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1977-1979. Euskal hiztegi arauemailea. Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa 
Probintziala.

1982. Gaurko euskara idatziaren maiztasun-hiztegia. Diccionario de frecuencias 
del euskera escrito actual. Frecuency dictionary in the written Basque lan-
guage at present. Hiru liburuki. Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala.

1984-1996. Hauta-lanerako euskal-hiztegia. Bederatzi liburuki (I a-aurten; II aur-
tiki-ebaki; III ebaki-gabizain; IV gabon-hegazterren; V hegazti-jabe; VI ja-
bedun-loratze; VII lorbide-orbain; VIII orbaindu-tolesdun; IX tolesgabe-
zuztartu). Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala / Gipuzkoako 
Kutxa / Kutxa Fundazioa.

1996. Euskal hiztegia. Donostia: Kutxa Fundazioa.
1997. Euskal hiztegi orokorra. Barcelona: Bibliograf.
1999. Euskal ikaslearen hiztegia. Barcelona: Bibliograf.
2005. ZEHAZKI. Gaztelania-Euskara Hiztegia / Diccionario Castellano-Euskera. 

Donostia: Alberdania.
2007. Euskal hiztegia. Donostia: Elkar.
2007. Eskolako hiztegia. Donostia: Erein.
2008-. Egungo euskararen hiztegia (C, D, F-Y). UPV/EHU: Euskara Institutua.

[http://www.ehu.es/eeh/]

Elkarlanean

1987-2005. Luis Mitxelena & Ibon Sarasola. Diccionario General Vasco / Orota-
riko Euskal Hiztegia. I a-ama; II ame-asd; III ase-bap; IV bar-berp; V berr-
daf; VI dag-erd; VII ere-fa, XLVI; VIII fe-gub; IX gud-jab; X jad-kop; XI kor- 
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maj; XII mak-oal; XIII oam-peb; XIV ped-sua; XV sub-usu; XVI ut-zuz. Bilbo: 
Desclée de Brouwer / Mensajero.

1996. Atela, Aintzane, Koro Navarro & Ibon Sarasola. LUR Hiztegia euskara-eus-
kara. Donostia: Lur.

1996. Atela, Aintzane, Koro Navarro & Ibon Sarasola. LUR Mini hiztegia euskara-
euskara. Donostia: Lur.

1997. Sarasola, Ibon & I. Arrigain. Oinarrizko hiztegia (euskara-gaztelania / cas-
tellano-euskara. Barcelona: Vox / Bibliograf.

2000. Sarasola, Ibon et al Hiztegi batua. Euskaltzaindia.
2012. Sarasola, Ibon et al Euskaltzaindiaren hiztegia. Euskaltzaindia.

Saiakerak

1971. Euskal literaturaren historia. Donostia: Lur.
1975. Euskal literatura numerotan. Donostia: Kriselu.
1975. Txillardegi eta Saizarbitoriaren nobelagintza (irakurlearentzat gidaria). Do-

nostia: Kriselu.
1977. Historia social de la literatura vasca. Madrid: Akal.
1977. Euskal literaturaren gidaliburua. UEU.
1997. Euskara batuaren ajeak. Donostia: Alberdania.

Artikuluak

1967. «Euskal poesia gaur». Jakin. 24, 12-19.[Jakin Arantzazu 26. 33-38]
1977. «Atzizki-egitura baten bilakaeraz». Elhuyar X, 63-68.
1977. «Sobre la bipartición inicial en el análisis de constituyentes». ASJU XI, 49-

88.
1977. «Euskal hiztegi arauemaile enziklopedikoaren proiektoa». Euskera XXII, 

125-138.
1977. «Euskararen egoera numerotan». Saioak, Revista de estudios vascos. 1-1, 

218-228.
1976. «Hitzaurrea». In Gabriel Aresti. Obra guztiak. Poemak (1). Donostia: Kri-

selu. 10-99.
1978. «Bustiduren ortografiaz». Euskera XXIII-2, 621-628.
1978. «Lizardiren poemagintzaren alde formalen estudio batetarako». Manuel Gu-

tiérrez, Jesús Antonio Cid & Antonio Carreira. Homenaje a Julio Caro Baroja. 
Madrid. 953-963.

1979. «Nire/neure, zure/ zeure literatur tradizioan». Euskera XXV-2, 431-446.
1981. «Gabriel Arestiren poemagintza». Euskal linguistika eta literatura: bide be-

rriak. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea. 393-403.
1983. «Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos». ASJU XVII, 

69-212. [2. Argitalpena. 1990. In Luis Mitxelena. Textos arcaicos vascos. / 
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Ibon Sarasola. Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos. 
ASJUren Gehigarriak XI, 205-351]

1983. «Aurkezpen gisa». In Jon Agirre & Araceli Diaz de Lezana. Europako Itu-
neen Hiztegia. Oñati: IVAP-HAEE. 34-1. XXV-XXVII.[Berrargitaraturik. 
1997. In Ibon Sarasola. Euskara batuaren ajeak. Donostia: Alberdania. 215-
222]

1985. «Berezi, berexi, bereizi literatur tradizioan». Symbolae Ludovico Mitxelena 
septuagenario oblatae. II liburukia. 937-942.

1986. «Larramendiren eraginaz eta». ASJU XX-1, 203-215.
1987. «Orotariko Euskal Hiztegia aurkeztean». Euskera XXXIII, 101-108.
1989. «Euskal hitzez». Euskaltzaindiko sarrera hitzaldia. Euskera XXXIV-2, 405-

419.
2000. «A modo de introducción a la literatura vasca». In Bernardo Atxaga. Obaba-

koak. Madrid: Punto de lectura. 7-25.
1989. «Euskal hitzez». Euskera XXXIV-2, 405-420.[Berrargitaraturik. 1997. In 

Ibon Sarasola. Euskara batuaren ajeak. Donostia: Alberdania. 183-204]
1989. «Van Eysen gramatika-lanak». ASJU XXIII, 87-94.[Berrargitaraturik. 1992. 

In Ricardo Gómez & Joseba Andoni Lakarra (arg.), Euskalaritzaren historiaz I: 
XVI-XIX. mendea. ASJUren Gehigarriak XV 1992. 464-474]

1989. «Hizkuntza bakarretikako itzulpenez eta bestez». Administrazioko hizkera 
eta terminologiaz jardunaldiak. Oñati: Eusko Jaurlaritza / IVAP-HAEE. 119-
124.[Berrargitaraturik. 1997. In Ibon Sarasola. Euskara batuaren ajeak. Do-
nostia: Alberdania. 205-213].

1991. «Bat mugatua eta mugagabea literatur tradizioan». In Joseba A. Lakarra (arg.), 
Memoriae L. Mitxelena magistri sacrum. ASJU XIV (2 liburuki), 813-826.

1991. «Erdararen erasoa euskal kazetagintzan». Euskal Kazetarien Jardunaldiak. 
Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. 71-80.[Berrargita-
raturik. 1997. In Ibon Sarasola. Euskara batuaren ajeak. Donostia: Alberdania. 
223-235]

1991. «Exotoponimoen euskal formaz». Euskera XXXVI, 1051-1079.[Berrargita-
raturik. 1997. In Ibon Sarasola. Euskara batuaren ajeak. Donostia: Alberdania. 
237-247]

1991. «Orotariko Euskal Hiztegia / Diccionario General Vasco». Euskera 
XXXVI-1, 313-317.

1992. «Bizkaiera eta Euskara batua: eritzi-iritzi eta niri-nere literatur tradizioan». 
Luis Villasanteri omenaldia. Homenaje a Luis Villasante. Hommage à Luis Vi-
llasante. Iker 6. Bilbo: Euskaltzaindia.451-457.

1993. «El díficil camino de la normalización de la lengua vasca». V.V.A.A. Len-
guas de España, lenguas de Europa. Madrid: Fundación Cánovas del Castillo.

1996. «Lexicografía vasca: el Diccionario General Vasco». Actas do Simposio de 
Lexicografía actual: elaboración de diccionarios. Cadernos de lingua. Anexo 
3. A Coruña: Real Academia Galega.

1997. «Euskal Hiztegigintzaren eta terminologiaren inguruan». Nazioarteko Termi-
nologia Biltzarreko Aktak. Donostia: UZEI-IVAP. 69-82.
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1998. «La lengua vasca». Enciclopedia Universal Micronet. Madrid: Micronet.
1998. «Hizkuntzaren zuzentasuna eta egokitasuna herri aldizkarietan». Herri Ko-

munikabideei buruzko III. Jardunaldiak. Arrasate. [sareko argitalpena: Eusko-
news & Media 20. http://www.euskonews.com/0020zbk/media2001eu.html]

1998. «La lengua vasca». Enciclopedia Anaya. Madrid: Anaya.
1997. «Euskal hitz altxorraz». ASJU XXXI-2, 617-642.
2002. «Euskal hiztegigintzaren historiarako oharrak: Añibarro, Iztueta eta Aizkibe-

len hiztegiez, eta Azkueren hiztegigintzaz». In Xabier Artiagoitia, Patxi Goe-
naga & Joseba A. Lakarra (arg.), Erramu Boneta: Festschrift for Rudolf P.G. de 
Rijk. ASJUren Gehigarriak XLIV, 611-628.

2000. «Euskara batua 60ko hamarraldian». 60. hamarkada. Eusko Ikaskuntza. [sa-
reko argitalpena: Euskonews & Media 76. 4-28. http://www.euskonews.com/
0076zbk/gaia7603eu.html]

2003. «Lexicography in the last quarter for the 20th century up to the publication 
of the Orotariko Euskal Hiztegia». In Joaquín Gorrochategui (arg.), Basque and 
(Paleo)Hispanic Studies in the Wake of Michelena’s work. UPV/EHUren Argi-
talpen Zerbitzua. 219-244.

2006. «Oharrak XX. mendeko hiztegigintzaz Orotariko Euskal Hiztegira arte». In 
Joseba A. Lakarra & José Ignacio Hualde (arg.), ASJU XL-1/2. 895-920.

2008. «Iparraldeko hiztegigintza Larramendiren paradigmaren garaian». In Xabier 
Artiagoitia & Joseba A. Lakarra (arg.), Gramatika jaietan Patxi Goenagaren 
omenez. ASJUren Gehigarriak LI. 769-784.

Elkarlanean

1991. Sarasola, Ibon, Mikel Zalbide, Miren Azkarate, Jose Antonio Aduriz, Patxi 
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Ibon Sarasola, Gorazarre*1

Handia da, zentzurik onenean gainera, Ibon Sarasolaren itzal akademi-
koa: azkeneko hamarkadetan, alde batera edo bestera, euskararen ikerke-
taz arduratu garen guztiok jo behar izan dugu EHUko ikertzaileak argitaratu 
dituen lanak behin eta berriz ikustera eta kontsultatzera. Ongi dakigunez, 
erraldoia da Ibonek bere bizitzan zehar egin duen lana. Erraldoia, berezia 
eta ordu askoren emaitza. Lexikografo gisa ezagutzen du batez ere jendeak, 
lan oparoa egin baitu arlo horretan: Euskaltzaindiarekin aritu da urte luzee-
tan, erakundearen buru Villasante zela lehenik, eta Haritxelar geroago. Urte 
haietan etengabe egin zuen lan bere etxean eta Bartzelonako Unibertsita-
tean. Handik Euskal Herrira itzuli zelarik EHUko Euskara Institutuan es-
kaini zitzaion abaroa, eta institutu horretan dihardu lanean gaur egun, denen 
zorionerako. 

Mitxelenak eta biek abian jarri zuten Orotariko Euskal Hiztegia nekez 
izango genuen gure artean, Sarasolak ordurik gabeko bere lana, prestakuntza 
teknikoa eta jakituria eskaini izan ez balizkio. Sarasolak bere lan taldea esku 
leunez baina gaitasunez hogei urtetan zehar zuzentzen jakin izan ez balu. 
Ibonek beti izan du garbi lana non egin: askatasuna, errespetua, duintasuna 
eta zinezko estimua eskaini zaion tokian. Hola jarri ditu bere lan erraldoiak 
euskaltzaleen esku. Gaur egun euskara modernoak inoiz izango duen hiztegi 
handien, zehatzen eta oparoena (Egungo Euskararen Hiztegia) amaitzen ari 
da, lau letraren faltan, EHUko Euskara Institutuan. Bi lan horiek, euskara-
ren historiarekin lotzen gaituena lehena, XXI. mendeari dagokiona bigarrena, 
euskal espezialisten ondoko urteetako etorkizuna markatuko dute, zalantza 
gabe. Euskararen gainean egin den ikerkuntza ezin da ulertu Sarasolaren la-
nak kontuan hartzen ez badira.

* Liburu honen argitalpena EHUko Euskara Institutuak bultzatu du.
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Baditu, jakina, beste hainbeste hiztegi, liburu honetan biltzen ditugun la-
netan modu batera edo bestera aipatzen direnak: ez da gure inguruan idazle-
rik, Ibonen lana behin eta berriz kontsultatu gabe euskaraz idaztera ausartzen 
denik. Hori —ez da gutxi hori—, zor diogu Ibon Sarasolari. Baina EHUko 
irakasleak izan du aukera bere bizitzan beste arlo batzuetako lanak egiteko 
ere. Literaturaz mintzatu da, eta literatura egin du. Hasiera haietan, inor gutxi 
horretaz arduratzen zen urte haietan, sintaxi lanak ere egin zituen, gaur behin 
eta berriz han-hemenka aipatuak ikusten ditugunak. Hola, urteetan zehar Sa-
rasolak egindako lanek gure hizkuntzaren ajeak sendatzeko ez bada, pixka 
bat arintzeko bederen balio izan dute. Eusko Jaurlaritzak horregatik guztia-
gatik deliberatu zuen Ikerketa saria ematea 2011. urtean eta horrek bultzatu 
gaitu gu ere gorazarre liburu honen prestatzera.

Pentsatu genuen, hasteko, Ibonekin zuzenean edo zeharka zerikusia izan 
duten ikertzaile eta irakasleekin mintzatu behar genuela, gure proposame-
nak nolako harrera zuen ikusteko horrela. Baiezkoak berehala etorri zitzaiz-
kigun, ordu batzuetako epean, dozenaka. Eta mugak jarri behar izan genituen 
orduan: mugak parte hartze aldetik, guk aurretik egindako zerrendetan ageri 
ez ziren bat baino gehiago, hau prestatzen ari ginela jakinik, gurekin harre-
manetan jarri baitziren, haiek ere zerbait idatzi nahi zutela gaztigatuz. Ezin 
zen, ordea, baiezkoa eman, bestela liburuaren neurria kontrolaezin bihur-
tuko bailitzateke. Arrazoi beragatik, baiezkoa eman zutenei ere muga itxiak 
jarri zitzaizkien: egile batek baino gehiagok ikusi du nola itzuli zaion lana 
atzera, orrialde batzuk ken zitzan eskatuz, argitalpenaz arduratu garen edito-
reok markatu baldintzak ez errespetatzeagatik. Segur gaude, hortaz, hemen 
idatzi duten gehienek nahi luketela zerbait gehiago esan, baina beste toki ba-
tean beharko du izan, aski handia gelditu baita liburua bestela ere. Ez daude 
hemen, hala ere, egileen artean, nahi luketen guztiak. Hasieratik abisatu zi-
guten zenbaitek ezinezkoa gertatzen zitzaiela proiektuan parte hartzea. Beste 
kasu batzuetan, izena eman zutenetatik gutxi batzuek, arrazoi bat dela, bes-
tea dela, betiere haien borondatearen kontra, ezin izan dute hitza bete. Eta 
izan dira epea gainditua zelarik ere lan eskaintzekin hurbildu zitzaizkigunak, 
baina ezinezkoa gertatu zaigu baietza ematea. Zernahi gisaz, garbi utzi digute 
batzuek eta besteek, guk haien izenak hemen jartzea12nahi luketela. 

1 Mikel Agirreazkuenaga (UPV/EHU), Xabier Altzibar (UPV/EHU), Xabier Artiagotia 
(UPV/EHU), Ignacio Bosque (Universidad Autónoma de Madrid), Teresa Cabré (Universitat 
Pompeu Fabra), Klara Ceberio (Elhuyar), Battittu Coyos (UPPA – Univ. Michel de Montaigne), 
Agurtzane Elordui (UPV/EHU), Elixabete Etxeberria (Elhuyar), Isabel Etxeberria (itzultzailea), 
Teresa Español (Universitat de Barcelona), Inés Fernández-Ordóñez (Universidad Autónoma 
de Madrid), Josu Landa (Ametzagaña), Alberto Lopez Basaguren (UPV/EHU), Jesus Mari Ma-
kazaga (UPV/EHU), Alfonso Mujika (Elhuyar), Ainara Ondarra (Elhuyar), Jon Ortiz de Urbina 
(Deustuko Unibertsitatea), Lourdes Otaegi (UPV/EHU), Rosa Miren Pagola (Deustuko Uniber-
tsitatea), Mikel Santesteban (UPV/EHU), Ramon Saizarbitoria (idazlea), Sebastià Serrano (Uni-
versitat de Barcelona), Sahats Ugartetxea (Elhuyar) eta Adam Zawiszewski (UPV/EHU).
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Berrogeita hamaika kapitulu ditu liburuak: horietako bakoitzaren atzean 
idazle bat dago, gutxienez, eta kasuan-kasuan, idazle bat baino gehiago ere 
egon daiteke, bi, hiru, lau. Idazle horietatik batzuei idazle deritzegu idazke-
tari emanak bizi direlako, idazte hutsak jatera nekez ematen badu ere. Idazle 
ez deritzegun gainerako egileetatik gehien-gehienak hizkuntzalariak gara. 
Hizkuntzalaritza dugu bizibide eta hizkuntzara begirakoa da gure lana. Uni-
bertsitatean ari gara lanean gehienok, baina ez guztiak.

Hainbeste istorio jasotzen ditugu hemen: baten batek Akitaniara garama-
tza eta hurrengoak beharbada goi-nafarrera zaharrera; mendebaldera, ekial-
dera, Parc Güellera, eta urrutira ere bai, wixárikaren lurraldera; hirurogeie-
tara itzul gaitezke, edo mundu zaharrera, edo zaharragora, XVIII. mendera, 
aitzineuskarara. Bidaia Arestiren eskutik egin daiteke, edo Coromines eta 
Tovarrekin batera, nahiago bada. Gerra Zibila eta ondorenak. Hitzaren barne 
egitura arakatu daiteke, izen-elkarketa (uso-kolunbak) edo kokapen aditzak 
(giltzaperatu, giltzapetu); Linschmann-Aresti legea; diskurtso markatzaileak; 
bokatiboa; determinatzaile sintagma, adjektiboak eta elipsia; euskararen es-
tandarizazioa, euskara batua; Euskal Ikasketak hemen eta han…

Badira gutarik hizkuntzari iraganetik orainerako ardatzean begiratzen 
diotenak, edo iraganetik iraganeragora; badira egungo hizkuntza lehenesten 
dutenak, denbora iragaiteak ukituko ez balitu bezala, zorionekoak; testuekin 
jardungo dute batzuek, eta testuen beharrik ez besteek; testuen artean, litera-
tura nahiago zenbaitek, eta literaturatik poesia; batzuek hiztegiak egiten di-
tuzte, hiztegi teknikoak, hiztegi historikoak, hiztegi batua, hiztegi elebidu-
nak; bestetzuek hizkuntza arakatzeko teknologia bideak urratzen dituzte. Eta 
abar. 

Editore lanak egitean joan-etorriak gertatzen dira idazleekin. Arlo akade-
mikoetako lanetan munduan zehar gertatzen den gisan, gure iritziak eta us-
teak jakinarazi dizkiegu egileei, haiek idatzitako zerbait guk jarritako irizpi-
deekin bat ez zetorrenean. Irizpideak, oro har, onartu dira azken idatzaldian, 
baina batzuetan, hala ere, idazleak nahiago izan du bereak mantendu aldatu 
gabe. Halakoetan, egilearen beraren nahia errespetatu dugu, gure iritzia go-
rabehera.

Zernahi gisaz, liburua abiatzean eta prozesu guztian lagundu diguten hiru 
laguni gure esker ona adierazi nahi diegu hemen: lehenik, Josu Landari, li-
buru honetan parte hartu duten zenbait idazlerekin lotura egiteko bidea za-
baldu baitigu; bigarrenik, Itziar Adurizi, Kataluniarekiko katebegiari; eta hi-
rugarren eta azkenik, Ane Berrori, kapituluei formatua ematean eta formatu 
kaos orokortuan kosmosa aurkitzen lagundu baitigu. 

Badakigu, amaitzeko, pertsona bakoitzak bere arrazoiak izaten dituela 
bide bat nahiz bestea hartzera eramaten dutenak. Ez dakigu zehatz-mehatz 
zerk eraman zuen Ibon Sarasola Orotarikora, hiztegigintzara, baina adiski-
deok entzun diogunez, Koldo Mitxelena bere maisu handiari zion leialta-
sunak eraman omen zuen Ibon hiztegietan murgiltzera. Mesede egin digu 
horrek, zalantza gabe. Hemengo egile bakoitza ere zerbaitek eraman du hiz-
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kuntzalaritzara, gramatikara, hiztegigintzara, literaturara, poesiara, beste no-
rabait eraman beharrean. Alabaina, liburu honetan gure letrak etzatera ekarri 
gaituena gauza bera da: leialtasuna.

Ibon Sarasolari, leialtasunez.
Euskal Herrian, 2014ko abenduaren 1ean.

BEATRIZ FERNÁNDEZ eta PELLO SALABURU

UPV/EHU, Euskara Institutua
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Ibon Sarasola, Homenatge*1

(Traduït per Anna Pineda [UAB]1)2

El prestigi acadèmic d’Ibon Sarasola és, sens dubte i en tots els sentits, 
immens. En les darreres dècades, tots els que d’una manera o altra ens de-
diquem a l’estudi de l’èuscar ens hem trobat, ben sovint, llegint i consultant 
els treballs publicats per aquest investigador de la Universitat del País Basc. 
És ben sabut que la labor desenvolupada per l’Ibon al llarg de la seva vida 
és ingent. Ingent, especial i fruit de nombroses hores de treball. Sarasola és 
conegut sobretot com a lexicògraf, i és que ha estat especialment productiu 
en aquest camp, col·laborant durant anys amb l’Euskaltzaindia (l’Acadèmia 
de la Llengua Basca), primer sota la direcció de Villasante, i després sota la 
d’Haritxelar. Durant tots aquests anys de col·laboració, Sarasola va treba-
llar sense descans tant a casa seva com a la Universitat de Barcelona. En tor-
nar al País Basc, fou acollit per l’Institut d’Èuscar, on treballa actualment, fet 
que és motiu de satisfacció de col·legues i companys.

No hi ha dubte que, sense les hores de feina que ell hi dedicà, avui dia 
no tindríem el Diccionari General Basc (Orotariko Euskal Hiztegia), un pro-
jecte de gran envergadura que, amb una preparació tècnica i una saviesa ad-
mirables, posà en marxa juntament amb Mitxelena. Aquesta obra no hauria 
estat possible si Sarasola no hagués estat capaç de dirigir, amb discreció però 
efectivitat, i durant una vintena d’anys, el seu equip de treball. L’Ibon sempre 
ha tingut clar on havia de treballar: allà on li han ofert llibertat, respecte, dig-
nitat i estima de debò. D’aquesta manera, ha pogut brindar als estudiosos del 
basc treballs brillants i extraordinaris. Avui dia, sota l’aixopluc de l’Institut 

* Aquest llibre s’ha publicat gràcies a l’Institut d’Èuscar de la Universitat del País Basc.
1 Els editors d’aquest llibre volem donar les nostres gràcies més sinceres a Anna Pineda, jove 

investigadora de la UAB, per haver traduït aquest preàmbul al català.
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d’Èuscar de la Universitat del País Basc, Sarasola està a punt d’acabar —no-
més hi falten quatre lletres— el diccionari del basc contemporani més deta-
llat, precís i exhaustiu que s’hagi fet mai (Egungo Euskararen Hiztegia). No 
hi ha dubte que aquests dos diccionaris suara esmentats, un que té en compte 
la història de la llengua i l’altre que es fixa en la llengua del segle XXI, seran 
un punt d’inflexió en el futur proper dels especialistes en l’estudi del basc. 
Ras i curt, la investigació sobre l’èuscar no pot entendre’s sense prendre en 
consideració l’obra de Sarasola.

Per descomptat, l’Ibon ha elaborat molts altres diccionaris, que se citen 
d’una manera o altra en els articles recopilats en el llibre que presentem. I 
és que, en el nostre entorn, no hi ha cap escriptor que hagi gosat escriure en 
èuscar sense haver consultat abans la magna obra de Sarasola. Això, que no 
és pas poc, és el que devem a aquest home savi. Però no és tot, perquè Sara-
sola també ha tingut ocasió de fer incursions en altres camps de treball. En 
aquest sentit, ha fet recerca sobre literatura, i també n’ha escrit. Així mateix, 
en aquells moments inicials en què pocs s’hi aventuraven, ell elaborà tre-
balls de sintaxi de gran qualitat i que encara són de referència. En definitiva, 
la tasca duta a terme per Sarasola al llarg dels anys, encara que no hagi po-
gut curar totes les xacres que pateix la nostra llengua, ha servit si més no per 
alleujar-les notablement. De fet, per tots aquests motius el Govern Basc li 
concedí el Premi Euskadi d’Investigació 2011, i això fou el que ens impulsà 
a nosaltres a tirar endavant l’edició d’aquest llibre homenatge.

Per començar, vam pensar que calia que ens poséssim en contacte amb 
els investigadors i professors que han tingut algun vincle, directe o indirecte, 
amb l’homenatjat, per tal de poder valorar com rebien la nostra proposta. De 
seguida van arribar les respostes afirmatives; en poques hores ja n’havíem 
rebut a dotzenes. I aleshores vam haver de delimitar l’empresa: calia posar 
límits pel que feia als participants, perquè diverses persones, encara que no 
constessin a les nostres llistes de col·laboradors inicials, mostraren interès a 
participar en el projecte, tan bon punt en tingueren notícia. Malauradament, 
ens fou impossible acceptar totes les propostes rebudes, perquè el resultat 
hauria estat un llibre de dimensions fora del nostre abast. També calgué po-
sar límits als treballs dels participants que foren convidats a col·laborar: més 
d’un autor ha hagut d’escurçar el seu text inicial, per tal com no complia els 
requisits d’extensió establerts pels editors responsables. De fet, estem segurs 
que la majoria dels que han escrit un text per a aquest volum haurien volgut 
dir encara més coses, però aquí no hi podien tenir cabuda, per raons d’espai. 
Cal dir també que, malgrat tot, entre els autors del llibre no hi ha tots aquells 
noms que hauríem volgut veure-hi. Ja des de l’inici, algunes persones ens 
van fer saber que els era impossible prendre part en aquest projecte. També 
s’ha donat el cas d’autors que, tot i haver acceptat la invitació en un primer 
moment, s’han vist obligats a desistir, per motius diversos. Finalment, també 
hi ha hagut qui, fora de termini, ens ha fet arribar algun text, que, és clar, no 
hem pogut acceptar. Sigui com sigui, totes aquestes persones han expressat 
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l’interès perquè el seu nom23aparegui, d’una manera o altra, en aquest volum 
d’homenatge a Sarasola.

El llibre que presentem consta de cinquanta-un capítols: alguns els ha es-
crit un sol autor, i d’altres són fruit de la col·laboració de dos, tres o fins i tot 
quatre autors. Entre aquests autors hi ha escriptors que viuen de la creació li-
terària, una manera de guanyar-se la vida que, sens dubte, no està exempta 
de dificultats. La resta d’autors som, la majoria, lingüistes, és a dir, persones 
que ens dediquem professionalment a estudiar la llengua i ho fem, molts, des 
de la universitat.

Són ben nombroses i diverses les qüestions que es tracten en aquestes 
pàgines: un capítol ens transporta a Aquitània i el següent potser ens parla 
de l’alt navarrès antic; altres ens guien cap a l’oest, cap a l’est, o ens por-
ten fins al Parc Güell o encara més lluny, en terra wixàrika; també n’hi ha 
que ens fan tornar als anys seixanta o al món antic o fins i tot molt antic, 
al segle XVIII i al protobasc. Aquest llibre ens permet viatjar acompanyats 
d’Aresti o, si ho preferim, de Coromines i Tovar. També hi trobarem pàgi-
nes que ens parlen de la Guerra Civil, i de les seqüeles que deixà. Així ma-
teix, podrem endinsar-nos, si volem, en l’estructura interna de les paraules, 
incloent-hi els diferents sistemes de composició (uso-kolunbak lit. coloms-
coloms, ‘coloms’) o els verbs locatius (giltzaperatu, giltzapetu ‘empreso-
nar’); conèixer la llei Linschmann-Aresti; estudiar els marcadors discursius; 
aprofundir en el cas vocatiu; analitzar el sintagma determinant, els adjectius 
i l’el·lipsi; descobrir més coses de l’estandardització del basc i de l’euskara 
batua (basc unificat); acostar-nos, en definitiva, a tot allò relacionat amb els 
Estudis Bascos...

Entre nosaltres hi ha qui observa la llengua com un eix que enllaça el 
passat amb el present, o que enllaça el passat amb estadis encara més remots 
de la història; n’hi ha que prefereixen l’èuscar contemporani, com si el pas 
del temps els fos aliè; uns s’ocupen dels textos i altres en prescindeixen; n’hi 
ha que, entre els textos, opten pels literaris i, en concret, per la poesia; hi ha 
també qui s’inclina pels diccionaris, ja siguin tècnics, històrics, bilingües o 
un diccionari unificat; i encara altres gaudeixen prenent els camins de la tec-
nologia per arribar a l’estudi de la llengua. I un llarg etcètera.

2 Mikel Agirreazkuenaga (UPV/EHU), Xabier Altzibar (UPV/EHU), Xabier Artiagotia 
(UPV/EHU), Ignacio Bosque (Universidad Autónoma de Madrid), Teresa Cabré (Universitat 
Pompeu Fabra), Klara Ceberio (Elhuyar), Battittu Coyos (UPPA – Univ. Michel de Montaigne), 
Agurtzane Elordui (UPV/EHU), Elixabete Etxeberria (Elhuyar), Isabel Etxeberria (traductora), 
Teresa Español (Universitat de Barcelona), Inés Fernández-Ordóñez (Universidad Autónoma 
de Madrid), Josu Landa (Ametzagaña), Alberto Lopez Basaguren (UPV/EHU), Jesus Mari Ma-
kazaga (UPV/EHU), Alfonso Mujika (Elhuyar), Ainara Ondarra (Elhuyar), Jon Ortiz de Urbina 
(Deustuko Unibertsitatea), Lourdes Otaegi (UPV/EHU), Rosa Miren Pagola (Deustuko Uniber-
tsitatea), Mikel Santesteban (UPV/EHU), Ramon Saizarbitoria (escriptor), Sebastià Serrano (Uni-
versitat de Barcelona), Sahats Ugartetxea (Elhuyar) i Adam Zawiszewski (UPV/EHU).
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Fer la tasca d’editor d’un volum d’aquestes característiques demana, és 
clar, anades i vingudes constants amb els autors. Tal com ocorre en els tre-
balls de l’àmbit acadèmic d’arreu del món, hem fet arribar les nostres obser-
vacions i suggeriments als autors, sempre que hi havia alguna cosa que no 
encaixava amb els criteris editorials establerts. En general, no hi ha hagut 
entrebancs per acceptar, en la versió final de cada text, els nostres comenta-
ris, si bé en algun cas l’autor ha decidit mantenir el seu criteri i no fer-hi mo-
dificacions. En aquests darrers casos, malgrat les discrepàncies o els dubtes, 
hem respectat el desig de l’autor.

Per començar d’acabar, volem expressar el nostre agraïment a tres com-
panys que ens han ofert una ajuda inestimable des que endegàrem el projecte 
i durant tot el procés d’elaboració de l’obra: en primer lloc, volem agrair a 
Josu Landa que ens aplanés el camí i ens facilités l’accés a uns quants escrip-
tors que han acabat esdevenint autors d’aquest llibre; en segon lloc, volem 
donar les gràcies a Itziar Aduriz, la nostra baula d’enllaç amb Catalunya; i en 
tercer i darrer lloc, volem agrair a Ane Berro que ens hagi ajudat en la tasca, 
sovint ingrata, d’estructurar els capítols i d’ordenar el caos inicial de què par-
tíem fins a obtenir-ne un cosmos molt més endreçat, amb cara i ulls. 

Per acabar, sabem que cadascú té les seves raons per triar, a la vida, un 
camí i no un altre. En aquest sentit, no sabem amb certesa què va impulsar 
Ibon Sarasola a implicar-se plenament en el projecte del Diccionari Gene-
ral Basc i en els altres treballs lexicogràfics; però sí que sabem, perquè li ho 
hem sentit explicar, que el que el va fer endinsar en el món de la lexicografia 
fou la lleialtat envers el seu gran mestre, Koldo Mitxelena. Sens dubte, fou 
una decisió que ens ha afavorit a tots. Segurament, també són diverses, i pot-
ser fins i tot desconegudes, les raons que ens han dut, a cadascun dels autors 
que participem en aquest volum, a dedicar-nos a la lingüística, a la gramà-
tica, a la lexicografia, a la literatura, a la poesia… i no a una altra cosa. Tan-
mateix, aquest desconeixement esdevé certesa quan busquem, entre tots no-
saltres, la raó comuna que ens ha unit per participar en aquest homenatge: es 
tracta, altre cop, i com no podia ser d’altra manera, de la lleialtat. 

A Ibon Sarasola, amb lleialtat.  
País Basc, a 1 de desembre del 2014.

BEATRIZ FERNÁNDEZ & PELLO SALABURU

UPV/EHU, Institut d’Èuscar
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Ibon Sarasola, Homenaje*1

Es inmensa, en todos los sentidos, la proyección académica de Ibon Sara-
sola. En las últimas décadas, todos aquellos que de una u otra forma nos ocu-
pamos del estudio del euskera hemos tenido que leer y consultar en repetidas 
ocasiones los trabajos que el investigador de la UPV/EHU ha venido publi-
cando. Como sabemos bien, es ingente la labor que Ibon ha desarrollado a lo 
largo de su vida. Ingente, peculiar y producto de numerosas horas de trabajo. 
Sarasola es conocido sobre todo como lexicógrafo, ya que ha desarrollado 
gran parte de su espléndido trabajo en dicho campo: durante largos años en 
Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca, primero bajo la direc-
ción de Villasante, y más tarde bajo la de Haritxelar. Durante esos años, tra-
bajó sin descanso en su casa y en la Universidad de Barcelona, y ya de vuelta 
al País Vasco, fue acogido por el Instituto de Euskera, en donde trabaja hoy 
dia, para satisfacción de colegas y compañeros.   

No podríamos disponer ahora del Diccionario General Vasco, ese magno 
proyecto emprendido por Mitxelena y Sarasola, si este último no le hubiera 
dedicado sus horas de trabajo, su preparación técnica y su sabiduria; si no 
hubiera sido capaz de dirigir su equipo de investigación aunando la suavidad 
en las formas con la determinación y competencia en la decisión final. Ibon 
siempre ha sabido escoger el lugar adecuado para desarrollar su trabajo con 
eficacia y dignidad: allí donde se le ha ofrecido libertad, respeto, y verdadera 
estima. Así ha ido poniendo a disposición de los especialistas del euskera tra-
bajos caracterizados de gran brillantez. Hoy dia está terminando, a falta de 
cuatro letras, en el Instituto de Euskera de la UPV/EHU, el diccionario del 
euskera contemporáneo más detallado, preciso y exhaustivo que nunca se ha 
hecho. Ambos trabajos, relacionado el primero con la historia del euskera, y 

* Este libro se ha publicado gracias al Instituto de Euskera de la UPV/EHU. 
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con el euskera del siglo XXI el segundo, marcarán, sin lugar a dudas, el futuro 
de los trabajos sobre nuestro idioma: La investigación en torno al euskera no 
puede entenderse sin tener en cuenta la obra de Sarasola.

Tiene, por supuesto, otros muchos diccionarios, que se citan de un modo 
u otro en los artículos que recopilamos en este volumen: es difícil encon-
trar entre nosotros a ningún especialista que se haya atrevido a escribir en 
euskera sin consultar antes la obra de Ibon. Eso, y no es poco, es lo que de-
bemos a Ibon Sarasola. Sin embargo, el profesor de la UPV/EHU ha tenido 
ocasión durante su vida de realizar incursiones también en otros campos. Ha 
investigado sobre literatura, y ha escrito literatura. En aquellos inicios en los 
que pocos se aventuraban a ello, Sarasola publicó trabajos sobre sintaxis, que 
aún hoy dia se utilizan como fuentes. Así, el trabajo desarrollado por Sara-
sola, aunque no haya sido capaz de curar por completo los achaques de nues-
tra lengua, ha servido al menos para aliviarlos de forma notable. El Gobierno 
Vasco le otorgó por todos estos méritos el Premio Euskadi de Investigación 
2011, y eso mismo es lo que nos ha llevado a nosotros a impulsar la edición 
de este libro homenaje.

Cuando nos pusimos a ello pensamos que era necesario contactar con in-
vestigadores o profesores que hubieran tenido alguna relación, directa o in-
directa, con Ibon, y calibrar así el grado de acogida de la propuesta que les 
hacíamos. En pocas horas las respuestas llegaron por decenas. Hubo que po-
ner, no había más remedio, límites al proyecto: límites en lo que concierne al 
número de participantes, porque no faltó quien, habiendo tenido noticia de 
lo que queríamos hacer, se puso en contacto con nosotros con la intención 
de participar, aunque su nombre no figurara en las listas previas que había-
mos elaborado. Nos resultó imposible aceptar esas propuestas, ya que el li-
bro resultante sería demasiado voluminoso y superaría por completo nuestras 
posibilidades. Tuvimos que poner límites también a los trabajos de aquellos 
que aceptaron nuestra invitación: más de un autor se ha visto obligado a re-
modelar algunas páginas de su primera versión por no encajar con el límite 
de caracteres previamente fijado. Aun con todo, no están aquí todos aquellos 
cuyos nombres hubiéramos querido ver en este libro. Ya desde el comienzo 
algunos nos advirtieron que no les resultaba posible participar en el proyecto. 
En otros casos hubo quien habiendo manifestado de forma positiva su inten-
ción inicial, al final ha tenido que desistir, por una razón u otra. Y también ha 
habido, por último, quien se ha acercado a nosotros con nuevas propuestas 
llegadas fuera de plazo. No nos ha resultado posible aceptarlas. En cualquier 
caso, todos nos han expresado claramente su interés en que su nombre12cons-
tara de alguna forma en el volumen.

1 Mikel Agirreazkuenaga (UPV/EHU), Xabier Altzibar (UPV/EHU), Xabier Artiagotia 
(UPV/EHU), Ignacio Bosque (Universidad Autónoma de Madrid), Teresa Cabré (Universitat 
Pompeu Fabra), Klara Ceberio  (Elhuyar), Battittu Coyos (UPPA – Univ. Michel de Montaigne), 
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El libro contiene cincuenta y un capítulos: tras cada capítulo hay como 
mínimo un autor, y según los casos, puede haber más de uno, tres, e incluso 
cuatro. Hay entre ellos escritores cuyo modus vivendi, no exento de dificul-
tades, es la creación literaria. El resto de autores somos, en su mayor parte, 
lingüistas, y es la lingüística nuestro modo de vida. La mayoría de nosotros, 
no todos, trabajamos en la universidad.

Aparecen en estas páginas numerosos temas: uno de ellos nos lleva a 
Aquitania y el siguiente quizá al alto-navarro antiguo; al oeste, al este, a Parc 
Güell, y también más allá, a la tierra del wixárika; podemos retornar a los 
años sesenta, al mundo antiguo, o a un mundo más antiguo aún, al siglo XVIII 
y al protovasco. Viajaremos de la mano de Aresti, o junto a Coromines y To-
var, si así se prefiere. Habrá también páginas relacionadas con la Guerra Ci-
vil y sus secuelas. Podremos explorar la estructura interna de las palabras, 
diferentes sistemas de composición (uso-kolunbak lit. palomas-palomas, ‘pa-
lomas’), los verbos locativos (giltzaperatu, giltzapetu ‘encarcelar’); la ley 
Linschmann-Aresti; los marcadores discursivos; el vocativo; el sintagma de-
terminante, los adjetivos y la elipsis; la estandarización del euskera, el eus-
kera unificado; los Estudios Vascos …

Hay entre nosotros quienes observan la lengua en un eje que trenza el pa-
sado con el presente, o el pasado con estadios aún más remotos: hay quien 
prefiere el euskera contemporáneo, como si el tiempo fuera ajeno a su tra-
bajo; unos investigan sobre textos, y otros no precisan de ellos; hay quien, 
entre los textos, prefiere los literarios, y entre los literarios, la poesía; hay 
quien se inclina por los diccionarios: diccionarios técnicos, diccionarios his-
tóricos, el diccionario unificado, diccionarios bilingües; otros prefieren ho-
llar los caminos de la tecnología para estudiar la lengua. Y un largo etcétera. 

La edición de un volumen como este requiere siempre una relación y un 
intercambio fluido de opiniones con los autores. Tal como sucede en los tra-
bajos del ámbito académico a lo largo del mundo, hemos hecho llegar nues-
tras observaciones a los autores, cuando algunos criterios divergentes entre 
autor y editor no acababan de encajar. En general, nuestras sugerencias se 
han aceptado sin problemas en la última versión del capítulo que se nos ha 
hecho llegar, aunque en algunos casos el autor ha preferido mantener su cri-
terio y no modificarlo. En esos casos hemos respetado el deseo del autor, aun 
cuando tuviéramos dudas y criterios discrepantes. 

Agurtzane Elordui (UPV/EHU), Elixabete Etxeberria (Elhuyar), Isabel Etxeberria (traductora), 
Teresa Español (Universitat de Barcelona), Inés Fernández-Ordóñez (Universidad Autónoma de 
Madrid), Josu Landa (Ametzagaña), Alberto Lopez Basaguren (UPV/EHU), Jesus Mari Maka-
zaga (UPV/EHU), Alfonso Mujika (Elhuyar), Ainara Ondarra (Elhuyar), Jon Ortiz de Urbina  
(Universidad de Deusto), Lourdes Otaegi (UPV/EHU), Rosa Miren Pagola (Universidad de 
Deusto), Mikel Santesteban (UPV/EHU), Ramon Saizarbitoria  (escritor), Sebastià Serrano (Uni-
versitat de Barcelona), Sahats Ugartetxea (Elhuyar) y Adam Zawiszewski  (UPV/EHU).
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Llegados a este punto queremos mencionar aquí los nombres de tres co-
legas que nos han ayudado desde el comienzo de la andadura y en todo el 
proceso posterior de elaboración del volumen. No los podemos olvidar ni pa-
sar página sin mostrar nuestro agradecimiento: en primer lugar, a Josu Landa, 
que nos abrió camino hasta llegar a algunos de los escritores que figuran en 
el listado final de autores; en segundo lugar, a Itziar Aduriz, nuestro eslabón 
con Cataluña, y en tercer y último lugar, a Ane Berro, que nos ha ayudado en 
la ingrata tarea de formatear los capítulos y ordenar el caos inicial generali-
zado en un cosmos mucho más ordenado.

Para terminar, sabemos que son diversas las razones que llevan a cada 
quien a elegir un camino profesional u otro en su vida. No sabemos con cer-
teza qué es lo que impulsó a Ibon Sarasola a implicarse en el proyecto del 
Diccionario General Vasco y en otros trabajos lexicográficos, pero como al-
gunos de sus amigos hemos tenido ocasión de escucharle, fue la lealtad a su 
gran maestro Koldo Mitxelena lo que le estimuló a tomar esa decisión. Sin 
lugar a dudas, hemos salido ganando todos. También son, con toda probabi-
lidad, diversas, a veces desconocidas, las razones que nos han llevado a cada 
uno de nosotros a la lingüística, la gramática, la lexicografía, la literatura o la 
poesía. Sin embargo, el desconocimiento se torna en certeza cuando busca-
mos la razón común que nos une a la hora de juntar nuestros nombres en es-
tas páginas: se trata, una vez más, de lealtad.

A Ibon Sarasola, con lealtad.
País Vasco, a 1 de diciembre de 2014.

BEATRIZ FERNÁNDEZ Y PELLO SALABURU

UPV/EHU, Instituto de Euskera
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Ikusi, ikasi, entzun

Itziar Aduriz
Universitat de Barcelona

Laburpena
Ibon Sarasola irakasleak Bartzelonako Unibertsitatean izandako ibilbidea-
ren historia dugu aztergai artikulu honetan. Bartzelonako Unibertsitateko 
Ibon irakaslea ezagutarazi nahi izan da. Horrekin lotuta, berak hainbeste 
maite duen hiri honetan, Bartzelonan, euskararen irakaskuntzak izan duen 
ibilbidearen historia ere egin da, unibertsitatekoa kokatze aldera. Urte 
mordoxka pasa ondoren, Sarasola irakasleak Bartzelonako Unibertsitatea 
utzi ondorengo egoeraren gorabeherak ere azaldu dira artikuluan, azken 
urteotan Estatu Espainiarrean unibertsitate mailan gertatutako hainbat al-
daketaren isla izan direnak.

0. Sarrera

Nork ez du Ibon Sarasola ezagutzen? Berak nahi baino jende gehiagok, 
inondik ere. Ibon hiztegigilea, Ibon euskaltzaina, Ibon ingeniaria, Ibon ira-
kaslea, Ibon ikerlaria, Ibon Orotariko eta Mitxelenarena, Ibon donostiarra, 
Ibon aita, laguna, ezaguna... Indar handikoak horiek denak. Behin ikusi eta 
ahazten ez zaizun horietakoa da, ez itxuraz, ezta hitz egiten ala barre egiten 
duenean ere.

Ondoren datozen lerroetan Ibon irakaslea izango dugu hizpide, Bartzelo-
nako Unibertsitateko irakaslea, hain zuzen. Egingo nuke goian aipatu ditudan 
horien guztien artean gutxiena ezagutzen dena hau dela. Eta berak hainbeste 
maite duen Bartzelona hiriarekin harremanetan jarriko dugu.

1. Historia pixka bat

Hamaika urte pasa zituen irakasle moduan Ibon Sarasolak Bartzelonako 
Unibertsitatean (Universitat de Barcelona katalanez, hemendik aurrera UB): 
hamar gehi bat, esan nahi dut, baita hamaika ‘asko’ ere. Zehatzago esateko, 
hamaika eta erdi, izan ere, epe luze honetako hasiera 1987koa da UBko pa-
peren arabera, eta ni bere ordezkapena egiten 1999ko otsailean hasi nintzen. 
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30 ITZIAR ADURIZ

Hamaika eta erdi gutxienez. Euskaltzaindiaren web orriko biografia kontsul-
tatuta, aurretik (1976-1977 inguruan) beste bi urtez ere bertan irakasle mo-
duan egon zela irakur baitaiteke.1

Garai horretakoak ere badira Bartzelonako Unibertsitateko irakasle ka-
tedraduna den Sebastià Serranoren oroitzapenak. Oroitzapen hunkigarriak, 
Serranorenak. Politikoki garai korapilatsu haietan ere susmagarria baitzen 
euskalduna izatea, eta ondo gogoan du Serranok dei bat non gerta zitekeena-
ren arduradun egiten baitzuten Serrano bera, Ibon euskarazko eskolekin hasi 
behar zen garaian. Aurrera egin zuten, hala ere, eta eskola haiek eman egin 
ziren, Mitxelenaren itzal handia tarteko, nola ez!

Salamancaren ondoren Bartzelona izango genuke Espainia mailan eus-
kararen unibertsitate mailako ikasketetan aitzindari. Aitzindari ez ezik, uni-
bertsitate mailako euskara ikasketa eskaintza ugariena dagoen tokia ere bada, 
izan ere, UBz gain Universitat Autònoma de Barcelonan (UABn) ere badira 
Euskal Ikasketak 2000. urtetik aurrera.

Unibertsitatez kanpoko euskara ikasketak Bartzelona hirian, garai ber-
tsuan hasi ziren, 1979an hain zuzen, Nafarren Etxean. Urte hartan bertan 
Bartzelonako Euskal Etxea sortu zen eta han ere hasi ziren euskarazko es-
kolak ematen 1989ra arte. Urte horretan erakundeak ateak itxi zituen 1994ra 
arte. Ordutik eta gaur egunera arte etengabe egon dira euskarazko eskolak 
bertan.

Azkenik, Euskal Etxeaz gain, Bartzelonako Hizkuntz Eskola Ofizialean 
ere hartzen ahal dira euskarazko eskolak 1993tik.

Honen guztiaren laburpen ederra topa dezakegu Jon Elordi eta Aritz Ga-
larragaren2 aipamen honetan:

És també a Catalunya, on els estudis de llengua i literatura basques dis-
posen de més centres d’ensenyament. Cada any, centenars d’estudiants es 
matriculen en estudis bascos a Barcelona: a la UB des de 1987, a l’Escola 
Oficial d’Idiomes des de 1993, a la UAB des de 2000. És també a Catalu-
nya on hi ha el casal basc culturalment més actiu del món: l’Associació Cul-
tural Euskal Etxea de Barcelona, que fa de plataforma de promoció cultural 
basca des de 1979. L’Euskal Etxea no només disposa de cursos d’ensenya-
ment de la llengua basca, sinó que, dins de la seva àmplia programació cul-
tural, ofereix un lloc especial a la difusió de la literatura basca. Així, des de 
l’any 2005, el festival Literaldia desplega una programació literària de tot un 
mes de duració i des de 2009 s’ha creat el club de lectura IK, un dels pocs, 

1 Eta akats bat ere ikusten ahal da. Testuko puntu batean hala dio: «1987-1998 artean Bartze-
lonako Unibertsitate Autonomoko Filologia Fakultatean eskolak eman eta Euskara katedra bete 
zuen». Ez zen, ordea, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan lanean egon, Bartzelonako Uni-
bertsitatean baizik.

2 Jon Elordi UABeko eta Euskal Etxeko irakaslea da. Aritz Galarraga, berriz, Etxepare Eus-
kal Institutuko irakurlea da Bartzelonan, bai UABn bai UBn.
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si no l’únic, que existeix fora del País Basc.3 A més, ha col·laborat en la pu-
blicació de les traduccions Plouen mentides (2005), Som com moros dins la 
boira? (2012) i Orhipean. El país de la llengua basca (2012). (Elordi eta Ga-
larraga, argitaratzeke).

2. Ikusi, ikasi eta ondo entzun

Puntu honen izenburuak dioen moduan, Ibon Sarasolari ikusi eta entzun 
nizkionetatik hasi nintzen ikasten UBn eskolak ematen eta hasi nintzen jabe-
tzen hasierako hilabetetan eta ondorengo urteetan izango nituen erronken ta-
mainaz. Izan ere, ordezkatzera nindoanaren itzala handia baitzen.

Hala, Bartzelonara iritsi eta egun batzuetan egon ginen elkarrekin. Bera 
bere ohiko zereginetan eta ni ondoan zer eta nola egiten zuen gogoan gorde 
nahian. Gogoan geratu zaidan gauzarik garbiena da tokiaren beraren han-
ditasuna: ikaragarria iruditu zitzaidan. Ikaragarria eta solemnea. Egia esan, 
UBko Filologia Fakultateko egoitza toki ederra da bisita egiteko ere. Erai-
kuntza historikoa da (ezizen horrekin ere ezagutzen da) eta Bartzelonako Di-
putazioak zaintzen duen lorategi bikaina du inguru guztian. Pasadizo luze 
haietatik barrena ibiltzen ginen atzera eta aurrera, korrika, imajinatuko du-
zuen bezala, eskaileretatik gora, Pati de lletresetik bigarren solairura, han 
baitzegoen bere bulegoa, frantseseko irakasle batzuekin konpartitzen zuena. 
Igogailu historikoa ere bazegoen (eta oraindik badago), egurrezko eserleku 
txikitxoa duten horietakoa, baina ez dut ikusi behin ere Ibon Sarasola igo-
gailu hartan. Zertarako? Korrika ibiltzea gauza ederra baita, bere pausu luze 
bezain bizkorrez!

Eskolak ere gela historiko batean izaten ziren. 111. gela zuen kurtso 
hartan, Pati de lletreseko albo batean, aipatutako eskailera madarikatu ho-
rien parean. Gela hura ere historikoa zen, inondik ere. Maldan diren horieta-
koa baitzen, alde batetik bestera, ezker-eskuin zihoazen ohol luze eta estuek 
egiten zuten mahaien funtzioa eta mugitu ezin ziren egurrezko plataforma 
deserosoek eserlekuena. Han jartzen nintzen eserita, nahiko aurrean, ikasge-
letan aurrean beti tokia izaten delako eta ez nuelako inolako detailerik galdu 
nahi. Eta bere ordu eta erdiko eskola jarraitzen nuen, tentuz, ikusten, entzu-
ten eta ikasten. Nirekin batera, ikasle mordoa, berrogeiren bat, gazteak eta 
ez hain gazteak, denak adi. Izan ere, Ibon Sarasolaren indarra eskoletan ere 
sumatzen zen. Autoritate handiz hitz egiten zuen. Kontzeptuak garbi azal-
tzen zituen eta ordainetan fundamentua eskatzen zuen: ikasleek etxerako 
agindutakoa ez bazuten egiten, ez zien aukerarik uzten parte hartzeko, den-
bora galtzea izango baitzen. Momentuan gogorra egiten zitzaidan baina ge-

3 «Perquè tothom hi pugui participar, s’utilitzen llibres que disposen de traducció al català o, 
si més no, al castellà.»
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rora ikusi dut arrazoia ez zitzaiola falta! Baina ikasleek asko maite zuten. 
Oraindik gogoan dut nola batzuk etorri zitzaizkidan esanez agurra antolatu 
nahi ziotela eta zer egin zezaketen galdezka. Agurrik, ordea, ez zen egon, 
publikoa behintzat.

Asko ikasi nuen egun haietan.

2.1. Irakasgaiak

Euskal Ikasketak UBn beti kokatu izan dira Filologia Fakultatean, eta 
martxan zeuden hiru irakasgaiak, ni iritsi nintzen garai hartan behintzat, au-
kerakoak ziren edozein filologia ikasten ari zen edonorentzat baita aukera as-
kekoak ere UBko beste edozein lizentziaturatako ikasleentzat.

Hiru irakasgaiak hizkuntzari buruzkoak ziren: bigarren hizkuntza gisa 
hartzen zena (Basc com a segona llengua), UBko Filologia Fakultatean zeu-
den beste hizkuntza guztien artean aukeratzeko. Eta horren ondorengo bi ira-
kasgaiak: Llengua Basca I eta II. irakasgaiek bi ikasturte oso hartzen zituzten 
denera: bigarren hizkuntza ikasturte osokoa zen, 12 kreditutakoa, eta beste 
biak hurrengo kurtsoko lehen eta bigarren lauhilabetekotan ematen ziren, ho-
rietako bakoitza 6 kreditutako izanik. Guztira, beraz, 24 kreditutako aukera 
zegoen.

2.2. Ikasleak

Garai hartan eta ondorengo urteetan ere, hiru mailen artean ehun ikasle 
inguru egoten ziren. Ikasle gehienak sarrerako irakasgaian matrikulatzen 
ziren, bigarren hizkuntza delakoan. Izan ere, Filologiako ikasleek derrigo-
rrez hautatu behar zuten bigarren hizkuntza eta beste hamar bat hizkuntza-
ren artean, euskara zegoen aukeran. Aukerako hizkuntzak estatukoak eta Eu-
ropakoak ziren batez ere (eta gaur egun ere hala dira), adibidez, katalana, 
galegoa, portugesa, ingelesa, frantsesa, italiera, errusiera, poloniera, neder-
landera, suediera, errumaniera, etab. Eta beste batzuk ere, hala nola, arabiera, 
hebreera, etab.

Irakasgai hauetan lantzen zena, batez ere, hizkuntza zen, eta horietako 
askotan literatura ere bai. Kontuan hartu behar da ikasle gehienak filologia-
koak eta hizkuntzalaritzakoak zirela, nahiz eta beste edozein lizentziaturata-
tik etor zitezkeen, gorago esan dudan bezala.

Ia denak ikasle katalanak ziren, hizkuntzarenganako kuriositateak eraka-
rriak. Batzuk, Bartzelonako irakasleon artean esaten dugun moduan, baskiti-
sak jota ala beren arbasoren bat euskalduna zelako.

Irakasgaiaren helburua hizkuntzaren oinarrizko nondik norakoak eza-
gutaraztea zen eta ikaslea testu txikiak eta errazak irakurtzeko gauza izatea. 
Hizkuntzaren irakaskuntzaren alde aktiboa albo batera uzten zen, ikasle ko-
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puruagatik, eskolen dinamikagatik eta irakasgaiaren denbora-mugarengatik 
ere.

Baina batez ere, Iboni ikusi eta ikasi niona izan zen hizkuntzarenganako 
lilura nola transmititu. Eta transmisio egokiaren ondorioz, batzuetan miraria 
gertatzen zen, alegia, katalan euskaradunak sortzea. Ezagutu izan ditut horre-
lakoak, aipatu izan didatenak nola hasi ziren Ibonekin euskara maitatzen, eta 
nola jarraitu zuten beren kasa ikasten ala Bartzelonako Hizkuntz Eskolan, ala 
Euskal Etxean.

Harro egon zaitezke, Ibon Sarasola, mirariak ez bakarrik Lourdesen!

3. Ondorengoak

Ikusi, ikasi eta entzundako guztiekin ondorengo urteetan euskarak UBn 
zer garapen izan duen aipatuko dut orain.

Bigarren atalean azaldutako egoerak 2004ra arte iraun zuen. Ibonek utzi-
takoaren jarraipena izan zen urte hauetan, bai irakasgaietan bai bestelakoe-
tan ere. Aldaketa bakarra gertatu zen maila administratiboan. Izan ere, Ibon 
UBn egon zen garaian euskarari buruzko irakasgaiak Filologia Romànica 
sail handiaren barruan zeuden. 2000. urtean gertatu zen haustura natural ba-
ten ondorioz, Lingüística General azpisaila Filologia Romànicatik atera, sail 
bihurtu zen eta euskarazko irakasgaiak sortu berri zen Hizkuntzalaritza Oro-
korreko sailari egokitu zitzaizkion, egokiagoa baitzen alderdi guztietatik be-
gira. Tokiz ere aldatu ginen eta eraikuntza historikoan egotetik, bulego histo-
riko, erraldoi eta sabai altuko horietako batetik, askoz ere aseptikoagoa zen 
ondo-ondoko eraikuntza batera pasa ginen, Aribau kaleko eraikuntza berrira, 
hain zuzen.

Zer gertatu zen 2004an gauzak aldatzeko? Eusko Jaurlaritzaren Kultura 
Sailak irakurle-sarea martxan jartzeko oinarriak finkatu zituela urte hartan. 
Irakurle-sareak hizkuntz eremutik kanpoko unibertsitateetan euskara eta eus-
kal kulturaren irakaskuntza bultzatu nahi zuen. Hala, 2005ean Eusko Jaur-
laritzaren Kultura Sailarekin batera, UBn eta UABn lanean hasi ginen bi 
erakundeen arteko hitzarmenak idazten eta handik urtebetera sinatu ziren 
hitzarmenak. 2007an unibertsitate bakoitzean irakasle bana hasi zen lanean 
(irakasle horiei irakurle esan izan zaie). Bartzelona izan zen, beraz, leheneta-
rikoa irakurlea jartzen.

Aldaketa handia izan zen, egia esan, eta ordura arte UBn zegoen Euskal 
Ikasketen eskaintza handitzea ekarri zuen. Horrela, hizkuntzari buruzko hiru 
irakasgai izatetik, sei izatera pasa zen, bikoiztera alegia. Eta hizkuntza baka-
rrik irakastetik, euskal hizkuntzalaritza eta kultura irakastera pasa ginen. Ho-
rrezaz gain, astean behin mintegi praktikoa ere martxan jarri genuen euska-
raz solasteko eta eskoletan falta zen mintzamen-entzumeneko alderdi aktibo 
hori lantzeko. Ahalegin handia egin genuen garai hartan irakurle gisa sartu 
zen irakaslearekin, Iraia Yetanorekin. Hurrena etorri zen irakurlearekin, or-
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dea, Ibai Atutxarekin, literaturari buruzko irakasgaia antolatu genuen eta eus-
kal literatura irakasten hasi ginen. Berebiziko ahalegina egin zuten bi ira-
kasle hauek hasieran eta eskerrak eman nahi dizkiet horregatik.

Sinatutako hitzarmenak errekonozimendua eta babes instituzionala ema-
teaz gain eta Bartzelonako bi unibertsitate hauetan irakasle bana jartzeaz 
gain, irakasgaiekin lotutako jarduerak eta ekintzak egin ahal izateko dirua 
ere ematen zuen. Loraldi honetan bisita asko izan genituen UBn, batez ere 
literaturari buruzko irakasleak eta idazleak, hasi berri genuen irakasgaiare-
kin lotutako eskolak eta hitzaldiak ematera.4 Esan beharra daukat beti topatu 
izan dudala euskal komunitatean jarrera ezin hobea Bartzelonara etortzeko 
eta gure proiektuekin kolaboratzeko.

3.1. Loraldiaren bukaera

Edo nola desegin urtetan eta ahalegin handiz lortutakoa. Arrazoi bat 
baino gehiago dago.

Lehena, eta garrantzizkoena, Bolognako plan berriaren ezarpena izan zen. 
2009-2010. urtean, hasi zen UBn plan berriaren ezarpena. Ez dut asmorik he-
men xehetasun guztiak azaltzeko, baina filologiarik gabeko ikasketetarako 
oso kaltegarria izan zen.5 Kaltegarria baino gehiago, suntsitzailea izan dela 
esan dezaket. Lizentziaturetatik graduetara pasa ginen, eta euskarazko asig-
naturak beste hizkuntzekin batera konpartitutako gradu handi baten barruan 
sartu ziren: Grau de Llengües i Literatures Modernes izenekoa. Hizkuntza ba-
tzuen artekoa denez, genituen irakasgai guztiak ez ziren sartu (denontzako to-
kirik ez!) eta bakarrik oinarrizko hizkuntzari buruzko hiru irakasgaiak eta li-
teraturakoa utzi zituzten. Ibonen garaira itzuli ginen berriz. Abantaila bakarra 
izan zen literaturakoa bi gradutan geratu zela, aipatu dudan handi horretan eta 
Estudis Literaris izenekoan. Beste guztiak desagertu ziren hasiera hasieratik: 
euskal hizkuntzalaritzari buruzkoa eta kulturari buruzkoa.6

4 Hitzaldi hauetako gehienak Bartzelonan euskara irakasten den beste erakundeekin batera 
antolatzen genituen, esfortzuak eta gastuak partekatzeko. Hortik hasi zen gaur arte dirauen lau 
erakundeen arteko elkarlana (UAB, UB, Bartzelonako Euskal Etxea eta Bartzelonako Hizkuntz 
Eskola Ofiziala). Egiten dugun koordinazio lan handiaren ondorioz fruitu oparoak jaso ahal izan 
ditugu. Azkena, esate baterako, 2012an Consorci de Biblioteques de Barcelona izeneko liburutegi 
publikoen sarearekin Cultura Basca arloa sortu ahal izan dugu, Biblioteca Esquerra de l’Eixam-
ple-Agustí Centelles liburutegian, HABEri eta Bartzelonako euskarako irakasleon sare horri es-
ker. Hitzarmena ere sinatu zen bi erakundeen artean.

5 UBn horrelako batzuk daude, 24 kreditutako hizkuntzak ere deituak: euskara, nederlandera, 
grekomodernoa, suediera eta errumaniera.

6 Bolognako prozesua oso kaltegarria izan da, oro har, Estatu Espainiarrean euskara erakus-
ten den beste unibertsiteetan ere, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan, Madrilgo Unibertsitate 
Konplutensean eta baita Salamancakoan ere. Larria iruditzen zait niri eta nolabaiteko erreflexioa 
eskatzen duen puntua dela deritzot.
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Aurten, gainera, planaren errebisioa tokatu da eta balorazioa egiteko 
ordua. Eta aurreikusten zen guztia bete da, nola ez ba? Euskarari buruzko 
irakasgaiak dauden toki eta testuinguru txarrean egonda (beste hainbat 
hizkuntzarekin gradua konpartituz, 24 kreditutako ikasketen egoera txarra, 
gure irakasgaiei bizia ematen zien hautazko izaeraren desagertzea, etab.) 
ikasle gutxi izan dituzte Bolognako egokitzapenaren ondoren. Horren on-
dorioz eta alderdi ilun honekin bukatzeko, 2014-2015 gauden kurtso hone-
tan azken erabakia etorri zaigu eta jakinarazi zaigu UBko euskal ikasketen 
eskaintza hamabi kreditutara murriztu dela, bi irakasgaitara hain zuzen: 
Introducció a la llengua basca eta Literatura basca.

Bigarren arrazoia: krisia-edo. 2010ean Eusko Jaurlaritzako Etxepare 
Institutuak hartu zuen irakurle-sarearen ardura eta gure lehenengo irakur-
lea, erakunde honek gestionatua 2011koa da. Ekintzetarako (eta irakas-
learentzako) diru-kopuruaren murrizketa ekarri zuen aldaketa honek. Izan 
ere, lau irakurle izatetik hogeita bost izatera pasa zen sarea, eta diruak ere 
denon artean modu orekatu batean partitu behar ziren. Baina gogorragoa 
gertatzeko zegoen eta krisi garai bete-betean (eta Eusko Jaurlaritzan kri-
siak eragindako diru-murrizketengatik) 2013an etorri zitzaigun ekintzeta-
rako erabateko murrizketa, eta ondoren, aurten, Bartzelonako bi unibertsi-
tatetan irakaslea konpartitu beharra, irakasgaien murrizketa dela-eta.

Eta horrela lotzen dira bi arrazoiak.
Gurpil zoroa.

4. Etorkizunekoak

Egoera trixte honen aurrean eutsi egin behar diogu eta iraun, pentsa-
tuz garai hobeak etorriko direla, gutxien espero genuenean txarrak etorri 
ziren bezala.

Bitartean irtenbideak bilatu behar dira eta horretarako, Euskal Ikasketak 
toki onean daudela esango nuke, Hizkuntzalaritza sailean, hain zuzen. Ber-
tan ikuspegi akademiko zabala duten irakasle jator askoak daude pentsatzen 
dutenak euskarak toki hobea izan behar duela UBn, eta egokiera etortzen de-
nean ahal duten guztia egingo dutela espero dut.

Hala, Hizkuntzalaritzako graduan euskara sartzeko intentzioa dago, hiz-
kuntza ez-indoeuroparra den aldetik, ikasleentzat interes handikoa izango de-
lakoan.

Bestetik, dekanotzan bazen plan bat estatuko hizkuntza guztiak eta beren 
literaturak bilduko zituen gradu bat ala gradu bateko ibilbidea ala aipamena 
sortzekoa, Iberiar Ikasketen inguruan.

Dena delakoa izango da, baina gu zutik eta adi harrapatuko gaitu.
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5. Bukatzeko

Txosten itxurako artikulu honetan Ibon Sarasolak UBn izandako ibilbi-
dearen berri eman nahi izan dut. Barkamena eskatu nahi diot Iboni berari da-
turen bat falta bada ala okerren bat baldin badago. Han eta hemen ibili naiz 
galdezka, baina beti ez da erraza izaten xehetasun guztiak kontrolatzea.

Ibilbide horretan, eta bere eskuzabaltasunari esker, bat egin genuen une 
batean. Ez dut hitzik nire esker ona adierazteko UBn lanean aritzeko aukera 
emateagatik eta badakit beti zorretan egongo naizela berarekin (goian azal-
dutakoak irakurrita penitentzia dela ematen du gustuko lana baino gehiago, 
baina ez, erronka ederra dugu aurrean gainditzeko!).

Honekin guztiarekin batera euskal ikasketek UBn izan duten ibilbidearen 
laburpena egin nahi izan dut lerrootan. Eta hori ere Iboni eskaintzen diot, as-
kotan kontuongatik interesaturik egin izan didan galderari erantzun nahi izan 
diot.

Espero dut besteontzako ere interesgarria gertatu izana eta ez txokokeria-
ren kontakizuna. Izan ere, Euskal Ikasketak Euskal Herritik kanpo nola dau-
den denoi interesatu behar litzaiguke eta zaindu beharko genituzke, adibidez 
orain Estatu Espainiarrean Bologna dela eta, gure ikasketetan gertatzen ari 
dena saihesteko.

Gaizki esanak barkatu eta ongi esanak kontuan hartu.

6. Eskerrak ematen

Eskerrik asko nire lankide diren Jon Elordi eta Aritz Galarragari. Data 
eta datu batzuk helarazi dizkit lehenak eta azken orrazketan lagundu bigarre-
nak. Beti bezala laguntzeko prest.

Aipamenak

Elordi, Jon & Aritz Galarraga. (argitaratzear). «La Literatura Basca a les Terres del 
Català». Revista de Catalunya. Barcelona.
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Diskurtso-markatzaileak euskal hiztegietan: 
alegia, erran nahi baita, hau da, hots…

Xabier Alberdi Larizgoitia
UPV/EHU

Laburpena
Diskurtso-markatzaileak (DMak) definitzea ez da batere eginkizun erraza. 
Artikulu honetan, bada, euskal hiztegigileek erronka horri nola aurre egin 
dioten aztertzen da: zehazki, aztertzen dut nola landu diren euskarazko hiz-
tegi elebakarretan birformulatzaile esplikatibo batzuk (alegia, erran nahi 
baita, hau da, hots). Sarrera horien azterketa deskriptiboa eskaini ondoren, 
datuen azterketa kritikoa eskaintzen da. Euskal hiztegigileek —eta bereziki, 
Ibon Sarasolak— estrategia egokia hautatu dute DMak aurkezteko (defini-
zio-molde funtzionala eta metalinguistikoa uztartzea) eta, oro har, ondo 
gainditu dituzte definizio morfosemantiko eta zirkularren arriskuak. Hala 
ere, euskal hiztegiek hutsune nabariak ageri dituzte honako alderdi hauei 
dagokienez: DMen kategoria zehaztea, baliokidetzat jotzen diren DMen 
arteko desberdintasunak erakustea, definizio funtzional argigarriak ema-
tea, lexikalizatze bidean dauden DMak jasotzea.

0. Sarrera*

Inguruko hizkuntzetan ikerketa asko egin dira azken hamarkadetan dis-
kurtso-markatzaileei (DM)1 buruz (Vázquez 2011) eta ikerketa horien ondo-
tik markatzaileen hiztegi espezializatuak ere sortu dira. Euskaraz, berriz, ez 
dago batere garatuta ikerlerro hori, eta kontuan izanda DMak hitz bereziak 
direla —munduari ez, baizik eta diskurtsoari erreferentzia egitekoak— eta 
jarraibide pragmatikoak ematea dela haien eginkizuna —hots, solaskideari 
diskurtsoaren inguruko inferentzietan laguntzea—, interesgarria iruditu zi-

* Ikerlan hau Gogo elebiduna/La mente Bilingüe ikerketa-talde egonkortuaren (IT665-13) 
emaitzetariko bat da. Emaitza hauetara ekarri gaituen ikerketak Europar Batasunaren ikerketa-
rako, teknologia garatu eta erakusteko Zazpigarren Esparru Programaren laguntza jaso du 613465 
diru-laguntza hitzarmenaren bitartez.

1 Hemendik aurrera, laburtzearren, DM laburdura erabiliko dut diskurtso-markatzaile deitura 
luzearen ordez.
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tzaidan aztertzea nola egin dioten aurre euskal hiztegigileek DMak defini-
tzeko eginkizun zailari.

Esparrua mugatu beharra zegoen ezinbestean, eta birformulatzaile espli-
katiboak (alegia, erran nahi baita, hots, hau da…) hartu ditut aztergai. Bere-
ziki, halako hitzen definizioaren erronka nuen ikusmiran, eta horregatik hau-
tatu ditut euskarazko hiztegi elebakarrak azterlan honetarako: Euskal Hiztegia 
(EH),2 Hiztegi Batua3 (HB) eta Euskaltzaindiaren Hiztegia (EusH). Ikuspegia 
osatzeko, bi hiztegi elebidun hauek ere aztertu ditut: Orotariko Euskal Hizte-
gia4 (OEH) eta interneteko Elhuyar euskara-espainiera hiztegia.5

Azterlan honen helburua bikoitza da: alde batetik, aztertzea nola aurre 
egiten zaien euskal hiztegietan DMen definizioaren arazoari eta sinonimia 
bidezko definizio zirkularren arriskuari (Vázquez 2011); beste alde batetik, 
aztertzea zenbateraino diren lagungarri eta argigarriak hiztegietan DMei bu-
ruz ematen diren argibideak.

Lehen atalean, hiztegigintzan DMak definitzeko dauden prozedurei bu-
ruzko gogoeta batzuk eskaintzen dira. Bigarren atalean, birformulatzaile es-
plikatiboei buruz euskal hiztegietan ematen diren argibideak jaso ditut modu 
deskriptiboan. Hirugarren atalean, datuen azterketa kritikoa eskaintzen ahale-
gindu naiz. Eta, azkenik, ondorio batzuk formulatu ditut azken atalean.

1. Nola definitu diskurtso-markatzaileak hiztegigintzan

Lan honetan Martín-ek & Portolés-ek (1999) aspaldi eman zuten ha-
rako definizio hura6 hartuko dugu abiapuntutzat. Definizio hartan dis kur tso-
mar ka tzaileen bi ezaugarri bereizgarriak geratzen dira azpimarratuta (Martí 
2011): alde batetik, diskurtso-markatzaileek duten jarraibide-, prozedura- 
edo prozesatze-esanahia7 azpimarratzen da (hots, hiztunaren eta hartzailearen 
arteko elkarlana eta enuntziatuen interpretazioa gidatu behar duen lankide-
tza); beste alde batetik, perpausaren esparruan inolako funtzio sintaktikorik 
ez betetzea da diskurtso-markatzaileen bigarren ezaugarri funtsezkoa. Ez da, 

2 Internet (Hauta-lanerako Euskal Hiztegia): http://www.euskara.euskadi.net/r59-15172x/eu/
sarasola/sarasola.apl 

3 Internet: http://www.euskaltzaindia.net/hiztegibatua/ 
4 Internet: http://www.euskaltzaindia.net/oeh 
5 Internet: http://hiztegiak.elhuyar.org/eu_es/ 
6 «Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función 

lingüística en el marco de la predicación oracional —son, pues, elementos marginales— y poseen 
un contenido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades 
morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación.» 
(Martín & Portolés 1999: 4057).

7 «El significado procedimental, también llamado de procesamiento, es la información sobre 
cómo procesar el significado conceptual, el cual se define a su vez como la información léxica 
sobre el contenido proposicional de los enunciados» (Loureda & Acín 2010: 35).
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beraz, gramatika-kategoria berri bat, ezpada sail funtzional,8 diskurtsibo edo 
pragmatiko «berri» bat (Loureda & Acín 2010; Real Academia Española, 
Asociación de Academias de la Lengua Española 2010; Martí 2011).

Beraz, kontuan hartzen badugu diskurtso-markatzaileen jarrabidezko 
esanahia, begien bistan geratzen da hiztegigintzako ohiko definizio kontzep-
tualek ez dutela balio markatzaileak definitzeko: alegia, hiztegi orokor ba-
tean, alegia, hots, hau da eta halako DMak ezin dira definitu, hitz arruntak 
(lehoi, haur, gurdi…) definitzen diren modu berean; hots, gainerako grama-
tika-hitzen kasuan bezalatsu, definizio kontzeptuala alboratzera eta bestelako 
prozedura bat erabiltzera behartuta dago hiztegigilea (Martín 2010). DMen 
kasuan, kategoria diskurtsibo edo pragmatiko bat izanik, definizio funtzio-
nal edo esplikatiboa (Porto 2002) erabiltzea da irtenbide egokiena.9 Izan ere, 
halakoetan erabileran oinarritu behar da ezinbestean definizioa, hitzaren esa-
nahia, funtsean, beraren erabilera baita.

Laburbilduta, azalpenezko definizio funtzionaletara jotzea da DMak 
definitzeko estrategiarik egokiena. Zentzu hertsian, halako «definizioek» 
gehiago dute deskripziotik definiziotik baino; hots, azalpen dira, definizio 
baino areago (Seco 1978; Llopis 2006).

2.  Diskurtso-markatzaileak euskal hiztegietan: birformulatzaile 
esplikatiboak

Atal honetan halako xehetasun batez ikusiko dugu nola jaso eta nola 
landu diren euskal hiztegietan diskurtso-markatzaile jakin batzuk: birformu-
latzaile esplikatiboak. Eta, multzo horren barruan, bereziki, euskal hiztegie-
tan jasota dauden markatzaile hauek izango ditugu aztergai: alegia, erran 
nahi baita, hots, hau da.

2.1. Alegia

Hona hemen euskal hiztegi elebakarretako definizioak.
Euskal Hiztegia (EH):

(1) Alegia 2. (*1745, 1872) Aurreko esaldiaren esangura berdintsua 
duen, edo haren esplikagarri den esaldi baten bukaeran ezartzen den 
hitza, «hau da»-ren baliokidea. Hemengo ipuin eta bertsoek iturri 

8 Askotariko gramatika-kategorietatik edo eraikuntza konplexuetatik eratorritakoak dira 
DMak, eta horregatik diogu sail funtzional edo pragmatiko berri bat osatzen dutela (hots, ez dira 
inola ere gramatika-kategoria berri bat). 

9 Larak (2003) erabilerazkoa («de uso») deritzo definizio-molde horri, eta Sanmartin-ek dio 
(2010) zeinuaren metahizkuntzan oinarritutako definizioak direla halakoak (Rey-Debove 1971; 
Llopis 2006).
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bera dute; Graziano Gesaltzako aitona, alegia. || Aurrekoa jasoaz, 
bigarren esaldiaren hasieran ere ezartzen da. «Eskopeta ori koipeka 
erria dago» esan zion, alegia behin ere ez ziola koiperik ematen. 
Zera adierazi dio, alegia ez dadila hemendik aurrera bere andre-
gaiarekin joan.

Hiztegi Batua (HB):

(2) alegia 1 ‘hots, hau da’ 2 ‘ipuina’

Euskaltzaindiaren Hiztegia (EusH):

(3) Alegia 1 lok. Zerbait azaldu ondoren, informazioa zehazteko, azal-
dutakoa argitzeko edo osatzeko erabiltzen den hitza, hau da-ren 
baliokidea. Hemengo ipuin eta bertsoek iturri bera dute; Graziano 
Gesaltzako aitona, alegia. Eskutitz sail bat zen, karta sail bat, ale-
gia. Gauza bat da arrantza, astoarena, alegia eta bestea arrantza, 
itsaso-erreketako arrainena. Argiaren zalea da, alegia ez duela 
beste zuhaitzen itzalik nahi.

(4) 2 lok. (Azaldu nahi denari sarrera emanez). Zera adierazi dio, ale-
gia, ez dadila hemendik aurrera bere andregaiarekin joan. Esan dit, 
alegia, hauek gaztetxoak direla. Esan nahi dut, alegia, aukera izan 
banu bide horretatik joko nuela.

Erabilitako definizio-moldeari bagagozkio, azpimarratzekoa da bai EHk, 
bai EusHk estrategia bertsua erabili dutela. Alegia, definitzeko bi modu 
hauek uztarturik osatu dute definizioa: definizio funtzionala («… ezartzen/
erabiltzen den hitza») eta metalinguistikoa10 (baliokidetza bidezkoa: «hau 
daren baliokidea»). Hiztegi Batuak, berriz, gehienbat ortografia-hiztegia iza-
nik, baliokidetza besterik ez du erabili (alegia 1: hots, hau da).

Hona hemen OEHk eta Elhuyarrek ematen dituzten argibideak.11

Orotariko Euskal Hiztegia (OEH): alegia

alegia (L, BN, Sal, S; SP, Urt II 474, Lar, VocBN, Dv, H), alea (SP), ale. 
Ref.: A (alea); Lrq /alégià/.

(…)

(5) 3. (G-goi-bet). Ref.: JMB At (alegie); Zt. Es decir, o sea, a saber. 
(Colocado tanto encabezando la oración explicativa como al final 

10 Beste zeinu bat —hitz baliokide bat— erabiliz definitzen da definigaia (Rey-Debove 
1978; Sanmartín 2010).

11 Harrigarria bada ere, Azkueren hiztegian ez da ematen alegia birformulatzailearen berri. 
Gauza bera gertatzen da Pierre Lhanderen hiztegian.
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de ésta). «--Eskopeta ori koipiak erria dago-- esan ziyon, alegiya 
beiñere etziola koiperik ematen» Zt. (…)

(6)  (Empleado como anafórico, para introducir algo que se va a decir 
a continuación). v. 1 zera (2).  Orra ba, nik jakin nai nukena da... 
alegia... zera... Erri ontan bazkaitara norbait eraman nai danean, 
nola esaten zaio? Muj PAm 41. —Ta, zer esan dizu? —Esan dit, 
alegia, abek gaztetxoak, txikitxoak dirala oraindik eta urruti aie-
tara iritsi gabeak dirala. Ib. 44. (…)

Elhuyar:

(7) Alegia. 3 lok. (Zerbait azaldu ondoren, informazioa zehazteko, 
azaldutakoa argitu edo osatzeko erabiltzen da) «es decir, esto es»

Ikus daitekeenez, beraz, kategoria gramatikalari dagokionez, EHk eta 
HBk ez dute inolako zehaztasunik ematen; ezta OEHk ere. Eta EusHk eta 
Elhuyarrek lokailutzat jotzen dute.

Birformulatzailearen balioei dagokienez, hiztegi guztiak bat datoz bir-
formulatzaile esplikatibo gisa betetzen duen funtzio nagusia jasotzeko. Azpi-
marratzekoa da, bestalde, bai EusHk bai OEHk jasotzen duten balio berezia: 
hots, azaldu nahi denari sarrera emateko funtzioa.

2.2. Erran nahi baita

Azpimarragarria da euskal hiztegietan ez zaiola aparteko sarrerarik es-
kaintzen erran nahi baita birformulatzaileari. Hala, hiztegi elebakarrek 
(EHk, HBk eta EusHk) erran sarreran jasotzen dute, esapide gisa, eta hau da 
eta hots birformulatzaile esplikatiboekiko baliokidetza ezartzen diote. OEHk 
eta Elhuyarrek, berriz, erran-en azpisarrera gisa jasotzen dute (erran nahi 
da/baita) eta «es decir» ordaina esleitzen. Oro har, beraz, baliokidetzaz ba-
liatzen dira birformulatzailea definitzeko, eta ez definizio funtzional batez.

Euskal Hiztegia (EH):

(8) 1 erran, erraten (1627) edo erraiten (1545). du ad. (1545) Sort. 
(Laguntzailerik gabe ere jokatzen da: dio; zioen; diotso; ziotson; 
banerra, balerra; lerrake; berra, errazu, berrate.). Esan. Erran nahi 
baita: hau da, hots. Erran gabe doa: esan beharrik ez dago. Hazi 
ona behar dela, hori erran gabe doa; ez erein dudako hazirik.

Hiztegi Batua (HB):

(9) erran 1, erraten. du ad.: erran gabe doa (‘ez dago esan beharrik’); 
Jainkoaren erresuma, erran nahi da, Eliza; hilko naiz, erran nahi 
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da gauza guztiez gabetua izango naizela; orain, erran nahi baita, 
1853an.

Euskaltzaindiaren Hiztegia (EusH):

(10) erran, erran, erraten du ad. Esan. Goiz etortzeko erran diot. Erran 
ohi da gauza ona, galdu arte, ez dela ezagutzen. // Hazi ona behar 
dela, hori, erran gabe doa; ez erein dudako hazirik. Erran nahi 
baita: hau da, hots.

Orotariko Euskal Hiztegia (OEH):

(11) ERRAN NAHI DA (L ap. A; Ht VocGr, Dv), BAITA. Es decir. Tr. 
De uso casi general en la tradición septentrional (pero no en Axu-
lar); no lo documentamos al Sur. Con baita, beita, es hasta finales 
del s. XIX, bastante menos frecuente, aunque se encuentra ya, al-
ternando con da, en Leiçarraga y Tartas (Onsa 144); en el s. XVIII 
lo hallamos en Maister y Lopez. Desde mediados del s. XIX su uso 
va aumentando, extendiéndose a autores labortanos, y ya desde 
finales de dicho siglo predomina claramente sobre erran nahi da; 
en el s. XX, sólo encontramos ejs. de este último en Oxobi (177) y 
CatJauf (115).

Elhuyar:

(12) [erran aditzaren azpisarrera] erran nahi da/baita: es decir

Azkueren (1906) hiztegian ez dago jasoa erran nahi baita birformula-
tzailea, eta Lhanderenean honako argibide soil hau baino ez dator: «(Hb.) 
c’est-à-dire».

2.3. Hau da

Euskal Hiztegian (EH) definizio funtzionala eta baliokidetzazkoa («ik. 
hots, alegia») uztartzen dira hau da definitzeko. Euskaltzaindiaren Hiztegiak 
(EusH), berriz, definizio funtzional hutsa ematen du, baliokidetzara edo sino-
nimiara jo gabe.

Euskal Hiztegia (EH):

(13) [Hau sarreran] Aurrean esan dena argiagotzeko erabiltzen den esa-
pidea. Ik. hots B 2; alegia 2. Eta leku hari deitu zion «Fanuel», hau 
da, Jainkoaren ikuskera. Otsailaren hogeian, hau da, duela hamabi 
egun. Estatuaren eskuetan, hau da, Madrilgoen eskuetan gelditu 
zitzaigun gehienbat.
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Hiztegi Batua (HB):

(14) hau: hau guztia; bide honetan guztian; hauekin guztiekin; hau guz-
tiau.

 hau da

Euskaltzaindiaren Hiztegia (EusH)

(15) hau da Aurrean esan dena argiagotu nahi dela adierazteko erabil-
tzen den esapidea. Eta leku hari deitu zion «Fanuel», hau da, Jain-
koaren ikuskera. Otsailaren hogeian, hau da, duela hamabi egun. 
Irakaskuntza estatuaren eskuetan, hau da, Madrilgoen eskuetan 
gelditu zitzaigun gehienbat.

