurtsiboak erabiltzeko moduan. Hala eta guztiz ere, aldaketa hori ez da 
erabatekoa adin taldeetako subjektu guztiengan, eta ezberdintasun 
indibidualak nabaritzen dira haien artean. 
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9.4.  IZEN-KOHESIOA ETA DIDAKTIKAREN 
DIMENTSIOA 

 

Ikusi dugun bezala, erabiltzen diren adierazpideen kopuruak ez du 
bermatzen testu idatziaren kohesio anaforikoa ondo eraikitzea, garrantzi 
handia izango baitu adierazpide horien izaerak, edo beste era batera esanda, 
erabiltzen den baliabide kohesiboaren egokitasunak, eta hori da, hain 
zuzen, gaztetxoen eta helduen artean dagoen ezberdintasunik nabarmenena. 
Alde horretatik, beraz, didaktikari begira garrantzitsua dirudi adierazpide 
mota bakoitza noiz eta zertarako erabil daitekeen ikasteak. Gainera, azaldu 
diren zailtasunak ikusita, testu genero bakoitzak bere ikaskuntza behar 
duela esan daiteke. 

Ikerlan honetan agerian uzten ahalegindu gara, alde batetik,   
ezberdintasunak daudela adierazpide anaforiko bakoitzaren bilakaeran, eta 
bestetik, ezberdintasun horiek  adinaren eta testu generoaren ezaugarrien 
eraginaren pean daudela. Halaber, bilakaerak heldutasunera arte jarraitzen 
duela ikusi dugu. Gainera, testu generoaren arabera azaltzen diren 
ezberdintasunek oso lotuta dirudite genero horien ezaugarriekin. Azalpen- 
eta iritzi-testuak dira arazo gehien erakusten dutenak. Zailtasunen arrazoia, 
testu horiek ekoizteko behar diren trebetasunen konplexutasuna izan 
daiteke; baina, era berean,  testu horiek eskolan gutxiago lantzeak eragina 
izan lezake, eta horrek azalduko luke, neurri batean, ikasleek trebetasun 
gutxiago izatea azalpen- eta iritzi-testuak egiteko narrazioak egiteko baino. 

Bestalde, sistematikoki akatsak bildu ez ditugun arren, aztertu dugun 
corpusean ikusi dugunagatik, kohesioa eraikitzeko erabiltzen diren 
adierazpideak, asko izanagatik, ez dira beti egokienak. Horrela, bada, 
adierazpide anaforikoen dentsitate edo maiztasun handiak ez luke beti 
ziurtatuko testua hobeto kohesionatuta egotea. Horretaz gain, testuen 
luzeran agertzen diren banakako ezberdintasunak ere adierazgarriak dira. 
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Testu idatzien kohesio anaforikoaren gaiari alderdi didaktikotik 
heldu dioten egileek (Descombes-Dénervaud eta Jespersen, 1992; 
Schnedecker, 1995; Aurichio, Masseron eta Perrin, 1995; Sainz, 2002...) 
ikasleek egindako akatsak identifikatzeko eta zergatia azaltzeko kezka 
erakutsi dute. Gure ikerlan honetan ez ditugu ikasleen zailtasunak zehatz-
mehatz sailkatu, baina corpuseko testuen irakurketak hainbat gauza erakutsi 
digu. 

Alde batetik, dagoeneko aipatu dugun moduan, erreferente identifika 
ezina duten adierazpideak aurkitu ditugu gutunetan. Horrek esan nahi du 
oraindik ezaguna ez den erreferente bat testuratzeko egokiak diren formak 
erabili beharrean, lehendabiziko aipamen horiek anafora kontzeptual edo 
asoziatiboaren itxura har dezaketela. Arazo hau oso lotuta dago ekoizpen-
egoeraren irudikapenarekin, idazle guztiek ez baitute helburua eta 
egoerarekiko abstrakzio egokia egiten idazteko orduan. 

Gutunen kasuan aipagarria da adierazpide ezohiko horien erabilera. 
Adin taldeak konparatuz gero 13 urteko ikasleak dira horrelakorik 
erabiltzen ez duten bakarrak, ondoren helduen taldea egongo da (%0,30) 
eta gero 11 eta 15 urtekoen taldeak (%2 lehenek eta %5 bigarrenek). Adina, 
beraz, ez da faktore erabakigarri bakarra erreferenteen testuratze egokian. 
Ikasleen kasuan, norbanakoen ezaugarrietara eta irakaskuntza prozesuaren 
azterketara jo beharko genuke zergatiak aurkitzeko. 