Hiztegi elebidunetan ordain hauek esleitzen dizkiote hau da esapideari:12

Orotariko Euskal Hiztegia (OEH) (ikus hau da):13

(16) HAU DA (Ht VocGr 337). Esto es, es decir, a saber. v. ERRAN 
NAHI DA, alegia (3), hots. Tr. Documentado en textos meridiona-
les desde el s. XVII, al Norte sólo lo hallamos en INav y algún autor 
moderno como Mirande.

Elhuyar:

(17) esto es, es decir; o sea
 Irakaskuntza estatuaren eskuetan, hau da, Madrilgo politikarien 

eskuetan dago: la enseñanza está en manos del estado, es decir, en 
manos de los políticos de Madrid.

2.4. Hots

Partikula hau definitzean ere definizio funtzionala («…argiagotzeko hi-
tza»; «… argiagotu nahi dela adierazteko erabiltzen den hitza») eta balioki-
detzazkoa («hau da-ren baliokidea») uztartzen dituzte EHk eta EusHk. Ha-
lere, hiztegigileak ez dira ados jarri kategoria gramatikala zehazterakoan: 
EHk eta EusHk ez dute kategoriari buruzko inolako zehaztasunik ematen; 
OEHk interjekziotzat jotzen du; eta, Elhuyarrek, azkenik, lokailutzat.

12 Azpimarratzekoa gaztelaniazko ordainak emateko orduan ez datozela guztiz bat OEH eta 
Elhuyar. Izan ere, Elhuyarrek o sea ordaina ere esleitzen dio hau da birformulatzaileari. 

13 Azkueren hiztegian (Diccionario vasco-español-francés) ez dago jasoa hau da birformu-
latzailea.
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Euskal Hiztegia (EH):

(18) 2. Aurrean esan dena argiagotzeko hitza, «hau da»-ren baliokidea. 
Ez dugu arras zuzen jokatu «politikari» dagokionez. Egia zor du 
kritikoak, hots, gogoan bata eta ahoan bestea duela ez ibiltzea.

Hiztegi Batua (HB):

(19) hots 2 ‘hau da’

Euskaltzaindiaren Hiztegia (EusH):

(20) hots (...) 6 Aurrean esan dena argiagotu nahi dela adierazteko 
erabiltzen den hitza, hau da-ren baliokidea. Ik. alegia. Galian, 
Hispanian, Italian, Britanian, hots, Europaren sartalde guztian. 
Batasunaren aldekoek —hots, guk— ez dugu arras zuzen jokatu 
«politikari» dagokionez. Egia zor du kritikoak, hots, gogoan bata 
eta ahoan bestea duela ez ibiltzea.

Orotariko Euskal Hiztegia (OEH) (ikus hots)14

II (Interj.).
 1. (gral.; SP, Lar, Aq (R), Arch Gram 160, Gèze, Dv (L), H). Ref.: A; 

A Morf 729; Lrq. «Ta, interjección» Lar. «Expresión para que anden los bue-
yes» Aq 756. «Allons» Arch Gram y Gèze. «¡Ea!, interjección de incitación» 
A. è Tr. Más frecuente al Norte hasta el s. XX; a partir de aprox. 1930 su uso 
crece entre los autores guipuzcoanos e incluso se encuentra en algún vizcaíno 
como Otxolua. (…)

(21) 3. Es decir, esto es. (El carácter de interjección no es, ni mucho me-
nos, general en todos los ejs.).

Elhuyar:

(22) 7 lok. es decir, esto es; o sea
 Batasunaren aldekoek, hots, guk, ez dugu zuzen jokatu: los partida-

rios de la unificación, es decir, nosotros, no hemos actuado correc-
tamente.

14 Azkuek ez du jasotzen bere hiztegian (1906) birformulatzaile-balioa hots hitzaren adieren 
artean.

0 Omenaldi Sarasola.indd   440 Omenaldi Sarasola.indd   44 27/1/15   08:24:5327/1/15   08:24:53



 DISKURTSO-MARKATZAILEAK EUSKAL HIZTEGIETAN: ALEGIA, ERRAN NAHI BAITA... 45

3.  Birformulatzaile esplikatiboak euskal hiztegietan: azterketa kritikoa

Atal honetan alderdi hauek iruzkinduko ditut: definizio-moldea, grama-
tika-kategoria, birformulatzaileen balizko baliokidetasuna, definizio funtzio-
nalen garrantzia, eta hiztegietan jaso ez diren birformulatzaile guztiz lexika-
lizatu gabeak.

3.1. Erabilitako definizio-moldea

Definizio-molde hauek erabili dira euskal hiztegietan aztergai ditugun 
DMak definitzeko edo azaltzeko:

(23)
 i.  alegia [funtzionala + metalinguistikoa (baliokidetzazkoa): hau 

da]
 ii.  erran nahi baita [funtzionala + metalinguistikoa (baliokidetzaz-

koa): hau da, hots]
 iii. hau da

a. [EH (13), metalinguistikoa (baliokidetzazkoa): «ik. hots, 
alegia»]

b. [EusH (15), funtzionala]
 iv.  hots [funtzionala + metalinguistikoa (baliokidetzazkoa): hau 

da]

Nire iritziz, oro har, estrategia egokiak hautatu dituzte hiztegigileek 
diskurtso-markatzaileak definitzean: hots, definizio funtzionala (azalpe-
nezkoa) eta metalinguistikoa (baliokidetzazkoa) uztartu dituzte batzuetan 
(alegia, hots, hau da); eta esapide markatuen kasuan (erran nahi baita) 
erabilera zabalagoko esapide baliokideen bitartez (hau da, hots) azaldu da 
definigaia.15 Nire ustez, ordea, hobe da beti azalpen funtzional batez hor-
nitzea definizioa; besterik ez bada, erabiltzailea sarrera batetik bestera 
ibiltzera ez behartzeko. Ondo saihestu da definizio morfosemantikoen16 
arriskua; eta hau da definitzean definizio funtzionalari esker gainditu da 
definizio zirkularra (13).17

15 Eztabaidagarria izan daiteke, alde horretatik, zenbateraino den erran nahi baita markatua-
goa, hots baino.

16 Adibidez: erran nahi baita birformulatzailea «esan nahi da» hitzen bidez azaltzea (ik. San-
martín 2010).

17 Adibidez: alegia, erran nahi baita, hots: hau da; hau da: hots, alegia.
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3.2. Gramatika-kategoria

Hiztegigile eta lexikografo guztiek jotzen dute beharrezkotzat katego-
riari buruzko informazioa ematea sarrera guztietan, eta are beharrezkoago-
tzat jotzen da informazio hori gramatika-hitzen kasuan eta, zer esanik ez, 
DMen kasuan (Llopis 2006). Bada, aurreko atalean ikusi dugunez, hiztegigi-
leek lokailutzat jotzen dituzte aztergai ditugun esapide eta partikulak; baina 
kategoriari bagagozkio, hutsune nabarmenak daude hiztegietan honako bir-
formulatzaile hauen kasuan: alegia —EH (1), HB (2), OEH (5, 6)—; erran 
nahi baita (ez da zehazten inongo hiztegitan esapidearen kategoria); hau da 
—EH (13), HB (14), EusH (15), OEH (16), Elhuyar (17)—; hots —EH (18), 
HB (19), EusH (20)—. Bestalde, OEHk, zalantza askorekin bada ere,18 inter-
jekziotzat jotzen du hots birformulatzailea.

Ez da harrigarria euskal hiztegietan horrelako zalantza eta hutsuneak 
agertzea. Izan ere, diskurtso-markatzaileena ez da ohiko gramatika-kategoria 
bat, baizik eta kategoria funtzional edo pragmatiko bat, estatus berezi eta ez-
tabaidatua duena (Martí 2011, Alberdi 2014). Gainera, euskaraz ez daude oso 
garatuta diskurtso-markatzaileei buruzko ikerketak: Euskaltzaindiak (1990) 
markatzaile batzuk (lokailuak) baino ez ditu ikertuak, eta, beraz, azterkizun 
daude markatzaile asko eta asko.

3.3. Baliokidetzazko definizioak: baliokidetasun erabatekoa?

Goragoko (23)an ikusi denez, aztergai ditugun birformulatzaileen «defi-
nizioetan» baliokidetzazko erlazioa ezartzen da definigaiaren eta definitzai-
learen artean: «-en baliokidea da» predikatua erabiliz (alegia, hots sarrerak); 
baliokidetza inplizituaren bidez (erran nahi baita); edo «ik.» bidalketa-labur-
duraren bidez (hau da). Beraz, definizio horietatik ondoriozta liteke erabat ba-
liokide direla lau birformulatzaileok: alegia, erran nahi baita, hau da, hots.

Hizkuntza-hiztegi orokor batean, diskurtso-markatzaile bakoitzaren 
funtzio edo balio nagusiak azaldu ohi zaizkio erabiltzaile espezializatu ga-
beari, xehetasunetan eta teknizismoetan sartu gabe, eta, alde horretatik uste 
dut euskal hiztegietako definizioak (1-22) egokiak direla, oro har. Dena 
dela, sakonago aztertuz gero, zalantzagarria da goiko lau birformulatzai-
leen arteko baliokidetasuna. Izan ere, baliokideak dira laurak balio seman-
tiko-pragmatiko nagusiari —birformulazio esplikatiboa— bagagozkio,19 

18 «El carácter de interjección no es, ni mucho menos, general en todos los ejs.»
19 Alberdi (2014) lanean, esaterako, honela azaldu dut alegia: «Birformulazio esplikatibo bat 

bideratzeko erabiltzen da alegia: hots, aurreragoko diskurtso atal batean adierazitakoa azaltzera, 
argitzera, osatzera edo zehaztera datorren diskurtso atal bati bide egiteko. Hitz horretaz baliatzen 
da esataria esan berri duena modu argiago batez birformulatzeko: haren bidez esatariak ohartaraz-
ten edo iragartzen dio hartzaileari lehenago adierazi duenari buruzko azalpen bat datorrela alegia 
hitzak txertatzen duen diskurtso atalean.»
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baina desberdinak dira beste parametro batzuk kontuan hartzen baditugu 
(posizioa; joskera; erabilera monologiko edo dialogikoa; beregaintasun dis-
kurtsiboa; informazio-egitura; euskalkia; balio eratorriak; eta abar). Alegia, 
ez dut uste lau birformulatzaileak testuinguru guztietan trukagarriak dire-
nik.

Posizioari dagokionez, esaterako, alegia birformulatzailea atal birformu-
latzailearen hasieran zein amaieran kokatzen da gaurko euskara estandarrean; 
hots birformulatzailea, berriz, atal birformulatzailearen hasieran kokatzen da 
gehienetan egungo estandarrean;20 eta hau da, ezinbestean eta beti birformu-
lazioaren hasieran.

Joskerari dagokionez, erran nahi baita esapidearen berezitasun sintak-
tiko bat baino ez dut azpimarratuko. Izan ere, nahiz erran nahi baita nahi-
koa lexikalizatuta dagoen, perpausak lotzen dituenean (erabilera aposatu 
gabean, alegia), ia beti eskatzen du -(e)la menderagailua birformulazioan: 
alegia, perpaus osagarria gobernatzen du ia beti.21 Beraz, semantikaren eta 
pragmatikaren aldetik alegia, hots eta hau da birformulatzaileen kidekoa 
bada ere, sintaxiaren aldetik oso bestelako jokamoldea du erran nahi bai-
tak.

Erabilera monologiko edo dialogikoari bagagozkio, alegia elkarrizkete-
tan (heterobirformulazioa) eta txanda bat eta enuntziatu bat osatuz (beregain-
tasun diskurtsiboa) dokumentatu dut gaurko estandarrean, solaskideari azal-
pen argigarriak eskatzeko («-Alegia?»). Ez dut horrelakorik aurkitu haren 
kideko birformulatzaileen kasuan.22

Bestalde, informazio-egiturarekin zerikusia duten jarraibideak ematen 
dizkigute birformulatzaileek: mintzagaiaren jarraipena edo aldaketa (Portolés 
2007). Ondorengo bi adibideetatik zera ondorioztatzen da: alegia birformula-
tzailearen bidez mintzagai bera (24a) iruzkindu daiteke edota mintzagaia be-
rria sartu (25a); hau da birformulatzailea, berriz, mintzagai bera iruzkintzeko 
espezializatuta dago (24b/25b).

(24) a. [Zer du?] Hipertentsoa da. Alegia, tentsio altua du.
 b. [Zer du?] Hipertentsoa da. Hau da, tentsio altua du.
(25) a.  [Zer du?] Hipertentsoa da. Alegia, gatz gutxi jarri behar diozu 

janarian.
 b.  [Zer du?] Hipertentsoa da. # Hau da, gatz gutxi jarri behar diozu 

janarian.

20 Iparraldeko testuetan, berriz, zenbaitetan bukaeran ere azaltzen da hots.
21 Hots, alegia, hots eta hau da birformulatzaileek ez bezala, funtzio sintaktiko argia bete-

tzen du, atal birformulatzaileko predikatua baita.
22 Hau da, esaterako, noizean behin heterobirformulazioan azaltzen da, baina ez enuntziatu 

oso bat osatuz.
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Euskalkiaren aldetik ere, honelako banaketa ageri da: jatorriz ipar-ekial-
dekoak dira erran nahi baita eta hots; hegoaldekoa da hau da; erdialdeko 
euskalkietakoa da alegia.

Laburbilduta, hiztegi orokor batek ez, baina DMen hiztegi espezializatu 
batek halako argibideak eman behar lizkiguke erabileraz. Teorian, DM ba-
ten definizioak, ondo bereizi behar luke delako markatzailea gainerakoetatik, 
ondo hautaturiko deskriptore eta bereizgarriak direla medio (Portolés 2007; 
Seco 1978). Praktikan, ordea, hizpide ditugun birformulatzaileen kasuan oso 
zaila da haien artean bereizkuntza pragmatiko orokorrak ezartzen.

3.4.  Birformulatzaile esplikatiboak: euskal hiztegietako definizio 
funtzionalak

Ez dut lekurik hemen birformulatzaile espikatiboei esleituriko balio na-
gusien formulazioa iruzkintzeko. Bi ohar baino ez ditut egingo.

Oro har, ondo islatzen da euskal hiztegietan balio birformulatzaile na-
gusia; baina, labur beharrez, ezin dituzte balio diskurtsibo zehatzak azaldu: 
esate baterako, euskal hiztegietan ez da jasotzen hizpide ditugun birformula-
tzaile esplikatiboek (alegia, erran nahi baita, hau da, hots) batzuetan hartzen 
duten ondoriozko balioa.

Euskaltzaindiaren Hiztegiak (3)an ematen duen alegiaren definizioak gu-
txi falta du definizio funtzional eredugarri betea izateko. Nire ustez, sarriago 
jo behar litzateke hiztegi orokorretan halako definizioetara (ikus 18. oin-oha-
rreko definizioa).

3.5.  Euskal hiztegietan jaso gabe geratu diren birformulatzaile esplikatiboak

Euskal hiztegietan jaso gabe geratu dira guztiz lexikalizatuta ez dauden 
edo lexikalizatze bidean dauden zenbait birformulatzaile esplikatibo: bestela 
esan(da), beste hitzez (esanda), beste era batera esanda, beste modu batera 
esanda, beste hitz batzuetan (esanda), beste hitz batzuekin (esanda), beste 
hitzetan (esanda)… Halako esapideak joskera librearen eta hiztegiaren artean 
daude; baina haietako batzuk gero eta hurbilago daude hiztegitik, eta, nire 
ustez, mereziko luke euskal hiztegietan halakoak ere jasotzea.

4. Zenbait ondorio

Euskal hiztegigileek, oro har, estrategia egokia hautatu dute aztergai di-
tugun birformulatzaile esplikatiboak azaltzeko: definizio funtzionala eta me-
talinguistikoa (baliokidetzazkoa) uztartzea, eta sarrera bakoitza ongi hauta-
turiko adibideez hornitzea. Bestalde, ondo gainditu dute, oro har, definizio 
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morfosemantikoen eta definizio zirkularren arriskua. Alde horretatik, Ibon 
Sarasolari aitortu behar zaio definizio-molde funtzionala erabili izanaren me-
rezimendua, EusH —bistan dagoenez— guztiz zordun baita EHrekiko: Sa-
rasola bide-urratzaile izan da euskarazko hiztegigintza elebakarrean, eta ez 
bakarrik lexiko orokorrari dagokionez, baita DMen «definizioak» emateko 
moldeari dagokionez ere.

Hala ere, euskal hiztegietan zenbait hutsune nabari dira ezinbestean 
DMak lantzeko orduan: ez dute beti behar bezala zehazten DMen kategoria; 
ez dituzte agerian uzten DM edo birformulatzaile ustez baliokideen arteko 
desberdintasunak; definizio funtzionalak zenbaitetan laburregi gertatzen dira; 
eta jaso gabe uzten dituzte lexikalizatze bidean dauden zenbait DM. Beraz, 
gaurko egunean euskarazko DMei buruzko hiztegi espezializatuak behar di-
tugu, halako hutsuneak betetzeko eta hiztegi orokorren mugak gainditzeko.
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Gure hirurogeiak

Iñaki Aldekoa
UPV/EHU

Laburpena
Hirurogeiko urteetan gertatu zen gerraurreko belaunaldiaren erreleboa, 
zaharren eskuetatik gazteenetara igaro zen abiada bizian lekukoa, ikus-
pegi zaharrak eguneratuz. Mundu tradizionalaren balio moralak bilakaera 
etengabean murgildu ziren eta bilakaera horrek ordu arteko ikuspegi erli-
jioso, politiko eta sozialak pausarik gabe interpelatu zituen. Orduantxe ja-
rri ziren abian geroago euskal kulturaren ondare bihurtuko ziren ia bide 
guztiak. ETA, erlijioso jendearen sekulartzea, Oteiza eta Ez dok Amairu...

0. Atarikoa

Gerraosteko lehen bi hamarkadekin alderatuz gero, 60ko urteak dinami-
koak, biziak eta gatazkatsuak izan ziren. Aurrera egin ahala indarra hartzen 
doan olatu baten moduan irudika daitezke urte haiek. Gizarte, kultura, poli-
tika, ekonomia eta erlijioa, esparru guztiak busti zituen olatu horren burbui-
lak: Kuba, Aljeria, Vietnam, Che Guevara, The Beatles, Bob Dylan, Jacques 
Brel, antikolonialismoa, antiautoritarismoa, existentzialismoa, Martin Luther 
King, askatasun erlijioso, politiko eta sexuala, iraultza eta marxismoa, «68ko 
maiatza» edo unibertsitarioen protestak Paristik Kaliforniaraino. Baita 
1965ean Madrileko unibertsitatean kanporatutako irakasleak (Tierno Galván, 
José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo…) edo Bartzelonako Sa-
rriako kaputxinoetan gotortutako ikasle, irakasle, artista eta intelektual (Sal-
vador Espriu, Carlos Barral, Antonio Tapiés, José Agustín Goytisolo, Manuel 
Sacristán…). Gurean, ETA, Oteiza, Arantzazu, Aresti, Jarrai, GAUR, Ez dok 
Amairu, apaizen sekularizazioa, Txabi Etxebarrieta, euskara batua edo Bur-
gosko epaiketak izan ziren hirurogeiko hamarkadan gertatutako lekuko eta 
protagonista nagusietako batzuk. Kanpoan eta hemen, hirurogeiko belaunal-
dia dinamikoa eta gaztea izan zen, ezkonformista, errebeldea eta utopiazalea. 
Eta «statu quo»aren aldaketaren aldekoa, antikapitalista, antikolonialista, eta 
abar. Askatasunaren (politikoa, morala, sexuala) aldarrikapena da 60ko be-
launaldia definituko lukeen ikurra.
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1.  60ko urteetako horizonte berriak: politikoa, erlijiosoa eta kulturala

Gure errelatorako efemerideak baliabide garrantzitsuak izango dira. Hi-
rurogeiko hamarkadak urte mugarri asko izan zituen bere ibilbidean. Baina 
lehen-lehena 1959. urtea da. Urte horretan bi gertaera mugarri ditugu: ETA-
ren sorrera, batetik, eta Aita Donostiaren omenez Agiña gainean eraikitako 
monumentuaren inaugurazioa, bestetik. Politikoa bata, kulturala bestea. Biak 
ala biak eraberriketa zabal, eragingarri eta oparo baten sorburu; biak belau-
naldi berri baten abiapuntu: protagonismo politikoa eta kulturala bere gain 
hartuko duen «Gaztedi berria»ren une historikoa. Une historiko horrek, 
baina, komentu eta elizbarrutietako gaztediaren sekularizazioa ezinbesteko 
baldintza zuen. Eta prozesu hori Vaticanoko II. Kontzilioaren ondoren ger-
tatu zen. Fronte politiko, erlijioso eta kulturalaren arteko harremanak zaba-
lak izango dira 60ko urteetan. Goazen, bada, harreman horien urratsak modu 
pausatuago batean aztertzera. Gaurkoan alde batera utziko dugu politikaren 
eragina, nahiz eta jakin badakidan erabakigarria gertatu zela ETAren ibilbi-
dea hirurogei, hirurogeta hamar eta geroago ere.

1.1. Milurteko fedearen gainbehera

Eliza Katolikoak bere aggiornamento berezia egin zuen Vaticanoko 
II. Kontzilioan (1962-1965), haren kritikak eta berrikuntzak apaiztegi, ko-
mentu eta elizak husteko bidean jarri zituen. Vaticanoko II. Kontzilioaren bi-
tartez, katolizismoak eguneratu egin zuen mundu modernoarekin zuen harre-
mana. Estatu frankistaren eta Vaticanoaren konkordatoaren (1953) ondorioz, 
katolizismoaren balore eternalen defendatzaile leial agertu zuen bere burua 
Espainiak. Gauzak horrela, Vaticanoko II. Kontzilioa puri-purian zegoela, Bil-
boko apezpikuak (Gurpidek) Unamunoren aurkako pastorala argitaratu zuen. 
Esan gabe doa, katolizismoaren barruan Espainiakoa zela Elizarik atzera-
koiena. (Urte berean, 1964an, Txabi Etxebarrietak koordinatuta, Unamunori 
eskainitako monografikoa argitaratu zuen Sarrico aldizkariak (Sarricoko Eko-
nomiako ikasleen argitarapena)). Baina, ez alferrik, gurean ere erlojuak egune-
ratzea eskatzen zuen, eta premia hori larriagoa zen gizarte industrializatuetan, 
langileriaren aldeko borroka sindikalen eragina indartsuagoa zen eskualdee-
tan. Gero eta gehiago ziren Eliza ofizialaren aurka gizartearekin «konprome-
titu» beharra sentitzen zuten apaizak. Katolizismo soziala eta «konpromiso» 
hitza modan jarri ziren. Apaizak ere marxismoaz hitz egiten hasi ziren. Ko-
mentu eta elizbarruti askotako hazkurri espirituala ez zen aurrerantzean Eliza 
Ofizialaren (frankistaren) doktrina izango, baizik eta marxismoaren eta nazio-
nalismo iraultzailearen bideak jorratuko zituen doktrina berria.

Jainkoaren eta Euskadiko langileriaren izenean (PTK: Pueblo Trabajador 
Vasco), apaiz kopuru handi bat Elizako hierarkiaren aurka (Gurpide eta Ci-
rarda apezpikuak) altxatuko da 68an, abuztuan Bilboko apezpikutza okupa-
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tuz, eta azaroan Derioko Seminarioa. Donostiako Seminarioa itxita zegoen 
ordurako (1965ean ikasturtea klausuratu eta 1967an itxi), bertako nobizio as-
kok (Mikel Azurmendi, Unai Dorronsoro, Txato Agirre, Jokin Apalategi) alde 
egin ondoren, nazionalismo berriaren (ETA) «deia»ri erantzunez. 1969an bost 
apaiz epaitu zituzten Burgosen hainbat elizgizonen atxiloketen aurka protesta 
egiteagatik. Horien artean ziren Xabier Amuriza eta Julen Kalzada.

Apaiz asko dira katolizismo sozialaren barrutik (Herri Gaztedi, JOC…) 
eta Kontzilioak eragindako espiritu berriaren ildoan fede/ideologia berriaren 
predikua egingo dutenak. Berehala mugimendu marxisten babesleku eta ETA-
rako eta ezker muturreko talde berriak elikatzeko («sestakoak») gune bihurtu 
ziren (ORT, OIC, MC, LKI, PT). 70eko hamarkadan langile mugimendu eta 
unibertsitarioen eragin handia izan zuten taldeak izan ziren. Imanol eta Axiary 
kantarien (edo Oskorriren) sentsibilitate soziala mugimendu horien babesean 
sortu zen. (Ez dok Amairu taldeko kideen ideario politikoa abertzalea zen, eta 
garaiko eladioen (ELA-BERRIren) orbitan ibili zen). Bazihoan, beraz, gazte-
dia elizetatik, etorkizun premiatsuaren aldeko gudaren deiari jarraituz. Dok-
trina berrien deia zegoen jokoan, batetik, eta gaztedia kontrolatzeko ahale-
gina, bestetik. Katolizismo sozialaren bitartez, ordea, fede batetik besterako 
bidea egin zuen euskal gaztediak. Elizaren arrimura gertatu zen doktrina eta 
fede zaharraren eta berrien arteko transferentzia. Ordukoak dira, baita ere, eli-
zetara iritsi ziren «ye-ye» estiloko gitarra eta halako moderno itxurak, baina 
ez zuten joera hori aldatuko. Elizaren irekitze eta modernizatze ahaleginak 
apalegiak gertatu ziren 68tik aurrera, izan ere, mundua irakiten egonik, zer 
egiten zuen gaztediak elizetako bankuetan kantari. Gaztediari eusteko saiatu-
tako ahalegin guztiek huts egin zuten. Raimonen kantuak zioen moduan, «No-
saltres no som d’eixe món» (Ez gara mundu honetakoak).

Hirurogeiko urteen gurpilean abiada bizian ari zen gaztedia aldatzen, 
ikuspegi zaharrak eguneratzen. Mundu tradizionalaren balio moralak bila-
kaera etengabean murgilduta zeuden eta bilakaera horrek ordu arteko ikus-
pegi erlijioso, politiko eta sozialak pausarik gabe interpelatzen zituen.

Hamar urte lehenago, Arantzazuko basilika berritzeko proiektua pla-
zaratu zen. Sáenz de Oiza eta Luis Laorgak zuzendutako arkitektura lanak 
1955rako burutu ziren, baina Oteizaren Apostoluak bide bazterrean geratu 
ziren, fatxadako frisora igotzeko debekua noiz kenduko. Hirurogeiek era-
gindako bilakaera horretantxe ulertu beharko litzateke Arantzazuko basilika 
berriaren afera erlijioso eta politikoa, hasierako debekutik Oteizaren Apos-
toluen frisoko Pietatea burutzeraino (1951-1969) Arantzazuk jasandako bi-
lakaera sinbolikoa. Salbatore Mitxelenak bere Arantzazu, euskal poema 
(1949) argitaratu zuenean Arantzazuk biltzen zuen sinbolismoa erlijiosoa 
zen. 1953an Font i Andreu apezpikuak basilikako lanak aldi baterako uztea 
agindu zuen. Bost egun lehenago Espainiako Estatuak eta Vaticanoak Kon-
kordatoa sinatu zuten. Hilabete batzuk lehenago Time aldizkariak (cf. Gon-
zalez de Durana 2006) Francoren erregimenaren aurkako kritika gogorrak 
egiten zituen, apezpiku katolikoen aldetik (Eliza ofizialetik) hark jasotzen 
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zuen babesarengatik, eta Arantzazu kultura, demokrazia eta sentimendu na-
zionalisten gotorlekua zela gaineratzen zuen. Artikuluak amaitzen zuen esa-
nez, Arantzazuko santutegian frantziskotar bat geratzen zen bitartean, euskal 
kultura ez zela hilko. Bada basilikako lanak bertan behera uztearen agindua-
ren arrazoia Time aldizkariko artikuluak sorraraz zezakeen aztoramenduan 
ikusi duenik. Hala ere, ez dezagun ahaztu, beste leku askotan bezala, Franco 
paliopean hartu zutela Arantzazuko praileek, eta santutegia euskal kulturaren 
Montserrat-a bilakatzeko prozesua luzea izan zela. Esate baterako, lehen ur-
teetako (1956-60) Jakin aldizkaria bera ere ez zen 60tik aurrera izango zena. 
Esan nahi dut Arantzazuko santutegia ez zela inoiz bloke konpaktua izan ba-
silika berriaren arkitektura eta eskultura abangoardistari buruzko iritzian. 
Baina egia da gizartearen bilakaera politiko, erlijioso eta sozialak gaina hartu 
ziela santutegi barruko ika-mikei. Arantzazurekin hasi zen euskal artearen 
suspertzea, debeku, zentsura eta eragozpenez betetako susperraldia, ordea: 
batetik, errepide bazterrean utzitako Oteizaren «apostoluak», eta bestetik, 
Adan eta Ebaren bizkarraldearen nudismoa aitzakia hartuta, kriptako Baste-
rretxearen freskoek jasandako zigorra (karez zuritu ziren 1954an).

Oteizaren Quousque tandem liburuak jasotzen ditu Arantzazuko aferaren 
inguruko elkarrizketa eta gogoetak. Oihartzun dezentea izan zuen, baita ere, 
Jose Arteche katoliko integristak (eta Oteizaren lagunak) La Voz de Españan 
Arantzazuko lanak burutzearen alde argitaratutako artikulu andanak («Após-
toles en la cuneta», 1962).

Apostoluak bere lekuan jartzearen 1964ko debeku berriaren ondoren, ho-
nako hauxe adierazi zuen Oteizak: «El verlos (instalados) podría perturbarles 
su paz, esta paz que ellos cuentan por años y celebran hasta 25» (cf. Gonzalez 
de Durana 2006: 158) (Erregimen frankista ospatzen ari zen efemerideari bu-
ruz «25 Años de Paz. 1939-1964»). Adierazpen honetan ordu arteko diskur-
tso erlijiosoari dimentsio politikoa erantsi zion Oteizak: debekuaren atzean 
ez zegoen jada Eliza erreakzionarioa, baizik eta politiko erreakzionarioak. 
Egia esan, Eliza erreakzionario eta Estatu erreakzionarioa ogi eta jaki ziren. 
Ez dago poetarik Oteizaren harrizko isiltasun hutsari bertsorik eskaini ez zio-
nik: Aresti (Harri eta Herri), Otero («Palabra en piedra»), Iratzeder, Gan-
diaga, Lete... 1968an eskulturak amaitzeko debekua erretiratzearen arrazoiak 
hauek dira Javier González de Duranaren ustetan: Vatikanoko II. Kontzilioa-
ren estilo berria, Ama Birjinaren V. mendeurrenaren ospakizunaren gertuta-
suna (1969) eta seminaristen artean gertatzen ari zen sekularizazio masiboa. 
Pietatea 1969ko urriaren 21ean igo zen apostoluen frisora, baina ordurako ez 
zen Ama Birjina oinean zuen semea negartzen, baizik eta Txabi Etxebarrieta-
ren heriotza. Bilakaera sinbolikoa 60ko urteek bizitako aldaketa sozio-politi-
koak eragina izan zen. Funtsean, erlijio zaharraren eta nazionalismo berriaren 
artean sakralizazio aldatze bat gertatu zen. 1976ko irailaren 8an, Goardia Zi-
bilak Jesus Mari Zabala hil zuen Hondarribian. Hura salatzeko erabilitako hi-
tzak («Zabala hil zuten») Arantzazuko Pietatearen gainean zeuden idatzita. 
Transferentzia sinboliko hori Arantzazuko igurtzi mitikotik ari zen elikatzen.
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Nazionalismo zaharra, EAJrena, atzean geratzen ari zen, ez soilik fede 
zaharrari iltzatuta jarraitzen zuelako, garai berriak eskatzen zuen balioen 
eraldaketa ere ezin zuelako bere egin. Nazionalismo zaharra uzkur agertuko 
da, erabat kontra ez zenean, garaiko mugimendu eta ahalegin kulturalen au-
rrean. ETAren protagonismoaren eraginez, fronte politikoan gaindituta ze-
goen nazionalismo tradizionala. Kulturaren esparrutik, berriz, EAJk ez zuen 
begi onez hartu Ama Lur filma (1968), Fernando Larruquert eta Nestor Bas-
terretxearen zuzendaritzapean egina. Euskara batuaren (Arantzazu, 1968) 
aurka agertu zen.

Elbira Zipitriaren lan eskerga, isila eta goiztiarraren ondoren, 1950etik 
aurrera bazen Gipuzkoan, euskara erdi ezkutuan irakasten zuten haurtzain-
degi eta ikastolarik. 1955erako abian zen, beraz, ikastolen mugimendua 
(Txillardegi 1984: 49). Hala ere, hirurogeiko urteetan hartu zuen abiada eta 
bultzadak ekarri zuten ikastola gerora ezagutu zaion tamainara. 60ko hasie-
rako hiru ikastoletatik 86ra pasatu zen 1969an. Ikastolen indartzearekin ba-
tera, Rikardo Arregik euskalduntze-alfabetatze mugimendua abiarazi zuen 
1967an. Honek guztiak hizkuntza estandar baten premia erakutsi zuen, ira-
kaskuntzaren erronkari (ikastolen alfabetatze programak, unibertsitatea) 
erantzuteko. Nazionalismo zaharra (EAJ) batuaren aurka azaldu zen. Baina 
euskara batuak idazle eta kultur eragile gazteen babesa jaso zuen. Zeruko Ar-
giak bazuen «Gazte naiz» (1964) zeritzon atal bat, eta hura idazle berrien ha-
rrobi bihurtu zena: Ramon Saizarbitoria, Xabier Lete, Rikardo Arregi, Ibon 
Sarasola... 1964ko idazle belaunaldiaz hitz egin zen.

Txillardegiren eleberrietako existentzialismoak —Leturiaren egunkari ez-
kutua (1957), Peru Leartzako (1961) eta Elsa Scheelen (1968)— ezinegona 
eta errebeldia transmititzen zuen, gaztediak gertu sentitzen zituen sentipenak.

Nazionalismo historikoak gerraurreko mundu ikuspegitik jarraitzen zuen 
arnasa hartzen, eta hori, hirurogeiko urteetan sartuak, eragozpen bihurtu zen. 
Testuinguru horretan ulertu behar da Rikardo Arregiren aldarri ospetsua: 
«Euskaltzaleen jainkoa ill behar dugu» (1967).

1.2. Oteizaren Quousque tandem. Eraginak

«Delante, un día, de uno de estos pequeños crómlechs en el alto de 
Aguiña, preocupado por entenderlo, pensé en mi desocupación del espacio 
y repentinamente comprendí todo lo que aquel círculo vacío significaba. No 
sería fácil medir mi emoción al usar una estatua que durante tantos siglos no 
había vuelto a ser utilizada».

«Para un entendimiento del espacio religioso. El crómlech-estatua vasco 
y su revelación para el arte contemporáneo (El Bidasoa, 28 de junio de 
1959). Quousque tandem, Donostia, Hordago, 1983: 95 (4. edizioa).

Agiña gaineko momentu epifaniko horretatik, hau da, harri megaliti-
koak espazio erlijioso gisa irudikatzetik, sortu zen Aita Donostiaren ome-
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nez eraikitako kapera. Errebelazio horren ondorio da Quousque tandem 
liburuaren (1963) mezu profetikoa. Euskal antropologiaren sortzaileen (Te-
lesforo Aranzadi, Joxemiel Barandiaran eta Julio Caro Baroja) eskolatik 
elikatuz hazkurri eraberritu, moderno eta adoretsua eskainiko dio Oteizak 
irakurleari. Quousque tandem-ek euskal kulturaren jatorriaren mitoa erai-
kitzen du. Oteizarentzat zinezko kultura tradizionala da, baina bere meritua 
da tradizio hura jantzi modernoenez apainduta arnasberritzea. Paradoxikoa 
ere gertatzen zen abangoardiako artista baten ahotan tradizioarekiko ha-
lako atxikimendua agertzea (nahiz eta abangoardiak beti izan ohi duen arte 
zahar eta marginalekiko begiramen berezia, Picasso bera adibide). Baina 
Oteizaren tradizioaren berreskurapen horrek, «izan ginenaren» eta momen-
tuan «ginenaren» arteko lotura espirituala eraikitzen lagundu zuen. Esango 
du badela euskal estilo bat: «Pero en la tradición vasca hay un estilo que 
es, porque procede de un arte que se ha logrado concluir, todo lo que hace 
responde a un mismo y personal estilo... un estilo vasco que es el secreto 
de nuestra vida interior» (Oteiza 1983: 8). Eta esango du Europako arte 
prehistorikoaren amaiera neolitikoko euskal cromlech-ean gertatu zela. Eta 
hura izan zela gure egonezin existentzialistaren sendabidea. Garaiko artzai-
nen (artzain neolitikoa) lorpena izan zela hura. Bertsolaria dugu gaur egun 
«estilo» hartatik gertuen legokeen euskalduna, eta bera genuke lehenaren 
eta orainaren arteko katebegi eta bitartekaria (Manuel Lekuonaren Litera-
tura oral euskérika liburuaren erabilera oparoa egingo du, bertsogintza eta 
herri literaturaren gogoetagai bihurtuta). Bertsolaria da gure poeta, euskal 
arimaren estiloa galdu ez duen sortzailea. Pio Barojak ere euskal estiloa 
du, eta Basterretxeak eta Oteizak berak. Gure azaleko arima latinoa da, eta 
arima arrotz horrek gaina hartu dio arima jatorrenari. Nahiz eta euskal es-
tiloa ez dagoen hizkuntzaren menpe, egia da «latinoa»k konnotazio kristau 
eta baita espainiarra ere badituela. Gauzak horrela, Pio Barojaren Jaun de 
Alzatek irekita utzitako bideari ez zaio bizkarrik emango, ezta neopaganis-
moaren xarmari ere.

Quousque tandem-en azpitituluak honela dio: «Ensayo de intrepretación 
estética del alma vasca: su origen en el crómlech neolítico y su restableci-
miento por el arte contemporáneo». Anjel Lertxundiren (2001: 130-131) iri-
tzian, azpititulu horrek asko zor lioke Barandiaranen El mundo en la mente 
popular vasca (1960) liburuari:

Begi-bistakoa da non dagoen Oteizaren ekarria: Barandiaranek mente 
jartzen zuen tokian alma jarri zuen Oteizak, beldur handirik gabe jarri ere. 
Barandiaranek lehenari buruzko behaketa, datu zehatzen deskribapena, en-
pirismoa jartzen zituen tokian, interpretazioa, ausardia, aurrera begiratzeko 
premia jarri zituen Oteizak.

Etengabe saiatzen da Oteiza cromlech neolitikoa eta euskara lotzen. 
Bere ustean, hizkuntzak gorde behar du lexikoaren erroetan kultura horren 
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zantzurik. Laguntza eskatu zion hainbat euskaltzaleri, haien artean Koldo 
Mitxelenari, baina honek gutxi lagun ziezaiokeen bidaia horretan. Gure hiz-
kuntzalari handia zientzia gizona zen, arrazoimena eta zorroztasun intelek-
tuala zituenak akuilu. Oteiza, berriz, arimaren eta estetikaren ikertzailea 
genuen. Schlegel anaia erromantiko alemanen antzera, bazekien egiak eta 
balioak deskubritu baino asmatu egiten direla, eta horixe baizik ez zuen egin 
Euskal Herriaren sustrai etniko eta estetikoak irudikatzeko ahaleginean. In-
tuizio poetikoa arrazoimenaren gainetik zegoen Oteizarentzat; imajinazioa 
eta sorkuntza zientziaren gainetik. Garaiko klabean ulertuta, irudimena eta 
sormena ezkerrago zegoen arrazoimena eta logika baino. Mitxelena aipatu 
ondoren, zera dio:

Si por prudencia y reserva científica (mal entendidas) faltamos con la in-
tuición poética y el vuelo espiritual desde otros ángulos para la sospecha y la 
búsqueda, es que desconocemos la misteriosa naturaleza de la libertad poé-
tica de la creación que nos han legado los documentos históricos (el arte y el 
idioma) (Oteiza op. cit. 48).

Eta aurreraxeago: «La imaginación vasca está más cerca de la imagina-
ción artística que de la lógica del pensamiento racional» (Oteiza op. cit. 50). 
Beraz, lilura sortzeko kamutsa eta hitsa den arrazoimenaren langaren gainetik 
salto egin eta «Hay que volver a soñar, a reimaginar un país como el nuestro 
con tal misterioso pasado» (Oteiza 1988: 71). Ezin ukatu Oteizaren interpre-
tazio mitiko-poetikoa iradokitzailea zenik («El árbol de Guernica nace en el 
crómlech»; edo euskararen eta euskaldunen jatorriaz, eta abar). Eta abail-
duta zegoen herriaren aldeko ilusio eta harrotasun bat suspertu zituen. Ha-
ren metafora iradokitzaileak xarmatuta, bere burua altxatzeko tenorean jarri 
zuen kulturako jendea. Azken batean, amets egiteko tresna mitikoak, poeti-
koak edo irudimenezkoak eskaintzen zizkigun Oteizak liburuan. Eta, besterik 
ezean, horri heldu zion hain zuzen artista eta kulturako jende askok, eta fran-
kismopeko giro itogarri hura gainditzeko eta iraultzeko legamia bihurtu zen. 
Horra nola ikusi zuen gaia A. Lertxundik:

Behingoagatik, gugandik beti urruti ibili ohi zen modernitate kutsuko 
alor batetik —estetikarenetik— zetozkigun loreak eta onarpenak, eta, behin-
goagatik, eder ikusi genituen geure buruak ispiluaren aurrean. Abailduta ze-
goen herriak harro puntuko suspirio halako batez hartu zuen Oteizaren jar-
duna. (Lertxundi op. cit. 135)

Geroago aitortu zuenez (Ugarte 1996: 38), Oteizak ez zuen behin ere 
ukatu berea birsortze mitologiko bat izan zenik, beharrezkoa ordea garai his-
toriko hartan, Euskal Herriko kulturaren egoera lazgarria halakoren faltan 
ikusi zuelako. Hirurogeiko urteetako ekimen kultural gehientsuenetan suma 
daiteke haren itzala. GAUR, Ama-Lur filma, Ez dok Amairu.
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2. Ez dok Amairu

Entre fenómeno pop y canción-protesta se refundó la música étnica, el 
folksong, con Pete Seeger, Baez, Dylan, Violeta Parra...Vasconia era terreno 
abonado; la canción tradicional se entonaba en los coros, pronto pasó a los 
conjuntos, a los solistas, a la par que al inglés, generalizado a nivel mundial. 
(Estornés 2013: 254)

Hirurogeiak ezin dira musikaren eraginik gabe ulertu. Pop musikaren ez-
tanda izan zen, Elvisena eta The Beatles-ena (1965ean Madrilera etorri zi-
ren). Los Xey hirurogeiko belaunaldi gaztearen gurasoen sasoikoak ziren. 
Zaharrak, beraz; parrokietako abesbatzak eta zortzikoteak bezainbat. Hiruro-
geiko hasierakoak dira Los Contrapuntos azkoitiarrak, edo Mocedades talde 
bilbotarra, baina baita Urretxindorrak ere, beren Aitorren hizkuntza zaha-
rrarekin (Estornés op. cit. 254-255). Baina Bob Dylan eta Joan Baez-ekin 
gertatu bezala, gurean ere kantaria gitarra soilarekin igoko da oholtzara eta 
mezu sozial eta existentzialismo igurtziko popa kantatuko du. Gure kantau-
toreak ziren. Beste hainbat esparrutan bezala, ezin aipatu gabe utzi Nemesio 
Etxanizen (Kanta kantari, 1951) bitartekaritza gaztediak hazkurri musikala 
bere hizkuntzan izan zezan. Beti trantsizioko, eta beti uhinak gainetik gain-
ditu eta irentsia. 1958an Bilbon Txabi Valverde eta Robles-Arangiz anaiek 
Soroak taldea sortu zuten, abesti tradizionalak eta atzerrikoak euskaratuz. 
Hauen arrakastaren lekukoa Michel Labeguerie (1963) kantariak hartuko du, 
Ez dok Amairu taldearen aitzindari zuzena bilakatuz. Ezin aipatu gabe utzi 
kantari lapurtarraren Gu gera Euskadiko gazteri berria hura (Oronoz 2000).1 
eta Xabier Leteren elkarrizketa).

Handik gutxira, 1964 eta 1966 bitartean, Lourdes Iriondo, Benito Ler-
txundi eta Mikel Laboa agertu ziren. Azken honek 1964an zuen grabatua 
bere lehen diskoa (Azken). Geroxeago etorri zen Lete. Kantari bakoitzak bere 
gustu eta eraginak zituen: Mikel Laboak (Atahualpa Yupanki eta Bob Dylan), 
Xabier Letek (George Brassens eta Jacques Brel), Benito Lertxundik (Elvis 
Presley eta The Shadows), Lourdes Iriondok (A. Yupanqui eta Joan Baez).

Medikuntza ikasketak amaitu eta bere espezialitatea haur neuropsikia-
tria zela eta, Bartzelonarekin harreman estua izan zuen Mikel Laboak 1964-
-1965ko urteetan. Han ezagutu zuen Nova Cançó katalana, eta 1965ko 
udaberrian, Jorge Oteiza, honek «Fronte kulturalaz» Bartzelonako euskal uni-
bertsitarioei eskainitako hitzaldi batean. Harengana jo zuen 1965eko udazke-
nean, buruan zerabilen kantagintzari buruzko asmoa aurkeztera, eta Ez dok 
Amairu izenarekin bueltatu zen etxera (urte haietan Herri Irratitik Joxemari 
Iriondoren babes handia jaso zuen taldeak). R.M. Azkueren Euskalerriaren 
Yakintza liburutik hartutako Martin errementeriaren istorioan dago taldearen 

1 Ikus, baita ere, Ibarzabal (1978).
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izenaren sorburua. Taldearen bedeinkapena Oteizarena; taldearen logotipoa, 
txalaparta bat (Artze anaiak ziren txalapartariak), Remigio Mendibururena, 
biak ala biak GAUR taldekoak. Hernanin eta Jarrai antzerki taldearen esku-
tik Donostiako Victoria Eugenia Antzokian eman ziren ezagutzera 1966an, 
baina taldearen aurkezpen ofiziala Irungo Bellas Artesen izan zen, 1966ko 
martxoaren 20an. Jaialdiaren hasieran Martintxo errementariaren ipuina ira-
kurri zuen Xabier Letek, offean, aretoko argiak itzalita, eta kanta sortaren on-
doren, Pelotari filma (Nestor Basterretxearen eta Fernando Larruquerten zu-
zendaritzapean 1964an Gernikan estreinatua) eman zuten. Oteiza ere bertan 
zen, eta elkarrekin bazkaldu ondoren, arratsaldeko partez, Aita Donostiari es-
kainitako eskultura bisitatzera igo ziren Agiña gainera (Lete 2006: 15).2 Aste 
Kulturalak zirela eta, izan zuten esparru artistikoen artean harremanik (Jarrai 
taldearekin eta Jose Luis Zumeta bezalako artista plastikoekin). Taldearen 
espirituari dagokionez, Quousque tandemen saiatutako bideetatik ibili ziren, 
kantu zaharrak, hizkuntza eta herri-kontzientzia berreskuratze ahaleginean, 
hori bai, kantutegi zaharreko ondarea arnasberrituz eta molde moderno ba-
tean eskainiz. Oteizaren liburuak duindu egin zuen bertsolaria, haren mere-
zimenduak goratuz. Ez zen Oteiza lehena bide hori saiatzen, ordurako Aresti 
ere bide beretik zebilen, gogoratu «Bizkaitarra» (1958) poema edo Harri eta 
Herri (1964) liburu arrakastatsua. Ez zuten besterik egingo Ez dok Amairu-
koek Xenpelar, Udarregi edo bertsolari zahar eta herrikoiekin. Salaberryk, 
Manterolak, Riezuk, Azkuek, Aita Donostiak jasotako kantutegietan zegoen 
bilduta gure ondare tradizionala, Manuel Lekuonaren Literatura oral euské-
rika ahaztu gabe, Oteizak hain estimatua zuena. Telesforo Aranzadiren lane-
tan aurkitu zuen Oteizak baserritarraren belarriak sorgintzen zituen gurdiaren 
kirrinka hotsaren lilura. Seguru asko hara jo zuen, baita ere, Lauaxeta poetak, 
bera ere liluratu baitzuen «burtzain» gurdiaren kirrinka hotsak, Arrats-Beran 
(1935) poesia liburuko «Burtzaiña» poemak erakusten duen moduan. Aran-
zadirenean bezala, Ez dok Amairuko poetek Oteizaren Quousque tandem li-
buruan bertan aurkituko dute inspirazio hazkurria bere poesietarako. Aipaga-
rriena 1969an Joxean Artzek argitaratutako Isturitze-tik tolosan barru poesia 
liburua. Izturitzeko arpetan aurkitutako «txistuaren» (munduko musika tres-
narik zaharrena, Oteizaren esanetan) aipamena dakar Oteizaren liburuak, edo 
«txalapartaren» erritmo natibista eta paganozalea (Oteiza 1983: 132). Pierre 
Lafitte kalonjearen hitz kristauak Mariren, gure mendietako jeinuaren, legera 
iraultzen ditu atariko poeman, liburuaren asmoa ezkutatu gabe. Hurrengo 
poeman Mariren jeinuak euskaldunak gatibu izan dituen «Euskaldun fede-
dun» esapide tradizionala birrinduko du, «gizakume eta kristaua» bateratzen 
dituen moralarekin batera, «bestela gure asaba zaharrak haserretuko direla 
eta». Txalapartarekin eta Mariren jeinuaren konjuroarekin batera zabalik ge-

2 Liburu bereko azken elkarrizketan honako hau aitortzen da: «Oteizaren Quousque tandem 
liburuak trastornatuta utzi ninduen.» (Lete 2006: 174).
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ratzen da «neopaganismoaren» bidea. Azken batean, kristautasunaren moral 
estu eta gatibutik askatzeko garrasi bat zen Artzeren poema liburua. Xabier 
Letek ere eskaini zion Pio Barojaren Altzateko jaunari (abestia) bere ome-
naldi partikularra. Isturitzetik tolosan barru liburuaren paratestuak informa-
zio ezin hobea emango dio irakurleari barruko mamiaz: esperimentazioa eta 
orden moral tradizionalekiko haustura, akelarrearen iruditeriaz apaindua eta 
sexu gozamenerako Etxepareren mezu transgresorean beratuz. Sexualitatea 
tabua zen 60ko urteetako moral esturako. 1971n gazteen akanpada-kontzer-
tua egin zen Larraitzen (han ziren Artze anaiak, Mikel Laboa eta Benito Ler-
txundi). Gaupasaren berri eman zuten egunkariei kasu egitera, han gertatuak 
akelarrearen itxura osoa zuen, orgia eta guzti; txalapartaren «txu-khun» otei-
ziar natibistaren deiari jarraituz bildu zen gazte jendea maitasun librean igaro 
bide zuen gauera. Baina bertako lekukoen esanetan inork ikusi ez, gertatu 
«omen» ziren. Eta seguru naiz gertatu zirela, baina, garai bateko inkisido-
reen buruetan gertatu bezala, oraingo honetan apaiz, nazionalista tradizional 
eta, oro har, hara hurbildu ez zen ortodoxia atzerakoiaren irudimenean ger-
tatu zen (Iparragirre 2001). Gure «maiatzaren 68» propialak urtetxo batzuk 
gehiago behar izan zituen sexu harremanak normalizatzeko. 

Lourdes Iriondo eta Estitxu kantariak bai, baina non zeuden orduko ema-
kumeak? Idoia Estornesek (op. cit. 345) dioen bezala «Vascolandian bazi-
ren feministak baina ez feminismorik». Egile berak (op. cit. 498) jasotzen du 
1968ko eslogan hau: «Ba al dago soldadu ezezaguna baino ezezagunagorik? 
Bai, emakumea». Ez dezagun ahaztu Simone de Beauvoir-en Le Deuxiéme 
Sexe (1949) liburua 1957an itzuli zela gaztelariara (Buenos Airesen). Baina 
Frantziako mugaren hurbiltasunak abantailarik izan zuen zenbait irakurketa 
moderno «debekatu» frantsesez egin ahal izateko. 1969an legelizatu ziren 
antisorgailuak Frantzian, eta pilule famatua emakumearen askatasunaren ikur 
bihurtu zen (Estornés op. cit. eta Landa 2007).

Urte haietan modan jarri ziren Aste kulturalak zirela eta, Ez dok Amairu 
euskal kultura moderno eta antifrankistaren erreferente garbia bihurtu zen 
publiko zabal batentzat. Erreibindikazio politikoa eta kulturala batera ager-
tuko dira, binomio baten aurkia eta ifrentzua bezala. Euskaraz kantatzea 
bera ekintza kultural bat zen frankismopean, baina Ez dok Amairuren ka-
suan areagotu egingo da hori, euskal kantagintza berri horren muinean klabe 
modernora bihurtutako tradizioaren berreskurapen eta interpretazio berria 
zegoelako. Eta, jakina, haien kantetan egosten zen mezu ezkutua mezu an-
tifrankista, askatasun indibidual eta kolektiboaren aldeko aldarria zen. Eta 
kantari eta entzuleen artean halako konplizitate bat zegoen, non eta entzuleak 
bazekien kantarien hitzak mezu kodetuak zirela («txoria»k, esate baterako, 
askatasunaren metafora gisa funtzionatuko zukeen. «Txoria» preso dago, 
bahituta) eta beste zerbait adierazten zutela, askatasuna eta justiziarekin edo 
gizakiaren aldarte existentzialistarekin (hauek ere kezka ezkertiar eta moder-
noak) lotutako esanahia zutela. Kode sekretua zentsura saihesteko bidea zen. 
Ez dezagun ahaztu 1968tik aurrera debekupean egon zirela Ez dok Amairuko 
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kantari batzuen emanaldiak, diskoen argitalpenak, edo beren kanten izenbu-
rua aldarazi zitzaiela (Benito Lertxundiren Detroit ez, adibidez, Ez kanta, 
beltza bihurtu zen). Garaiko Aste kulturalek dimentsio politiko bat ere ba-
zuten. Bertara hurbiltzen zena fronte antifrankista batera hurbiltzen zen, eta 
egoera politiko, kultural eta morala iraultzearen alde egin nahi zuen lan, gi-
zartearen balio zaharrak balio berrietara bihurtzearen alde. Gaztedi berriak 
gizarte berria zuen helburu. ETAko aktibistak Ez dok Amairuko emanaldirik 
ez zuen galduko (Onaindia 2001: 396), eta emanaldi horietara hurbiltzen zen 
jende askok eta askok lagunduko zuen 1968tik aurrerako ETAren ibilbidea. 
Poetek kantarientzako hitzak idatziko dituzte. Gabriel Arestiren Harri eta 
Herri (1964), 60ko hamarraldiko poesia libururik enblematiko eta nagusie-
nak, irakurleen aldetik erantzun ona izanik ere, ezin konparatu egile beraren 
«Egun da Santi Mamiña»k Laboaren ahotan lortutakoarekin. 1970ean «Baga, 
biga, higa» proiektua aurkeztu zuen Ez dok Amairuk, «Sentikaria»z ere eza-
gutua den ikuskari eszeniko osoago eta bateratuagoa (dantza, musika, plas-
tika, txalaparta...). Joxean Artze zen espektakuluaren zuzendari artistikoa. 
1970-1972 urteetan «Sentikaria» proiektuaren inguruan bildu ziren taldeki-
deak, eta 1972ko Eguberrietan taldea desegin zen. Xabier Leteren hitzetan 
esateko, estetikoki, Ez dok Amairuren lorpenik handiena izan zen proiektua, 
eta baita taldearen amaiera ekarri zuena ere. Arrazoi politiko-ideologikoek 
eragin handia izan zuten taldearen desegitean, baztertu gabe beren arteko 
asmo artistikoen gorabeherak (Ibarzabal 1978).

3. Azkena

Eragile izugarria izan zen Oteiza. Bere Quousque tandem liburuak bazter 
guztiak astindu eta nahastu zituen, eta bere eztanda uhinak politikaren, sines-
menaren eta kulturaren bazter guztiak inarrosi. Ortodoxia guztiak geratu zi-
ren bere onetik erauzita. Eta hori, sinesmen, poesia, dantza eta musikarekin 
gertatuko da euskal munduan. John Cage (isiltasunaren musikaria) Quous-
que tandem liburutik Joxean Artzeren poesiara pasatuko da. Eta Agiñako 
parajeak ere sakratuak bihurtuko dira Artzerentzat Aita Donostiari eskaini-
tako omenaldiaren ondoren. Mikel Laboaren errautsak ere hantxe haizatu zi-
ren 2008ko abenduaren 8an, Oteizaren lur sakratuan. Egun berean aitormen 
hau egin zuen Joxean Artzek: «Duela berrogei bat urte Agiñako paraje ho-
netara igo nintzen lagun batzuekin, ‘gure arbasoen espiritu sakratua senti-
tzera’. Behe-lainoa zegoen, behe-laino itxia, orduantxe idatzi nuen ‘Maite di-
tut, maite, geure bazterrak» poema.» Mikel Laboaren ahotan ezaguna bihurtu 
zen poema-kanta. Beste hainbeste esan genezake Bitoriano Gandiagaren 
Hiru gizon bakarkako (1974) azken zatiaz, «Artasoko salmoak», lurrarenga-
nako maitasun erakustaldi hori erlijiotasun tradizionalaren mugak gainditu 
eta, apoteosi panteista batean, erlijio estetiko-telurikoan murgiltzen da (Alde-
koa 2008).
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Oteizak kulturako jendearen ahalegin eraberritzaile gehienak suspertu, 
katalizatu eta kitzikatu zituen. Animatzaile paregabea gertatu zen. Hala ere, 
Iñaki Beobidek zuzendutako «Jarrai» taldeak antzeztutako obren erreperto-
rioari erreparatuko bagenio (Tenesse Williams, Max Frisch, Arthur Miller, 
Albert Camus, Xalbador Garmendia, Gabriel Aresti), ez genuke lan erraza 
izango Oteizaren ideia nagusien eraginik aurkitzen.

Elkarren arteko losintxak gorabehera, laster konturatu zen Aresti ere 
Oteizarekin zuen desadostasun sakonaz. Harri eta Herri (1964) liburukoa 
lausenguak baino Oteizaren Agiñako «harri»en mistikari egindako kritika 
ironiatsua da (Aldekoa (1993: 77-79). Eta Bartzelonako unibertsitarioen au-
rrean Jorge Oteizaren euskararik gabeko euskalduntasunaren mistika sa-
latu zuen, eta gauza bera «Pelotari» filmaz (Izagirre 1996). Gogaitu egiten 
du gure poeta profetaren errealismo faltak, diren gauzak bere izenez aipatu 
beharrean, «espiritua» bezalako hitz lausoez baliatu beharra «euskaldunta-
suna» definitzeko. Halako estrategiak susmagarriak gertatuko zaizkio Ares-
tiri, hizkuntzaren ezagutza eza ezkutatzeko trikimailuak. Ez zituen Mitxelena 
ez Aresti (ez Ramon Saizarbitoria ez Ibon Sarasola) Oteizaren mistifikazioak 
sorgindu.

69an Lur argitaletxea sortu zen, eta hantxe argitaratu zen Ramon Saizar-
bitoriaren Egunero hasten delako, abortuaren aldeko mezuarekin. Saizarbi-
toriarenak ez zuen gurean egiten zenarekin eta bertako idiosinkrasia kultura-
larekin harremanik. Forman eta muinean, pertsonaiak eta lekuak, europarrak 
ziren. Artean ez zegoen euskal irakurleria (apaizkeria eta sekularizazio trau-
metan katramilatua) Saizarbitoriaren nobela irakurri eta literarioki dastatzeko 
heldua. Aresti buru zela, Lur-eko partaideak (R. Saizarbitoria,3 A. Urretabiz-
kaia, I. Sarasola, eta abar) «espainolista»tzat hartuak izan ziren gorpuzten ari 
zen kultura abertzale berriaren ortodoxiaren aldetik. Erlijioaren jarrera sekta-
rio berbera zen nagusi joko-zelai ideologiko eta politikoan zebilena, abertza-
leen artean izan, marxisten artean izan. Gogotik jasan behar izan zuen hori 
1970etik aurrera, Arestiren ingurutik plazaratutako Oskorri taldeak.
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Iturria: Sarasola

Izaskun Aldezabal & María Jesús Aranzabe
UPV/EHU

Laburpena
Artikulu honetan, gure ikertzaile- eta irakasle-ibilbideaz jardun gara, ezin-
bestean Sarasolaren lanetara hurbildu gaituen hiztegigintza alorra ardatz 
hartuta. Hizpide izan ditugu, batetik, gure jardunean behar izan ditugun 
baliabide linguistikoak eta metodologia, eta bestetik, eta batez ere, horiek 
lantzean izandako bizipenak, horietako askok Sarasolaren beraren espe-
rientziarekin antzekotasuna dutenak. Zehazki, euskararen tratamendu au-
tomatikoaren garapenean eta euskara berezituaren didaktikan murgildu 
gara.

0. Sarrera

Ezin esan dezakegu gure ikasketa-garaietan harreman handiegirik izan 
genuenik hiztegigintzaren eta lexikografiaren munduarekin. Semantika eta 
Lexikologia ikasgaian, hitzen lexemaz, semaz eta morfemez aritu ginen, eta 
UZEIra1 egindako bisita batean, artean erabat arrotz zitzaigun lema delakoa 
lehen aldiz entzun genuen.

Filologia ikasketetan, gainontzean, euskal testuak, euskalkiak, fonetika/
fonologia eta hizkuntzalaritza ziren ardatz nagusi, eta gutxi aztertzen zen 
hitz honek edo bestek behar lukeen batuan, edota kontzeptu bat adieraz-
teko euskara bidezko sorkuntza edota mailegua egokiago ote zen, zergatik 
eta abar; are gutxiago euskararen erabilera berezituaren eremuan kokatzen 
gaituzten terminologia-auziak. Hain zuzen ere, zeregin horietan murgilduta, 
hots, euskara batuaren mugen barruan, lehenik, eta alor berezituetako euska-
ran, bestetik, izan dugu hainbat hiztegiren berri zehatz eta horrekin, jakina, 
Euskal Herrian erreferentzia den Sarasola hiztegigilearen berri ere. Lehena, 
gure ikerrarloari lotuta, hizkuntzaren tratamendu automatikoari; bigarrena, 
gure irakasle-jardunari, alorrez alorreko euskararen didaktikari. Hala, gure 

1 www.uzei.com
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lan-jarduera kronologiko osoan bidaide eta erreferentzia-puntu izan dugu 
Sarasolaren hiztegiren bat, gehienetan ebazgarri eta zenbaitetan eztabaida-
garri.

Sarasola formakuntzaz ingeniari izanik ere, euskararen aztertzaile sutsua 
izan da, berak euskara ‘bizia’ deritzonaren aldekoa; eta horretan, Mitxelena 
izan zuen maisu handi. Biak diziplinartekotasunez aritu ziren neurri batean: 
Sarasolak ingeniariaren metodologiarik eraginkorrena bilatu nahi izan zuen 
Mitxelenak bilduta zituen zapata-kutxa preziatuetako lan filologiko guz-
tia antolatzeko. Mitxelenaren beraren Katedraren II Biltzarrean2 deskribatu 
zuen filologia ‘industriala’ egin behar zen; denborak, bestela, ez zuen ematen 
(zenbat kilometro eta kontsulta egin behar ziren orduko eta eguneko hitz ba-
ten inguruko informazio guztia biltzeko!).

Lan egiteko era horrek badu antzekotasunik gurearekin. Guk, filolo-
gook, hizkuntzaren tratamendu automatikoaren mundu berrira iritsi gine-
nean, garai hartan teknologia oraindik ere nahiko hastapenetan zegoela 
baina jada pauso batzuk aurreratuagoa, paperezko hiztegietako hitzak da-
tu-baseratu egin behar genituen, informazio bereizlea zein zen pentsatu eta 
nolabait antolatu; hori guztia, informatikariekin batera. Hizkuntzalaritza 
‘konputazionala’ zen gurea, eta ordu bakoitzeko landutako hitzak neurtzen 
genituen (ez kilometroak eginez, baina bai ordenagailuen abiadura kontuan 
hartuta).

Hitzak, bestalde, ez dira elementu bakartuak; testuinguru jakin batean 
ageri dira, eta testuinguru hori ere bildu egin behar da, horrek erakusten baitu 
zehatzen hitz batek duen erabilera eta esanahia. Eta horrela, corpusgintzara 
lerratu gara batzuk eta besteak, erabileraren erakusleihora. Sarasolaren hi-
tzetan,3 erabilera da hizkuntza guztietan hitz bat onartzeko aintzat hartzen 
den irizpide nagusia, eta hizkuntza bat kultur hizkuntza bihurtzeko, hizkun-
tza idatziko ondare linguistikoa hartu behar da kontuan, alde kuantitatiboari 
adina edo gehiago kualitatiboari erreparatuz, alegia, idazle onen usadioari 
(Sarasola 1989).

Baina hori erraza al da zehaztea duela 30-50 urtez geroztik garatzen ha-
sita dauden askotariko erabilera berrietako euskara aztertzerakoan (hiztun 
gazteen erabilerak, testuinguru akademikoak…)?

Euskaraz bizi eta euskara lantzen dugun guztion kezka da seguruenik. 
Hona, gure esperientzia ekarri nahi izan dugu, inolako irtenbiderik propo-
satu baino gehiago bizipenak partekatzeko asmoarekin, aldez aurretiko es-
karmentuen berri izatea beti baita aberasgarria hurrengo pausoak hobeto 
egiteko.

2 Ikusi Sarasola (2012).
3 Euskadi Irratia. 2012. «Ibon Sarasola Euskadi Irratian». Faktoria. 2012/04/13. [http://www.

eitb.com/eu/audioak/osoa/867061/ibon-sarasola-euskadi-irratian--faktoria/]
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1. Hasiera: Euskararen Datu Base Lexikala (EDBL)

hasiera. iz. (1713) 1. Hastea; (segida, sail edo hedadura batean) lehenik 
datorrena edo lehenik ikusten dena, lehen zatia. Neketsuena hasiera da. Ez 
dakigula jakitea omen da jakinduriaren hasiera eta iturburua. Hasiera ho-
rrek izan ditu ondoreak. Hasieran gaude oraindik.

Hauta-Lanerako Euskal Hiztegiko4 ‘hasiera’ sarrerako definizioa eta adi-
bide hautatu batzuk.

Hizkuntzalaritza konputazionalari UPV/EHUko IXA ikerketa-taldearen5 
barruan ekin genion. IXA ikerketa-taldearen zeregin nagusia euskararen tra-
tamendu automatikoa da, nahiz eta beste hizkuntzen inguruko ikerketa eta 
produktuen garapena ere badituen bere eginkizunen artean. Eginkizun horiek 
aurrera eramateko, taldea diziplinarteko kideez osatuta dago, informatikariez 
eta hizkuntzalariez batik bat.

Lan horien artean lehenetariko bat izan da datu-base gisara osatu den hiz-
tegia eraikitzea, hau da, Euskararen Datu Base Lexikala (EDBL) (Agirre et al 
1994; Aduriz et al 1998) diseinatzea eta osatzea. EDBL osatze aldera, garai 
hartan hain arrakastatsua bihurtu zen Hiztegia 80 (Kintana et al 1980) hiztegi 
elebiduna hartu genuen abiapuntutzat. Hiztegi horretatik, aurrerago azalduko 
dugun metodologia eta irizpideak jarraituz, hitz-piloa aukeratu eta datu-base-
ratu genituen. Hitzak aukeratzeko garaian eta estandarraren inguruan sortzen 
zitzaizkigun zalantzak argitzeko, gaur egun online kontsulta daitekeen Hau-
ta-lanerako Euskal Hiztegia (Sarasola 1984-1996) erabili genuen iturri lexi-
kal gisa, gure kodeketa laburragoan ‘Sarasola’, alegia. Hiztegi elebakar hori, 
Orotariko Euskal Hiztegia corpusaren irakurketa normatiboa egiteko sortu 
zena, erreferentzia nagusia zen lexikorako. Bederatzi liburukik osatzen dute 
eta guztira 30.000 sarrera-hitz inguru ditu. Hiztegiaren bertsio estandar hori 
oinarri hartuta, gainera, hiztegiaren bertsio elektronikoa sortu genuen ikerke-
ta-taldean (Arriola et al 1996).

Horrelako lan bat egiteak aukera eman zigun hiztegietan murgiltzeko eta 
‘altxor’ horien balioaz jabetzeko, ordura arte ez bezala; izan ere, sarrera au-
keratzea eta zalantza genuen kasuetan hitza bera edo hitzaren forma zuzena 
egiaztatzea izanik ere lehenesten genuen lana, oso aberasgarriak gertatu zi-
tzaizkigun hiztegiek eskaintzen zizkiguten sarrerez eta argibideez gain, hitz 
horiekin batera agertzen ziren adibideak, definizioak eta esaera zaharrak, 
geure jakin-mina asetzen zutelako eta nolabait, oharkabean tradizioa eta era-
bilera uztartzen ere ari ginelako.

Lan hori jolas ere bihurtu zen, hiztegietan aurkitzen genituen bitxikeriak 
direla eta; esaterako gogoan ditugu Hiztegia 80ko (1) eta (2) sarrerak:

4 http://www.euskara.euskadi.net/r59-15172x/eu/sarasola/sarasola.apl
5 http://ixa.si.ehu.es/Ixa
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(1) sobatzaile: 1 masajista. 2 vide larruontzaile
(2) zierrapoilera: (fam.) cremallera

Bitxitzat jotzen genituen mota horretako hitzek joko handia ematen zi-
guten informatikariak, zeharka bada ere, hiztegi-kontuetan inplikatzeko, 
eztabaidagai bihurtzen baitziren hiztegien aberastasuna, euskal hitzen 
osaera eta esanahia, besteak beste. Esan bezala, hitz horien sarrerak Hau-
ta-lanerako Euskal Hiztegian agertzen ziren egiaztatzen genuen eta bertan 
ez agertzea bazen irizpidea datu-basean ez onartzeko lehen fase horretan, 
behintzat.

Gerora, hiztegietan ez zeuden hitzen zerrendak ere heltzen zitzaizkigun 
eskuetara, artean oso ondo ulertzen ez genuen modu batean lortuak: testuak 
‘analizatzailetik’ pasa eta onartzen ez zituenen zerrendak ziren. ‘Pinotxo’ 
izan zen horietako bat. ‘Entrenamendurik gabeko’ garai haietan, nola erabaki 
Pinotxok egon behar zuen ala ez datu-basean? Gure hasierako ikuspegitik, 
zenbat eta hitz gehiago ezagutu, horrekin sortuko zen tresna orduan eta ahal-
tsuagoa izango zela pentsatzen genuen, gehiegi hausnartu gabe hitz horrek 
behar lukeen euskaraz (eta ez, adibidez, jatorrizko hizkuntzakoak) edota hiz-
tegi orokor batean sartzeko modukoa ote zen. Hitzen zerrenda horiek ‘testu 
multzo batzuetatik’ zetozen, artean oraindik corpus gisa definitu gabeak. Ho-
rrela, lanean aritu ahala hasi gara jabetzen dauden hiztegi- nahiz testu-motez 
eta horiek ondo erabiltzeak duen garrantziaz.

Denborarekin euskara tratatzen duten hiztegi eta bestelako baliabideak 
ugarituz joan dira eta ondorioz, zenbaitetan irizpideak aplikatzeko zailtasu-
nak ere bai. Horrek, jakina, gero eta metodologia zehatzagoa eta eraginko-
rragoa eskatzen du, eta, gaur egun, horretaz gain, euskarri informatikoak eta 
baliabide konputazionalak erabiltzea eta sortzea; filologia industrial ‘sofisti-
katua’ esan genezake, oinarrian kontuan hartu beharreko printzipio metodo-
logiko antzekoak erabiltzen dituena:

— Helburua ondo zehaztu beharra.
— Helburu hori lortzeko denboraren, eskulanaren, azken batean, azpiegi-

turaren azterketa.
— Unitate aztergaia erabakitzea.
— Unitate hori lantzeko ahalik eta informazio gehien zehaztea (iturria, 

erabilera, maiztasuna…).
— Zalantza-kasuetarako irizpideak markatzea.
— Hori dena jasotzeko baliabide konputazional egokiena aukeratzea eta 

diseinatzea.
EDBLri dagokionez, geu hasi ginenerako datu-basearen hezurdura 

finkatuta zegoen; nolabait esan, datu-basean datuak emateko modu ego-
kiena diseinatuta zegoen: egitura orokorra eta sarreraren egitura, besteak 
beste. Egitura horiek aberasten eta osatzen joan dira denborarekin, infor-
mazio berria gehituz. Baina ezin ahantzi dugu garai hartan baliabideak 

0 Omenaldi Sarasola.indd   680 Omenaldi Sarasola.indd   68 27/1/15   08:25:2227/1/15   08:25:22



 ITURRIA: SARASOLA 69

oso urriak zirela eta eskuz ‘pikatu’ eta osatu genuela datu-basea. Berau 
osatuko zuten sarrera-hitzak nondik hartu ere erabakita zegoen; hain zu-
zen ere, Hiztegia 80 erabili genuen, beharbada garai hartan garrantzi han-
dikotzat jotzen zelako eta eskaintzen zuen hitz kopuruaz gain, hiztegiaren 
hitzaurrean adierazten den moduan (Kintana et al 1980: 4), era guztietako 
hitzak («zaharrak eta berriak, baserri- eta marinel-kutsukoak, kalekoak eta 
unibertsitatekoak, elizakoak zein lizunkeriazkoak, pertsona dotore eta iji-
toenak») eskaintzen zituelako eta hiztegia eratzeko lana ere azpimarratze-
koa izan zelako. Hiztegiaren hustuketa-lana egin genuen hiztegiko hitzak 
pikatu ahala erabakiz lemaren forma ondo/gaizki zegoen, zalantzazkoa 
zen eta landu beharrekoa edo ez. Behin hori erabakita, kategoria gramati-
kalaren arabera (iz., ad. …) sailkatzen genuen, eta jakina, horretarako ka-
tegoria-sistema osatu behar izan genuen taldean, Euskal Gramatika Lehen 
Urratsak (EGLU) I, II eta III liburukietan (Euskaltzaindia 1991, 1997, 
1990) oinarriturik.

Datu-base horretako hitz-kopurua gehitzen joan zen, UZEIren lankide-
tzarekin osatu zen 25.000 hitzeko corpusean oinarrituta. Corpus hori 25 fi-
txategiz osatuta zegoen, fitxategi bakoitzaren tamaina 1.000 hitzekoa zen gu-
txi gorabehera eta eduki desberdineko testu-zatiak jasotzen ziren bakoitzean: 
kazetaritzako testuak, itzulitako filosofiako testuak, literaturakoak… Corpus 
horretatik zein hitz datu-baseratu erabakitzean, maiztasunaren irizpidea hartu 
zen kontuan, besteak beste.

Ordutik hona gauzatu den aberaste-lan horren emaitza da 121.823 
hitz-sarrerako EDBL datu-basea (Aldezabal et al 1999; Aldezabal et al 
2001) eta 300.000 hitzeko Euskararen Prozesamendurako Erreferentzia 
Corpusa (EPEC) (Aduriz et al 2006), aurrekoez gain Egunkariako hain-
bat testuz ere osatua. EPEC corpusa erreferentziazko corpusa bilakatu da 
eta helburua da ahalik eta maila linguistiko gehienetan etiketatzea (Al-
dezabal et al 2009), euskararen prozesamendurako hainbat tresna eta ba-
liabide automatiko garatzeko eta hobetzeko erabiltzen delako. Eta baita, 
zeharka bada ere, testuon edukiaz gozatzeko; ederki ikasi dugu zer den 
«Zuhaitzaren besarkada» (Etxezarreta 1987) testu-zati bera behin eta be-
rriz maila linguistiko desberdinetan etiketatzearen ondorioz. Linguis-
tikoki etiketatutako corpusa osatzea kostu handiko lana da, eta astuna, 
denbora eta giza baliabide asko eskatzen duena, baina dudarik ez dago 
nahitaezkoa dela hizkuntzaren azterketarako eta hizkuntza-teknologien 
garapenerako.

Zalantzarik gabe, diziplinartekotasunak ikasteko aukera paregabea eman 
digu, eta guztiz aberasgarria izan da informazio linguistikoari forma ema-
teko eta egokiro antolatzeko. Eta horrela dihardugu gaur egun, jada hizkun-
tza maila aurreratuagoetan.
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2. Euskara batuaren ajeaketik Zehazkira

‘Egin eta desegin dena da zeregin. Konfuxio’
Ixako hizkuntzalaritza-mintegietan sortutako leloa eta autorea.

Beste bi baliabide hauek, Euskara batuaren ajeak liburuak (Sarasola 
1997) eta Zehazki Hiztegiak (Sarasola 2005), aukera eman digute zehaz-
tasunaren garrantzia azpimarratzeko bereziki, eta axolagabetasuna alde 
batera uzteko. Bidea ematen dute hausnarketa egiteko erabiltzen ditugun 
hitzez eta testuinguruaz. Izan ere, axolagabe jokatu ohi dugu zenbaite-
tan euskararen kaltetarako, eta horren erantzule egin ditugu gaztelania eta 
frantsesa. Dudarik ez eragina baduela auzokide izatea hizkuntza horiek, 
baina onartu beharra dugu erosotasunean erortzea izan dela eta dela as-
korentzat kalte horren eragileetako bat, askoz ere errazagoa baitzaigu az-
terketa-lanetan hastea baino beste hizkuntzetan erabiltzen den hori onar-
tzea. Antzeko zerbait sumatuta idatziko zuen Sarasolak Euskara batuaren 
ajeak; hitzaurreko bere hitzek adierazten dute ondoen zerk motibatuta ida-
tzi zuen:

Nire ahalegin nagusia hau izan da: bi euskalki horien batasuna egiteko, 
dagoen bide bakarra erakustea. Bide bakarra 1968ko batasunaren ildotik, 
gaur egungo bide «errealista, egungo egoera soziolinguistikoa ahazten ez 
duena»-rekin zer ikusi gutxi duen ildotik hain zuzen. Zeren etsita bainago, 
batasuna hezurmamitu genuen belaunaldiko jendeak, batasun hura orain egin 
behar bagenu, arri eta erri idaztea bultzatuko genukeela: ahaztua dugu Ipa-
rraldea ezin baztertuzko kontua dugula, are Hegoaldean euskarari beregain 
iraunarazteko (Sarasola 1997: 9).

Kontu hori ez da oraingoa, literatur tradizioan kezka eta eztabaida ugari 
egon baita Kintanak (2005) dioen moduan kultur eta zientzi mailako hitzak 
euskaraz emateko.

Batetik, mailegutza lantzean badago Euskaltzaindiak (1986) ezarri zuen 
arau nagusi bat esaten duena ezin direla maileguan hartu Iparraldeko eus-
kaldunek gaztelania jakin gabe ezin uler ditzaketen gaztelaniazko hitzak, 
ezta Hegoaldeko euskaldunek frantsesa jakin gabe ulertzen ez dituzten fran-
tseseko hitzak ere, eta horrelakoetan nazioartekotasun ezaugarriari helduko 
zaiola. Frantsesaren eta gaztelaniaren mendekotasunetik at berezkotasunaren 
eta naturaltasunaren bila ibili da Sarasola txorroskilo lana eginez zenbaitetan. 
Honenbestez, argi dago Euskal Herri osoa kontuan hartuko duen irizpidea 
beharrezkoa dela edozein hitz hautatzeko garaian.

Bestetik, aintzat hartu beharreko beste hainbat parametro badira; izan 
ere, liburuaren hitzaurrean dioen modura, bertan egiten dituen proposamen 
horiek ‘ez dira denak oraintxe bertan eta egoera guztietan aplikatzekoak’ (Sa-
rasola 1997:10). Horren harira, Zehazki Hiztegian erdal sarrera-hitzen euskal 
ordain batzuek erregistro-marka daramate; eta egoera jakin batean erabili 
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beharreko erregistro-marka horiek lagundu egingo dute euskararen normali-
zazioan.

Erregistroa (testuinguru bakoitzean dagokiona) dela, beste hizkun-
tzekiko ukipen-maila (kalko zuzena, okerra den) dela, hitzaren erabilera-
maiztasuna dela… hitz bakoitza ia banan-banan aztertu behar da, eta kon-
tuan hartu bere ibilbide osoa tradiziotik hasi (baldin eta badago) eta gaur 
egunera arte. Horri gehitu behar zaio, gainera, gure ikuspegia ere alda dai-
tekeela (malguago jokatzera, eskuarki), denborarekin egoera soziologikoa 
alda baitaiteke: giza komunikaziorako ohitura berriak, hitzen erabilera-
maiztasuna...

Bilakaera horren adibide dira Ajeetan aukera bakarra izan eta Zehazkin, 
berriz, maileguarekin batera ageri diren hainbat sarrera (batez ere gure az-
tergai diren zientzia eta teknologia alorrei dagozkien erabilerak kontuan har-
tuta):

(3) diseñar, dibujar; diseño: makina bat marraztu (Ajeak, Zehazki), ma-
kina bat diseinatu (Zehazki); deseinezko aulkiak (Ajeak), diseinu-
ikasketak (Zehazki)

(4) pieza: atal (Ajeak, Zehazki), pieza (Zehazki)

Baina badira oraindik alboan mailegua ez dutenak; edo izanik ere, behe-
mailakotzat hartuak:

(5) válvula: maskor (hamasei maskorreko motorra), balbula (behe) 
(Zehazki)

(6) entxufe: loki (elek.) (Zehazki)

Azken hauetan, eta orobat besteetan, alor jakin horretako komunitateak 
erakutsiko du denboraren poderioz ea erabileran sartu diren eta bide arrakas-
tatsua egin duten. Gure esperientziak erakutsi digu lagunarteko eta eskole-
tako ahozko komunikazioan oraindik ere ‘balbula’ eta ‘entxufe’ erabiltzen di-
rela. Idatzizkoan, berriz, sakonkiago aztertu behar litzateke, erregistro formal 
eta zaindu batean bai baitago kontzientzia halako hitzak erabiltzea egokiagoa 
dela, are gehiago euskararekiko gaztelaniaren bereizle diren fonemak daude-
nean tartean (‘zigueñal’/‘birabarki’).

Hala ere, honek auzi bat irekitzen digu: erabilera ez dagoenean eta ordez 
mailegaturiko hitz bat erabiltzen denean (gehienetan gaztelaniatikoa edota 
frantsesa), erabilera ‘behartu’/’bultzatu’ behar al da? Gure ustez, bai. Halaxe 
gertatu zen garai batean, nolabait esateko, matematika euskaraz irakasteko 
proposatu ziren hainbat eta hainbat hitzekin. Kontua da eskoletan euskaraz 
egiten ere garai hartan hasi zela eta prozesu guztia ‘batera’ gertatu zela. Ho-
nako hauetan, badago aldea: badago hitz mailegatu bat euskaraz ikasita ere 
erabilera handia duena. Lehenago esan duguna errepikatuz, askotan kasuan 
kasu aztertu behar da hitz bakoitzaren ibilbidea.
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Jakina, terminoetan ere sinonimia zilegi eta aberasgarri denez (Zabala et 
al 2013) ez dugu zertan bataren edo bestearen arteko hautua egin; bai, ordea, 
bata eta bestea dagokien erregistroan erabili.

Hala ere, erregistroaren araberako aukera hauetan guztietan, argi izan 
beharko genuke ez garela parekotasun hau egiten ari: lagunartekoa → ahoz-
koa, estandar zaindua → idatzizkoa; izan ere, bi kanalek izan behar dute tes-
tuinguru desberdinetarako beharrezkoak diren erregistroak.

Orain arte hiztegiaz aritu gara. Baina zer gertatzen da hitzez haratagoko 
fenomenoekin? Esaterako, hitza ez baizik esanahia «mailegatzearen» auzia-
rekin? Badirudi badela joera horrelako mailegu semantikoak, alegia, kalko 
semantikoak okertzat hartzeko. Horren erakusle dira ‘eman’ aditzaren ‘ger-
tatu, izan’ erabilerak edota ‘mugatu’ aditzaren ‘-tzera mugatu’ erabilera. Are 
gehiago kalko semantiko horiek elementu sintaktikoen bidez gauzatzen dire-
nean. Hor ditugu, esaterako, morfosintaxiko hainbat adibide, aditzen gauza-
pen sintaktikoenak (bukatu, amaitu, aurkitu (‘#Gai honekin bukatzeko / Gai 
hau bukatzeko’), aldatu (‘*Bidasoa taldeak atezainez aldatu beharko du / Bi-
dasoa taldeak atezaina aldatu beharko du’) (Petrirena 2011: 181, 184), gaitzes-
ten direnak, seguruenik euskarazko aditzen berezko egiturak ez izateagatik.

Ez dira eztabaidarik gabeko auziak. Hona hemen, esaterako, 31 eskutik 
webgunean ‘eman’ aditzaren erabilera gaitzetsi honetaz Mujikak (2012) eta 
Zabalak (2012) esandakoak:

Gaur erabilera-hiztegi bat egin beharko bagenu, zorionez eskura ditugun 
corpus eta baliabide informatikoek emandako datu-multzo erraldoia aurrean du-
gula, zer egin behar luke hiztegigileak? Zilegitu eman aditzaren adiera berria, 
eta hiztegiratu? Itxaron eta baztertzen jarraitu? Zenbat urtez utzi behar da on-
tzen erabileraren upelean kalko bat mahaira beldurrik gabe atera baino lehen?

Mujika (2012) 
«Gipuzkoan hiru etxe-kaleratze ematen dira egunero», 

31 eskutik.

Ikuspegi funtzionaletik, Alfontso Mujikak azaroaren 19an aipatzen zuen 
eman aditzaren erabilera, erabat aintzat hartzekoa da nire iritziz, testuin-
guru jakin batean semantikoki zehatzagoa izan litekeen aditza hautatzeko 
ahalegina saihestea posible egiten digun «komodin» modura uler baitaiteke. 
Erregistroaren formaltasunak hala eskatzen digunean edota, besterik gabe 
zehatzak izan nahi dugunean, adierazi nahi dugunerako egokiena den aditza 
bilatzen saiatuko gara: halako landareak halako inguruneetan hazten dira; lu-
rrikarak beste halakoetan gertatzen dira; halako gaixotasuna halako ezauga-
rriak dituzten pertsonengan azaltzen da… Formaltasunaren edota zehazta-
sunaren presiorik ez dugunean, aldiz, lasai asko erabiliko dugu testuinguru 
horietan guztietan eman aditza. Komodin modura erabili ohi dira beste aditz 
batzuk ere, adibidez, sortu, kontsideratu eta suposatu.