Erreferentziazko anbiguitateak sorrarazten dituzten adierazpideak ere 
aurkitu ditugu. Esate baterako, narrazioetan lehendabiziko aipamenean ijito 
talde bat  agertzen zenean eta hurrengoan mutil gazte bat. Edo, erakusle 
neutroa erabiltzeko orduan sor daitezkeenak (adibidez: Zatitan banatuko 
dugu eta zati hauei, banan-banan, esne ura kendu beharko zaie. Hori 
egindakoan...). Adierazpide horiek erabiltzeak ez du esan nahi kohesioa 
gaizki eratuta dagoenik, baina baliabide lexikal gehiago eskura izanez gero 
beste kohesiogile batzuk erabil zitezkeen bigarren adibidean sor daitekeen 
anbiguitatea saihesteko. 

Arazo lexikal horien bitartez azal daiteke errepikapenen erabilera 
ere. Batzuetan, Schnedecker-ek (1995) seinalatzen duen moduan, 
uniformetasunaren arrazoia kontzeptualizatzeko eta planifikatzeko 
zailtasunetan bilatu behar da. Kontzeptualizazioa da, hain zuzen, 
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Descombes-Dénervaud eta Jespersen-ek (1992) ere deskribatzen duten 
arazoetako bat. 

Horretaz gain, ume batzuek idazten dutena antz handiagoa du 
helduek idazten dutenarekin, gertuago baitago azken hauengandik espero 
dezakegun eredutik baino; eta baita alderantziz ere, heldu batzuek idazten 
dutena gertuago dago umeengandik espero duguna baino. 

Arazo edo zailtasun horiek guztiak edozein adinetan ikusten dira, eta 
ezberdintasun indibidualak nabariak dira adin talde bakoitzaren barruan 
ere. 

Hala eta guztiz ere, ikusi dugunagatik, adierazpide anaforiko batzuen 
bilakaera berez bideratzen da adinarekin, esate baterako kohesiogile 
hauena: izenordainak, elipsiak, adberbioak, eta hitzez hitzekoak ez diren 
errepikapenak. Baina beste adierazpide batzuen erabileran, asoziazio 
bidezko anaforetan eta kontzeptualetan gertatzen den bezala, zailtasunak 
eta gorabehera handiak antzematen dira adin talde batetik bestera. Horrek, 
interbentzio didaktikoaren beharraz pentsarazten digu. 

Bestalde, ikusi dugu, oro har, ikasle nagusiek beste gaitasun batzuk 
dituztela, esate baterako, abstrakzio maila handiagoa erabiltzeko, testuak 
era global edo orokorragoan planifikatzeko, egoeraren irudikapen 
ezberdinak egiteko, edo baita ezagutza transformatzeko ere. Baina era 
berean, helduen taldean ere gabeziak antzematen dira alderdi horietan. 
Horrek berriz ere, norbanakoen ezberdintasunera eramaten gaitu, eta, 
jakina, subjektu bakoitzak dituen behar didaktikoetara. 

Horrek guztiak pentsarazten digu didaktikak zerikusi handia izango 
duela kohesiorako mekanismoen hobekuntzan. Ikasketa prozesua ez da 
bukatzen adin jakin batean eta izen-kohesioaren eraikuntza ikasketa 
prozesu baten ondorioz aberasten da. Horrela adierazten dute Rosat-ek 
(1995) eta Sainzek (2002) egindako lanek ere. 

Emaitzen argitara, eta baliabide kohesiboen erabileran ikusitakoaren 
arabera, ezin dugu aipatu gabe utzi beste ondorio  didaktiko bat. Kontuan 
hartzen badugu anafora nominalen erabilera -bereziki anafora kontzeptual 
eta asoziazio bidezkoena- idazketarako funtsezkoak diren baliabide lexikal 
eta kognitiboei lotuta dagoela, eta elipsiaren erabilera (batez ere azalpen-
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testuen kasuan) eta izen berezien erabilera (narrazioetan) bitarteko horien 
gabezia adieraz dezaketela, bekarrezkoa dirudi didaktikari buruzko gogoeta 
egitea. Konplexuagoak diren baliabide kohesibo horien erabileran 
trebatzeko, komenigarria dirudi hizkuntzen irakaskuntzan gaitasun 
diskurtsiboa gehiago lantzea. Bestalde, García eta Idizabalen (2002) lanean 
aurreratzen zen moduan, garrantzitsua izan daiteke baliabide kohesiboak 
eskolan landu nahi den testu generoari atxikita irakastea, testu genero 
horren barruan betetzen duten funtzio diskurtsibo zehatzari lotuta, hain 
zuzen. 