Zabala (2012) 
«Aditzak eta erregistroak», 

31 eskutik.

0 Omenaldi Sarasola.indd   720 Omenaldi Sarasola.indd   72 27/1/15   08:25:2427/1/15   08:25:24



 ITURRIA: SARASOLA 73

Horrelakoek erakusten dute ez dagoela argi noiz erabilera berri hauek 
(gehienetan mailegatuek) laguntzen duten hizkuntza bat aberasten eta noiz 
zabartzen berezko erabilera bat baztertu arteraino.

Eta hori da neurri batean geure ikasgaietan adierazten duguna.
Hain zuzen ere, GARATERM deritzogun egitasmoaren (Zabala et al 

2008) helburu orokorra da alorrez alorreko erregistro berezituen garapenean 
eta finkapenean laguntzeko beharrezkoak diren baliabideak diseinatzea, uni-
bertsitateko erregistro berezituen ikerketa eta didaktika uztartuta. Beste hi-
tzetan esanda, erabilera errealaren erakusleiho izango den baliabidea osatzea 
du helburu.

3. Teknologia eta Zientzia euskaraz

Garapen funtzionalak zenbaitetan baliabide berrien sorrera dakar eta, 
beste batzuetan aldiz, hizkuntzak dituen baliabideen berrantolaketa. Garapen 
funtzional horri esker hizkuntza aberastu egiten da eta «gauza diferenteak» 
adierazteko egokitzen.

Zabala (2012) 
«Aditzak eta erregistroak», 

31 eskutik.

Gure irakaskuntza-eremuari hertsikiago, jakina da -tzaile atzizkiak alor 
teknikoetan hartu duen eremu zabalagoa izaki bizigabeak ere adierazteko 
(kutsatzaile, oxidatzaile, erradiatzaile…). Azken batean, gizakien egiletasu-
naren ezaugarri hori materialei eta izaki naturalei aitortzen zaie honela.

Ildo beretik egokitu zaigu oraindaino gizakien gaitasunari erreferentzia 
egiteko bakarrik erabili izan diren ekintza batzuk adierazi behar izatea, ma-
terialen kasuan esaterako. ‘Ceder’ eta ‘flexionar’ modukoez ari gara zehazki. 
Gure kontsultagai ohikoenak diren Hiztegia 5000, Euskalterm eta Elhuyar 
Hiztegira jota, ‘prakek eman egiten dute’ modukoak topatu ditugu. Ordea, 
Zehazkirekin beste leiho bat ireki zaigu, eta bertan ‘eman’ soilaz gain ‘amore 
eman’ ere ikus dezakegu. Hasiera batean gogor eta arrotz samar egiten bada 
ere, Zientzia eta Teknologiaren Corpusak hainbat adibideren bitartez agerian 
jartzen digu izatez horrela erabilia izan dela hainbat testu teknikotan. ‘Fle-
xionar’en kasuan, berriz, inongo hiztegitan ez da zehazki ageri izaki ez-bizi-
dunekin, baina ‘makurdura’ dugun bezala ‘flexión’ adierazteko, zergatik ez 
baliatu ‘makurtu’ zutabe bat makurtu dela esateko? Berriz ere Zientzia eta 
Teknologiaren Corpusera6 jota, horrelaxe erabili izan dela egiazta dezakegu.

Alegia, Zehazki hiztegia orain arte zientzia eta teknologian erreferentzia 
izan diren beste hiztegiekin batera aztertu beharreko oinarria dugu, batean 

6 www.ztcorpusa.net
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eta bestean ez dauden ñabardurak eta bideak erakusten dizkigulako batzue-
tan. Olatuak sakonera txikiko ertzetara iristen direnean duten mugimendua 
(vaivén modura adierazia gaztelaniaz) adierazteko ere, esaterako, ‘joan-eto-
rri’z gain ‘hara-honako’ (mugimendu) ere ageri da; gure ustez egokiagoa jo-
koan den mugimendua adierazteko. Izan ere, olatua ez da ‘leku batetik abiatu 
eta leku berberera itzultzen, joan eta etortzen alegia, baizik eta hasierako 
puntua baino aurreragoko puntu batera itzultzen da, eta bitarte horretan gora 
eta behera ere egiten du. Ondorioz ‘joan-etorri’aren esanahi hertsia baino 
zehazgabeagoa iruditzen zaigu olatuen ‘hara-honako’ mugimendua.

4. ‘Iturria’

Kontzeptuak ez dira aldaezinak; alderantziz, garatzen doaz gizakia gara-
tzen doan neurrian. Eta horrekin berarekin doan hitza edo terminoa, jakina. 
Garai batean ‘iturriak’ mendian bakarrik zeuden: lur azpiko edo gaineko ura 
nolabait kanalizatu eta edateko, forma jakineko bukaera bat jartzen zitzaion, 
eta hori zen iturria.

Denborak aurrera egin ahala, ura etxeetara eraman eta etengabe korritzen 
ez egoteko, eteteko sistema bat behar zen. Sistema hori jarri ostekoa jada ez 
zen iturria, baizik eta kanila, dutxulua, txorrota. Baina gaur egun, botilako 
uretik bereizteko edo sistema hori ixteko ‘iturriko ura’ eta ‘itxi iturria’ esa-
ten dugu, nolabait ere, emariari berari garrantzia emanez, eta ez ixteko sis-
temari. Hala, gaur egungo aurrerakuntza guztiekin kanilla/txorrota/dutxulu 
mota ugari bereizteko beharra dugu, eta hor ez dirudi zehatza iturri erabil-
tzea. Baina esanahia jariora hurbiltzen hasten den neurrian ‘iturria’ren beha-
rra sumatzen dugu.

Espero dezagun Sarasola kanilarik gabeko iturria izaten jarraitzea.
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Noiz hasten da modernitatea euskal literaturan?
Galdera zahar baten aktualitatea

Ur Apalategi
Université de Pau et des Pays de l’Adour

Laburpena
Modernitatearen hasieraz hitz egin izan da gure literaturaren historie-
tan, gehienetan bere etorrera ospatzeko, bukaera zoriontsu gisa. Ziur ote 
gaude, alta, zertaz ari garen modernitate literarioa aipatzean? Kontzep-
tua bera definitu eta adosteko beharretik abiatzen da honako artikulua, be-
tebehar zientifiko horri erantzuten ahalegindu ostean euskal literaturaren 
historiaren berrirakurketa berritzaile bat proposatu nahian.

0. Euskal literaturaren historien jite teleologikoa

Kokapenez periferikoak izateaz gain mendeetako azpigarapen (nahiz atze-
rapen) egoera pairatu duten esparru literarioetan modernitatearen auziak ga-
rrantzi neurriz kanpokoa hartu izan du. Izan ere, halako literaturetan mo-
dernitatera iristea egiazko literatura bat lortzearen sinonimotzat jo ohi da. 
Horregatik, modernitatea iristen den ber, bat-batean, euskal literaturaren histo-
riografoak lasaitua hartzen du badakielako atzean geratu direla mende ilunak, 
berrerosia geratzen dela —hitzaren esanahi erlijiozkoan— gure iragan literario 
lotsagarria. Egia esan, historia hori idazten ez zatekeen hasiko (edo ez zate-
keen idaztera ausartuko) ez balu izan gogoan edo begien aurrean bere azkena, 
alegia modernitatearen etorrera euskal letren esparrura. Izan ere, euskal litera-
turaren historia guztiak, salbuespenik gabe, inplizituki teleologikoak dira.

Esanguratsua da hain zuzen modernotzat jotzen den lehen idazle belau-
naldia —Olerkariena— izatea euskal literaturaren historia egiten saiatu zen 
lehena. Euskal esnalea aldizkarian agertu zen, 1927an, Orixek idatzitako 
«Euskal literatura'ren atze edo edesti laburra» izeneko testua. Jakina, Orixe ez 
zela literaturari dagokionez modernozalea badakigu, eta ezin izango da aur-
kitu bere liburuxkan modernitate literarioaren aldeko aldarririk. Baina hala eta 
guztiz ere, Orixeren historia hori teleologikoa da eta berrikuntza baten eto-
rrera berreroslearen ondorioz eta berari esker idatzitakoa. Orixek bere histo-
ria idatz badezake ez da modernitate literarioaren etorrerari esker, baizik eta 
nazionalismoak dakarren modernizatze ideologiko-linguistikoaren agerpenari 
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esker. Hona zer dioen bere historiaren hamargarren atalaren hasieran: «Sortu 
zen Arana ta esnatu da euskera ta inarrosi» (Orixe 2002: 73). Hamabigarren 
eta azken atalean, berriz, lotsatik harrotasun berraurkitura berrikuntza horri 
esker nola iragan diren kontatzen digu: «Gure euskera parragarri edo negarga-
rri gelditu zitzaigun ainbesterainoko erderakeriz. Galduxe ginen. Aranatarren 
oldar edo indarkarekin eta guzion su-garrarekin ogei urtetik onata errutixko 
ekarri dugu. Garbituz eta landuz deramagu, eta emendik arontza lotsarik gabe 
atera dezakegu aurpegia» (Orixe 2002: 79). Ibon Sarasolaren Historia Social 
de la literatura vasca (1982) ezagunean ere, funtsean, nazionalismoaren ager-
penak (eta bere bilakaera heterodoxoak) dakartzan modernizatze ideologi-
ko-linguistikoak hartzen dira gure historia literario txiroaren berrerostearen 
mugarri gisa —1901 eta 1964—. Orixeren «Gure mendea: Arana eta inguru-
koak» kapituluari egitura aldetik guztiz homologikoa den kapitulu berri bat 
gehitzen dio Sarasolak zeinetan nazionalismoaren barne berritze ideologiko 
heterodoxoa berrikuntza linguistiko bati lotua ageri den (euskara batuaren 
agerpenari, kasu honetan).1 Modu berean, hala Orixerenean nola Sarasolare-
nean, bukaerak justifikatzen/salbatzen du aurreko guztia (azpigarapena, atze-
rapena). Hona nola deskribatua den aurreko guztia Sarasolaren testuan: «Los 
escritores clásicos no eran más que una masa de autores vulgares, toscos, in-
significantes y sin calidad alguna, cuya lengua corrompida empañaba el es-
pejo transparente y nítido de una cultura vasca [...]» (Sarasola 1982: 77). Au-
rreko guztia, hortaz, bukaerari esker, happy end modernoaren graziaz zaigu 
soportagarri. Ondoriozta liteke gure historialari zenbaitentezat (gehienentzat 
ez esatearren) Juduen exodo luzea bezalakoa dela euskal literaturaren bidaia, 
modernitatearen lur prometitua ukitzen duen arte.

Hemendik aurrera, baina, galdera honakoa da: nola kontatu modernita-
tearen iritsiera edo agerpena euskal literaturan? Eta, batez ere, noiz eta nore-
kin abiarazi modernitate literario euskalduna?

1. Zer da modernitate literarioa?

Aurreko atalaren amaierako galdera horiei erantzun aurretik ezinbeste-
koa iruditzen zaigu modernitate literarioaren kontzeptuaz gogoeta egitea. 
Gogoeta hori da, beharbada, artikulu hau justifikatzen duena, iruditzen bai-
tzaigu ez dela benetan hartu astirik modernitate literarioa definitzeko orain 
arte idatzi diren euskal literaturaren historietan. Zer da modernitate litera-
rioa? Kontzeptu historiko eta historizitateduna al da, ala anhistorikoa? Gauza 
bera ote dira modernitate literarioa eta modernitate historikoa? Berdinak al 

1 Orixerenean: Sabino Aranaren nazionalismoa+euskara garbia=literaturaren berritzea eta lo-
tsa kulturalaren arotik irtetea. Sarasolarenean: nazionalismo heterodoxoa + euskara batua = litera-
turaren berritzea eta lotsa kulturalaren arotik irtetea.

0 Omenaldi Sarasola.indd   780 Omenaldi Sarasola.indd   78 27/1/15   08:25:2427/1/15   08:25:24



 NOIZ HASTEN DA MODERNITATEA EUSKAL LITERATURAN?... 79

dira modernitatea eta modernismoa? Beti batera al doaz autononomia lite-
rarioa eta modernitatea? Hona zenbait galdera gogoeta egituratzen hasteko. 
Ezin hasi euskal literaturaren modernizatze prozesuaz hitz egiten erantzunak 
eman aurretik.

1.1. Modernitatearen historizitatea edo/eta anhistorizitatea

Barrokoaren kategoriarekin gertatzen den legez bi modutara uler daiteke 
modernitatea. Batetik, kategoria historiko eta historizagarri gisa, bestetik ka-
tegoria anhistoriko eta zikliko gisa (azken kasu horretan bere dimentsio este-
tikoa lehenetsiz). Ikuspegi historizista bera ere, bestalde, bitan zati daiteke. 
Batetik modernitate literarioaren agerpena fenomeno historiko bakar eta erre-
pikaezin gisa har liteke. Ikuspegi horretatik, esaterako, modernitate literarioa 
1857an has liteke Madame Bovaryren eta Les Fleurs du malen epaiketekin 
(hori dio Bourdieuk (1992)), baina, jakina, beste autore batek, edo beste his-
toriografia nazional batekin beste nonbait/noizbait kokatuko dute moderni-
tate literarioaren big banga). Bestetik, modernitate literarioaren historizitatea 
pentsatzeko bigarren moduaren arabera, garai bakoitzari bere modernitatea 
legokioke, hitzaren etimologiak interpretazio horretara gonbidatzen gaitue-
larik («modo» adberbioak latinez «orain» edo «berriki» esan nahi du, eta 
«modos» hitzak, berriz, grekeraz «gaur»). Modernitatea, ikuspegi horretatik 
hartuta, egunero hasten den zerbait litzateke eta bi motatako obrak leudeke: 
batetik modernitate-gaurkotasun horren izpiritua harrapatzea lortzen dutenak 
edo horretan saiatzen direnak —pentsalari alemandarren zeitgeist delakoa 
(garaiaren izpiritua)— eta bestetik lortzen ez dutenak edo horretan saiatzen 
ez direnak (jarrera tradizionalista edo erreakzionario bat kontzienteki hartuz, 
adibidez, edo sinpleki ez iritsiz zeitgeista kaptatzera dohai eskasiaz). Ikusten 
denez, historizitatea bera bi motatakoa izan liteke eta batak ez du zerikusirik 
bestearekin. Bestetik, gorago iragarri moduan, kategoria artistiko anhistoriko 
gisa ere uler daiteke kontzeptua, alegia, modernitatea jarrera estilistiko-te-
matiko identifikagarri bat izan liteke, ideia edo eginmolde errepertorio finko 
eta mugatu bati lotua (kontamoldeak edo errepresentamoldeak krisian jar-
tzeko joera, erreflexibotasuna, oldarketa ideologikoa balio dominanteekiko, 
eta abar). Jarrera literario hau edonon eta edonoiz ager, desager edo berra-
ger liteke. Bere agerpen-desagerpenak ziklikoak lirateke2 eta hortaz teorikoki 
posible da neo-modernitateaz mintzatzea (neo-klasizismoaz ala neo-barro-
kismoaz hitz egiten den moduan) errepertorio hori berrerabiltzen den bakoi-

2 Orixe eta Lauaxetaren klasikotasunari buruzko gerraurreko eztabaidak argi dezake puntu 
hau. Orixerentzat klasikotasuna jarrera estetiko identifikagarri eta finko bati lotua dago (oreka, 
harmonia, sobrietate emozionala); Lauaxetarentzat, aldiz, noizbait klasiko bihurtzeko baldintza, 
paradoxalki, moderno izatea da. Orixek, beraz, klasikotasunaren ikuspegi anhistorikoa dauka, eta 
Lauaxetak, berriz, dinamikoa eta historizagarria.
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tzean. Beste kontu bat litzateke —munta handikoa gainera baina lekuz kanpo 
legokeelako hemen garatu ezingo duguna— jakitea ea errepertorio tematiko-
formal horri buruzko adostasunik lor ote daitekeen historialarien artean. Adi-
bide bakar batez arazoaren hedadura irudikatzen laguntzeko, modernitate li-
terarioa Historiaren aurreko eszeptizismoari lotua ote dago (Flaubert 1857), 
ala baikortasun intrintsekoki iraultzaile bati (modernismo surrealistaren zati 
bat komunismoari lotua egon zen, esaterako)? Azken zalantza horri eran-
tzun partzial bat eman dakioke modernitate literarioa eta historikoa bereiziz, 
beharbada.

1.2.  Gauza bera ote dira modernitate literarioa eta modernitate historikoa?

Jakina ezetz. Historialarientzat modernitatea 1453an kokatzen da (oto-
manoek Konstantinopla harrapatzen dutenean) edota 1492an (Amerika des-
kubritua delarik), edo XII. mendean… edo Xabier Montoia parafraseatuz, 
David Bowiek ilea moztu zuenean. Postmodernitatearen pentsalari ezagu-
nenetakoa den Jean-François Lyotard-ek (1979) zioen modernitatea iraun-
gitzen dela —eta postmodernitatea hasten— metanarrazioekiko daukagun 
fedea galtzen denean. Kasu horretan, zein modernitatez ari da Lyotard? Li-
teraturaren modernitateaz ala Historia orokorrarenaz? Badirudi bigarre-
naz ari dela, nahiz eta, jakina, lehenak eta bigarrenak nolabait artikulaturik 
egon behar duten. Eta hain zuzen, horretan datza zailtasuna: nola daude ar-
tikulaturik Historiaren modernitate orokorra eta literaturarena? Kontsidera-
tzen badugu, demagun, protestantismoa modernitate historiko orokorraren 
agerpenaren osagai nagusietako bat dela, ez ote daiteke erran garai histo-
riko hartako idazle protestanteak modernoak direla? Erasmo ez ote da idazle 
modernoa? Pentsamenduaren historiari begira, balirudike baietz. Ez ordea, 
automatikoki, literaturaren historiari begira. Gurera etorriz, esan liteke, ka-
surako, euskal nazionalismoaren agerpenak Euskal Herriaren aro historiko 
modernoan sartzen gaituela, baina nazionalismoaren agerpenak ez du euskal 
literatura bere aro modernoan automatikoki eta berehala sarraraziko. Urte ba-
tzuk itxaron beharko dira Txomin Agirreren literatura ez modernotik Olerka-
rien literatura modernozalera igarotzeko, nahiz eta Txomin Agirre naziona-
lismoaren agerpenaren garaikide izan. Halere, sentitzen dugu, nola edo hala, 
nazionalismoaren agerpena eta Olerkarien modernitate literarioa artikulaturik 
daudela. Beste paradoxa bat ere aurki dezakegu gogoetaren puntu honetara 
iritsita. Mugimendu aitortuki anti-moderno bat bihur liteke, historikoki, mo-
dernitatearen ikur edo eragile. Edo, zehazkiago formulatzearren, subjektiboki 
anti-moderno gisa pentsatu eta bizi duguna, bihur liteke objektiboki moder-
nitatearen ikur edo eragile. Erromantismoaren zati handi batekin hori gerta-
tzen da. Esaterako, Rousseauren primitibismoarekin. Edo, berriz ere Sabino 
Aranari helduz, euskal nazionalismoarekin. Sabino ez zen ideologikoki edo 
kulturalki modernozalea, baina bere jardunak efektu modernizanteak izan zi-
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tuen objektiboki bai euskal politikagintzan, bai euskal kulturan. Mugimendu 
erreakzionarioen efektu paradoxal ezaguna da hau, Oteiza batek oso modu 
konzientean baliatua (atzeraka begira arraunean aritzeak aurrera eramaten 
gaitu).

1.3. Gauza bera al dira modernitatea eta modernismoa?

Literaturaren eremuan geldituz, orain, galdera berri honi erantzun behar 
diogu. 1873an Rimbaud poeta gazteak (1873) adierazi zuen, Une saison en 
enfer olerki bilduman: «Il faut être absolument moderne» (kosta lain kosta 
modernoak izan behar dugu). Mugimendu literario modernistaren aldarri na-
gusitzat jo daiteke adierazpena. Modernismoa modernitatea deliberatuki bila-
tzen duen mugimendu artistiko edo literarioari deritzo. Eskuarki modu histo-
rikoan ulertzen da —XIX. mendearen azken herenean hasi eta XX. mendearen 
erdiraino lihoake— nahiz eta interpretazio anhistorikoa ere egin litekeen, 
Rimbauden esaldian oinarrituz. Behin modernismoaren kontzeptuaz jabetuta, 
errazagoa da aurreko ataleko paradoxari aurre egitea. Izan ere, efektu objek-
tiboki modernizatzaileak lituzkeen mugimendu artistiko erreakzionario bat 
ezin baita modernistatzat jo. Modernoa edo modernizatzailea suerta liteke, 
nahigabe suertatu ere gehienetan, baina inolaz ere ez modernista. gure litera-
turako adibide bat har dezagun esan berri duguna egiaztatzeko: Jon Mirande. 
Jon Mirande autore estetikoki eta ideologikoki erreakzionarioa da (erreakzio-
nario iraultzaile edo muturrekoa, hori bai) eta hortaz ezin dezakegu moder-
nistatzat jo. Baina, objektiboki, euskal literaturan berak sartu zuen erreperto-
rio literarioa berria zen (erabili gabea ordurarte) eta efektu modernizatzaile 
ukaezina izan zuen. Bereizi ditzagun beraz garbiki, aurrerantzean jarrera mo-
dernista eta modernitate objektiboa (erran nahi baita kontestuaren arabera-
koa).

1.4. Beti batera al doaz autononomia literarioa eta modernitatea?

Hona euskal literaturaren historiari buruzko eztabaida askotako gaizki 
ulertu eta antzutasunaren iturria, baita artikulu honen azken atalean propo-
satuko ditugun sailkatze batzuen gakoa: autonomia literarioa eta modernita-
tearen arteko nahasmena. Hitz pare bat, hasteko, autonomiaren kontzeptuaz. 
Autonomia, jakina denez, etimologikoki nork bere buruari araua ezartzeko 
daukan gaitasuna (askatasuna) da. Pierre Bourdieuren obran esanahi orokor 
hori izateaz gain beste esanahi zehatzagoa ere hartu du: autonomia artisti-
koaz (edo literarioaz) ari da soziologo frantsesa eta zera dio, literaturaz kan-
pokoak diren beste esparru batzuen eraginetik aske garatzeko gaitasuna dela. 
Hori dionean, nagusiki hiru dira literatur esparrua kanpotik mehatxatzen du-
ten esparruak: esparru erligiozkoa (obra debekatuen index-aren bitartez, esa-
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terako), esparru politikoa (literatura «ofizial» bat bultzatuz, adibidez, bere 
balore, gai eta forma onetsi nahiz gaitzetsiekin), esparru ekonomikoa (mi-
noritarioegiak liratekeen obrak ez argitaratuz edo ez zabalduz eta best-selle-
rraren eredu editoriala hobetsiz, kasurako). Laugarren mehatxu bat gehi ge-
nezake, 1989az geroztik dastatu dezakeguna euskaldunok: norberarenaren 
ondoan bizi den esparru literario handiago baten itzala eta erakarpen indarra.

Modernitatearen eta autonomiaren kontzeptuen arteko nahasketa neu-
rri handi batean Bourdieuri berari zor zaio, alegia, autonomiaren kontzep-
tua modan jarri duen autoreari. Kritika literario garaikidean erreferentziazko 
bihurtu den Les Règles de l'art saiakeran Bourdieuk frantses literaturaren 
zeharkako historia bat egiten zuen, zeinetan, XIX. mendearen bigarren erdi-
tik aurrera haustura modernoa gertatzen zen, Baudelaire (1857) eta Flauber-
ten eskutik nagusiki. Arazoa da, haustura moderno hori Bourdieuk autono-
nomia artistikoaren konkistari hertsiki lotuta aurkezten zigula, bata bestea 
gabe pentsatzea ezinezkoa bailitzan. Zergatik? Bada, frantses literatur espa-
rruaren bilakaera historikoan gauzak hala gertatu bide zirelako. Hots, mo-
dernitatea aldarrikatu/ekarri/inkarnatu zuten autoreak eta autonomia artisti-
koa defendatu/konkistatu zutenak berberak izan zirelako eta bi gauzak aldi 
berean egin zirelako. Eredu historiko hori txit erakargarria izanki, beste es-
parru literarioetan egokitzapenik gabe, bere horretan, erabil zitekeela pen-
tsatu izan da zenbait urtez, harik eta, pixkanaka, eredu horren transposizioa 
problematikoa suerta zitekeela agerikoa bihurtuz joan den arte. Ez dute gu-
txi lagundu, egia esan, transposaketa horren izaera arazotsuaren kontzien-
tzia hartzean Antón Figueroaren (2001 2010) galiziar literaturari buruzko 
lanek. Izan ere, esparru literario bakoitza da berezia: bere filogenesia ez da 
beste batena bezalakoa, ezta pilatutako kapital sinbolikoaren kopurua, ezta 
pilatutako kapital horren pilatze garaia, ezta, noski, kapital horren banaketa 
genero eta autoreen artean, aipatu gabe esparruaren egitura logistikoa (ar-
gitaletxe sarea, irakurlegoa, erakunde literarioak, eta abar). Gurea bezalako 
eremu diglosikoan —galiziarrean bezala, nahiz ez den dena transposagarri, 
halaber, eredu galiziarretik euskaldunera— modernitatearen eta autonomia-
ren arteko harremanak birpentsatu beharra dago, gure historiografia litera-
rioa argituko badugu.

Eredu hau hartu eta besterik gabe euskal literaturara ekartzen saiatzen 
bagara laster aurkituko gara zailtasun egoera handi batean. Izan ere, gure es-
parruan modernitate literarioa ez da izan, historikoki, barne bultzada baten 
ondorioa. Euskal literatura literatura handiagoekin homologatzeko nahiaren 
ondoriotzat har dezakegu gure lehen idazle moderno/modernisten jarduna. 
Kanpoko eredu modernoa kopiatuz sortu da gure modernitate literarioa. Eta 
ahalegin horretan modernitate literario frantses/europarraren gaiak eta for-
mak mailegatu dira, berorien oinarrian eta abiapuntuan zeuden zio sozio-kul-
tural sakonekiko konexiorik gabe. Autonomia artistikoa lortzeko nahia da zio 
horietako nagusia, beharbada.
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2. Euskal modernitate literarioak

Has gaitezke gure historia literarioan modernitateak izan duen eta daukan 
tokia beste modu batera begiratzen. Obrak, autoreak, taldeak eta mugimen-
duak beren modernitatearen arabera neurtu eta sailkatu ahal izateko honako 
irizpideak proposatzen ditugu, orain arte esandako guztia gogoan dugula:

— gaurkotasun historikoa (euskal, europar nahiz mundu mailako gi-
zartearen eta kezka orokorren irudi egunekoa ematen duten ala ez, 
z eitgeistaren kaptazio ahalmena alegia)

— konszienteki berritzaile diren ala ez (bai tematikoki, bai formalki, bai 
linguistikoki)

— autonomia artistikoa defendatzen duten ala ez (modernitate sistemi-
koa)

— sinkronizatuta dauden ala ez mundu mailako modernitate literarioare-
kin (modernitate metasistemiko edo globala, hots, Pascale Casanovak 
(1999) modernitate literarioaren «Greenwich-eko meridianoa» deitzen 
duenarekiko hurbiltasuna edo urruntasuna).

Lau irizpide hauen konbinaketak lagunduko digu hobeto besarkatzen 
gure modernitate literario ezberdinen bilakaera historikoa.

2.1. Modernitate «zaharrak»

Ezin dezakegu jarraitu modernitatearen auzia XX. mendera mugatzen 
gure literaturaz mintzo garelarik, gehienetan egiten den moduan. Ikus-
molde murriztaile horrek bakarrik balio du modernitate literarioa zentzu 
historizatuan hartuz gero (Baudelaire eta Flaubertekin hasten den moderni-
tate gisa). Baina, ikusi dugunez, modernitate literarioa askoz ere kontzeptu 
zabalagoa eta anizkunagoa da beste irizpide batzuk ere aintzat hartzen di-
ren unetik.

Gaurkotasun historikoaren edo modernitate zibilizazionalaren irizpideari 
heltzen badiogu gure literatura idatziaren Berpizkundeko fundatzaileak lehen 
modernitate mota baten ordezkaritzat jo behar ditugulakoan gaude. Bernat 
Etxepare (1545) eta Joan Perez de Lazarragaren obrek gaurkotasun historiko 
erabatekoa dute. Luzaz uste izan denaren aurka, Etxepare ez da post-Ertaroko 
idazle bat. Ideologikoki guztiz bat egiten du humanisten mugimenduarekin, 
Aurelia Arkotxa eta Beñat Oyharçabalen azken urteotako lanek frogatuta utzi 
duten moduan.3 Joannes Leizarraga (1571) ere gaurkotasun historikoan koka 
daiteke zailtasunik gabe, protestantismoaren korronteari lotuz bere lana. Ba-
dakigu ez dela literatur sortzaile bat, baina ondo dakigu halaber Bibliaren 

3 Cf. Arcocha-Scarcia eta Oyharçabal (2009) eta Arcocha-Scarcia (2011).
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itzulpenek Europa osoan izan duten funtzioa hizkera literarioaren finkatze 
prozesuetan (Alemaniatik hasiz, Luteroren itzulpenarekin).

Har dezagun orain bigarren irizpidea. Konszienteki berritzaileak ote zi-
ren autore hauek? Etxepare eta Leizarragaren kasuan ez dago dudarik baietz, 
obren paratestuetan (Etxepareren liburuaren izenburua, eta Etxepare nahiz 
Leizarragaren hitzaurreak) argi eta garbi aldarrikatzen baitute autoreek be-
raiek berritzaile lana egiten ari direna. Lazarragaren kasuan ez daukagu ha-
lako adierazpenen aztarnarik. Artzain literatura egiten du, alegia garai har-
tan Europar gorteetan modan dagoen literatura mota bat. Esan daitekeena da, 
hortaz, euskal kontestu batean neurri batean berritzailetzat jo daitekeela bere 
ekoizpena (nahiz ez erabat, zeren Erdi Aroaren bukaerako euskal poesia ida-
tzia, eresietakoa kasurako, kodigo gortesau europarren araberakoa zen jada-
nik, hein batean).

Hirugarren irizpideari dagokionez ezin da sinpleki erantzun. Izan ere, 
lehen itxura batean autonomia artistikoaren nozioa neurri batean anakro-
nikoa suerta daiteke XVI. mendeaz ari garenean. Baina ondo pentsatuta, ez 
zaigu horren anakronikoa iruditzen. Gauza ezaguna da cuatrocento italia-
rra dela, Europan behintzat autonomia artistikoa garatu zen lehen aroetako 
bat, arte plastikoetan. Burgesia merkatariaren gorakadak margolarientzako 
merkatu artistiko bat ireki zuen zeinetan aurreko mendeetan baino librea-
goki mugitu ziren, autonomia moduko bat lortuz beraien irabaziei esker. XVI. 
mendera itzuliz, esan daiteke, humanismoa eta protestantismoa, makro-mu-
gimendu ideologiko eta kultural moduan Erromako autoritate zentralarekiko 
autonomia aldarrikapenak izan zirela. Alde horretatik, autonomia intelektua-
laren aldeko mugimendu zabal batzuen partaide gisa har ditzakegu Etxepare 
eta Leizarraga. Nahiz eta, jakina, autonomia hori erlatibizatu beharra dagoen. 
Eta erlatibizatu beharra dago zeren beste botere batzuekiko mendekotasuna 
aurkitzen baitugu idazleen jardun horien atzean: jauntxo babeslearekikoa 
Etxepareren kasuan (Bernard Lehete, «bere jaun eta jabe»), Nafarroako erre-
ginarekikoa Leizarragarenean («bere zerbitzari guzizko xipiak eta guzizko 
obedientak»). Aipatu gabe bai Etxeparek bai Leizarragak erakusten duten er-
lijioarekiko sumisioa, edo hobeto esatearren, erlijioaren bertsio humanista 
eta protestantearekikoa. Baina ez dugu besterik aurkituko Europako litera-
tura handietako testu garrantzitsu askotan. Erlijioarekiko mendetasuna oro-
korra da garai hartan, salbu, jakina, libertimendu hutserako ekoiztutako tes-
tuetan, hala nola Lazarragarena bezalako artzain literaturan. Alde horretatik, 
Lazarragarena literatura autonomotzat jo daiteke, bere helburua nagusiki es-
tetikoa baita.

Azken irizpideari helduz, esan daiteke XVI. mendeko gure hiru autore na-
gusiak erabat sinkronizaturik daudela garai hartako «modernitate» ideolo-
giko nahiz literarioaren Greenwicheko meridianoarekin. Leizarragaren Tes-
tamentu berriaren itzulpena hizkuntza bulgar batera egiten den munduko 
bederatzigarrena da, kronologikoki. Etxepareren Primitiae linguae vasconum 
(1545) pareka daiteke, edukiaz eta izpirituaz den bezainbatean, lau urte ge-
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roago argitaratutako Joachim du Bellay-ren (1549) liburu fundatzailearekin. 
Eta Lazarragaren obrak ere bere garaiko gustu literario europar gortesauaren 
isla leiala dira.

Laburbiltzeko, XVI. mendeko gure idazleak homologazio kulturalaren lo-
gika baten arabera mugitzen dira. Beste hizkuntza handietan egiten dena imi-
tatu nahi dute, euskara ere ordu hartako «modernitatean» sartu nahiz.

Laburrago mintzatuko gara XVII. eta XVIII. mendeko euskal idazleez. Ize-
nik aipatu gabe eta orkorki mintzatuz, esan daiteke homologazio logika hori 
izan dela nagusi bi mende horietan zehar. Aro luze horretako gure bi autore 
nagusiak aintzat hartuz gero —Axular eta Oihenart, biak oso desberdinak— 
esan daiteke zorte txarra izan duela euskal literaturak autoreok ez direlako 
aritu europar mailan garai hartan protagonismo gehien hartu duten generoe-
tan. Izan ere, bai Axularrek (1643) landu duen aszetismo kristauaren gene-
roa, bai Oihenartek landutako poesia barroko neo-petrarkista, argitaratu ziren 
garaian ez baziren modaz pasatutakoak, denboraren iragazki gupidagabeak 
guztiz baztertu ditu europar kanon literarioaren erdigunetik.

Azken hitzak bi autore hauei buruz, azpimarratzeko ez direla XVI. men-
deko gure idazleak bezain «modernoak», gisa guziz. Izan ere, Axularren ka-
sua hartzen badugu, autonomia ideologiko-kulturalaren irizpidetik eta gaur-
kotasuna errepresentatzeko ahalmenaren irizpidetik begiratuta atzera pauso 
nabarmena egiten da Leizarraga eta Etxeparerekiko. Axularren obra kontra-
erreformaren bozeramaile euskaldun ofizialarena bezala irakur liteke eta bere 
garaiko zeitgeistaren kaptaziotik urruntzera darama. Uneoroko autozentsura 
praktikatzen duenez, Axularren obran bere garaiko euskal trajedia politikoen 
aztarnarik ez da batere agertuko. Ikusten denez, autonomiarik eza gaurkota-
sunik ezarekin hertsiki lotua agertzen da kasu honetan. Oihenarten kasuan 
arazoa bestelakoa da. Bere euskarazko testuetan zeitgeistetik moztuta ageri 
da (latinezko Notitian..., ez bezala). Errefrau eta poesien bildumaren frantse-
sezko hitzaurrean adierazten duenez, metrika klasikoa euskaraz ere praktika 
daitekeela erakutsi nahi izan du. Klasizismo aitortza bat da. Haatik, eta para-
doxa ez da txikia, Oihenarten lan poetiko klasizista (klasizista Greenwicheko 
meridiano europarrarekiko) objektiboki berritzaile agertzen da euskal kon-
testu literario murritzean. Zergatik? Bada, inork ez duelako halako zehazta-
sunez eta anbizio estetikoz landu poesia euskaraz ordurarte.

2.2.  Modernitate anti-modernoaren asmakuntza: Herder-en jarauntsi 
euskalduna

Gure artikuluko bigarren atalean esan dugunez, mugimendu erreakzio-
nario kontserbatzaileak ez dira paradoxarik gabeak eta askotan objektiboki 
aurrerapenak ekartzen dituzte (sozialak, ideologikoak, artistikoak) eta mo-
dernitate ez aldarrikatu baten nahigabeko adierazle bihur daitezke. Hori ger-
tatzen da, gure aburuz, Herderen pentsamenduaren ildotik garatutako europar 
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erromantismo herrizalearekin. Herder pentsalari aleman aurre-erromantikoa 
da, bere filosofia osoa Voltaire-en ideologia arrazionalista-elitistaren aurka 
eraiki zuena. Labur eta sinplifikatuz: Voltairek dio nazio batzuk besteen gai-
netik daudela (Frantzia, jakina), arrazoiaren argia beraien hizkuntzan garatu 
delako eta obra zibilizatzailea burutu dutelako mendeetan zehar. Herderrek 
erantzuten dio nazio guztiak direla interesgarri, nortasun berezi baten (volks-
geist) eramale diren unetik. Biodibertsitate kulturala defenditzen du Herde-
rrek eta berdintasun demokratikoa, herrien artean. Erlatibismo kulturalaren 
aitatzat jotzen da. Voltairek kulturaren ikuspegi elitista dauka eta kosmopo-
lita (erraza eta erosoa europar elite guztia frantsesez ari delarik...). Herde-
rek kulturaren ikuspegi herrikoia defenditzen du: nazio germaniarraren elitea 
gaitz kosmopolitak joa denez (hots, frantsestua dagoenez), baserritarrengan 
aurkituko da jatortasun kulturala (hizkuntzaren garbitasuna eta ahozko li-
teratura herrikoiaren altxorra) eta nazioa berpizteko indarra. Alemaniar na-
zioan ideia horiek oihartzun handia izanen dute Herder hil ostean, bereziki 
Napoleonen tropak etxean izango dituztenean (1806an, Ienako batailaren os-
tean). Baina pentsamendu horrek oihartzun are handiagoa izango du inperio 
handien menpe bizi diren Europako hainbat herri txikitan (Balkanetan, Ipar 
Europan, baita, noski, Euskal Herrian ere). Herderek bere obra ezagunenean 
(1784-1791)n euskaldunak aipatzen ditu, baita deitzen ere literatura batez 
hornitzera, volksgeist euskalduna munduari eskaintzeko. Gure Humboldt-
ek Herderen eragin handia izan zuela ezaguna da eta baliteke hizkuntzalaria 
Mogelekin hemen gaindi ibili zenean ideia hauek utzi izana Peru Abarka-
ren egileari. Mogelen eleberri dialogatua 1802koa da, eta Humboldt 1801ean 
egon zen hemen bi hilabetez.

Datu hauek, jakina, Peru Abarka (1802) beste begi batzuez irakurtzera 
eta interpretatzera bultzatzen gaituzte. Azkoitiko zalduntxoen bigarren be-
launaldiko kide guztiz ilustratua zen Mogelen obra ezin dugu anakronismo 
literario bat gehiago bezala irakurtzen jarraitu. Are gutxiago protoeleberri au-
rre-karlista bat bezala. Juan Vivesen Diálogo de la lenguaren eragin errena-
zentista aipatu izan da, iturri posible moduan. Eta izan liteke iturrietako bat, 
baina XVIII. mendeko literatura —Diderot eta Rousseau, besteak beste, bata 
maisua eta ikaslearen arteko eleberri dialogatuarengatik, bestea «bon sau-
vage» primitiboaren mitoarengatik— eta pentsamendu europar ilustratua 
—frantsesa nola alemana, Lumièresak nola Aufklärunga— ez kontuan har-
tzea Peru Abarka irakurtzerakoan huts egite galanta iruditzen zaigu, obraren 
modernotasun paradoxikoa ez ulertzera eramango gintuzkeena. Peru Abarka 
—asmatzen duen pertsonaia ikonikotik hasita, alegia baserritar jakintsua-
rena— bere garaiarekiko gaurkotasun ideologiko-literario erabatekoa duen 
obra da. Euskal volksgeista harrapatzen saiatzen delako esan dezakegu zeit-
geista ere bidenabar harrapatzen duela (hain zuzen, volksgeistaren ideia bera 
delako ordu hartako modako kontzeptua). Arazoa da korronte literario euro-
par-herderiar-erromantiko-herrikoia ez dela modernozalea edo aurrerakoia 
(ilustrazio frantsesaren zentzuan, bederen). Tradizio herrikoien eta iragan 

0 Omenaldi Sarasola.indd   860 Omenaldi Sarasola.indd   86 27/1/15   08:25:3427/1/15   08:25:34



 NOIZ HASTEN DA MODERNITATEA EUSKAL LITERATURAN?... 87

urrun bezain loriatsuaren berreskurapenean oinarritzen duenez pentsamendu 
horrek nazio txiki eta zapalduaren berpizte kultural eta politikoa, bada, mo-
dernitate arrazionalista frantsesetik kanpo kokatzen du bere burua, delibera-
tuki. Modernitate hori baita, preseski, bere etsai mortala.

Berritzaile sentitzen ote zen Mogel bere eleberria idazterakoan? Uste 
dugu baietz. Obraren azpiegitura ideologikoa hain da gardena irakurtzeko 
tresna egokiak dituenarentzat ezen ezin baita zalantza izpirik izan. Mogelek 
bazekien iraultza intelektual (eta literario) bat proposatzen ari zela, ez izan 
arren iraultza modernista bat. Zertan zetzan iraultza? Homologazio kultura-
laren logikatik irtetean. Lehen aldiz euskal letren historian (1545az geroz-
tik, behintzat) Peru Abarkak euskal literatura europar literatura handiekiko 
imitaziozkoa ez den jarrera batean jartzen du. Hortik aurrera (eta joera hau 
areagotuz joango da mendean aurrera egin ahala), euskal literatura bere ori-
ginaltasun estetiko-tematikoa lantzen saiatuko da, bere desberdintasun kul-
turala azpimarratzen. Mendearen amaiera aldera, Lore jokoen kontestuan, 
Zalduby poeta lapurtarrak euskal arte poetikoaren berezitasuna azpimarra-
tzen duelarik joko du joera horrek bere goia. Zalduby-k (1899) dio euskal 
bertsolari analfabetoek inoiz ikasi gabe erabiltzen dituztela euskal estrofa 
mota batzuk, alegia, odolean daramatzagula euskaldunok gure forma litera-
rio bereziak.

Peru Abarkaz esan duguna aplika dakioke, neurri batean XIX. mendeko 
euskal literaturgintza guztiari (Txomin Agirre barne). Halere, aurreko azpi-
atalean Axularrekin eta Oihenartekin gertatzen zen moduan, hemen ere sor-
tzaileak ausartago eta berritzaileago agertzen zaizkigu jarraitzaileak baino. 
Egin moldeen eta motiboen errepikapenak, jakina denez, literatura higatu 
egiten du. Txomin Agirreren eleberrietan ez da geratzen Mogelen izpiritu 
post-ilustratu eta berritzailearen bihirik ere. Agirrek ez du berritzaile izan 
nahi. Mogelek mende bat lehenago indarrean jarritako eredu kulturala modu 
ezin kontserbadoreagoan errepikatzen du.

Eta zer esan autonomia artistikoaren irizpideaz, edota modernitate litera-
rio mundialaren Greenwich meridianoarekiko hurbiltasunaz edo sinkroniko-
tasunaz? Bada, esan dezakegu hortxe dagoela, beharbada, Mogelen bekatu li-
terario bakarra. Hots, Mogelek literatura naziogintzaren (eta elizaren) menpe 
uzten du, autonomia artistikoaz axolatu gabe. Esan gabe doa bere ondorengo 
erromantiko ohiturazale guztiek ere menpekotasun bikoitz hori berretsiko du-
tela, inolako kontzientzia arazorik gabe. Puntu horretan atzerapausoa nabar-
mena da, Oihenart batekiko edo Lazarraga batekiko. Baina, dena esan behar 
baita, kontestua ere ez da bera. Badituzte XIX. mendeko euskal idazleek zir-
kunstantzia aringarri zenbait (euskararen egoera gero eta kezkagarriagoa ba-
tetik, eta foruen galera bestetik, naziogintza premiatsu eta lehentasunezko 
bihurtzen dutenak).

Mundu mailako modernitate literarioaren kanonarekiko urruntzea, berriz, 
guztizkoa da, espero zitekeen moduan. Homologazioaren logikari uko egin 
ondoren ezin zitekeen besterik espero. Mogel bat izan zitekeen berritzaile 
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euskal ikuspegi literario batetik (edo aleman ikuspegi herderiar erlatibista 
batetik), ez ordea Parisetik edo Londresetik begiratuta. XX. mendearen hasie-
ran, aldiz, Txomin Agirre ez da jada berritzaile inorentzat, ez Greenwichetik 
ikusita, ezta euskal irakurle batentzat ere.

2.3. Modernitate autonomo baterantz

1910a itxaro beharko da —Jean Etxepare «Mirikua»ren Buruxkak— ho-
mologazio kulturalaren logika berreskuratu eta Baudelaire eta Flaubertekin 
abiatzen den modernitate literario historikoaren lehen bertsio euskalduna 
agertzeko. Mende erdi bat paristar formulaziotik euskal bertsiora igarotzeko. 
Honek Greenwich meridianoarekiko gure urruntasunaren berri zehatza ema-
ten digu. Distantzia espazio-tenporala txikiagoa zela dirudi XVI. mendean edo 
Mogelenean. Konektatuago geunden orduan, gertuago literatur sistema mun-
dialaren gunetik. Mende oso batez homologazioaren logikari uko egin iza-
nak urrundu gaituzke. Geldoagoa da modernitate literarioarekiko erreakzio 
XX. mende hasieran.

Jean Etxepareren liburua ez da formaren aldetik modernista. Klasiko sa-
marra dela ere esan daiteke, idazkerari dagokionez. Baina kontuz, klasiko-
tasuna aipatzen dugunean klasikotasun frantsesaz ari gara, ez euskaldunaz. 
Horregatik, ez da modernitaterik gabea Etxepareren prosa euskal kontes-
tura ekarrita. Izan ere, inork ez du horrela inoiz idatzi euskaraz. Etxepareren 
prosa izugarri aberatsa, linguistikoki sofistikatua eta estetikoa da, eta inork 
ez bezalako erregistro jasoa darabil, nahieran, erregistro herrikoiagoarekin 
beharren arabera aldizkatuz. Exigentzia maila hori bera, besterik gabe, mo-
dernizatze bat da euskal literaturarentzat. Eguneratze bat kalitatezko parame-
tro literario europarrekiko.

Halere ez da hori Etxeparek dakarren berrikuntza garrantzitsuena. Lite-
ratura handiekiko homologazioaren logika berrezartzeaz gain Etxeparek au-
tonomia artistikoaren desira berpizten du euskal idazleengan. Gure historian 
lehen aldiz beharbada (Xahoren heterodoxia erlijiozkoaren baimenarekin, ja-
kina), euskal idazle batek euskal literatura erlijioaren orbitatik kanpo koka-
tzen du, baita moral burgesaren eremutik ere. Eta ez Oihenart edo Lazarragak 
bezala egin ezaz, baizik eta erlijioa eta moral burgesa esplizituki literaturaren 
etsai izendatuz. Eskualduna aldizkari txit katolikoan argitaratutako artikulu 
sorta da Buruxkak, baina liburuan, kontrabandoan, beste bi testu argitaragabe 
sartzen ditu Etxeparek. Bi testu horiek «Nor eskola emaile? Zer irakats?» eta 
«Amodioa» dira. Horietako lehenean Etxeparek Elizaren zilegitasun kultu-
rala arbuiatzen du, hezkuntzaren kudeantzan tokirik ez duela aldarrikatuz. 
Bigarrenean moral burges eta giristinoa hankaz gora uzten ditu sexuaren gai 
tabua maltzurki eta ironia dosi eder batekin ilustratuz. Nietzsche-ren zale ho-
nek badaki zer egiten ari den, dudarik gabe. Jasoko duen zigorra, modernitate 
hori jasotzeko oraindik prest ez dagoen euskal literatur mundutxotik etorriko 
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zaion zentsura izango da. Liburua irakurleen eskuetara iritsi aurretik geldi-
tuko dute bere lagun idazleek.

Etxepare «mirikuaren» modernismorik gabeko autonomia saio zentsu-
ratu horren ondotik, gerraurreko Olerkarien autonomia gutxiko modernis-
moaren txanda etorriko da. Esan daiteke Etxeparek falta zuena dakartela 
Olerkariek —berrikuntza formala, modernismo estetikoa (neolingua aranis-
tarekin uztartuta)— baina falta zaiela Etxeparek zekarrena, alegia autono-
miaren aldeko aldarria. Orixe, Lizardi eta Lauaxeta berritzaile konszienteak 
dira, dudarik gabe. Modernitate literarioa dute aldarri eta helburu. Eredu te-
matiko nahiz formal paristar eta europarrak darabiltzate. Baina eredu gisa 
erabiltzen dituzten autore sinbolista eta modernisten autonomia artistikoa-
ren aldeko borrokaren oihartzunak ahulak dira, oso, beraien obran eta ibilbi-
dean. Hiru horietatik Lauaxeta da, beharbada, autonomiaren alde gehixeago 
aritu dena. Moral burgesa ez dute benetan etsai, autore hauek. Lauaxetak 
«gaxo nago» dioenean ez zaio esaten ari euskal irakurle burgesari nazka era-
giten diola bere mediokritate demokratikoarekin kohabitatu beharrak (Bau-
delairek egiten zuenez). Zergatik? Euskal irakurle burgesik ez dagoelako, ez 
delako oraindik existitu ere egiten, eta gainera hain zuzen Lauaxeta delako, 
izatekotan, etorkizuneko euskal burgesiaren kimuetako bat eta Lauaxetak 
berak EAJren inguruan sortzen ari den burgesia euskaldunaren gidaritza so-
zialean sinesten duelako euskal masa ez burgesa gorantz eramateko. Antzez-
pen itxura hartzen du, hortaz, Lauaxetaren autonazka modernistak. Kristau-
tasuna, bestalde, ez da inolaz ere mehatxu gisa aurkezten autore hauen 
obran, aitzitik. Eta, okerrago dena, hirugarren menpekotasun onartu bat ere 
agertzen da hiru autoreon jardunean: abertzaletasunarekikoa, edo zehatzago 
esateko, Eusko Alderdi Jeltzalearekikoa. Literaturaz kanpoko autoritatee-
kiko menpekotasun hirukoitz honen ondorioa modernitate simulakroaren 
sentsazioa da. Euskal literaturaren historialari eta kritiko askok (gehienek) 
adierazi izan duten sentsazioa, ondo jakin gabe, maiz, zergatik sentitzen zu-
ten eta nola formulatu asmatu gabe, askotan: «Gure Olerkariak modernoak 
dira baina...» Azalpena ez da, alabaina, horren konplikatua, baldin eta tresna 
egokiez hornitzen bagara: Olerkarien modernitatea autonomia artistikorik 
gabeko modernitate bat da, hots azalekoa da, partez antzeztua. Modernista 
dira, baina ez osoki moderno, autonomia eskasiaz. Olerkarien benetako su-
per-nia ez da parnaso literarioa, Politika-Erlijioa binomioa baizik. Moder-
nitate literarioaren antzezpena super-ni Politikoari egindako oparia da. Mo-
dernitatea Olerkariek abertzaletasunari egiten dioten eskaintza da, azken 
honentzat probetxugarria izango delako itxaropenarekin. Sinbolismoaren 
hautaketak berak —korronte moderno gainditua, garai hartako Europar lite-
raturan— salatzen du modernitatearen erabilera enblematikoa izango dela. 
Egiazko ekintza modernoa surrealismoaren bidetik joatea, edota beste edo-
zein abangoardismorenetik, izango zatekeen, Greenwicheko meridianora 
hurbilduz. Baina, abangoardismo europarrak ez ziren ideologikoki uztarga-
rriak nazio eraikuntza prozesu abertzale batekin...
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Gerraosteko heterodoxoen belaunaldi heteroklitoak pauso handi bat 
emango du bai autonomia artistikorantz, bai Greenwicheko meridianorantz, 
nahiz eta abertzaletasunak kontraesanak sortzen jarraitu modernitate litera-
rioaren konkista prozesuan.

Miranderen lana erdizka eta tarteka dago garaiaren izpirituari lotuta. Ba-
dago bere obran alderdi ahistoriko eta mitologiko bat ez duena zerikusirik 
modernitate nahiarekin. Txillardegirena saiatzen da, gero eta gehiago obrak 
agertu ahala, bere garaia eta garai horri dagozkion kezkak islatzen. Kurioski, 
Aresti da, beharbada, joera mitologikoak izan arren Mirandek bezala, hobe-
toen lortzen duena bere garaiaren kolorea eta soinua erretratatzen. Kurioski 
diogu zeren poesian lortzen du hori eta ez errealismo handiagoa egotzi ohi 
zaion prosaren generoan. Berritzaile gisa kontzientzia osoz ari direla begibis-
takoa da, haatik. Belaunaldi ikonoklasta bat egon bada gure literaturaren his-
torian (batez ere tematikoki, ez hainbeste formalki) hori heterodoxoena da. 
Herderianismoak utzitako iruditeria erromantiko ohiturazale edo folklorizan-
tea lurperatzen dute, amorruz lurperatu ere. Giro hiritar bat kutsatzen diote 
(edo ahalegintzen dira behinik behin, ez baita oraindik erraza) euskal litera-
turari.

Autonomiaren auzira itzuliz, hau baita hemen giltzarria belaunaldi honen 
ekarpena ulertzeko, Jon Mirande (Txomin Peillenen laguntzaz) izango da li-
teraturaren autonomia modu esplizitoan adieraziko duen lehen euskal idaz-
lea. 1962ko urriko Igela aldizkariaren 4. zenbakiko artikulu batean egingo 
du, Enbata aldizkari politiko abertzale sortu berriak kritika gogor bat argi-
taratu ostean Igelaren lizunkerien aurka. Artikuluaren izenburuak aski sin-
tetikoki adierazten du autonomiaren aldarrikapena: «Igelak azken hitza be-
re».4 Haatik, egoera politiko-linguistikoa agonistikoa izanki frankismopean 
(baita, neurri txikiago batean, Iparraldean), abertzaletasuna baztertu ezinezko 
parametroa da belaunaldi horrentzat («geu Enbatakoak bezainbat euskal-
dun nazionalista gara» diote Mirande eta Peillenek artikuluaren amaieran): 
euskarazko literaturaren existentziarako eta garapenerako koadroa bera da 
abertzaletasunaren bitartez ziurtatu nahi dena. Halere, abertzaletasun ofizia-
larekiko menpekotasuna egiazko literatura moderno eta autonomo baten ga-
rapenerako oztopo dela jakin badakite, ikusi denez. Horregatik, abertzaleta-
sunaren bertsio libre, idiosinkrasiko, erradikal eta anitzak sortuz, belaunaldi 
heterodoxoak zama politiko hori autonomia artistikoarekin kontziliagarri 

4 Hona pasarte esanguratsuenak: «[...] gure lehengo numeroa argitara eta hurrengo 
ENBATAk 1962ko artikulu bat gutzaz ekharten zuen, hartan erraiten baitzeraukun zer egin behar 
genduen eta zer ez egin, erreient (eskola-maixu) batek bere menpeko haurrei predikatzen derauen 
seriostasunarekin. [...] ENBATAko politikari argituek zuzen osoa dute naski, merkhatu komunaz, 
Al-Djezair-eko gerlaz edo Espainiako langile-ophorrez duten aburuaren irartzekotz, edo-ta Eus-
kaldunei erraitekotz nola jokhatu behar duten beren herriaren salbatzekotz (hortarako berak aski 
zuhur eta jakintsu direla iduri ba zaie). Bainan nehondik eta nehola ere ez dadukate eskubiderik 
geuk hautatu dugun zuzenbidean (euskarazko idazkuntzan) guri leitzione egiteko». 

0 Omenaldi Sarasola.indd   900 Omenaldi Sarasola.indd   90 27/1/15   08:25:3827/1/15   08:25:38



 NOIZ HASTEN DA MODERNITATEA EUSKAL LITERATURAN?... 91

bihurtzeko bidea aurkitzen du. Esan liteke bizimodu edo ethos abertzale berri 
eta antikonformisten formulaketa bera ekintza literario bihurtzen dela autore 
horien lumapean. Hortik, beharbada, idazle horien exibizionismo teatrala, 
autofikzioa erabiltzeko joera eta lehen pertsonan idazteko apeta. Artista eus-
kaldun gisa ezin dugunez, tamalez, abertzaletasuna saihetsi, bihur dezagun 
abertzaletasuna bera performance literario bat, espektakulo bat, hori litza-
teke Mirande, Txillardegi, Aresti, eta Oteiza bezalakoek aurkitutako saihes-
bidea. Bestalde, EAJ (eta Enbata) etsai gisa eraikiz harri batez bi txori jotzen 
dituzte ezen gerraurreko Olerkarien belaunaldiak Baudelaire-Flaubert-en 
modernitate mota bereganatu ahal izateko eskas zuen etsai burges domesti-
koa eskuratzen dute horrela heterodoxoek, simulakrotik pixka bat urrunduz.

Behin autonomiaren bidea hartuta errazagoa bihurtzen da, jakina, mo-
dernitatearen Greenwicheko meridianora hurbiltzea. Esan gabe doa bestalde, 
Euskal Herritik kanpo eremu kosmopolitetan bizitzea eta ibiltzea ere alde 
izango dutela heterodoxoetariko batzuek (Mirande, Txillardegi, Oteiza, baita 
hurrengo belaunaldiko hainbat idazlek) meridianoranzko hurbiltze horretan. 
Parisen, Bruselan, Buenos Airesen, Ginebran errazago usnatzen eta harrapa-
tzen da zeitgeist kulturala. Horregatik meridianoarekiko distantzia tenporala 
gero eta txikiagoa bihurtuko da urteak aurrera joan ahala: Mirande ez da au-
tore sinkronizatua (oraindik ere sinbolismoari atxekita darrai, nahiz eta Oler-
kariek baino askozaz ere modu autentikoagoan birsortu korronte moderno 
zaharkitu hori), baina Leturiaren egunkari ezkutua 1957an argitaratzen de-
nean 19 urte baino ez ditu bere ereduak (Sartreren La Nausée 1938koa da). 
Arestiren poesia soziala ez da espainiar poesia soziala baino askoz beran-
duagokoa (hamar-hamabost bat urteko tartea dago bien agerpenaren artean). 
Hurrengo belaunaldia izango da Greenwicheko meridianoko orduan bizi-
tzea lortuko duena. Sinkronizazio erabatekoa Saizarbitoriaren Egunero has-
ten delakorekin dator, 1969an. Horregatik, Saizarbitoriaren opera prima da, 
ziur aski, modernitate literarioa deskribatzeko erabiltzea erabaki dugun lau 
irizpideak aldi berean betetzen dituen lehen euskarazko obra: gaurkotasuna, 
izaera berritzailea, autonomia eta meridianoarekiko sinkronizitatea. Gai ez-
euskalduna eta kokapen atzerritarra erabiltzea erabakigarria da autonomia 
erabatekoaren konkista sinbolikorako.5 Bost urte beranduago, gai euskal-
dunera itzultzean, azken ukaldia emango dio Saizarbioriak idazlearen auto-
nomia mehatxatzen jarraitzen duen abertzaletasunaren mamuari, Ehun me-
trorekin. Eleberri politikoki eszeptiko bat idatziz eta euskal politikarekiko 
soraiotasuna eszenifikatuz (kaleko donostiar arrunten ahotsaren bitartez) eus-
kal kausa desakralizatu eta super-ni abertzalea behin betiko hiltzen du (edo 

5 Mirandek eta Txillardegik ere egin zuten, lehenago edo garai berean, gai ez-euskaldunaren 
eta kokapen atzerritarraren aukera Haur besoetakoan (1959) eta Elsa Scheelenen (1969), baina 
modernitatearen lau irizpideetako bat falta zitzaien: Miranderen kasuan Greenwichekiko sinkro-
nizitatea (eleberri sinbolista baita Haur besoetakoa), Txillardegiren kasuan berrikuntza kontamol-
dean (narrazioa ez dago krisian eleberri «klasiko» horretan).
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saiatzen da, zeren irakurleriaren zati handi batek ez zuen hala interpretatu 
nahi izan testua). Euskal literaturaren momentum modernoa, beraz, 1969an 
koka dezakegu. Hala bada, Saizarbitoria heterodoxoen belaunaldiaren lan 
kolektiboaren eta pixkananako aurrerapenaren emaitza jasotzera datorren 
kide berantiar edo oinordeko gisa ikustea proposatzen dugu, haustura baten 
bozeramaile gisa baino. Jean Etxepareren Buruxkakekin 1910ean hasten den 
continuum modernozale euskaldun baten azken kate-begia litzateke Saizarbi-
toria.

Momentum moderno horrek 1969tik 1979ra iraungo du. Hamar urte. Bi-
tarte horretan esperimentu modernista orotarikoak burutuko dituzte euskal 
idazleek (Ehun metro, Sekulorum sekulotan, Ene Jesus, eta Zergatik pan-
pox?, lau adibide ezin paradigmatikoago ematearren).

Gaurdainoko euskal postmodernitate literario ezberdinen historiarekin 
has liteke artikulu honen balizko jarraipena, hain zuzen modernitatea bera 
auzitan jartzen hasten direlarik euskal idazleak. Etiopian gertatzen da, apika, 
hori lehengoz, absolutoki moderno izan behar zela aldarrikatzen zuen Rim-
bauden figura ironia desliluratuaren itu bilakatzen duelarik Atxagak (1978).
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Euskal Hiztegia prozesamendurako baliabide gisa

Jose Mari Arriola
UPV/EHU

Laburpena
Euskal Hiztegia prozesamendurako baliabide lexikal gisa hartzeak izan di-
tuen zenbait emaitza eta, hiztegigintzari begira ere, hiztegiak egiteko beste 
modu batzuen premiaz arituko gara, hiztegigintzari informatikak eta bere-
ziki corpus hizkuntzalaritzak eman dion astinduaz, alegia. Azken urteetan, 
areagotu egin dira hiztegien eta corpusen arteko loturei buruzko azterke-
tak. Izan ere, corpusak ezinbesteko bilakatu dira hiztegigintzan. Hala ere, 
hiztegien eta corpusen arteko interakzioaz dagoen aniztasunaz gain, aniz-
tasun horren atzean hurbilpen teoriko eta kontzeptualizazio desberdinak 
ezkutatu ohi direla ikus dezakegu.

0. Sarrera

Ibon Sarasolak Euskal Hiztegia (EH, 1996) lantzerakoan, seguru asko, 
nekez pentsa zezakeen Hizkuntzalaritza Konputazionalaren aztergai edota 
lehengai izan zitekeenik bere hiztegia. Izan ere, giza erabiltzaileari zuzendu-
riko hiztegi orokorra dugu, ez zen berariaz prozesamendurako sortu. Baina, 
bereziki 80. hamarkadan piztu zen interesa edota beharra, alegia hiztegiak 
prozesamendurako baliatzearena, EHri ere egokitu zitzaion, IXA1 taldeak ba-
liabide lexikalen aldetik zuen beharrari erantzuteko, batik bat. Hain zuzen 
ere, hizkuntzaren prozesamenduari begira egindako horietako zenbait lan bil-
duko ditugu. Hala ere, biltze-lan horri heldu aurretik eta, laburki bada ere, 
hiztegigintzari begiratu azaleko bat eman nahi nioke eta, aski ezaguna den 
arren, Sarasolak hiztegigintzan egin duen lana ere gogoratuko dut gain-gai-
netik.

Hizkuntza-teknologiak lagun, hiztegigintzan aldaketa sakonak gertatu 
dira azken hamarkadan, bereziki corpus hizkuntzalaritzak eta corpusak us-
tiatzeko teknologiak lexikografia irauli egin dutela esan dezakegu. Ildo ho-
rretatik, Hanks-ek (2012) corpus hizkuntzalaritzaren iraultza nabarmentzen 

1 http://ixa.si.ehu.es/Ixa
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du. Espekulazioari corpusetako ebidentziek hartu diote aurrea eta, horrez 
gain, hiztegigintzaren parte handiena automatizatu egin da, formatu elektro-
nikoan landuko dira eta hortik eratorriko dira merkaturatuko diren hiztegiak 
ere, gehienetan formatu digitalean. Euskal Hiztegigintzan ari diren UZEI2 
eta Elhuyar3 kontuan hartzen baditugu, garbi ikus dezakegu horiek ere iraul-
tza horretan murgilduta daudela. Elhuyarrek hiztegien modernizazioan hartu 
duen bidea erakusten digu Leturiak (2013)4 eta, etorkizunari begira esaten di-
tuenak ekarriko ditut hona:

Orain arte landu ditugun mota horretako teknologia gehienek hiztegirako 
hitz eta terminoak eta haien ordainak erauzten zituzten corpusetatik; baina, 
horiez gain, hiztegi batek definizioak, adierak eta adibideak behar ditu. Bada, 
orain hasi gara horiek modu automatikoan lortzeko modua ere lantzen, hau 
da, hitz baten definizioak, adierak eta horietarako adibide egokiak testuetatik 
edota webetik automatikoki erauzten.

Prozesu horretan, hiztegiak egiteko moduari erreparatzen baldin badiogu, 
jauzi ikaragarria gertatu zen garai batean zapata-kutxetan gordetzen ziren fi-
txetatik, informazio hori ordenagailuen bidez lantzen hastearekin; nahiz eta 
hasiera batean, testu-prozesadore soilak baino ez erabili, ondoren, etorriko 
baitziren datu-baseak. Halaber, jauzi nabarmena gertatu zen corpusa hizte-
gien lehengai bihurtzen hasten denetik.

Laburbilduz, bi alde horiek lirateke azpimarragarri: batetik, hiztegiak 
egiteko moduak automatizatzea eta, bestetik, corpusa lehengai izatea hiz-
tegietako artikuluen informazioa hornitzeko, hala nola sarrerak, adibideak, 
definizioak eta abar. Ildo horretatik, uste dut Ibon Sarasolak hiztegigintzari 
ekiterakoan jorratu zituen zenbait gaik ere izan dutela eraginik euskal hizte-
gigintzaren modernizazio-prozesuan, besteak beste, honako hauek: hiztegia-
ren tamaina, hiztegi-sarreren hautaketa, corpusak ustiatzea adibideak horni-
tzeko eta definizioak lantzeko ereduak.

Hiztegigintzako lanetatik, Orotariko Euskal Hiztegia kontuan hartzen ba-
dugu, nolabait, Sarasolak5 berak «filologia industriala» deitu izan duen aroa-
ren sustatzaile dugu. Seguru asko, ingeniariaren buruak izan zuen eraginik 
hiztegigintzarekin lotutako hainbat gai antolatzeko: hiztegiaren tamaina, hiz-
tegi-sarreren hautaketa eta hiztegia aurrera eramateko beharrezkoak diren az-
piegiturari dagozkion beste hainbat gai (zenbat orrialde inprimatu eguneko, 
horretarako behar zen tresneria, eta abar).

2 http://www.uzei.com/igb-2/lexicon-and-dictionaries/
3 http://www.elhuyar.org/hizkuntza-zerbitzuak/es/Hiztegigintza-zerbitzuak
4 Igor Leturia, «Hiztegigintza Teknologiaz modernizatzen», ELHUYAR aldizkaria, [http://

zientzia.net/artikuluak/hiztegigintza-teknologiaz-modernizatzen/], 2013-10-10.
5 Ibon Sarasola. 2012. «Orotariko Euskal Hiztegia eta euskal hiztegigintza». Koldo Mitxe-

lena Katedraren III Biltzarra. [https://www.youtube.com/watch?v=zx5GjrlOufY&noredirect=1]
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Halaber, Azkaratek (2008), Sarasolak hiztegigintzari egin dizkion ekar-
penetatik lexikoa sistematizatzeko ahalegina nabarmentzen du:

Hau da, euskalkietako hitz-ondaretik abiatuta, batasunak nahitaezko duen 
sistematizazio eta mailakatze-lana da tradizioaren altxorrean Hiztegi Batuak 
dakarrena. Eta kontu honetan, hiztegigintza lan osoan bezala, ezinbestekoa 
da Ibon Sarasolaren lana aitortzea, bera izan zen eta Arantzazuko Biltzarra-
ren ondotik, Euskal Hiztegi Arauemailea lantzean lehenik eta Euskal Hizte-
giaren bidez ondoren, euskal lexikoaren itsaso zabala sistematizatu eta mai-
lak ezartzen behin eta berriz saiatu dena.

Definizioez den bezainbatean ere, (Alberdi et al 2008) lanean frogatzen 
dute Sarasolak atal horretan ere euskal lexikografiarako oinarri sendoak jarri 
zituela:

Apenas existe una tradición lexicográfica monolingüe vasca. Se puede 
decir que dicha tradición es muy reciente y que se asienta sobre las bases es-
tablecidas por Ibon Sarasola en su Euskal Hiztegia. Pues bien, en dicho dic-
cionario se fijan unas estrategias sintáctico-discursivas para la definición que 
se han probado adecuadas, y que, más allá de la lexicografía, entroncan per-
fectamente con la tradición escrita: una de las claves de dichas estrategias es 
el uso mesurado de estructuras apositivas para añadir especificaciones al nú-
cleo informativo (hiperónimo).

Sarrera gisa, Ibon Sarasolak hiztegigintzan jokatu duen rolaz zertzelada 
batzuk eman ondoren, hurrengo atalak honela egituratu ditut: lehenengoan, 
EHtik hizkuntzaren prozesamendurako informazio lexikala eskuratzeko zen-
bait lanen aipamena laburbilduta; bigarrenean, berriz, prozesamenduari be-
gira egindako lan horiek hiztegigintzari egin dizkioten zenbait ekarpen eta, 
ildo horretatik, hirugarren atala, corpusen eta hiztegien arteko interakzioaz 
dagoen eztabaidari eskaintzen diot; azkenik zenbait ondorio.

1. Euskal Hiztegia euskararen prozesamendurako oinarri

Literaturan hainbat aldiz aipaturiko «lengoaia naturalaren arloko zintzur-
gune estua» (Walker et al 1995), alegia lexikoiak ezagutza lexikalaz horni-
tzea izan da arazo nagusietariko bat Lengoaia Naturalaren Prozesamenduan 
(LNP). Izan ere, aplikazioek neurri errealeko eta erabilera desberdinetarako 
prestaturiko lexikoi konputazional erraldoiak behar dituzte. Arazo horri aurre 
egiteko, bi irtenbide nagusi jorratu ziren: 1) dauden baliabideak berrerabil-
tzea eta 2) baliabide berriak eraikitzea. Lehenengo bideari ekin zitzaion na-
gusiki 80. hamarkadan. Izan ere, hizkuntzalaritza konputazionalaren arloan, 
hedatuta zegoen hiztegiak helburu konputazionalarekin erabiltzea, bereziki, 
euskarri magnetikoan zeudenak (Machine Readable Dictionaries, MRD). 
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Izan ere, hiztegi horiek baliabide lexikal oparotzat hartzen ziren, lexikogra-
foen hainbat urtetako lanaren ondorioz informazio lexikal aberatsa zutela 
pentsatzen zen. Behar horri erantzuteko, IXA taldean askotariko baliabide le-
xikalak erabili izan dira (Artola 2004) eta, horien artean, hiztegien atalean, 
EH zertarako baliatu den ikusiko dugu.

1.1.  Euskararen Datu-Base Lexikala (EDBL) hiztegi-sarrera gehiagoz 
hornitzeko

Euskal hiztegigintzan, elebakarrean behintzat, iturri garrantzitsua izan 
da EH. IXAk euskara estandarrerako aplikazioak jomugan izanik eta, kon-
tuan harturik euskal hiztegi gehienek EHtik hartzen zituztela hiztegi-sarre-
rak behintzat; kontsentsu hori aprobetxatzea izan zen gure asmoa. Ondoren, 
Hiztegi Batuaren bidez (Euskaltzaindia 2000), Euskaltzaindiak ofizialtasuna 
eman dio batasun horri. Estandarizatutako hitz horiek ere EDBLn izango 
dute sarrerarik, noski. Halaber, beste hiztegi batzuk ere baliatu izan dira, hala 
nola Elhuyarren Hiztegia (Elhuyar 1998), Basque-Spanish/Spanish-Basque 
dictionary (Morris 1998), sinonimoen hiztegia (UZEI 1999). Bestelako hiz-
tegiez baliatzea beharrezkoa izan dugu, EHk literatur tradizioa oinarri duenez 
gero, askotan erabilera berriagoetan ageri diren hitzak jasotzen ez dituelako.

Bestalde, sarrera-hornitze horretan zuzentzaile-egiaztatzailearen edota 
analizatzaile morfologikoaren erabiltzaileek ere parte hartuko dute, bereziki, 
hutsuneak edota akatsak antzematen.

1.2. Euskal WordNet osatzeko

EuskalWordNet eta EHren arteko mapaketa edota bateratze bat egitea 
izan zen helburu, hau da, Euskal WordNet6 EHtik eratortzen diren erlazio le-
xiko-semantikoekin aberastea. Halaber, interpretazio semantikorako beha-
rrezkoak diren hainbat eta hainbat erlazio lexiko-semantiko txertatu ziren 
(adibidez garagardoa garagarrez egina dagoela, okinaren lanbidea ogia egitea 
dela, arrantza pertsonek —eta astoek— egiten dutela, eta abar.).

Horretarako, Euskal Wordneten adierak eta EHrenak lotuko dira. Oro 
har, lotura horiek bat batekin edota hainbat batekin izan dira; hainbat hain-
batekin, aldiz, ez da aurkitu. Izan ere, WordNeten egiten den adiera banaketa 
xeheagoa da. Edozein modutan, ez da harritzekoa bat ez etortze hori, izan 
ere, adiera-banaketa oso irristakorra da.

Bestalde, sarreren kasuan bezala, literatur tradizioan oinarritzeak daka-
rren gabezia dugu, zenbait adiera ez agertzearena alegia.

6 http://ixa2.si.ehu.es/mcr/
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1.3. Aditzen patroiak erauzteko adibideetatik

EHko aditzen adibideak aztertu ziren (Arriola et al 1999; Arriola 2000), 
aditzen oinarrizko azpikategorizazio-patroiak erauzteko xedearekin. Aditzen 
adibide guztiak analizatu ziren Constraint Grammar formalismoa (Karlsson 
et al 1995) euskararako murriztapen-gramatikaren bidez aplikatuta, baina 
gramatika horren bidez lortutako analisi sintaktikoak ez ziren izan behar be-
zain fidagarriak. Beraz, emaitza erdi-automatiko horiek ezin izan ziren ba-
liatu EDBL aberasteko edota analizatzailea hobetzeko. Hala ere, azaleko 
sintaxian egindako lan horrek erakutsi zuen zer atal sendotu behar ziren gra-
matika konputazionalean.

1.4. Erlazio lexiko-semantikoak erauzteko definizioetatik

EHtik eratorritako hiztegi ezagutza-basea eraikitzeko, hiztegiko defini-
zioak erdi-automatikoki analizatu ziren erlazio lexiko-semantikoak erauzteko 
(Agirre et al 2001). Analisi horien emaitzak EHren Ezagutza-basearen kon-
tzeptuak sailkatzeko atalean gorde ziren. EDBLren eta EHren Hiztegi Ezagu-
tza-basearen arteko erlazioak lexikoari buruzko informazio gramatikala eta 
semantikoa erabiltzeko aukera eskaintzen digu.

Laburbilduz, giza erabiltzaileari zuzenduriko hiztegia hainbat zeregineta-
rako baliatu izan da Hizkuntza Naturalaren Prozesamenduaren arloan. Emai-
tza horiek ikusita, esan dezakegu dauden baliabide lexikalak berrerabiltzea 
eta, hutsetik hasi ordez, existitzen dena aintzat hartzea hurbilpen egokia dela.

2. Euskal Hiztegia LNPren ikuspetigik aztertzearen zenbait ondorio

Aurreko atalean laburbildu ditugun LNPko zenbait lanetan, ikusi dugu 
hainbat informazio-mota eskuratu ahal izan zirela EHtik, beraz berrerabilga-
rria izan zen. Hala ere, beharbada, hutsune nabarmenenak aplikazioek eza-
gutu beharreko hainbat hitz edota adiera ez agertzearena izan zen. Gabe-
zia horiek berriro ere, pil-pilean dagoen corpusaren gaira eramango gaituzte 
3. atalean.

Artikuluen adibideez esate baterako, Arriola (2000) lanean lexikografoak 
hautaturiko adibideak egokitzat jotzen dira aditzen patroi sintaktikoak azter-
tzeko. Izan ere, corpusarekin alderatuta aztergai genuen aditza bertan aurki-
tuko genuen behintzat. Dena den, adibideen «egokitasunaz» hitz egiterakoan 
autore guztiak ez datoz bat, eta Arriola (2000) lanean bertan ere, nabaritzen 
da nolabaiteko kezka hori. Haatik, adibideen alde onak eta ez hain onak jaso-
tzen dira eta, EHko adibideez osaturikoa, corpus-eredu «bitxi» gisa aurkez-
ten du. Batetik, corpusetik atereak direlako eta, bestetik, lexikografoak auke-
ratzen dituelako. Bataren eta bestearen aldeak direla eta, maiztasuna ekarriko 
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dugu gogora. Izan ere, corpusek hiztegietako adibideek ez bezala, estatistika 
baliatzeko aukera ematen dutela aipatzen zen. Hala ere, lan hartan bezala, 
esango nuke kontua ez dela soilik estatistikoki esanguratsuak diren esaldien 
azterketa egitea. Esaldi guztiak lirateke interesgarri hizkuntzari buruzko eza-
gutza osatzeko, ez bakarrik maizen gertatzen direnak. Baina, aldiz, erabilera 
«jatorren» argudioak alde batera utzi behar direla iruditzen zait.

EHko zenbait atal errebisatu eta berraztertu ondoren, hiztegiak eta corpu-
sak konbinatzeko beharrari eutsiko nioke.

Edozein modutan, berrerabili ahal izateko ezinbesteko lehenbiziko urra-
tsa ekarriko dugu gogora lehendabizi, hiztegiaren prestatze-lana hain zuzen 
ere. Bereziki, EH erdi-automatikoki prozesatu ahal izateko eta informazioa 
eskuratu ahal izateko ezinbesteko urratsa izan zen. Hala ere, aldi berean, hiz-
tegigintzari edota lexikografoaren lanarekin zerikusia duten zenbait gai ere 
ezin aipatu gabe utzi. Izan ere, lexikografoak buruan zuen egitura azaleratze-
rakoan eta egitura horren adierazpidea formalizatzerakoan7 Arriolak (2000) 
garbi ikusten zuen hiztegigileari lana modu sistematikoagoan egiteko lagun-
tzak eskaini behar zitzaizkiola. Ildo horretatik, hiztegiak editatzeko inguru-
neak oso lagungarriak izango dira lexikografoak hiztegia modu errazean eta 
malguan eguneratzerako.

Bestalde, egitura-formalizatze horrek EHren bertsio elektronikoa (Arregi 
et al 2003, 2007) ahalbideratu zuen. Bertsio elektroniko horretan Hiztegi Ba-
tuko informazioa ere gehitu zen modu esplizituan. Baina, hiztegigileari be-
gira ez ezik, erabiltzaileari begira ere onurak ekarriko zituen bertsio elek-
tronikoa garatu zen. EHren bertsio elektroniko egituratu hori CD-ROMean, 
interneten edo testu-prozesadorean integra zitekeen. Halaber, hiztegi-kon-
tsulta aurreratuagoak jarri nahi ziren erabiltzailearen eskura, hiztegi-sarrera 
bateko eremu jakin bati buruz galdetu ahal izango zen, esate baterako. Tama-
lez, bertsio elektroniko hori prototipoan baino ez zen geratu.

3. Corpusak eta hiztegiak

Ezin uka daiteke, gaur egun, corpusa lexikografoaren ezinbesteko lana-
besa bilakatu denik. SEGen ere atarian,8 esate baterako, corpusen garrantzia 
azpimarratzen da, bai hiztegigintzari, bai hizkuntzalaritzari begira, oro har:

Hiztegiek informazio handia behar dute, hizkuntzaren erabileraren ingu-
ruko informazioa: hitzak, bai, sarrera egokiak aukeratzeko, baina hitzekin 
bakarrik ez da aski, hitzak beren testuinguruetan ikusi behar dira, ongi zehaz-
teko zer adierazi nahi duen hitz bakoitzak, nola interpretatu behar den sarrera 

7 EHren bertsio egituratua lortzeko, TEIko (Text Encoding Initiative) gida-lerroei jarraiki; 
SGML (Standard Generalized Markup Language) lengoaia estandarra erabiliko da.

8 Pello Salaburu (2011). [http://www.ehu.es/seg/hizt/6]
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bakoitza. Corpusek egiazko hizkuntza adibideak biltzen dituzte, eta ezinbes-
teko bihurtu dira hizkuntzaren zinezko erabilera aztertzeko.

COBUILD (Collins Birmingham University International Language Da-
tabase) taldeko lexikografoak izan ziren aitzindari corpus informatizatuak 
erabiltzen hiztegigintzan. Izan ere, Collins Cobuild Dictionary of English 
Language (1987) hiztegia egiteko, ingelesaren corpus (20 milioi) adierazga-
rria zorroztasunez aztertu zuten. COBUILD hiztegiaren lehen edizioaren sa-
rreran, Sinclair-ek maisuki adierazten du urrats horren garrantzia:

For the first time, a dictionary has been compiled by the thorough exami-
nation of a representative group of English texts, spoken and written, running 
to many millions or words. This means that in addition to all the tools of the 
conventional dictionary makers —wide reading and experience of English, 
other dictionaries and of course eyes and ears— this dictionary is based on 
hard, measurable evidence. No major uses are missed, and the number of 
times a use occurs has a strong influence on the way the entries are organ-
ized. Equally, the large group of texts, called the corpus, gives us reasonable 
grounds for omitting many uses and word-forms that do not occur in it. It is 
difficult for a conventional dictionary, in the absence of evidence, to decide 
what to leave out, and a lot of quite misleading information is thus preserved 
in the tradition of lexicography (Sinclair et al 1987: xv).

Aipamen horretatik, bi ezaugarri azpimarra nahi nituzke: batetik, corpus 
adierazgarria osatzearena eta, bestetik, neur daitezkeen ebidentzietan oinarri-
tzeko aukera. Bi gai horiek eztabaida iturri dira eta, helburuen arabera, iriz-
pideak moldatu egin izan dira. Hain zuzen ere, corpusen adierazgarritasunari 
dagokionez, Igone Zabalak (2013b)9 ere Sinclair maisuaren hitzak jasotzen 
ditu eta, horrez gain, corpus orekatuek bete beharreko irizpideak jorratzen 
ditu. Edozein modutan, Igone Zabalak dioen bezala, oso kontziente izan behar 
gara esku artean dugun corpusaren ezaugarriez datuak aztertzeko eta interpre-
tatzeko orduan. Hala ere, nik uste dut corpusen inguruan sortzen diren ezta-
baidagai edota aztergai horiek guztiek ez luketela ezkutatu behar corpusaren 
analisiak hizkuntzari buruz dugun ezagutza handitzen lagun diezagukeela.

Corpus hizkuntzalaritza diziplina beregaina den aldetik, alde askotariko 
gaiak biltzen ditu. Baina, horiek alde batera utzi eta, corpusen eta hiztegien 
arteko harremanari dagokionez, Igone Zabalak (2013a)10 berak esandakoak 
oso egokiak iruditzen zaizkit:

Hiztegien eta corpusen arteko harremana gurpil zoro baten modukoa 
da, zeren eta corpusak beharrezkoak baitira lan lexikografikoetarako baina, 
bestalde, hiztegiek eskaintzen dituzten informazioek eragin handia baitute 

 9 http://31eskutik.com/2013/04/01/corpusen-adierazgarritasuna/
10 http://31eskutik.com/2013/03/01/corpusak-eta-hiztegiak/
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kontsultak egiten dituzten hiztunek egingo dituzten erabileretan eta, azken 
finean, etorkizunean corpusetan aurkituko ditugun hitz, adiera eta erabile-
retan.

Gurpil-zoro hori dela eta, corpusaren eta hiztegiaren arteko interakzioari 
helduko diogu. Esate baterako, zenbait egileren arabera (Agirre et al 2006), 
hiztegiak hitzen adierak emateaz arduratzen dira, hitz hauen testuinguruez 
gehiegi arduratu gabe. Aldiz, corpusek hitzaren testuinguruari eta erabile-
rari buruzko informazioa eskaintzen digute. Horrela bada, bi baliabide hauen 
abantailei probetxu ateratzearren, hiztegiak eta corpusak elkarrekin erabiltzea 
proposatzen dute. Izan ere, hain garrantzitsua izanik corpusa, badira zenbait 
egile proposatzen dutenak corpusa bera ez ote den izango etorkizuneko hiz-
tegi (Alonso 2009). Ildo horretatik, corpusaren eta hiztegiaren arteko interak-
zioari gagozkiolarik, egokia iruditzen zait bereizketa hau: Kilgarriff (2005) 
lanean bi bide bereizten dira:

1) «poner el corpus en el diccionario» (PCED), que representa la ac-
tual Lexicografía basada en corpus; 2) «poner el diccionario en el corpus» 
(PDEC), que sería la defendida por los que codifican la información en el 
corpus, tal y como se hace en algunos trabajos de desambiguación semántica 
automática o en cualquier tarea de anotación de corpus que necesite informa-
ción léxica.

Gaur egun, PCED estrategia nagusi bada ere, oraindik badira proiektuak 
non corpusaren papera hizkuntzalariaren introspekzioaz murrizten duten:

Por esta razón, este diccionario se reclama como perteneciente a un tipo 
de lingüística con corpus (frente a lingüística de corpus): «una lingüística en 
la que el corpus está al servicio del investigador, de forma que los datos en-
contrados se filtran por su introspección, se evalúan y se completan con otros 
que el corpus no proporciona, pero que la introspección considera naturales» 
(Bosque 2004: CLIX).

Baina, eztabaida hori gainditze aldera, zenbait autorek proposatzen dute 
corpusa bera dela hiztegi edo etorkizuneko hiztegi, behintzat (Abaitua 2006). 
Alegia, corpusa ez litzateke besterik gabe hiztegia egiten laguntzeko tresna, 
baizik eta corpusak berak hiztegi gisa jokatuko luke. Corpusen eta hiztegien 
arteko lotura hori indartu zuenetariko aintzindari Sinclair dugu, horrela, The 
Dictionary of the Future delako hitzaldian, Sinclair-ek hiztegia corpuserako 
sarbide-interfaz gisa hartzen du: a device through which the user will ob-
serve the living language (Sinclair 1987).

Corpusak hiztegi gisa erabiltzeak hitzak erabilera bizian kontsultatzeko 
aukerak emango dizkio erabiltzaileari. Jakina, horretarako, ezinbestekoa 
izango da corpusak informazio linguistikoarekin etiketatzea eta corpus ho-
riek kontsultatzeko tresnak garatzea. Corpusak linguistikoki etiketatzeak 
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izugarrizko garrantzia du. Etiketatze-lanek aurrera egiten dute laguntza in-
formatikoei esker, baina hala eta guztiz ere, eskuzko lan-zama oraindik 
ikaragarria da. Beraz, corpusak eguneratu eta kontsultagai jartzeak kostu 
handiak izango ditu eta, erabat eskuz egitea ezinezkotzat jotzen dute (Vou-
tilainen et al 2012).

Bestalde, corpusekin batera, corpus horiek ustiatzeko eta kontsultatzeko 
tresnek berebiziko garrantzia dute. Lexikografoen lanari dagokionez, lan ho-
rretan LNP arloaren ekarpena bereziki, esan daiteke lehen lexikografoek es-
kuz egin beharreko zenbait lan konputagailuari ematea izan dela. Hala ere, 
hiztegiak egiteko moduak erabat irauli diren une honetan, badira zenbait gal-
dera lexikografoen etorkizunaz ere:

Will mechanization lead to lexicographers becoming deskilled? is there 
still a role for informed human judgement? have I been colluding in a proc-
ess that will lead to my own redundancy? and so on. (Rundell 2009)

Zer rol jokatuko duten lexikografoek ez dago argi, baina hori hurrengo 
lan baterako utziko dugu.

4. Zenbait ondorio

Lan honetan, Euskal Hiztegiaren gainean hizkuntzaren prozesamendua-
ren ikuspegitik egindako zenbait lan laburbildu ditugu. Lan horiek hizkun-
tzaren prozesamenduan ez ezik, hiztegigintzan ere izan zuten eraginik. Egin-
dakoa laburbildu ondoren, gainetik bada ere, corpusen eta hiztegien arteko 
interakzioari heldu diogu. Interakzio horiek hainbat ikuspuntutatik azter dai-
tezke, baina uste dut biak ala biak beharrezko izango ditugula etorkizunean 
ere. Beraz, kontua ez litzateke zein gailendu, baizik eta batak bestea elika-
tzea eta, elikatze horretatik biak aberastea.

Bukatzeko, esan beharra daukat aurkezturiko hurbilpenak modu sakona-
goan beharko liratekeela aztertu. Azken eginkizun hau etorkizunerako lanen 
artean sartuko litzateke.
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Euskal adjektiboen sailkapena gramatika sortzailearen 
ikuspegitik

Iñigo Arteatx
Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskola (BAM)

Laburpena
Orrialde hauetan zehar, euskarazko adjektiboen sailkapena egingo dut, 
haien argumentu-sarean oinarrituta, eta bereziki, menpeko egitura konple-
xuei erreparatuta. Berton, defendatuko dut euskarazko adjektibo gehienek 
argumentu bakarra hartzen dutela, tough-egiturek barne, eta abil motako 
zenbait adjektibo direla argumentu biko sarea izan dezaketenak. Horreta-
rako, Stowellen (1991) sailkapena hartuko dut oinarri, eta hasieran eman-
dako egiturak sailkapen horretara egokituko ditut, arreta berezia eskainita 
abil eta erraz motako adjektiboei.

0. Sarrera*1

Euskarazko adjektiboen artean, batzuek argumentu bakarrari egiten diote 
lekua, eta ez dute menpeko egiturarik onartzen. Beste batzuek, aldiz, aukeran 
dute bigarren argumentua eta beste batzuen kasuan, ezinbestekoak dira argu-
mentu biak:

(1) a. Jon argala da (*kantatzen).
 b. Miren argiegia da (horrelakoak sinesteko).
 c. {Liburu hori / irizpide zuzenak erabiltzea} garrantzitsua da.
 d. Gure aitona abila zen (eguraldia iragartzen).
 e. Jon erraza da *(konbentzitzen).

Ondoko ataletan, adjektiboak sailkatzeko Stowellen (1991) proposamena 
aztertu ondoren, eta Egurenek (2007) iradokitako eredua erabilita, adjekti-
boen argumentu-sarean oinarritutako deskribaketa proposatuko dut.

* Ikerketa hau Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) delakoaren FFI2013-
46907-P ikerketa-proiektuaren barruan egin da. Eskerrak eman nahi dizkiet Xabier Artiagoitiari eta 
Beatriz Fernándezi, egindako ohar eta iradokizunengatik. Lan honetan erabiliko ditudan laburdu-
rak honakoak dira: A-Aditza; Adj-Adjektiboa; bet-betegarria; Dnb-Denbora; D-Determinatzailea; 
espez- espezifikatzailea; I-Izena; Konp-Konpementatzailea; Op-Operatzailea; Pred-Predikazioa.
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1. Stowellen (1991) sailkapena

Stowellek (1991), adjektibo sintagmen argumentuak aztertzean, pro-
posamen interesgarri bat eskaintzen digu; bertan, bestelako irizpide ba-
tzuen arabera zehaztutako hiru multzotan sailkatzen ditu adjektiboak. 
Lehenengo multzoan, gertaera-argumenturik onartzen ez duten adjekti-
boak ditugu (tall, rich...). Bigarren multzoan, argumentu sentikorra (sen-
tient argument) eta gertaera-argumentua onartzen dituzten adjektiboak bil-
tzen ditu (clever, mean...). Stowellek (1991: 106) MP (mental property) 
adjektiboak deritze adjektibo horiei.1 Azkenik, argumentu sentikorra eta 
gertaera-argumentua har ditzaketen adjektiboak ditugu, baina ez biak aldi 
berean (important...):

(2) a. *Touching the ceiling was tall (of John). (Stowellen (15a))
 b. Punishing the dog was clever/mean (of Bill). (Stowellen (14a))
 c. Bill was important (*to win the election).

Saia gaitezen (1) multzoko adjektiboak Stowellen sailkapenera egoki-
tzen. Duda barik, gure lehenengo multzoak —(1a) motako adjektiboak— bat 
egiten du Stowellen lehenengo multzoarekin. Bigarren multzoan sailkatu du-
gun (1b) adibideko argiegia adjektiboari dagokionez, lehen begiratuan, ema-
ten du Stowellen bigarren multzoan kokatu beharko genukeela. Hala ere, 
berehala antzematen dugu badirela arrazoiak pentsatzeko menpeko egitura 
adjunktu gisa atxikitzen zaiola egiturari, ez argumentu gisa, NZ-hitzaren ate-
ratzea gardena ez den neurrian:

(3) *Zerj da Mireni argiegia [PROi zerj sinesteko]?

Halako adibideak azterketatik kanpo uzteko beste arrazoi bat izan daiteke 
adjektiboa bera ez dela menpeko egitura hautatzen duena, Graduatzaile kate-
goria funtzionala baizik (Contreras 1993: 6).2 Proposamen hori berrestera da-
tor (1a) multzoan kokatuko genukeen edozein adjektibo egokitu ahal izatea 
(1b) adibideko egituretara, testuinguru egokia emanez gero:

(4) Jon argalegia da sumoan aritzeko.

1 Hark proposatzen duen definizioaren arabera, multzo hori osatzen duten adjektiboek giza 
argumentua (edo argumentu sentikorra) eta perpaus argumentua (gaia) hautatzen dituzte. Ikusiko 
dugun legez, definizio horren barruan biltzen diren adjektiboek ez dute denek berdin jokatzen.

2 Egia da (1b)koa bezalako perpausetan graduatzailea ez dela ezinbestekoa (Miren argia da 
horrelakoak sinesteko); hala ere, esanahiak bat egiten du (3) adibidekoarenarekin; hortik ondo-
riozta dezakegu posible dela aipatutako Graduatzaile Sintagmaren burua ez gauzatzea fonetikoki 
(gradº = -egi, lar, sobera, Ø).
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Horrek iradokitzen du (1b) adibidekoa bezalako adjektiboak (1a) adibi-
dekoaren parekoak direla, funtsean, eta arestian aurkeztutako sailkapena bir-
formulatzera behartzen gaitu, adjektibo mota biak talde bakarrean elkartuz.

Hirugarrenik, (1c) adibideko garrantzitsu dugu. Stowelli jarraituz, hiru-
garren multzoan kokatuko dugu adjektibo hau, gertaera-argumentua edo ar-
gumentu soila, bietako bat, hauta dezaketen adjektiboen eredu gisa:3

(5) {Jakiak ondo aurkeztea / itxura / Miren} oso garrantzitsua da.

Aurrera eginez, (1d) adibideko abil Stowellen bigarren taldean —MP-
adjektiboen artean— kokatu beharko genuke, giza argumentua eta gertaera-
argumentua bildu baititzake aldi berean, egileak berak eskaintzen dituen ad-
jektiboek bezala (clever, mean, farsighted, imprudent).

(6) a. Jon abila/zentzuzkoa/ankerra (izan) zen txakurra zigortzen.
 b.  Miren abila/zuhurra/zentzugabea (izan) zen lasterketetan izena 

ematen.

Bestalde, eta Stowellek berak (1991: 110) zehazten duen moduan, MP-
adjektiboek ezaugarri fisikoak zehazten dituztenek bezala joka dezakete; 
alegia, (1a) adibidekoek bezala —eta ikusi berri dugunez, garrantzitsu eta 
pareko adjektiboek bezala—. Kasu honetan ere, gertaera-argumentua edo ar-
gumentu soila hauta dezakete:4

(7) a.  {Jon / ebazpena / txakurra zigortzea} zentzuzkoa/ankerra izan 
zen.

 b.  {Miren / erabakia /lasterketan izena ematea} zuhurra/zentzuga-
bea izan zen.

Nolanahi ere, hartu kontuan argumentu soila eta gertaera-argumentua, 
biak batera, hartzen dituztenean, argumentu soilak borondatea islatzeko gai-
tasuna izan behar duela —Stowellen terminologia erabilita, argumentu senti-
korra izan behar duela esango dut neuk ere—:

(8) {Jon / *tximista} beldurgarria zen zure lagunak izutzen.

3 Ikusita itxura, ura, etab. bezalakoak ere ager dakizkigukeela testuinguru honetan, uko egin 
diot argumentu sentikorra terminoa erabiltzeari, argitasunaren mesedetan.

4 Kasu honetan, gertaera-argumentuak borondatezko ekintza islatu behar du. Irizpide horre-
tan oinarrituta, borondatea islatzen ez duten gertaera-argumentuek perpaus ezgramatikalak era-
tuko dituzte:

a. *[Euria egitea] zuhurra izan zen, lehorte garai hartan.
b. *[Hankaz gora erortzea] arduragabea izan zen (azken puntuazioari begira).
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Laburbilduz, alai, zahar, garai, irlandar... bezalako adjektiboek argu-
mentu bakarra jasotzen dute, eta ez da gertaera-argumentua izaten (argu-
mentu soila). Aldiz, zentzuzko, anker, zuhur... bezalakoek argumentu soila 
edo gertaera-argumentua bil dezakete, eta biak batera, baldin eta argumentu 
soila sentikorra bada. Abil bezalako adjektiboak ere multzo honetan sartzen 
dira. Garrantzitsua bezalako adjektiboek ere argumentu soila edo gertaera-
argumentua bil dezakete.

Argumentu-kopurua hartuta irizpide gisa, batetik, argumentu bakarra har 
dezaketenak ditugu; hor, alai motakoak eta garrantzitsu bezalakoak sartzen 
dira. Bestetik, argumentu bi izan dezaketenak ditugu; abil bezalakoak, hain 
zuzen ere. Lehenengoetan, subjektu-posizioa betetzen duen argumentua [es-
pez predº] posizioan txertatzen zaio egiturari, eta adjektiboa [osag predº], 
Egurenek (2007) proposatutako ereduaren bidetik:

(9) [AS [A’ [PredS DS [Pred’ AdjS Predº]]]]

Baina zein da abil motako adjektiboak biltzen dituzten perpausen egi-
tura? Kontuan izanik perpaus nagusiko subjektua eta menpekoa indizekideak 
direla, zertan oinarritzen da haien arteko harremana? Benetan hartzen ditu 
argumentu bi abil adjektiboak, ala argumentu bakarra (gertaera-argumentua) 
atxikitzen zaio egiturari, subjektu nagusia mugimendu bidez eratorriz? Eta 
zein da erraz motako adjektiboen argumentu-sarea? Nola uztartzen da argu-
mentu-sare hori subjektu nagusiaren eta menpeko objektuaren arteko indize-
kidetasunarekin?

2. Jon abila da (konbentzitzen) vs Jon erraza da *(konbentzitzen)

Hona hemen errepikatuta (1) multzoko azken bi adibideak. Abil adjek-
tiboarekin batera, iaio, dorpe, baldar, on, txar, bizi, motel, aspergarri, ne-
kagarri, gogaikarri, barregarri, beldurgarri, famatu... bezalako adjektiboak 
sailka ditzakegu. Erraz bezalako adjektiboak —ingelesezko tough egiturei 
dagozkienak— dira, bestalde, arreta gehien piztu dutenak, haien egitura ar-
gitzeko helburuarekin (beste askoren artean, Lees 1960; Rosenbaum 1967; 
Postal & Ross 1971; Akmajian 1972; Lasnik & Fiengo 1974; D’Introno 
1979, 2001; Chomsky 1981; Goenaga 1982, 1984, 1985; Contreras 1993; 
Kim 1995; Artiagoitia 2003; Anderson 2005; Arteatx 2011). Gutxi batzuk 
baino ezin dizkiegu gehitu, hala ere, Goenagak (1984, 1985) eta Artiagoitiak 
(2003) eginiko deskribaketetan ageri direnei (zail, neke, gaitz, erraz): nekez, 
neketsu, arin, astun...5

5 Badirudi erraz motako egituren erabilera mendebaldeko eta erdialdeko euskarara mugatzen 
dela (Artiagoitia 2003: 687).
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(10) a. Gure aitona abila zen (eguraldia iragartzen).
 b. Jon erraza da *(konbentzitzen).

Lehen begiratutik, alde nabarmenak antzematen ditugu, adibide bate-
tik bestera. Hasteko, menpeko egituraren ezinbestekotasuna dugu erraz mo-
tako perpausetan, abil motakoetan ez bezala.6 Bigarren aldea perpaus nagu-
siko subjektuak menpeko egituran betetzen duen rolean aurkitzen dugu: abil 
bezalako adjektiboak biltzen dituzten perpausen kasuan, subjektua menpeko 
subjektuaren indizekidea da; erraz motakoak biltzen dituztenetan, subjektu 
nagusia menpeko objektuaren indizekidea da:7

(11) a. Mireni abila da [ei e orrazten].
 b. *Mireni abila da [PRO ei orrazten].8
 c. *Joni erraza da [ei e konbentzitzen].
 d. Joni erraza da [PRO ei konbentzitzen].

Chomskyk (1970:188-189) beste bereizketa bat ere proposatzen digu: abil 
motako adjektiboekin lotutako egiturek nominalizaziorako bide ematen dute:

(12) a. Jon abila da konbentzitzen.
 b. Jonen abilidadea konbentzitzen.

Erraz motako adjektiboekin lotzen diren egiturek, berriz, ez dute aukera 
hori eskaintzen; ez, behintzat, esanahia aldatu barik. Horrela, ondoko adi-
bidean ikusten dugun erraztasuna izenak Jonek berak inor konbentzitzeko 
duen erraztasunari egiten dio erreferentzia, eta ez alderantziz:

(13) a. Jon erraza da konbentzitzen.
 b. #Jonen erraztasuna konbentzitzen.

6 Egia da posible dela menpeko egiturarik gabeko erraz motako perpausak eraikitzea, eta 
hainbat egilek erabili izan dituzte halako adibideak erraz motako adjektiboek θ-rolak esleitzen 
dituztela frogatzeko (Wilder 1991; Hornstein 2001). Bestalde, halako egituretan menpeko egi-
tura inplizitua dela defendatu izan dute zenbaitek (Kim 1995; Comrie & Matthews 1990; Hicks 
2009), eta menpeko egiturarik ez agertzeko aukera isildutako eduki hori berreskuratzeko aukera-
rekin lotu (Comrie & Matthews 1990; Hicks 2009). Berreskuragarritasunaren auzia guztiz argia 
ez den arren (Arteatx 2011: 172), adibideak oso mugatuak izanik, baiezta daiteke, Hicksek (2009) 
bezala, menpeko egitura beharrezkoa dela.

7 Dena dela, bada salbuespenik; esate baterako, astun adjektiboak menpeko egiturako sub-
jektuari zein objektuari egin diezaieke erreferentzia:

a. Jon astuna da bere istorioak kontatzen. / Liburu hori astuna da irakurtzen.
b. Mediku hori txarra da gaixotasunak sendatzen. / Gaixotasun horiek txarrak dira senda-

tzen.
Jokabide hori adjektiboak adiera bat baino gehiago izatearekin lot dezakegu.
8 PRO arbitrarioa irudikatzeko, indizerik gabeko PRO erabiliko dut, Chomskyri (1981: 192) 

jarraituz.
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Perpaus nagusiko subjektuaren eta menpeko egituraren arteko harreman 
hori ezin da azaldu hautapen semantiko hutsean oinarrituta; beraz, ondo-
rengo ataletan, haien egitura deskribatzen ahaleginduko naiz, eta bide batez, 
argitzen zein den erraz motako adjektiboen lekua aurreko atalean aurkeztu-
tako sailkapenean.

2.1. Abil motako adjektiboak

Egurenek (2007) proposatutako azterbidera itzulita, eta lehenengo atala-
ren amaieran aurkeztutako zalantza bati atzera helduz, badirudi aukera bi di-
tugula abil motako adjektibodun perpausak azaltzeko: bata, igoeran oinarri-
tuta; bestea, kontrolean oinarrituta:

(14) a. Joni [PredS Joni [Pred’ [PROi e konbentzitzen] abila]] da.
 b. Joni [PredS Joni [Pred’ [Joni e konbentzitzen] abila]] da.

Baina, ondoko adibideek erakusten duten moduan, perpaus nagusiko pre-
dikatzaileak murrizketak ezartzen dizkio subjektuari:

(15) a. #Mahaia abila da (...-tzen).
 b. #Harria trebea da (...-tzen).

Murrizketa horiek argi erakusten dute argumentua perpaus nagusian txer-
tatzen dela, eta beraz, kontrolean oinarritzen dutela menpeko subjektuare-
kiko harremana, (14a) adibidean proposatutako bidetik. Bestalde, menpeko 
PRO argumentua jasotzen duen egitura minimoa Denbora Sintagma izanik 
(Bošković 1995, 1996, 1997; Ormazabal 1995; San Martin 2002), honela be-
rridatziko dugu (14a) adibideko egitura:

(16) Joni [PredS Joni [Pred’ [AdjS [DnbS PROi e konbentzitzen] abil] -a]] da.

Egitura horietan, adjektiboak argumentu bi hartzen ditu: bata, menpeko 
subjektuaren aitzindaria, Predikazio Sintagmaren espezifikatzailean atxiki-
tzen zaiona egiturari; bestea, menpeko egitura bera, AdjS-ren osagarri posi-
zioan. Hala ere, posible da, esan dudan moduan, abil motako adjektiboek ar-
gumentu bakarra hartzea:

(17) Miren abila da.

Kasu horretan, abil adjektiboak alai adjektiboaren egitura bera izango 
du, argumentuen kopuruaren eta banaketaren aldetik. Edonola ere, hauxe da, 
orain arte ikusi ditugun egituretan, argumentu bi har ditzakeen bakarra.
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2.2. Erraz motako adjektiboak

Erraz motako egituretan gehien aztertu den perpaus mota (1e) adibide-
koa dugu, hemen errepikatuta:

(18) Jon erraza da konbentzitzen.

Mota honetako perpausen egitura azaltzeko, arestian erabilitako Egure-
nen eredua Hicksen (2003, 2009) proposamenarekin uztartuko dut. Propo-
samen horren arabera, (18) adibideko Jon subjektu nagusia menpeko egi-
turan txertatzen da, [DS [IS [DS Jon] Op]] bezalako egitura baten barruan.9 
Ondoren, menpeko konpº buruak Op operatzailea erakartzen du, bere tasu-
nak asetzeko; baina erakartze-mugimendu horretan, DS konplexu osoa mu-
gitzen da [espez, konpº] posiziora, eta hartara, Chomskyren (2000, 2001) 
fasedun ereduaren bidetik, menpeko Jon sintagma eskuragarri dago, per-
paus nagusiko [espez, predº] posiziora mugitzeko, eta handik, [espez, dnbº] 
posiziora:

(19) DnbS

Joni      …

PredS           A

DS     Pred'       <izan>

<Jon>i    Adj-S   Pred

KonpS     <erraz>    erraz -a

[DS <Jon>i  Op]
i
                 …

DnbS

PRO       …

<DS>i konbentzitzen

Ikus daitekeen moduan, badago subjektu bat perpaus nagusian, menpeko 
objektuaren indizekide dena, eta ondorioz, ezin duena kontrol-harremanik 
eraiki menpeko subjektuarekiko. Ildo beretik, menpeko objektuarekiko indi-
zekidetasun horrek beharrezko egiten du menpeko egitura iragankorra izatea, 

9 Hicksen proposamenaren eta Kaynerenaren (2002) arteko aldeei buruz, ikusi Hicks (2009: 
15).
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D’Intronok (1979: 137) dioen legez (interpretazio bikoitza izan dezaketen 
aditzen kasuan, irakurketa iragankorra baino ez da posible):

(20) a. *Mireni erraza da etortzen.
 b. Joni erraza da [PRO ei aspertzen/nekatzen].
 c. *Joni erraza da [ei aspertzen/nekatzen].

Azterbide horren arabera, lehen begiratuan argumentu biko adjektibo ba-
ten aurrean gaudela eman dezakeen arren, erraz motako adjektiboak argu-
mentu bakarreko egiturak dira, alai bezalako adjektiboak bezala.10 Egitura 
hori bistakoagoa da erraz motako beste egitura batzuetan; horietan, perpaus 
nagusiak ez du ageriko subjekturik agertzen, Goenagak (1985: 511) eta Artia-
goitiak (2003: 687) deskribatu izan duten moduan. Kasu honetan, menpeko 
egitura iragangaitza izan daiteke, Goenagak (1982: 635) nabarmendu duenez:

(21) Zaila da hortik pasatzen.

Egia da oso antzekoak direla adibide horiek eta -t(z)ea nominalizazioa-
rekin eratutakoak. Hori dela eta, arrazoizkoa litzateke pentsatzea egitura ho-
rietan -t(z)en morfema -t(z)ea morfema nominalizatzailearen nolabaiteko al-
daera izan daitekeela. Hala ere, -t(z)ea morfemadun nominalizazioetan ez 
bezala, -t(z)en morfemadun egituretan menpeko ageriko subjektuaren gai-
neko murrizketa daukagu; ezaugarri hori bera nahikoa dugu egitura biren au-
rrean gaudela esateko:

(22) a. Zaila da {Jonek/inork} astean bost liburu irakurtzea.
 b. Zaila da (*Jonek/*inork) astean bost liburu irakurtzen.

Menpeko egituran subjektu arbitrarioa izanik, eta egitura garatuagoa da-
goela iradokitzen duen beste elementurik ezean —alderatu (19)ko egitura-
rekin—, ondoriozta dezakegu DnbS dugula menpeko islapen gorena, (22b) 
bezalako perpausen kasuan. Perpaus nagusiko subjektu-posizioan, berriz, 
izenordain betegarri isila dugu, menpeko egiturarekiko indizekide izango 
dena, eta Artiagoitiak (2001a, 2001b) irudi eta eman aditzen azterketarako 
proposatu izan duena jada:

(23) [DnbS probet-i... [PredS [DnbS PRO hortik pasatzen]i zaila] da].

10 Irudi eta eman bezalako aditzekin osatutako perpaus kopulatiboetan ere argumentu bat 
baino gehiago dugula eman dezake; aditz horiek aukera ematen dute -t(z)en morfemadun egiturak 
txertatzeko, nahiz eta lehenengo multzoan sailkatutako adjektiboak izan:

(iii) Jonek sukaldaria ematen du arraina prestatzen.
Alabaina, -t(z)en morfemadun egitura horiek ez dira zuzenean lotzen Adjektibo Sintagmaren 

argumentu-sarearekin (Arteatx 2011: 130).
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Antzera azal ditzakegu bistakoa, agerikoa, ukaezina… bezalako adjekti-
boak ere (nominalizazioen kasuan bezala, KonpS izanik menpeko egituraren 
islapen nagusia):

(24) Ukaezina da [zuek lan handia egin duzuela].

Erraz motako adjektiboetara itzulita, ondoko adibideetan ikusten den 
moduan, posible da indizekidetasun-harremana ezartzea menpeko subjek-
tuaren eta perpaus nagusiko subjektuaren edota argumentu datibo baten 
artean (25b).11 Kasu horietan, ez dagoenez menpeko objektuarekiko indi-
zekidetasun-harremanik, litekeena da menpeko egitura iragangaitza izatea 
ere:

(25) a.  Zuki erraz duzu {[DnbS PROi jai hartzen]/[DnbS PROi hortik pasa-
tzen]}.

 b.  Zurii erraz zaizu {[DnbS PROi jai hartzen]/[DnbS PROi hortik pasa-
tzen]}.

Perpaus nagusiko subjektuaren gaineko murrizketek argi erakusten dute 
subjektu hori perpaus nagusian atxikitzen zaiola egiturari, eta ondorioz, men-
peko subjektuarekiko kontrol-harremana ezartzen duela:

(26) *Harriak zail du ...-t(z)en.

Hala ere, perpaus horietan, perpaus nagusiko subjektua ez zaio atxikitzen 
egiturari adjektiboaren argumentu gisa, aditz nagusiaren argumentu gisa bai-
zik. Hortaz, perpaus horiek eskainitako datuek ez diote eragiten hemen azter-
gai dugun adjektiboen argumentu-egiturari.12 Izatez, adjektiboaren argumen-
tu-sarean parte hartzen duen elementu bakarra -t(z)en morfemadun perpaus 
jokatugabea da, (21) adibidean bezala.

3. Laburbilduz

Ikusitakoan oinarrituta, esan dezakegu euskarazko adjektibo gehienek ar-
gumentu bakarra har dezaketela. Horien artean ditugu argumentu soila har-

11 Goenagak (1985) zalantzazkotzat jotzen du halako adibideen gramatikaltasuna; onartu 
beharrean nago niri neuri arrotz egiten zaizkidala datibodun adibideak, baina ergatibodunak era-
bat onargarriak iruditzen zaizkit.

12 Antzeko kasua dugu perpaus nagusian argumentu datiboa edota -rentzat Postposizio Sin-
tagma jasotzen dutenena. Halako adibideek ingelesez aurkitzen ditugun beste batzuen pareko 
ematen dute:

(iv) For Bill, this problem is too abstract to solve.   (Lasnik eta Fiengo 1977:538)
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tzen duten adjektiboak: urdin, berri, zuberoar, eta antzekoak. Horiez gain, 
argumentu soila edo gertaera-argumentua hartzen duten adjektiboak ere mul-
tzo honetan daude: zentzuzko, anker, zuhur, ukaezin, bistako bezalakoak. Az-
kenik, gertaera-argumentua hartzen duten adjektiboak (erraz, zail, etab.) ere 
talde honen parte dira. Aldiz, abil motako adjektiboek baino ez dute argu-
mentu bat baino gehiago hartzeko gaitasuna.
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Euskal lexikografia: kodetzetik garatzera

Miren Azkarate
UPV/EHU

Laburpena
Hizkuntza baten aldaera estandarra lantzeko beharrezkoak diren bi urra-
tsen, kodetzearen eta kode horren garapenaren argitan aztertuko dira arti-
kulu honetan Euskal Lexikografiako lan nagusiak. Kontuan harturik azken 
berrogeita hamar urte hauetan sortu eta landu dugula euskara estandarra, 
euskara batua, estandarraren bila dabiltzan hiztegitzat har ditzakegu 1968 
artekoak eta aldaera estandar horretako hitz egokiak hautatzeko nolako 
irizpideak erabili dituzten ikusiko dugu. Orotariko Euskal Hiztegia eta Hiz-
tegi Batua hartuko ditugu mugarritzat, eta estandarrerako kodearen gara-
pen moduan aztertuko ditugu Ibon Sarasola hiztegigileak EHUko Euskara 
Institutuaren barruan eginiko lanak. Estandarraren bila dabilen hizte-
gigintzatik heldutasunera heldu den hiztegigintzara arteko ibilbidea da, 
beste modu batean esanda, artikulu honen edukia.

0. Sarrera*1

Oso zaila da, ezinezkoa ez esatearren, Ibon Sarasolaren izena eta bere 
ibilbide akademikoa euskal hiztegigintzarekin ez lotzea. Batetik, ugariak di-
relako Sarasolak berak XVI. mendetik aurrerako hiztegigileez eginiko iker-
ketak eta argitaratutako lanak; hor ikus daiteke zenbaterainokoa den eus-
kal lexikografiari dagokionez Sarasola ikertzailearen maisutasuna. Bestetik, 
ikertzaile teoriko ez ezik, hiztegigile ere badelako, ondoko lerroetan ikusiko 
dugun bezala, Mitxelenaren gidaritzapean lehenik eta bera bakarrik ondoren, 
euskal hiztegigintzako lan nagusien ardura izan duena.

Ohikoa da hiztegiak irizpide baten edo bestearen arabera sailkatzea eta, 
hala, ezagunak zaizkigu hiztegi elebakarrak, hiztegi elebidunak, entziklope-
diak, hiztegi historikoak, etimologikoak, etab. Zgustak (1989), ordea, hiz-
kuntza jakin baten aldaera estandarrean izandako eragina hartzen du irizpi-

* Emaitza hauetara ekarri gaituen ikerlan honek Europar Batasunaren ikerketarako, teknolo-
gia garatu eta erakusteko Zazpigarren Esparru Programaren laguntza jaso du 613465 diru-lagun-
tza hitzarmenaren bitartez. Halaber, Eusko Jaurlaritza-IT665-13 programaren bidezko finantzia-
zioa ere izan du lan honek.
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detzat, eta irizpide horren argitan aztertuko ditugu gure lexikografiako lanak. 
Ikuspegi honetatik, lau motatan sailkatu zituen hiztegiak Zgustak (1989): es-
tandar-sortzaileak —estandar idatzia sortzea helburu dutenak—; moderni-
zatzaileak —estandarra modernizatzea helburu dutenak—; arkaizatzaileak 
—estandarrerako aldaketak gerarazteaz gain, atzera egin eta forma eta esa-
nahi zaharkituak sartzeko ahalegina egiten dutenak—; eta estandar-deskriba-
tzaileak —estandar jakin bateko lexikoa deskribatu eta argitzen dutenak—; 
nahiz Zgustak berak argitzen duen hiztegi gehienak mistoak direla. Zergatik 
aukeratu dugu irizpide hau, hiztegiak eta estandarra elkartzen dituena? Hiz-
kuntza gutxitu bateko hiztegigintzaz ari garelako, azken batean; aldaera es-
tandarrerako lehen pausoak 1968an1 eman dituen hizkuntza batez. Estandarra 
finkatzeaz ari garela, gogoan izan behar dugu hizkuntza baten aldaera estan-
darrak bi urrats, bi motatako zereginak eskatzen dituela: norma edo araua ko-
detzea (codification) eta, ondoren, kodea, estandarrerako hautatu den aldaera 
hori osatu eta garatzea (elaboration), etengabe aldatu eta modernizatzen den 
gizartean edozein alorretan erabili ahal izateko. Kodetzeak grafia bat auke-
ratzea (graphization), gramatikaren arauak zehaztea (grammatication) eta 
lexiko egokia hautatzea (lexication) dakar berarekin; horrexegatik, ortogra-
fia, gramatika eta hiztegi preskriptiboak izaten dira kodetzetik sortzen diren 
ohiko produktuak. Baina oinarrizko kode hori ezarri ondoren, etengabeko 
lantzea eskatzen du edozein hizkuntzak; besteak beste, terminologia auziei 
edo estilo desberdinen ingurukoei erantzun egokia emateko ahalegina (Hau-
gen 1983). Hiru atal nagusi bereiziko ditugu, beraz, euskal hiztegiak azter-
tzean. Lehen partean, lexikazioa helburu izan duten hiztegiak, estandarrerako 
hitz egokiak biltzeko ahalegina egin dutenak; zein irizpideren arabera egin 
duten hitz egokien hautua.2 Kodea ezartzeari eskainiko diogu bigarren par-
tea; hau da, Orotariko Euskal Hiztegiari eta Hiztegi Batuari. Eta, azkenik, 
kode lexikoa garatzen ari diren modu askotako hiztegiei; bereziki Ibon Sa-
rasolak XXI. mendeko testuetatik abiatuta garatu dituen Hiztegi Batua Euskal 
Prosan, Egungo Euskararen Hiztegia eta Lexikoa Atzo eta Gaur egitasmoei.

1. Kodetzea helburu: estandarrerako hitz egokien bila

Hainbat dira XVI.-XX. mendeetan landutako hiztegiak, hitz-zerrenda ele-
bidunak eta, are, euskara ikasteko eskuliburuetan aurkitzen diren hitz-zerren-
dak ere (Sarasola 1998); gutxi izan ziren, ordea, bere garaian argitaratuak. 

1 Euskaltzaindiaren 1968ko Batzarrraren ernamuina 1964ko Baionako Biltzarraren Eraba-
kiak [http://www.euskaltzaindia.net/dok/ikerbilduma/59415.pdf] direla ere esan daiteke. Nola-
nahi ere, orain dela 50 urteko ahaleginaz ari gara, ez lehenagokoaz.

2 Hegoaldeaz arituko gara, Iparraldean ez baitute, oro har, horrenbesteraino hausturarik izan 
XVII. mendetik gaur arte. Lan honetan aipatzen diren ikerlanetatik Sarasolaren (2006) argitalpe-
nera jo dezake Iparraldeko jokabideaz argibideak nahi dituenak.
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Guztien artean, hiru eredu aztertuko ditugu, 1987 arteko hiztegigintzak egi-
niko kodetze-ahaleginen erakusgarririk behinenak direlakoan: Larramendi-
rena, Azkuerena, eta Sabino Aranak bultzatu zuen eredu garbizalea. Ohar 
bat, hala ere, ‘estandar’ terminoaren erabileraz. Egia da 1968an hasi ginela 
euskara batua lantzen; baina ‘aldaera estandarra’ komunitate batean presti-
giozko funtzioak betetzeko hautatutako hizkuntza-aldaera bada, ez da duda-
rik aukera argiak aurkituko ditugula aipatu hiztegietan prestigiozko aldaera 
horretarako egokiak eta desegokiak diren hitzen gainean. Hauxe da, beraz, 
galderetako bat: zein irizpideren arabera aukeratu zituzten batzuek eta bes-
teek hitz horiek? Zer kontsideratu zuten «euskal hitz», nola jokatu zuten mai-
leguekin eta nola jokatu zuten erdal terminoen euskal ordainak ematean?

Beharrezkoa da, ordea, eginiko aukeren eragina neurtzea ere: zenbaterai-
noko eragina izan zuten batzuek eta besteek beren garaiko (eta ondorengo) 
hiztun eta, batez ere, idazleengan? Azken hau baita helburu zuten aldaera es-
tandar horren arrakasta neurtzeko irizpiderik argiena.

Bestalde, hiztegi elebidunak izan dira, funtsean, gure artekoak oraintsu 
arte eta horrelako hiztegiek lau eginkizun3 izan ditzaketen arren, hizkuntza 
bateko edo besteko hiztunentzat egoten dira pentsatuak, inoiz ez bi hizkun-
tzatakoentzat. Euskararen kasuan, gainera, aldaera estandarrik gabeko hiz-
kuntza izatearen zailtasuna gehitu zaio; horregatik, gure hiztegi elebidunak 
«askoz areago dira «euskara ikasteko», «euskara ezagutzeko» edo «euska-
raren alde egiteko» tresnak» (Sarasola 2006: 895). Bada hor, beraz, beste 
galdera bat: norentzat ondu zituzten hiztegiak, euskaldunentzat ala erdaldu-
nentzat (gaztelaniadunentzat)? Hartzaileei dagokienez, «euskal hiztegi ele-
bidunak, formaren aldetik, euskaraz dakien erdal hiztun batentzat pentsatuak 
dira ia beti» (Sarasola 2006: 897).

Hirugarrenik, gogoan izan behar dugu garai historikoak ere baduela era-
gina; batetik, hizkuntzaren beraren egoera aldatu egiten delako garai batetik 
bestera; baina, bestetik, ingurune sozio-kulturala ere aldatu egiten delako. 
Ikuspegi horretatik, ez da berdin XVIII. mendean Larramendik zuen inguru-
nean ontzea hiztegia, edo, beste muturrera joanda, XXI. mendearen hasieran, 
corpusak gure artean ditugunean, ekitea hiztegigintzari.

1.1. Larramendiren Hiztegi Hirukoitza

Ez dago zalantzarik lexiko estandarra kodetzearen ikuspegitik (eta beste 
hainbatetatik ere) Larramendiren (1745) hiztegi hirukoitza, Diccionario Tri-
lingüe del Castellano, Bascuence y Latín, dela erreferentzia nagusia XX. men-
dearen hasieran Azkueren (1905-06) Diccionario Vasco-Español-Francés ar-

3 1. H1 hizkuntzan testu bat ontzen laguntzea; 2. H2 hizkuntzatik H1 hizkuntzara testu bat 
itzultzen laguntzea; 3. H2 hizkuntzan testu bat ontzen laguntzea; 4. H1 hizkuntzatik H2 hizkun-
tzara testu bat itzultzen laguntzea (Sarasola 2006).
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gitaratu zen arte. Bestalde, Larramendirena da argitaraturiko lehen hiztegia, 
eta horrek aukera eman zion garaiko hiztun eta idazleengan eragiteko; ga-
raiko idazleengan eta baita hurrengo mendekoengan ere: «Larramendi dugu 
aro berria zaharretik bereziko duena» (Mitxelena 1984: 30). Baina Hiztegi 
Hirukoitz horren ezaugarri nagusiak ezingo genituzke ulertu kontuan hartu 
gabe hiztegia asmo askoz zabalago baten katenbegia baino ez zela: inguruko 
hizkuntzak bezalaxe, euskara ere kultura-hizkuntza izan zitekeela erakustea 
zuen helburu Larramendik eta kultura-estrategia zabal horren barruan ulertu 
behar da Diccionario Trilingüearen ahalegina, bi helburu garbi dituena: ba-
tetik, «kanpoko» erdaldunei, arrotzei erakutsi euskara hizkuntza bizia eta ja-
kintza-gaietarako egokia zela (Mitxelena 1961).4 Bestetik, euskaraz zihar-
dutenen —bereziki apaiz eta predikarien— euskara maila altxatu; euskara 
eredu jaso eta garbiago bat eskaini. Bi motatako hartzaileak ditu, beraz, bu-
ruan Larramendik: etxekoak eta euskararik ez zekiten kanpokoak. Azken 
hauei erakutsi behar zien euskarak badituela gaztelaniak adina hitz. Euskal-
dunei, berriz, ez zela zilegi gaztelaniatik neurririk gabe hitzak hartuaz jardu-
tea; bazela eredu «jasoago» bat, garai hartarako «estandar zaindu bat»; «La-
rramendi izan da, lehenbiziko aldiz eta erabat, hizkuntza larrekoa noranahiko 
bihurtu nahi izan duena» dio Mitxelenak (1984: 33).

Neurri handi batean erdaldunentzako hiztegia zenez, gaztelaniatik abiatu 
zen, Real Academiaren hiztegiko sarreretatik, eta bakoitzari bere euskal or-
daina eman zion. Nola jokatu zuen, ordea, euskarazko ordainak aukeratzean? 
Esku-zabal, euskalkirik baztertu gabe, eta maileguei dagokienez ere euskaraz 
ongi errotuak zeudenei atea zabalduaz; bat datoz horretan Mitxelena (1984) 
eta Sarasola (1998). Larramendi (1745: xlviii) bera da, gainera, hiztegiari egi-
niko hitzaurre luzean zer irizpide baliatu zuen argi uzten duena: ez bereziki 
garbizalea, jatorria jatorri, literatura tradizioan edo hiztun onen ezpainetan ira-
kur eta entzun daitezkeen hitzak onartzea, eta gaztelania edo frantsesa jakitea 
eskatzen duten hitz «mordoiloak» baztertzea.5 Ez zuen, baina, hori nahikoa. 
Erdal sarrera bakoitzaren ordaina emateak hutsarteak betetzea eskatzen zuen 
eta horretan, berak bestelakorik6 dioen arren, parrastaka asmatu zituen hitzak 

4 Jatorrizko testua 1961ekoa da sarean kontsulta daitekeena [http://www.euskaltzaindia.net/
dok/euskera/52252.pdf], baina garai hartako grafian eman ordez, nahiago izan dugu aipamena 
1988ko argitalpenetik hartzea.

5 «Entre las voces vulgares del Bascuence, pongo muchas, que en propiedad no son Bascon-
gadas, ni de origen suyo, pero que las ha heho propias suyas, por el uso, y por la virtud, que como 
Lengua viva tiene de apropiarselas, y adoptarlas. (…). Hay otras que se han introducido por nece-
sidad, como en otras lenguas, y son de objetos que nuevamente se han descubierto, y no ha habido 
Bascongado que fabrique voces propias y acomodadas al caracter de su Lengua; y estas necesaria-
mente se habían de poner en el Diccionario. Enfin hay otras, que están en uso entre los Basconga-
dos, que saben Castellano y Francés, y comunmente saben poco Bascuence: y estas las destierro 
del Diccionario (…) De estas voces están llenos los sermones que hoy se predican en Bascuence». 

6 «Los Bascongados al ver en el Diccionario una cantidad tan prodigiosa de su Lenguaje vul-
gar, unos preguntarán si todas son voces del Bascuence? Y otros resueltamente dirán, que no lo 
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Larramendik (Mitxelena 1984: 31). Hauen artean aipamen berezia merezi 
dute voces facultativas deitzen dienak, gaur ‘termino’ deituko genituzkeenak. 
Hitz berriak sortu behar zituen, euskarak hitzak sortzeko dituen baliabideak 
erabiliaz (hitz elkarketa eta eratorpena), edo maileguak hartu. Eta hemen, gar-
bizale ageri zaigu; latinetik edo grekotik mailegatu ordez, nahiago du euska-
rak dituen baliabideetara jotzea.7 Hitz batean, ongi laburbiltzen dute Mitxele-
nak (1983) aipatzen dituen hiru bideek nola jokatu zuen Larramendik euskara 
aberasteko batetik, eta garbitu eta zuzentzeko bestetik.8

Larramendiren ahaleginak nolako eragina izan zuen aztertzen badugu, 
ohartuko gara gaurko euskara batua zordun zaiola, berak erakutsitako bi-
detik bestek sorturiko testuak izan ditugulako gero gaurko estandarra mol-
datzeko iturri. «Larramendiren lanaren eta hiztegiaren ekarpenik handiena, 
Hegoaldeko euskal testuek gaztelaniarekiko agertzen zuten morrontza lotsa-
garritik libratzea izan zen. Eta literatura gipuzkera —eta XIX. mendearen ha-
sieran literatura bizkaiera— sortzen erabakigarri gertatzea» (Sarasola 1998). 
XIX. mendeko hiztegi guztiak ere Larramendirenaren erabateko zordun ager-
tuko dira.

Ez da, beraz, gehiegizkoa, estandar-sortzailetzat hartzea Larramendi eta, 
neurri batean, modernizatzailetzat ere bai. Egia da termino asko eta asko baz-
terturik geratu zirela; baina, Zalbideren (1991) «aitzindari-bide» vs. «aitorle-
bide» bereizketa hartuaz, ez da zalantzarik «aitzindari-bidea» hartu zuela La-
rramendik. «Aitzindari izan genuen Larramendi eta ez zuen esateko moduan 
deus desegin, zenbait ohitura kaxkarrez beste. Hurrengoek deuseztatu zuten 
haren lana, berririk nahi ez zutelako edota guztia berritu nahi zutelako era-
bat» (Mitxelena 1984).

1.2. Sabino Arana eta garbizaletasuna

Larremendiren eragina etenda geratuko da XIX. mendearen amaiera al-
dera. Beste bide batzuk hartuko dituzte lexiko egokiaren bila dabiltzanek. 
Europako giroa ere aldatua zen eta gure artean nagusituko diren joerak ga-

son, sino de mi fábrica, y invención. A los que preguntaren con modestia, y sin pasion, digo que 
todas son Bascongadas, y que no pongo ninguna, que, o no aya leido en los libros impresos, u 
oido en alguno de los dialectos del Bascuence» (Larramendi 1745: xlvii).

7 El Bascuence ha conservado la virtud de fabricar voces nuevas, compuestas de sus fecun-
dísimas raíces, y el derecho de apropiarse, y adoptar como suyas otras muchas de diferentes Len-
guas, para significar nuevos objetos, y ser riquísima entre todas (Larramendi 1745: xxxiii)

8 «Hauexek genituzke: a) edozein alde eta alditako euskal hitza, hangoa nahiz hemengoa, 
inoizkoa nahiz oraingoa, euskarazkoa den aldetik, erabil daiteke. b) Inondikako hitzak erabiltzeaz 
gainera, eskubide osoa dugu hitz horien zentzua eta adiera ahal adina hedatzeko eta zabaltzeko, 
testuinguru berriak aukeratuaz; c) hitz berriak sortzeko eskua ere badugu, edozein hizkuntzatan 
gertatzen denez. Baditugu gainera geureganatuak eta etxerakotuak ditugunak metaka eta ez geni-
tuzke bertan behera utzi behar».
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rai horretako seme edo alaba izan ziren, Larramendiri bere garaian gertatu zi-
tzaion bezalaxe. XIX. mendearen amaiera aldera eta XX. mendearen hasierako 
ahaleginetan bi nabarmendu ziren: Azkuerena batetik (hurrengo puntuan az-
tertuko duguna), eta Sabino Arana Goirirena bestetik.

Sabino Aranak hizkuntza, eta bereziki hiztegia eraberritzeari, «garbi-
tzeari» ekin zion, garai hartan Europan beste hainbat hizkuntzak eginiko 
bidetik.9 Euskararen singulartasuna azpimarratu behar zen, gainerako hiz-
kuntzekin izan zitzakeen loturak albo batera utzi eta, horrexegatik, «jato-
rri arrotzeko» hitz guztiak baztertu, baita mendeak lehenago latinetik 
hartu eta euskarak bereganatuak zituenak ere, horien ordez asmatutako 
hitz berri «euskaldunak» sartzeko.10 Ulertzekoa da, beraz, Larramen-
diri gerra bizia sortu izana; bai Arana Goirik eta bai Azkuek berak ere. 
Areago, voces facultativas delakoetan maileguak hartu ordez euskaratik 
bertatik sortutako ordainak izateak ere ez zituen libratu baztertuak izate-
tik (Pagola, 2005).

Aurreko puntuan ikusi dugu hiru bide hartu zituela Larramendik hizte-
giak sortu zizkion beharrei erantzuteko. Arana Goirik (1905) ere hiru bide 
hartu zituen euskal lexikoa «eraberritzeko: euskal jatorriko ez ziren hitz guz-
tiak ordezkatu, behar berriei erantzuteko hitzak sortu eta euskal hitzen forma 
zehaztu.11

Erabileraren, tradizioaren gainetik logikari ematen zaio lehentasuna 
(aditz arazleak, esaterako, -ra- artizkiaren bidez eratu behar dira: era-
gon (egon arazi) etab.) eta arrazoi beragatik «hobetzen» eta «zehazten» 
dira euskal jatorriko hitzen formak: odoldau, lotsage edo argiztu bultza-
tzen dira, hurrenez hurren, odoldu, lotsagabe eta argitu baztertuaz (Pagola 
2005). Larramendirenaren oso bestelako jokabidea. Hitz berriak ez ziren 
nabarmentzen gaztelaniazko hitzen euskal ordainak behar zirelako, edo gu-
rean premia sortu berriei aurpegi emateko, «ez beti behintzat, ezta maize-
nik ere: hainbat bider ez ziren garbi-kutsu itsaskorrak zekarren eritasuna-
ren aztarnak baizik» (Mitxelena 1984: 38). Beraz, estandar-sortzaile izan 

9 Pagolaren (2005) lanari Sarasolak eginiko sarreran ikus daitezke beste hizkuntza ba-
tzuetako jokabideak. Sarasolaren iritziz, Arana Goririrena ez zen izan, inondik ere, itxuraga-
beena.

10 Morfologiaren eta sintaxiaren arloan ere egin zituzten berrikuntza eta proposamenak, he-
men aztertuko ez ditugunak.

11 «La integridad de un Diccionario comprende: a) exclusión absoluta de los vocablos alie-
nígenas; b) determinación de la forma exacta de cada uno de los indígenas. Ambas condiciones 
son necesarias y absolutas. Lo es la primera, porque el Diccionario del Euzkera ha de serlo de 
sus voces, y no son suyas las alienígenas; y porque el Euzkera no necesita aceptar vocablos exó-
ticos, como otras lenguas, pues tiene suficiente riqueza en las composiciones y suficientes y be-
llas notas derivativas para expresar los más complicados como los más simples conceptos de la 
mente.» Hartara, eleiza, meza edo zeru baztertu zituzten, horien ordez, hurrenez hurren, txadon, 
jaupa eta donoki sortzeko.
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zen Arana Goiri ere; baina, agian, «arkaizatzaile»tzat ere jo dezakegu aha-
legin horretan.

Hala ere, Arana Goirik ez zuen hiztegirik ondu. Lexikazio saio hori, 
Arana Goiri eta haren jarraitzaileen berritze-lana ulertzen laguntzeko, hain-
bat sarreratan etimologia ematen duen Beraren eta Lopez Mendizabalen 
(1916)12 hiztegian aurkituko dugu: «Garai hartan, abertzaletasunaren ingu-
ruan batez ere, sortzen den euskaltzale mota berri horren eguneroko pre-
mietarako tresna» (Sarasola 2006: 897). Ez da egia osoa, ordea, Bera-Lopez 
Mendizabalen hiztegi horiek Arana Goririk sortu eta moldatutako hitzen gor-
dailu hutsa direla. Badira, gainera, aldeak bi hiztegion artean. Sabindarren 
proposamenetan bilatuko ditu Bera’tar Erroman Mirena Abak erdarazko hi-
tzen ordainak; baina behar duenik aurkitzen ez duenean, Azkueren hizte-
gira joko du. Nabarmenagoa da Azkueren eragina Ixaka Lopez Mendizaba-
len euskara-erdara hiztegian: «Lopez Mendizabalen hiztegi honen oinarri 
argi eta garbia, nahiz inon aitortzen ez duen, Azkueren hiztegia da» (Sarasola 
2006: 899), Beraren erdara-euskara zatiko proposamenak ere neurri nabarian 
jaso arren.

Horrela ikusita, garai hartako «estandarraren» deskribatzailetzat hartuko 
genuke Bera-Lopez Mendizabalen hiztegia (edo hiztegiak). Baina, Sarasolak 
(2006) dioenez, badira euskara-erdara atalean Lopez Mendizabalenak bera-
renak diruditen sarrera eta adierak. Eta, alde horretatik, hein batean bederen, 
estandar-sortzaile ere izan zela esan daiteke; edo aitzindari-bidea aukeratu 
zuela, Zalbideren bereizketa oinarri hartuz gero.

Kaleratu zirenetik eta 1975-76 arte, bost argitaraldi izan zituen lehenak, 
Beraren Erdera-euzkera hiztegiak, eta sei bigarrenak, Lopez Mendizabalen 
Euzkera-erderak.13 Arrakasta honek berak erakusten du, ezer gehiago gehitu 
beharrik gabe, nolako eragina izan zuen Arana Goiriren lexikoa «eraberri-
tzeko» eta kanpoko eragin guztietatik garbitzeko saioak. Baina saio horren 
ondoan, baita, neurri (handi) batean —osorik ez izan arren— hurrengo pun-
tuan aztertuko dugun Azkueren lexiko ereduak ere.

1.3. Azkueren Diccionario Vasco-Español-Francés

XIX. mendearen amaierako giro nahasi hartan, tradizioko hitzak baztertu 
eta lexikoa euskarak bereak ez zituen aldaketa fonologiko bidez eratutako hi-
tzez hornitzen zen giro hartan, hasi zen Azkue bere hiztegia ontzeko lekuko-
tzen bila, herrietan jaso nahirik euskaldunek benetan erabiltzen zituzten hi-

12 Bera-Lopez Mendizabal (1916) Euzkera-Erdera / Erdera-Euzkera [www.memoriadigital
vasca.es/handle/10357/495]. 

13 Bestelako hiztegigintza-produktuak ere izan dira XX. mendean, hemen kanpoan utzi 
beharko ditugunak: Plazido Mujikaren hiztegiak, Retanarena, euskalki eta testu-hiztegiak… Sara-
solaren (2006) lanera jo daiteke horien berri izateko.
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tzak.14 Nola jokatu zuen, hortaz, euskal jatorriko hitzekin, euskal jatorrikoak 
ez izan arren aspalditik geuraganatuak ditugunekin, eta nola hitz berri edo 
neologismoekin? Arana Goirik ez bezala, jatorria jatorri, sarrera eman zien 
euskarak bereganatuak zituen hitzei.15 Baina bazuen hitzen jatorriari buruzko 
kezka eta horregatik galdera ikur bikoitza ezartzen die «erdal» hitzei. «Euskal 
kide jatorra» eta «hizkuntzan ongi errotua», ordea, oso adigai zabalak dira, eta 
argi dago, praktikan, erdaratiko hitz gehienak —are fede bezalakoak— ez di-
rela jasotzen bere hiztegian» (Sarasola 2002: 621). Bestalde, herriaren erabile-
rari eman zion lehentasuna, ez literatura-tradizioari; herriak zuen azken hitza, 
ez idazleek. Bada hor alde nabarmena Larramendirekin; eta horrexegatik baz-
tertzen ditu Larramendiren hitzak, behintzat herriaren aho-ezpainetan entzun 
ez dituenak, «porque no sabía cuáles eran las populares y cuáles las elabora-
das» (Azkue 1905-06: xiii). Berdin jokatzen du Sabino Aranak eta bestek sor-
tutakoekin ere, goizegi zelakoan artean horrelakoak hiztegian sartzeko (Azkue 
1905-06: xviii). Funtsean, esan dezakegu, euskara lehen hizkuntza duen hizte-
gian, hiru irizpide izan zituela oinarri: asmakizunik ez, berrikeriarik ez, hiztu-
nek (eta autoreek) benetan erabili zituzten eta erabiltzen zituzten hitzak ziren 
kontuan hartzekoak. Baina, aldi berean, herritzat zeukan bere burua ere eta, 
horrenbestez, «eskubidea zeukalakoan zegoen herriak erabiliak zuzentzeko, 
apaintzeko eta hainbestetan soiltzeko» (Mitxelena 1964). Areago, Sarasolaren 
(2002) iritziz, hiztegiaren hitzaurrean berak bestelakorik esan arren, Azkue 
garbizalea zen, Arana Goiri baino garbizaleagoa segur aski.16

Diccionario vaso-español-francés lanaren eraginari dagokionez, ezin-
besteko irizten zioten Azkueren hiztegiari idazle zein hizkuntzalarientzat, 
1960ko hamarkadan Mitxelenak (1964) eta Sarasolak (2002).17 Hiztegian 
bultzatu nahi izan zuen lexikoari dagokionez, ordea, hitz gutxi batzuk ken-
duta, Azkueren eraginaren gehiena Olabide, Zaitegi eta idazle talde jakin 
baten idazlanetan soilik aurkitzen da, eta ez da hurrengo belaunaldiko idaz-
lanetara igaro (Sarasola 2002: 618). Hiztegi moduan, 1.2. puntuan ikusi be-
zala, «Hegoaldean bederen, Espainiako gerra aurreko eta gerra ondoko hiz-

14 «Euskal hitzen arazoan, dakienak daki nolako nahastea genuen jaun eta jabe 1900 ingu-
ruan. Akerrak barreiaturik zebiltzan ardien artean eta nekez aurki zitekeen zein zein zen zekie-
nik. Maizenik, gurasoengandik hartu genituen ondasunak bazterturik, letoizko bitxi politez apain-
duak genbiltzan. Azkue paper-eske, lekuko-bila hasi zen arte, herriz herri eta euskalkiz euskalki, 
hiri eta hirixka urrutienetaraino joaz. Eta ez zituen horrenbestez ahaztu zokoratuak zeuden liburu 
zaharrak» (Mitxelena 1964).

15 «En cuanto a las voces exóticas, he incluído aquéllas que no tienen equivalente castizo 
y han tomado carta de naturaleza en el idioma, como eliza, errege, liburu, meza, etc.» (Azkue 
1905).

16 Diccionario vasco-español amaitugabean ageri den Azkue terminologiagilea hartzen du 
Sarasolak jokabide garbizale horren frogatzat: ‘algebra’ esateko matizti edo ‘alkohol’en ordain 
anurin proposatzen duena.

17 Azkueren Diccionario vasco-español-francés lanaren «alde badaezpadako eta desegokien 
aipua» nahi duenak, ikus dezake Sarasola (2002).
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tegi «normala», hots, euskaraz irakurtzen eta idazten duen jende arruntaren 
—hau da, euskalari-eta ez direnen— hiztegia, ez da Azkueren Diccionario 
vasco-español-francés» (Sarasola 2006: 897), baizik aurreko puntuan aipatu 
dugun Bera-Mendizabalena.

Laburbilduz, euskal hitzen altxorraz, aspaldiko maileguez eta euskarak 
behar dituen hitz berriez emandako erantzun desberdinetatik harantzago, La-
rramendiren eragina guztizkoa izan zen XIX. mendeko hiztegigintzan eta pro-
san. Azkuerena, berriz, XX. mendeko hiztegigintzara mugatu zen batik bat, 
Sabino Arana izan baitzen prosan gehien eragin zuena.18 Nolanahi ere Pa-
golaren (2005) lana aztertuaz edo hurrengo puntuan ikusiko ditugun Orota-
riko Euskal Hiztegiaren eta Hiztegi Batuaren argitan jabetuko gara zenbat eta 
zenbat hitz kodetu ditugun lexikoan ahalegin hauetatik datozkigunak (gutxi 
batzuk baino ez aipatzearren abizen, antzeztu, antzoki, hirukoitz, ikur, guda 
eta hortik sortutako guztiak, etab.).

2. Kodea ezartzea: Orotariko Euskal Hiztegia eta Hiztegi Batua

Maileguekin eta hitz berriekin nola jokatu, eztabaidak jarraitu zuen ge-
rra aurrean. Altube hedatuak dauden maileguak hartzearen aldeko zen (ba-
tez ere euskal ordainak askoz hedadura gutxiago duenean); beste batzuek, 
ordea, maileguen ordez euskal ordain jatorrak sortzea nahi zuten. Gerra on-
doren, sarri arduratu zen Villasante gai horretaz; haren iritziz, guztiz jatorrak 
eta erabiltzekoak dira, jatorria jatorri, euskaldunok aspaldidanik erabiltzen 
ditugun hitzak; purismoak, hala ere, baditu bere alde onak. Lehen puntuan 
ikusi dugu premiarik gabe erdal hitzak sartzen zituen euskara haren aurrean, 
Larramendiren euskara zainduagoaren aldeko ahaleginak mesedea baino ez 
ziola ekarri hizkuntzari (Azkarate 1997, 2008).

Euskaltzaindiak (1959) «euskal hitzei» buruzko agiria eman zuenean 
amaitu zen latinetik hartutako maileguen zilegitasun eta jatortasunari bu-
ruzko eztabaida; kontuan hartu beharrekoa ez da jatorria, baizik erabilera.19

18 «Larramendiren Diccionario Trilingüe obra erraldoiak XIX. mendeko hiztegigintza bete-
tzen duen bezala, Azkueren Diccionario vasco-español-francések XX.koaren gehiena betetzen 
du. Dena dela bada alde nabaririk bi eragin horien artean. Larramendik, gaur egun jakina denez, 
XVIII. mendeko bigarren erdialdeko eta XIX. mendeko hiztegigintzan eta orobat hizkuntza idatzian 
—batez ere Hegoaldekoan, eta maila batetik gorakoan— ia erabateko eragina izan zuen. Azkue-
ren eragina areago mugatu zen hiztegigintza hutsera; hizkuntzari dagokionez, askozaz ere eraba-
kigarriagoa gertatu zen Sabino Arana Goirik hasi eta haren jarraitzaileek gauzatu eta bururatu zu-
ten hitz berri sortzea (Sarasola 2002: 617). 

19 «Sustrai haundiko hitzak, bada, euskal-hitzak dira, nahiz eta erderatik etorri. Bada gure 
hiztegian holako hitzen piloa: jatorriz kanpotik sartuak, baiña euskeran gogotik errotuak daude-
nak, alegia. Beraz, etxeko bihurtuak dauzkagu, gure gureak dira hitz horiek. Euskal hitzak dira 
bada, erderatikakoak izanarren. Hitz horiek eskubide osoz erabili ditezke, eta horien lekuan era-
biltzeko asmatu diran hitz berriak ez dira gehienetan euskal-hitzak eta ez dute haiek hainbat esku-
bide erabiliak izateko» (Euskaltzaindia 1959: 215).
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Agiri horren ondoren, Euskaltzaindiaren Arantzazuko Biltzarrean Mitxe-
lenak (1968a) aurkeztutako txostenak berresten du 1959ko irizpidea.20 Ho-
rretaz gain, «Hitzen Formaz» ari dela, badira hor irizpideak nola jokatu ba-
tasunik ez dagoenean. Hitz berrien premiari dagokionez, Larramendik-eta 
egin antzera hitz-elkarketaz edo eratorpenaz baliatzeaz gain, kanpotik har-
tzen ditugunak nola geureganatu erabaki beharra ere aipatuko du.21 Lexikoari 
buruzko irizpide orokor horiek hartuko ditu berriro hizpide Euskaltzaindiak 
egin beharreko hiztegiaz zehaztasun batzuk emateko (Mitxelena 1968b). No-
rentzat zen hiztegia? Idazle, hizlari eta, jakina, irakurle eta entzuleentzat; 
eta Larramendik egin nahi izan zuen moduan, «Horientzat, hiztegiak gidari 
beharko du izan, bide-erakusle, eguneroko hizkera baino goragoko batera gi-
dari, nahiz goragokoak, nonahi gertatzen den bezala, beheragokoan finkatua 
eta errotua izan». Eta nolako hiztegia?

Jakite-lanetarako —eta beste edozein hiztegitarako oinarri gisa ere bai— 
behar-beharrezkoa dugu erabateko hiztegia («general» esan nahi dut), hango 
eta hemengo euskalkietako hitzak eta hitzen aldaerak jasoko dituena eta, orain-
goak ez ezik, baita antzinako euskal ondasunak eta ondakinak bilduko dituena.

Horixe izango dugu, hain zuzen ere, hurrengo urteetan landu eta 1987tik 
aurrera argitaratu zen Orotariko Euskal Hiztegia.

2.1. Orotariko Euskal Hiztegia

Euskararen tradizioko hitz-ondarea jaso nahi du lehen hizkuntza euskara 
duen eta Mitxelenaren gidaritzapean lantzen hasi zen22 hiztegi honek; garai 
eta euskalki guztietako ondarea bildu eta sistematizatzeko ahalegina da, Mi-
txelenak berak idatzirik utzi zuen bezala.23 Ez bakarrik tradizio idatziko hi-

20 «Antzinatasunak ematen dio soil-soilik hitz bati jatortasuna», «Euskaltzaindiak ezin arbuia 
dezake euskal hitzik, ez hangorik ez hemengorik, ez zaharrik ez berriagorik» eta «[erderatikako 
hitzak] besteak bezain euskaldunak dira eta besteak bezain premiazkoak ditugu».

21 Hortik sortuko da 80ko hamarkadan Hiztegigintza Batzordearen egitura osoa, Orotariko 
Euskal Hiztegia eta ondoren Hiztegi Batua hartuko dituena, baina baita maileguak egokitzeko 
arauak, hitz elkartuak sortzeko irizpideak aztertuko dituen LEF Batzordea eta Egungo Euskara-
ren Bilketa Sistematikoa (EEBS) ere. Ikus M. Zalbide (1986): «Hiztegigintza-batzordea« Euskera 
XXXI, 2. aldia. 127-142 [http://www.euskaltzaindia.net/dok/euskera/50546.pdf].

22 Lehen liburukia argitaratu aurretxoan hil zen Mitxelena eta Sarasolaren gidaritzapean ja-
rraitu zuen lanak harik eta bilduma osatzen duten 16 liburukiak argitaratu arte. Hau da, zalantza-
rik gabe, Sarasola hiztegigilearen ekarpen handienetako bat.

23 «El DICCIONARIO GENERAL VASCO trata de recoger y sistematizar el patrimonio 
léxico vasco de todas las épocas y dialectos. Se trata, por lo tanto, de una obra general y descrip-
tiva, no de un diccionario normativo». Eta ondoren zehazten du zer iturritatik jasoa dagoen on-
dare hori [http://www.euskaltzaindia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=276
&Itemid=413&lang=eu] 
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tzak, baita hiztegigileek jaso dituztenak ere; hau da, 1. puntuan ikusi ditugun 
estandarizaziorako ahalegin guztien lekuko eta biltzailea da Orotariko Eus-
kal Hiztegia: «No se trata, por lo tanto, de establecer qué palabras son «vas-
cas», sino de mostrar, en lo posible, las palabras y expresiones que han em-
pleado los vasco-hablantes» (OEH, Hitzaurrea: xi). Hiztegi deskribatzailea 
da, beraz, ez arau-emailea; euskal hiztegigintzarentzat eta, orobat euskal es-
tudioentzat oro har, baliagarri gerta zitekeen guztia biltzea asmo zuena; aldi 
berean, testuetan benetan erabilitako hitzak eta hiztegietakoak zirenak be-
reizteko aukera ematen duena (hau da, 1745etik aurrera euskal hiztegia ‘mo-
dernizatzeko’ ahaleginak, gehienetan hiztegigilearen asmakizuna zekartenak, 
benetan erabilerarik izan zuten ala ez ikusteko balio duena):

Beharrezkoa zen, orobat, gure literatura tradizioan landu eta ondu zen 
hitz ondarearen bilketa ahalik eta zabal, oso eta orekatuena bururatzea, ezein 
garai edo euskalki arbuiatu gabe, ezein idazle talde edo hitz mota baztertu 
gabe. Hots, ahal zen neurrian, tradizioaren irudirik osoena eta neutroena, 
aberatsena eta orotarikoena ematea zen eginkizuna (Sarasola 1998).

Sarasolaren hitz hauek, frantsesaren hiztegi historiko erraldoia ondu zuen 
Émile Littrérenak (1880: 6) dakarzkigute gogora: «Mes instructions étaient 
fort générales: recueillir, autant que faire se pourrait, des exemples de tous 
les mots, n’omettre ni les archaïsmes, ni les néologismes, ni les contraven-
tions à la grammaire». Hiztegia nola egin zuen azaltzen duen liburuxka hori 
irakurtzean, Mitxelenak, Sarasolak eta beren taldeak izandako buru-hausteak 
ikusiko ditugu islatuak. Azken hauek, haatik, ehun urte geroago jardutea izan 
zuten alde eta iturri guztiak corpus batean bildurik lan egin ahal izan zuten. 
Gertakari honek errotik aldatu zuen euskal hiztegigintza.

Bestalde, Mitxelenak (1968a) hitzen aldaeraz esana gogoan izanik, era-
bilera izan zen sarrera bakoitzaren lema erabakitzeko irizpide nagusia. Lema 
edo forma hori da, hitzaurreak dioenez, literatura estandarrerako proposa li-
tekeena.24 Beraz, ordura arteko hitz-ondarearen bilduma izateaz gain, lexi-
koan egiteko zegoen estandarrerako bide-erakusle ere izan nahi du Orotariko 
Euskal Hiztegiak; hitzen formaren bide-erakusle eta oinarri hartu beharreko 
irizpide nagusiaren bide-erakusle.25 Ez dago, ordea, euskarak XX. mendearen 
amaieran behar dituen hitz berriak jasotzeko edo proposatzeko ahaleginik; 
ordura artekoaren lekukotza zintzo eta leiala ematea da helburua. Eta, alde 

24 Beti ez da, ordea, lema bakarra proposatzen: «cuando aparecen en negritas más de una 
forma, se quiere indicar que no tenemos fundamentos suficientes para dar preferencia a una de 
ellas» (OEH, Hitzaurrea: xii). 

25 Hiztegiaren egituraz, iturriez, sarreren antolamenduaz… gehiago jakin nahi duenak jo 
dezake Orotariko Euskal Hiztegiaren Hitzaurrera edo I. Sarasola (1997) «Lexicografía Vasca: 
El Diccionario General Vasco.» In C. García, I. González Fernández & M. González González 
(arg.), Actas do Simposio de Lexicografía actual: elaboración de diccionarios. Cadernos de lin-
gua. Anexo 3. 141-155.
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horretatik, azken mendeetan egin ziren ‘estandarrerako’ saioen deskribatzaile 
baino ez da OEH.

Azken hitz bat lexiko estandarra finkatuko zuen hiztegia egin aurretik 
Orotariko Euskal Hiztegia lantzeaz. Tradizioa ongi ezagutu beharra zegoen 
araugintzari heldu aurretik. Berriro ere Émile Littrék (1872) bere Diction-
naire de la Langue Françaiseri eginiko hitzaurrean esanak aplika ditzakegu 
(ia) hitzez hitz gurera, iraganak garamatza etorkizunera:

je dirai, définissant ce dictionnaire, qu'il embrasse et combine l'usage présent 
de la langue et son usage passé, afin de donner à l'usage présent toute la plé-
nitude et la sûreté qu'il comporte (…)Je fus si frappé des liens qui unissent le 
français moderne au français ancien, j'aperçus tant de cas où les sens et les 
locutions du jour ne s'expliquent que par les sens et les locutions d'autrefois, 
tant d'exemples où la forme des mots n'est pas intelligible sans les formes 
qui ont précédé, qu'il me sembla que la doctrine et même l'usage de la langue 
restent mal assis s'ils ne reposent sur leur base antique (…) Le passé de la 
langue conduit immédiatement l'esprit vers son avenir

Eraginari dagokionez, OEH erredaktatzeko eratu zen azpiegiturak euskal 
hiztegigintzaren belaunaldi berri bat eragin zuen (Sarasola 1998). Belaunaldi 
berri horren «ume» dira Lur eta Elhuyar hiztegiak eta entziklopediak, (eta 
Sarasolak berak landutako Vox Euskara-Gaztelania Castellano-Euskara hiz-
tegiak). Hauen guztien oinarrian, berriz, Hauta-lanerako Euskal Hiztegia26 
dago, lehen euskal hiztegi elebakar homologagarria dena, eta, aldi berean, 
Mitxelenaren OEHren irakurketa arau-emaile bat baino ez dena. Beraz, Sara-
solaren hitzak hartuaz esan dezakegu urteotan ondu den euskal hiztegigintza 
berria OEHren ondorioa besterik ez dela (Sarasola 1998).

2.2. Hiztegi Batua

Mitxelenak (1968a) eskatu zuen hura, «Beharrezkoa dugu, bederen, hiz-
tegitxo bat, ia ortografiarekikoa huts-hutsik, nahi-ta-ezko badu ere hitzen 
esanahia laburzki adieraztea» dugu, funtsean Hiztegi Batua (berrikitan ohiko 
hiztegi moduan garatu dena, Euskaltzaindiaren Hiztegia). Estandarrerako hi-
tzen forma eta gramatika-kategoria arautzen duena; askotan adierak eta/edo 
adibideak ere ematen dituena, erabilera argitze aldera.27

26 Leku-faltaz, aipamen xume hau baino eskainiko ez diogun arren, Sarasolaren Euskal Hiz-
tegia (1996 eta 2007 2. argitaraldia) izango da Hauta-lanerako Euskal Hiztegiaren ondorena, hiz-
tegi elebakarretarako guztizko eredua.

27 «Argi dago Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua, lehen idatzaldi honetan, ortografia hiztegia 
dela batez ere, hau da, hitzen forma egokiaz ari dena. (…). Dena dela, aski da Hiztegiari gain-
giroki begiratzea besterik ere eskaintzen duela ikusteko» (Hiztegi Batua: «Argibideak» [http://
www.euskaltzaindia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=410&la
ng=eu]
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Euskararen lexikoa kodetzeko, batetik OEHk jasotako hitzen altxorra 
hartu zen kontuan, maiztasunaren galbahetik pasaturik. Hortaz, tradizioan 
erabilera handiena izan duten hitzak aukeratu ziren.28 Baina, bestalde, ezin 
ziren albo batera utzi euskarak XX. mendearen amaieran behar zituen hitzak 
(hitz berriak) ere: «oro bat bildu ditugu Hiztegi Batuaren lehen idatzaldi ho-
netara gure literatura tradizioan ongi finkaturiko hitzak, eta baita azken ho-
geita hamar urteotako testuetan agertzen direnak ere, osaera zuzenekoak iza-
nik premia bati erantzuteko egokitzat jo direnean».29 Lexikazio lan honek 
badu, bestalde, helburu pedagogikoa ere; nahitaezko zaio mailak ezartzea 
euskaraz erabiltzen diren hitzen artean, estandarrerako, koderako, zein den 
egoki eta zein ez, zein den hitz baten erabilera zuzena30 eta zein ez, zein den 
bestea baino hobe… Hortik datoz «*e.» edo «h.» ikurrak. Beharrezko zaio, 
halaber, gaztelaniara edo frantsesera jo beharrik gabe, Ipar eta Hegoaldeko 
euskaldunentzat ulergarri izango diren hitzak hautatzea. Hiztegi Batua lan-
tzean, beraz, estandar-sortzaile eta modernizatzaile ahalegina zegoen. Zalbi-
deren (1991) «aitzindari-bide» eta «aitorle-bide»en artean

batzuetan aitorle izan beharko dugu. Hedatua eta onartua dagoen terminoa 
onartuaz (…). Beste askotan, aitzindari izan beharko dugu, erdal hitzetik 
abiatuko baikara. Hasi orduko izan dugu aukera horrelako adibideak ikus-
teko. Onartzekoa ez den abrelatasen ordain egokia eztabaidatu genuenekoa 
datorkit gogora. Eta nola gizarteratu behar dugun erdal abrelatasen euskal 
ordain normalizatua zein den (Azkarate 2008: 181)

Hala ere, ez dira horrenbeste erdal hitzendako proposatutako euskal or-
dainak. Askoz gehiago dira testuetatik hartutako hitzak (gehienetan maile-
guak) eta aztertzea estandarrerako guztiz baliagarriak ziren ala mugaz alde 
bateko edo besteko euskaldunek bakarrik zerabiltzatenak. Gaur Hiztegi Ba-
tua osatzen duten 36.000 sarrerek biltzen dute estandarrerako lexikoaren oi-
narria.

2.3. Hiztegi elebidunak

Hiztegi elebidunek ere, hizkuntza ‘exotikoa’ (‘gutxitua’ ere esan gene-
zake) denean sarreretakoa, abiapuntukoa, eta ‘kultura hizkuntza’ (‘hizkun-

28 Jakina denez, bi alditan landu zen Hiztegi Batua. Hemen diogunak lehen aldiko helburua 
islatzen du, erabilera urriagokoak edo alderdiren batetik eragozpenen bat zutenak bigarren ekinal-
dirako utzi baitziren. Nolanahi ere, bi aldietako azterketa amaitu ondoren, sarean dago eskura. 

29 Hiztegi Batua: «Argibideak» [http://www.euskaltzaindia.net/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=85&Itemid=410&lang=eu]

30 Argigarriak dira, guztiz, Argibideetan aipatzen diren adibideak: kartera zein adieratan den 
gaitzesgarri, aleazio izenak behar duen Heg. markaz, edo alfonbra eta tapiz sarrerei, hurrenez hu-
rren, ematen zaien Heg. Eta Ipar. markez esaten dena.
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tza nagusia’), aldiz, jomugakoa, izan dezakete helburu hizkuntza gutxitua 
estandar idatzian erabilia izateko sustatzea (Zgusta 1989). Ahalegin horrek 
jarraitu zuen 1968an estandarizazioari ekin zitzaionetik Hiztegi Batuaren bi-
dez lexikoaren kodea ezarri arte ere. Ez da hemen lekurik ahalegin hori sa-
kon aztertzeko, baina ez da dudarik 1977an argitaratu ziren bi hiztegietan 
—L.M. Mujikaren Diccionario General y Técnico (gaztelania-euskara / eus-
kara-gazelania) eta X. Kintanaren Euskal Hiztegi Modernoa— badela hel-
buru eta ahalegin hori, berriro ere, Larramendiren antzera, erdal sarrerari 
euskal ordaina ematean. Des- aurrizkidun erdal hitzen euskal ordainak pro-
posatzean, esaterako. Sarasolak31 dioen bezala (2003: 219), «agreement be-
tween what both propose does not even reach 50%». Bien artean, askoz era-
gin handiagoa izan zuen Kintanarenak 70eko hamarkadaren amaieran eta 
80ko hamarkadako lehen urteetan. Hurrengo hamarkadan etorri ziren Elhu-
yarren hiztegia (1996) edo Bostak Bat lantaldearen 3000 hiztegia. Hiztegi-
gintza bera eta euskara estandarra bera ere askoz finkatuago egon arren, bada 
horietan ere, gaztelaniaren pare, hizkuntza gutxitua estandar idatzian erabil-
tzeko forma egokiak proposatzeko ahalegina (Sarasola 2003). Baina erdal 
esapideen ordainak eman behar horretan, «esapide horien kideak gure tradi-
zioan bilatzen baino areago, euskal ordainak asmatzen ari garelako susmoa 
dut» (Sarasola 1998). «Bide-aitzindari» berriro ere, Larramendi bere garaian 
izan zitekeen bezala.

3. Kodearen garapena

Bi produktu-mota azpimarratuko ditugu azken urteetako kodearen ga-
rapena aztertzean. Batetik, Euskalterm, terminoen datu-basea. Haugenek 
(1983) esan bezala, hizkuntza baten lexikoak etengabeko berritzea behar 
duenez (batez ere terminogintzaren arlokoa), aurrerapauso handia da bai Ter-
minologia Batzordearen sorrera, bai batzordeak Hiztegi Batuko irizpideak 
oinarri harturik argitataraturiko terminologia lanerako metodologia,32 bai eta 
datu-basea bera ere. UZEIk 1977tik aurrera landutako hasierako terminolo-
gia-hiztegiak eta hortik aurrera landu diren guztiak biltzeaz gain, Terminolo-
gia Batzordeak eginiko normalizazio-lana ere ikus daiteke hainbat arlotan Eu 
marka daramaten termino normalizatu/gomendatuetan. Ohargarria da, hala 
ere, oraindik ere termino horietako asko eta asko ‘hiztegi-hitzak’ izatea eta 
ez ‘testu-hitzak’. «Bide-aitzindari», «bide-aitorle» baino gehiago; estandar-
sortzaile, estandar-deskribatzaile baino areago.

31 Bi hiztegien arteko aldean, Orotariko Euskal Hiztegian edo, oro har, XX. mendearen azken 
laurdeneko hiztegigintzan sakondu nahi duenak, Sarasolaren lan honetara jo dezake.

32 http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/eu/contenidos/informacion/terminologia_2013/
eu_edukia/lanak.html
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Bestetik, azpimarratzekoak dira Sarasolak mende honetan EHUko Eus-
kara Institutuan zuzenean sarean landutako hiztegiak, estandar-deskribatzai-
letzat har ditzakegunak. Ez dira ohiko hiztegiak (ez, behintzat, ondoren ai-
patuko ditugun lehen biak), ez dute sarreraren ondoan adiera eta adibiderik. 
Bestelakoa da haien helburua: batetik, tradiziotik datorkigun eta, bestetik, es-
tandarrerado kodetu dugun lexikoa ebaluatzea, hitz altxor horren erabileraren 
nondik norakoa ikustea. Ebaluazio horretarako XXI. mendeko lehen urteetako 
testuak biltzen dituen Ereduzko Prosa Gaur (EPG), 25 milioi testu-hitzeko 
corpusa hartzen da oinarri.

Lexikoa Atzo eta Gaur (LAG), ‘hiztegi’ ez, baizik ‘lexiko’ deitzen zaio-
nak, hor biltzen diren sarreren erabilera aztertzea du helburu; historian zeha-
rreko erabilera eta gaur egungo erabilera. Orotariko Euskal Hiztegia da tra-
dizioko erabilera neurtzeko iturria eta, aldi berean, bi garaitan banatzen dira 
iturri horretako hitzak: hasieratik xix. mendearen amaiera artekoak eta lehen 
testuetatik batasunaren hasiera artekoak. Gaur egungo erabilera neurtzeko, 
esan bezala, EPG corpuseko hitzak hartzen dira. Horrela neurtzen da, be-
raz, lema bakoitzaren bilakaera; XIX. mendearen amaiera arteko erabilera eta 
EPGekoa alderatuaz eta OEH osoko erabilera eta EPGekoa alderatuaz. Aldi 
bakoitzean zein autorek erabili duten ere esaten da.33

Hiztegi Batua Euskal Prosan (HBEP), berriz, kodetu den lexikoak tes-
tuetan nolako harrera izan duen neurtzeko dago egina. Berriro ere EPG oi-
narri harturik, corpus horretako lemak Hiztegi Batuan jasoak dauden ala ez; 
zenbat bider ageri den hitz jakin bat corpuseko testuetan (lema eta lema ho-
rren aldaera guztiak, alegia), eta, azkenik, zein autorek erabili duten. Azal-
penetan esaten den bezala, aurrez aurre jarri nahi dira Euskaltzaindiak ba-
tasunerako egin duen proposamena eta testuetan benetan erabiltzen den 
hitz-bilduma.34

Sarean zuzenean lantzen ari den hiztegiak, Egungo Euskararen Hiztegiak 
(EEH)35 osatzen ditu aipatu berri ditugun bi egitasmo hauek. OEH bezala, 
corpus batetik abiatzen den hiztegia da, baina bestelako helburua duena: eus-
kal lexikoaren tradizioko ondarea biltzea zuen helburu OEHk; gaur erabil-
tzen den euskararen hiztegia egitea du helburu EEHk. Horregatik abiatzen da 
EPGtik; LAGek eta HBEPek oinarri duten corpus beretik, alegia. XXI. men-
deko corpusa abiapuntu izateak berarekin dakar hiztegia estandar-deskriba-
tzaile izatea; EEHn «aitorle-bidea» ikusiko dugu, mende honetako testuetan 
ageri diren hitzak eta horien adierak agerian jartzen dituena, ez «aitzin da-
ri-bidea». Idazleek, kazetariek… erabilitako hitz, mailegu eta terminoen ‘ai-
tortza’ egiten da; ez da ezer berririk asmatzen. Parekoak dira, alde horretatik, 
OEH eta EEH.

33 Ikus «Honi buruzko azalpenak» [http://www.ehu.es/lag/]
34 http://www.ehu.es/ehg/
35 http://www.ehu.es/eeh/
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Sarean lantzeak, bestalde, esan nahi du ez dela aldez aurretik paperean ka-
leratu den hiztegi baten pdf. bertsioa, hobetua izanik ere; hau da, letra bakoi-
tza landu ahala sareratzen da. Horrexegatik kontsulta daiteke oraindik guztiz 
amaitu gabe egon arren. Tamainari begiratzen badiogu, ez da dudarik OEHre-
kin batera, euskaraz dugun hiztegirik zabalena dela. Sarasolak dioen bezala, 
luze-zabalaren aldetik ez dira oso diferenteak bi hiztegiak, «lehen etapa ho-
netan, Orotariko Euskal Hiztegiaren tamainako 12 bat liburuki beteko lituzke 
paperean kaleratuko balitz». Datu batzuk ematearren, gaur kontsulta daitez-
keen letrak lantzeko 46.546 sarrera erabili dira; sarrerak eta adierak, berriz, 
176.195 dira eta EPGtik hartutako 332.203 adibidek argitzen dituzte adiera 
horiek. Bada, haatik, alde nabarmen bat OEHren eta EEHren artean: euska-
ra-gaztelania hiztegia da lehena (gaztelaniaz ematen dira adierak, argibideak, 
laburdurak, etab.); euskara-euskara hiztegia da EEH, Hauta-Lanerako Euskal 
Hiztegiaren eta Euskal Hiztegiaren ondorengotzat har daitekeena. Nabarme-
nak dira, ordea, hiruren arteko aldeak, tamaina hutsaz harantzago doazenak. 
Batetik, esan dugu EPG corpusa duela abiapuntu EEHk; baina alde nabarme-
nena, sarrera bakoitzaren amaieran ageri diren bi laukiak dira, hainbat datu 
estatistiko ematen dizkigutenak. Lehen laukian ikusiko dugu zein hitz-mul-
tzotan (zein konbinaziotan) ageri den maizen lema jakin bat, eta zenbat age-
rraldi dituen hitz-multzo bakoitzak. Hitz-multzo horietako bakoitzaren gai-
nean klik egiteak EPGra eramango gaitu zuzenean eta hor kontsultatu ahal 
izango ditugu agerraldi guztiak bere testuinguruan. Bigarren laukian, berriz, 
sarrera jakin horren zenbait argibide aurkituko ditugu: Euskaltzaindiaren Hiz-
tegi Batuan agertzen den ala ez, hitzaren agerraldi kopurua guztira, agerraldi 
horiek liburuetan eta prentsan banatuak, hitz hori zein autorek edo zein aldiz-
karik erabili duen eta hitz horrek dituen forma desberdinak. Honetan ere, hi-
tzaren gainean klik eginda HBEPra eta LAGera joan gaitezke; hau da, hitz ja-
kin hori Hiztegi Batuan agertzen den ala ez jakiteaz gain, euskararen historian 
zehar nolako bilakaera izan duen ere ikus dezakegu.