 

 

 

9.5.  AZKEN GOGOETA 

 

Orain arte ikusitako guztiaren ildotik, atera ditzakegun albo-ondorio 
edo eztabaidarako gogoeta batzuk ekarri nahi genituzke lerro hauetara. 

Lehendabizi, fenomeno anaforikoak galbahe baten bitartez islatzeak 
dakarren zailtasuna azpimarratu nahi genuke. Alde batetik, anaforaren 
interpretazioa zenbait ikuspegitik egin daitekeelako, eta bestetik, testu 
genero ezberdinak aztertzean zein genero bereko testuan banan-banan 
aztertzean, askotariko fenomenoak agertzen direlako. Nahiz eta testu 
genero berekoak izan, ekoizpen bakoitza mundu bat da, eta testuaren 
enpirikotasun hori behin eta berriz geratu zaigu agerian testuak aztertu 
ditugun bitartean. 

Bilakaerari dagokionez, 11 urtetik aurrera testu guztiek erakusten 
dute oinarrizko izen-kohesioaren eraikuntza, baina adin taldearen arabera, 
testu generoaren arabera eta gizabanakoen arabera, gorabehera handiak 
daudela ikusi dugu. Gainera, bilakaerak ez dirudi testuratze-mekanismoak 
ziurtatzeko erabiltzen diren adierazpideen erabilerari lotuta soilik, eta esan 
dezakegu, oro har, zerikusia duela ekoizleak duen irudikapen 
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diskurtsiboarekin eta diskurtsoaren dinamismoa testura eramateko 
gaitasunarekin.  

Hemen hizkuntza idatziaren alderdi jakin bat aztertu dugu, baina 
oraindik ere asko dugu egiteko hizkuntzaren funtzionamenduaren 
xehetasun guztiak ezagutzeko, eta interesgarria izango litzateke 
hizkuntzaren alderdi kognitibo eta diskurtsiboetan sakontzea. 

Horrela, bada, eta aurrerantzean egin daitezkeen lanei begira, bide 
ezberdinak jorra daitezkeela ikusten dugu. Alde batetik, arlo didaktikora 
bideratutako lanak egongo lirateke. Zentzu horretan, interesgarria dirudi 
eskolan gertatzen denari behatzea eta testu generoen, ahozko zein idatzien, 
beste dimentsio diskurtsibo batzuk aztertzea. Euskararen irakaskuntza 
prozesuan zerk eta nola eragiten duen ezagutuz gero, bitarteko egokiak jarri 
eta praktika didaktikoa egoki daiteke. 

Bestalde, hizkuntzaren dimentsio diskurtsiboaren azterketara 
bideratutako lanak egongo lirateke, baina diskurtsoa zerbait dinamiko gisa 
ulertuta, hau da, ekoizpen-testuingurura egokituta, baina baita ekoizpen-
testuinguru horretatik eten gabe ekoizleak jaso, interpretatu eta moldatzen 
dituen informazio eta jakintzen  eraikuntza baten emaitza bezala ulertuta 
ere. 

Ikerlan honek, euskaraz idatzitako testuen alderdi bat, izen-
kohesioarena, hobeto ezagutzeko datuak eskaintzen dituela uste dugu. 
Testu genero ezberdinak kontuan harturik, izen-kohesioa eraikitzeko 
hainbat modu ikusi dugu. Adin talde ezberdinetan gertatzen denari 
erreparatuz, izen-kohesioaren eraikuntza trebearen ikasketak denboraldi 
luzea hartzen duela ikusi dugu, eta litekeena dela esku hartze didaktikorik 
gabe ikasketa hori ez izatea inoiz osoa. Edonola ere, idaztea ez dela zeregin 
erraza ikusi dugu, are gehiago testu genero bakoitzaren berezitasunak 
menderatzea. 

Bestalde, hizkuntza idatziaren ikasketa prozesuarekin lotutako 
arazoak konpontzen ez baditu ere, irakatsia izan daitekeen testuen 
dimentsio bat, izen-kohesioarena,  eta testu generoen bitartez eskolan gara 
daitezkeen gaitasun linguistikoak hobeto ezagutzeko ekarpena egiten duela 
uste dugu. 
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