EEHko sarreren egitura da euskal hiztegigintzak lortu duen heldutasun 
mailaren erakusgarririk behinena: batetik, maiztasuna eta ‘kolokazio’ edo 
hitz-multzoak ezinbesteko baliabideak direlako gaurko hiztegigileentzat eta, 
bestetik, hiztegitik corpusetarako estekak (lasterbideak) direlako «bigarren 
generazioko hiztegi» deitu zaienen ezaugarria. EEHn, gainera, lasterbide 
horiek ez dira oinarri duen EPG corpuserakoak bakarrik; aitzitik, Euskara 
Institutuaren atarian landu diren hiztegi batetik besterako lasterbideak dira. 
Hartara, hiztegiaren zerbitzura jartzen dira orain arte landutako baliabide 
guztiak: corpusa, batetik, eta euskal lexikoaren bilakaera zein kodearen ezar-
pen-maila aztertzeko garatutakoak, bestetik.

Euskararen lexikoa modernizatzeko lanean aurrera egiteko tresna guz-
tiz baliotsuak dira, beraz, Sarasolak ondu dituenak, eta berritzaileak, gainera; 
nik dakidala ez da horrelako ‘lexiko-neurgailurik’ inguruko hizkuntzetan, 
are gutxiago horrelako hiztegirik eremu urriko hizkuntzetan. Azken urtee-
tako hiztegi eta lanak ikusirik, esan dezakegu kodea ezartzeko ahalegineta-
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tik abiatuz, heldutasuna lortzera iritsi dela euskal hiztegigintza. Eta ibilbide 
horretan nabarmena izan da eta da Sarasolaren eragina: kodea ezarri duten 
OEH eta Hiztegi Batua lantzen, hiztegi elebakarrak, are XXI. mendeari da-
gozkion «bigarren generazioko» hiztegiak ontzen, eta egindako kodetze-lana 
ebaluatzeko baliabideak lantzen.
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Kokapen aditzak euskaraz. 
Adposizioen eta aditzen erdigunean

Ane Berro
UPV/EHU, Université Bordeaux Montaigne

Laburpena
Lan honetan euskarazko kokapen aditzak (e.g. etxeratu) deskribatu eta az-
tertuko ditut. Hale & Keyserren (1993) eta Oihartzabalen (2003) analisiare-
kin bat etorriz, aditz horiek adposizio sintagma (PP) baten gainean eratzen 
direla proposatuko dut. Halaber, oinarrian dagoen PP mota zehatz batekoa 
dela erakusten dut —HelburuS, eta ez LekuS (*etxeantu), JatorriS (*etxe-
tiktu), ezta EskalaS (*etxerantztu) ere (Pantcheva 2011)—. Kokapen aditzen 
murriztapen hori azaltzeko, aditz isilaren hipotesia alde batera utzi behar 
dela proposatuko dut eta, haren ordez, beste azterbide bat jorratuko dut, ale-
gia, gertakarien eta adposizioen barne-egituraren paralelotasunarena.

0. Sarrera*

Euskaraz askotariko aditz eratorriak daude. -Tu atzizkia (partizipioa edo in-
finitiboa sortzeko erabiltzen den atzizkia, besteak beste) hizkuntzan beste fun-
tzio bat betetzeko erabiltzen diren hainbat elementuri lotzen zaie. Esate bate-
rako, osagarritzat hartzen duen elementua adjektibo gisa ere erabil daiteke aditz 
batzuen kasuan (e.g. ilun-du, gorri-tu, handi-tu, txiki-tu) (1), izen baten mo-
duan beste batzuetan (dantza-tu, dirdira-tu, apur-tu) (2), adposizio1 adlatiboko 

* Ikertzen hasi nintzenetik Ibon Sarasolak bakarka eta elkarlanean egindako hiztegiak eta 
corpusak baliatu ditut nire lana elikatzeko. Horregatik, harekin zor handia dudala sentitzen dut. 
Eskerrak eman nahi dizkiot, eta ezer gutxi bada ere, lan hau eskaini. Eskerrak eman nahi dizkiet 
baita ere Beatriz Fernandezi, Ricardo Etxepareri eta Gogo Elebiduneko ikerkideei, iradokizun, 
zuzenketa, eta gaiaz izan ditugun elkarrizketa interesgarriengatik. Lanaren erantzukizun osoa ni-
rea da. Emaitza hauetara ekarri gaituen ikerketak Europar Batasunaren ikerketarako, teknologia 
garatu eta erakusteko Zazpigarren Esparru Programaren laguntza jaso du 613465 diru-laguntza 
hitzarmenaren bitartez. Gainerakoan, ikerketa lan hau zenbait ikerketa proiekturi esker egin dut: 
Eusko Jaurlaritzaren BF109.203 doktoretza aurreko beka eta IT665-13 egitasmoa, eta Espainiako 
Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren FFI2011-26906 egitasmoa.

1 Adposizioa hitza erabiliko dut, gramatikan ohi den bezala, postposizio zein preposizio ka-
tegoriaz hitz egiteko.
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sintagma baten moduan (etxera-tu, itsasora-tu) beste batzuetan (3), baita ad-
posizio instrumentaleko sintagma gisa ere (urez-ta-tu, olioz-ta-tu) (4).

(1) Sukaldariak berakatzak txikitu ditu
(2) Neskek asko dantzatu dute
(3) Arrantzaleak itsasoratu dira
(4) Mirenek landarea ureztatu du

Artikulu honetan adposizio adlatiboko sintagmetan eraikitzen diren adi-
tzen (3) gainean arituko naiz, hots, itsasora-tu bezalakoen gainean. Kokapen 
aditzak deituko ditut, Hale & Keyser hizkuntzalarien (1993, 2002, 2005) in-
gelesezko shelve ‘apaleratu’ bezalako aditzen deiturari jarraituz. Kokapen 
aditzetan, -tu atzizkiak osagarritzat hartzen duen adposizio sintagma bakarrik 
Helburu Sintagma izan daitekeela erakutsiko dut, eta horrela, aditz isilaren 
hipotesia alde batera utzi behar dela proposatuko dut. Haren ordez, bestelako 
analisi-bide bat iradokiko dut hemen: kokapen aditzen murriztapenak uler-
tzeko, adposizioen eta aditzen dekonposizioaren isomorfismoa hartu behar 
dugu kontuan. Izan ere, aditzek eta adposizioek barne egitura bertsua dute, 
eta hori kokapen aditzak ulertzeko gako nagusietako bat da.

Eratorriak diren kokapen aditz guztiek aditz forma berbera dute: analiti-
koa (euskalaritzan perifrastikoa deitu izan dena). Euskarazko aditzak nagu-
siki bi aditz formetan ager daitezke: sintetikoa (edo trinkoa) (5) eta analitikoa 
(1)-(4). Gaur egun, aditz forma sintetikoa hamabost bat aditzekin erabiltzen 
da bakarrik (Euskaltzaindia 1997), esaterako, joan, etorri, ekarri, eraman eta 
jakin aditzekin. Forma sintetikoaren aspektu balio oso zehatza da: gertaera-
dun aditzetan interpretazio jarraikorra izaten du (5a) eta egoera aditzetan, al-
diz, mugagabea (5b) (Euskaltzaindia 1997).

(5) a. Neskek sagar poltsa bat dakarte
 b. Haizeak gauza asko dakizki

Bestalde, euskarazko aditz formarik erabiliena analitikoa da. Aditz guz-
tiekin erabil daiteke, forma sintetikoa ez bezala, forma emankor bakarra da 
eta askotariko aspektu-balioak adierazteko balio du. Forma analitikoak bi 
osagai ditu: aditz lexikoa eta aditz laguntzailea. Adierazi nahi den aspektu 
balioaren arabera, aditz lexikoak atzizki zehatz batekin agertzen da. Aspektu 
burutuan, esaterako, aditz lexikoa -tu/-i/-n/-ø atzizkiez lagundurik egoten da. 
Azalpena errazteko, hemendik aurrera -tu atzizkia baliatuko dut forma hauei 
guztiei erreferentzia egiteko.

Aipatu dudan bezala, -tu atzizkia partizipio moduan erabiltzen da forma 
analitikoan (6). Horrekin batera, behar edo nahi bezalako aditz modalen osa-
garri gunean ere ager daiteke (7) (Haddican & Tsoulas 2012 besteak beste). 
Gainerakoan, aditzen izendapen-forma ere bada, eta mendebaldeko euskal-
kietan, aginterazko forma gisa ere erabiltzen da (8).

0 Omenaldi Sarasola.indd   1380 Omenaldi Sarasola.indd   138 27/1/15   08:26:1727/1/15   08:26:17



 KOKAPEN ADITZAK EUSKARAZ. ADPOSIZIOEN ETA ADITZEN ERDIGUNEAN 139

(6) Neskak etorri dira
(7) Neskek etorri nahi dute
(8) Etorri hona!

Ekialdeko euskalkietako subjuntibozko, ahalerazko eta aginterazko 
forma analitikoetan izan ezik, aditz lexikoa ezin da atzizkirik gabe azaldu. 
Aspektu ez-burutuan, -tu atzizkiaren ordez, -tzen atzizkiak laguntzen du adi-
tza, ari progresiboarekin erabiltzen den atzizki berbera, hain zuzen. Hizkun-
tzalari batzuek (Demirdache & Uribe-Etxebarria 1997; Mateu & Amadas 
1999; Laka 2004, 2006) -tzen atzizkia bi morfemetan banandu daitekeela 
proposatu dute: -t(z)e izengilea eta -n adposizio inesiboa (ikusi baita ere Eus-
kaltzaindia 1991: 245).

1. Kokapen aditzak

1.1. Kokapen aditzak euskaraz

Euskarazko kokapen aditzak oro har adposizio adlatiboarekin osatzen 
dira —hau da, -ra, -(e)tara, -engana (hemendik aurrera -ra)— eta oso eman-
korrak dira (Mujika 2008). Egungo Euskararen Hiztegian (EEH) (Sarasola 
2010) begiratuz gero edo Ereduzko Prosa Gaur (EPG) (Sarasola, Salaburu, 
Landa & Zabaleta 2011) arakatzeko Corsintax (Landa 2008) baliatuz gero, 
adibide asko aurkituko ditugu. Hona hemen horietako batzuk:

(9) aberriratu eskuratu
 argitaratu etxeratu
 ahalbide(ra)tu gaineratu
 aurreratu giltzape(ra)tu
 aldendu itsasoratu
 araupetu mahaigaineratu
 auzi(ra)petu2 munduratu

Ondoren itsasoratu eta munduratu aditzen bina adibide, EEHtik hartuta-
koak.

(10) Zazpigarrenean, haizea baretu zen, eta itsasoratu ginen (J.K. Igera-
bide 2007: 88)

(11) Ordubete geroago beste ontzi bat itsasoratu da (Berria, 2006-04-04)

2 Auziperatu aditza ez da agertzen Corsintax arakatzailean, baina 180 agerraldi ditu Ere-
duzko Prosa Gaurren. Corsintaxen, eta baita Hiztegi Batuan ere, auzipetu bakarrik jasotzen da, 
adlatiborik gabe.
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(12) Ez zekien zergatik baina bere sabeletik munduratuko zen lehen hau-
rra neska zatekeela imajinatu zuen Maianak (I. Borda 2005: 50)

(13) Ez al zara, bada, munduratu, lilura zaitzaten? (P. Zubizarreta 2006: 
217)

Badirudi aditz hauek oso barne egitura eta adiera gardena dutela.3 
Gehienak -ra adposizio adlatiboaz eta adposizio horren Eremuak (ingelesez 
Ground) batuz sortu dira, aberri-ra-tu, argi-tara-tu eta ahalbide-ra-tu adi-
tzetan bezala. Talmyren (2000) arabera, adposizioek bi entitateren arteko ha-
rremana zehazten dute; Irudiaren (ingelesez Figure) eta Eremuaren artekoa. 
Irudia adposizioaren «subjektua» dela esan genezake, mugi daitekeen enti-
tatea. Eremua, aldiz, Irudiaren kokapena edo mugimendua zehazteko errefe-
rentziatzat hartzen den bigarren entitatea da, mugitu ezin daitekeena. Aipatu 
berri ditudan hiru aditz horietan, aberri, argi eta ahalbide dira, hurrenez hu-
rren, adposizioaren Eremua. Zerrendatu ditudan beste aditz batzuetan beste 
osagai bat dago Eremuaren eta adposizioaren artean, hots, -pe- eta -gain-, 
auzipe(ra)tu eta mahaigaineratu aditzetan, hurrenez hurren. Osagai horiek 
postposizioak edo kokapen izenak deitu izan dira (Euskaltzaindia 1991; de 
Rijk 2008; Eguzkitza 1997; Hualde 2002; Etxepare 2013), baina nik Ardatz 
Zatiak deituko ditut, Svenoniusi (2006) eta Etxepareri (2013) jarraituz. Ar-
datz Zatiek beren adiera adierazteko beste entitate baten beharra dute, alegia, 
elementu erlazionalak dira. Entitate hori ardaztzat hartuta, entitate horren zati 
bat edo entitate horrekiko harremanean dagoen espazioa adierazten dute, de-
magun, objektu baten gaineko zatia edo gaineko espazioa. Auzipe(ra)tu adi-
tzean, auzi baten azpian edo mendean dagoen egoera batez ari gara, eta hori 
da, hain zuzen, adposizioaren Eremua. Mahaigaineratun, bestetik, mahaiaren 
gainazala hartzen dugu Eremutzat. Azkenik, aipatzekoa da ere zenbait adi-
tzek adposizio adlatiboa hautazkoa dutela (e.g. auzipe(ra)tu, giltzape(ra)tu), 
eta batzuen kasuan, bereziki, ez dutela adlatiboa hartzen, esaterako, aldendu 
eta araupetuk.

Kokapen aditzetatik kanpo, adlatibozko morfema Helburua adierazten 
duten sintagmetan aurkitzen dugu, gehienetan nolabaiteko mugimendua adie-
razten duten predikatuen osagarri gisa. Hona hemen Ereduzko Prosa Gaurre-
tik hartutako adibide batzuk:

(14) Egiazko mundutik amets mundura joateko, ipuina izan da orain arte 
zubi (F. Juaristi 2002: 138)

(15) Mundura atera nintzen orduan (A. Gorostizu, Berria 2004-12-15)

3 Aditz horiek, jakina, lexikalizazio mailak erakusten dituzte. Atera kokapen aditza, adibi-
dez, nahiz eta jatorrian ate-ra adposizio sintagmari esker osatu den, gaur egun esanahi desberdin 
samarra dauka, irten aditzarenaren antzekoa eta ez atera joan esapidearena. Antzeko zerbait esan 
genezake begiratu aditzaz. Lan honetan, egitura eta esanahi gardena duten aditzen gainean baino 
ez naiz arituko.
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(16) Tarteka burua jaso eta itsasora begiratzen du… (M. Etxebarria 
2003: 206)

(17) Hidrokarburoak itsasora nahita isurtzea zigortu egingo dute (Be-
rria, 2004-01-14)

Nahiko garbi dago munduratu eta itsasoratu bezalako kokapen aditzak 
(14)-(17) adibideetako adposizio sintagmen gainean sortzen direla. Oihar-
tzabalek (2003) hala iritzi dio, Hale & Kayserren (1993, 2002, 2005) analisia 
jarraituz. Hale & Kayserrek (H&K hemendik aurrera) izenetatik eratorritako 
kokapen aditzek, shelve ‘apaleratu’ esaterako (18), oinarrian preposizio sin-
tagma bat dutela proposatu zuten.

(18) I shelve-d the book
 Ni apaleratu-LEH DET liburu
 ‘Liburua apaleratu nuen.’

H&Kek, beren 1993ko lanean, izenetatik eratorritako aditzak —shelve 
‘apaleratu’, saddle ‘aulkia jarri’, dance ‘dantzatu’ etab.— sintaxiak arautzen 
duen maila lexiko batean sortzen direla proposatu zuten. Maila lexiko hura 
sintaxi-l(exikoa) deitu zuten. Horrela, defendatu zuten argumentu egitura sin-
taktikoa dela eta rol tematikoak egitura-harremanen arabera ezartzen direla. 
Lan honetan aztergai ditudan kokapen aditzen kasuan, baita locatum adi-
tzetan eta adjektiboetatik eratorritakoetan ere, aditzak hainbat oskol (Larson 
1988) dituela proposatu zuten. Beheko egituran (19) ikus daitekeenez, adi-
tzak preposizio sintagma bat hartzen du osagarri gisa. Aditza eta preposizioa 
buru hutsak dira eta preposizioaren osagarria, Eremua, da lexikoki zuzenean 
azaleratzen den osagai bakarra, kasu honetan, shelve ‘apal’.

(19) SHELVE ADITZAREN SINTAXI-L EGITURA; INKORPORAZIOAREN ANALISIA

AS
A AS

DS AS

  A PS

 P          I

shelve

H&Ken (1993) arabera, shelve izena preposiziora inkorporatzen da lehe-
nik eta aditzera ondoren, buruz buruko inkorporazioaren bidez eta Kategoria 
Hutsaren Hatsarrearekin bat etorriz (Chomsky 1981). Hizkuntzalari hauen 
lan berantiarragoetan (H&K 2002), inkorporazioaren analisiaren ordez kon-
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flazioa (conflation) izenekoa aldarrikatzen dute. Konflazioa osagarriaren erro 
fonologikoa buruan kopiatzean datza. Hala ere, azkenean (H&K 2002, 2005), 
bi azterbide horiek, inkorporazioa eta konflazioa, baztertu egiten dituzte, eta 
hautapen analisi baten alde egiten dute. Hautapen analisi horretan, shelve 
aditzaren eduki fonologikoa aditzean bertan sortzen da. Eduki fonologiko 
horrek, erroak, hautapen tasun aberatsak ditu eta preposizio sintagma bat zi-
legiztatzeko gai da aditzaren osagarri gunean. Preposizio sintagma hori hutsa 
izan daiteke edo, bestela, agerikoa, beti ere, erroaren kognadoa edo hiponimo 
bat baldin bada, esaterako he shelved the books on the windowsill perpausean 
bezala (H&K 2002: 88), non on the windowsill sintagma —‘leiho-ertzean’— 
shelve aditzaren hiponimo bat den.

Utz dezagun, momentuz, alde batera inkorporazio eta hautapen analisien 
eztabaida eta gatozen orain kokapen aditzen adposizio sintagmaren analisira. 
Oihartzabalek (2003), H&Kren analisia segituz, proposatzen du euskarazko 
kokapen aditzak adposizio sintagma baten gainean eraikitzen direla, eta neuk 
ere analisi hori bera hartuko dut oinarri. Alabaina, adposizio sintagma hori 
mota zehatz batekoa dela erakutsiko dut. Kokapen aditzen izaera hobeto 
ulertzeko, adposizioen dekonposizioaren azterbidea jorratuko dut. Aditz ho-
rietan, gutxienez, Bide (Path) eta Leku (Place) adposizioak egon behar dira. 
Jackendoffek (1983) adierazi zuen Bidearen esanahi-egitura bi azpiosagaie-
tan banatu daitekeela: Bidea eta Lekua. Hari segika, hizkuntzalari batzuek bi 
osagai horiek sintaxian buru bana islatzen dutela defendatu dute (Van Riems-
dijk & Huybregts 2002; Svenonius 2006, 2008 besteak beste). Haien arabera, 
Bide adposizioak Lekua hautatzen du. Etxepare & Oihartzabalek (2012) eta 
Etxeparek (2013) lan honetan hizpide dugun -ra adlatiboak bi buru horiek le-
xikalizatzen dituela adierazi dute, eta hori proposatuko dut nik ere.

Hortaz, kokapen aditzen sintaxian bi buru horiek islatzen dira, eta hau ez 
da nolanahi ere harritzekoa, izan ere, kokapen aditz asko, aurreratu kasu, ja-
rri bezalako aditz baten eta adposizio inesiboko sintagma baten bidez para-
frasea daitezke (20b):4

(20) a. Irakasleak neskak aurreratu ditu
 b. Irakasleak neskak aurrean jarri ditu

Bigarren perpausean, adposizio inesiboko sintagmak Leku burua lexika-
lizatzen du, eta Bide, aldiz, jarri aditzaren bidez azaleratzen da. Lehen adibi-
dean (20a), ordea, bi buru horiek aurreratu aditzaren bidez ahoskatzen dira, 
beheko egituran erakusten dudan moduan:

4 (20a) adibideak beste adiera bat ere badu, zeinetan irakaslea bera nesken aurrera mugi-
tzen den (eta ez ditu, hortaz, neskak aurrera ekartzen). Adiera horretan, neskak ez dira Bide ad-
posizioaren Irudia, baizik eta Eremua. Irakaslea izango litzateke Irudia, nesken aurrera mugitzen 
baita. 
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(21) Aurre-(ra)-tu
BideP

Bide  LekuP

Leku XP

ra aurre

Atal honen hasieran aipatu dudan bezala, aditz batzuetan beste osagai bat 
agertzen da adposizio adlatiboaren eta Eremuaren artean, esaterako pe eta 
gain auziperatu eta mahaigaineratu aditzetan. Etxepareri (2013) jarraituz, 
elementu hauek Ardatz Zatiak direla proposatuko dut.5 Svenoniusek (2006) 
Ardatz Zatia Leku Sintagmaren azpian dagoen buru sintaktiko (funtzional) 
bat dela proposatzen du. Hortaz, mahaigaineratu bezalako aditz batek lau 
osagai ditu: Eremua (mahai), Ardatz Zatia (gain), Lekua eta Bidea. Azken bi 
horiek adlatiboaren bidez (era) azaleratzen dira.

(22) Mahai-gain-era-tu
BideS

Bide LekuS

Leku ArdZatA

era ArdZatA       I

gain mahai

Nabarmentzekoa da pe Ardatz Zatia adlatiboaren laguntzarik gabe ager 
daitekeela (auzipetu eta araupetun adibidez). Hori ez da Ardatz Zati guztiek 
duten gaitasuna, izan ere gain, aurre eta atze adlatiboarekin agertu behar dira 
derrigor kokapen aditzetan (*mahaigaindu, *aurretu, *atzetu). Salbuespen 
honetaz hurrengo atalean (§1.2) arituko naiz.

5 Etxeparek (2013) erakusten du elementu hauek bi eratara erabil daitezkeela euskaraz: 
(a) modu erreferentzialean (i); edo (b) beste elementu baten islatzaile gisa (projective) (ii).

i(i) Etxearen aurrea (Etxepare 2013: 18)
 ‘Etxearen aurrealdea, fatxada’
(ii) Etxearen aurrean
 ‘Etxearen aurreko espazioan’
 ‘Etxearen aurrealdean, fatxadan’
Bi erabilera horiek semantikoki eta sintaktikoki desberdintzen direla aldarrikatzen du Etxepa-

rek, eta horregatik, bigarren erabilera horretan Ardatz Zatiak direla proposatzen du, Svenoniousen 
(2006) analisian oinarrituz. Nik ere azterbide horri eutsiko diot.
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1.2. Ezinezko kokapen aditzak

Aurreko atalean euskaraz existitzen diren kokapen aditzak aztertu ditut. 
Erakutsi dudanez, oinarrian duten adposizio sintagmak hiru (edo lau) osagai 
ditu: Eremua, (Ardatz Zatia), Lekua eta Bidea. Atal honetan, ezinezko ko-
kapen aditzak arakatuko ditut, horrelako aditzak sortzeko muga non dagoen 
jakiteko eta horrela, haien adposizio izaera hobeto ulertzeko. Ikusiko dugu-
nez, euskarazko kokapen aditzak ezin daitezke eratu Leku sintagma soil ba-
ten gainean, ezta Jatorri sintagma baten edota Eskala sintagma baten gainean 
ere.

Lehenik erakutsiko dut Leku sintagma soilak ezin direla kokapen aditz 
bihurtu. Kokapen aditzak ezin dira eraiki inesiboaz (-(a)n/-(e)tan/-rengan) 
azaleratzen den adposizio sintagma baten gainean (Mujika 2008):

(23) EZINEZKO KOKAPEN ADITZAK INESIBOAZ
 *etxe-an-tu baina etxe-ra-tu
 *ohe-an-tu baina ohe-ra-tu
 *esku-an-tu baina esku-ra-tu
 *bere-gan-tu baina bere-gana-tu

Kokapen aditz bihurtzeko leku sintagma soilen gaitasun falta lexikali-
zazioa arautzen duen hatsarre batekin loturik egon daiteke: Erabateko Lexi-
kalizazioa (ingelesez Exhaustive Lexicalization) (Fábregas 2007; Ramchand 
2008b).

(24) ERABATEKO LEXIKALIZAZIOA6

 Sintaxi egiturako adabegi guztiak eduki lexikoaren bidez identi-
fikatu behar dira.

Kokapen aditzek Bide burua dute beren egituretan eta buru hori lexi-
koki azaleratu behar da, Erabateko Lexikalizazioaren arabera. Euskarazko 
adposizio inesiboak Leku burua baino ez du azaleratzen, eta ondorioz, ine-
siboaren gainean eratzen den kokapen aditza ez da gramatikala izango (23), 
horrelako aditz batean Bide burua ez baita inongo hiztegi alerekin identifi-
katzen. Bide burua ez da azaleratzen eta horrek ez du betetzen Erabateko 
Lexikalizazioa.

(24)ko hatsarreak beste ondorio teoriko bat ere badu, hain zuzen, lehe-
nago aipatu dudan H&Ken (1993) eta Oihartzabalen (2003) teoriarekin ze-

6 Itzulpena nirea da. Hauek dira jatorrizko deitura eta azalpena (Fábregas 2007; Ramchand 
2008b: 122).

(iii) Exhaustive Lexicalization
Every node in the syntactic representation must be identified by lexical content.

0 Omenaldi Sarasola.indd   1440 Omenaldi Sarasola.indd   144 27/1/15   08:26:2527/1/15   08:26:25



 KOKAPEN ADITZAK EUSKARAZ. ADPOSIZIOEN ETA ADITZEN ERDIGUNEAN 145

rikusia duena. Erabateko Lexikalizazioa benetan betetzen bada, ezin da isil-
peko aditzik edo adposiziorik egon. Sintaxian dagoen buru orok izan behar 
du islapen lexikoa, eta hortaz, ezin genezake proposatu sintaxian indarrean 
dagoen buru bat, ondoren buru hori nolabait azaleratzen ez bada. Lan hone-
tan, tesi hori defendatuko dut, alegia, kokapen aditzetan aditz buru isilik ez 
dagoela. Hala ere, beste azterbide batetik iritsiko naiz ideia horretara, isil-
peko aditzaren kontrako froga enpirikoak erakutsiz.

Leku sintagma soilen banaketari dagokionez, norbaitek galde lezake 
aditz batzuetan zergatik azaleratu daitekeen Ardatz Zati soila, adlatiboaren 
laguntzarik gabe, esaterako, araupetu aditzean. Galderak bi erantzun posi-
ble ditu, eta zaila zait une honetan bietatik erantzun egokiena zein ote den 
erabakitzea. Erabateko Lexikalizazioaren barruan, bi aukera daude pe Ar-
datz Zatia bere kabuz agertu ahal izateko kokapen aditz batean: (i) pe mor-
femak hiru buru azaleratzen ditu, hots, Ardatz Zatia, Lekua eta Bidea; eta 
(ii) pek Ardatz Zatia eta Lekua azaleratzen ditu eta -tu atzizkiak egituraren 
zati dinamikoa lexikalizatzen du, beste aditz eratorri batzuetan bezalaxe, 
adibidez, gorri-tu (gorri bilakatu) eta ama-tu (ama bilakatu). Bi aukeretan 
Bide burua lexikalizatzen da, pe morfemaren bidez lehenengoan, eta -turen 
bidez bigarrenean. Momentuz, ez dut bi aukeren artean ziurtasunez baten 
alde egingo, nahiz eta bigarrena zuzenagoa iruditzen zaidan beste aditz era-
torriei begiratuta.7,8

Kokapen aditzetatik harago begiratzen badugu, inesiboa zenbait predika-
tutan aurkituko dugu, nik dakidala, egin inergatiboetan —batez ere mende-
baldekoetan— (25a) eta predikatu analitiko soiletan (25b):9

(25) a. INESIBODUN EGIN INERGATIBOAK
  dantzan egin
  borrokan egin
  hegan egin
 b. INESIBODUN PREDIKATU ANALITIKO SOILAK
  faltan izan
  soberan egon
  gogoan izan
  begitan izan

7 Edozein kasutan ere, bigarren hipotesia defendatuko banu, beste arazo bati aurre egin 
beharko nioke: -tu atzizkia egituraren zati dinamikoa lexikalizatzeko gai bada araupetu aditzean, 
zergatik ez da gai inesiboa daraman *etxeantu bezalako batean? Azterkizun utziko dut arazo hau.

8 Interesgarria da, halaber, hizkuntzen arteko konparaketaren ikuspuntutik, gaztelaniazko ko-
kapen aditzetan erabiltzen den preposizioa. Adibideotan ikus daitekeenez, en preposizio lokatiboa 
(ez-dinamikoa) ageri da: en-jaular, en-claustrar, en-carcelar, en-chironar, en-terrar, en-amorar, 
en-emistar, en-colar, en-sillar… 

9 Nik predikatu analitiko soilak deitu ditudan horiek de Rijkek (2008: 321-322) Orainaldiko 
preteritoko Aditzak (Preterito-present Verbs) deitzen ditu.
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Egin inergatiboak gertaera aditzak dira; (25a)n zerrendatu ditudanak ger-
taerak izateaz gain, dinamikoak ere badira, inesiboa gorabehera. Lehen begi-
ratuan, inesiboak Lekua baino azaleratzen ez badu, badirudi inesiboa eta di-
namikotasuna ezin daitezkeela bateragarriak izan. Hala ere, ez dut uste aditz 
horien dinamikotasuna inesiboaren bidez lexikalizatzen denik, baizik eta 
egin aditz arinaren bidez. Hortaz, inesibodun egin inergatiboak ez dira arazo 
nire hipotesirako.

Zerrendatu dudan bigarren aditz multzoa (25b) interesgarria da. Koka-
pen aditzetatik bereizten dira bi ezaugarritan: (i) egoera predikatuak dira; 
eta (ii) ezin dira agertu -tu atzizkiaz lagundurik. Aditz horiek izendatu 
ahal izateko (25b) eta -tzen bezalako aspektu marka bat gaineratu ahal iza-
teko, laguntzaile bat behar dute: izan aditz laguntzailea edo egon kopula 
lokatiboa. Bi desberdintasun horiek arrazoi bakarrari zor zaizkiola propo-
satzen dut. Kokapen aditzak dinamikoak dira eta Prozesu burua islatzen 
dute sintaxian (Ramchanden 2004 2008a Lehen Faseko Sintaxiko Prozesu 
burua). Gogoan izan bezalako predikatu analitiko soilak, ordea, egoera 
predikatuak dira eta ez dute halako buru sintaktikorik islatzen. Lan honen 
bigarren atalean (§2) arakatuko dut Prozesu buruaren eta -tu atzizkiaren 
arteko lotura.

Orain artean, kokapen aditzetan bi buru islatzen direla erakusti dut: Le-
kua eta Bidea. Bidea da islatu beharreko gutxieneko egitura-oskola. Horre-
gatik Lekua baino azaleratzen ez duen inesiboaren gainean ezin da kokapen 
aditzik eratu: *etxeantu. Izan ere, Erabateko Lexikalizazioaren arabera, buru 
sintaktiko guztiak azaleratu behar dira lexikoki, eta *etxeantu bezalako ba-
tean ez da baldintza hori betetzen. Kokapen aditzek Bide sintagma islatzen 
dute eta Bide burua nolabait azaleratu behar da.

Hemendik aurrerakoan, Bidea mota zehatz batekoa izan behar dela era-
kutsiko dut: Helburua. Helburu sintagma da kokapen aditzen oinarrian da-
goen adposizio sintagmaren gutxieneko eta gehienezko egitura-oskola. Beste 
bide mota batzuen gainean, esaterako, adposizio ablatiboaren (-tik,-(e)tatik, 
-rengandik) (Mujika 2008) eta hurbiltze adlatiboaren (-rantz,-(e)tarantz,-re-
ganantz) gainean, ezin da kokapen aditzik sortu:

(26) Ezinezko kokapen aditzak ablatiboaz eta hurbiltze adlatiboaz
 *etxe-tik-tu *etxe-rantz-tu
 *ohe-tik-tu *ohe-rantz-tu
 *esku-tik-tu *esku-rantz-tu
 *bere-gadik-tu *bere-ganantz-tu

Ablatiboa eta hurbiltze adlatiboa bide mota desberdinak adierazteko 
adposizioak dira. Bide buruaren adierazpideak badira, orduan zergatik ez 
ote dira onargarriak kokapen aditzen oinarri gisa? Pentsa genezake adla-
tiboaren eta gainerako Bide adposizioen arteko desberdintasuna literatu-
ran ezaguna den Helburu-Jatorri asimetriarekin (ingelesez Goal-Source 
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Asymmetry)10 zerikusia daukala. Munduko hizkuntzetan Helburuak eta Ja-
torriak ez dira era simetrikoan adierazten: Jatorriak Helburuak baino mar-
katuagoak izan ohi dira (Ikegami 1982; Pantcheva 2011) (e.g. ingelesez 
there esango dugu Helburua adierazteko, baina preposizioa gaineratu behar 
izango diogu, from there, Jatorria adierazteko) eta predikatu batzuetan Ja-
torria bakarrik azaleratu daiteke, baldin eta Helburua ere azaleratzen ba-
dugu (Levin 1993: 177).11 Nire ustez, euskarazko kokapen aditzak Helbu-
ruen gainean bakarrik eratu ahal izatea asimetria horren beste erakusgarri 
bat da. Asimetria hori azaltzeko, Bide mota desberdinek egitura desberdina 
dutela proposatuko dut, bereziki Pantchevak (2011) egiten duen Bidearen 
banaketari segituz. Pantchevaren (2011) arabera, Bidea buru txikiagoetan 
dekonposa daiteke eta Bide buru bakoitzak bere egitura dauka:

(27) BIDE MOTAK

 a. Helburua: b. Jatorria: c. Zehar bidea:
HelbS JatorriS ZeharS

Helb LekuS Jatorri HelbS Zehar JatorriS
Helb LekuS Jatorri HelbS

Helb       LekuS

Ikus daitekeenez, Pantchevak (2011) Jatorriak Helburuak baino konple-
xuagotzat jotzen ditu, izan ere, bere analisiaren arabera, Jatorriak Helbu-
ruen gainean eratzen dira, Jatorri buruak Helburu sintagma hautatzen duela-
rik. Etxeparerekin (2013) bat etorriz, euskarazko -tik ablatiboak egitura hori 
bera lexikalizatzen duela proposatzen dut. Ablatiboak hiru tasun azaleratzen 
ditu, hots, [Jatorria], [Helburua] eta [Lekua], eta hortaz, adlatiboa baino kon-
plexuagoa da. Etxe-ra-tu kokapen aditza zilegi denez eta etxe-tik-tu, aldiz, 
ez, HelburuS, kokapen aditzetan adposizio sintagmek izan dezaketen gehie-
nezko egitura-oskola dela proposatzen dut.

10 Literaturan maiz aurkitzen dugu Helburuarekiko joera (ingelesez Goal bias) delako ger-
takaria, Helburu-Jatorri asimetriarekin estuki loturik dagoena. Gramatikan ez ezik, psikolinguis-
tikan ere antzeman dute Helburuekiko joera handiagoa, Jatorriekiko baino (ikusi adibidez Lakusta 
2005; Lakusta & Landau 2005).

11 Levinen (1993: 177) adibide hauetan ikus daitekeenez, Jatorria (from a prince) adieraz 
daiteke, baldin eta Helburua (into a frog) ere adierazten bada:

a. The witch turned him from a prince into a frog
b. The witch turned him into a frog
c. *The witch turned him from a prince
Bide beretik, Gehrkek (2008: 229) erakutsi duen bezala, ingelesez the frog turned blue diogu-

nean —«igela urdin kolorekoa bihurtu zen»—, urdina helburu kolore gisa bakarrik interpreta dai-
teke, eta inoiz ere ez jatorrizko kolore gisa (c.f. from blue). 
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Gatozen orain hurbiltze adlatiboen egitura aztertzera. Pantchevaren 
(2011) teorian, helburuzko hurbiltze bideak Eskala buruak Helburua hauta-
tzen duenean sortzen dira. Euskarazko hurbiltze adlatiboa era horretan era-
tzen da (28). Hurbiltze adlatiboa adlatiboa soila baino konplexuagoa dela 
-rantz adposizioaren morfologian ere antzeman daiteke adlatiboari dagokion 
-ra atzizkiari -ntz atzizkia gaineratzen baitzaio.

(28) HURBILTZE ADLATIBOA

EskalaS

Eskala HelbS

-ntz Helb LekuS

ra

Kokapen aditzen egiturara bueltatuz, hurbiltze adlatiboen gainean sortu-
tako aditzak ezinezkoak izateak (*etxe-rantz-tu) berriz ere adierazten du ko-
kapen adposizioen oinarrian dagoen adposizio sintagmak gehienezko egitura 
duela. Goian esan bezala, gehienezko oskola HelburuS da. Baina zergatik ote 
dago horrelako murriztapen bat hizkuntzan? Bigarren atalean (§2), murrizta-
pen hori azaltzen saiatuko naiz.

Hurrengo atalera (§2) mugitu baino lehen, datu hauetatik datorren beste 
ondorio bat aipatu nahi nuke. Erabateko Lexikalizazioa azaldu dudanean au-
rreratu dudan moduan, kokapen aditzetan isilpeko aditzik ez dagoela uste 
dut, H&Ken (1993) kontra, baita Oihartzabalen (2003) kontra ere. Eman di-
tudan datuek eta kokapen aditzen azpian dagoen adposizioaren dekonposi-
zioak erakutsi du kokapen aditzak ezin direla edozein adposizio sintagmaren 
gainean eraiki; ablatiboa edo hurbiltze adlatiboa daramaten aditzak ezinez-
koak dira. Joan bezalako aditz batek, ordea, berdin hautatu dezake adlatibo, 
ablatibo edo hurbiltze adlatiboko sintagma bat:

(29) a. Neskak etxera joan dira
 b. Neskak etxetik joan dira
 c. Neskak etxerantz joan dira

Kokapen aditzetan aditz isil bat egongo balitz, ezingo genuke ulertu aditz 
horrek zergatik ezingo lukeen ablatibo bat edo hurbiltze adlatibo bat hautatu, 
jakinda ageriko joan aditzak hala egin dezakeela. Hautapen analisi baten ba-
rruan (H&K 2002, 2005) ere, ez legoke azalpen errazik. Etxera bezalako erro 
bat aditzean bertan sortzen bada eta isilpeko adposizio sintagma bat zilegiz-
tatzen badu, zergatik ezingo luke etxetik erroak gauza bera egin?
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2. Gertakariak eta adposizioak

Aurreko atalean (§1.2) kokapen aditzak HelburuSren gainean eratzen 
direla erakutsi dut, eta ez beste motatako adposizioen gainean. Edozelan 
ere, murriztapen horrek galdera batera eraman gaitu, hots, zergatik egiten 
ote du hizkuntzak adposizioen arteko bereizketa hori kokapen aditzak sor-
tzean? Atal honetan, galdera hori erantzuten saiatuko naiz eta, horretarako, 
aditzen (edo gertakarien) barne egitura arakatuko dut. Ikusiko dugunez, 
gertakarien eta adposizien egiturak isomorfikoak dira. Bi egituren arteko 
paralelismo horrek, hain zuzen, argituko du kokapen aditzen murriztapena-
ren misterioa.

2.1. Prozesu azpigertakaria eta -tu atzizkia

Utz ditzagun momentuz kokapen aditzak alde batera eta gatozen beste-
lako euskal aditzetara. Berro (argitaratzear) lanean, -tu atzizkia Prozesu az-
pigertakariarekin loturik dagoela erakusten dut. Ramchanden (2004, 2008a 
et seq) Lehen Faseko Sintaxian oinarrituta, gertakariak hiru azpigertakarietan 
banatu daitezkeela uste dut: Abiatzea, Prozesua eta Emaitza. Hiru buru horie-
tan, Prozesuak izaera gertakariduna txertatzen du (Fábregas & Marín argita-
ratzear). Bada, -tu atzizkiak eta gertaeratasuna txertatzen duen Prozesu bu-
ruak harreman estua dutela ikusiko dugu atal honetan.

Zenbait froga linguistikok -tu eta Prozesuaren arteko korrelazioa fro-
gatzen dute (ikusi Berro argitaratzear). Lerro hauetan, -tu atzizkidun forma 
analitikoetan agertzen diren bi testuinguru aurkeztuko ditut. Ikusiko dugu-
nez, -tu atzizkidun konfigurazio analitikoetan, -turen eta Prozesuaren arteko 
lotura erabatekoa da.

Aipatu nahi dudan lehen ebidentzia hainbat aditzen gertaera/egoera adie-
raren aldakortasunean datza. Euskarazko aditz batzuek, ezagutuk eta sinis-
tuk esaterako, gertaera edo egoera adiera izan dezakete, hartzen duten atziz-
kiaren arabera; -tu edo -tzen. -Tu hartzen dutenean, aditz inkohatiboak dira, 
hortaz, gertaerak adierazten dituzte (30). -Tzen atzizkidunak direnean, aldiz, 
egoera aditzak dira: subjektuaren ezaugarriak adierazten dituzte, hots, jende 
asko ezagun izatea (31a) eta fededuna izatea (31b).

(30) a. Mikelek jende asko ezagutu du
 b. Mikelek gezurra sinistu du
(31) a. Mikelek jende asko ezagutzen du
 b. Mikelek Jainkoarengan sinisten du

Desberdintasun hori euskarazko beste aditz batzuetan ere antzeman dai-
teke, adibidez, pentsatu, gustatu eta ulertu predikatuetan. Vendlerrek (1957) 
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aipatzen du lehenengoz (nik dakidala) horrako kontraste hori, ingelesezko 
think eta believe bezalako aditzetan. Haren esanetan, egoera edo lorpena 
adieraz dezakete testuinguruaren arabera. Euskaraz, egoera/lorpena aldakor-
tasuna -tu/-tzen atzizkien araberakoa da.

Atzizkien eta aditzen azpigertakerien arteko harremana beste aditz mota 
batean ere ikus daiteke. Euskaraz egoera aditz berri batzuk ugaltzen hasi 
dira (32), ziurrenik hizkuntza erromantzeekiko ukipen egoerak eraginda. Era-
bilera hauek berri samarrak direla esango nuke, eguneroko hizketa ez-forma-
letan ohikoak izan arren, idatzizko corpusetan ez baitute ia agerpenik. Hiztu-
nei galdetuta, batzuek ez dituzte guzti-guztiak onartzen; galdetutakoen artean 
pisatu, neurtu eta erre dira errazen onartzen direnak.

(32) a.  Asko pisatzen du [ez dakit eraman ahal izango duzun]  
 (A. Cano 2004: 63)

 b. 27 kilometro neurtzen ditu alde zabalean […]  
 (Berria, 2004-12-16)

 c. Platerak erretzen du
 d. Zoruak irristatzen du
 e. Piper hauek asko pikatzen dute
 f. Keak oso txarto usaintzen du
 g. Igerileku honetan ez du asko kubritzen

Adibide horietan, aditzek egoera baten berri ematen dute, hots, subjek-
tuaren ezaugarri bati egiten diote erreferentzia —subjektuaren pisu handiari 
(32a), neurriari (32b), tenperaturari (32c), azalera irristakorrari (32d), zapo-
reari (32e), usainari (32f) eta sakonerari (32g)— eta ez dute gertaerarik adie-
razten. Nabarmena da aditzon erabilera berri hau -tzen atzizkiarekin bakarrik 
gertatzen dela. Adiera horretan, ezinezkoa da predikatu horiek -tu atzizkiare-
kin konbinatzea.

(33) a. ?Asko pisatu du
 b. ?27 metro neurtu ditu
 c. *Platerak erre du
 d. *Zoruak irristatu du

Predikatu horiek -turekin agertu ahal ez izatea -turen izaera gertakaridu-
nari egozten diot. Goiko predikatu horiek egoerak adierazten dituzte, eta hor-
taz, ez dira -turekin bateragarriak. Lehen esan dudan bezala, gertakariak hiru 
azpigertakarietan banatzen direla uste dut —Abiatzea, Prozesua eta Emai-
tza— Ramchandi (2004 2008a et seq) segika. Banaketa horretan, Prozesu 
buruak ematen dio izaera gertakariduna predikatuari (Fábregas & Marín ar-
gitaratzear). Hori oinarri harturik, -turen lexikalizazioa nolabait Prozesu az-
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pigertakariarekin loturik dagoela proposatzen dut: sintaxian Prozesu burua 
egoteak -tu azaleratzea eragiten du.12

2.2. Gertakarien eta adposizioen barne-egitura sintaktikoa

Gatozen berriro euskarazko kokapen aditzetara. Lehen atalean (§1) era-
kutsi dut kokapen aditzak Helburu sintagmen gainean baino ezin direla 
eraiki. Halaber, bigarren atalaren hasieran ikusi dugu -tu atzizkiak Prozesu 
burua sintaxian dagoela adierazten duela. Bada, orain, gertakarien barne-egi-
tura (Ramchand 2004, 2008a et seq) eta adposizioen barne-egitura (Sveno-
nius 2006; Pantcheva 2011) bat datozela erakutsiko dut. Izan ere, Ramchan-
dek berak (2008a: 41) dioen bezala, gertakari dinamikoa bide baten ezaugarri 
topologikoekin parekatuz gero, abiatze puntua edo jatorria Abiatzea izango 
litzateke, zati dinamikoa Prozesua litzateke, eta amaiera puntua Emaitza li-
tzateke.

(34) a. GERTAKARIEN DEKONPOSIZIOA (Ramchand 2004, 2008a et seq)
AbiatzeS

Abiatze      ProzesuS

Prozesu EmaitzaS

Emaitza XS

 b. ADPOSIZIOEN DEKONPOSIZIOA (Svenonius 2006; Pantcheva 2011)
Jatorri S

Jatorri Helburu S

Helburu Leku S

   Leku XS

Bi egitura horiek isomorfikoak dira: Jatorria Abiatzearen parekoa da, 
Helburua Prozesuaren parekoa eta Lekua Emaitzarena. Paralelotasun hori go-
goan, errazagoa zait orain kokapen aditzen murriztapena ulertzea. -Tu ahos-
katzea Prozesua egotearen ondorio bada, eta Helburua eta Prozesua parekoak 

12 Aztertzeko daukat oraindik, -tuk beste testuinguru sintaktiko batzuetan izan dezakeen fun-
tzioa, izan ere, behar izan bezalako aditz modal baten osagarri gisa, egoera aditzekin ere ager dai-
teke. 
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badira, orduan azal dezaket -tuk adposizio adlatiboa baino ez hautatzea. -Ra 
hiztegi alea, euskarazko adposizio adlatiboa, lexikalizazio prozesuan bi buru-
bikoterekin lotu daiteke aukeran: Helburu eta Leku buruekin batetik, edota 
Prozesua eta Emaitza buruekin, bestetik. Zilegi da -ra atzizkiak bi buru-bi-
koteak lexikalizatzea, bi buru-bikoteak parekoak baitira, bai egitura aldetik, 
bai topologikoki ere.

(35) Etxeratu aditzaren barne-egitura
ProzesuS

Prozesu/Helburu Emaitza/LekuS

ra Emaitza/Lekua IS

ra etxe

-Ra adlatiboaren gainean bakarrik eratu daitezke kokapen aditzak, -rak 
bakarrik bat egiten du-eta Prozesu buruarekin. Aztertu ditugun gainerako ad-
posizioak, alegia, -an inesiboa, -tik ablatiboa eta -rantz hurbiltze adlatiboa, 
ezin dira aditz horien oinarri izan, ezin baitira topologikoki, ez eta egitura al-
detik ere, Prozesuarekin parekatu.

3. Ondorioak

Lan honetan euskarazko kokapen aditzen egitura deskribatu eta arakatu 
dut. Hale & Keyserren (1993) hipotesia berretsi dut, alegia, kokapen aditzak 
adposizio sintagmen gainean eratzen direlako hipotesia. Hala ere, oinarrian 
dagoen adposizioa mota eta egitura zehatz batekoa dela erakutsi dut: Hel-
buruS bakarrik izan daiteke eta ez LekuS, JatorriS, ezta EskalaS ere. Hala-
ber, egitura hauetan aditz isil bat dagoela proposatzeak eragiten dituen arazo 
enpirikoak azaldu ditut. Hipotesi horretan, etxetik joan naiz esatea posible 
bada, ezin da azaldu zergatik ez den gramatikala *etxetiktu naiz. Horrela, ko-
kapen aditzetan isilpeko aditzik ez dagoela proposatu dut, Hale & Keyserrek 
(1993) eta Oihartzabalek (2003) iradokitakoaren aurka. Lan honetan plaza-
ratu dudan hipotesia bestelakoa da: -ra hiztegi alea lexikalizazio-prozesuan 
bi egiturekin lotu daiteke aukeran: adposizioen dekonposizioan dauden Hel-
buru eta Leku buruekin (Svenonious 2006; Pantcheva 2011) edota gertaka-
rien barne-egituran dauden Prozesu eta Emaitza buruekin (Ramchand 2004, 
2008a et seq). Bi egiturak parekoak dira topologikoki eta horregatik -rak 
biak lexikalizatu ditzake.
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Eliceco Istoria laburqui aldaturic: 
c. 1786ko unibertsitateko ikasliburua

Gidor Bilbao
UPV/EHU

Laburpena
Artikulu honetan, orain arte inon aipaturik aurkitu ez dugun XVIII. mendeko 
euskarazko eskuizkribu baten berri ematen da. Orain Gipuzkoako Elizbarru-
tiko Historia Artxiboan dagoen dokumentua Azpeitiko eliz artxiboan izan zen 
XIX. mendean, baina ez daukagu egiletasunari buruzko berririk eta ez dakigu 
zein erlazio duen Azpeitiarekin; hizkuntzaren ezaugarriek, nolanahi ere, goi-
nafarrerarekiko erlazioa erakusten dute. Ur-marken arabera, 1786 inguruan 
idatzia dela frogatzen da, eta erakusten da Ignace Hyacinthe Amat de Gra-
veson idazle domingotarraren Historia Ecclesiastica variis coloquiis digesta 
ikasliburuaren itzulpen laburtua dela eta itzulpen-laburpen prozesu horre-
tan erabili diren estrategiak aztertzen dira. Jatorrizko liburua XVIII. men-
deko unibertsitate eta apaiztegietako ikasliburu nagusietako bat zela erakus-
ten da, eta erabiltzen zela Euskal Herriko unibertsitate eta apaiztegietan ere. 
Oraingoz erantzunik gabeko galdera gisa geratzen da zein ote zen unibertsi-
tateko ikasliburu honen euskarazko bertsioaren publikoa.

1. Azpeitiko eliz artxiboko dokumentua*

Artikulu honetan1 aurkeztuko den dokumentua Gipuzkoako Elizbarru-
tiko Historia Artxiboan dago gaur egun, honela katalogaturik: «Signatura: 

* Irakasgai bakarrean izan nintzen Ibon Sarasola irakaslearen ikasle, Letren Fakultateko 
ikasgeletan, baina filologiaz interesatu naizenetik izan dut lan egiteko molde baten eredu: garran-
tzizko informazioa eta azterketa hutsala ondo bereizten dakiena, lastoz inguraturiko muina azale-
ratzen duena, praktikoa. Urte batzuetan haren ondoan lan egiteko aukera izan nuen, UPV/EHUko 
Euskara Zerbitzuan, ikasliburugintzan, artikulu honetako eskuizkribuaren egilea duela 200 urte 
bezala; orain, urruntxoago dudanean, egunero akordatzen naiz harekin, bere hiztegiak, corpusak, 
testu zaharren edizioak egunero erabiltzen segitzen dudalako. Lan hau Joseba A. Lakarra irakas-
leak zuzentzen duen «Monumenta linguae Vasconum (IV): Textos arcaicos vascos y euskera an-
tiguo» (FFI2012-37696) ikerketa-proiektuaren barruan egin da, Ministerio de Ciencia e Innova-
ción de España erakundearen finantzazioari esker. Proiektu hori Eusko Jaurlaritzak finantzaturiko 
«Historia de la lengua vasca y lingüística histórico-comparada» (GIC 07/89-IT-473-07) ikerketa-
talde finkatuan kokatua da, UPV/EHUko UFI11/14 («Lingüística teórica y diacrónica: gramática 
universal, lenguas indoeuropeas y lengua vasca») Formazio eta Ikerketarako Unitatearen barruan. 

1 Mikel X. Aizpuru Murua irakasle-ikertzaileari esker izan nuen dokumentu honen berri. Ar-
txiboetan ordu asko ematen dituenak aurkituko ditu, gero ere, dokumentu interesgarriak Euskal 
Herriaren eta euskararen historiarako.
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1559/003-01. Parrokia-kodea: 06.046. Azpeitia. San Sebastian Soreasukoa 
Parrokia». Ez dugu informazio zehatzik lortu jakiteko dokumentuak zein er-
lazio duen Azpeitiko parrokia horrekin, edo noiztik izan zen parrokia horre-
tan.

Eskuizkribua koaderno bakarrean josirik dago, paper urdinez azaleztatua. 
Estalki urdin hori ez da eskuizkribuaren garaikoa, geroagokoa baino, 1865a 
baino geroagokoa. Izan ere, paper hori berrerabilia da, atzeko aldean (itsa-
tsitako beste paper batez estalirik) duen testu inprimatuak salatzen duenez. 
Jatorrian, paper urdin hori Egidio Forcelliniren Totius Latinitatis Lexicon li-
buru inprimatuaren eta haren osagarri gisa argitaraturiko Vincenzo de Vit ita-
liarraren Totius Latinitatis Onomasticon eranskinaren 1865eko edizioaren 
azala zen, argi eta garbi ikusten baita data hori, Forcelliniren liburuaren aza-
leko gainerako testu osoarekin batera.

Azal horretan testu hau agertzen da, eskuizkribuarena ez den beste letra-
kera batez eskuz idatzita: «Escrito euskaro del siglo 18. Historia Eclesiástica 
traducida en diálogo al Bascuence, hasta el siglo 14 inclusive. Pertenece al 
archivo eclesiástico de Azpeitia».

Koadernoa orri-laurden tamainakoa da: 152 × 220 mm-koa, gutxi gora-
behera, orrialde guzti-guztiak ez baitira erabat erregularrak. Pentsatu behar 
dugu 440 x 305 mm-ko pleguak erditik moztu zirela, eta gero 305 × 220 mm-
ko orriak erditik tolestu eta koaderno bakarrean josi zirela.

Orriak 1etik 74ra zenbakiturik daude;2 ziur aski, eskuizkribua idatzi zuen 
esku berak idatzi zituen orrien zenbakiak. Azal urdinaren eta 1. orriaren ar-
tean, guk 0 deitu dugun orria dago, eskuizkribua idatzi zuen eskuak idatzia, 
babes-orri gisa, lanaren izenburuarekin: Istoria Ecclesiástica, traducida en 
diálogo al bas[c]uence, asta el siglo catorce inclusive, empezando desde el 
nobeno siglo, compendiariamente. Quarto cartapacio en esta materia. Orri 
hau apurtuta eta berriki konponduta dago.3

Zenbakituriko orriak 1etik 74ra izan arren, jatorrizko koadernoak orri 
gehiago zituen; beste lau gutxienez, 78 guztira, koadernoaren erdi aldeko jos-
tura 39. orriaren eta 40.aren artean baitago. Koadernoaren amaieran ikusten 
da orri horiek moztu direla. Seguruenik mozturiko orriak zuririk zeuden, ezer 
idatzi gabe, 74r orrialdean erdiraino idatzi eta ondokoa zuri utzi baita, koa-
dernoaren gaia eta edukia, izenburuan iragarritakoa, agortutzat eta amaitutzat 
emanda: «Onelacoac dira amairugarren ta amalaugarren sigloari dagozquion 
berri batzuac, aguerturic laburqui».

Koaderno osoa idatzi da oso letrakera garbi eta erregularrez, eta ez dirudi 
lanaren lehenengo zirriborroa denik; ia ziur esan genezake lan amaituaren 

2 Gure aipuetan, zenbakitze hori erabiliko dugu, orrialdeak bereizteko r edo v erantsita.
3 Konponketan erabili den paperean, Uranga paper-fabrikaren ur-marka ikusten da. Lantegi 

hori 1868an hasi zen lanean, Berrobin. Seguruenik, konponketa-lana Gipuzkoako Elizbarrutiko 
Historia Artxiboan egin zen, XX. mendean.
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kopia garbia dela. Orrialde asko izan arren, testua ez da luzea, letra-tamai-
naren eraginez batez beste 492 karaktere hartzen baitu orrialde bakoitzak; 
gaurko orrialde estandarretan, 27 orrialde hartzen ditu testu osoak.

2. 1786ko papera

Eskuizkribuak ez dakar datarik, baina paperean agertzen diren ur-marka 
edo filigranen azterketak datu interesgarriak eskaintzen dizkigu paperaren 
eta eskuizkribuaren dataziorako. Koadernoan bi filigrana agertzen dira behin 
eta berriz errepikaturik, beti kaieraren erdiko tolesduraren bi aldeetara. Ba-
tean (ikusi 1. irudia)4 «J BRUN / BEARN» idazkuna agertzen da, irudirik 
gabe. Bestean (ikusi 2. irudia), «Hiru O» motako filigrana dago; hiru «O» 
horiek bat bestearen gainean dira, bertikalean, eta, hiruren gainean, goienean, 
«gurutzea», apaindurarik gabea; gorengo «O»-aren barruan beste gurutze bat 
dago, eta beheko bi «O»-en barruan «bihotz» bana; gurutzedun «O»-aren bi 
aldeetan, «hego» bana, elkarren simetrikoak; bihotzez hornituriko bi «O»-en 
alboetan, «FIN» ezkerrean eta «1786» eskuinean.5

 
 1. IRUDIA 2. IRUDIA

Esan dugu paper-plegu bakoitzarekin koadernoko lau orri osatu direla; 
dirudienez, plegu osoetan bi filigranak agertzen ziren. Adibidez, eskuizkri-

4 Irudiak neuk eskuz eginak dira eta ez dira zehatz-zehatzak.
5 «Hiru O» motako paperei buruz, cf. Bilbao 2010: 215-216. Aipagarria da, gainera, artikulu 

horretan bildu genuen EHats 454 filigranako «hego»-en eta 2. irudikoen arteko antzekotasuna; fi-
ligrana hura Etxeberri Sarakoaren lanak biltzen dituen Zarauzko Eskuizkribuaren pergaminozko 
azalari itsatsitako paperean dago. Bestalde, 2. irudiko filigranaren egitura bera aurkitu dugu (gu-
rutzea goian, hiru O gurutzearekin eta bi bihotzekin, hegoak bi aldetara eta BRUN idazpurua), 
baina tankera arras desberdinarekin, Nicolaï 2006 II: Pl. CXXXI 5 irudian; ziur aski, papergile-fa-
milia bereko garai desberdinetako filigranak dira.
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buko 39. eta 40. orrien arteko tolesaren inguruan dago 1. irudia, eta 38. eta 
41. orrien arteko tolesean 2. irudia; seguruenik, lau orri horiek plegu bakarre-
tik datoz eta plegu horretan bi filigranak zeuden.

Zalantza gutxirekin esan genezake paper hori Biarnoko Mirepeix he-
rriko paper-errotan egina dela. Alexandre Nicolaï ikertzaileak, Frantziako he-
go-mendebaldeko paper-errotei buruzko lan monografikoan, Zuberoako eta 
Biarnoko errotei buruz jardutean, Jean Brun papergilea aipatzen du 1774an 
Mirepeixen, 1775eko dokumentu batean oinarriturik (Nicolaï 2006 I: 162, 
168). Gainera, 1782ko dokumentu batetik hartuta, informazio zehatzagoa es-
kaintzen du errota horretako paperaren bikaintasunari buruz (Nicolaï 2006 I: 
163-164):

Observations sur l’état actuel des moulins à papier de la Subdélégation de 
Bayonne, l’année 1782. [...] Mirepéix en Béarn: moulin à une cuve; très bon 
état; ses papiers sont les plus beaux du Béarn, excepté ceux de Sarrance; ils 
sont vendus à l’avance à un marchand du Béarn qui les passe à Pamplune.

Mirepeixeko errotako papera Iruñera saldu ohi zela ere badakigu, hortaz; 
hain zuzen, esku artean dugun eskuizkribuaren garaitsu berean.6

Paperaren datazio zehatza da, edozelan ere, daturik garrantzizkoena. 
«FIN 1786» idazpuruak papera noiz egin zen jakinarazten digu, eta ez es-
kuizkribua noiz idatzi zen; baina onartu ohi da bi data horien arteko tartea ez 
dela handia izaten: hilabeteen kontua izaten da, eta ez urteen kontua, gehie-
netan (Briquet 1907: XVIII-XIX). Pentsatu behar dugu, beraz, eskuizkribua 
1786an edo 1786tik gutxira idatzi zela, hots, c. 1786ko eskuizkribua dela.

3.  Istoria Ecclesiástica traducida en diálogo al bascuence 
compendiariamente

Eskuizkribuaren egileak bere lanari ezarri dion izenburua aski gar-
dena eta esanguratsua da: «Istoria Ecclesiástica, traducida en diálogo al 
bas[c]uence, asta el siglo catorce inclusive, empezando desde el nobeno si-
glo, compendiariamente. Quarto cartapacio en esta materia». Lehenik eta 
behin, gaia zehazten du: Elizaren historia, bederatzigarren mendetik hama-
laugarrenera. Gainera, itzulpena dela aitortzen du, elkarrizketa gisa aurkez-
tua; laburpena dela ere aditzera ematen du («compendiariamente»). Eta, az-
kenik, lan handiago baten partea dela iradokitzen du («Quarto cartapacio en 
esta materia»).

6 Mirepeix Paueko hego-ekialdean dago, 16 kilometrotara. Brun familiaren errota aipatzen 
du Koro Segurolak (2002: 322-323), 1796ko dokumentu baten karietara; baina ez dugu uste ha-
ren eta honen arteko erlaziorik dagoenik.
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3.1. Ignace Hyacinthe Amat de Graveson

Itzulpena dela jakinik, funtsezkoa da jakitea zein den jatorrizko lana. Euska-
razko eskuizkribuaren egileak ez du ezkutatu jatorrizkoaren egilearen izena, 104 
aldiz aipatuta agertzen baita Grabeson, hainbat formularen bidez: dionaz Grabe-
sonec (52 aldiz), (chearo icasi) nai duenac / dituenac iracurri / icusi / leitu deza-
que / ditceque / ditezque Grabeson / Grabesonen / Grabesonen liburuan (41 al-
diz), eracusten / aguercen / salatcen / contatcen ditu Grabesonec (4 aldiz)...

Guregana iritsi den eskuizkribuan ez da Grabeson horri buruzko beste 
zehaztasunik agertzen, baina, aurrerago erakutsiko dugun moduan, erraz ja-
kin daiteke Ignace Hyacinthe Amat de Graveson (1670-1733) teologia-ira-
kasle domingotarraz ari dela. Ez dugu idazleari buruzko informazio askorik 
aurkitu, ez bada bere Opera omnia edo idazlan guztien Veneziako 1740ko 
edizioko «Auctoris vita et elogium» atalean (XI-XVII orrialdeak) zehaztu-
rikoa.7 Horren arabera, Amat de Graveson familia nobleko semea zen eta 
Avignonetik 12 kilometrora dagoen Graveson herrian jaio zen; Avignongo 
jesuitetan egin zituen lehenengo ikasketak, eta gero Arlesko domingotarren 
komentuan; ondoren, Parisera joan zen eta han egin zituen teologia-ikaske-
tak. Doktoregoa lortu zuenean, lehenengo irakasle-lanak Arlesen, Lyonen 
eta Parisen egin zituen; baina Erromarako deia bidali zion domingotarren 
nagusiak, han Casanate Kardinalak sorturiko Ikastetxeko zazpi teologo-kar-
guetako batean jarduteko, San Tomasen doktrina irakatsiaz, jansenismoaren 
aurkako borrokan. 1725.ean Erroman egin zen kontzilioan parte hartu zuen, 
Benedikto XIII.ak deituta. Egoitza Santuaren eta Noailles Kardinalaren ar-
teko negoziazioa ere haren ardurapean egin zen gehienbat. Uko egin zion Tu-
ringo teologia-katedrari, Viktor erregeak eskaini zionean. Azkenik, osasun-
arazoekin itzuli zen Arlesera, eta han hil zen 1733an.

Amat de Gravesonen idazlan argitaratuen zerrenda osorik ere ez dugu 
aurkitu, baina 1740an Venezian argitaratu zen haren lan guztien bilduma 
(Opera omnia), zenbait testu argitaragabez eta hainbat eranskinez emenda-
tua, honako izenburu oso honekin: Rev. Patris Fr. Ignatii Hyacinthi Amat De 
Graveson Sacrae Facultatis Parisiensis Doctoris, ... Opera Omnia hucusque 
sparsim edita, nunc vero in septem tomos tributa. Accessere auctoris vita, 
varia opuscula inedita, et Apologia adversus criminationes, Tractatus aucto-
ris de mysteriis, et annis Jesu Christi servatoris nostri.

Bilduma horretan argitaraturiko lanak honako hauek dira:8 Tractatus de 
vita, mysteriis et annis Jesu Christi servatoris nostri (Erroma, 1711), Trac-
tatus de Scriptura Sacra (Erroma, 1715), Historia ecclesiastica variis co-

7 Gero, XIX. mendeko Louis-Gabriel Michauden biografia-liburu ezagunean (Michaud 1843: 
395-396) agertzen den informazioa latinezkoaren frantsesezko itzulpen laburtua da, ezer berririk 
erantsi gabe. Gure laburpenerako, biak erabili ditugu.

8 Europako biblioteka nagusietako katalogoetan aurkitu dugun alerik zaharrenaren argitara-
tze-lekua eta argitaratze-data ipini ditugu lan guztien bilduman ezarri zaion izenburuaren ondoan.
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loquiis digesta (Erroma, 1717), Epistola apologetica in qua auctor sese 
vindicat a criminationibus, quas Trevoltini in Galliis scripturarii ei falso im-
pegerunt (Lyon, 1722), Vita generosi Ludovici de Berton Domini de Crillon 
(Erroma, 1724), Oratio de usu et abusu theologiae (Kolonia, 1727),9 Histo-
ria Veteris Testamenti (Venezia, 1727), Epistolae ad amicum scriptae theo-
logico-historico-polemicae de gratia efficaci et de praedestinatione gratuita 
(Venezia, 1728). Dirudienez, hil ondoren argitaratua da Trias dissertationum 
de recta methodo addiscendi et docendi theologiam scholasticam, positivam 
et moralem (Venezia, 1740).

3.2.  Historia ecclesiastica: unibertsitateetako eta apaizgaitegietako 
ikasliburua

Gure euskal eskuizkribuaren oinarrian dagoen liburuaren izen osoa on-
dokoa da: Historia ecclesiastica, variis colloquiis digesta, ubi pro theologiae 
candidatis res praecipuae, non solum ad historiam, sed etiam ad dogmata, 
criticam, chronologiam et Ecclesiae disciplinam pertinentes, per breves in-
terrogationes et responsiones perstringuntur et in praeclaro ordine collocan-
tur. Hortaz, ‘Elizaren historia, hainbat elkarrizketatan banatua, teologia-ikas-
leentzat gai nagusiak aipatzen dituena galde-erantzun laburrez eta hurrenkera 
argian antolaturik, ez bakarrik historiari buruz, baizik eta baita dogmez, kriti-
kaz, kronologiaz eta Elizaren antolaketaz ere’.

Liburu honek hainbat edizio izan zituen, bai izenburu horrekin eta bai 
lan guztien bilduman.10 Izenburuan bertan esaten den moduan, teologia-ikas-
leentzat pentsatu eta idatzia da, eta badakigu XVIII. mendeko unibertsitateetan 
eta apaizgaitegietan erabili zela ikasliburu gisa. Liburuaren merituen artean 
aipatu ohi da Elizaren historia mendez mende antolatuaz azterketa kritikoa 
errazago bideratzea (Vergara 1998: 17):

El reformismo ilustrado, sin embargo, les encumbró a muchas de las cá-
tedras de Teología e Historia Eclesiástica por intentar someter la Sagrada Es-
critura y el devenir de la Iglesia al análisis crítico de la historia mediante la 
división del tiempo en centurias, lo que permitía ahondar con más facilidaad 
didáctica en el mensaje revelado, en el papel de los concilios, en los Padres 
de la Iglesia, en personajes relevantes, ideas, etc.

9 Lan guztien bilduman, beste hitzaldi batzuekin batera argitaratu zen, «Variae orationes in 
laudem baccalaureorum regularium» atalean.

10 Gure azterketarako eta aipuetarako, Opera omnia bildumaren Veneziako 1740ko edi-
zioko liburukien aleak erabili ditugu, hain zuzen Bayerische StaatsBibliothek liburutegikoak, 
Münchener DigitalisierunsZentrum zentroaren Digitale Bibliothek webgunetik [www.digitale-
sammlungen.de] hartuak. Baina, artikulu honen beharretarako, gehienbat Historia ecclesiastica 
variis coloquiis digesta aipatuko denez, HEVCD laburduraz baliatuko gara. Euskarazko eskuiz-
kribua laburduraz aipatu behar dugunean, EILA laburdura erabiliko dugu.
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Espainiaren kasuan, badakigu Teologia Fakultateek 1768-1786 tartean 
proposaturiko ikasketa-plan berrietan Amat de Gravesonen liburuak propo-
satzen zirela testuliburu gisa, besteak beste Alcaláko Unibertsitatean, hala 
Teologia Moralean, nola Liburu Santuen irakasgaian, eta batipat Elizaren 
Historian; irakasgai horretan, beste autore batzuk ere aipatzen ziren, baina 
kontsulta-liburu gisa, eta azpimarratzen zen Amat de Gravesonen Compendio 
deiturikoa zela testuliburu egokiena (Álvarez de Morales 1988: 125-126). In-
teresgarria da Alcaláko Unibertsitaterako 1772an onarturiko planean Elizaren 
Historiako irakasgaiaz dakarrena (Real Provisión 1772: 80-81):

... juzgamos que los cursantes de esta cátedra podrían para sus lecciones dia-
rias tener por autor el Compendio de Graveson. En la duración de un curso, se 
pueden cómodamente instruir en todo él: ilustrados en este Compendio, po-
drán con ventajas disfrutar las celebradísimas historias del Señor Fleuri, Car-
denal Orsi, Natal, y otros que han escrito con elegancia, verdad y latitud.

Ez dakigu Amat de Gravesonek zenbateko garrantzia zuen garai hartan, 
1772an hain zuzen, Oñatiko Unibertsitaterako onarturiko ikasketa-planean 
(Torremocha 1996 irakur daiteke plan horri buruz), baina badakigu 1868an 
eginiko bibliotekaren katalogoan, hain justu Elizaren Historiako liburuak zi-
tuen apalean, Amat de Gravesonen bi liburu zirela (Luzuriaga 2004: 278): 
Graveson, historia eclesiastica eta Graveson, veteris testamenti.

Eskuizkribuaren inguruko apaiztegietan, bestalde, Iruñekoa aipatu behar 
da lehenbizi; hain zuzen hura izan zen Hego Euskal Herrian Trentoko Kon-
tzilioaren arabera sorturiko lehenenengo apaiztegia. 1777an sortu zuen Juan 
Lorenzo Irigoien erratzuar gotzainak, eta behin-behineko arautegia izan zuen, 
1780an behin betiko ikasketa-plana eta arautegia argitaratu arte (Vergara 
1987). 1780ko ikasketa-planean,11 hamahiru urteko ibilbidea xedatzen zen: 
lehenengo lau urteetan Gramatika eta Latina, bosgarren urtetik zazpigarrenera 
Filosofia (Sumulak, Logika, Fisika, Metafisika eta Morala), zortzigarrenetik 
hamaikagarrenera Teologia Eskolastikoa, hamabigarrenean Teologia Sakratua 
eta Erretorika Eklesiastikoa, eta hamahirugarrenean Teologia Morala eta Ka-
tixima. Teologia Eskolastikoko azken urtea, ibilbideko hamaikagarrena hain 
zuzen, interesatzen zaigu orain gehien, urte horretan irakasten baitzen Eliza-
ren Historia, eta zehaztuta baitago Amat de Gravesonen liburuko «elkarrizke-
tak» erabiliko zirela irakasliburu gisa (eta, irakasleek informazio osagarria es-
kuratzeko, Noël Alexandreren «mintzaldiak eta historia» erabil zezaketela).12

11 Ikasketa-plan hori Iruñean argitaratu zen, 1780an, Josef Miguel de Ezquerro inprimategian: 
Auto en que el ilustrísimo señor don Agustín de Lezo y Palomeque, obispo de Pamplona, publica el 
plan de estudios y constituciones de su colegio seminario y Real cédula de confirmación que manda 
su debida y puntual observancia. Guk Vergara (1998) eta Goñi (1979: 45-55) erabili ditugu.

12 Goñi Gaztanbideren arabera (Goñi 1979: VIII 45), hiru urtez erabiltzen zen, astean bi hi-
tzalditan, Amat de Gravesonen liburua.
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Gorago aipatu dugu Alcaláko unibertsitatean Amat de Gravesonen Com-
pendio edo laburpena erabiltzen zela ikasliburu gisa, eta hain zuzen labur-
pen-izaera aipatzen zen haren abantaila gisa. Ez dugu inon aurkitu liburuaren 
laburpen inprimaturik, baina, bitxia bada ere, hain zuzen Nafarroan aurkitu 
dugu Amat de Gravesonen liburuaren laburpen eskuizkribatu baten berri. 
Frantzisko Ondarrak 1993an argitaraturiko XVIII. mendeko zenbait bertsoren 
eskuizkribuan, euskarazko bertso horien aurretik, Amat de Gravesonen His-
toria ecclesiastica liburuaren laburpena dago, latinez, kodizearen hasieratik 
211. orrialderaino, Epitome Historiae Ecclesiasticae a saeculo Ecclesiae I 
usque ad saeculum XVIII, ex P. Ignatio Hyacintho Amat de Graveson Pari-
siensi Doctore et Colegii Casanatensis Theologo Ordinis Praedicatorum qui 
floruit saeculo XVIII (Ondarra 1993: 534). Eta, horren ondoren, Amat de Gra-
vesonen beste liburu baten laburpena, hots, Ex Historia Ecclesiastica veteris 
testamenti, eiusdem P. Graveson ordinis Praedicatorum. Ondarrak dioenez, 
kodizea Izarbeibarreko Obanosen aurkitu zen eta 1743ko ur-markak ditu.

Argi dago, beraz, liburuaren izenburuan iragartzen den moduan (pro 
theologiae candidatis ‘teologia-ikasleentzat’), unibertsitateetako eta apaiz-
gaitegietako teologia-ikasleak zirela Amat de Gravesonen Historia ecclesias-
tica liburuaren publiko nagusia, eta liburu hori ezaguna eta erabilia zela Eus-
kal Herrian, giro akademiko horretan, eskuizkribuaren garaian.

3.3. Eliceco Istoria laburqui aldaturic

Eskuizkribuaren egileak, garaiko ohiturari jarraiki, ez zion euskarazko 
izenbururik ezarri, goian aipaturiko gaztelaniazkoa baino: Istoria Ecclesiás-
tica, traducida en diálogo al bas[c]uence, asta el siglo catorce inclusive, em-
pezando desde el nobeno siglo, compendiariamente. Quarto cartapacio en 
esta materia. Testu barruan ere ez zuen inoiz bere eskuizkribua euskaraz ai-
patu. Baina, Flodoardoren Historia Ecclesiae Remensis euskaraz aipatu zue-
nean, bere Eliceco Istoria (18v) erabili zuen, eta hortik hartu dugu guk es-
kuizkribua euskaraz izendatzeko.13 Gaztelaniazko izenburuko traducida [...] 
compendiariamente bildu nahi izan dugu, bestalde, euskarazko laburqui al-
daturic horrekin, izan ere, testuan zehar lau aldiz erabiltzen baitu esamolde 

13 Gure hautuak bi alde gaizto ditu. Lehenengoa, Eliceco / Elizaco aldaeren artean, hain zu-
zen gutxien erabili duena hartu dugula: lau aldiz erabili du a > e asimiliazioa dakarren forma eta 
hamasei aldiz asimilaziorik gabea; bestela ere, badira asimilaziodun formak (beguireturic lau al-
diz, cerureco behin, guciec behin), baina gehienak asimilazio gabeak dira; halere, pentsatzen 
dugu eskuizkribuaren idazleak asimilaziodun formak zituzkeela bere-bereak, eta asimilazio ga-
beak ikasiak, eta horregatik «itzuri» zaizkiola gutxi horiek. Latinezko ordaina berbera ez izatea 
da, gure ustez, hautu honen bigarren alde txarra; izan ere, batean Historia ecclesiastica eta bes-
tean Historia Ecclesiae Remensis izanik, ezin dugu ziurtatu lehenengoarentzat ez zukeenik erabi-
liko Elizaren Istoria. 
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hori,14 gure ustez hain zuzen gaztelaniazko izenburuko ideia hori adieraz-
teko.15

Edukiari begiratuta, historiak hartzen duen mende-kopurua da jatorriz-
kotzat aurkeztu dugunaren eta Donostiako eskuizkribuaren arteko diferentzia 
nagusia. Amat de Gravesonen Historia ecclesiastica variis coloquiis digesta 
latinezko lanean, lehenengo mendetik hamazazpigarrenera arteko historia 
osoa kontatzen bada ere, euskarazko eskuizkribuan bederatzigarren mendetik 
hamalaugarrenera artekoa baino ez daukagu. Xehetasun horrek izenburuko 
Quarto cartapacio en esta materia esaldia bere balio guztiarekin ulertzen la-
guntzen digu, pentsarazten baitigu guk orain ezagutu dugun eskuizkribua lan 
zabalago baten parte bat baino ez dela. Galduriko zati horrek ezagutzen du-
gunaren hiru halako baldin bazuen (hau laugarren koadernoa bada, hiru gu-
txienez galdu direlako), kontuan izanik koaderno honetan bilduriko edukiak 
(IX-XIV. mendeak) jatorrizkoan 617 orrialde hartzen zituela, 1800 orrialde 
ingururen laburpena litzateke galdua.16 Amat de Gravesonen Historia ec-
clesiastica variis coloquiis digesta liburuan, ordea, I-VIII mendeek guztira 
431 orrialde baino ez dute betetzen; gutxiegi, gure ustez, are koaderno guz-
tiak ez zirela ezinbestean tamaina berekoak izango pentsatzen badugu ere, 
edo are laburpena gero eta laburtuagoa izan zitekeela pentsatuta ere.17 Horrek 
pentsarazten digu litekeena dela ezagutzen ez dugun zatian Amat de Grave-
son beraren Historia veteris testamenti ere laburtua izatea, hots, munduaren 
historiako gertakizunak eta horiei buruzko zalantza teologikoak, Adanen eta 
Ebaren garaietatik hasita; liburu horrek latinezkoan guztira 580 orrialde zi-

14 Hona hiru agerraldiak, beren testuinguruan: Onelacoak dira bederatcigarren sigloan Eliza 
onratu zuten jaquinsu batzuen berriac, laburqui aldaturic (12r); Guisa onetaco berriac dira, la-
burqui aldaturic, daqozquienac amecagarren sigloan izan ziran jaquinsuai Italian, Francian, Es-
panan, Alemanian, Inglaterran eta griegoen artean (32v); Onelacoac dira amabigarren sigloan 
eguin ziran concilioai dagozquien berri batzuac, laburqui aldaturic (44v). Antzeko testuingurue-
tan, laburqui aguerturic (72v), aguerturic laburqui (74r) eta laburqui salaturic (63r) ere erabil-
tzen ditu.

15 Hiru aldiz aurkitu dugu aldatu aditza, testuinguru honetatik kanpo, zalantzarik gabe ‘hiz-
kuntza batetik bestera itzuli’ esanahiarekin: Aldatu zituen erregue Alfredoc asco liburu izcunza 
latinezcotic beste izcunza sasanicoa deitcen zaionera (3r); Ziquizquien guziz ederqui griegoen iz-
cunza ta latinezcoa, eta ala aldatu zituen griegoen liburu andiac latinezco izcuncera Anastasio 
Abadeac (10v); Are gueiago, aldatu zuen griegoen izcunzatic latinezcora San Demetrio martire-
ren vizitza (10v).

16 Orrialde-kopuruak konparatzean, kontuan izan behar da latinezko testu inprimatuko orrial-
dearen tamaina eta euskarazko eskuizkribuarena ez direla berdinak; latinezko orrialde bakoitzak 
3710 karaktere hartzen ditu batezbestean, eta euskarazkoak 492 karaktere.

17 Badakigu jatorrizkoaren eta euskaratuaren arteko proportzioa ez dela zehatza. Hona he-
men datuak: IX. mendea, jatorrizkoan 105 orrialde eta euskarazkoan 17; X-XI. mendeak, jatorriz-
koan 144 orrialde eta euskarazkoan 17; XII. mendea, jatorrizkoan 125 orrialde eta euskarazkoan 
13; XIII-XIV. mendeak, jatorrizkoan 226 orrialde eta euskarazkoan 18. Nabarmena da azkeneko 
XIII-XIV. mendeei dagokien atala gainerakoak baino asko gehiago laburtu dela, eta hasierako 
IX. mendeari dagokiona, aldiz, gainerakoak baino luzeagoa dela proportzioan. Egileak lan osoan 
izan bide zuen joeraren isla izan liteke: laburpen gero eta laburtuagoa.
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tuenez, sinesgarriago iruditzen zaigu galduriko hiru koadernoak 1011 orrial-
deren laburpena izatea, hots, Historia veteris testamenti osoa eta Historia 
ecclesiastica variis coloquiis digesta-ko I-VIII. mendeei dagokien atala.

Hurrengo atalean zehaztasun handiagoarekin aztertuko dugu jatorriz-
koaren eta euskarazkoaren arteko erlazioa, baina aurreratuko dugu ezin du-
gula jakin ea bien artean bitartekorik izan den ala ez. Pentsatzen dugu lati-
nezko testu batetik euskaratu dela, eta ez gaztelaniazko edo beste hizkuntza 
bateko itzulpenen batetik, honako xehetasun honengatik: Eguin zan alaco 
concilioa milla iruretan eun ta bigarren urtean, Pinafidele deritcen lecu ba-
tean (70v) esaldiko Pinafidele leku-izena harrigarria litzateke gaztelaniazko 
itzulpen batean, Gaztelako Peñafiel izendatzeko, eta ulergarria da, ordea, la-
tinezkotik abiatuta: an. 1302 celebravit concilium Pennafidelense. Vaccaeo-
rum Hispaniae Tarraconensis id oppidum est. (Amat de Graveson 1740: IV, 
I, 142). Egia esan, ez dugu aurkitu hori baino argudio sendoagorik, ez bada, 
gero ikusiko den moduan, zati askotan euskarazkoa latinezkotik oso hurbile-
koa dela ikustea.

Beste kontu bat da, jakina, euskarazkoa latinezko testu osotik abiaturik 
egin zen, ala latinezko laburpen batetik euskaratu zen zehaztea. Galdera horri 
erantzuteko ez daukagu irizpide nahikorik. Esan dugu ez dugula ezagutzen 
laburpen argitaraturik, baina ez dago zalantzarik laburpen eskuizkribatuak 
ugari izango zirela, eta zaila da jakitea ea eskuizkribu hau horietakoren baten 
zordun ote den.

4. Itzulpen-laburpen prozesuko estrategiak

Koadernoaren makroegiturari begiratzen badiogu, euskarazko koadernoa-
ren edukiaren antolaketa ez dator bat latinezko liburuaren liburuki-antolaketa-
rekin, baina mendeak eta mende-multzoak berdin antolatu dira bietan. Hots, 
itzultzaileak ez du kontuan hartu liburukien egitura nagusia (koaderno des-
berdinetan eman ditu VII-VIII mendeak eta IX.a, biak latinez liburuki berekoak 
izan arren) baina bai mendeen banaketa (IX. mendea eta XII.a banaka aztertu 
ditu, baina X-XI eta XIII-XIV mendeak binaka), atalen banaketari dagokiona:

1. TAULA

HEVCD EILA

Liburukia eta atala Mendea Mendea

III.III.1
III.III.2
III.IV.1
III.IV.2
IV.I

VII-VIII
IX
X-XI
XII
XIII-XIV

IX
X-XI
XII
XIII-XIV
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Latinezko testuan, atal guztiek dute egitura bera: sei elkarrizketa (collo-
quium), beti eduki eta antolaketa berarekin, latinezko izenburuak beti berbe-
rak ez diren arren:

— Colloquium I: Elizatik kanpoko gertakizunak eta egoera, enperadore 
eta printze kristauak zein izan ziren zehazturik.

— Colloquium II: Aita Santuak zein izan ziren eta zer egin zuten.
— Colloquium III: Heresiak, zismak, Eliza barruko liskarrak...
— Colloquium IV: Kontzilioak zein izan ziren, eta zer eztabaidatu eta 

erabaki zen.
— Colloquium V: Jakintsuak zein izan ziren, eta zer egin eta idatzi zuten 

(De viris illustribus).
— Colloquium VI: Elizaren doktrina eta antolabidea (Doctrina fidei et 

disciplina).
Euskarazko bertsioan, sistematikoki baztertzen eta itzuli gabe uzten ditu 

I. eta III. elkarrizketetako edukiak, eta gainerakoetan ez du hurrenkera finko-
rik: jakintsuen atala izaten da beti lehenengoa eta luzeena, eta gainerakoak, 
latinezkoan gehienetan orrialde-kopuru orekatua duten arren, euskarazkoan 
beti geratzen dira oso murriztuta (salbuespen gisa, kontzilioei buruzko atalen 
tamaina, XII-XIII-XIV. mendeetan, proportzioan, kontuan hartzekoa da).

Latinezkoan, elkarrizketa bakoitzaren hasiera tipografikoki markatuta 
dago (izenburuarekin) eta galde-erantzunak ere ongi markaturik dira (M: 
Magister eta D: Discipulus). Euskarazko eskuizkribuan, berriz, galde-eran-
tzunek, erraz identifikatzen diren arren, ez dute ikasle-irakasle markarik. 
Antzera gertatzen da elkarrizketetako atalekin ere: ez dute izenbururik edo 
marka tipografikorik, baina atalen arteko trantsizioak iragartzen dituzten for-
mulak aski esplizitoak dira. Hona hemen IX. mendeko atalei dagozkienak:

Orain itceguin bear det nic bederatcigarren sigloan Espanian, Francian, 
Grecian, Alemanian, Inglaterran ta Italian izan ziran jaquinsuaz. (1r)

Onelacoac dira bederatcigarren sigloan Eliza onratu zuten jaquinsu ba-
tzuen berriac, laburqui aldaturic.

— Cer dotrina ta oiturac izan zituzten bederatcigarren sigloan fielac? (12r)

Guisa onetacoac dira bederatcigarren sigloan Christabac gordetcen zituz-
ten dotrina ta oiturac, gueienaz.

Orain itceguin bear det nic cembat aita santuc gobernatu zuten Eliza Gu-
cia bederatcigarren sigloan. (15r)

— Cer concilio eguin zituen Elizac bederatcigarren sigloan? (15v)

Onelacoac dira bederatcigarren sigloari dagozquion berri batzuac. Eta 
orain itceguin bear det nic amargarren ta amecagarren sigloari dagozquien 
gai batzuaz.

— Norc diztatu zuten dembora aietan jaquiundean? (17r)
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Laburtzeko estrategien artean aipatu behar da, atal osoak kentzeaz 
gain, atal osoaren laburpena lerro gutxi batzuetan egitea. Horrela jokatu 
du beti Aita Santuei dagokien atalean. Latinezkoan atal horrek 19 orrialde 
(IX. mendean), 23 orrialde (X-XI. mendeetan), 23 orrialde (XII. mendean) eta 
34 orrialde (XIII-XIV. mendeetan) hartzen ditu, eta euskarazkoan berriz lerro 
gutxi batzuk mende bakoitzean; latinezkoan Aita Santu guztien izenak, lanak 
eta gorabeherak banan-banan xehatzen dira, eta euskarazkoan, berriz, kopu-
rua, azkenaren izena eta, aldaketa txiki batzuekin, guztietarako balio dion 
formula bat erabiltzen du. Ikus ditzagun, adibidez, XII. eta XII. mendeei da-
gozkienak:

— Dembora illun aiec iragoric, cembat Aita Santuc guiatu zuten Eliza 
amecagarren sigloan?

— Gobernatu zuten Eliza amazazpi Aita Santuc, izanic aietan azquene-
coa Urbano bigarrena. Orduan ere guertatu ziran gai adigarriac, ta iracurri di-
tezque Grabesonen liburuan; uzten ditut bada nic, beguireturic aldi onetan la-
burtasunari. (22v-23r)

— Cembat Aita Santuc guiatu zuten Eliza amabigarren sigloan?
— Gobernatu zuten Eliza Gucia orduan amazazpi Aita Santuc, izanic aie-

tan azquenecoa Inocencio Irugarrena. Irago ziran dembora aietan nasteca an-
dian gai lastimagarriac orduco Aita Santu batzuequin, ta icasi nai dituenac 
iracurri dezaque Grabeson. (40v)

Baina, batzuetan, beste atal bat lantzen ari denean biltzen du, lekuz al-
daturik, dagokion informazioa, Amat de Gravesonen atal bat baino gehia-
gotakoak bakar batean bildu eta laburtuta. XI. mendeko jakintsuak aletzean, 
adibidez, Gregorio VII.az diharduela, latinezkoak kapitulu batetik bestera bi-
daltzen du, jakinaraziz aurretik esan duena ez duela errepikatuko: Grego-
rius VII, de quo multa in superioribus colloquiis diximus et quae hic repetere 
supervacaneum omnino effet (Amat de Graveson 1740: III, 4, 102). Euska-
razkoak orrialde horretako informazio nagusia hartzen du: Arguitaratu zi-
tuen carten amar liburu. Are gueiago, escribitu zuan San Matheoren evan-
gelioaren esplicacioa (25r-25v); baina, ondoren (25v-26v), biltzen du hain 
zuzen latinezkoak aurretik azalduta zuena eta hemen errepikatu nahi izan ez 
duena.

Beste batzuetan, leku-aldaketa ez dakigu zerk eragin duen. Adibidez, IX. 
mendeko jakintsuez diharduela, latinezkoak zehaztasunez iragartzen du egi-
tasmoa (Amat de Graveson 1740: III, 3, 177): lehenengo Frantziakoak aipa-
tuko ditu, bigarren Italiakoak, hirugarren Alemaniakoak, laugarren Espai-
niakoak, bosgarren Ingalaterrakoak eta azkenik Ekialdeko Elizakoak, hots 
Greziakoak; eta horrela egiten du hurrengo orrialdeetan. Euskarazkoan, or-
dea, horiek guztiak agertzen dira (1r-11v), baina beste hurrenkera honetan: 
Espainiakoak, Ingalaterrakoak, Greziakoak, Frantziakoak, Italiakoak eta Ale-
maniakoak.
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Askotan, informazioaren hautaketa egiten du, laburtze aldera. Adibidez, 
IX. mendeko kontzilioez diharduenean, Amat de Graveson 1740: III, 3, 159-
177 orrialdeetan dagoen informazioaz dihardu; baina lehenengo sei kontzi-
lioak (159-162 orrialdeak) ez ditu aipatu ere egiten, 163-165 orrialdeetatik 
hartzen eta laburtzen du (15v-16r, hamar lerrotan) Konstantinoplako kon-
tzilioari buruzko informazioa, eta geroztiko kontzilioei buruz (latinezkoan, 
166-177 orrialdeetan, zehaztasun guztiekin aipatuak) oso informazio oroko-
rra ematen du, honelatsu:

Are gueiago, eguin zituzten Franciaco obispo jaunac, dembora aietan, 
beste anitz concilio, eta aietaco batean goratu zituzten irurogueta sei canon, 
zabalcen direnac Eliz gai ascotara; aien esplicacioa eguin zuan Natal Alexan-
dro jaquinsuac. (16v-17r)

Beste batzuetan, ordea, latinezko paragrafoak erabateko zehaztasunez 
euskaratzen dira, hitzez hitz, beste tarteko itzulpen edo laburpenik ez dela 
izan pentsarazteko moduan:

HEVCD IV, 1, 174

qui simplicibus verbis, sed divino Spi-
ritu, quo erat perfusus, scripsit regu-
las, collationes, epistolas, cantica, 
apophtegmata, familiaria colloquia, 
prophetias, parabolas et exempla, bene-
dictiones, sententias communes, sermo-
nes, orationes piissimas aliaque opus-
cula, ac demum Testamentum.

EILA 58v-59r

Escribitu zituen Espiritu Santuaren ar-
guitasunaz, itz garbiaquin, erreglac, co-
lacioac, cartac, canticoac, aita-izquetac, 
profeciac, au da gauza etorquizunac, 
comparacioac, icasbideac edo exem-
ploac, bendicioac, gueienazco esaerac, 
sermobeac, orazio guziz indarsuac eta 
beste asco liburu, ta azquenean eguin 
zuan testamentua.

Halakoetan, ikusi denez, zinezko terminologo-ariketak egiten ditu, goi 
mailako ikasliburuak eskatzen duen arretarekin.

5. Epilogoa egileaz eta koadernoaren helburuez

Esan dugu ez daukagula egileari buruzko informaziorik. Ez dakigu egi-
leak Azpeitiko parrokiarekin erlazioren bat izan ote zuen, ala eskuizkri-
bua beste nonbaitetik iritsi ote zen hara. Gogorarazi behar da, besteak beste, 
1786an jesuitak Loiolatik eta Espainiatik kanporatuta zeudela, 1767az ge-
roztik, baina pentsatzekoa dela Loiolakoen eta Azpeitiko parrokiaren artean 
harremanak izan bide zirela. Bestalde, Amat de Graveson domingotarra zela 
kontuan izanik, aipatzekoa da garai hartan domingotarren Santo Domingo 
komentua zegoela Azpeitin; eta interesgarria da jakitea domingotarrek uni-
bertsitatea izan zutela Iruñean, 1771era arte.
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Nolanahi ere, eskuizkribuaren hizkuntzaren azterketa da egileari buruz zer-
bait gehiago jakiteko geratzen den bideetako bat. Artikulu honen tamaina eta 
helburuetatik kanpo geratzen da lan hori, baina irakurle adituarentzat aski izan 
bide dira orain arte txertatu ditugun testu-zatiak, ikusteko eskuizkribuko euska-
raren ezaugarriek ez dutela euskalki-eremu argi bat definitzen, baizik eta, ziur 
aski, beste batzuei irakurri edo entzundakoekin osaturiko hizkuntza dela.

Lehenengo irakurketan, det erako *edun aditzaren formek eta beste zen-
bait ezaugarrik pentsarazten dute gipuzkera edo, edozein kasutan ere, erdial-
deko euskararen aldaeraren bat dela. Irakurketa sakonagoan, goi-nafarreraren 
edo ipar-mendebaldeko Nafarroako euskararen ezaugarri izan litezkeenak 
(ez esklusiboak, nolanahi ere) agertzen dira: ameka (21 aldiz), iruretan eun 
(6 aldiz), lauetan eun (2 aldiz), leurri (4 aldiz, baina neurri 9 aldiz), sermobe 
(22 aldiz), anitz (54 aldiz), apez (26 aldiz), irago (16 aldiz)...

Beste forma batzuek, iradokitzen dute euskaraz argitaraturiko testuak 
ere ezagutu bide zituela idazleak. Zazpi aldiz dauka jetqui eta behin utcatcen 
(eta bi aldiz ucatcen); horiek ikusita, ez daukagu azalpenik, ez bada gogora-
tzea Axularren vtquitu eta chutcatu bezalakoak. Hitz batzuek Larramendiren 
oihartzuna dakarkigute: jaquiunde (57 aldiz), ezagumentu (12 aldiz), iraundu 
(behin)... Zenbaitetan, lehenego agerpenak edo lehenengoetakoak dira es-
kuizkribu honetakoak: diztatu (90 aldiz), diztatasun (2 aldiz), eracusbidea 
(behin), andiquiro (2 aldiz), Gucia ‘Katolikoa’ (35 aldiz), Virginaren erdiera 
(behin)...

Egileari buruzko hain datu gutxi izanik, ez dakigu noraino lotu behar den 
Iruñeko apaiztegiarekin edo unibertsitateren batekin, eta ez dakigu, hortaz, 
liburuaren publikoa zein izan ote zitekeen, edo ea publikorik ote zuen. Jakin 
gabe geratzen da unibertsitateko ikasliburua euskaraz irakurriko zuen publi-
korik ote zegoen 1786an; jakin gabe geratzen da, oraingoz, Eliceco Istoria 
laburqui aldaturic ikaslearen koadernoa ote den, ala irakaslearena, ala nor-
baitek bere kolkorako idatzia.

Aipamenak

Álvarez de Morales, Antonio. 1988. La Ilustración y la reforma de la universidad en 
la España del siglo XVIII. Madril: Instituto Nacional de Administración Pública.

Amat de Graveson, Ignace Hyacinthe. 1740. Opera omnia [7 liburuki]. Venezia: 
J. Baptista Recurti.

Bilbao, Gidor. 2010. «El manuscrito de Zarauz de Etxeberri de Sara». In Aurélie Ar-
cocha-Scarcia, Javier Lluch-Prats & Mari Jose Olaziregi (arg.), En el taller del 
escritor. Génesis textual y edición de textos. Bilbo: UPV/EHUren Argitalpen Zer-
bitzua. 209-237.

Briquet, Charles-Moïse. 1907. Les filigranes. Dictionnaire historique des marques 
du papier. Geneva: Imprimerie W. Kündig & Fils.

Goñi Gaztambide, José. 1979. Historia de los obispos de Pamplona [VIII. liburukia]. 
Iruñea: Universidad de Navarra.

0 Omenaldi Sarasola.indd   1700 Omenaldi Sarasola.indd   170 27/1/15   08:26:4827/1/15   08:26:48



 ELICECO ISTORIA LABURQUI ALDATURIC: c. 1786ko UNIBERTSITATEKO IKASLIBURUA 171

Luzuriaga, Gerardo. 2004. «La biblioteca de la Universidad de Oñati». Bilduma 18, 
225-394.

Michaud, Louis-Gabriel. 1843. Biographie universelle ancienne et moderne. Paris: 
Mme. C. Desplaces. XVII. liburukia, 395-396. [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k51657v]

Nicolaï, Alexandre. 2006 [1935]. Histoire des moulins à papier du Sud-Ouest de la 
France, 1300-1800. Périgord, Agenais, Angoumois, Soule, Béarn. Ortheze: Edi-
tions PyréMonde.

Ondarra, Frantzisko. 1993. «Hemezortzigarren mendeko bertsoak». FLV 64, 531-
553.

Real Provisión del Consejo, que comprehende el plan de estudios que ha de observar 
la Universidad de Alcalá de Nares. 1772. Madril: Imprenta de Pedro Marín.

Segurola, Koro. 2002. «Jeanne D’Arc Pastoralaren eskuizkribua: le plus ancien 
connu?». Lapurdum 7, 313-326.

Torremocha, Margarita. 1996. «La reforma carolina en la Universidad de Oñate. El 
plan de estudios de 1772». In El mundo hispánico en el siglo de las luces. Ma-
dril: Editorial Complutense. 1279-1292.

Vergara, Javier. 1987. «Proceso de erección del Seminario Conciliar de Pamplona». 
Scripta Theologica 19, 893-923.

Vergara, Javier. 1998. «Influencias europeas en el curriculum del Seminario Conci-
liar de Pamplona en el Antiguo Régimen», In AA.VV., Actas del III Congreso ge-
neral de Historia de Navarra (20 al 23 de septiembre de 1994). CD formatuan, 
2-36. [http://www.academia.edu/7557301]

0 Omenaldi Sarasola.indd   1710 Omenaldi Sarasola.indd   171 27/1/15   08:26:4927/1/15   08:26:49



0 Omenaldi Sarasola.indd   1720 Omenaldi Sarasola.indd   172 27/1/15   08:26:4927/1/15   08:26:49



Hiztegi nobelatuak

Harkaitz Cano
Idazlea / Escriptor / Escritor

Nola irudikatzen nuen nik Ibon Sarasola hura ezagutu aurretik? Internet 
existitzen ez zen urteetan, Bartzelonak Bartzelona izateari uko egin aurreko 
garaian, Kataluniako desterru autoinposatuan bizi zen hizkuntzalari harrapa 
ezina zen; gure hiztegigilerik behinena, zapata kaxa huts pila bat etxean zeu-
kan gizona, hitzekin fitxak egiten zituena eta gero fitxa horiekin zapata kaxak 
bete, A-tik Z-ra, batek daki zenbat zapata-kaxa. Pertsonaia literarioa inondik 
ere, Ramon Saizarbitoriak Hamaika pauso nobelan eite eta mami nobeleskoa 
emango zizkiona. Hori gutxi balitz, pianoa jotzen zuela ere jakin genuen, eta 
horrekin jada, gerra-arteko intelektual europarraren traza mitikoa hartu zuen 
halabeharrez gure imajinarioan. Inor gutxi harrituko da, beraz, trintxera hi-
tza beretzat hartu zuen banda literarioari izena jarri genionean Sarasolak ho-
besten zuen lubaki hautatu izana, Euskaltzaindiak garai hartan gomendatzen 
zuen luebakiren ordez. Ekonomia linguistikoa eta afro ukitua, biak nahi geni-
tuen, eta biak ematen zizkigun lubaki hitzarekin Ibon Sarasolak. Horregatik 
bakarrik ez bazen ere, bere tribukotzat geneukan guk geure burua. Estrasbur-
goko epaitegietarantz jurisprudentzia bila —eta are justiziaren esperoan— so 
egiten duenaren antzera esaten genituen esaldiak ziren «Sarasolak badio...», 
edo, «ea zer dioen Sarasolak...»

Ez dakit aurrez aurre ezagutzen ote nuen ordurako, baina gogoan dut 
behin Donostiako Okendo kafetegiko —kafetxeko esan behar genuke, 
agian?— sarreran harekin gurutzatu izana, bai eta nire nobela bati buruzko 
hainbat ohartarazpen egiteko gaztigua jaso izana ere, di-da, oinez zihoan 
ahala, hizketan egitera geratu gabe atea zeharkatu eta kalerantz ziztuan de-
sagertzen zen bitartean; hartu behar genuela kafe bat, baina une hartan deus 
galdetzeko betarik utzi gabe. «Has hadi dardaraka: ajeren bat bilatuko dik 
hiri ere, itzuli duk enfant terrible-a!» bota zidan nirekin zegoen adiskideak. 
Zorionez, zeharkako esaldi luzeegiak saihestu eta lantzean behin aditzak au-
rreratzeko bere aholkuez haratago, hizkuntza eta sintaxia pultsio baten zer-
bitzura daudela (eta ez alderantziz) argi eta garbi dakienaren eran, berehala 
jauzi egin zuen Ibon Sarasolak iruzkin literarioetara, «euskal literatura ez 
diruditen euskal liburuetara», Max Frischen nobeletara... Jeffrey Eugenide-
sen Middlesex nobela petoaren berri, esate baterako, harengandik jaso nuen. 
Hasiera hasieratik sumatu nion hari matazari jarraitzen dionaren grina kar-
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tsua. Pultsioa, pultsioa beti. Eta gozamena, pultsio horren zurrunbiloa hare-
kin konpartitzen dugunona.

«Izkiria ezazu hiztegi propio bat, azken plazeretako bat da» esaten digu 
Joao Vagalumek. Ambrose Biercek Deabruaren hiztegia egin zuen; Hitzen 
ondoeza Joseba Sarrionandiak. Hiztegigilearen gaiztakeria aldarrikatzen du 
batak, hitzen ezinegon bizia besteak. Bihurriak eta ezinegonak joak —hiz-
kuntzaren taupadak eta arritmiak konpartitzen dituzten seinale—, horratx, 
beharbada, nolakoak behar luketen izan hiztegigileek. Ibon Sarasolak bal-
dintza biak betetzen dituelakoan nago. Hiztegi bat sormen lan bat delako, 
ez pilaketa hutsa, hautu eta aukeraketa etengabe bat baizik, nola den nobela 
baten idazketa. Bere literaturtasuna kamuflatzen saiatzen den idazlea da 
hiztegigilea. Hiztegi on bat haztegi ere badela dakiena. Corpusa du mea-
tze, baina gorputz bizia den corpus mota hori. Zentsatutako-hitz-posible-
guztiekin ezkutaketara jolasten da, jolas horrek bere literatur izaera nabar-
menduko duen jakinaren gainean. Basoa maite du eta baso horretan barna 
irakurle arretatsuak xehetasunak irakurtzen jakingo duen itxaropena dauka. 
Hiztegi bat amaitu ondoren ez ote zen aspertuko, zer egin behar ote zuen 
galdetu zioten behin. Ez dut sekula kazetaria ahobete hortz utzi zuen eran-
tzuna ahaztuko: «Beste hiztegi bat, zer bestela?». Gauza bera esango luke 
nobelista batek.

Joera apolinear neurtu eta kalkulatuaren eta sormen libre-zoro dionisia-
rraren arteko bereizketan, nekez koka liteke Sarasola besterik gabe lehen tal-
dean. Pentsa liteke bere ingeniari formazioak eta bere lanak eskatzen duen 
sistematizazio alimalekoak apolinear izatera lerratu beharko luketela derri-
gor, baina... bai zera. Kodifikazio bat edo osotasun ezinezko bat bilatzen 
duenak badu —izan behar luke— bere Quixote ukitua ere. Horregatik, ez 
ninduen batere harritu Sarasola The Ramonesen maitale zela jakiteak, ez eta 
taldeari eskainitako erakusketara egindako sartu-irtena zein modu apasiona-
tuan kontatzen zuen entzuteak ere. Saturnoren pultsioa, zarata, kaosa ezagutu 
behar du gero haren lege ezkutuak atzematen saiatu nahi duenak. Hiztegie-
tako hurrenkera arkitektoniko hiperplanifikatuarekin batera —hori suposatu 
egiten diot—, badu Sarasolak grina gaztea eta garra zirtolaria, maite duen li-
teraturarekiko lilura poz adierazkor bihurtzeko ahalmena, arbuiatzen duen 
literaturarekiko aizto erretxina baduen legez... Horregatik da beti dibertitua 
harekin solastatzea.

Hiztegiek eskatzen duten patxada eta denbora neurrigabearen kontra-
puntu, azkarra eta zorrotza da haren hizkera, solaskideak osatu behar dituen 
eten puntuz betea, elokuentzia handiko elipsiekin markatua, kolpekako 
trenpuz eta egonean doazen geziz josia. Hiztegigile bat ezagutzen duzu-
nean —idazle bat ezagutzen duzunean bezalaxe, bestalde— beste modu ba-
tera hasten zara haren liburuak irakurtzen. Hiztegiak talde-lan diren jaki-
naren gainean egon arren, haren izaera eta nortasunaren markak ikusi uste 
dituzu hitzen adierak emateko moduan, eta mezu zifratuak edo keinuak ere 
bai. A-tik Z-rako kortse estu horren baitan, zenbat sormen ezusteko!
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Hauta-lanerako euskal-hiztegia osatzen zuten bederatzi faszikulu gris 
haiek izan ziren urte luzetan nire bizitzako hiztegia, gehien begiratu nuena 
(eta baita gehien madarikatu ere, emari faszikularrak ez baitzuen beti zuk bi-
latu nahi zenuen hitzari zegokion alea jada aterea egongo zenik ziurtatzen...). 
Arrazoi askorengatik da hori nire bizitzako hiztegia: ez da garrantzi gabeena 
liburuska gris eta estu haiek apurka-apurka eta urte batetik bestera nola etor-
tzen ziren ikustearen suspentsea eta irakaspena. Bukatu gabeko lanaren in-
darra. Moteltasunaren gorazarrea. Literarioa zen hiztegiaren garapena bera, 
harekin batera hiztegiaren ifrentzua ematen zuelako Sarasolak: hiztegiaren 
ez-lekua; ez-hiztegia edo hiztegi ikusezina, zitroi urez idatzita balego bezala, 
eta haren lana ezkutukoak oro apurka-apurka argitara ateratzea bailitzan, 
denborari denbora emanez. Ez zen hiztegiaren xarma hor amaitzen, ordea. 
Hor zegoen izenburua ere, misterioz josia: Hauta-lanerako euskal-hiztegia, 
probisionaltasunaren aitorpen halako bat, hitzei adina dagokiona giza kon-
dizioari. Liburuki haietako bat hartu nuen lehen aldian, hiztegiaren ertzetan 
orri horietako lehen eta azken hitzek sortzen zuten jokoa kasuala ote zen ala 
ez ibili nuen burutan. Hitz horiek, orrialde bakoitzeko lehena eta azkena, hiz-
tegiaren podiumera altxatuak, orrialdearen goiko aldean hain modu seina-
latuan emanak, kasualki zeuden beti hor, aleatorioki? Ala Sarasolak hauta-
tzen zituen, maleziaz, nobela bateko atalari goiburua jartzen dionak bezala? 
Beti pentsatu izan dut baietz, ezin duela kasualitatea izan, hiztegigile oro den 
idazlearen gutizia subjektiboak ere baduela batzuetan zerikusia, eta lerro-ar-
teetan tranpa egingo duela zenbaitetan, sinpatia gehien dien hitzen bidez hiz-
tegiaren intrahistoria edo hiztegigilearen autobiografia kontatzeko. Ala ka-
sualitatea da Zehazki hiztegian senyera agertzea pribilegiozko lekuan, ser 
hitzarekin pare pare?

Bederatzi liburuki horietako lehen eta azken hitzek ere —liburuki bakoi-
tzak bere izenburua ez al du, bada?— ezin dute kasualak izan: a-aurten bi-
tarteko hitzak jasotzen zituen lehen aleari broma pribatu baten ironia halako 
bat zerion —aquest any sí, baietz aurten hiztegiaren lehen alea amaitu!—. 
Aurtiki-ebaki, bigarren liburukiak hitzen hurrenkera moztearen kapritxoa-
ren aitorpena zirudien. Ebaki-gabizain poesiari eta nabigazioari egindako be-
laontzi baten neurtitza zen ia; gabon-hegazterren multzo semantiko bereko 
bi hitzen besarkadatik jaiotzen zen, Carverren ipuin bateko gabon-afari bat 
irudikatuz; hegazti-jabe animalia libreen eta jabetza pribatuaren arteko talka 
agerikoa zen; jabedun-loratze bere helburuetara —loratzera— hurbiltzen ari 
denaren aldarrikapena; lorbide-orbain, helburuak gero eta gertuago senti-
tzean sortzen ziren zauriez mintzo zen; orbaindu-tolesdun zaurien peko toles 
ez beti ezkorrez; eta azken-azken liburukiaren izenburua, bederatzigarrena-
rena, tolesgabe-zuztartu, bizitza oso baten laburpena zen: tolesgabea zuztartu 
da, xaloa heldu, lana sustraitu... Nahita edo nahi gabe, Sarasolak bere poema 
eman digu, urte luzetan, hitz bikote horien bidez, ezari-ezarian.

Hiztegigilea ezagutzearen ajeak baino ez dira akaso izango, baina Ibon 
Sarasolaren hiztegietan badago, beti egon da —edo hala iruditu izan zait niri 
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behintzat—, idazlearen egile-marka, isuri bihurria harrapatzeko gogoa, dea-
bruaren ezinegona. Gaur egun hain zabaldua dagoen konformismoaren etsai 
den jarrera apasionatua. Zurrunbiloa bridatzeko gurari ezinezkoak ondratzen 
du. Hari matazari jarraitzen dionaren grina kartsuak.

Pultsioa. Pultsioa, beti.

(2014-03-14)
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Carta a Ibon Sarasola, conte persoprofessional

Janina Espuny Monserrat
Universitat de Barcelona

Resum
Esta carta suposa una represa de contacte en Ibon Sarasola, per a recor-
dar la importància del nostre encontre i per a repassar breument la his-
tòria de la nostra amistat. Suposa sobretot una explicació del meu conte 
persoprofessional, que vol dir, com la formació de la persona ha incidit fa-
vorablement en l’actuació de la professional. Arrel d’una búsqueda de for-
macions humanistes i d’aprenentatge sobre la persona, la vida acadèmica 
de la docent canvia forçosament, i entra a classe en propostes més aviat de 
comunicació personal i autèntica, en francès, més que en prospostes mera-
ment teòriques i lingüístiques sobre el francès. Ella sóc jo.

— Vous voulez dire qu’à « Vie », il n’y a pas de solution ?
— Je veux dire qu’à « Vie », il y a plusieurs solutions, donc pas de solu-

tion.

Eric-Emmanuel Schmitt

Estimat Ibon,
com estàs. Participo a n’este llibre, escrivint-te en català, la llengua que 

utilitzàvem per a parlar tu i jo. De fet, utilitzaré el tortosí, que és concreta-
ment com te parlava, i com solc escriure. També, decidixo fer est escrit en 
forma de carta per a explicar-te, tal com si fos personalment i cara a cara,1 
les coses en què estic actualment, sobretot a les classes. Han passat vint 
anys, i ha canviat molt la meua manera de fer les classes, per l’experiència 
adquirida, i també per diverses formacions humanistes per les que hai anat 
passant. Ara que hai posat cara a cara, me n’hai recordat del títol de la meua 
tesi doctoral, llegida al desembre de 1996, Étude de la diaphonie dans des 
dialogues en face à face,2 i també, com no, de la teua nota, que encara déu 

1 Ja dic bé, Com si fos, perquè el gènere epistolar està molt lluny de representar un inter-
canvi cara a cara. Lo que sí coïncidix, és que hi ha un destinatari directe, com a les converses en 
presència.

2 Janina Espuny Monserrat, tesi doctoral presentada a la Universitat de Barcelona, desembre 
de 1996.
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estar per dins d’algun dels exemplars de la tesi, la teua nota breu i animo-
dora, abans d’entrar a la defensa, apegada damunt la taula que compartíem. 
Quant de passat, i de to nostàlgic. Fa més de vint anys. La teua nota deia, 
Ànim!! crec, i prou, però ja va ser suficient per a rebre el teu recolzament. 
Gràcies, Ibon.

Fer esta carta, en este to tan personal i fent referència al passat, suposarà 
ressaltar algunes coses, de la meu història professional, en detriment d’atres. 
Tu, el professor basc, que em saludaves, mos saludaves als alumnes tot i 
sense tindre-mos d’alumnes de basc. Me saludaves, somreies, pels passa-
dissos. La nostra classe de francès, jo com a alumna, estava al costat del teu 
despatx que comparties en los i les professorEs3 de francès. Alego, vaig co-
mençar jo mateixa com a profe de francès, compartint taula en tu. Compar-
tíem despatx, i el mateix bon rotllo incipient d’abans de ser col.legues. Erets 
l’únic professor de basc, i natros, de francès, érem quatre, o cinc ara que hi 
penso, en un professor de traducció que después marxaria a la Pompeu, grà-
cies a lo qual jo em podria quedar ocupant plaça. Poc a poc, vam començar 
a parlar, i a anar a fer cafès, i dinades, i alego, més tard en los anys, a quedar 
fora de la facultat. Parlàvem molt, o jo parlava molt. M’identifico com par-
lant en alguns casos molt, no sé si per a omplir un buit, un buit que provoca 
la tensió natural de tota relació. Un buit per no dixar espais de silenci, espais 
lliures i per n’això mateix sorprenents. Esta temor al buit també es dóna a les 
classes, sobretot al principi. Parlàvem i et devia explicar la meua vida, tot so-
vint, de profe i de persona. També vam anar al cine alguna vegada, i també 
a casa teua a conèixer la teua família, els teus fills, la teua dona. Gràcies per 
tots estos moments compartits, per n’esta relació de dins i de fora del des-
patx, i per la teua escolta i carinyo cap a mi.

No recordo ben bé a quin any vas marxar al País Basc, a viure, i per tant 
dixant el despatx, i la facultat de Filologia de la UB, però ho preguntaré, per-
què Itziar que et va substituir, ho sabrà.4 També en ella, una atra basca, vaig 
fer molt bona relació. Lo qual me va fer dir molt de temps i encara ara, fa 
dos o tres setmanes, quan vaig estar a Bilbao, a un congrés, Estos bascos, 
m’entren molt bé. Sí. Poc a poc, vam dixar d’anar coïncidint, crec que l’úl-
tima vegada, postser fa un o dos anys, a la plaça de la Virreina, jo estava en 
col.legues de formació de teràpia, i tu vas passar, mos vam saludar, i vam 
xarrar un rato, quina alegria!

Ara entro en matèria més d’article, per dir-ho d’alguna manera. Vull ex-
plicar-te què estic fent a l’aula, i com hi hai arribat. Hai fet història breu de la 
nostra relació. Seguidament, faré història de la meua trajectòria docent. I co-
mençaré al revés, que vol dir aniré reculant. Fa pocs dies, hai estat a un con-

3 Opto per n’esta manera de marcar i incloure els dos gèneres, tot i que ja fa uns anys que la 
utilitzo i noto que està començant a perdre força este retoc gramatical constant...

4 D’accord, Itziar em diu, 1999.
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grés a Bilbao, Humanizar la educación, que mesclava professorEs i terapeu-
tes.5 Potser la definició, si n’hem de fer alguna, i que sempre serà igualment 
reductora, tu ho sabràs millor que jo, havent-te dedicat tant de temps a con-
feccionar diccionaris i sentits de les coses, pos potser la definició més ade-
quada per a mi, en estos moments, professora terapeuta. Docent de francès, 
d’una banda, i de l’atra, formada en diverses teràpies humanistes vivencials, 
com ara la Gestalt, les Constel.lacions familiars, el ioga, algun mètode de 
veu, l’Enneagrama, la meditació, etc, formada i també dedicant-me a facilitar 
alguna teràpia, taller, classe de ioga. Este congrés basc va ser organitzat bàsi-
cament per la UPV i per la Fundació Claudio Naranjo,6 lo qual suposava una 
mescla d’ambient acadèmic i d’ambient terapèutic. Ha sigut molt fructífer, 
perquè des de tots los nivells, formals i no formals, los i les educadorEs allí 
presents vam compartir experiències d’educació diferent, humanista, lliure, 
humana, empàtica, holística, ressaltant d’alguna manera la pobresa i les difi-
cultats d’aprenentatge que suposa fer només només educació acadèmica, i la 
necessitat d’incloure algo més.

M’hi vaig trobar molt a gust, a part que estava envoltada de bascos (gui-
nyada), també perquè em trobava en un ambient i un context extern, educa-
dorEs moltes vegades també terapeutes o educadorEs interessatDEs en algo 
més, que reflectia el context meu intern i d’actuació qüotidiana, ser docent 
i terapeuta. Hi vaig presentar una experiència que explico com a «Investi-
gación humana en el aula».7 Breument, te puc dir que és l’explicació d’una 
classe que vaig fer fa dos cursos, dins del marc d’un Màster de Professors de 
secundària (Llengües estrangeres),8 on me vaig permetre proposar algo útil 
per als alumnes, algo tan senzill com fer pràctiques docents entre natros, i re-
bre feed-backs dels i les nostres companyEs. Quan vaig fer aquell màster de 
didàctica del francès a la Uned, com a estudiant,9 tot i que ja sent docent des 
de feia deu anys, tu ja no estaves a la facultat. Però crec que et vaig arribar 
a explicar, en les nostres algunes trobades después que marxesses a Sant Se-

5 Congreso Humanizar la educación, UPV, Bilbao, 27-29 de juny de 2014.
6 Claudio Naranjo és un terapeuta i meditador xilè, gestàltic de base, i que ha creat un pro-

grama de formació i creixement personal, l’Enneagrama o Psicologia del enneatipus, també dit 
Programa SAT (en sànscrit ‘sat’ significa ‘veritat’, i en anglès poden reprensentar les sigles de 
‘Searkers About Truth’). Dins d’este programa, Claudio Naranjo ha desenvolupat una línia so-
bre l’educació, el SATEduca. Remeto al seu llibre Cambiar la educación para cambiar el mundo, 
2004.

7 Janina Espuny Monserrat, al Congreso Humanizar la educación, UPV, Bilbao, 28 de junio, 
Sesiones paralelas 2 (comunicaciones orales de la tarde). Explicat en un primer article a Janina 
Espuny Monserrat, 2013a.

8 Màster de Professors de secundària (Llengües estrangeres), Universitat de Barcelona, Fa-
cultat de Filologia, curs 2012/2013, on participo en l’assignatura ‘Metodologia de la investigació 
científica a l’aula’.

9 Máster de Didáctica del Francés lengua Extranjera, Uned, Madrid, 2002-2004. Primer 
curs, 2002/03.
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bastián, fent un cafè a la Laie potser, que vaig tindre una mala experiència en 
la setmana presencial a Dijon, d’este màster, on només mos impartíem teoria 
i repetien teoria que ja mos havien enviat a través de dossiers durant l’any. 
Tots los i les alumnes assistents a n’este màster, ja érem professorEs, de feia 
temps, i no enteníem, jo que m’hi inscrivia per a renovar sobretot maneres 
de fer, com només feien teoria, que no mos servia de gran cosa. Te’n recor-
des? Pos ara jo, com a docent de màster de professors novells, oferia el que 
jo vaig trobar a faltar. Pràctica, o millor dit, experiència. Sovint hai anat di-
ent al llarg d’estos anys a l’explicar la meua pròpia experiència docent, que 
unA acaba oferint a les seues classes lo que havia trobat a faltar sent alumna; 
també ho diu l’escriptor Daniel Pennac en la seua novel.la Chagrin d’école.10 
Sovint hai anat dient també, que hai pogut fer tots estos oferiments gràcies a 
la meua vessant terapèutica, que m’ha ensenyat i en la que hai sentit apre-
nentatge real, més que en cap lloc acadèmic. Aprenentatge basat en l’expe-
riència, més que aprenentatge teòric.

Això em porta al principi del meu canvi docent. Al 2007, vaig començar 
a fer un Taller de contacontes en francés,11 com a assignatura optativa en les 
ofertades a Filologia francesa. Me va suposar un bouleversement com diríem 
en francès, és a dir, un dalt a baix, en bo, en molt i molt positiu. Vaig comen-
çar allí, a fer classes sense cadires, ni llibretes ni bolis ni prissarra ni sen-
tant càtedra. Potser, i segurament, ja havia començat abans, progressivament. 
Feia intents de fer coses diferents, perquè notava que si explicava a la pis-
sarra, per una orella els entrava i per l’atra els sortia la informació, i notava 
també que als exàmens, la gent no millorava massa, se solia quedar en lo ni-
vell que estava, més o menos. Així que a n’este taller de contes, on los alum-
nes passaven a ser protagonistes, damunt d’una moqueta i descalços, en cal-
cetins dobles per a l’hivern, vaig puguer experimentar del tot un gir complet 
en la manera de fer les classes. Se convertien en tallers, en sessions d’apre-
nentatge genuí i assegurat, perquè tothom parlava i parlava en les dinàmiques 
de parella, o de grup, en los feed-backs. I una cosa important, tothom tenia 
una funció, francòfonEs nadiuEs inclosoEs, que se sentien moltes vegades 
més tímidEs que els i les no nadiuEs, i per tant els era d’utilitat fer l’experi-
ència de passar per escena a explicar un conte en francès, no tant pel nivell 
de llengua i expressió, com per a treballar el nivell de relax i comoditat, l’ai-
sance et le savoir-faire. Alhora també adquirien la funció d’ajudadorEs en 
l’aprenentatge del francès als i les no nadiuEs. I això feia, i fa, perquè és un 
taller que seguim fent al departament, que tothom se queda, tothom aprèn, al 
seu ritme, i segons les seues necessitats. És un curs, on sí que com a docent, 
noto l’evolució dels i les alumnes, on veig que se solten, que estan contentEs, 
motivatDEs, i que principalment han après coses importants, sense fixar-mos 

10 Gallimard, 2007.
11 Explicat a Janina Espuny Monserrat, 2009b i 2013b.
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directament en lo lingüístic, se van autocorregint, van adquirint fluïdesa ver-
bal, i no verbal, i se van enfortint com a persones, se van obrint, se van, com 
se diu molt avui en dia, ‘empoderant’.12

Voilà la primera glopada explicativa. Gràcies per n’esta proposta dedi-
cada a tu, amic, que em permet aclarir i explicar-te este meu conte persopro-
fessional. À bientôt, cher Ibon.

Bcn, 15 07 14

Curiosament, exactament un mes més tard, torno a emprendre la carta 
per a anar-la continuant. Ha passat entremig, un mes de vacances i viatges, 
que també, si et tingués cara a cara, et compartiria. Hai estat a França, a la 
Rioja, i a Málaga. Visitant una amiga francesa de la infància, i practicant 
l’idioma que ensenyo, d’una manera més viva. Alego, aprenent nous mè-
todes d’estar millor, en un curs a la Rioja13 i un congrés a Málaga14 sobre 
el mateix mètode terapèutic manual, la Tndr del Dr. Cayo Martín Valencia, 
basc de Bilbao. Tornem al contacte basc. I tornem a una nova via d’investi-
gació humana.

No serà una via que aplique a classe, perquè és una tècnica curativa i de 
massatge en punts de dolor concrets. De totes maneres, me fa bé a mi ma-
teixa, i això és molt possible que sí afecte a la meua posició davant de les 
noves classes del setembre que ve. Seguixo en la història de la meua trajec-
tòria docent. El taller de contacontes ha aportat moltes coses, als i les assis-
tents, i a mi mateixa. A mi mateixa, una forta sensació d’estar fent algo molt 
útil i enriquidor. D’estar formant persones, a través de l’idioma. Les meues 
classes s’han acabat convertint en tallers de comunicació en francès, més 
que de llengua francesa i teoria. I com tota experimentació, on es dóna l’as-
saig i l’error i de nou l’assaig, també hi ha hagut alguna dificultat. D’aplica-
ció, de recepció, de concepte potser, contextuals, de persones, incloent-me a 
mi mateixa. Una vegada desplegada la moqueta en aquella aula, fa set anys, 
i presentat el conte de l’experiència tan bona sobre l’aprenentatge del fran-
cès a través dels contes i el contacontes, a un congrés a Tunis,15 vaig viven-
ciar que allò era la manera de fer les classes, i que finalment ja havia trobat 

12 Vere Carlos González Pérez, 2011 i 2012, per a n’este terme. Sé que en català estàndard 
empoderamiento es diu ‘apoderament’, gràcies a Gemma i Pere Anton. En tortosí, mos quedem 
en ‘empoderament’. 

13 Curso Básico de Tndr, a «Cabeza Grande», Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 26-
30 de juliol de 2014.

14 1er Congreso de Tndr, a «Conviven», La Viñuela, Málaga, 8-10 d’agost de 2014.
15 «L’expérience d’un atelier de contes», Table ronde ‘Expériences pratiques à partir du 

texte’, Colloque international Didactique du Français par la pratique théâtrale, Institut Supé-
rieur des Sciences Humaines de Tunis, Tunisie, 2-4 avril 2008 (publicat a Janina Espuny Monser-
rat, 2013b).
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LA solució a les classes difícils on hi havia vàrios nivells, on hi havia fran-
còfonEs nadiuEs al costat de debutants, on era un desgabell de nivells de 
llengua lo més antipegagògic possible. Havia trobat una manera que els i les 
havia reunit a totEs, que els i les havia fet treballar a totEs, passant per es-
cena, a explicar un conte, sense text excrit davant ni text après de memòria 
fil per randa. Passant per escena a explicar, a contar, a comunicar un conte 
als atres. AlgunEs tenien repte només lingüístic, atres, repte només del pà-
nic d’escena, atres, les dos coses. TotEs sortien havent traspassat unes quan-
tes limitacions personals. També, totEs adquirien una funció. Tot este lot 
positiu em va fer pensar i sentir profundament que esta era la manera, i la 
vaig aplicar arreu. Arreu. A les classes dites de Llengua, tinguessen un con-
tingut i una programació més gramatical o de fonètica. No que els fés ex-
plicar contes, però sí posava moqueta, i sí els feia intervenir moltíssim, in-
ventant exercicis per a puguer oferir lo mateix que havia passat al Taller de 
contacontes, aprenentatge comunicatiu i personal, aprenentatge a través de 
l’experiència.16

La dificultat primera en què em vaig trobar va ser que jo mateixa no 
entrava tan convençuda a les atres assignatures que es deien diferent i en 
títols més tècnics. Vaig entrar dividida, un dubte es va colar que em va dir 
Vols dir? Aquí va expressar-se en mi una lluita, entre l’entusiasme del tan 
bon funcionament i resultats al Taller, i el dubte colat per dins meu d’apli-
car-ho arreu. Evidentment, cal dir que quan vaig començar en lo Taller, 
vaig entrar veritablement unida per dins, segura, confiada, sense saber 
massa bé on aniria, però molt confiada, i va sortir bé. Porto molts anys, 
comprovant que quan entro unida, internament, i confiada i convençuda, 
les coses van bé, i quan entro dubtosa, les coses no van tan bé. Així que 
l’aplicació del bouleversement docent arreu, no quatllava de tot. Estava 
convençuda dels resultats obtinguts, i alhora, algo per dins meu no em di-
xava confiar ni presentar una proposta convincent rigurosa i sòlida, arreu. 
Algo per dins meu... o algo per fora també, ja que el context universitari 
actual i de fa molt de temps és més aviat només acadèmic, que acadè-
mic humanista. O, i última hipòtesi, de moment: davant del fet que una es 
pensa que ha trobat LA solució, hi ha una intel.ligència interna que es des-
perta i que diu, Vols dir que has trobat la solució per a sempre, i per a ar-
reu?

No. No l’hai trobada. Però sí trobo els moments que funcionen, que ti-
ren i en los que passen coses. Com vivenciaves, tu, Ibon, les teues classes, 
o com les viuen atres professorEs col.legues... Ho sé d’algunes persones 
que van als congressos d’educació, de creativitat a la docència, de canvi en 
l’educació, etc. Allí, hem compartit quines coses mos preocupen, mos fan 
temor, mos neguitegen, mos agraden, quines situacions en los alumnes, quin 

16 Explicat a Janina Espuny Monserrat, 2009a.
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programa, quins temes, quins mètodes. Moltes vegades coïncidim en què el 
mètode vertical no tira, de classe magistral i transmissió linial de coneixe-
ment, o més aviat d’informació, ja sigue com a receptorA, ja com a trans-
missorA. Perquè el coneixement, se l’elabora un, pròpiament. Sobretot per-
què este tipo de mètode no trau algo de l’alumne, no el fa viure, més que 
cognitivament, no li aporta experiència ni pràctica. No l’allibera. Al con-
trari, li crea una gàbia, d’informació. Algo com, Esta és la informació que 
jo profe vull que sàpigues, esta que subratllo jo, i que tu escoltes, escolta-la 
bé, que jo la sé i tu no. Això no és tan així. Les persones que tenim davant 
vénen en coses per dins, coses que compartir i que traure i que descobrir, 
que expressar. Lo qual, tinc comprovat en algunes classes, i en la majoria, 
que és bo per a n’ellEs, estudiants, viure la classe des d’esta posició ho-
ritzontal més que vertical. Que ellEs puguen traure algo d’ellEs, més que 
només del o la docent, és com més se queda algo de l’aprenentatge. Cer-
tament, havent rebut jo mateixa formació acadèmica vertical, i havent ex-
perimentat la falta d’una educació horitzontal i vivencial, la qual em vindria 
més tard sobretot en los medis de formació personal i humanista, vull oferir 
vivències i experiència, pràctica. Est oferiment moltes vegades quatlla, i és 
simplement genial.

Atres vegades, l’oferiment no és tan ben rebut. Tornem al dubte. El dubte 
em fa patir i també és el motor que em fa avançar i seguir buscant, maneres 
de fer idònees, dins les parets de l’aula. Fa un parell d’anys, vaig vere la pel.
lícula documental La educación prohibida, i vaig començar a posar paraules 
a la necessitat d’una educació universitària horitzontal, vivencial, i permetent 
l’expressió dels i les pròpies alumnes. Me’n vaig adonar que del material que 
jo havia distribuït a alguna classe de lingüística, sempre acabava dient lo que 
jo subratllaria, lo que ellEs havien de subratllar. Me’n vaig adonar, ho vam 
comentar, i vam escoltar què deien ellEs, què els semblava important, què re-
tenien i perquè. Vam intercanviar mapes mentals, el meu, i el d’ellEs. No no-
més transferint el meu, per a què el copien. Els i les alumnes estaven traient 
algo d’ellEs. Positiu. En una atra aula, una atra classe de llengua, i davant 
dels tants nervis dels alumnes, al moment de fer un exercici tan senzill com 
una lectura d’un text en francès davant dels i les companyEs de classe, vaig 
idear un exercici que introduïa i contemplava justament l’estat emocional de 
la persona a punt de fer l’exercici. Separàvem l’emoció interferidora de l’es-
tudiant, en l’ajuda d’una atra persona que representava l’emoció concreta, 
vergonya, temor, nervis, bloqueig, etc, i l’estudiant lectorA podia fer l’exer-
cici alliberatDA.17 Molt positiu. Sorpresivament, i en vint anys, era la pri-
mera vegada que persones de fora de la nostra classe, a vegades professorEs, 
volien assistir a la classe i vere el procediment pedagògic emprat a les me-
ues classes. També va haver-hi una crítica, impersonal i comunicada a través 

17 Explicat a Janina Espuny Monserrat, 2013c.
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d’instàncies superiors, d’algú que volia mètodes més tradicionals. És nor-
mal, probablement per falta de costum, i per la temor tan gran que pot susci-
tar el coneixement de si mateixA. Parlo per experiència. Malauradament, em 
vaig retirar de l’assumpte. Que vol dir vaig dixar de fer-ho. Em vaig reple-
gar. Mm, pas enrera. Hélàs! sensible a la crítica. Lo qual no vol dir que dixés 
de buscar com oferir algo en substància. Heureusement, sensible a l’experi-
ència.

Estos episodis concrets a l’aula mostren moltes coses. Que el diàleg és 
possible. També que a vegades, no és possible, per les temors que s’acti-
ven, som persones. Mostren que la vivència d’algo positiu, els resultats de 
l’educació a través de l’experiència i l’intercanvi, pot ser més forta que un 
comentari negatiu, encara que sigue al cap del temps. I mostren com fun-
cionem. No solem aprendre, no està contemplat en l’ensenyament, que el 
propi estudiant se pare a sentir com està ellA de satisfetA respecte al seu 
propi treball. Venim d’una formació on més aviat aprenem a repetir, a dir lo 
que s’espera, a no molestar, a quedar bé, a traure nota, i és una llàstima. Es-
tic acostumada jo també a estar pendent dels comentaris de fora; vinc del 
mateix sistema, i la meua pròpia personalitat també m’hi porta, a estar pen-
dent de fora. A pesar de tot això, comprovo cada any que encabir en l’actu-
ació docent a l’aula, una formació de la persona, atendre a la maduració, a 
l’empoderament dels i les alumnes, a la seua pròpia sensibilitat, és altament 
satisfactori. Comprovo que atendre a l’experiència en lloc d’atendre al co-
mentari de fora, comprovo que fent més i més pràctica, més i més experièn-
cia, la persona aprén a confiar, a expressar-se, a mostrar-se. Lo qual també 
inclou als i les resistents.

Passo per moments, Ibon, on tot està molt clar i català (guinyada). I per 
moments més confosos. Com deuria ser per a tu, tancar-te davant dels sentits 
de les paraules que et posaves davant, que a vegades, et devien fluir i posar 
tots els sentits a l’abast, i a vegades, no. A vegades es deurien mantindre clo-
ses, tancades, fosques, uns sentits fora de lloc, resbaladizos, fugissers, i tu, 
en tota la voluntat de trobar-los, acabaves arribant-hi. La lluita humana, o el 
sentit humà, o la foscor i el dia. La resposta, i novament, més preguntes. La 
vida. En moltes solucions.

Diuen que quan caminem, estem en equilibri molt poca estona, i si estem 
en equilibri complet, estem paratDEs. I que el caminar és un desequilibri i 
equilibri continus, i moviment. Així que, a vegades, obtinc resposta, respos-
tes, i a vegades, noves preguntes, en cada nou curs, en cada nou grup i perso-
nes, i en la meua persona havent passat per alguna nova línia de coneixement 
del ser, del self. Al congrés Humanizar la educación de Bilbao, vaig anar a 
explicar un dels meus actes altament creatius dins l’aula. Acte que passava 
primer per un permís intern, el permís de ser qui sóc, en lloc d’inventar-me 
qui no sóc davant dels i les alumnes. Reconvertir una assignatura, i deci-
dir fer del títol ‘investigació humana’ en lloc de ‘científica’, me va permetre 
oferir algo valuós, sólid, creatiu, viu. Vaig explicar que necessitem este per-
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mís intern, que a vegades no trobem, o que a vegades, mos costa trobar, com 
los sentits de les paraules. I que a més a més, fer les coses té moltes vegades 
més valor que simplement explicar-les, i que actuar i fer jo mateixa el gest de 
canvi, dóna més aprenentatge que només teoritzar sobre com podem fer les 
coses. És bo atrevir-se, davant o dins d’un context que moltes vegades induïx 
o fa esperar atres coses.18

La investigació és també humana, i potser sobretot personal. Quan vaig 
acabar la carrera a la facultat d’humanitats, i davant de les meues prime-
res classes com a professora, me vaig topar en algunes incapacitats impor-
tants. Me vaig trobar havent de recórrer a llibres de llengua i lingüística per 
a montar les classes, i que en canvi, no em deien res de la temor del públic 
i/o al públic, de les diferents persones, de l’atenció, de la posició autorità-
ria o jeràrquica, de la possibilitat de no saber-ho tot, de la diferència entre 
els grups, de les meues creences al respecte, de les expectatives, de la in-
seguretat, del poc diàleg entre les parts, del tabú entre les parts, de la inco-
municació entre professorEs i alumnes. Dos bandos. Dos bandes. Dos pols. 
Dos cors assutats. Havia après més aviat a incomunicar (o a teoritzar), que 
a comunicar, i ara, jo, havia de ser una comunicadora. Maldita la gràcia. 
Eckhart Tolle19 diu que sense dolent a la pel.lícula, o sense situacions ne-
gatives, no hi ha pel.lícula. Als Taller de contes, solem dir que per a que hi 
hague conte, hi ha d’haver conflicte. Guy Corneau20 analitza el mite d’Isis 
i Osiris, on Seth, el destructor, és del tot necessari, per al desenvolupament 
de l’heroi. Així que estos conflictes interns, estes mancances que visc o hai 
viscut com a alumna, com a docent, són finalment necessàries i benvingu-
des, perquè em fan buscar solucions ailleurs et sans arrêt. Ah oui! sans ar-
rêt! Gràcies.

I em despedixo. Trobar persones com tu, me va ajudar, a ser, a crèixer, 
a ser escoltada. Tot i que fos per a omplir el buit, la tan gran soletat, davant 
d’una funció que havia d’aprendre per mi mateixa, en les tables, com diem. 
En les tables i en les formacions experiencials i expansives de la persona, 
que m’han aportat tantíssim. Gràcies pels ànims, Ibon, Gràcies, per estar, i 

18 Recentment, hai tornat a vere la pel.lícula El club de los poetas muertos. Gràcies a Pere 
Anton, pel link i les converses sobre el tema. La pel.lícula és fantàstica i mostra molt bé com lo 
sistema patriarcal se’n surt en la seua, i és agressiu, dominant, li agrada el poder pel poder i so-
bretot no escolta i si sembla que sí, desafia, pregunta ja tenint la resposta preparada, i volent 
que els atres contesten lo que ells ja han dictaminat com a resposta, amenaça i castiga i no dixa 
crèixer ni ser feliç. El protagonista jove se troba ‘atrapat’ com diu ell, entre una fidelitat extrema 
al pare, i una minsa fidelitat cap a n’ell mateix que pot expressar actuant finalment en una obra 
de teatre, i que ja no pot mantindre davant del pare gegant que ‘vol lo millor per a n’ell’, i que té 
la raó. I sobretot, que projecta en sun fill, lo que ell hauria volgut fer... Oh Capitán mi Capitán, 
quina lluita devia tindre ell per dins que... li va fer decidir acabar en Robin Williams. 

19 «Manejando el enojo, la resistencia y el pesimismo», video a YouTube.
20 Victime des autres, bourreau de soi-même. Se réconcilier avec soi-même. Éditions J’ai lu, 

2003.
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no tantes per marxar. Tot i que ara, puc escriure’t esta carta. Gràcies. Potser 
si t’haguesses quedat, t’hauria demanat dixar-me assistir a alguna de les te-
ues classes, per a vere com ho feies tu, i per a aprendre euskera. Ho vaig fer 
en Itziar, un any i mig de llengua basca. Vaig escriure redaccions i tot, si en 
busco alguna i la trobo, te l’envio. Ja fa... molts anys, i no recordo més que 
quatre paraules, sobretot per falta de pràctica. Ah, la pràctica... l’experièn-
cia...

Oh, Mutiko, ez dut zehazki gogoratzen nola euskaraz idatzi. Evident-
ment, tiro de traductor. Barkamena. Agur, eta laster arte, espero dut. Vaig 
xalar fent basc, en Itziar. Después, hai anat tirant per atres derroteros, com 
queda explicat aquí, derroteros terapèutics i humanistes, més que només lin-
güístics. I derroteros d’experiències, contades en atres llocs i enfilades aquí. 
Orain, agur!

Bcn, 15 08 14

Besarkada handi bat,
Janina
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1Alfabetización en contextos multilingües*

Maitena Etxebarria
UPV/EHU

Resumen
La alfabetización ha adquirido nuevos significados en el panorama de la 
sociedad multicultural que se perfila con mucho mayor énfasis en la ac-
tualidad. En una sociedad multicultural y también multilingüe existe una 
gran diversidad de circunstancias y factores que intervienen en los pro-
cesos de alfabetización, y que además tienen significados diferentes para 
los distintos grupos e individuos, según las características propias de cada 
uno de ellos y las intenciones de los mismos. En esta ocasión presentare-
mos, brevemente, algunos de los resultados obtenidos en una investigación 
más amplia sobre el estudio del desarrollo de la alfabetización en español 
de niños/as de Educación Infantil (3 a 6 años), de origen inmigrante, en 
contextos multilingües, en el País Vasco. Nuestra principal hipótesis de 
trabajo trata de confirmar si la distancia lingüística entre la lengua fami-
liar y la lengua escolar influye, y, en qué modo, en los procesos de alfabe-
tización.

0. Introducción

Entre otras cuestiones cabe preguntarse cuáles son los modelos para la 
alfabetización de los escolares pertenecientes a los grupos minoritarios den-
tro de una sociedad en la que se utilizan códigos lingüísticos diferentes. 
¿Qué supone para sus familias?, ¿qué significa estar alfabetizado?, ¿cómo 
se puede definir la alfabetización?, ¿concierne ésta sólo a las escuelas o 
también a lo que se aprende en la familia y en la comunidad? y, por último 
¿qué importancia tiene la alfabetización en términos de identidad personal 
y de grupo?. Estas son algunas de las preguntas a las que qué intentaremos 
dar cumplida respuesta en este trabajo. En realidad juega un papel funda-

* Esta investigación ha sido llevada a cabo bajo los auspicios del Ministerio de Economía 
y Competitividad, específicamente, (Proyecto de Investigación: FFI 2012-37884-C03-01); así 
como también, en el marco de Grupo Consolidado de Investigación: IT676-13, del Gobierno 
Vasco/Eusko Jaurlaritza/Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
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mental la forma en la que los grupos y los individuos pueden incorporarse a 
las propuestas educativas que se articulan sin que ninguno de ellos sea dis-
criminado o marginado.

Las cuestiones que han guiado nuestra investigación tienen que ver con:
iii) ¿ Cómo se desarrolla la alfabetización en este nuevo contexto de di-

versidad lingüística y cultural?
iii) ¿Influye la diversidad haciendo variar las exigencias de la alfabeti-

zación en función de la distancia de la lengua de origen respecto a la 
lengua de alfabetización?

iii) ¿Se ve afectado el aprendizaje por la no-coincidencia entre la lengua 
primera y la lengua escolar?

En los diez últimos años, la alfabetización en español como L2 de niños/
as cuyo entorno socio-familiar es multilingüe ha dejado de ser una excep-
ción para pasar a ser una situación frecuente, en nuestro territorio y, también 
en otros, como Cataluña, Madrid, etc. En efecto, como consecuencia de los 
cambios demográficos —en particular, debido al aumento en 1os procesos 
migratorios desde África, América Latina y Asia—, la población de muchos 
centros escolares en el País Vasco ha devenido altamente heterogénea desde 
el punto de vista lingüístico, cultural, religioso y étnico, dejando de ser, en 
nuestro entorno, una sociedad bilingüe (castellano y euskera), o monolingüe 
(castellano) —según los casos— para pasar a ser multilingüe.

1. Caracterización preliminar del estudio

1.1. La elección y características de la Muestra

Los últimos datos del curso 2011-2012 indican que los alumnos/as de 
origen inmigrante en el País Vasco constituyen cerca del 5 % del total de la 
población escolar de Primaria y Secundaria. Atendiendo al ámbito educa-
tivo, y al modelo de enseñanza se observa que en Educación Infantil la po-
blación extranjera constituye el 6,27 % del total de alumnos/as (vid. Etxeba-
rria, 2012:43). La mayoría de esa población (72,39 %), en el País Vasco se 
escolariza en centros de titularidad pública. Con la finalidad de comprobar 
la incidencia del proceso de alfabetización en los escolares, se seleccionaron 
tres muestras de hablantes, una de ellas de origen marroquí y otra de origen 
paquistaní, para comparar sus resultados con los de otros dos grupos de es-
colares, uno de ellos inmigrante también, de origen colombiano, con L1 cas-
tellano, y otro de origen vasco también, en este caso, con L1 castellano que 
actuará como grupo de control.

La población que procede de Marruecos habla lenguas diferentes (bere-
ber/amazigh, árabe estándar y árabe marroquí dialectal) así como otras diver-
sas variedades dialectales, según la zona de procedencia), aunque el árabe es-
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tándar escrito sea la lengua oficial, escolar y de los medios de comunicación 
del país (Wagner 1998: 173).

La población que procede de Pakistán habla urdu, que es la lengua escrita 
oficial, escolar y de los medios de comunicación del territorio (Farah 1998: 
252). Su escritura presenta una forma ligeramente adaptada del alfabeto persa 
(variante, a su vez, del antiguo alfabeto árabe). Pero entre la población inmi-
grada de Pakistán, como es sabido, se registra también el uso de otras lenguas, 
como punjabi, sindhi, hindko y gujarati. En cuanto a la diversidad lingüística 
que caracteriza a la población escolar de origen inmigrante, hay que señalar 
que la lengua familiar de Centro y Sudamérica es el castellano, junto con las 
lenguas propias amerindias, en función de su procedencia.12

En cuanto a la diversidad de escrituras de la población inmigrante, el cas-
tellano usa el alfabeto latino; el árabe y el urdu tienen ambos sistemas alfa-
béticos de escritura con una forma de notación diferente a la latina. El árabe 
utiliza el sistema de escritura arábigo y el urdu a pesar de no ser una len-
gua semítica, como ya se ha dicho, adopta la forma de notación del alfabeto 
árabe, agregando varios diacríticos para representar los fonemas diferencia-
les (Vid. Kaye 1996: 321-339; Farah 1998: 249-288).

En el mundo árabe se cuenta con una versión literaria generalizada para 
la comunicación formal, y una lengua oral sin expresión escrita para la co-
municación cotidiana. En las escrituras, árabe y urdu, las letras adquieren 
formas de notación gráficas distintas según la posición que ocupan en la pa-
labra. Además, las vocales no se escriben con letras del alfabeto, como es sa-
bido, sino que para indicarlas se agregan marcas diacríticas ubicadas arriba, 
debajo o entre las consonantes de las palabras.

La escritura con vocales se usa en los textos para lectores iniciales, y en 
el caso del Corán, que requiere una comprensión especial del significado 
(Abu-Rabia 1997: 837; 2000: 149). En ambas escrituras se usa sólo una tipo-
grafía de letras minúsculas de caja baja (Mumtaz & Humphreys 2001: 113-
134).

Las respuestas, aunque aproximadas y todavía parciales, creemos que tie-
nen una importancia fundamental, tanto desde el punto de vista psicolingüís-
tico como educativo, porque en el futuro la escolarización se realizará cada 
vez más en contextos con una potencial convivencia de lenguas, de sistemas 
y de formas. Sobre esta situación de diversidad lingüística y de convivencia 
entre lenguas y escrituras, hemos basado la mayor parte del experimento en 
las investigaciones de Nancy Hornberger (1992, 2006, 2009) quien ha pro-

1 La selección de la muestra estuvo también condicionada, por la voluntad de comparar los 
resultados obtenidos en el País Vasco, con algunas investigaciones previas, llevadas a cabo en 
Cataluña y para el catalán (vid. Ana Teberosky, Cristina Martinez Olivé, Claudia Portilla & Mag-
dalena Rivero (2002); Emilia Ferreiro & Ana Teberosky (1979); María Laura Molina & Lluís 
Marauny (2000); Ludo Verhoven (1994), Ludo Verhoeden & Aydin Durgunoglu (1998); y Daniel 
A.Wagner. (1998).
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puesto un modelo general que evalúa dicha diversidad como una cuestión de 
diferencias en un continuo entre la lengua oral y la lengua escrita, entre las 
capacidades de recepción y de producción, y según los procesos de transfe-
rencia entre las lenguas. De acuerdo con la propuesta de esta autora, las exi-
gencias de la alfabetización tendrían que variar en función de la distancia en 
el continuo lingüístico.

Así pues, nuestra investigación se adecúa al contexto particular de 1os 
niños/as de origen inmigrante de nuestras escuelas, y se apoya en una pers-
pectiva que considera que la alfabetización no se reduce a la habilidad para 
manipular un código (en la primera o segunda lengua), sino que implica un 
proceso cognitivo que da lugar a una reflexión sobre la escritura como un 
objeto de conocimiento (Ferreiro & Teberosky 1979: 124). Dicha reflexión 
se produce gracias a la interacción con tres fuentes de información: por un 
lado, información del material impreso; por el otro, información recibida de 
los intercambios con lectores adultos y, finalmente, información proveniente 
de la propia acción de escribir y de intentar interpretar lo escrito (Ferreiro 
1997a: 67). En particular, pretendemos averiguar qué ocurre con las fuentes 
de información de 1os alumnos/as de origen inmigrante y sus posibles inte-
racciones, en función de la diversidad lingüística y cultural antes descrita.

2.  Procesos de aprendizaje: alfabetización en situaciones 
de multilingüismo

El tiempo de escolarización de los niño/as de origen inmigrante, en su 
etapa de Educación Infantil influye en la competencia de la lengua escolar: 
hay niños/as que entienden y hablan español, frente a otros que lo descono-
cen. Pero, como hemos visto, la gran variedad de orígenes migratorios pre-
senta diversidad de lenguas familiares, de sistemas de escritura, de formas de 
notación gráfica, y de valores letrados. Para gran parte de esta población in-
migrante el cambio de hogar no consiste sólo en el cambio de lengua y tras-
lado de país, sino también en un cambio en las exigencias educativas. La len-
gua escolar de los alumnos/as de origen inmigrante puede ser la segunda o 
la tercera lengua, pero las experiencias con la lengua escrita pueden ser pri-
migenias. Por tanto, la diversidad en la población inmigrante no es sólo una 
cuestión de diferencias lingüísticas sino también una cuestión social, cultural, 
individual, y de escritura. Una de las hipótesis que cuenta con mayor apoyo 
empírico para explicar los procesos de aprendizaje de la lengua oral y escrita 
en situaciones de bilingüismo es la noción de «interdependencia lingüística» 
propuesta por Cummins (1989: 19). Según esta hipótesis cuando se aprende 
una lengua se adquiere, además de 1os aspectos específicos de la misma, 
una competencia conceptual y lingüística general que contribuye al aprendi-
zaje de otras lenguas, así como a la alfabetización en un sentido más amplio 
(Cummins 1989: 20). De este modo, el aprendizaje de una segunda lengua 

0 Omenaldi Sarasola.indd   1920 Omenaldi Sarasola.indd   192 27/1/15   08:27:0127/1/15   08:27:01



 ALFABETIZACIÓN EN CONTEXTOS MULTILINGÜES 193

(L2) depende en parte, de la competencia que el niño haya alcanzado en la 
primera (L1). En el caso concreto de los procesos de alfabetización en con-
textos no sólo bilingües sino multilingües, esta otra hipótesis parece también 
cumplirse, «los estudiantes alfabetizados formalmente en su primera lengua 
demuestran ser más competentes en la adquisición de una segunda y tercera 
lengua» (Swain, Lapkin, Rowen & Hart 1990: 65-81).23Sin embargo, en 1os 
contextos multilingües es necesario contemplar varias dimensiones para va-
lorar «los efectos de la transferencia» en 1os procesos de alfabetización. 
Investigaciones anteriores en niños/as monolingües habían mostrado que, 
desde los tres años, éstos prestan atención a las marcas escritas, comienzan a 
entender que «dicen algo» y hacia los 4 o 5 años participan en situaciones de 
intercambio con adultos que les ayudan a aprender cuál es el significado de 
lo que está escrito (Purcell Gates 1996: 406-428). A su vez, los adultos de-
sarrollan diversas actividades con las marcas escritas: leen en silencio y en 
voz alta, comentan, miran, eligen, comparan, dictan y leen (alternando en-
tre leer y hacer), escriben y leen (alternando entre escribir y leer), etc. Todas 
estas actividades forman parte de las prácticas letradas derivadas del uso de 
los textos escritos que influyen, aunque de forma incidental, sobre el cono-
cimiento del niño/a. Así, aprenden a identificar los productos comerciales o 
carteles urbanos cuando se presentan en los logotipos habituales a través de 
la marca impresa de las etiquetas, o a reconocer los programas de TV a tra-
vés del nombre de los personajes. Este reconocimiento es global, de acceso 
directo y sin un análisis exhaustivo; lo que está implicado aquí, en realidad 
es la comprensión de lo escrito como sistema simbólico.

Desde este punto de vista de interacción con lo escrito, la condición de 
un niño/a de origen inmigrante no debería diferir demasiado de la del mono-
lingüe, en principio. Más allá de las diferentes condiciones familiares y de 
las lingüísticas, hay condiciones ambientales que presentan un universo es-
crito común a todos los niños/as. Los niños de origen inmigrante entrarían en 
ese mundo de lo escrito en la L2, tanto como lo podrían hacer en la L1.

3. La recogida de los materiales

Para realizar este estudio se seleccionaron 40 niños/as de último curso de 
Educación Infantil de entre 5:5 y 6:2 años de edad (con una media de 5 años 
y 11 meses), de cuatro escuelas públicas, asentadas en Bizkaia, en el área 
suburbana de Bilbao, en zonas donde la población pertenece a un nivel so-
cioeconómico bajo. Estos barrios (dos en este caso) cuentan con cuatro es-
cuelas públicas que imparten segundo ciclo de Educación Infantil.

2 La traducción es nuestra.
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Los alumnos/as de origen inmigrante que asistían al último curso durante 
el año académico 2011/12 eran 77, procedentes de Pakistán, Marruecos, 
Ecuador, Colombia, Rumania, Guinea, Cuba, etc. Dada la diversidad de paí-
ses de origen y de lenguas de uso familiar, decidimos seleccionar 10 alum-
nos/as en función de tres orígenes familiares más representados en esos ba-
rrios, es decir, 30 alumnos, añadiéndose a estos, el Grupo de Contraste de 
alumnos nacidos en el territorio vasco con L1 castellano.

La entrevista se realizó en la lengua escolar, de forma individual, a final 
del curso. Fue grabada en audio y registrada por escrito; a partir de estos dos 
registros se elaboró para cada niño/a un protocolo definitivo de transcripción. 
Los datos fueron obtenidos en una única sesión de aproximadamente de 30/ 
40 minutos de duración. En este caso únicamente mostraremos los resultados 
de dos de las tareas realizadas por los niños/as.

3.1.  Primera tarea: Reconocimiento e interpretación de escritos del ámbito 
urbano

Con el objetivo de valorar el conocimiento que los niños/as tenían sobre 
el universo escrito del entorno más inmediato, más allá del currículo escolar, 
se seleccionó un grupo de textos: personajes infantiles.

— 1-Personajes: se presentaron 15 tarjetas plastificadas de 10 × 6 cm, 
con imágenes de diferentes personajes infantiles y 15 tarjetas plasti-
ficadas con 1os nombres de los mismos personajes, escritos en letra 
de imprenta mayúscula (fuente Arial, tamaño 22). Los personajes se-
leccionados pertenecían al género de dibujos animados que se habían 
programado en la televisión (Shin-Chan, Doraemon, Pokemon, etc.). 
Después se presentaban personajes de cuentos y películas infantiles 
(Pinocho, Caperucita Roja, La sirenita, etc.). Se mostraron una por 
una las 15 tarjetas plastificadas con las imágenes de 1os personajes, 
luego se les pedía que establecieran la correspondencia con sus nom-
bres. La manera de proceder siempre partía del reconocimiento de la 
imagen, para llegar a la selección del nombre, y posteriormente la in-
terpretación de éste.

El análisis de esta tarea se realizó teniendo en cuenta el reconocimiento y 
la interpretación de imágenes y textos separadamente. La interpretación de los 
textos fue analizada teniendo en cuenta dos condiciones: una contextual (la 
imagen) que permitía anticipar los nombres de los personajes, y otra textual 
que permitía verificar la anticipación en función de las características cuanti-
tativas (longitud del texto, presencia de dos nombres con separación) y cuali-
tativas del texto (presencia de letras que servían como índices, etc.). Una vez 
realizada esta primera categorización, y dado que estos criterios seguían un 
orden evolutivo, se fue asignando una puntuación a cada uno de ellos.
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3.1.1. CUADRO 1: CRITERIOS DE ANÁLISIS DE PERSONAJES INFANTILES

— Primacía del contexto (nivel I): la interpretación del texto es depen-
diente del contexto de la imagen, es suficiente que esté junto a la ima-
gen para que el niño diga el nombre del personaje.

— Consideración de las propiedades del texto (nivel 2): la interpretación 
del texto es dependiente del contexto de la imagen, pero las propie-
dades del texto sirven para modular la interpretación. En este nivel se 
consideraran por separado las propiedades cuantitativas y cualitativas 
del texto.

— Descifrado del texto sin integración (nivel 3): aunque el niño/a hace 
una anticipación en función de la imagen, intenta descifrar el texto 
pero al hacerlo no puede recuperar el sentido que había anticipado, ni 
integrar los elementos del descifrado.

— Integración de descifrado y anticipación (nivel 4): se trata de respues-
tas con autocorrección por búsqueda del sentido de la información ex-
traída del descifrado del texto.

3.2.  Segunda tarea: Reconocimiento de letras y evaluación del texto escrito

Para esta tarea se prepararon 26 tarjetas plastificadas de 10 × 6 cm, con 
las letras del alfabeto español en mayúscula de imprenta (fuente Arial, ta-
maño 28), que fueron presentadas en un orden fijo diferente al orden alfa-
bético. La entrevistadora preguntaba ¿Qué son? para obtener una denomi-
nación genérica, y luego frente a cada letra ¿Cuál es?, ¿Cómo se llama? En 
función de las respuestas los niños/as recibieron una puntuación.

Asimismo se les pidió a los niños/as que escribieran sus nombres propios 
y luego una serie de palabras y una frase. Las palabras eran nombres de ani-
males (elefante, tigre, gato, oso) que presentaban variación en la cantidad de 
sílabas y la frase incluía uno de los nombres escritos aisladamente para com-
probar el grado de estabilidad en la escritura. Las respuestas fueron catego-
rizadas en niveles diferentes de escritura, que se presentan en el Cuadro 2.1, 
comenzando por el nivel menos convencional. El Cuadro 2 muestra las cate-
gorías utilizadas para el análisis.

3.2.1.  CUADRO 2: CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA TAREA DE RECONOCIMIENTO 
DE LETRAS

— Nombre convencional de la letra o fonema: teniendo en cuenta que la 
tradición escolar puede influir, consideramos conjuntamente cuando 
los niños/as decían el nombre o bien el fonema de la letra.

— Asimilaciones entre letras según el valor silábico: identificaciones de 
la letra en función de delimitaciones silábicas.

0 Omenaldi Sarasola.indd   1950 Omenaldi Sarasola.indd   195 27/1/15   08:27:0427/1/15   08:27:04



196 MAITENA ETXEBARRIA

— Asimilaciones entre letras según el valor fono-gráfico: identificacio-
nes de la letra en función de las delimitaciones gráficas y fonémicas.

— Asimilación de la letra por pertenencia a un nombre.
— Asimilación entre letras dentro del mismo sistema notacional.
— Asimilación de las letras con signos o elementos de otros sistemas no-

tacionales.

3.2.2. CUADRO 2.1: CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA TAREA DEL TEXTO ESCRITO

— Escritura pre-silábica (PRE-SIL): en esta categoría incluimos las es-
crituras en las que las diferentes palabras no reciben una diferencia-
ción gráfica y la atribución de significado viene marcada por la inten-
ción claramente subjetiva.

— En segundo lugar incluimos la escritura donde las diferentes palabras 
reciben una diferenciación gráfica objetiva. Los niños/as de esta cate-
goría no intentan establecer una correspondencia entre letras y soni-
dos ni cuando escriben, ni cuando leen su propia escritura.

— Escritura silábica sin valor sonoro convencional (SIL 1): incluimos 
las producciones que al escribir o al leer comienzan a controlar la can-
tidad de sílabas o ya tienen un control de la cantidad de letras en fun-
ción de la cantidad de sílabas de la palabra. Pero las letras no reciben 
valor sonoro convencional porque cualquiera sirve para representar 
una sílaba.

— Escritura silábica con valor sonoro convencional (SIL 2): incluimos 
las producciones que usan una letra apropiada para la mayoría de las 
sílabas que representan (sean vocales o consonantes). Tanto al escribir 
o al leer hacen corresponder la letra a la sílaba de la palabra. Muchas 
veces, los niños/as planifican su escritura diciendo en voz alta la sí-
laba que van a escribir y preguntándose (o preguntando al entrevista-
dor) por la letra más adecuada.

— Escritura silábico-alfabética (SIL 1-ALF): Los niños/as de esta cate-
goría recurren a un análisis silábico, escribiendo una letra para cada 
sílaba, y a un análisis intra-silábico, letra a letra, hasta llegar a los fo-
nemas. El resultado es una escritura mezclada de representación de si-
labas y de fonemas.

— Escritura alfabética (ALF): las producciones presentan una corres-
pondencia sistemática entre letras y fonemas, aunque la ortografía no 
sea convencional.

4. Diferencias según la lengua materna

La influencia de la lengua familiar de los alumnos/as, si comparamos las 
tareas de reconocimiento de personajes y de interpretación de sus nombres 
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mediante la comparación de medias para muestras independientes no mos-
tró diferencias estadísticamente significativas, en todos los casos, de modo 
que parecería que hay informaciones de ambiente, ofrecidas por la televisión 
y/o por la escuela, o recibidas en la familia, que constituyen una cultura co-
mún a todos los niños/as, independientemente de sus características sociales 
y/o familiares. En la tarea de identificación de letras, comparando la lengua 
familiar de los alumnos/as, sí se encuentran diferencias estadísticamente sig-
nificativas en las medias alcanzadas por los alumnos. Como veremos más 
adelante, el análisis más cualitativo indica claramente que existen patrones 
diferenciados entre los alumnos/as, sobre todo respecto al tipo de errores que 
cometen.

En la tarea de escritura hay una gran dispersión que indicaría comporta-
mientos diferentes en función de la proximidad o distancia de las lenguas fa-
miliares de los niños/as. Mientras que los alumnos/as de lengua familiar ro-
mánica se comportan de forma más homogénea, los alumnos/as de lenguas no 
románicas presentan resultados más dispersos. Además se ubican en los nive-
les más bajos de rendimiento, a finales de preescolar. La totalidad de los ni-
ños/as de niveles de escritura pre-silábica es de origen inmigrante del grupo 
de lenguas no románicas. Un análisis cualitativo de las producciones menos 
convencionales, en la tarea de escritura, muestra esas diferencias entre los 
subgrupos según la lengua. El análisis cualitativo de escritura de palabras y de 
la frase ha permitido identificar algunos rasgos propios de los niños/as de len-
gua familiar no románica. (a) La escritura muestra una mayor variación grá-
fica e inestabilidad fonográfica, tanto en el caso de las vocales como de las 
consonantes; (b) Hay un marcado predominio de consonantes en las escrituras 
de nivel silábico y silábico-alfabético; (c) Se observa el recurso al deletreo sin 
recuperación del sentido en la lectura de textos o de la propia escritura, fenó-
meno mucho menos frecuente entre los niños de lengua española.

5. Conclusiones

Los resultados revelan la existencia de relaciones significativas entre la 
identificación de las unidades gráficas del alfabeto español, la interpretación 
de textos y la escritura, relaciones que sugieren una construcción conjunta 
y en paralelo de los conocimientos implicados en esas tareas. Aunque estos 
resultados no muestran siempre diferencias estadísticamente significativas, 
como ya se ha señalado, en todas las tareas, entre las lenguas de origen de los 
niños/as inmigrantes respecto a la información sobre las unidades gráficas de 
1os «textos de ambiente». Esto indicaría condiciones ambientales comunes y 
procesos compartidos respecto al universo escrito, más allá de la diversidad 
lingüística. Sin embargo, un análisis más detallado pone en evidencia dos as-
pectos: la dispersión en la tarea de escritura y la variación gráfica e inesta-
bilidad fonográfica. El grado de dispersión que presenta la tarea de escritura 
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en los niños/as de lengua familiar no románica es amplio; así, nueve de estos 
niños/as se encontraban en el nivel alfabético y silábico-alfabético, mientras 
que seis se hallaban todavía en niveles de escritura pre-silábica, incluso des-
pués de varios años de escolarización. Este hecho tiene especial relevancia si 
tenemos en cuenta la ausencia de niños/as de lengua española primera, en es-
tos mismos niveles inferiores. La variación gráfica e inestabilidad fonográ-
fica, tanto en las consonantes como en las vocales, y el recurso al deletreo sin 
recuperación del sentido en la lectura de la propia escritura en niños/as de len-
gua no románica podrían indicar procedimientos idiosincrásicos en el proceso 
de comprensión del sistema alfabético. Por otra parte, la lectura de la propia 
escritura es una de las fuentes de información/confirmación que orienta el 
proceso de comprensión del sistema. Un deletreo sin recuperación del sentido 
de lo que se quiere escribir como procedimiento de lectura, no cumple una 
función complementaria a la escritura. Estos resultados sugieren que las di-
ferencias cualitativas encontradas no pueden ser explicadas por dimensiones 
sociales o culturales exclusivamente. Los procesos cognitivos y lingüísticos 
parecen estar mediando dichas dimensiones (vid. Ferreiro 1997b: 45). Pare-
cería que 1os procesos de transferencia entre lenguas deberían ser analizados 
detalladamente en el caso de la alfabetización en contextos multilingües a es-
tas edades, al menos. Pero aún son necesarios más estudios comparativos con 
alumnos/as que ya hayan aprendido a escribir una primera lengua, para po-
der comprender totalmente los rasgos diferenciales que existen a estas edades. 
Muchos de los alumnos/as de este estudio acceden por primera vez la lengua 
escrita; sólo algunos tienen conocimientos de la escritura de la primera len-
gua. Además, las decisiones de la tradición escolar podrían haber influido en 
algunas de las características encontradas en los grupos de niños/as de lengua 
no románica. En efecto, el enseñar a escribir con letras cursivas ligadas, como 
ocurre en una de las escuelas, puede haber influido en las variaciones gráfi-
cas; y el enseñar a identificar las letras a través del valor fónico, como ocurre 
en dos de las escuelas, puede haber contribuido a la inestabilidad fonográfica. 
Es más difícil delimitar las letras en el tipo ligada que en el tipo desligada; la 
delimitación de las unidades gráficas va relacionada con la segmentación de 
las unidades sonoras, pero el valor fonemático, no preexiste a dicha relación.
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Euskarazko hitz-elkarketa kopulatiboen
egitura eta interpretazioaz

Urtzi Etxeberria, Ricardo Etxepare & Aritz Irurtzun
CNRS-IKER

Laburpena
Lan honetan euskarazko hitz-elkarketa kopulatiboen (e.g. aita-amak, an-
dre-gizonak, etab.) egituraren eta interpretazioaren azterketan urrats bat 
eman nahi izan dugu. Horretarako hitz elkarketa mota batzuen egituraz 
kontu emateko gramatika sortzailaren barruan berriki proposaturiko az-
termolde bat hartzen dugu oinarri, non hitz-elkarketa guztien pean egitura 
funtzional jakin bat dagoela proposatzen den (Di Sciullo 2005a/b, 2009, 
besteren artean). Euskarazko hitz-elkarketek egitura sintagmatiko soila 
dutela, eta beraz, deribazio morfologikoan gertatzen direla aintzat hartuz 
(Irurtzun 2013), hitz-elkarketa kopulatibo baten predikazioaren objektuak 
pluralitate bat adierazi behar duela ondorioztatzen dugu. Baina pluralta-
sun hori osatzen duten elementuek ez dute zertan multzo bat osatu behar: 
multzo hori osatzen duten elementuek/indibiduoek aski dute hitz-elkartua-
ren propietate bat betetzearekin, horretarako hitz-elkartuetako predikatuek 
disjuntzio bidez elkartzen direla proposatuz.

0. Sarrera*1

Euskarak bere-berea duen prozesu lexikogenetikoa da hitz-elkarketa-
rena, aspalditik euskal gramatika-lan deskriptiboetan berariaz aipatzen dena 

* Egileak hurrenkera alfabetikoan agertzen gara. Eskerrak eman nahi genizkieke Beatriz Fer-
nandez eta Pello Salabururi bilduma honetarako artikulu hau idazteko gonbidapena luzatu izanaga-
tik. Ikerketa hau ondorengo proiektuen laguntzari esker burutu ahal izan da: IT769-13 (Eusko Jaur-
laritza), CNRS-ko Fédération Typologie et Universaux Linguistiques-eko FR2559, FFI2011-29218 
(MICINN), FFI2011-26906, FFI2011-23356, FFI2013-43823-P (MINECO), UFI11/14 HiTeDi-
 LingTeDi (UPV/EHU), ISQI 2011 JSH2 004 1 (ANR), TypoImp (Franco-German ANR/DFG), 
BCS- 1147083 (National Science Foundation), eta La phrase dans la langue basque et les langues 
voisines: une approche comparative (GECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi). Emaitza hauetara 
ekarri gaituen ikerketak Europar Batasunaren ikerketarako, teknologia garatu eta erakusteko Zaz-
pigarren Esparru Programaren laguntza jaso du 613465 diru-laguntza hitzarmenaren bitartez.
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(cf. besteak beste, Uhlenbeck 1911; Azkue 1923/25; Lafitte 1944; Villasante 
1974; Hualde 2003 edota de Rijk 2008) nahiz eta batzuen ustez, interes han-
dirik gabeko gaia izan.1 Agian horrexegatik, oso gutxi izan dira hizkuntzala-
ritza formalaren ikuspuntutik hitz-elkarketak ikertu dituzten lanak (cf. Azka-
rate 1990, 2002; Irurtzun 2013).

Lan honetan hutsune hori betetzeko urrats batzuk eman nahi ditugu eus-
karazko hitz elkarketa kopulatiboen egitura eta interpretazioaren azterketa 
bat eginez. Lehen atalean hitz-elkarketa mota batzuen egituraz kontu ema-
teko gramatika sortzailearen barruan berriki proposatu den aztermolde bat 
aurkeztuko dugu. Jarraian, 2. atalean euskarazko hitz-elkarketa kopulatiboei 
heltzen diegu haien osaera eta interpretazioen deribazioaz gure proposamena 
egiteko. Azkenik, 3. atalean etorkizuneko zenbait langai laburki eztabaida-
tzen ditugu.

1. Hitz-elkarketaren egitura

Euskaltzaindiak, urtetan egindako lanetan euskarazko hitz elkarketa-
ren taxonomia xehea aurkeztu du (cf. Euskaltzaindia 1987; Azkarate & 
Perez 2014; Azkarate 1991 eta Zalbide 1992). Dena den, ez da berariazko 
lan askorik egin haien egitura eta interpretazioaren deribazioari dagokio-
nez. Atal honetan, hitz-elkarketaren egiturari buruz berriki egin den ana-
lisi bat gainbegiratuko dugu: A.M. Di Sciulloren Asimetria Teoriaren il-
doko analisia.2

Di Sciulloren arabera (ikus Di Sciullo 2005ab, 2009, besteren ar-
tean) egitura funtzional bat legoke hitz-elkarketa guztien azpian. Ideia honi 
F-Zuhaitzaren hipotesia deritzo. Honela, elkarketaren osagaiak F-zuhaitza-
ren espezifikatzailean (A), ala osagarrian (B) koka daitezke, (1)-eko zuhai-
tzan F buru-lehen batekin irudikatu bezala:

(1) F
3

A                  F
3

F                   B

1 Uhlenbeck-ek, Lingua aldizkariko lehen alean honela dio «Tout bien considéré, les types 
des composés du basque ne sont pas d’un grand intérêt pour la linguistique générale (même pas 
quelques types spéciaux que nous avons passés sous silence). Raison de plus pour ne pas nous y 
attarder davantage [...]» (Uhlenbeck 1949: 70).

2 Ikus Harley (2009) eta haren segizioko Jackson & Punske (2013) Morfologia Bananduaren 
ildoko analisi baterako.
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F burua izango da hitz konposatuaren nolakotasuna adieraziko duena, 
eta, hizkuntza eta egituraren arabera, agerikoa nahiz isila izan daiteke.3 Eus-
karaz, Irurtzunen (2013) azterketari jarraiki, Fren izaera askotarikoa izan 
daiteke: badira operatzaile gisakoak (ETA, EDO), dvandva gisakoetan leu-
dekeenak (2a-b), eta badira buru erlazionalen gisakoak (SAILKATU), hitz 
elkarketa sintetikoetako osagaiak antolatuz (3):

(2) a. txuri-urdin b. seme-alaba
F               F

3     3
txuri           F  seme           F

3                                                  3
                     ETA          urdin                                                          EDO         alaba 

(3) oliba-olio
F

3
         oliba               F

3
               SAILKATU     olio

Funtsezko egitura hau unibertsala bada ere, bada hizkuntzen arteko des-
berdintasunak nabarmen eragingo dituen faktore bat: hitz elkarketa deriba-
zioaren zein eremutan gertatzen den. Di Sciulloren (2005b) Asimetria Teo-
riaren arabera, elkarketak deribazio morfologikoan (DM) nahiz deribazio 
sintaktikoan (DS) gerta daitezke. Hizkuntzaren arabera, batean edo bestean 
gertatuko da, eta honek hainbat ondorio izango ditu konposatuaren interpre-
tazio semantiko eta morfofonologikoan. Adibidez, Di Sciullok (2005a) in-
gelesezko («taxi-driver») eta frantsesezko («chauffeur de taxi») elkarketen 
aldea aztertzerakoan azken hauek egitura sintagmatiko aberatsagoa dutela 
proposatzen du (ageriko osagai funtzional batekin «de», «à»...). Bestalde, 
frantsesezko sintaxiaren hitz ordena ere badute (osagarri zuzena-aditzetiko 
nominalizazioa), ingelesezkoek ez bezala (aditzetiko nominalizazioa-osaga-
rri zuzena). Desberdintasun hauetaz kontu emateko frantsesezkoak DSn baina 
ingelesezkoak DMn deribatzen direla defendatzen du.

Euskarara etorrita, begi-bistan ikus daiteke ingelesezkoen antza handia-
goa dutela frantsesezkoena baino (euskaraz hitz ordena konposatuetan eta 
perpausetan berbera bada ere (osagarria-adizkia), egitura sintagmatiko hu-

3 Adibidez, euskarazko dvandva elkarketetako F burua -ta- gisara ahoska daiteke egitura ba-
tzuetan: talde zuri ta gorria, kafe t(a) esne bat, etab. Modu berean, F disjunktiboa ere zer (ed)o 
zer bezalako egituretan agerikoa izan daiteke.
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tsala dute (euskaraz izen biluziak agertzen zaizkigun egitura bakanetakoak 
ditugu)). Honelako ebidentzian oinarrituta, Irurtzunen (2013) arabera euska-
razko hitz elkarketak, ingelesezkoak bezalaxe, DMn sortzen dira.

Hurrengo atalean hitz elkartu kopulatiboen egitura eta interpretazioari 
helduko diogu.

2. Konposizionalitatea: Kopulazioa eta pluralitatea

2.1. Hitz elkartu kopulatiboak

Orain arte hitz elkarketaz oro har hitz egin badugu ere, hitz elkarketa ko-
pulatiboak dira lan honen ikergaia (dvandva gisakoak). Azkaratek (1990) hitz 
elkartu kopulatiboen ondoko sailkapena proposatzen du: (a) Dvandvak: ze-
ru-lurrak, aiton-amonak, joan-etorriak... (b) Gehiketa motakoak: afari-me-
rienda, barre-algara... (c) Atributiboak: mirabe sorgina, erri lapur, lehoi 
eme... (d) Aposizioak: Kepa jostuna, Nazaret hiria, Nobel saria... Eta be-
rauen artean Deiturak, hots, jaun edo andre osagaiez sortuak: Zakarias As-
tiz jauna, abade jauna, jaun erretora... (e) Tautologiak: mandamula, pro-
ximo laguna, vsso colomba... (f) Subsumptive deitutako azpisaila, eta, oro 
har ‘Species-Genus’ erlazioa erakusten duena bi osagaien artean: bake hitza, 
kopa otarra, ler arbola...

Areago, dvandva motakoen artean (maila berean dauden kategoria grama-
tikal bereko bi osagaiz eratuak direnen artean) ere sail desberdinak egin dai-
tezke. Lan honetarako izen arrunt elkartuak dira interesatzen zaizkigunak, eta 
zehazkiago pertsona nahiz animalia adierazten duten bi izen arrunt bizidunez 
osatutakoak. Azkaratek (1990: 163) ondoko zerrenda ematen du: aita-amak, 
andre-gizonak, neska-mutilak, senar-emazteak, aita-semeak, ama-alabak, anai-
arrebak, amagiarreba-erraiñak, ama-suñok, animalia bestiac, apaiz-gotzaiak, 
apez serorak, ardi bildotsak, arsto-idiequi, asto-txakurrek, dama-galaiak, es-
pos esposac, errege-erregiñak, gixa-emien, burraso-haurren, idi-beiak, koi-
nat iloben, mirabe-morroiak, mutiko-neskatoak, osaba-illo bak, zaldi-mandoen, 
soso-birigarroak... Haietako batzuk ihartuxetzat eman bagenitzake ere, sistema 
bizia da euskaraz. Adibidez, J. Sarrionandiak idatzi eta R. Ordorikak abesten 
duen «Martin Larralde»ko (4) halaxe sortua dateke; baita Euskaltzaindiaren 
LEF batzordearen 4. liburukiaren azpitituluko (5) elkarketa ere:

(4) Etxe elizetan otoitzak.
(5) Euskaltzaindiaren gomendio-arauak.

Esan nahi baita, (5)eko adibidean «gomendio-arauak» predikatu kon-
plexu bat genuke, seguruen, argitalpen horretarako berariaz sortutakoa. Ho-
nela bada, dvandvagintza hiztun batzuengan ihartutako prozedura bada 
ere, aurrerago esan bezala beste askok operazio produktibotzat dute eta se-
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kula entzun gabeko konposatuak sor ditzakete. Areago, aipagarria da halako 
dvandva berriak sortzeko gaitasuna hiztun batzuentzat ihartua izanagatik ere, 
euskaldun orok ulertzen duela (5)eko «gomendio-arauak» hitz elkarketa ho-
rren azpian dvandva egitura bat dugula, eta hala izanik, zein den haren inter-
pretazioa (hau da, «gomendiotasunaz» eta «arautasunaz» osatutako predikatu 
konplexua dela).

Hurrengo atalean heltzen diogu elkarketaren konposizionalitatearen afera 
honi.

2.2. Kopulatiboen egitura eta interpretazioa

Orain arte ikusitako dvandva hitz elkartu guztietan komuna dena da ba-
dirudiela izen biluziz osatutako izen konposatu bat dugula, eta oro har, eskui-
neko osagaiak artikulu plurala daramala atxikita; bestela, egitura ezgramati-
kala gertatzen baita.4

(6) Jon eta Miren anai-arrebak dira.
(7) *Jon eta Miren anaiak-arrebak dira.
(8) *Jon eta Miren anaiak-arreba dira.

Honela bada, balirudike elkarketa kopulatiboen F-zuhaitza (9)ren ildoko 
DS egitura baten azpian agertzen dela:

(9) DS
wo
F                           D

3        g
            anaia            F -ak

3
                        F             arreba

Kontua da ea zein den Fk (9) bezalako egituretan egiten duen ekarpena. 
Hurrengo azpiatalean ikusiko dugunez, afera irudituko lukeena baino kon-
plexuagoa da.

Ikusi denez, (6) bezalako hitz elkarketa kopulatiboetan bi predikatu mo-
nadiko elkartzen ditugu:5 ANAIA(x) eta ARREBA(x). Honek pentsaraz le-
zake hasiera batean predikatuon konjunzioa dugula elkarketaren azpian (cf. 

4 Ikus, honekin lotuta osotasun lexikalaren hatsarrea ‘Lexical Integrity Principle’, cf. Ander-
son (1992); Booij (2009).

5 (6)ko izenak erlazionalak direlakoan ados ez dagoenak ordezka ditzala «neska-mutil» gisa-
koekin.
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Azkue 1923/25; Villasante 1974 besteren artean). Hau da lehen (2a)n ikusita-
koaren haritik, (10) genukeela (6)ren azpian:

(10) DS
wo
F                           D

3        g
            anaia             F                -ak

3
                     ETA           arreba

Hala ere, iragar daitekeen bezala, honelako analisi batek paradoxak sor-
tzen ditu, izaki batez kontrajarriak diratekeen bi propietate predikatuko geni-
tuzkeelako:

(11) ∃x (ANAIA(x) ∧ ARREBA(x))

Jakina, hori ez da (6)ri dagokion interpretazioa, anaia+arrebatasuna p 
ezin baitira predikatu predikazioaren objektu diren «Jon» eta «Miren»ez. 
Nahi dugun forma logikoa, anaiatasuna «Jon eta Miren»etako batez eta arre-
batasuna besteaz predikatzen denekoa da. Konponbidea, beraz, disjuntzioa-
renetik etor liteke. Honela bada, (2b)ren ildotik (6)ren azpian (12)ko egitura 
dugula proposa genezake:

(12) DS
wo
F                           D

3        g
            anaia             F                -ak

3
                     EDO           arreba

Tamalez, (12)ko egiturak interpretazio zuzenerako bidea irekitzen badu 
ere, bere eskuko arazoak ere sortzen ditu. Hasteko, disjuntzio bidezko analisi 
bat motz gelditzen da (13)ko datua azaltzeko. Aintzat hartuta (13)ko elkar-
ketaren azpian ANAIA(x) ∨ ARREBA(x) dugula, (13)ko perpausak grama-
tikala behar zukeen, azken finean (14)ko bere aldaera aldakia, hutsala, baina 
guztiz gramatikala baita:

(13) *Jon anai-arreba da.
(14) Jon anaia edo arreba da.

Nolabait esateko, emango luke hitz elkarketa kopulatibo baten predika-
zioaren objektuak nolabaiteko pluralitate bat adierazi behar duela, ematen 
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baitu DS pluralez besterik ezin dela predikatu (ikus beherago). Areago, pre-
dikazioaren objektuak hitz elkarketako bi predikatuak asebetetzen baditu ere 
(eman dezagun (15)eko «Jon»ek baduela haurrik), DS bakuna baldin bada 
bere denotazioan emaitza ezgramatikala da.6 Gisa berean, (16)ko galdera 
ezin daiteke ulertu «Ba al dago hemen anaia edo arreba den inor?» bezala 
(horrenbestez (16B)ren ezegokitasuna); aitzitik, halabeharrez bikote (edo 
nkote) batez predikatu behar da (16B'):

(15) *Jon aita-semea da.
(16) A: Ba al dago hemen anai-arrebarik?
 B: #Bai, ni.
 B׳: Bai, gu.

Bestalde, eta (13)ko datuarekin loturik, badago gehitu beharreko beste 
murriztapen bat disjuntzioaren analisi sinplea hein batean zalantzan jartzen 
duena: hitz elkarketa kopulatiboa DS plural batez predikatzeko, konposi-
zioan parte hartzen duten izen guztiak (hau da, biek «anaia», «arreba») no-
labait multzoa osatzen duten banakoetakoren batez predikatu behar direla. 
Beste modu batera esanda, predikazio hutsala ez dela onargarria euskarazko 
hitz elkarketan. Honela, lehen ikusitako (17) erabat zuzena bada ere, (18) ez-
gramatikala da «Jon» eta «Aitor» anaiak izanik ere:

(17) Jon eta Miren anai-arrebak dira.
(18) *Jon eta Aitor anai-arrebak dira.

Eta, bidenabar, ez dirudi predikazio-behar hauek lotura hertsirik dutenik 
DSaren barruko hitz-ordenarekin:7

(19) {Jon, Miren eta Ane/Miren, Ane eta Jon/Miren, Jon eta Ane...} 
anai-arrebak dira.

6 Pentsa liteke agian disjuntzio sinplea beharrean (∨) disjuntzio esklusiboa (XOR, ⊕) izan 
behar genukeela (euskarazko «ala»ren baliokide logikoa), hartara (15) gramatikala izateko. 
Hala ere, erraz ikus daiteke horrek ez duela arazoa konpontzen, izan ere XOR analisi baten bi-
dez (i) esaldia gramatikala izango zen (goiko (13) bezalaxe (aintzat hartuta «Jon»ek anaia bat ba-
duela)):

(i) *Jon aita-ama da.
Areago, «Jon»en aita «Peio» eta semea «Mikel» eztabaidara ekartzen baditugu (ii)ko perpau-

saren gramatikaltasunak erakusten du XOR analisia zurrunegia dela, «Jon»ek aldi berean aitata-
suna eta semetasuna bete ditzakeelako (hiztun batzuentzat bederen):

(ii) Peio, Jon eta Mikel aita-semeak dira.
7 Hiztun gehienok nahiago ditugu dagozkien predikazio-objektuen hitz ordena mantentzen 

duten elkarketak («Jon eta Miren anai-arrebak dira» > «Miren eta Jon anai-arrebak dira»), baina 
asimetria hori ezagutza gramatikaletik at dagoelakoan gaude. 
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Honela bada, eman lezake hitz elkarketak dituzten perpausen esanahia 
paradoxikoki osatzen dela. Izan ere emango luke

i(i) hein batean koordinazio bidez osatua dagoela (predikazioaren ob-
jektu anizkuna («Jon eta Miren»)) konjuntzioko izenen denotazioez 
osatua delako, funtsean plural bat dena (cf. Munn-en 1993 besteren 
artean), baina beste alde batetik

(ii) hitz elkarketa osatzen duten predikatuetako bakoitza (ANAIA(x); 
ARREBA(x)) ez zaiola predikazioaren objektu anizkuna osatzen duten 
osagaietako bakoitzari aplikatu behar (ANAIA(Jon) ∨ ARREBA(Jon), 
ANAIA(Miren) ∨ ARREBA(Miren)).8

Hurrengo atalean interfazeko paradoxa hau askatzeko iradokizun bat pro-
posatuko dugu.

2.3. Predikatuen elkarketa eta predikatu pluralak

Ikusi dugun bezala euskarazko dvandva elkarteetan sortzen zaigun esa-
nahi konplexuak sistematikotasuna du; konposizionala da.9 Hau da, A eta 
B elkartzen ditugunean emaitza ez da ausazkoa ez eta arbitrarioa, aitzi-
tik, A ∨ B motako predikatu bat sortzen dugu. Kontua da nola aztertu haien 
osaera eta interpretazioa hiztunek duten jakintza gramatikalarekin konposi-
zionalitatearen hatsarreaz kontu emateko.

Hizkuntzalaritzan ohikoa da predikatu plural baten semantika aztertzera-
koan hari logika singular bat esleitzea. Adibidez, eman dezagun (20)ko per-
pausa. Aintzat hartuta lorontzietako batek ere ez duela laukirik osatzen bere 
eskutik, emango luke «lauki bat osatu» predikatua plurala dela (hainbat gau-
zaz predikatzen dela).

(20) Lorontziek lauki bat osatzen dute.

Hala ere, iradoki liteke (cf. Link 1983, et seq; Landman 1996; Sch-
warzschild 1996) laukiko lorontziak ez direla «lauki bat osatu» predikatua-
ren balioak, baizik eta lorontzien multzoa dela «lauki bat osatu» predikatu 
singularraren balioa. Boolos-ek (1998) irekitako ildotik, ikuspegi hau oker 
dagoela iradoki nahiko genuke, eta dvandva hitz elkarketek hartarako ebi-
dentzia interesgarria dakartela.10

8 Hiztun zurrunenetan (7. oin-oharreko (ii) ezgramatikaltzat jotzen dutenengan), predikazioa-
ren objektua osatzen duten osagaietako batek ezin ditu hitz-elkarketa osatzen duten predikatu bat 
baino gehiago bete (haien F burua XOR delakoan).

9 Ikus, beste askoren artean, Fodor (1998: 4. eta 5. kap.), Fodor & Lepore (2001), Groenen-
dijk & Stokhof (2005), Szabó (2005) eta Werner, Hinzen & Machery (2012), hala nola Rodri-
guez & García Murga (2002) kontzeptu eta sintagmen konposizionalitatearen inguruan.

10 Ikus ere Schein (1993), Pietroski (2005) edota Oliver & Smiley (2013) bezalako lanak.
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Ikusi dugun bezala, hitz elkartuotako predikazioaren objektuek pluralak 
izan behar dute; areago, ez dugu aintzat hartu beharrik pluralitate hori osa-
tzen duten izakiek multzo bat osatzen dutenik:

(21) Gaur egungo neska-mutilek oso gustu desberdinak dituzte.

(21)eko perpausak hainbat irakurketa onar ditzake, besteren artean bat 
non «neskek» eta «mutilek» multzo desberdindu gisara gustu desberdinak di-
tuzten elkarren artean, baina baita beste bat ere, non «neska» eta «mutil» ba-
koitzak besteekiko gustu desberdinak dituen. Izan daiteke ere neska batzuek 
eta mutil batzuek gustu berdinak izatea, beste neska eta mutilenetatik urrun. 
Gisa berean, pentsa (22)ko perpausean:

(22) Neska-mutilek hiru antzezpen egin zituzten.

Hau egiazkoa izan daiteke, demagun, Jonek eta Mirenek elkarrekin an-
tzezpen bat egiten badute, Peiok eta Ainarak beste bat eta abar. Baina berdin 
posible da ere «neska» edo «mutiletako» bakoitzak bere monologoa egiten 
duen egoera batean, edota «neskek» beren aldetik eta «mutilek» beren alde-
tik antzezpen bana egin dutenean edota guztiek elkarrekin antzezpen handi 
bakar bat egin dutenean. Pietroskik (2005) jartzen duen moduan «pluralita-
teak ez du halabeharrez lankidetzarik suposatzen», hau da, ez diogu zertan 
«neska-mutilen» multzo bati erreferentziarik egin behar.

Honela bada, eta aldagai pluraletarako letra larrizko notazioa erabiliz 
hauxe da «neska-mutil»entzat proposatu nahi genukeen forma logikoa:

(23) ∃X(∀x(Xx ↔ NESKA(x) ∨ MUTIL(x))

Alegia, badira izaki batzuk non eta haietako bakoitza neska den, edo mu-
tila den.11

3. Etorkizuneko langaiak

Pluraleko formaz agertzen zaizkigun elkarketa kopulatiboen artean, ba-
dira bi nolabaiteko arazo direnak proposatzen dugun forma logikoarentzat. 
Lehena, Wächlik (2005) «imitaziozkoak» deitzen dituen hitz konposatu ko-
pulatiboak dira. Imitaziozko hitz-elkarketa kopulatiboek bi atal dituzte: 

11 Aldiz, 7. oin-oharreko (ii) perpausa testuinguru horretan ezgramatikaltzat jotzen dutenen-
tzat (interpretazio zurrunena egiten dutenentzat) formula berdina litzateke disjunkzio sinpleko 
edo beharrean disjunkzio esklusiboko (XOR) ala jarrita:

(iii) ∃X(∀x(Xx↔NESKA(x)⊕MUTIL(x))
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lehena lexiko arruntetik ateratako hitz bat; bigarrena bere eskuko izaera le-
xikorik ez duen elementu bat, baina aurrekoari antzekotasunez lotzen zaiona. 
Era horretakoak dira, euskaraz, «iritzi-miritziak», «erran-merranak», «hitz-
mitzak» edo «izkiri-miriak», azken honen lehen atala izkirio hitzari loturiko 
forma bat baldin bada bederen. Hitz konposatu hauen forma nagusia plurale-
koa da, OEH eta Egungo Euskararen Hiztegiak (EEH) ematen dituzten adi-
bideen arabera, eta alde horretatik ama-alabak edo aita-semeak bezalakoen 
tankerakoak dira. Hitz konposatu hauek bi eratako arazoak dituzte: bata, 
hitz konposatuaren bigarren atalak ez duela agerpen beregainik lexikoan, 
eta lehen atalaren mendeko forma bat dela (mendekotasun hori antzekota-
sun fonologiko eta morfologikoaren bitartez adierazten da); bigarren arazoa 
da delako bigarren atal horrek berariazko zerbait ekartzen diola konposatua-
ren interpretazioari. «Erran-merranak» hitza ez dagokio besterik gabe erran 
bilduma bati, «izkiri-miri» bezalako zerbait izkirio multzo huts bati ez da-
gokion bezalaxe. Biek ala biek oinarrizko hitzaren hedapen moduko bat da-
karte: erranak gehi erranen kategoriatzat jo ditzakegun bestelako bazterreko 
formak, izkirioak eta haien barnean nola edo hala bil daitezkeen bestelako 
adierazpenak.

Haien sorreran erreduplikazio gisako operazioren bat dagoela pentsa li-
teke, ingelesezko shm- erreduplikazioetan gertatzen denaren antzera (cf. Ne-
vins & Vaux 2003). Nola formulatu esanahiari dagokion hedapen hori? Po-
sibilitate bat, aurreko forma logikoa baliatuz, hitz konposatuaren bigarren 
terminoa emendiozko funtzio batez hornitzea da. Funtzio horrek hitz konpo-
satuaren lehen atala hartuko luke input gisa, eta hitz horren esanahiari erre-
presentazionalki lotua den entitate bat emango emaitza gisa. Posibilitate hau 
Reuland-ek (2001: 481) eta Lidz-ek (2001: 129) erlazio anaforikoen alorrean 
anafora konplexuen eta sinpleen arteko diferentzia semantikoa irudikatzeko 
baliatzen dutena da. Forma logiko egokia, kasu honetan, honelakoa litzateke, 
non f antzekotasun funtzioa den:

(24) ∃X ∃(f) (∀x (Xx ↔ ERRAN(x) ∨ f (ERRAN(x))

Lexikoan, antzekotasun funtzioa ikonikoki antzekotasun morfofonolo-
giko gisa azaleratzen da.

Bigarren klase arazotsua izaera kolektiboa (Wälchli, 2005: 141-142) du-
ten hitz konposatuen kasua da, hala nola «zeru-lurrak», edo «gogo-bihotzak». 
Hitz elkartu hauen izaera kolektiboa determinazioaren mailan antzeman dai-
teke. «Neska-mutil batzuk» bezalako determinatzaile sintagmak arruntak ba-
dira ere, «zeru-lur batzuk» bitxi ematen du, eta orobat «gogo-bihotz batzuk». 
Iduri du honelako formek, pluralekoak izan behar dutelarik nahitaez, ez du-
tela distribuzioa aise onartzen. Alde horretatik esan daiteke haien portaera 
pluralitatearen alorrean irakurketa kolektiboa behartzen duten egitura seman-
tikoen ikuspegitik ulertu behar dela. Hau zehazki nola gertatzen den azter-
tzea ondoko lanetarako uzten dugu.
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-(K)i

Beatriz Fernández
UPV/EHU

Laburpena
Lan honek aditz inflexioko -(k)i morfema du aztergai. Morfema honi apli-
katiboa iritzi izan zaio (Elordieta 2001, Rezac 2006) eta horixe bera alda-
rrikatzen dut nik lan honetan, aplikatiboa dela alegia. Egitura aplikatiboak 
ezagunak dira munduko hizkuntza askotan, hala nola, hizkuntza bantu eta 
uto-aztekarretan, eta ageriko morfema aplikatibo bati esker argumentu 
bat gaineratzen dute egiturara. Baldin eta hipotesi hau zuzena bada, or-
duan izatez euskaraz ez dugu aditz laguntzaile iragankor datibodunik —ez 
*i (Lakarra 2008), ez edutsi (Euskaltzaindia 1987), ez eradun (Gómez eta 
Sainz 1995)—, ez bada argumentuak gaineratzeko estrategia nagusi bi, 
aplikatiboa batetik eta arazlea bestetik (Lafon 1944, Fernández 2012). La-
nean zehar, -(k)i morfemaren beste agerraldi batzuk aztertuko ditut labur, 
hala nola, alokutiboetakoa.

0. Hastapenak*1

Nire gramatikari ibilbidean, gai gutxik beste piztu du nigan arreta -i da-
tibo kasuak. Datiboaz hausnartzeak halabeharrez inflexioaz ere gogoeta egi-
tera eraman nau sarri, euskaraz, datiboarekin markatutako sintagma orok da-
tibo komunztadura dakarrelako inflexiora, hego-mendebaldeko hizkeretan, 

* Lan honek buruz buruko eta e-posta bidezko eztabaida askotatik edan du. Aspaldi hone-
tan, aditz inflexioari eta bereziki -(k)i morfemari buruzko elkarrizketa luzeetan, nire mintzakide 
kuttunak izan dira Ibon Sarasola, Beñat Oihartzabal, Patxi Goenaga, Richard S. Kayne eta Esther 
Torrego. Orobat, Pablo Albizu, Jon Ortiz de Urbina eta Milan Rezacekin batera urteetan zehar da-
tiboaz ikasi dudana ere hemen dago ziur aski lerro artean idatzirik. Mintzakide kuttun hauen guz-
tien artean bereziki kuttuna izan da Ibon Sarasola, eta bere omenez eta berarentzat idatzi dut lan 
hau. Bihoakie, bestalde, nire esker ona guztiei. Lanaren erantzukizun osoa, onerako zein txarre-
rako, nirea da bakarrik. Emaitza hauetara ekarri gaituen ikerketak Europar Batasunaren ikerketa-
rako, teknologia garatu eta erakusteko Zazpigarren Esparru Programaren laguntza jaso du 613465 
diru-la gun tza hitzarmenaren bitartez. Gainerakoan, lan hau ondoko instituzio eta ikerketa proiek-
tuek babestu dute: Eusko Jaurlaritzak (IT665-13); Espainiako Ekonomia eta Leihakortasun Mi-
nisterioak (FFI2011-26906) eta Frantziako Agence Nationale de la Recherche delakoak (RDKR 
2012-16 eta TSABL (2008-2011: ANR 07 CORP 033). 
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bederen. Bestalde, edozein datibo komunztadura hizkiren aurretik, -(k)i mor-
fema agertzen da inflexioan, Traskek (1997) dative flag deitura eman ziona, 
edo datibo ikurra euskaraz. Bada, -(k)i hori da lan honetan nire aztergai na-
gusia.

Lan honetan zehar bi hipotesi nagusi defendatuko ditut bata bestearekin 
zerikusi estua dutenak. Alde batetik, -(k)i hori morfema aplikatibo bat (Elor-
dieta 2001; Rezac 2006) dela defendatuko dut. Munduko hizkuntzetan eza-
gunak dira egitura aplikatiboak, eta euren erakusgarri tipologikorik jatorrena 
bantu hizkuntzetan edo hizkuntza uto-aztekarretan jasotzen den arren, tipo-
logikoki oso bestelakoak diren hizkuntzetan ere, ingelesez esate baterako, 
halako egiturak daudela pentsatu izan da (Pylkkänen 2003 / 2008). Aplika-
tiboari esker, oso modu xehean adieraziz, argumentu bat gaineratzen da egi-
turara. Euskarara begira adibidez, -(k)i aplikatiboari esker, datibo argumentu 
bat gaineratzen da. Konparatu, bestela, berandu nator egitura datibogabea, 
berandu natorkizu egitura datibodunarekin.

Beste alde batetik, -(k)i morfema aplikatibotzat hartzearen ondorioz, eus-
karaz aditz laguntzaile iragankor datibodunik ez dagoela aldarrikatuko dut 
(vs. Mounole liburu honetan), literaturan sarri askotan esan izan denaren 
kontra: ez *i (Lakarra 2008), ez *edutsi (Euskaltzaindia 1987), ez *eradun 
(Gómez & Sainz 1995). Ustezko aditz laguntzaile hauen ordez, argumentuak 
gaineratzeko mekanismo orokor eta unibertsalak darabiltzagu euskaraz ere: 
*i eta *edutsiren ordez, -(k)i / -(ts)i buru aplikatiboa eta *eradunen ordez, 
buru arazlea. Nire lehen hipotesiak, beraz, ondorioak dakartza aditz lagun-
tzaileen txandakatzeari dagokionez, euskal aditz laguntzaile sistema zeharo 
murriztuz.

Azkenik, eta lehen hipotesiaren argitara, beste hipotesi bat plazaratuko 
dut Torrego & Fernándezen (2013) ildotik, hots, alokutiboen literaturan (Re-
buschi 1984; Oihartzabal 1993) eztabaidagai izan den -i morfema bera ere 
aplikatibo bat dela.

Lan honek ondoko egitura izango du. 1. atalean, -(k)i deskribatuko dut 
eta morfema aplikatibo bat dela proposatuko dut; 2. atalean, aditz laguntzaile 
iragankor datibodunen hipotesiaren kontra mintzatuko naiz; aplikatiboaren 
hipotesia erakutsiko dut 3. atalean, erruandera bantu hizkuntzaren datuak ba-
liatuz. 4. atalean, -(k)i bikoitzak eta -i lekuz-aldakorra deskribatuko ditut, eta 
5. atalean, alokutiboetako -ia. Ondorio nagusiak bilduko ditu 6. eta azken 
atalak.

1. -(K)i

Munduko hizkuntzetan ohikoa denez, euskaraz ere aditz iragangaitz 
eta iragankorrak bereizten ditugu, eta aditz horiek forma jokatuak eta jo-
katugabeak dituzte. (1a) eta (1b) adibideetan, aditz jokatuen bi adibide 
ditugu. Lehenean etorri aditz iragangaitza dago, bere forma sintetiko ba-
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tean; (1b) adibidean, berriz, ekarri aditz iragankorra, forma sintetikoan 
hau ere. Adizki sintetikoak biltzen ditu inflexioari dagozkion morfema 
guztiak.

(1) a. (Ni) berandu n-a-tor
  ni.ABS berandu 1sgABS-DM-etorri
 b. (Ni-k) liburua d-a-kar-t
  ni-ERG liburua.ABS DM-DM-ekarri-1sgERG1

Alabaina, hau ez da etorri eta ekarri aditzek erakusten duten konfigura-
zio bakarra. Biek ala biek datiboa gaineratu dezakete oinarrizko konfigura-
ziora, eta horren ondorioz, konfigurazio datibodunak sortu. Ondoko adibi-
deetan, etorri aditzaren konfigurazio iragangaitz datiboduna (2a) ikus daiteke 
eta ekarri aditzaren konfigurazio iragankor datiboduna (2b) (Etxepare 2003; 
Fernández & Ortiz de Urbina 2010).

(2) a. (Ni) (zu-ri) berandu n-a-tor-ki-zu
  ni.ABS zu.DAT berandu 1sgABS-DM-etorri-apl-2DAT
 b. (Ni-k) (zu-ri) liburua d-a-kar-ki-zu-t
  ni-ERG zu-DAT liburua.ABS DM-DM-ekarri-APL-2DAT-1sgERG

Datiboa gaineratzeak, jakina denez, berehalako ondorioak dakartza aditz 
inflexiora: a) datibo argumentuari dagokion komunztadura marka jasotzen 
da inflexioan;2 eta b) datibo komunztadura marka baino lehen -(k)i morfema 
ageri da, hizkuntzariek datibo ikurra deitu izan dutena Trasken (1997) dative 
flag deitura euskarara ekarriz.3 -(K)i hori da, hain zuzen, gure eztabaidagai 
nagusia lan honetan, eta berehala ikusiko dugunez, morfema aplikatibo bat 
(Elordieta 2001; Rezac 2006) da.

-(K)i ez da (2) adibideetan ageri diren forma sintetikoetan bakarrik ageri: 
forma analitikoetan ere, -(k)i bera ageri da. Forma analitikoetan, ezaguna de-
nez, aditz lexikoa dugu batetik aspektu markarekin batera, eta bestetik, aditz 
laguntzailea deitu ohi duguna, komunztadura markak, denbora eta modua 

1 Hauexek izango dira lanean zehar erabiliko ditudan laburdurak: ABS = absolutiboa; 
ALO = alokutiboa; APL = aplikatiboa; ARAZ = arazlea; ASP = aspektua; DAT = datiboa; 
DM = denbora/modua; ep = bokal epentetikoa; ERG = ergatiboa; FAM = familiarra; FEM = fe-
meninoa; IPRF = inperfektiboa; IRGN = iragana; M = modua; MAS = maskulinoa; ONR = onu-
raduna; P = preposizioa; pl = plurala; PRF = perfektiboa; sg = singularra; 1-2-3 = lehen, bigarren 
eta hirugarren pertsona.

2 Aditz inflexioari edo aditz laguntzaileari dagozkion alderdi asko eta askoren inguruko ezta-
baida saihestu eta beste lan baterako utziko dut. Hurbilketa diakroniko berri baterako, ikus Ariz-
timuño (2014).

3 Askotariko deiturak jaso ditu morfema honek, hala nola, affixe pré-datif (Rebuschi 1984: 
617) eta dative pre-suffix (Hualde 2003: 201, 210). Deitura hauek guztiek ez dute estatus teoriko-
rik gramatikan; aplikatibo deiturak, aldiz, bai.

0 Omenaldi Sarasola.indd   2150 Omenaldi Sarasola.indd   215 27/1/15   08:27:1727/1/15   08:27:17



216 BEATRIZ FERNÁNDEZ

biltzen dituena besteak beste. Etorri bezalako aditz iragangaitzekin, izan da 
aditz laguntzaile hori, eta *edun aditz historikoki berreraikia da, ekarri be-
zalako aditz iragankorrekin batera datorren aditz laguntzailea (Euskaltzain-
dia 1987b; Hualde 2003).4 Ondoko adibideetan, forma analitikoak erakus-
ten dituzten konfigurazio datibogabeak ditugu lehenik (3) eta datibodunak 
ondoren (4). Izan aditz laguntzailea jasotzen da (3a) eta (4a) adibideetan eta 
*edun aditz laguntzailea (3b) eta (4b) adibideetan.

(3) a. (Ni) berandu etorri n-a-iz
  ni.ABS berandu etorri.PRF 1sgABS-DM-izan
 b. (Ni-k) liburua ekarri d-u-t
  ni-ERG liburua.ABS ekarri.PRF DM-edun-1sgERG
(4) a. Jon (ni-ri) berandu etorri z-a-i-t
  ni.ABS ni-DAT berandu etorri.PRF DM-DM-(izan)-APL-1sgDAT
 b. (Ni-k) (zu-ri) liburua ekarri d-i-zu-t
  ni-ERG zu-DAT liburua.ABS ekarri.PRF DM-(edun)-APL-2DAT-1sgERG

Konfigurazio datibodunetan, ikusten denez, izan iragangaitz (4a) izan 
iragankor (4b), -(k)i morfema bera ageri da. Etorri zait bezalako forma ira-
gangaitzetan, morfema horren agerpenak ez du printzipioz eztabaidarik era-
gin oinarrian dagoen aditz laguntzailearen inguruan, eta halako formetan aho 
batez onartu izan da izan bera dela aditz laguntzailea. Aldiz, ekarri dizut be-
zalako forma iragankor datibodunek zeresana eman dute, bai baitira uste 
dutenak -i morfema hori *i aditz laguntzailearen erroa dela (Lakarra 2008, 
adibidez), eta ez datibo ikurra. Bestelakoa da nire hipotesia: *edun aditz la-
guntzailea bera da hemen dagoena, nahiz eta forma datibogabeetan ez be-
zala, erroaren -u- morfemarik ikusi ezin dugun (uste berekoak dira Euskal-
tzaindia 1987 edo Hualde 2003). Ostean, adizki hauetan ageri den -i morfema 
-(k)i bera da, nire iritziz, eta morfema aplikatibo bat da, Elordietak (2001) 
bere doktore tesian iradoki zuen bezala. Egitura aplikatiboen bitartez argu-
mentuak gaineratzen dira egiturara (adibidez, euskaraz ikusi dugun bezala, 
datiborik gabeko egitura batera datiboa gaineratzen dugu), eta tipologikoki 
euren erakusgarririk jatorrena bantu hizkuntzetan jasotzen den arren, mun-
duko beste hizkuntza askotan ere aurki daiteke modu batean edo bestean. 
Gainerakoan, ikuspuntu teoriko hutsetik ere, aplikatiboaren aipamen sarria 
aurki daiteke literaturan, eta euskarari dagokionez, Albizu izan da (1998)ko 
lanaz geroztik, ñabardurak ñabardura, hipotesi hau sendoen defendatu duen 
hizkuntzalaria. -(K)i morfema aplikatiboa delako hipotesia garatzen hasi au-
rretik baina, ikus ditzagun aditz laguntzailearen hautaketaren inguruko zen-
bait alderdi, eztabaida argitzen lagunduko dutelakoan.

4 Izatez, aditz laguntzailea diogunean, izan eta *edun bezalakoak izan beharko genituzke go-
goan, eta ez adizkia bera.
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2.  Aditz laguntzaile iragankor datibodunen kontra: ez *i, ez *edutsi, 
ez *eradun

-(K)i morfemari buruzko eztabaidarekin abiatu dugu lana eta itxuraz oso 
bestelako eremura begira jarri gaitu delako morfemak, hots, aditz laguntzai-
learen txandakatzera begira. Izan ere, baldin eta -(k)i morfema aplikatibo bat 
bada, orduan ekarri dizut adizkian eta bere gisakoetan, ez dugu *edun aditz 
laguntzailea besterik, eta ez *i (Lakarra 2008)5 edo bestelako aditz laguntzai-
lerik (vs. Mounole, liburu honetan). Bestelakoa diot, zeren hizkeretako da-
tuetara begira (5b), ez da *i mendebaldeko hizkeretarako proposatu den aditz 
laguntzailea, *edutsi baino (Euskaltzaindia 1987; Trask 1995). Are gehiago, 
*i eta *edutsi ustezko aditz laguntzaileen kideko ipartarra *eradun dela pro-
posatu da inoiz (Gómez & Sainz 1995: 240, 244-5):

(5) a. ekarri d-i-zu-t
  ekarri.PRF DM-(edun)-APL-2DAT-1sgERG
 b. ekarri d-e-u-ts(i)-zu-t
  ekarri.PRF DM-DM-edun-APL-2DAT-1sgERG
 c. ekarri d-a-(ra)-u-tzu-t
  ekarri.PRF DM-DM-(ARAZ)-edun-APL-2DAT-1sgERG

Hortaz, abiatu eta batera, izan eta *edun aditz laguntzaileez gain, *i, edu-
tsi eta *eradun ustezko aditz laguntzaileekin topo egiten dugu. Aditz lagun-
tzaileak benetan zenbat diren aspalditik datorkigun eztabaida da, eta horren 
harira ere, Ibon Sarasolak (c. 1988) hitz gogoangarriak utzi dizkigu, ohikoa 
duen estiloan.

Al menos desde mediados del siglo pasado existe una polémica que 
siempre me ha sorprendido por su bizantinismo, sobre cuántos verbos auxi-
liares vascos hay ‘en realidad’. Los gramáticos vascos parecen olvidar que la 
noción de ‘realidad’ igual que la de ‘verdad’, si en algún campo tienen enti-
dad, ese campo no es desde luego el científico, donde lo que hay que conse-
guir son modelos falsables que den cuenta de los fenómenos de la forma más 
adecuada y económica posible.

Nire intuizioa da oso litekeena dela sintaktikoki aditz laguntzaile bat ba-
karra izatea euskaraz, hots, izan, eta diferentziak diferentzia, beharbada, bat 
egingo nuke, bizantziar eztabaidan aditz laguntzaile bakarraren alde egin du-
ten hizkuntzalariekin, arrazoibidea oso bestelakoa izan arren —jo Gó mezen 
(2006) lanera berrikusketa historiko gozagarri baterako—. Nolanahi ere, 
oraingoan bederen, ez dut eztabaidatuko *edun azken batean izan ez ote den. 

5 Beñat Oihartzabalek buruz buru adierazi didanez, Lakarraren uste berekoa da bera. Nola-
nahi ere den, bere ustez, *i aditz laguntzailea balitz ere, erro honetako adizkiek ere aplikatiboa 
erakutsiko lukete.

0 Omenaldi Sarasola.indd   2170 Omenaldi Sarasola.indd   217 27/1/15   08:27:1827/1/15   08:27:18



218 BEATRIZ FERNÁNDEZ

Oraingoan gainerako ustezko aditz laguntzaileetatik batzuei bakarrik begi-
ratuko diet, hots, *i, *edutsi eta *eradun historikoki berreraikiak diren aditz 
laguntzaileei. Lehen biek, zerikusia dute -(k)i / -(ts)i morfema aplikatiboare-
kin; *eradun-ek, berriz -ra arazlearekin (Lafon 1944; Fernández 2012), espa-
zio mugak tarteko, lan honetako eztabaidatik kanpo utziko dudana.

Askotariko argudioak eman daitezke, *i erro beregainik ez dagoela alda-
rrikatzeko. Lehenik eta behin, estrategia bat bera antzematen da konfigura-
zio datibodun guztietan (iragangaitz zein iragankorretan): -(k)i gaineratzen 
da. -(K)iren estrategia, gainera, ez da bakarrik adizki analitikoetan aurkitzen, 
analitiko zein sintetikoetan baino, hau da, aplikatiboaren hipotesiak askota-
rikoak diren datuak besarkatu eta azaltzen ditu. Aldiz, *i erro beregainaren 
hipotesiak, izatekotan, forma analitiko iragankor datibodunak azal litzake, 
baina -(k)i morfemaren gainerako agerpenak bestela azaldu beharko lituzke. 
Nola?

Bigarrenik, datu hutsetara begira, baldin eta -(k)i hau *i aditz erroari ba-
dagokio, orduan azaldu beharko da zer den -(k)i, iragankor datibodunak ez 
diren gainerako konfigurazioetan (etorri zait bezalakoetan adibidez). Orobat, 
iragankor datibodunetara begira ere, gogora datorkigun galdera da ea zer ote 
den ahaleraz, subjunktiboaz eta aginteraz, mendebaldeko euskaraz ez, gaine-
rako hizkeretan jasotzen den eza- osagaiaren ondotik ageri den -i hori,6 esate 
baterako, ahalerazko ondoko adibidean:

(6) ekar d-i-eza-i-o-ke-t
 ekarri DM-APL-(ezan)-APL-3DAT-M-1sgERG

Halako formetarako, aspalditik datorkigun hipotesia da nagusi gaur egun 
ere, hots, *ezan aditz laguntzailea dugula (Euskaltzaindia 1987 eta Hualde 
2003). Jo dezagun halaxe dela.7 Bada, orduan, zer ote da pritzipioz -o datibo 
komunztadura hizkia baino lehenago ageri den -i hizki hori? Aditz erroa al 
da hemen ere? *Ezan zein *i aditz erroak izango genituzke halakoetan bata 
bestearen atzetik? Ez dirudi: leku berean, itxura berarekin, morfema bera de-
lakoan nago ni.8

Hirugarrenik, gatozen hizkeretako formetara. *Edun edozer delarik ere, 
de-u-tsut bezalakoetan, -u- morfema bera daukagu, *edun aditz laguntzailea-

6 Edo eza bera baino lehenago datorrena.
7 Jo dezagun, diot, zeren *ezan hori itxura guztiaren arabera, izan bera da, Bonapartek 

(1869) aspaldi aldarrikatu zuen bezala. Borja Ariztimuñok buruz buru adierazi didanez, histori-
koki ere izan eta *ezan erro berekoak dira, bere ustez. Sinkronikoki ere erro berekoak izateak ez 
du esan nahi, jakina, bata bestea bezala eratorriko liratekeenik sintaxian.

8 Adibideko ekarri d-i-eza-i-oket adizkiak, geroago erakutsiko dudanez, badu morfologikoki 
bederen orain arte aipatu ez dudan beste ezaugarri bat, hots, -(k)i ez da behin bakarrik ageri, bi-
rritan baino: batetik, erroaren eskumatara, datibo komunztadura markaren ondo-ondoan; bestetik, 
erroaren ezkerretara. Hau bezalako -(k)i bikoitzez 4. atalean mintzatuko naiz.
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ren errotzat hartu izan dena. Hortaz, *edutsi ezer bada, behintzat, *edun + tsi 
izango da, eta -(ts)i hori, itxura guztiaren arabera, -(k)i bera da, hots, aplika-
tiboa. Mendebaldeko adizkietan, beraz, aplikatiboa alde batera utzita, *edun 
baldin badago forma iragankor datibodunen oinarrian, zergatik egongo da ki-
deko forma erdialdekoetan *edun ez den beste ezer? Are gehiago, ekialdeko 
hizkeretan, zeinetan -(k)i aplikatiboa ez ezik, -ra arazlea ere jasotzen den, -ra 
hori ere *eduni gaineratu zaiola dirudi, da-(ra)-u-tzut bezalako adizkietan -u- 
morfemari begira ikus daitekeen bezala. Hortaz, hizkeren arteko diferentzia 
ez dagokio aditz laguntzaile baten edo bestearen hautaketari, argumentuak 
gaineratzeko erabiltzen den estrategia nagusiari baino, hau da, mendebaldean 
eta erdialdean, aplikatiboa batetik eta bestetik, ekialdean, arazlea (aplikati-
boarekin batera).

Azkenik, munduko hizkuntzetara begiratzen dugunean, aditz laguntzai-
learen txandakatzeaz hitz egiten denean, be/have, ser/haber, être/avoir, es-
sere/avere bezalakoez hitz egiten da. Hizkuntza batzuetan, HAVE dei ge-
nezakeena baino ez daukate aditz laguntzaile gisa (gaztelania, portugesa eta 
katalanaren hizkera batzuetan, adibidez); beste hizkuntza batzuetan BE baino 
ez (galesak, eskoziar gaelikoak edo tamilerak beste batzuen artean); azkenik 
badira BE/HAVE bi aditz laguntzaileak dituzten hizkuntzak (frantsesak, ita-
lierak, okzitanierak, alemanak, nederlanderak, Erdi Aroko galizierak eta Erdi 
Aroko portugesak).9 Harrigarria litzateke, nire iritziz, joera tipologiko sendo 
honen kontra, euskara salbuespena izatea honi dagokionez, eta ez bat (izan) 
ez bi (izan eta *edun), ez bada bost aditz laguntzaile (izan, *edun, *i, *edutsi 
eta *eradun) izatea.10

3. -(k)i/-(ts)i buru aplikatiboaren alde

Aditz laguntzaile iragankor datibodunik ez dagoela aldarrikatu dut azken 
atalean. Hipotesi hori, gorago esan dudanez, beste baten ondorioa da, hots, 
-(k)i/-(ts)i buru aplikatiboak direlako hipotesiaren ondorioa. Dagoeneko esan 
dugun bezala, -(k)i morfema aplikatibo bat dela dio Elordietak (2001) espli-
zituki bere doktore tesian. Dena dela, ez du aplikatiboaren hipotesia garatzen, 
eta beste egile batzuen lanetara jo beharra dago hipotesi hori bere zen tzu rik-
eta jatorrenean aurkitzeko. Ormazabal & Romero (1998) eta Albizu (1998) 
izan dira hipotesi honi hertsikien lotu zaizkionak, Bakerren (1988) teoria or-
poz orpo jarraituz (aipatutako lan horietan zein geroagokoetan).

Aplikatiboen testigantzarik benetakoena Afrikan aurki daiteke, hizkun-
tza bantuetan batez ere; baita hizkuntza austronesiarretan ere, eta Ipar Ame-

 9 Gaiari buruzko hurbilketa orokor baterako, ikus McFadden (2007).
10 Edo zazpi, zerrendara *edin eta *ezan gaineratzen baditugu (eta ez dut zenbatzen jarrai-

tuko). 
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rika eta Ertamerikako salishiar, maiar eta uto-aztekar hizkuntzetan. Ruan-
dako erruandera bantu hizkuntzaren adibide bat ikus daiteke ondoren (Dryer 
1983: 129):

(7) Yohaâni y-oher-er-eje Maríya íbárúwa
 Jon hura.MAS-bidali-ONR-ASP Miren gutuna
 ‘Jonek Mireni gutun bat bidali zion.’

Adibide honetan, -er morfema ageri da aditz jokatuan. Morfema hori 
da, hain zuzen, aplikatiboa. Izatez, onuraduna deritza Dryerek, eta ez da ha-
rritzekoa, egitura horretara aplikatiboari esker gaineratzen den argumentua 
(Maríya) onuraduna delako, hots, gutunaren onura jasotzen duena. Erruande-
raz, bestelako aplikatiboak ere badaude, eta ez nahitaez onuradunarekin zeri-
kusia dutenak. Ondoko adibideetakoak, esate baterako, lokatiboak dira, eus-
karazko -n postposizioaren parekoak.

(8) a. Umwáana y-a-taa-ye igitabo mu máazi
  umea hura.MAS-IRGN-bota-ASP liburua P ura
  ‘Umeak liburua bota du uretara.’
 b. Umwáana y-a-taa-yé-mo amáazi igitabo
  umea hura.MAS-IRGN-bota-ASP-P ura liburua
  ‘Umeak liburua bota du uretara.’

Ikusten denez, bi perpausek esanahi bera dute euskaraz, baina egitu-
raz arras diferenteak dira. Bietan, lokatiboa adierazten da (zehazki, ure-
tan), baina lehen adibidean (8a), preposizio bat darama aurretik, mu preposi-
zioa, hain zuzen, eta osagarriaren eskumatara ageri da, hots, adjunktuak edo 
nahiago bada, osagai periferikoak ageri diren lekuan. Aldiz, bigarren adi-
bidean (8b), lokatiboak ez darama preposiziorik, eta aditzaren eskumatara 
ageri da, osagarria espero genezakeen lekuan. Izan ere (8b) adibidean, pe-
riferikoa den osagai bat (uretan) osagarri peto bat bihurtu da, eta hala argu-
mentu bat gaineratu da egiturara. Bigarren egitura hau da, hain zuzen, egitura 
aplikatiboa.

Aplikatiboa, beraz, argumentuak egiturara gaineratzeko mekanismo bat 
da, aditz jokatu bati begira, morfema bati esker ezagutu daitekeena, erruan-
deraz, onuradunerako -er morfemari esker adibidez, eta euskaraz, -(k)i eta 
-(ts)i morfemei esker. Dena dela, aplikatiboa modu batean baino gehiagotan 
interpretatu izan da. Adibidez, Bakerren ustez (1988) preposizio baten inkor-
porazioa da delako aplikatibo hori, nahikoa modu argian ikus daitekeena (8)ko 
adibideetan: egitura batean preposizioa dago eta bestean preposizio hori adi-
tzera inkorporatu dela dirudi.11 Bakerren hipotesia horixe da, hain zuzen, egi-

11 Horregatik erabili dugu P(reposizio) laburdura, APL(ikatiboa)ren ordez.
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tura aplikatiboak, bere ustez, preposizio bat aditzera inkorporatzearen ondo-
rioa dira.

-(K)i morfemara itzuliz, aplikatibotzat hartu baino askozaz ere lehenago, 
diferentziak diferentzia, Bakerren hipotesira asko hurbiltzen den ustea eraku-
tsi zuen Traskek (1981: 289), ondoko hitzetan jasotzen den bezala:

What was the original source of -ts- and -k-? We cannot be sure, but I 
would like to suggest that they were prepositions —after all, they always 
precede pronominal elements, and they govern a particular case, the dative. 
The incorporation of prepositions into verb forms in well attested in other 
languages, including Amharic and the Munda languages of north India (all 
of these languages, incidentally, are exclusively postpositional today, like 
Basque). Prepositions are not directly attested at any period in Basque, but 
perhaps here we have a tantalizing residue of a time when the structure of 
Basque sentences was very different.

Ikusten denez, preposizioaren inkorporazioaz ziharduen Traskek ere, eta 
gainera, -(k)i eta -(ts)i morfemetako lehen osagaiak, hots, -k- eta -ts-, prepo-
siziotzat hartu zituen. Benetan, sen handia behar da hirurogeita hamarreko 
hamarkadan uste horretakoa izateko. Trasken iritziak galdera benetan han-
diak sortzen ditu euskararen historiari buruz, hitz hurrenkeraren ingurukoak 
batzuk, baina ez dira txikiagoak hizkuntzaren egiturari ikuspuntu sinkroni-
kotik begiratzen diogunoi sortzen zaizkigunak. Aplikatiboa dugula ez dirudi 
zalantzatan jar daitekeenik eta ezta -(k)i eta -(ts)i direnik argumentuak gaine-
ratzearen erantzuleak ere. Kontuan izan, gainera, aplikatiboez hitz egiten de-
nean, batez ere literatura tipologikoan esaten dela aditzean morfema berezi 
bat dagoela. Erruanderaz hala dela ikusi dugu eta euskaraz ere bai.

Besterik da aplikatibo hori izatez preposizio baten inkorporazioaren on-
dorioa ote den, erruanderaren lokatiboarekin itxuraz den bezala. Jarri gai-
tezen euskarara begira berriro: datibo marka euskaraz -i da; morfema apli-
katiboa ere -i, horixe baitiogu -(k) eta -(ts) parentesi artean irudikatzen 
ditugunean. Ezin daiteke kasualitatea izan, kasualitatea izan ezin daitekeen 
bezala -ra arazlea, ekialdeko darautzut eta kidekoetan, -ra adlatiboaren post-
posizioa bezalakoxea izatea. Jakina, aplikatiboa bada preposizioa inkorpo-
ratzearen ondorio, orduan, bi aukera teoriko izango genituzke: a) egitura 
postposiziodun bat (-i izango litzateke postposizio hori) eta -(k)i eta -(ts)irik 
gabea —Joni liburua eman dut izan liteke egitura horren adibide bat, ipar-
ekialdean horren ezezaguna ez dena datibo komunztadurarik gabeko age-
rraldietan—; eta b) egitura aplikatiboa, hots -(k)i eta -(ts)iduna, baina post-
posiziorik gabea (-igabea) —Jon liburua eman diot litzateke bigarren aukera 
hori, inongo hizkeretan jasotzen ez dena eta ezgramatikala dena euskaraz—. 
Lehen aukerari dagokionez, ipar-ekialdeko Joni liburua eman dut bezala-
koak egitura postposiziodunak direla defendatu dute Etxeparek eta Oihartza-
balek (2009). Bigarren aukera dagoeneko esan dudan bezala ez da gramati-
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kala. Euskaraz orokorturik dagoen egiturak -i du batetik eta bestetik, -(k)i eta 
-(ts)i, hots, Joni liburua eman diot. Horixe da morfologikoki ikusten duguna. 
Horrek ez du esan nahi egitura hori printzipioz aplikatiboa ez denik. Ezta-
baidak ikusten denez, datiboaren izaera arakatzera narama berriro, eta orain-
goan, behintzat, ez da hala izango. Ziur aski, datiboak askotarikoak direla 
kontuan hartuz, oso litekeena da datiboetako batzuk aplikatibo huts bati es-
ker sortzea eta beste batzuk, preposizio baten inkorporazioari esker. Rezacek 
(2008, 2009), adibidez, mugimenduzko aditzetako datiboak jatorrian prepo-
sizio/postposizio sintagmak direla proposatu du. Trasken aspaldiko intuizio 
hura, ñabardurak ñabardura, zuzena izan liteke beharbada.

4. -(k)i bikoitzak eta lekuz aldakorra den -i

Bestalde, -(k)i morfemari dagokionez, badago deskribatu eta azaldu 
beharreko beste gertakari bat: adizki batzuetan, datibo komunztadura hizkia-
ren ezkerretara eta ondo-ondoan ageri den -(k)i morfemaz gain, beste -i mor-
fema bat jasotzen da erroa baino lehen, adizkiaren bigarren gunean.12 -(K)i 
bikoitzak deituko diet halakoei. Hona goian eman dudan adibide bera berriro:

(9) ekar d-i-eza-i-o-ke-t
 ekarri DM-APL-ezan-APL-3DAT-M-1sgERG

Beharbada, -(k)i bikoitzak ez dira gertakari morfologiko hutsak baino, hots, 
morfema bikoizturik agertzeak ez du esan nahi halabeharrez sintaxian bi argu-
mentu gaineratzen direnik egiturara, ez bada bat bakarra —gure azken adibi-
dean, singularreko hirugarren pertsona—. Hala ere, morfologia hutsera begira, 
-(k)i bikoitzek morfema aplikatiboaren kokalekuaz ere zerbait erakusten dutela-
koan nago, zeren -i bikia ageri den gune berean jasotzen baita beste adizki ba-
tzuetan dagoen morfema aplikatibo bakarra, esate baterako ondoko adibidean:

(10) ekar d-i-eza-zu-ke-t
 ekarri DM-APL-ezan-2DAT-M-1sgERG

Intuizio hau bera, hots, -(k)i hori leku batean edo bestean ager daitekeela, 
lehenago ere aipatu izan da hizkuntzalaritzan, Oregiren (1973: 268) lan ira-
dokitzailean, esate baterako. Oregik dakartzan adibideetatik batzuk, natorkik/

12 Adizkiaren bigarren gunean -i hau ez ezik, bestelakoak diren bokalak ere jasotzen dira, -a, 
-e eta baita aplikatiboarekin lotu ezin daitekeen beste -i bat ere, adibidez, n-a-kar, n-e-karren edo 
n-i-ndekarren adizkietan. Adibideen azpiko glosetan, besterik gabe, denbora-modu morfematzat 
hartu ditut, nagusi den hurbilketari jarraiki. Lan honetan ez dut morfema hauen analisirik egingo. 
Ariztimuño (2014) eta bertan jasotako aipamenak ikus daitezke morfema hauen azterbide histori-
koen berrikusketa baterako. 
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naiatork adizkiak, hain zuzen, forma alokutiboak dira, eta alokutiboen litera-
turan, nahikoa eztabaida handia ekarri du delako -i morfema bikiak —5. ata-
lean ikusiko ditugu honi buruzko xehetasunak—. Oregik aipatzen dituen beste 
adibideak, gato(r)zkizu/gaiatorzuz eztabadakoak dira, eta naiatork zein gaia-
torzuz adizkietara begira ikus daitekeenez, ez da adizkiaren bigarren gunea -i 
morfemak oraingoan betetzen duena, bigarren guneko -a bokalaren ostekoa 
baino (eta erroaren ezkerretara). Hortaz, -i hori dirudiena baino lekuz aldako-
rragoa da morfologikoki, eta merezi luke deskribapen xehe bat, bederen.

Bestalde, -(k)i bikoitzak oso bakanak irudi lezaketen arren, analisiaren 
arabera, ezagun samarrak diren datuetan ere aurki daitezke. Adibidez, eka-
rri dizut formarako, goian eman dudan analisi bera ikus daiteke ondoren ere 
(11a); pluraleko ekarri dizkizut kideko forman, ohiko analisia jaso dut (11b)
an eta beste analisi ez horren ohikoa (11c)an.

(11) a. Liburua ekarri d-i-zu-t
  liburua.ABS ekarri.PRF DM-(edun)-APL-2DAT-1sgERG
 b. Liburuak ekarri d-i-zki-zu-t
  liburu.pl.ABS ekarri.PRF DM-APL-(edun)-pl.ABS-2DAT-1sgERG
 c. Liburuak ekarri d-i-z-ki-zu-t
  liburu.pl.ABS ekarri.PRF DM-APL-(edun)-pl.ABS-APL-2DAT-1sgERG

-Zki- pluralgilea forma soiltzat hartu izan da euskal gramatikan, eta ho-
rren araberako analisia da (11b). Baldin eta hau bada analisi zuzena, orduan, 
morfema aplikatiboa ez da ageri, printzipioz espero litekeen bezala, datibo 
komunztadura hizkiaren ondo-ondoan, ez bada pluralgilea bera baino lehe-
nago eta adizkiaren bigarren gunean.

Alabaina, Hualdek (2003: 211) ikuspuntu historiko batetik iradoki duen 
bezala, delako pluralgilea ez da forma bakuna, bi morfema biltzen dituena 
baino: alde batetik, pluralgilea bera, -z pluralgilea eta beste aldetik -(k)i ho-
nez gero ezaguna —ikus baita Lafon (1999 [1961]: 419-420)—. Nire ustez, 
hauxe bera da ikuspuntu sinkroniko batetik esan beharrekoa, puzzle morfo-
logikoa ulertzeko bidean —ikus baita Rebuschi (1984: 618)—. Puzzle horre-
tan, morfologikoki zorizkoak irudi lezaketen -(k)i bikoitzek erakusten dute 
erroaren ezkerretara ere badela aplikatibo bat, ondoko atalean ikusiko dugu-
nez, bete-betean lotzen dena alokutiboetako -i morfemarekin.

5. Alokutiboetako -i aplikatiboa

Aditz laguntzaileen inguruko eztabaida orokorrak zeresana eman badu, 
ez da eztabaida txikiagoa izan alokutiboekin lotu izan dena. Alokutiboen lite-
raturan, gainera, gaiak izen hori bera izan du, hots, aditz laguntzailearen edo 
erroaren txandakatzea (ikus Rebuschi 1984; Oihartzabal 1993; Alberdi 1995 
aipamen nagusietarako). Izatez, bi ardatz nagusi bereizi izan dira: batetik, 
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izan / *edun, eta bestetik *edun / -i (12a), (12b) eta (13a), (13b) adibideetan, 
hurrenez hurren, ikus daitezkeenak.

(12) a. Jon berandu etorri d-a
  Jon.ABS berandu etorri.PFK DM-DM-(izan)
 b. Jon berandu etorri d-u-k/n
  Jon.ABS berandu etorri.PFK DM-edun-ALO.MAS/FEM
(13) a. Liburua ekarri d-u-t
  liburua.ABS ekarri.PFK TM-edun-1sgERG
 b. Liburua ekarri d-i-a/na-t
  liburua.ABS ekarri.PFK TM-APL-(edun)-ALO.MAS/FEM-1sgERG

Etorri aditz iragangaitzeko adibideak dira (12a) eta (12b), bata eztaba-
dakoa eta bestea hika/hitanokoa eta alokutiboa. Eztabadako formak izan la-
guntzailea erakusten du, eta forma alokutiboak, itxura denez, *edun. Bes-
talde, ekarri aditz iragankorreko adibidean, *edun aditz laguntzailea jasotzen 
da eztabadako adizkian (13a), eta -i, berriz, bere kideko alokutiboan (13b). 
Forma alokutiboek (12b) eta (13b), mintzakideari dagozkion -k/n eta -a/na 
morfemak erakusten dituzte: -k eta -a hizkiak maskulinoari dagozkio, eta -n 
eta -na femeninoari.

Adibide hauetatik guztietatik, niri batez ere interesatzen zaidana i-duna 
da (13b), jakina, eta horri baino ez diot erreparatuko orain —alokutiboen 
analisi baterako, Torrego & Fernández (2013) edo Haddican (liburu hone-
tan) lanetara jo dezake irakurleak—. (13b) adibidea, baina, anbiguoa da, ze-
ren forma alokutibotzat har daitekeen arren, goian hartu dudan bezala, forma 
neutrotzat ere har daiteke, eta orduan bestelakoa da morfemen analisia:

(14) Liburua ekarri d-i-a/na-t
 liburua.ABS ekarri.PFK TM-APL-(edun)-2FAM-1sgERG

(14)ko analisian, -a/na morfemak ez dira alokutiboarenak, bigarren per-
tsona singularreko lagunarteko hi izenordainaren komunztadura hizkiak baino. 
Edonola ere, -i morfema ageri da bai batean (13b) bai bestean (14): lehenean, 
-a/na alokutiboaren ezkerretara, eta bigarrenean, -a/na datibo komunztadura 
hizkiaren ezkerretara. Alabaina, batean zein bestean, -i morfemari esker gai-
neratzen da egiturara gaineratu beharrekoa, batean helburua den datibo argu-
mentu hutsa, eta bestean, helburu gisako mintzakidea. Mintzakide hori ez da 
argumentu bat, noski, eta inoiz datibo etiko batekin lotu izan da (Schuchardt 
1893). Nolanahi ere den, ustez, argumentuak gaineratzeko estrategia bera da 
-i morfema horri esker daukaguna, eta hortaz, aplikatibo bat.13

13 Beñat Oihartzabalek buruz buru adierazi didanez, aplikatibotzat ez hartzeko irizpide na-
gusia horixe bera izan liteke, hots, ez duela inongo argumenturik gaineratzen, diskurtsoko min-
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Bestalde, alokutiboen azterketan, aditz laguntzailearen txandakatzetik 
aparteko beste -i batez hitz egin izan da, ondoko adibide hauetan ikus daite-
keenaz (eta ikus ezin daitekeenaz):

(15) a. Jon liburutegian z-i-a-go-k/n
  Jon liburutegia.INES DM-APL-DM-egon-ALO.MAS/FEM
 b. Jon-ek liburua z-a-karr-e-k/n
  Jon-ERG liburua.ABS DM-(APL)-DM-ekarri-ep-ALO.MAS/FEM-(3ERG)

Lehen adibideak, erroaren ezkerretara, adizkiaren bigarren gunean era-
kusten du -i morfema. Bigarren gune horretan sendo agertzen da morfema 
hau forma alokutiboetan. Ostean, (15b) adibidean, -i morfema ikusi ezin 
daitekeen arren, d- ˃ z- aldaketak iradokitzen du ezkutuan bada ere, egon 
dagoela, Rebuschik (1984: 620-23) beste batzuen artean defendatu duen 
bezala. Eta berriro ere, erro aurreko -i hori ez da bigarren gune horretan ba-
karrik azaltzen eta lekuz alda daitekeela dirudi. Gogoratu, bestela, goian ai-
patu ditugun Oregiren natorkik/naiatork forma alokutiboak, eta kideko na-
txi-ok/n ˃ na-txe-go-k/n ˃ na-ia-go-k/n (vs. niagok/n) (Patxi Goenaga, buruz 
buru).14

Alokutiboetako -i hori ere aplikatiboa dela aldarrikatzeak azal lezake 
beharbada, nola gaineratzen den mintzakidea forma alokutibo batzuetan, 
behintzat. Hori, bistan denez, ez da alderdi txiki bat baino alokutiboen meka-
nismo xotil eta sofistikatuan.

6. Ondorioak

Lan honetan erakutsi dudanez, -(k)i, morfema aplikatibo bat da eta -(k)i 
morfemadun egiturak egitura aplikatiboak. Ez dira bete-betean, jakina, bantu 
hizkuntzetakoak bezalakoak, baina, diferentziak diferentzia, estrategia bat 
bera antzematen da tipologikoki askotarikoak diren hizkuntzetan. Argumen-
tuak gaineratzeko estrategia unibertsal horren parte bat da -(k)i morfema. Hi-
potesi honek ondorio desiragarri bat du, gainera: euskararen aditz laguntzaile 
sistema ia azkengabea zeharo murrizten du. Bestalde, agerraldi morfologi-
koetara begira, behintzat, -(k)i bikoizturik agertzen da batzuetan eta lekuz 

tzakidea baino. Dena dela, Schuchardten intuizioa zuzena balitz eta, ñabardurak ñabardura, da-
tibo etikoekiko lotura balute alokutiboek, orduan ez litzateke hain hipotesi burugabea -i hau ere 
aplikatibo bat dela pentsatzea: datibo etikoen literaturan, aplikatiboa dagoela proposatu izan da, 
eta datibo etikoak ere ez dira argumentuak. Litekeena da askotariko aplikatiboak egotea euskaraz 
—ikus Fernández & Ortiz de Urbina (2010) eta Oihartzabal (2007)—, eta intuitiboki, bederen, 
zenbat eta aplikatibo hori gorago egon, hainbat eta lausoagoa izatea datiboaren argumentutasuna.

14 Rebuschiren (1984: 621) kontra, zeinak -i morfema hori aditz erroan tartekaturik dagoela 
dioen nag-i-ok ˃ natxiok (vs. niagok/n).
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aldaturik besteetan. Ez du horrek, printzipioz, ondorio sintaktikorik, eta bi-
koizketa morfologiko hutsa dirudi, baina aplikatiboaren kokalekua zein den 
jakiteko bidea ematen digu. Azkenik, badirudi ohikoak diren egitura aplika-
tiboez gain, badela alokutiboarekin ere lotu daitekeen beste morfema aplika-
tibo bat, azal lezakeena beharbada nola gaineratzen den mintzakidea egitu-
rara, inflexioan ere eraginez.
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Orotariko Euskal Hiztegiaren lekua Euskal Ikasketetan

Gabriel Fraile, Elizabet Kruzeta, Ane Loidi, Ainhoa Otamendi & 
Iñaki Segurola

Euskaltzaindia

Laburpena
Artikulu honek Ibon Sarasolak zuzenduriko Orotariko Euskal Hiztegia du 
mintzagai: haren historia, prestalana (euskararen corpus zabal eta fidaga-
rri bat osatzea bereziki), izaera eta egitura, izan dituen argitaraldi guztiak 
ere kontuan hartuz. Euskal ikasketetan izan duen berebiziko eragina ere 
aztertzen du, eta azterlan deskriptibo nahiz proposamen normatiboetarako 
ezinbesteko oinarri bihurtu dela nabarmentzen.

0. Atarikoak

Ibon Sarasolaren omenezko obra batean ezin baztertuzko leku bat 
behar zuen izan Orotariko Euskal Hiztegiak (aurrerantzean OEH). Sarasola 
irakasleak jakin zuen Koldo Mitxelenak euskal ikasketetara ekarritako ja-
kinduria eta metodologia praktikara bideratzen: hari esker egin da inoizko 
euskal hiztegi osatuena eta eraginkorrena, behar-beharrezko kalitate zienti-
fikoarekin.

Sarasolaren zuzendaritzapean urteetan lan egin dugunon esker onezko 
erakusgarri bat da honako ekarpen hau.

1. OEHren iturriak eta corpusa

Hamasei liburukiko lan mardula da OEH; euskal literatura-tradizioa-
ren erakusle den hiztegi historiko deskriptiboa, 143.000 sarrera inguruz osa-
tua. Gaur era bateko edo besteko corpusetan oinarriturik egin diren hiztegi, 
gramatika edo filologia eta hizkuntzalaritza lanak ohiko badira ere, 1987an, 
1. liburukia kaleratu zenean, bestelakoa zen egoera. Are bestelakoagoa, 1984 
inguruan, Mitxelenaren gidaritzapean, helburu horrekin euskal literatura-tra-
dizioko testuak banan-banan digitalizatzeko lanari ekin zitzaionean.

Hortaz, Hiztegiaren corpusa osatzeko, euskaraz idatzitako lehenengo 
idazkiekin hasi eta 1970 arte argitaraturiko testuen hustuketa handia egin 
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zen:1 XIX. mendea arteko ia lan guztiak, XIX. mendeko egileetan ere ia denak 
eta XX. mendeko emaitzen erakusgarri zabala.2 Guztira, 800 egile inguru au-
toritate gisa aipatuak.

Informatikaren hastapenetan, hiztegi sarrerak prozesatu eta sailkatzeko 
orduan ere aitzindari izan zen proiektua. Teknologiaren erabilera horrek au-
kera eman zuen corpusa goitik behera eta zirrikiturik utzi gabe ustiatzeko eta 
hiztegia egiteko ezinbesteko lanabes izango ziren testu antolatuak (konkor-
dantziak) eratzeko.

Baina erabili ziren baliabide teknikoek baino, aipaturiko corpusaren era-
bilerak ekarri zuen OEHren berritasunetako bat. Aurreko garai eta mendee-
tako hiztegigintzari begiraturik, Duvoisinen, Maurice Harrieten eta Azkueren 
hiztegiek eta, izenak berak iradokitzen duenez, Diccionario Retana de Au-
toridades del Euskara (aurrerantzean DRA) hiztegiak ere jaso zituzten eus-
kal testuetako adibide eta lekukotasunak. Horietan guztietan, ordea, ez dago, 
inola ere, hustuketa sistematikorik, ez eta euskal literatura-tradizio osoaren 
islarik. OEH euskal literaturako tradizioan erabilitako hitz guztien testigan-
tza jasotzeko asmoarekin sortu zen, bide horretan garbizaletasunari eta idea-
lizazioei, kolore, maila edo jatorriari buruzko aurreiritziei amore eman gabe. 
Hori dela eta, hango eta hemengo hitzek eta esapideek, jasoenek eta apale-
nek, jatorrenek eta sasikoenek, dotoreenek eta xumeenek, denek izan dute 
dagokien lekua eta trataera bilduma honetan.

Literatura-tradizioko testuez gain, beste hainbat lanek osatzen dute Hiz-
tegiak biltzen duen altxorra; hona horietan aipagarrienak: J. Arzamendik 
bildu zituen Erdi Aroko testuetako euskal hitzak, esaldi eta testu laburren 
bildumak (Textos Arcaicos Vascos (Mitxelena 1964) eta Contribución al es-
tudio y edición de textos antiguos vascos (Sarasola 1983) besteak beste), 
hainbat gramatikariren aipuak, aurreko mendeetako hiztegiak (Landucci, 
S. Pouvreau, Martin Harriet, Larramendi, Añibarro, Urte, Duvoisin, Mau-
rice Harriet, Azkue, DRA) eta XX. mendeko zenbait eskualdetako hiztegi 
dialektalak.

Zer esanik ez, ezinbestekoa zen horrelako bilketa eta sintesi lana egi-
tea euskara batu estandarraren hiztegia eta gramatika oinarri sendoen gai-
nean finkatzeko zereginari heldu aurretik, eta ildo horretatik, OEHko datuak 
arlo bi horietako araugintzan eginiko azterketa eta saio garrantzitsuenen 
nahitaezko abiapuntu eta gidari bilakatu dira azken urte hauetan. Horien ar-
tean ezagunenak ditugu Euskal Gramatika: Lehen Urratsak (EGLU I-VII) 

1 Hasiera-hasieran sartu gabe utzi ziren testu garrantzitsu batzuk geroago gehitu ziren, behe-
rago azalduko dugun bezala. 

2 Corpusean erabat nahiz zatika husturiko testuen berri, Hiztegian «Relación de textos des-
pojados exhaustivamente» izeneko atalean jasorik dago (edizio elektronikoan «testu zerrenda» 
loturaren barnean) eta aipatzen diren liburu guztien erreferentziak, berriz, «Referencias bibliográ-
ficas» atalean bilduak («erreferentzia bibliografikoak» edizio elektronikoan).
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(Euskaltzaindia 1985-2011) eta Euskaltzaindiaren Hiztegia (Euskaltzaindia 
2012).

Filologiaren alorrean ere berebizikoa izan da OEHren eragina testu zahar 
eta klasikoen argitalpen kritikoak prestatzeko orduan, eta hizkuntzalariei ere 
aihotz zorrotza eskuratu die etimologiaren eta aitzin-euskararen ikerketen 
oihan sarrian barrena bide berriak ireki ahal izateko. Horren adibide esangu-
ratsuena, 2010ean Euskaltzaindiaren ekimenez abiatu zen «Euskal Hiztegi 
Historiko Etimologikoa» egitasmoa.

Azkenik, ezin utzi aipatu gabe OEHko informazioaren argitara urtu eta 
desegin direla hizkuntzari buruzko hamaika mito eta uste ustel, urteetan eta 
funts handirik gabe, han eta hemen, euskara zuzen eta jatorraren eredu ba-
kartzat zabaldu direnak. Era berean, uste ustel horiek zirela eta, eredu horiek 
bezain zuzen eta eskubide osoko ziren hitz, esapide eta joskerak debeku ho-
rretatik atera ditu OEHk.

2. Hiztegi sarreren egitura eta antolaketa

Goian aipatu dugun corpus handi horretan dagoen guztia hiztegi eran 
antolaturik eta kontsultarako erabilgarri ematea izan da OEHren ekarpen 
handia. Adiera, azpiadiera, azpisarrera eta gainerako sailen bitartez jaso da 
hitz bakoitzaren historia, beti corpusean bilduriko guztiaren berri emanez. 
Corpuseko adibide guztiak eta hiztegigileen lekukotasun guztiak hartu dira 
kontuan hiztegiko sarrera bakoitza antolatzerakoan. Sarrera guztietan ema-
ten da hitza erabili duten autore guztien berri, hitza edo adiera jakin bat 
erabat orokorra denean, eta hala aditzera ematen denean, izan ezik; atal be-
rean adibide gehiegi dagoenean edo testuinguru errepikakorrak direnean, v. 
tbn. («véase también») laburduraren ondoren adibideen artean ageri ez di-
ren autoreen erreferentziak gehitu dira. Hitz bakoitzaren erabilera arrunte-
netik bakan edo berezienerainokoak jaso dira, guztiak kronologikoki anto-
laturik.

Antolaketa horretan, hitz baten aldaera guztiak hiztegi sarrera berean 
jaso dira. Aldaera fonetiko guztiak sarrera berean biltzea gaur logikoa eta 
arrunta iruditzen bazaigu ere, molde hori ez zen, inola ere, ohikoena OEH-
ren aurreko hiztegietan. Hainbat euskalkitako aldaerak jaso arren, XIX. eta 
XX. mendeetako hiztegigileek bestela jokatu zuten: aldaera bakoitza sarrera 
bereizian ematea izan da OEH aurreko hiztegigileen bidea. Zalantzarik gabe, 
lan bikaina den eta euskal letretan eragin handia izan duen Azkueren hizte-
giak berak, esaterako, barri / berri, garri / gerri, bost / bortz / borz sarrerak 
zein bere aldetik ematen ditu, batetik besterako bidalketarik ere egin gabe. 
Ildo berari jarraitu zion, neurri batean, Azkueren lana osatzeko asmoz argita-
ratu zen DRA hiztegiak ere.

Hona, beraz, OEHko sarreren antolaketa:
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2.1. Burua

Sarrera bakoitzean, aldaera bat hartu da nagusitzat,3 eta aldaera hori 
eman da buruan lehenengo tokian. Aldaera nagusi horren ondoren jarri dira, 
buru berean, gainerako guztiak: nagusia letra beltzez nabarmendurik eta bes-
teak beltzez eta etzanean. Aldi berean, bigarren mailako aldaerak, hurrenkera 
alfabetikoan, dagokien lekuan ere jaso dira, sarrera nagusirako bidalketak 
eginaz. Sarrera nagusian, aldaera bakoitzaren ondoan, Azkueren hiztegiak 
eta gainerako hiztegi dialektalek ematen dituzten euskalki markak gehitu dira 
parentesi artean, eta horien ondoan, aldaera hori jaso duten hiztegigileen ze-
rrenda. Buruaren amaieran, Ref. laburduraren ondoren, euskalki markak txer-
tatzeko erabili diren lekukotasunen berri ematen da.

2.2. Adiera nagusia

Atal honetan, sarrerako buruaren gaztelaniazko ordaina ematen da lehe-
nengo lekuan, eta ondoren, buruan aipaturiko hiztegigileen aipuak. Gaztela-
niako ordaina behean jasotzen diren adibideek erakusten duten erabileran oi-
narriturik ematen da. Definizioen edo ordainen ondoren, adierari dagozkion 
literatura-corpusetik ateratako adibideak datoz, dataren araberako hurrenke-
ran.

2.3. Beste adierak eta azpiadierak

Hitzaren beste adierak, hiztegigintzan ohitura den bezala, zenbaki batez 
adierazten dira, eta azpiadierak (esanahiaren aldetik nolabaiteko ñabardura 
bat erakusten dutenak) laukitxo batez edo (bereizkuntza txikiagoa denean) 
biribiltxo batez. Beste adiera eta azpiadiera hauen segidan ere, autoreen adi-
bideak jasotzen dira.

Batzuetan, gramatikaren aldetik kidekoak diren adierak atal berezietan 
sailkaturik biltzen dira: I (Sust.), II (Adj.)...

2.4. Azpisarrerak

Esapideak, hitz elkartuak eta kolokazioak sarreraren azken atalean ezar-
tzen dira. Letra larrizko izenburu baten ondoren, buru nagusian ematen den 
antzeko informazioa ematen da hemen ere: erdal ordaina, hiztegigileen aipa-

3 Kasu batzuetan, sarrera nagusitzat forma bakarra aukeratzeko zailtasunak izan direnean, al-
daera bi eman dira maila berean.
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menak, adibideak, adierak eta azpiadierak (zenbakien ordez a, b, c... letrak 
erabiliz kasu honetan).

2.5. Tr., Gram. eta Etim. atalak

Tr. laburduraren ondoren, hitzaren edo adiera jakin baten edo aldaeren 
erabileraren deskribapen bat (bai historiaren, bai geografiaren aldetik) ema-
ten da, corpuseko emaitzetan oinarritua; irakurleari gero adibideetan emango 
zaion informazioa laburki aurkezteko modu bat da.

Zenbait sarreratan gramatikari buruzko oharrak gehitzen dira (Gram.), 
bai eta etimologiari buruzkoak ere (Etim.), gehienbat K. Mitxelenak berak 
prestatuak edo haren lanetatik atereak.

3. Gramatika hitzak

Gramatika-hitzei, hots, gramatika funtzioa —bakarrik edo neurri handi 
batean— duten hitzei, garrantzi handia eman zaie OEHn, aurreko hiztegietan 
baino handiagoa, gure ustez. Horrek buruhauste eta lan handiak ekarri ditu, 
corpuseko emaitzetatiko adibideez hornitua izan behar zuelako ematen zen 
adiera bakoitza. Azken buruan, emaitza bikaina eman duen lan handia, kon-
tuan harturik honelako hitzen erabilerari buruzko datu fidagarriak eskuartean 
edukitzeak duen balioa, bai hiztegiaren erabiltzaile soilentzat bai gramatika-
rientzat.

4. OEHren argitaraldiak

Espezialistek, oro har, OEHren lehen liburukiei harrera ona egin zieten, 
zenbait kritika falta izan ez bazen ere, Rudolf P. G. de Rijk (1988) hizkuntza-
lari holandarrarena kasu. Hark hutsune handiak ikusi zituen corpusean, hiz-
tegi historiko batentzat larritzat jo litekeen 1700 baino lehenagoko testuena, 
batez ere. Bestalde, Koldo Mitxelenaren idatzietatik ateratako adibideen falta 
deitoratzen zuen (hutsune honen arrazoia Mitxelenaren beraren apaltasuna 
izan zen, dudarik gabe). Martin Harrieten Gramatikaren bukaeran agertzen 
diren euskara-frantses eta frantses-euskara bi hiztegien falta ere seinalatu 
zuen. Izan ere, hiztegi hori garrantzi handikoa da bai filologiaren bai histo-
riaren aldetik, bereziki Larramendiren lanaren iturrietako bat izan zela kon-
tuan hartzen bada.

Kritika horiek aintzat hartuz, hirugarren liburukitik aurrera testu zahar 
batzuez osatu zen OEHren corpusa: Leizarragaren (1571) Testamentu Berria-
ren itzulpena osorik (aurretik, hitzaurre eta dotrina-liburuez gain, Testamentu 
Berriko kapituluen izenburuak bakarrik sartu ziren); bizkaierazko Egiaren 
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Kanta (1638), Oihenarten Atsotitzak (1657). Baita berriago batzuk ere, hala 
nola Eskualdun Kozinera (1864), edo Azkueren Bein da betiko (1893) eta 
Batxi Guzur (1897).

Laugarrenetik aurrera gehitu ziren Etxeberriren Manual debozionezkoa-
ren (1627) bigarren liburua eta Elizara erabiltzeko liburua (1636), Haran-
bururen Debozino eskuarra (1635), Tartasen Onsa hilzeko bidia (1666) eta 
Arima penitentaren okupazione debotak (1672) eta Harizmendiren Ama Bir-
jinaren Ofizioa (1658). K. Mitxelenaren adibideak ere sistematikoki ematen 
hasi ginen.

Seigarren liburukitik aurrera sarreren aipamenak arindu ziren. Ordura 
arte, besterik adierazten ez bazen, corpuseko autore bakoitzaren adibide 
bana, gutxienez, aipatzen zen. D letratik aurrera, adiera bakoitzaren bukaeran 
(v. tbn. laburduraren ondoren), adiera hori erabiltzen duten autoreen zerrenda 
ematen hasi ginen, liburua eta orrialdea seinalaturik. Horrela, hitz bat erabil-
tzen duten idazle guztien kontu emateko oinarrizko araua gordez, irakurleari 
hainbat adibide hutsal edo errepikakor irakurtzeko nekea kentzen zaio.

Horregatik, eta beste arrazoi batzuengatik, OEHren paperezko bertsioa-
ren hasierako liburukietatik azkenekoetara bilakaera handia dago, bai for-
maren aldetik bai edukiaren aldetik. Ezinbestekoa, Hiztegiaren idazketa ho-
gei urtez luzatu zela gogoan hartzen bada. Nahiz eta hasieratik irizpide eta 
prozedura guztiak ongi finkaturik uzten saiatu, denboran zehar sortzen (edo 
ikusten) diren arazo berriak direla-eta, edo hiztegigintzan urteetako ariketan 
harturiko eskarmentua dela-eta, hasierako eta bukaerako liburukien arteko al-
dea nabarmena izan da.

2005. urtean, azken liburukia kaleratu zenean, bigarren argitaraldi bat 
egitea erabaki zen; oraingoan euskarri informatikoan bakarrik (ez paperez-
koan). Argitaraldi honen helburu nagusienetako bat Hiztegiaren hasierako 
zatia gerokoarekin berdintzea izan zen, eta lehen bost liburukiak aukeratu zi-
ren berrikuspenerako. Erabaki horren arrazoi nagusia seigarrenetik aurrera 
egituraren aldetik gertatu zen aldaketa handia izan zen, adibideen kopurua 
murrizteak ekarri zuen aldaketa. Berrikuspen horren adibide moduan, zenbait 
sarreratan egin ziren gehitze eta zuzenketa batzuk aipatuko ditugu:

— Lehen eta bigarren liburukiko sarrera batzuk (ahal, aita, ama, handi), 
eskema edo zirriborro moduan agertu zirenak,4 osorik garatu ziren bi-
garren argitaraldi honetan.

— Goian aipaturiko testuetako (Leizarraga, Haranburu etab.) adibideak 
sartu ziren lehen hiru liburukietan; bai eta arte horretan agertu zen La-
zarragarenak ere liburuki guztietan.

— Aipamen gehiegi zeuzkaten sarrerak soildu ziren, autore guztien berri 
emateko araua gordetzeko v. tbn. atala erabiliz.

4 OEHren hitzaurreko «Advertencia previa» atalean eman zen horren berri.
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2011. urtean sareratu zen bigarren argitaraldi honi, gehienbat lehen bost 
liburukiak aldatzen zituenari, hiztegi osora hedatzen zen hirugarren bat ja-
rraiki zitzaion. Argitaraldi horretan, berrikuspenaren oinarri nagusiak adierei 
eta erabilerei zegozkien. Hala, adieren bereizketa zorrotzagoa egin zen, au-
rrez, filologia-aldeari gehiago begiraturik, egin ez zen hainbat hitzetan; be-
reizketa berri honi adibideak egokitu zitzaizkion, bai eta corpusetik hartutako 
berriak sartu ere. Bestalde, esapide, hitz elkartu eta kolokazio gehiago sartu 
ziren, azpisarrera moduan, adiera nagusien ondoren, horien hedadura, antzi-
natasun eta erabilerari buruzko informazio fidagarria, hizkuntza estandarre-
rako hain beharrezkoa dena, eskainiz.

Horrez gainera, jakina, Hiztegian aurkituriko era guztietako hutsen zu-
zentzeari ekin zitzaion. Hauek ezin itzurizkoak dira OEH bezalako hiztegi 
handian: inprimatzeko akatsak, erreferentzia hutsak, lekukotasunen irakur-
keta edo interpretazio okerrak...

Urte haietan aurkitu edo argitaratu ziren zenbait testutako adibideez ere 
aberastu zen OEH. Gehienak aldizkarietan agertutako testu zahar laburrak zi-
ren, baina bazen haien artean ordura arte argitaragabea zen Birjinia nobela 
ere, segur aski Duhalderena den XVIII. mendeko itzulpena.

2013an, laugarren argitaraldi baterako lanak hasi ziren. Horretan, aurre-
koetan egin zirenen antzeko gehitze eta zuzenketez gainera, Auspoa bildu-
matik ateratako corpus bat (gehienbat herri kutsuko testuez osatua) oinarri 
harturik, hitz, adiera eta adibide gehiago sartuko dira.

5. OEHren ekarpena

Ezin ukatuzkoa da OEHk azken urte hauetako euskal hizkuntzalaritzan, 
filologian, gramatikagintzan edo hiztegigintzan izan duen eragina eta ga-
rrantzia. Gorago aipatu dugun bezala, azken urteetan Euskaltzaindiak argita-
ratu dituen gramatika-lanak edo Hiztegi Batua, esaterako, ezin uler daitezke 
OEHren bermerik gabe.

Aurrera begira ere, nola ez, lan serio eta fidagarriak egiteko ezinbesteko 
baliabidea izango da OEH, lan zehatz eta zorrotza egin nahi duen hizkun-
tzalari edo ikertzailearentzat bazterrera ezin utzizko lanabesa. Filologoak 
hitzen historia eta garapenaren berri aski zehatza aurkituko du bertan, eus-
kalkiz euskalki edo garaiz garai erakutsia; gramatikariak aditzen erregime-
nen, esamoldeen erabileren edo sintaxi egituren nondik norakoen deskriba-
pen egokia jasoko du; hiztegigileak hitzen aldaerak, erabileren maiztasunak 
eta beste hiztegigile batzuen lekukotasunak jasoko ditu; erabiltzaile soil 
denak kontsultagai duen hitzaren azalpen zabal eta hornitua irakurri ahal 
izango du.

Orain arte bezala, OEH gerora ere baliagarri eta erreferentziako lan izan 
dadin, lehenengo argitalpenetik honako bidean egin diren osatze eta zuzen-
tze lanek izango dute aurrera ere jarraipena. Aurrerantzean ere OEHk izango 
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ditu argitalpen osatu eta hobetuak, dela azken urteetan argitaratu diren testu 
interesgarriak txertatuz, dela hizkera jakinetako hiztegi edo lan bereziak ba-
liatuz, dela erabiltzaileen ohar eta iradokizunak aztertuz.
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Beste funtzio (diskurtsibo) bat: apartea

Juan Garzia Garmendia
Euskaltzaindiko Gramatika Batzordea

Laburpena
Perpausaren azalpen gramatikaletan, badira osagai batzuk kanpoan geratu 
ohi direnak, edo kategoria-sailkapenetan kokapen garbirik izaten ez dute-
nak: perpausari buruzko bigarren predikazio bat dakartenak, hain zuzen. 
Nahaspila edo lausotasun hori era berean dagokie, nik uste, bai kontzeptuei 
eta bai terminoei, eta horretan argi pixka bat egiteko asmo xumea du arti-
kulu honek. Hizkuntza-erabiltzaileari begira egina dago, eta ez teoria sintak-
tikoari. Proposamenaren muina: ahalik eta ondoen bereiztea: a) diskurtso-
markatze funtzio orokorra (aparte kategoriari dagokiona); b) kasuan kasuko 
eginkizun berezia (perpausondo, lokailu, testu-antolatzaile), eta c) zeregin 
hori betetzen duten pieza lexiko espezializatuak (noski, ordea, hots).

0. Sarrera: Hasikinik gabe, aurrerabiderik ez

Gogoan dut nola, artean txit(o) gazte —1980 aurretik, ustez—, argialdi 
ia estasizko bat izan nuen, zoritxarrez zehazki kokatzerik lortu ez dudan ego-
kiera batean, euskararen kategoria sintaktiko behinenen azalpen labur, zehatz 
eta guztiz aplikagarri bat irakurririk Ibon Sarasolari. Badakit hiztegigintzare-
kin loturik zegoela berez kontua, haren beharretara ekarria, baina, tamalez, 
ez naiz gauza izan, ahaleginak ahalegin, arrastorik zertzeko haren idatzietan. 
Ea honen irakurleren batek.

Banuen ikasketaz puntarengo sintaxilarien berri, baina nire kezka ez zen 
—eta ez da— euskarak Gramatika Unibertsalari eman diezaiokeen elikagaia, 
baizik eta arlo horretako aurrerapenek praktikan —hots, erabilgarritasunari 
begira— euskararen gramatikatxoari ekar diezaioketen onura. Garbi esanda: 
mundu guztiko hizkuntzalarien lan teknikoaz baliaturik, argibide erabilga-
rriak eskaintzea euskal hiztunei.

Halako zerbait aurkitu nuen nik azalpentxo hartan, eta, aldeak alde, bide 
horretan aurrera egin nahi luke honek: euskal hiztun orok darabiltzan meka-
nismoen atal berezi baina garrantzi handiko bat1 interesa duen edonork uler-
tzeko moduan (!) azaltzeko ahalegina.

1 Askotan azpimarratu da, besteak beste, lokailuek euskararen joskeran duten baliagarritasun 
zabala, menderagailuak gutxiago erabiltzen direlarik inguruko erdaretan baino.

0 Omenaldi Sarasola.indd   2390 Omenaldi Sarasola.indd   239 27/1/15   08:27:3027/1/15   08:27:30



240 JUAN GARZIA GARMENDIA

Ez naiz gehiegikerian ari esaten badut handik piztu zela, hein handi ba-
tean, neure eguneroko jardunean —irakasle, itzultzaile eta idazle gisa— lan-
tzen nuen euskararen joskera gramatikalariaren ikuspegitik (ere) maiseatzeko 
nire grina hau, urte luzeen ibilian honaino ekarri nauena.

Nire esker on guztiz atzeratua, bada, Iboni, hiztegingintzatik kanpo ere bide-
markatzaile izateagatik. Badakit nekez izan lezakeela nire aletxo honek halako 
eraginik, baina biz saio hau zor zahar horren, kitagarri ez bada, aitorgarri bederen.

1. Aparte kontzeptua

Jo dezagun garbi samar dagoela, oro har, argumentuen eta adjuntuen arteko 
bereizkuntza, sintaxiari dagokiona: argumentuak predikatuak hautetsiak dira 
(osagarriak), eta adjuntuak, berriz, hari gehiturikoak (zirkunstantzialak2 eta).

Aditz-predikatuekin doazenei gagozkiela, esan daiteke aditzezko predi-
katua —hemendik aurrera, sinpletuz: aditza— den gune horren jiran daudela 
osagaiok esaldian3 (elektroiak nukleoaren jiran bezala): barrenengo geruzan, 
argumentuak; kanporagokoan, adjuntuak. Adjuntuak gabe, esaldi oso baten 
egitura du oraindik esaldiak; argumentuak gabe, berriz, ez.4

Argumentuak zein adjuntuak, hala ere, predikatu —sinpleagotuz, aditz— 
baten mende daude biak ere, aldeak alde. Absolutiboan, ergatiboan eta dati-
boan doazen sintagmak5 definizioz dira argumentu6, kasuan kasuko aditzak 
eskatzen baititu. Funtzio hori betetzen dutenez landako sintagma batzuk, be-
rriz, adjuntu ez ezik, argumentu ere izan daitezke, forma berean, zenbait adi-
tzek halakoak hautesten baitituzte:

2 Zirkunstantzialen katalogoa: NORENTZAT, NOREKIN/ZEREKIN, ZEREZ, ZERGATIK/
NOR(EN)GATIK, NON, NONDIK, NORA(-NTZ, -T, -INO) [eta bizidunentzako aldaerak: NOR(EN)
GAN…], NOIZ, NOIZTIK [edo NOIZDANIK], NOIZKO, NOIZ ARTE, NOLA, ZENBAT.

3 Perpaus bakun eta perpaus konposatu kontzeptuak izendapen bat berean biltzeko erabiliko 
dut hemen, hoberik ezean, esaldi hitza. Hots, menderagailurik gabeko aditz baten inguruan an-
tolaturiko perpaus —bakun zein konposatu— osoari deituko diot esaldi. Perpaus, izan ere, men-
deko perpausak ere badira, eta nolabait bereizi behar.

4 Argumentuak isildurik edo inplizitu egon daitezke esaldian, baina haren esanahiaren parte 
dira orduan ere: predikatuak eskatzen dituelakoxe joan daitezke isildurik, hain zuzen ere, adjun-
tuak ez bezala.

5 Bestela esanda, subjektua, osagarri/objektu zuzena eta zehar-osagarri/objektua.
6 Kasu hori ia aztertzeke badago ere, ZERTAZ/NORTAZ galderari dagozkionak ere ar-

gumentu dira. ZERI/NORI BURUZ dutelarik sinonimo [ZEREZ eta ZEREKIN dira adjuntu 
instrumentalei dagozkienak]. Argumentu dira, orobat, ZERTAN, ZERTATIK, ZERTARA eta 
ZERTARAINO [ZERTA(RA)KO moldekoak (zein, Iparraldean, ZERENTZAT sinonimokoak) 
argumentu (perpaus osagarri) zein adjuntu (helburuzko perpaus) izan daitezke]. ZENBATEAN, 
ZENBATERA, ZENBATERAINO ere argumentu dira; [ZENBAT + mugagabeko atzizkia] osae-
rakoak [ZER/NOR + mugagabeko atzizkia] osaerakoen paraleloak dira, eta atzizkiaren arabera 
erabakitzen da, beraz, argumentu ala adjuntu diren (ala, kasuren batean, bi aukerak dituzten, aditz 
bakoitzarekiko konbinazioaren arabera). Adjuntu dira, halaber, -I BURUZen gisako postposizio 
konplexuez eratuak: -EN ALDE/GAINEAN, -Z/-EKIN BATERA… 
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(1) lagunekin (afaldu) [afalduren adjuntua, zirkunstantziala, NOREKIN]
(2) lagunekin (elkartu) [elkarturen argumentua, NOREKIN]

Funtzio informatiboei dagokienez, argumentuak zein adjuntuak galdegai 
zein hizpide izan daitezke esaldian. Argumentuak ezin daitezke gehikuntza 
izan (definizioz hori ere, haiek gabe ez baitago esaldirik); adjuntuak, berriz, 
bai (kanpoko geruzakoak izanik, haiek gabe ere bada-eta esaldi osorik):

(3) *Tabernan elkartu da, lagunekin.
(4) Tabernan afaldu du, lagunekin.

Mendeko perpaus gehienek argumentu-funtzioa edo adjuntu-funtzioa be-
tetzen dute esaldiaren sintaxian, eta ez dute alderik, funtzioari dagokionez, 
perpausik gabeko sintagmekiko, forma, osaera eta hedadura gorabehera:

ZER (argumentu beti, subjektu zein objektu izan)
hori
markesen lorategi ederra
gertatutakoa
indarra galtzea
zeharo ahuldu dadin

NOIZ (adjuntu zirkunstantzial beti)
etzi
hurrengo egunean
oiloak pixa egitean
gatza loratzen denean

Laburtuz, ezaugarri batek behintzat kidetzen ditu argumentuak eta adjun-
tuak: galdegai funtzioan joan daitezke; eta, orokorrago, esaldiaren guneko 
izan, hizpideabar funtzioan ere joan baitaitezke. Mintzagaiari buruz, sin-
tagma esaldiaren gunetik ateratzea dakarrenez, periferiakoa da informazioa-
ren antolaerari dagokionez (nolabaiteko tartekitzat jotzekoa, hain zuzen ere); 
hala ere, mintzagaitzat —hots, topikotzat— markatzen diren sintagmek ez 
dute noski aldatzen beren funtzio sintaktikoa (aditzaren argumentu zein ad-
juntu izatea, alegia). Mintzagaiari dagokion periferia, beraz, sintaxiari dago-
kionez, esaldiaren barruan dago oraindik.7

7 Informazioaren banaketak, ordea, nabarmen bereizten du mintzagaiaren zatia eta gai-
nerakoa. Esate baterako, modalitate (galdera/esklamazioa/agindua) delakoari kasuan-kasuan 
dagokion doinu bereziak ez du hartzen mintzagaia: Zure lehengusuarekin, [zer harreman 
duzu?]galdera;Baserritarrarentzat, [nolako galera!]esklamazioa; Ikusten duzunean, [esaiozu dei-
tzeko]agindua. 
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Badira elementu batzuk, ordea, esaldian ageri direnak, aditzarekiko ha-
lako erlaziorik ez dutenak, eta, horrekin loturik, aipatu ditugun funtzio in-
formatiboen markotik kanpo ere geratzen direnak (nahiz eta batzuek lotura 
estua izan mintzagai-funtzioarekin). Halakoen ezaugarririk nabarmenena, 
argumentu zein adjuntuetatik bereizten dituena, hauxe da: ezin daitezke gal-
degai izan (izan ere, ez diote erantzuten inolako galderari, ez baitute zentzu 
kontzeptualik):

noski
beharbada
azken batean
hala eta guztiz (ere)

Halako elementuak, bada, perpausaren predikazio nagusitik eta esaldia-
ren gunetik kanpokoak dira beti, izatez, eta, informazioaren antolaeraren al-
detik, periferia arruntetik ere kanpo daude: aparte daudela esan daiteke, edo, 
antzerkiko hiztegia erabiliz, aparteak direla,8 hots, esaldiaren oinarrizko in-
formazio-edukiari gainezartzen zaizkion bestelako, kanporagoko esanahi ba-
tzuk. Bigarren mailako predikazio bati dagozkiola esaten da.9

Esaldian tartekatzen diren halako elementuei, bada, guztiz egoki zaie, 
puntuazioa puntuazio, tarteki hitza, baina tarteki guztiak ez dira inondik 
inora ere halakoak, ia edozein adjuntu zein argumentu marka baitaiteke 
—subjektua ez beste guztiak, hortxe-hortxe— tarteki gisa (koma, marra zein 
parentesi artean), bai eta esaldi osoak ere.10 Gure aparte horiek bada, tarteki 
jakin, berezi batzuk dira: ohiko funtzio sintaktikoak (eta informatiboak) be-
tetzen ez dituztenak, ez baitira, formak forma, ez argumentu eta ez adjuntu.11 
Funtzio diskurtsiboa dutela esan ohi da; prozesatzezkoa, eta ez kontzeptuz-
koa, irudikatzezkoa.

8 Akotazio, albo-ohar edo post-it modukotzat ere jo litezke, ideia bera iradokitzen baitute 
irudi guztiok.

9 Ezaugarri horiek, sintaxiari eta informazio-antolaerari ere badagozkion arren, erabat loturik 
daude elementuon interpretazio semantikoarekin: argumentuek eta adjuntu zirkunstantzialek kon-
tzeptu-interpretazioa dute; orain ikusiko ditugunek, berriz, prozesatze-interpretazioa.

10 Izatez, ez da halako alde handirik ere, berehala ikusiko dugunez: tartekitzat markatzen den 
edozer, nolabait, apartetzat markatzen da, nahiz tarteki ez denean esaldiaren osagai arrunt izan. 
Beraz, aparteak eratzeko espezializaturik —diskurtsoko esanahi eta funtzio berezietarako grama-
tikalizatu edo lexikalizaturik— dauden esamoldeez ari gara hemen bereziki, eta ez aparte-zen-
tzuko guztiez, ez bailitzateke posible halako guztien berri ematea.

11 Definizio teknikoxeago bat nahi izanez gero: haiek gabeko enuntziatuarenaz gainerako 
beste predikazio bat egiten duten tarteki askotarikoei deituko diegu aparte. Predikazio hori esaldi 
oso batek egin dezake, edo perpaus zein sintagma —gehienetan, adberbio— arrunt batek, edo 
pieza lexiko espezializatu batek.

0 Omenaldi Sarasola.indd   2420 Omenaldi Sarasola.indd   242 27/1/15   08:27:3427/1/15   08:27:34



 BESTE FUNTZIO (DISKURTSIBO) BAT: APARTEA 243

Batzuetan, gainera, askotan, forma bera dute, esate baterako, adjuntu fun-
tzioko sintagma (zirkunstantzial arrunta) eta bestelako elementu bere(i)zia 
(apartea)12:

(5) Bestela jokatu beharko duzu. [= beste modu batean]
(6) Bestela, etsi beharko duzu. [= bertzenaz, osterantzean]

Halakoetan, kokagunearekin loturiko tartekitasuna da, besterik gabe, oi-
narrizko adjuntuari beste aparte-adiera —ez-kontzeptual, diskurtso-prozesa-
tzezko— berezi hori ematen diona.13 Hots, halakoetan, erabilera jakin bat da 
zentzu diskurtsiboa ematen duena, eta ez pieza lexikoa (esanahi kontzeptual 
arrunta ere izan baitezake beste esaldi batean).

(7) Bota al duzu gainera?
(8) Bota al duzu, gainera?

Muga zehatz-zehatzik ezartzerik ez dagoen arren, bestela eta gainera 
sintagma —espezializatu samar bai baina ez erabat espezializatu— horien 
gisakoak ere berdintsu sar ditzakegu (bestetan duten adjuntu-erabilera gora-
behera), erabat espezializatuekin batera, aparte kategoria horretan.

Hala, bada, aparte deitu diegunak, hartzen duten diskurtso-prozesatzezko 
esanahi bereziaren aldetik askotarikoak izateaz gainera, era askotakoak dira 
morfosintaxiaren aldetik ere. Ohikoenak, beharbada, adberbioen forma be-
rekoak dira, eta haien artean sailkatu izan ditu gramatika tradizionalak (gai-
nera, bestela/osterantzean, menturaz/ausaz/akaso, nonbait, itxura denez, 
(nire) ustez…), baina ugariak dira bestelako osaerak ere; are, batzuetan, ad-
berbio-formakoen esanahi berarekin (bestalde, beharbada, antza, nik uste, 
tira, batek jakin…).

Osaeraren aldetik, beraz, kategoria sintaktiko gehienak ager daitezke 
aparte-funtzio berezi horretan, are esanahi berarekin, esalditik hasi (jakina 
da) eta sintagma soileraino (jakina), sintagma konplexuagotik igarorik, men-
deko perpausak barne (jakina denez):

 (9) Gazteek, jakina/bistan da, ez dute halako ardurarik beren zahartza-
roaz.

(10) Gazteek, jakina/bistan denez, ez dute halako ardurarik beren zahar-
tzaroaz.

(11) Gazteek, jakina/noski, ez dute halako ardurarik beren zahartzaroaz.

12 Prozedura hori bera da bakarrik (= bakarka) zirkunstantzialetik bakarrik (= baino ez) 
foku-adberbioa eman duena. 

13 Erosoago zaionak, irudika beza bi bestela eta bi gainera ditugula hiztegian, itxura bere-
koak: bata, adjuntu arrunta (nola, nora), eta bestea, berriz, aparte adiera berezikoa.
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Horrek aztarna bat eman diezaguke halakoen izaeraz. Aparteek esaldia-
ren mamia den perpausari buruzko beste predikazio baten balioa badute, nor-
mala da predikazio hori egiten duena beste perpaus bat izatea funtsean edo 
oinarrian, nahiz gero perpaus hori laburturik edo itxuraldaturik agertu:

(12) Gazteek, argi eta garbi [dago(enez)], ez dute halako ardurarik beren 
zahartzaroaz.

Beste kasu batzuetan, ez da hain garbi geratuko apartearen jatorria (eta 
are haren osaera bera), baina, formak forma, erraz samar egotz dakieke 
aparte gehienei hor laburki azaldu dugun sorbidea. Bereziki gardenak diren 
kasuen artean, baldintzazko nahiz kontzesiozko perpausen ildotikoak ditu-
gu14 (beharbada eta hala ere):

(13) Nahi bada (egia aitortu), (esan dezagun:) ez da ederra.
(14) Behar()bada (egia aitortu), (zalantza dugu, baina ustea:) etorriko da.
(15) Hori ikusi badu ere, ez du atzera egin.
(16) Hori ikusita ere, ez du atzera egin.
(17) Hala ere, ez du atzera egin.

Askotarikoak dira, nolanahi ere, aparteak eratzeko bideak.
Bada kasu bat bere berezian ia oharkabean pasatzen dena. Aurreko kasu 

batean bezala (bistan da = bistan denez), aparte-funtzioa berdin betetzen 
dute perpaus lokabeak zein menderagailudunak; kasu honetan, ordea, berez 
konparaziozkoa den -n bezala postposizioa da menderagailua (-nez mendera-
gailuarekiko sinonimian), eta bitxiagoa da hor, beraz, perpaus lokabearekiko 
sinonimia (ikusi duzu = ikusi duzun bezala):15

(18) Gehienek —ikusi duzu— erantzun gabe utzi dute azterketako gal-
dera hori.

(19) Gehienek, ikusi duzunez, erantzun gabe utzi dute azterketako gal-
dera hori.

(20) Gehienek, ikusi duzun bezala, erantzun gabe utzi dute azterketako 
galdera hori.16

14 Baldintza eta kontzesioa adjuntu dira (gramatikalari gehienentzat), baina ez zirkunstan-
tzial, eta ez dago galderarik ordezka ditzakeenik (ezin, bada, galdegai izan): periodo bimenbre 
bat osatzen dute perpaus nagusiarekin.

15 Erdaraz, are nabarmenagoa da menderagailu batzuek pairatzen duten esanahi-galera: no 
podía ser de otra manera = como no podía ser de otra manera [formalki, bi NOLA sintagma per-
paus berean, arauz kontra: como eta de otra manera. Menderagailuak, bada, hor, sintaxi-lotura 
egiteko erabiltzen da, NOLA esanahia galduta. 

16 Halako joskeran, aldaera guztiotan, osagarria perpaus lokabe bihurtzea da mekanismoa: 
Ikusi duzu(:) gehienek erantzun gabe utzi dute(la) azterketako galdera hori. Aditz deklaratiboe-
kin ere berdin: Gehienek —esan zuen— …
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Beste aparte-iturri ugari samar bat aginterazko perpausena da, eta, oro 
har, esklamaziozko esaldiena, interjekzioak barne: tira, aizu, (ai) ene…

Formaz perpaus jakin batekin erlazio garbirik ageri ez denean ere, hala-
koez parafrasea daiteke, nolabait, apartearen esanahia; edo, inoiz, esanahiak:

noski1 = jakina (denez)
noski2 = antza (denez)

Ikuspegi horretatik, tartekizko perpausordain dei geniezaieke orain arte 
apartetzat izendatu ditugunoi beren barne-izaerari begiraturik —bigarren 
predikazio bat dakartenez, badute beti sakonean nolabaiteko perpaustasuna, 
semantikoki bederen—, baina funtsezkoago iruditzen zaigu aparte horrek, 
bere jatorri eta osaera gorabehera, esaldian tarteki gisa betetzen duen fun-
tzioari begiratzea, hots, esaldiaren mamia —haren eduki proposizional oina-
rrizkoa— dakarren perpausari dagokion albo-predikazio bat izate horri.

Horregatik, hemendik aurrera, azpisail bat eginez aparte-funtzioa bete 
dezaketen tartekien sail zabal eta askotarikotik, perpausondo deituko diegu 
aparte lexikalizatuei, honako paralelismo hau baliatuz:

Aditzarekikoak
— adberbioak [kategoria orokorra]
— aditzondoak17 (hitz zein esapide finko) [adberbio lexikoak edo lexika-

lizatuak]
Perpausarekikoak
— aparteak [kategoria orokorra]
— perpausondoak18 (hitz zein esapide finko) [aparte lexikoak edo lexi-

kalizatuak]19

Kontuan harturik, bestalde, adberbioa adjuntuen sailekoa dela, honela 
irudika dezakegu esaldiaren sintaxi-osaera abstraktua, geruzaz geruza (ez 

17 Lexikalizatu gabeko adberbio-sintagmei adizlagun deritze EGLUn, adjektiboen arteko ize-
nondo/izenlagun oposizioa kalkatzen baitu adberbioen arteko aditzondo/adizlagun oposizioak.

18 Ez dirudi beharrezko denik perpausondo/perpauslagun oposizio terminologikoa sartzea, 
izenlagun eta adizlagun terminoen paralelismoz, kontuan harturik halako aparte gehien-gehienak 
ez direla formaz aditzondoen modukoak (hots, konposatu gabekoak), adizlagunen modukoak bai-
zik (hots, nola edo hala konposatuak).

19 Lexikalizatu diogun lekuan, gramatikalizatu ere esan ohi da; hala ere, gramatika hitza sin-
taxi proposizionalaren zentzuan ulertu ohi dela kontuan hartuta, diskurtsibizatu litzateke termino 
egokiagoa halako elementu edo —tradiziozko hitza erabiltzearren— partikulez ari garela. Ter-
minoaren egokitasuna gorabehera, dena delakoa forma finko, aldaezin bihurtu dela esan nahi da; 
markatzaileen kasuan, horrez gainera, diskurtso-prozesatzezko zentzua hartzea da tasun bereizga-
rria, jatorrian zukeen esanahia (esanahi kontzeptual, irudikatzezkoa) funtzio diskurtsibo horreta-
rako egokiturik.
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nahasi, hala ere, deskribapen logiko-sintaktiko hau funtzio informatiboen 
kontuarekin, azalagoko maila bati baitagokio bigarren hori):20

[gunea: aditza]
— barneko geruza: aditzaren argumentuak
— kanporagoko geruza: aditzaren adjuntuak
— kanpoeneko geruza: perpausaren aparteak (bigarren mailako predikazioa)

[[aditza + argumentuak]gunea adjuntuak]perpausa aparteak

Hortik aurrera, bada, eta garbi utzita aparte-funtzio bera bete dezaketela 
egitura sintaktiko ez-finko —hots, gramatikalizatu gabeko— askok ere, perpau-
sondo izena eman diegun aparte lexikalizatu horiek sailkatzea eta deskribatzea 
da noski hurrengo urratsa, eta ondoko atalean egingo dugu saiotxo bat bide ho-
rretan. Horrenbestez, letra etzana kenduko diogu perpausondo terminoari.

Ez da bistatik galdu behar, nolanahi ere, maila bat baino gehiago bereiz 
daitekeela gramatikalizazio- eta lexikalizazio-prozesuan eta, beraz, esapi-
deen finkotasunean. Esate baterako, perpaus hauetatik edozeinek bete dezake 
jakina perpausondoaren lekua aparte modura:

(21) hemen gauden guztiok dakigu(nez)
(22) burua duen edonork daki(enez)
(23) mundu guztiak daki(enez)

Kasu horretan, eskema fraseologiko bat genuke, eta ez esapide finko-
finko bat. Halako aparte ez-finkoak, bada, funtzio berekoak izanik ere, ez di-
tugu sartuko perpausondoen sailean; bai, ordea, itxura bertsuko esapide fin-
koak, nahiz eta, aurreko adibideetan bezala, esapidea osatzen duten hitzen 
esanahi arruntetik etorri beren apartetasuna, eta ez perpausondo izateko ino-
lako espezializazio edo zentzu-aldaketa berezitik:

jakina/bistan da/denez

Tartean gelditzen dira, kontzeptu graduala baita finkotasuna, horren al-
daerak:

bistakoa/nabarmena/ageri-agerikoa da/denez

Beste ikuspuntu batetik gauza bera esanda: perpausondo jakin batzuek 
eskatuko dute azalpenik xeheena (noski, antza, bestela…), beste aparte 

20 Barka biezadate sintaxilari trebatuek metaforizazio sinplifikatzaile hau. Ez du honek, ja-
kina, inolako pretentsio zientifiko-teknikorik.
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arruntagoetan baino ezkutuagoan egon baitaiteke haietan zinezko esanahi eta 
eginkizuna. Halakoen funtzionamenduaz jabetuz gero, are errazago izango 
da bestelako aparte gardenagoen jokoaz jabetzea.

Garbi geratuko ahal zen, baina aipa dezagun zehazki: apartetasunari da-
gokion tarteki-izaera berezkoa dute perpausondo guztiek, eta izaera hori ez 
da aldatzen, beraz, halakoren bat puntuazioak formalki tarteki gisa marka-
tzen ez badu ere.21

Areago, perpausondo batzuek zalantzarik uzten ez dutenez beren aparte-
tasunaz (noski eta beharbada beti dira perpausondo, gainera edo bestela ez 
bezala), hortixe eta horregatixe har daiteke lizentzia tarteki-puntuazioa arin-
tzeko eta, bereziki, mendeko perpaus batzuetan ere halako perpausondoa ko-
marik gabe txertatzeko, nahiz ohikoena tartekia esaldiarena izatea den, eta ez 
mendeko perpausena:

(24) Esan du ezen, beharbada, etorriko dela.
(25) *Esan du, beharbada, etorriko dela.
(26) Esan du beharbada etorriko dela.

Intonazioan ez da hain erraza tartekitasunaren markak ezabatzea, baina 
gerta daiteke zenbait testuingurutan halako perpausondo batzuekin, eta ez du 
kalterik eragiten hor puntuazioa arintzeak (berezko tarteki-komak ezabatzea, 
alegia):

(27) Ez duzu(,) noski/beharbada(,) pentsatuko…
(28) Bera etorriko da(,) ziurrenik/osterantzean.

Inoiz semantikoki hurbil egon daitezkeen arren, badira beste elementu 
batzuk aparteen sailetik bereiztekoak. Lehenik eta behin, juntagailuak, ez 
baitira tarteki. Juntagailuak ez dira beregainak sintaktikoki; atonoak dira, eta 
ez dute etenik beren eta segidakoaren artean. Konparatu, esate baterako, esa-
nahi bertsuko biok:

(29) Ez du gaindituko azterketa; izan ere, gutxi ikasi du. [aparte]
(30) Ez du gaindituko azterketa, ezen gutxi ikasi du. [juntagailu]

Menderagailuak are urrutiago daude aparteetatik. Gramatikari batzuek 
juntagailuen sailean sartzen dituzte halako batzuk (!); hemen, menderagai-

21 Kontu bera dugu aspektu-adberbio direlakoekin, berezko tarteki-koma kendurik ere garbi 
geratzen baita aparte direla (denbora-adberbioak ez bezala): oraindik/oraino, jada(nik)/dagoe-
neko, honezkero, betiere, eskuarki/normalean/jeneralean, denborarekin, apurka-apurka… 
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luak menderakuntzari dagozkionez noski, juntadurari dagozkionak baino ez 
ditugu hartuko juntagailutzat.22

Aurretiko menderagailuek (nahiz (eta), zeren…) juntagailuen antz han-
diagoa dute, bistan da, atzetikoek baino (postposizio-atzizkiak aditzari lotu-
rik baitoaz). Aurretiko markok, ordea, gero aditzarekin loturik doan mende-
ragailu arruntaren lagungarri modukoak baino ez dira (lagungarri sintaktiko 
eta semantiko, hala ere):23

(31) Ez du gaindituko azterketa, (zeren) gutxi ikasi baitu. [lagungarri 
sintaktiko huts]

(32) Ez du gaindituko azterketa, zeren gutxi ikasi duen. [lagungarri sin-
taktiko eta semantiko]

(33) Ez du gaindituko azterketa, nahiz (eta) asko ikasi (duen). [lagunga-
rri sintaktiko eta semantiko]

2. Perpausondoak

Lehenik eta behin, eta perpausondo terminoak nahas ez gaitzan, ohar bat 
egin behar da. Perpausa aipatzean, kasu honetan, hark proposizio gisa duen 
eduki predikatiboaz ari gara. Adjektiboek ere (eta adberbioek; adjektiboeta-
tik eratorriek, batik bat) badute halako edukirik, eta horregatik joan daitezke 
perpausondo batzuk haiekin loturik, hots, formalki perpausetik beherako uni-
tate sintaktikoak direnetan (puntuazioak ez du beti markatuko halakoetan tar-
tekitasuna esaldiaren mailan bezala):

(34) erabaki hori, ustez, egokia da [esaldiaren apartea]
(35) [ustez egokia den] erabaki hori [perpaus txertatuaren apartea]
(36) erabaki [ustez egoki] hori [adjektiboaren apartea]

Hala ere, ez da zertan ezinezkoa izan tartekitasun hori nabarmentzea ha-
lakoetan ere:

(37) erabaki —ustez— egoki hori

Bestalde, kontuan hartu behar da badela sinonimia garbia perpaus espli-
zituarekiko:

(38) erabaki [ustez egoki (den)] hori

22 Alegia, juntagailuak eta menderagailuak bereiziko ditugu, eta ez koordinaziozko juntagai-
luak eta subordinaziozko juntagailuak.

23 Bi zati dituen menderagailua dela esatea litzateke beharbada egokiena: aurretiko partikula 
(zeren, nahiz) gehi aditzari lotua (bait-, -en).
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Euts diezaiogun, bada, perpausondo terminoari,24 eta ikus dezagun nola 
sailka daitezkeen perpausondoak semantikoki:25

1. Esaldi-ekintzari dagozkionak: benetan, egia esan
2. Esparru-zehaztaileak: ekologikoki (= ekologiari dagokionez)
3. Esaldiaren modalizatzaileak [modalitatea: hiztunak zer jarrera duen 

esanarekiko]:
3a) Balioespenezkoak: zorionez/zoritxarrez, ironikoki, harrigarriro
3b) Modalak26

epistemikoak (sinesgarritasuna, posibilitatea, zalantza): zalan-
tzarik gabe, ziur aski, antza, nonbait, beharbada,
deontikoak (betebeharra): nahitaez, ezinbestean
ebidentzialak: jakina, diotenez, ustez

3. Lokailuak

Beste aparte mota batean, elementua doan segmentuaren aurreko testuin-
guruarekiko lotura egitea da apartearen funtzioa. Funtzio hori betetzen duten 
aparteei, bada, bete-betean dagokie lokailu terminoa.

Terminologia, hala ere, ez dago guztiz finkatua, eta, lokailu (erdaraz, 
«conector (discursivo)») termino horren ondoan, diskurtso- nahiz testu-mar-
katzaile etiketa erabiltzen ari da maiz azkenaldian. Antolatzaile ere erabiltzen 

24 Erdarazko terminologia teknikoari jarraituz gero, operatzaile (diskurtsibo) lirateke gure 
perpausondoak, baina operador (discursivo) terminoak aparte-tarteki ez diren elementu batzuk 
ere hartzen ditu, eta zabalagoa da, beraz. Nueva gramatica de la lengua españolan, sinonimo-
tzat jotzen dira (!) conector eta marcador (discursivo). Gure perpausondoei, berriz, adverbio 
(nahiz locución adverbial) oracional deritze erreferentziazko lan horretan (operatzaile hitza, 
antza, operatzaile sintaktikoentzat gorde da, eta ez dirudi zentzugabea, bestela operatzaile dis-
kurtsiboak bereizi behar bailirateke sintaktikoetatik). Lokailu edo konektoreekiko aldea: doa-
zen esaldiari berari dagozkionak izatea, eta ez aurreko esaldi edo segmentuarekiko erlazioari 
dagozkionak. Hala ere, ez da beti erraza bereizten, oposizio terminologiko hori aplikatzera-
koan, aurreko esaldi-segmentu zehatz bat den erreferentzia, ala aurreko diskurtso-testuinguru 
orokorra, eta desadostasun-iturri gerta daiteke hori. Gaztelaniazkoentzat, ikus Fuentes (2010). 
Azalpen on bat dator, zabalagoa eta zehatzagoa (operatzaile/konektore bereizkuntza berari eu-
tsirik), ikus Bosque & Demonte (1999). Erreferentziazko bibliografia xeheagoa ere, lan horie-
tan aurkitu daiteke.

25 Aurreko ohar batean aipatu ditugun aspektu-adberbioek ere balukete lekua perpauson-
doen artean, zeren, gramatika askok aspektua aditzarekin soilik lotzen badute ere, perpaus osoa-
ren ezaugarria baita, izatez, aspektua. Hala ere, bere horretan eutsi diogu RAE (2009) Sintaxis II 
liburukiko 30.10 atalean datorren sailkapenari, estandarra delako, batetik, eta, bestetik, harekiko 
koherentzia ez galtzearren. 

26 Aditzekin integraturik ere ager daiteke, jakina, nozio modalaren adierazpena: dateke, 
behar du, ote/omen da…
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da batzuetan aurrekoekin nahasian, baina azpisail bat da antolatzaileena ha-
lako markatzaileen artean.

Gure ustez, diskurtso-markatzailerik27 lexikalizatu(en)entzat gorde dai-
teke lokailu terminoa (aparteetan perpausondoak bereizi ditugun gisa ber-
tsuan), nahiz diskurtsoa markatze horretan kide izan guztiok.

Didaktikoki ere, egoki dirudi juntagailu/lokailu bereizkuntzak, oinarri-
oinarrizkoa baita esaldien nahiz segmentuen elkarketan. Lokailuak, elemen-
tuok erlazio semantikoz elkarrekin lotu bai, baina ez ditu sintaktikoki junta-
tzen. Horregatik dira bateragarriak, esaldi berean, juntagailua eta lokailua. 
Eta horregatik dugu aukera juntagailurik gabe ere —hots, alborakuntzaz— 
esaldiak elkartu eta, lokailuen bitartez, haien arteko erlazioa (lotura) adieraz-
teko.

Hurrengo atalean ekingo diegu, bada, esaldien gainetiko funtzio diskur-
tsibo hori betetzen duten aparteei.

4. Diskurtso-markatzaileak

Aurreko sailetan ere, maizenik adberbio izanagatik perpausondoak ka-
tegoria morfosintaktikoaren aldetik, garbi geratu da semantikak eta prag-
matikak agintzen dutela horren gainean, eta askotariko kategoria sintakti-
koak balia daitezkeela diskurtsoan perpausondotzat, eta perpausondo batzuk, 
hain zuzen ere, adberbio-kategoria horretan kokatzerik ez dagoen osaera du-
tela, forma finkoak izatea gorabehera: antza, nik uste, beharbada, oro har… 
Aparte delako funtzio informatiboak, bada, askotariko formak baliatzen ditu 
esanahi bereziok zertzeko, eta adjuntu ez eta aparte izate horrek ematen die 
kasuan kasuko esanahi espezializatu hori, are formaz adberbio arrunt dire-
nean: bestela, gainera, ustez…

Hala, bada, morfosintaktikoki edonola osaturiko aparte batek bete le-
zake, berez (teorian behintzat), perpausondo zein lokailu estereotipatuenaren 
lekua, baldin eta haren esanahia parafraseatzeko gai bada:

jakina = bistan da = nabarmen ageri denez
beraz = horren ondorioz = horiek horrela = kontua zertan den ikusita

Bereziki gertatzen da hori mintzagaiaren lekua hartzen duten aparteekin 
(ez ahaztu mintzagaia ere tarteki mota bat dela funtsean): orduan, hala, ho-
rretan, bestela… Ekar dezagun gogora, esate baterako, perpausondo esparru-

27 Perpausondoak, esaldi-markaitzailetzat joko genituzke, eta ez diskurtso-markatzailetzat. 
Esan bezala, terminologia ez da nahi bezain zehatz eta finkatua; hala ere, garbi samar dago per-
pausondo/lokailu (edo operatzaile/konektore) bereizkuntza.
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zehaztaileen azpisaila. Ez dirudi alde handirik dagoenik, erabilera horretan, 
aukera hauen artean:

ekonomikoki
ekonomiari dagokionez
ekonomiaz ari garelarik
ekonomiaren ikuspuntutik

Sinonimiazko erlazioan ere antola daitezke halako aparte asko (forma 
finkokoak nahiz bestelakoak), mintzagaitzat sailkatu zein ez:

(39) Bestela, ekonomikoki, sosen aldetik…

Ez dago beti muga zehatz-zehatzik, bada, aparte (perpausondo zein lo-
kailu) espezializatu edo lexikalizatuaren eta mintzagai nahiz tarteki arrunta-
ren artean. Graduzkoa da kontua, prozesu bizia baita kontzeptuzko esanahitik 
diskurtso-prozesatzezko zentzura lerratzea. Izatekotan, funtzio-espezializa-
zioa eta forma-finkotasuna dira, hain zuzen ere, neurria.28

Hori horrela bada aparte deitu diogun funtzioaren kasuan, askoz ere zai-
lagoa izango da, noski, muga zehatza ezartzea testu-antolatzaile nahiz dis-
kurtso-markatzaile esan ohi zaienen kasuan.

Izan ere, ba ote da, besteak beste, halako funtzio testual edo diskurtsibo-
rik betetzen ez duen mintzagairik (edo mintzagai/galdegai katerik)? Eta pun-
tuazioa, berriz, ez al da testu-antolatzaile nagusietarikoa? Eta, juntagailuak 
juntagailu direla jakinda eta zertarako diren, ba ote da beharrik, zinez, lokai-
luak ez ezik juntagailuak ere testu- zein diskurtso-markatzaile edo -antola-
tzaileen zaku malguaren malguz hondogabe horretan sartzeko?29

Galderon erretorikotasunak iradokitzen duenez, pentsatzekoa da ez ote 
litzatekeen hobe testu-antolatze nahiz diskurtsoaren gorabeherak marka-
tze funtzioaz hitz egitea, eta gero ikustea zeregin horretan parte hartzen du-
ten elementuetatik zein diren espezializatuen edo bereizgarrienak, eta, bere-
ziki, kategoria eta funtzio gramatikal eta informatibo arruntetan katalogatu 
eta azaldu gabe daudenak (hots, kontzeptu-adiera galdu eta prozesatze-adiera 
hartuz diskurtsibizatu direnak).

28 Kasu horretan eta bestetan, honelako zerbait postula liteke adberbioak hor halako esanahia 
hartzeko: ekonomikoki (hitz eginez). Hala, aipaturiko beste aukera esplizituagoen kidekoa litza-
teke hori ere, esanahia enuntziatuari ez baizik enuntziazioari dagokiola adierazten duen eranskina 
isiltzea gorabehera. Antzeko isiltzeak iradoki daitezke beste kasu batzuetarako ere: bestela (ger-
tatuz gero), ((aipaturiko)horrez) gainera…

29 Sartzen hasita, menderagailuak ere sartuak ditu jada ausartenak edo alferrenak; ez baita 
hori ere harritzekoa, zenbaitek ez daki-eta praktikan bereizten, asmoak asmo eta predikuak pre-
diku, sintaxi-kategoria gordinak, informazio-antolaerari dagozkionak eta diskurtso-loturak (ez eta 
diskurtsoak eta hitzaldiak ere, horretara bagoaz).
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Esan ohi da halako antolatzaile edo markatzaileak beste elementu ba-
tzuetatik bereizten dituena esaldiaren mugetatik esaldien arteko erlazioe-
tara pasatzea dela (hots, diskurtsoaren mailakoa izatea), baina gauza bera 
esan daiteke, lokailuez ez ezik, baita anafora zein katafora askori buruz ere 
(halako anafora-kataforen fosiltze modukotik datoz, hain zuzen, lokailu 
asko).

Beraz, juntagailuak, lokailuak, anaforak eta hainbat mintzagai eta aparte-
tarteki eta abar kenduz gero, zer geratuko litzaiguke? Zinez katalogo bereizi 
bat osatzeko adina elementu zehatz bilduko bagenu, aurretik ezarriak dau-
den kategorietan sailka ez litezkeenak, orduan has gintezke pentsatzen bada-
tekeela esapide-kategoria autonomo bat halako izendatze bereizia eskatzen 
duena.30

Halakotzat jo ohi diren kasu guztiak edo gehienak, ordea, aise sar dai-
tezke aurretik aipatu ditugun kategorietan: perpausondoak, lokailuak. Alegia: 
guk hemen aparte deitu diogun funtzio informatiboa betetzen duten elemen-
tuak direla (puntuazioarekin, juntagailuekin, mintzagai-tartekiekin eta aba-
rrekin batera) diskurtsoaren jarioa markatzen eta testuaren haria antolatzen 
duten dena delako zerok.

Kontuak halatsu direla erraz ikus liteke, esate baterako, dabiltzan uga-
rien artetik aukeratu eta geuretu dugun sailkapen honetan (RAE 2009),31 non 
testu- edo diskurtso-funtzio logiko-semantiko jakin batzuk baitira sailak de-
finitzen dituztenak, eta tarteki-izaerako elementuak egokitzen baitira sail 
bakoitzaren adibidetzat (batzuetan, elementu bera sartzen da sail bat baino 
gehiagotan):32

 1. Emendiozkoak eta zehaztapen eta partikularizaziozkoak: gainera, 
bestalde, izan ere, hain zuzen (ere), besteak beste, preseski, partiku-
larzki, batez ere (batik bat, bereziki, nagusiki).

 2. Adbertsatiboak eta kontraargudiozkoak: hala ere (halaz guztiz, haa-
tik, nolanahi [dela] ere), edozein kasutan, ordea, aldiz, berriz, aitzi-
tik.

30 Horrek ez du inola ere ukatzen diskurtso-markatze funtzioa betetzen duten zer guztien az-
terketaren interesa. Diskurtso-markatzaile kategoria edo elementu-zakuaren laxotasun gehiegiak 
dakarren edozerkeria genuke saihestu beharra. Edo elementu espezifiko, ongi definitu batzuk har-
tzen ditugu aztergai, edo, bestela, diskurtsoa bere osotasunean.

31 Kanpoan geratzen dira, gure honetan, elkarrizketa bizian hainbat funtzioa betetzen dituz-
ten solas-markatzaile bereziak: eee, et-et-et, b(u)eno/bon, beinke, enfin, kasik, klaro, kuanto, por-
tzierto, zera…

32 Halako aparteekin egiten diren markatze-antolatze diskurtsibo-testualak, bidenabar 
esanda, ez dira denak esaldien artekoak, hala nola adibideak aurkeztekoak (esate baterako, adi-
bidez), kataforei baitagozkie. Zorionez, juntagailuak-eta zaku berean sartzea ez zaie otu sailka-
pen-egile zuhurrei: hala ere lokailua bai, baina baina juntagailua ez da hor aipatzekoa (nahiz 
sinonimia gertatu, biak adbertsatiboak izanik); kontuak kontu esamoldea bai, baina perpaus kon-
tzesiboak ez (nahiz antzeko ideia adieraz daitekeen halakoekin ere).
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 3. Kontzesiozko esapideak: kontuak kontu, (…) gorabehera (-en des-
pit).

 4. Ondoriozkoak eta ilatiboak: beraz (ondorioz, orduan, hortaz), hala, 
bada.

 5. Azalpenezkoak: alegia (hots, hau da).
 6. Birformulatzaileak: bestela esanda, zehatz(ago)/zehazki(ago)/ar-

giago [esanda].
 7. Adibideak aurkeztekoak: adibidez, esate baterako.
 8. Zuzentzaileak: hobeki/hobeto esanda/esatearren.
 9. Aurreko diskurtso zatia laburbiltzekoak: hitz batean, laburbilduz.
10. Antolatzaileak: lehenik eta behin, hasteko, amaitzeko. [Elkarreki-

koak: batetik… (eta) bestetik; lehenik… bigarrenik… azkenik].
11. Argudioak bermatzekoak: hala (horiek horrela [direla]).
12. Digresiozkoak: bide batez, bidenabar [esanda], parentesi artean 

esanda.
Halako sailkapenak, aise ikusten denez, moldakorrak eta hobegarriak 

dira beti, zabala eta ia hondorik gabea baita eremua.33

Bestalde, aski bistakoa da askotan enuntziazioaren erreferentzia, espli-
zitua batzuetan (esanda); eta orobat nabaria enuntziatuei erreferentzia egi-
ten dieten anaforen eskuhartzea (hori). Kasu batzuetan, aipatu dugun bezala, 
mintzagaiek berezko duten esparru-zehazte funtzioa dago oinarrian, besterik 
gabe (hasteko, lehenik, (alde) batetik).34

Formaz, berriz, adberbioak edo esapide adberbialak izanik ere gehienak, 
bada, esan bezala, bestelakorik ere.

Lehendik iradoki duguna da ondorioa: diskurtso-markatzea esaten zaion 
hori —markatze horren aldaera ugari bezain zehazki sailkagaitzak gora-
behera— funtzio (semantiko-pragmatiko, informatibo) bat da, berezia fun-
tzio gisa baina diskurtsoko elementu arrunt askoz baliatzen dena. Bakanak 
dira, beraz, diskurtso-markatzaile peto-petoak, hots, beti eta soilik halakotzat 
erabiltzen direnak.35

33 Beste sailkapen ondo arrazoitu bat: Cristina Fuentes Rodríguez (2010: 14-15). (Ez nahas 
operatzaile (diskurtsibo) horiek operatzaile sintaktikoekin).

34 Delako esparru-zehazte hori adierarik zabalenean hartzen bada, sintagmarik arruntenez 
osaturiko tartekiak ere jo daitezke, gutxi-asko, esparru zehaztailetzat: Tripa-festa horri, Bizkai 
aldean / toki batzuetan, txarriboda izen bitxia ematen diote.

35 Interneten kontsulta daiteke gaztelaniazkoen beste hiztegi bat: Antonio Briz, Diccionario 
de partículas discursivas del español (http://textodigital.com/P/DDPD/). Kasu horretan, bereizi 
gabe datoz zerrendan konektoreak eta operatzaileak (partícula bakoitzaren erabilerak definizitzen 
du bere izaera), baina zorrotza da markatzaileok zerrendan sartzeko irizpidea (esate baterako, ad-
berbioak ez dira sartzen, non eta erabilera diskurtsiboa duten soilik).
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Martutenetik gramatikaren lurraldera joan-etorria

Patxi Goenaga
Euskaltzaindia

Laburpena
Lan honetan, Saizarbitoriaren azken nobelaren irakurketatik abiatu, eta 
darabilen hizkeraz zenbait gogoeta egiten da, bereziki osagai ordenari bu-
ruzkoak. Irakurketaren zailtasunaren gakoetako bat hitz hurrenkeran eta 
darabilen puntuazioan datzala erakusten da lehenbizi. Euskal literaturak 
eta gramatikak nahitaez izan behar duten elkartasunaz gogoeta egiten da 
ondoren. Idazleak eta irakurleak gramatikaren beharra du eta honek idaz-
le-irakurleena. Azkenean, gogoeta bat egiten da gure literatur lanen itzul-
penen haritik.

1. Saizarbitoriaren Martutene

Bospasei egun behar omen dira, horretara jarrita, Saizarbitoriaren (2012) 
azken nobela irakurtzeko. Hala zioen Joxean Agirrek Garan (2012-04-15). 
Honako hau ere bazioen: «Eta esperientzia hain da bortitza, hain gora era-
maten du irakurlea tarteka, non zorabio puntu batekin hartu behar baitu gero 
lurra». Nik ere zorabio puntu bat sentitu nuen, baina astebete baino gehiago 
behar izan nuen dena irakurtzeko. Beharbada, ez nintzen erabat ‘horretara ja-
rri’. Baina batari eta besteari galdetzen nien Martutenez, eta batzuek, literatur 
kritiko entzutetsuren bat barne, oso ona zela. Aurkitu nuen bertan behera utzi 
zuela aitortzen zidanik ere. Eta irakurtzeko trabarik izan ote zuten galdetu eta 
batzuek ezetz erantzuten zidatenenean, nire miresmena areagotu egiten zen. 
Gauzak horrela, arazoa neu izan nintekeela ere pentsatu nuen. Adinaren kon-
tuak, beharbada. Holako burutazioak izaten nituen nobela eskuartean nuen 
bakoitzean. Ez nengoen, hala ere, prest liburua apalean utzi eta beste zerbaiti 
ekiteko. Amaitu nahi nuen kosta ala kosta, buru-estimu hutsez baldin bazen 
ere. Batzuetan abaila hartzen nuen eta dena ondo zihoala uste nuenean, sor-
tzen zitzaidan oztoporen bat, berriz ere testuan atzera egin, eta irakurri be-
rri nuena bigarren aldiz irakurtzera behartzen ninduena. Horrela ibili nintzen 
testuan zehar, gora eta behera. Metodo eskasa liburuaz gozatzeko, nire asmoa 
hori bazen ere. Testuak bazuen zerbait, traba egiten zidana, lehen kapitulue-
tan batez ere. Eta hasieran bertan liburu mardula zail egiten bazaizu, albora 
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uzteko tentaldia izugarria izan daiteke. Zorionez, Saizarbitoriaren aurreko la-
nen oroitzapen gozoa gordetzen nuen eta, horri esker, tentaldiak uxatu eta li-
burua amaitu nuen. Pixka bat sufriaraziarren, ederra. Nobela handia, eta ez 
bakarrik orrialde kopuruz. Gusturago ibili nintzen, hala ere, Hamaika pauso 
nobela bikainean, adibidez.

Baina zer du Martutenek, ni bezalako irakurle soil bati hainbesteko traba 
sortzeko? Zerk egiten du hain irakurgaitz hainbat pasartetan, beste askotan 
arazorik gabe doan testua?

Egileak berak ematen digu arrastoren bat. Solasaldi batean (Argia, 2012-
09-02), esaterako, kazetariak elkarrizketa gehienak zehar estiloan eman di-
tuela gogorarazten dio. Zuzeneko elkarrizketak ‘jendeak maite dituela irudi-
tzen zait, baina nik ez’ dio. Irakurleari asko laguntzen diola jakin arren, oso 
artifiziala iruditzen zaiola, dialogo bat gutxitan jaso baitaiteke ondo, modu 
zuzenean.

Bi kontu iradokitzen ditu erantzun honek: batetik, estiloak, hizkuntzak, 
eta, beraz, gramatikak, biziki arduratzen duela egilea, eta bestetik, testua zai-
lagoa gertatuta ere, idazleak bere gustuak badituela eta askatasun osoz idaz-
ten saiatu nahi duela.

Beste elkarrizketa batean ere (Administrazioa euskaraz, 2012-uztaila), 
Miel Angel Elustondok aipatzen dizkio osatzen dituen esaldi luzeak: hasi 
esaldia, «eta ezin punturik jarri, dozena erdi ilara beherago ez bada. Esaldia 
hasi, koma, perpausa, koma, segi, koma, «zeinetan» bat hemen, eta, halako-
ren batean puntua!». Erantzuna, kosta egiten zaiola puntua jartzea, ez dakiela 
zergatik, oso berea dela hori, ezin duela horren kontra borrokatu, horrek ira-
kurketa zaildu egiten badu ere. Eta honela borobiltzen du esaldia: «Hizkun-
tzalari batek, lexikologoak beharbada, nik idatzi dudana irakurri eta esango 
luke zer edo zer».

Bestalde, elkarrizketa berean aitortzen du hamar urte lanean jardun ondo-
ren, azkenerako, aspertu ere egin zela. Baina atera da, «akats askorekin atera 
ere» dio. Ez digu esaten zein. Ez zuela hain azkar atera behar, baina beste 
urte bat joango ote zitzaion beldur zela.

2.  Hitz ordena eta perpaus osagarriak zehar estiloan: muga arazoak

Puntua jartzea kostatzen omen zaio. Komak ere, hola-hola dabiltzala 
esango nuke, irakurleari, ondo jarritako koma batek falta den batek baino 
gehiago laguntzen dion arren. Esaldien (edo perpaus lokabeen) arteko 
mugak bereizten dituena puntua baldin bada, Garziak (2014a) dioen be-
zala, nobela honetan sei-zortzi lerroko perpaus lokabeak aurkitzea ez da 
zaila. Baina, horrela, perpaus bakoitzaren osagaiak nola josiak dauden as-
matzea ere ez da erraza gertatzen, hurrenkera eta puntuazio sistema ongi 
zaindu ezean. Eta holako kasuak badira testuan, eta ez gutxi. Estilo zuzena 
ahozko jardunaren ezaugarritzat eman ohi da (Makazaga 2008: 548), eta 
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hau argiago eta ulerterrazago izanik ere, zehar estiloaren hautua egin du 
idazleak. Eta ondorioz, esaldi korapilatuegiak eskaintzen zaizkigu, mataza 
nahasiak, askatzen zailak. Gaiaren arabera, testu bat oso konplexua izan 
daiteke, baina trinkotu beharraren beharraz, korapilo askagaitzak osatzea, 
liburuaren hasiera-hasieran, 21. orrialdean, gertatzen den bezala, adibide 
bat jartzearren, ez da oso gomendagarria. Azkenean atera ezinean gera 
daiteke irakurlea, gurdia lokatza artean bezala. Eta ni, irakurle soil hau, 
testuan trabatua aurkitu naiz behin baino gehiagotan. Eta susmoa dut hitz 
hurrenkeran trabatu naizela, hau izan dela irakurketa hain aldatz gora egin 
didana. Eta hurrenkerarekin batera, maiz, puntuazio markak, esaldiaren 
bide seinale modura lan egin behar luketenak, edo falta dira edo ez daude 
egoki jarriak.

Euskararen hitz ordenaz mintzatzean, galdegaiaz eta mintzagaiaz hitz 
egin da batez ere (Altube 1929; Mitxelena 1978, 1981; Hidalgo 2002 …) 
Oraingoan, aita batek bi seme zituen/aita batek zituen bi seme moduko au-
kerez ez gara ariko, zehar estiloaren ikur izan daitezkeen perpaus osagarriez 
baizik.

Perpaus osagarriak, gainerako objektuak bezala, aditz gobernatzailearen 
ezkerretara nahiz eskuinetara koka daitezke:

(1) a. [P0 … [P osagarria X Y Z aditza + -(E)LA ] aditz nagusia …]
 b. [P0 … aditz nagusia [P osagarria X Y Z aditza + -(E)LA ]]

Baina holakoetan, perpaus bakunetan ez bezala, (1b)ko egitura konple-
xuak dira erabilienak, aditz nagusia ezker aldean dutenak. Altubek ere horixe 
aitortzen du, gustukoa ez izan arren:1

Hay que reconocer que tratándose de oraciones con miembro inquirido 
largo y complejo, aun en el lenguaje hablado se infringe con frecuencia la re-
gla establecida cuando el verbo de la oración expresa ideas tales como decir, 
contestar, etc.; así es muy frecuente oir frases como las siguientes:

a) Amak esan dit «biyar lan asko daukala eta ezin etorri al izango dala».

(…) La construcción correcta, aunque no la más usual, sería (…) como 
sigue:

aa)  «Biyar lan asko daukala ta ezin etorri izango dala» esan dit amak. 
(Altube 1929: 11)

Eta (1b)koak badira erabilienak, pentsatzekoa da prozesatzen errazenak 
direlako dela, Altube gorabehera (ik. Fernández & Ortiz de Urbina 2007: 249 

1 Beatriz Fernándezek ohar batean gogorarazten didanez, SOV hizkuntzatzat jotzen ditugun 
askotan astunak diren osagaiak (eta perpaus osagarriak astunak izateko jaioak dira) eskumatara 
lerratzen dira. Ez da euskararen bitxikeria bat, hortaz. 
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eta hurr.). Adibidez, perpaus osagarriak bata bestearen barnean behin eta be-
rriz eskuinaldean txerta daitezke debeku handiegirik gabe. Zehar estilorako 
oso egokiak:

(2) [0 Plan aldaketari buruz jakinarazi dio [1 Urrutikoetxeak deitu duela 
[2 jakinarazteko [3 prest dagoela [4 laguntza bidezko ugalketari bu-
ruzko programaz hitz egiteko]]]]]… (M 595)

Dena dela, (1a)ko hurrenkeraren araberakoak ere badira nobelan, eta ez 
gutxi:

(3) [0 [1 [2 Lynn guztiak sorginak direla] pentsatuko duela] esan du]. (M 160)

(1a)ko eta (3)ko hurrenkera honetan, ordea, bi kasu bereizi beharko ge-
nituzke: perpaus osagarriko adizkia perpausaren azkenean ematen denekoa, 
perpausaren mugan bertan, (4a), eta adizki hori gainerako osagaien artean 
tartekatua ageri denekoa, (4b). Perpaus osagarriaren barne-hurrenkera per-
paus bakunetan duguna bezalakoxea, hortaz:

(4) a.  [P0… [P osagarria X – Y – Z + adizkia -(E)LA/-(E)N ] adizki nagu-
sia...] (= (1a))

 b.  ?[P0 … [P osagarria X + adizkia -(E)LA/-(E)N + – Y – Z ] adizki na-
gusia...]

Adibidez:

(5) a.  [Lurrez, itsasoz eta airez ederki komunikatuak daudela] esan du 
Martinek.

 b.  ?[ederki komunikatuak daudela lurrez, itsasoz eta airez] esan du 
Martinek.

Hurrenkera bata edo bestea hautatzeak, ordea, ondorioak ditu: (5a) ego-
kitzat jo dugu, idatzian ere. (5b) baino egokiagotzat behintzat bai. Azken ho-
nek, izan ere, perpausen arteko muga ez dauka behar bezala zehaztua. Hala 
ere, adibide hau ia bere horretan ageri da gure nobelan:

(5’) Ederki komunikatuak daudela lurrez, itsasoz eta airez ia esan du … 
(M 22)

Hemen, gainera, ‘ia’ hori ez dakigu perpaus nagusiko osagai den ala per-
paus osagarrikoa. Itzulpenak argitzen du ez dela perpaus nagusikoa: «Esta-
mos comunicados prácticamente por tierra, mar y aire, ha dicho…». Garbi 
dago, hortaz, muga arazo hori zein den.
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Perpausen arteko mugak markatu behar badira, ez da komeni perpaus 
osagarriko osagaiak perpaus txertatuko adizkiaz harago eramatea. Holakoak, 
hala ere, ahozkoan maiz gertatzen dira, eta gure nobelan ere bai.

Ezezko osagarrietan ere arazoak izan daitezke, ezeztapenaren eraginez 
adizki jokatua ezkerrean eta partizipioa eskuinaldean uzten badugu. Perpau-
saren muga, berez, -(E)LA menderagailuak ezartzen baitu:

(6) a. Ez duela trabarik egiten erantzun dio. (M 112)
 b. Erantzun dio ez duela trabarik egiten.

Biak ohikoak dira, honako hau baino ohikoagoak, nolanahi ere:

(7) Trabarik egiten ez duela erantzun dio.

Baina perpaus osagarria zenbat eta txertatuago egon, (7)ko hurrenkera 
ere izan dezakegu, (8)n erakusten den bezala:

(8) [[Trabarik egiten ez duela] erantzun dion] neska… / b. ?[[Trabarik 
ez duela egiten] erantzun dion] neska…

Nolanahi ere, perpaus osagarrietan askatasun handia du hiztunak, erla-
tiboetan ez bezalakoa: *trabarik ez duen egiten neska vs. trabarik egiten ez 
duen neska. Baldintzazkoetan ere askatasuna dago bietara jokatzeko: traba-
rik egiten ez badu, trabarik ez badu egiten. Nolanahi ere, ezezkako perpau-
sak gorabehera, perpaus txertatuetan aditza azkenerako uzteko joera ikusten 
da maiz. (ik. Alberdi & Sarasola 2001: 40-43)

Hala ere, ahozko hizkeran onargarritzat eman ohi dira holakoak, adizkia 
azkenerako utzi ez arren. Perpaus osagarriaren eta nagusiaren artean eten bat 
egiten da eta eten hori berori da muga markatzailea. Betiko kontua, alegia: 
entonazioa dela bide, ahozkoan egin daitezkeen eta egiten diren bereizketak 
islatzea zailago gertatzen da idatzian. Adibidez, honako perpaus hau zuzena 
da baldin eta muga markatzeko bidea ematen badu.

(9) Klasikoak balio segurua direla eta horregatik nahiago dituela berak 
ere / esan du.

(9)ko adibidean marra bidez irudikatu dugu eten hori. Idatzian markatzea 
zailago da, koma bidez edo ez bada. Horixe da nobelan egiten dena, hain zuzen:

(9’) Klasikoak balio segurua direla eta horregatik nahiago dituela berak 
ere, esan du berriro gaztelania erabiliz. (M 104)

Nolanahi ere, holako esamoldeek zarata sor dezakete. Esaterako, (9’)ko 
berak ere osagaia, komarik ezean, izan zitekeen perpaus nagusiko osagai ere: 
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berak ere esan du, alegia. Koma lagun harturik gaindi daiteke oztopoa. Eta, 
bide batez, berak ere sintagmak, koma eta guzti tartekatuta, etena islatua uz-
ten du. Beste batzuetan, ordea, ez da holakorik gertatzen.2 Nobelan holakoak 
komarik gabe maiz agertzen dira.3 Adibidez:

(10) a. Lynni halaxe aitortu diola oraindik orain erantzun du. (M 580)
 b.  Gaztelaniaz esan dio oraingoan, besteak kontsulta baino atsegi-

nago zaiola ebakuntzagela aitortzen dionean (M 59)
 c.  Eta berak ere hobe lukeela hainbeste gozo jatetik abstenituko 

balitz esan dio Kepari. (M 267)

Baina holakoetan koma jartzearen kontrakoak ere badira.4 Hobe, omen, 
hitz ordena aldatzea. Izan ere, aditz nagusia ezkerrean emanez gero, adibi-
dez, ez legoke inolako problemarik. (10)eko adibideak askoz garbiagoak li-
rateke beste hurrenkera batean. Hots:

(10’) a. Erantzun du halaxe aitortu diola Lynni oraindik orain.
 b.  Gaztelaniaz esan dio oraingoan, besteak aitortzen dionean kon-

tsulta baino atseginago zaiola ebakuntzagela.
 c.  Eta Kepari esan dio berak ere hobe lukeela hainbeste gozo jate-

tik abstenituko balitz.

Kontua arretaz aztertzekoa da, baina hurrenkera batzuek ulergarritasu-
naren alde egiten dute eta beste batzuk, berriz, oztopo izan daitezke. Gra-
matikaltasunaz edo gramatikaltasun ezaz hitz egitea agian asko da, baina 
argi dago formula batzuk besteak baino egokiagoak direla. Izan ere, gra-
matikaz harago, hurrenkera batzuk beste batzuk baino errazago proze-
satzen dira. Argi dago, halaber, formula batzuek ahozkoan arazorik ez 
dutela, baina ez direla idatzira zeharo egokitzen bere horretan. Perpaus 
osagarriak zehar estiloko zerbait dira, noski. Beraz, zehar estiloaz baliatu 
nahi izanez gero, eta hurrenkera bat baino gehiago badira eta horietako 
batek debeku handiagoak ezartzen baditu, idazleak kontuan hartu beharko 
ditu debekuok.

Eta perpaus osagarriez eta muga arazoez ari garelarik, ezin utzi aipatu 
gabe ezen lokailua. Gaur zenbaitek, garai bateko gramatikarien debeku guz-

2 Ildo beretik, honako ordain hauek ere asma zitezkeen, argiagoak:
(i)  Klasikoak balio segurua direla eta horregatik nahiago dituela berak ere. Hala / hori esan 

du berriro gaztelania erabiliz.
3 Honela dio Garziak (1997: 225): «bi perpausen aditzak aski segidan ez badoaz, oso posizio 

nahasgarrian gertatzen dira bataren zein bestearen tarteko sintagmak».
4 Garziak, adibidez, ez du maite sintaxiaren edo hitz hurrenkeraren bidez konpon daitezkeen 

arazoak koma faltsuz konpontzea (Garzia 1997: 214, 222).
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tiei aurre eginez, lokailu honen erabilera aldarrikatzen dute. Ahozko hizkeran 
ere bizirik dago. Martutenen ez da ageri. Hala ere, erosoa izan liteke, ondo-
ren zer perpaus mota datorren iragartzen baitigu eta, horrenbestez, mendeko 
perpausaren muga non hasten den esaten (Alberdi & Sarasola 2001: 31-32; 
Garzia 1997: 235; Euskaltzaindia 1999: 62-65):

(11) Jakin behar duzue ezen, nolakoa den bizitza, halakoa izan ohi dela 
heriotza.

Baina ezen -(e)la menderagailuarekin batera erabiltzekoa da, eta, horren-
bestez, -(e)la-dun osagarria hautatzen duen aditz gobernatzailea izan behar 
du ezkerrean. Aditza, eta ezkerrean. Izan ere, bada ezen bidezko perpaus osa-
garria aditz baten gobernupekoa izan beharrean izen baten gobernupekoa 
izatea zilegitzat ematea aldarrikatzen duenik.5 Garai batean ezen-en erabilera 
gaitzetsia eta ia erabat baztertua izateak, ordea, ez digu eskubiderik ematen 
lokailu edo menderagailu honi zor ez zaion lekua egitea. Mendeku handiegia 
litzateke. Uste dut euskal prosaren osotasuna ez dela asmakerietatik etorriko. 
Hizkuntza bakoitzak bere bideak ditu, baita birsortzeko edo birjaiotzeko ere, 
baina hau ez.

Eta behin perpaus osagarriez ari garela, bada beste arazo (?) bat, oso gu-
txitan aipatzen dena. Osagarritzat perpausa har dezaketen izenak aipatu di-
tugu arestian. Euskaldun askoren aburuz, ordea, osagarria galderazkoa de-
nean onartezinak gertatzen dira egitura hauek. (ik. Euskaltzaindia 1999: 
153-155). Hona hemen, hala ere, Martuteneko adibide hau:

(12) Martinek (…) esku bat pausatu du Juliarenaren gainean esate-
rakoan, irribarretsu, edonola ere bizi litekeela zer ote den lehenda-
bizi, esnea ala tea zalantzarekin,… (M 32)

Galderazko osagarriarenaz gainera, perpaus honek badu beste arazo bat 
ere, lan honetan hizpide izan dugun osagai-hurrenkerarekin zerikusia duena, 
perpaus osagarriko adizkia ez baita perpausaren muturrean ageri -[zer ote 
den lehendabizi, esnea ala tea] zalantzarekin), eta benetan, bitxia gertatzen 
da. Euskaldunok holako egituren aurrean geure zalantzak baditugu ere, Eus-

5 Ezen bidezko perpaus osagarriak aditz baten gobernupekoa da, ez izen batena, adibidez. 
Horregatik, biziki harrigarri egiten da, euskara batuaren bigarren jaiotza (Amuriza 2010) aldarri-
katuz ezenen erabilera-esparrua zabaltzeko egiten den zenbait proposamen (Amuriza 2012: 116-
125). Adibide gisa, honako hau eskaintzen digu bertsolariak:

(i)  Margolariak ez zuen gure interpretazioa gaitzitu, baldintzagaz ezen «On Kixote buonarro-
tiar bat» ikus genezan. (118 or.)

Holako proposamenekin ez dakit zer konpondu nahi den: ‘con la condición de que viéramos 
xx’ itzultzeko moduak badira, baina hori ez da.
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kaltzaindiaren gramatikak aitortzen duen bezala, (9)ko esaldia euskaldun gu-
txik onetsiko lukete, idatzian behintzat. Ulertu ere, nekez.

3. Ariketa bat, ordena ezarri nahian

Hemen harrotu ditugun arazo(txo)ak, funtsean, hitz ordenari eta puntua-
zio ikurrei dagozkie. Orain arte liburuan zehar han-hemenka jaso ditugun 
adibideez gainera, askoz gehiago ere jar litezke, baina pare batekin kon-
formatuko gara. Ezkerrean, jatorrizko testu zatia emango da bere horretan. 
Eskuinaldean, berriz, ordain egokiagoa (ez, beharbada, egokiena) emateko 
saio bat egingo da. Proposatzen diren aldaketak hitz ordenari, puntuazioari 
eta perpausak eta hauen osagaiak zedarritzeari dagozkio. Zenbaki bidez eta 
azpimarraz ematen da aldaketen berri. Nolabaiteko ariketa gisa eskaintzen 
ditut adibideok, aurreko lerroetan esandakoak egiaztatzeko edo. Obra bikai-
nek, puntu eztabaidagarriak edo, nahi bada, akatsak edo desegokitasunak 
izan arren, hizkuntzaren bideak zabaltzen lagun diezagukete. Honek gra-
matikari batentzat badu garrantzia, zeren nobela eder bat irakurgai hartzen 
denean, gozatzeko hartzen da, ez akatsak bilatzeko, baina irakurketan oz-
toporik izan ez balitz, ez genukeen orain ariketa hau egiten jardungo. Ozto-
poetatik ere ondorio baliotsuak atera daitezke. Gramatikariak ere atera di-
tzake.

Hona hemen goian iragarritako adibide parea:

(13) a. Baina kezkak ez du funtsik. Uste 
osoa duela1 hegazkinean Harrod-
seko poltsa emanez patua bal-
dintzatu zion emakumeak berea 
ere erabaki zuela hagitz ekintza 
sinple harekin esan dio2 isilune 
luze baten ondoren,3 eta lasai-
tua hartu Abaituak, baina4 gaizki 
pentsatu izanaren errudun sen-
timendua datorkio atzera. Zer-
tatik ateratzen duen uste hori5 
galdetuta6 bihozkada bat dela 
erantzun du. Atzenekoz begiz-
tatu zuenean7 larri zegoela iru-
ditu omen zitzaion. Halaxe dio, 
eta8 bera aringailua zanpaka9 
tontakeriak esateari utzita10 joan 
dadin. (84 or.)

b. Baina kezkak ez du funtsik. Isi-
lune luze baten ondoren,3 esan 
dio2 uste osoa duela,1 hegazki-
nean Harrodseko poltsa ema-
nez patua baldintzatu zion ema-
kumeak berea ere erabaki zuela 
hagitz ekintza sinple harekin, 
eta lasaitua hartu (du) Abaituak. 
Baina4 gaizki pentsatu izanaren 
errudun sentimendua datorkio 
atzera. Uste hori5 zertatik atera-
tzen duen galdetuta,6 bihozkada 
bat dela erantzun du. Atzene-
koz begiztatu zuenean,7 larri ze-
goela iruditu omen zitzaion. Ha-
laxe dio. Eta8 bera aringailua 
zanpaka,9 tontakeriak esateari 
utzita,10 joan dadin.
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(14) a. Edanezina da kafea. Zertan ote 
dagoen1 kafe bertsuak erabiliz, 
kolonbiarrak jeneralean, eta ma-
kina berak, italiarrak, gure ta-
bernetan ematen duten kafeak 
ez duen zerikusirik Italian zerbi-
tzatzen denarekin galdetzen dio 
bere buruari.2 (73. or.)

b. Edanezina da kafea. Bere bu-
ruari galdetzen dio2 zertan ote 
dagoen, kafe bertsuak erabi-
liz, kolonbiarrak jeneralean, eta 
makina berak, italiarrak, gure 
tabernetan ematen duten kafeak 
eta Italian zerbitzatzen denak 
hain zerikusi gutxi izatea.

Egileak berak aitortzen du akatsak asko direla nobelan. Edizio problema 
baten aurrean gaudela esango nuke.6 Nolanahi ere, aipatu ditugun desegoki-
tasunek eta zailtasunek balio dezakete arazoak non daudekeen erakusteko, 
eta bideak, berriak nahiz ahaztuxeak geneuzkanak, nondik joan daitezkeen 
markatzeko, zeharka bederen. Gure ibilbidean lagun izan dugun nobela ho-
nek eta beste hainbat lan bikainek, ongi erakusten ahal digute non dauden oz-
topoak, non dauden oteak, non zuloak, sasiak eta sastrakak. Altube, onerako 
nahiz txarrerako hainbat bider aipatua izan den gure gramatikaria, zuzen ze-
bilen honako hau idatzi zuenean:

Estas dificultades y otras análogas que se presentan a los escritores en to-
dos los idiomas, son sorteadas y vencidas con relativa facilidad por los litera-
tos dotados de esa perspicacia y disposición naturales, necesarias en todas las 
artes para suplir en cada momento lo que es imposible prever en los tratados 
o estudios teóricos. (Altube 1929: 21)

Ausardia handiegia litzateke, jakina, gure idazle handienei lezioak ema-
ten hastea neure aldetik. Baina zilegi izango ahal dut, hari honi jarraituz eta 
nere kasa jardun beharrean, Pinker-ek bere liburu bikainean, apal-apal luza-
tzen digun aholkua:

Hizkuntzaren erabileran aldatzea gehien merezi duten aldeak prosa ida-
tziaren argitasuna eta estiloa dira. Azalpenezko testuetan, bere jatorrizko di-
seinu biologikoan helburu zituenak baino askoz ere konplexuagoak diren 
pentsamendu-kateak adierazi behar ditu hizkuntzak. Epe laburreko memoria 
eta plangintzaren murriztapenek eraginiko hutsak, elkarrizketan ohargaitzak 
diren arren, ez dira horren onargarriak lasaitasun handiagoz irakurriko den 
orrialde batera eramaten direnean. Gainera, elkarrizketa bateko solaskideak 
ez bezala, irakurleak eta idazleak oso gutxitan partekatzen dute hizkuntza 
ulergarri egiten duen inguru komunikatiboaren ezagutza, adierazten ez diren 
premisak interpolatzea ahalbidetzen duena. (…) ongi idazteko giltzarri bat 

6 Elustondoren elkarrizketan, nobelaren ‘lehen irakurlea’ izan omen zen Koldo Izagirreri bu-
ruz hau esaten da: «Errespetu handia diot Koldori. Oso eskuzabala izan da. Ez dago ados ez nire 
hizkuntzarekin, ez bertan esaten diren gauza askorekin ere». Gara-ko elkarrizketan, berriz: «Eus-
kara orraztu egiten digutela esan ohi dugu, baina batzuetan permanentea ere egiten digute. Kol-
dok asko daki eta asko ikasi dut lankidetza horretan». Esango nuke Saizarbitoriak permanentea ez 
duela atsegin, baina aurkeztu digun testuak behar zukeen zerbait. Dena dela, niri ere ez zait gus-
tatu egin bide dioten permanente hori. Ez da aski behintzat.
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hutsala izanagatik ere denen ezaguna, idatzirikoa behin eta berriz berrikus-
tea da. Idazle onek bitik hogeira zirriborro berridazten dituzte lan bat argitara 
eman aurretik… (Pinker 1994: 437).

4. Itzulpenez azken gogoetatxoa

Martutenerekin borrokan ari nintzenean ezin nuen burutik kendu nola-
koa izango ote zen gaztelaniazko itzulpena. Euskarazkoa bezain aldapatsua 
izango ote da?, nioen neure artean. Liburuaren promozioa zela eta, honela 
mintzo zitzaigun egilea:

Ez dakit zer egin gaztelerazko itzulpenarekin, egin edo ez egin. Eta atze-
rrian, noski, Martutene-rik gabe pasatu beharko dute. (…) Gazteleraz irudika 
ditzaket irakurleak nobela hau irakurtzen, baina hortik kanpo inork ere ez. 
Oso arraroa beharko luke alemaniar batek nire nobela irakurri nahi izateko. 
(Gara 2012-04-15)

Baina azkenean gaztelerazko itzulpena ere argitara da, dotore askoa, gai-
nera. Itzulpenen aldeko naiz, eta ez gaztelaniazkoena soilik. Baina kezka bat 
dut honekin. Izan ere, badut errezeloa irakurle euskaldunari, eta are euska-
raz irakurtzeko zaletasuna duenari, jatorrizko testua itzulpena baino zailago 
ez ote zaion egiten. Hala izanez gero, gerta liteke euskal irakurle potentzia-
lak ere gaztelaniara jotzea. Ez dakit ‘gazteleraz irudika ditzakeen irakurleak̕ 
hauek diren. Dena dela, jatorrizko testua kontu eta maina handienaz tratatu 
beharko litzateke, itzulpena bezain ongi, gutxienez. Permanentea nahiz bu-
ru-arras moztea behar bada ere. Ezinbestekoa da hori, irakurleak irabazi nahi 
baditugu eta ez, uxatu. Eta hor, idazlearena da erantzukizun nagusia, eta edi-
toreena, zuzentzaileena eta abarrena. Nire arrenkura hau adierazi gabe gel-
ditu ezin eta oraingoan ere adibide bat jarriko dut, non euskarazko testua be-
netan korapilatsua den, erdal itzulpena ez bezala:

(15) a. Txundigarria egin zaio Juliari 
«Bere bizitzako gaurik zoraga-
rrienaren» kontakizuna Sagas-
tizabal existitzen den egiazta-
penarekin hastea, jakinarazteko 
ume bat izan duela bere lehen-
gusu etxejaun berriak antza de-
nez Argi izena duen perutar txi-
kiarekin, eta umeari Peru jarriko 
diotela izena, suposatzen du 
nahasmendu horregatik ez dela 
garaiz konturatu, Lynnek nahiko 
lukeen bezala, zeinen «zoraga-
rria eta magical» den izenaren 
adiera bikoitza… (M 573)

b. Le resulta desconcertante a Ju-
lia que el relato de la noche más 
extraordinaria de su vida em-
piece con la confirmación de que 
Sagastizabal existe y la noticia 
de que su joven primo, el nuevo 
«etxeko-jaun» y su peruanita, que 
por lo visto se llama Argi, hayan 
tenido un crío al que llamarán 
Peru, y es por ese desconcierto, 
supone, por lo que no acierta a 
reparar a tiempo, como sin duda 
le habría gustado a Lynn, en lo 
«maravillosa» que resulta la do-
ble acepción del nombre.
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Adibide honen jarraian datorren esaldi luzea ere bihurria eta ulergaitza 
egiten da.

5. Ondorio gisa

Gozamen hutsez irakurri gogo nuen Martutene. Baina gozoa nahi nuen 
irakurketa horrek eraman nau niretzat gozoa den euskal gramatikaren arlo 
batez ere gogoeta egitera, perpaus atalen hurrenkeraz eta osagaien artean ko-
katu behar/ahal diren puntuazio ikurrez hain zuzen. Denak ere, itxuraz gai 
xumeak izan arren, tentu handiz eta patxadaz tratatu beharreko gaiak. Lan-
txo honen asmoa ez zen akats bila aritzea, baizik eta irakurketan aurkitu-
tako zailtasunen arrazoia bilatzea. Eta honekin lotuta, bere buruari ezarritako 
erronkari idazleak nola erantzun dion aztertzea, testuaren irakurgaiztasuna 
zeri zor zaion jakite aldera. Zehar-estiloan leku berezia duten perpaus osaga-
rrietan ezarri ditugu begiak, eta idazleak eskaintzen dituen zenbait irtenbide 
aztertu ditugu, batzuk egokiak, beste batzuk arazotsuagoak. Baina horrek 
esan nahi duena da hizkuntza landu egin behar dela eta eginkizun horretan 
ari direnen artean lankidetza sustatu. Euskaraz gaur adina idazle eta lan ez 
da sekula izan. Horien arrimura, badira hor zehar estilo liburuak, estilo zuze-
nari buruzko proposamenak eta saiakerak, badira gramatikak, lehengoak eta 
oraingoak, tesiak, era askotako ikerlanak, hiztegiak, corpusak… Gaur arte 
sekula izan ez ditugun tresnak ditugu eskura, eztabaidagai eta ikasgai. Ho-
riek behar bezala balia ditzakegu, modu kritikoan aztertuz, euskal prosa abe-
ratsagoa, adierazkorragoa eta unean uneko premiei egokituagoa gauzatuz 
joateko. Erronka ikaragarria. Hizkuntza aztergai dutenei (gramatikari, ira-
kasle, hiztegigile…) egiten den euskarari adi egotea eskatu behar zaie. Idaz-
leei, itzultzaileei eta abarrei ere, hizkuntzaren ezagutza egokia eta ahalik eta 
sakonena eska dakieke. Euskararen etxea eraikitzea euskaldun guztion egin-
kizuna da, azken batean.
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La expresión espacial 
y la referencia a las partes del cuerpo en wixárika
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Resumen
El wixárika o huichol comparte con las lenguas mesoamericanas la im-
portancia de la expresión espacial, pero es atípico como lengua del área 
en algunos aspectos: 1. Los términos de partes del cuerpo funcionan, 
pero de manera limitada, como fuente para la formación de expresiones 
de lugar. 2. Algunos prefijos verbales forman esquemas espaciales gene-
rales que se utilizan para hacer referencia a las partes del cuerpo, a ob-
jetos materiales y al entorno geográfico. Las cuestiones planteadas por 
MacLaury (1989) y Levinson (1994) acerca de la manera en que los tér-
minos de partes del cuerpo se extienden a los objetos y a la expresión de 
relaciones espaciales en estas lenguas no es la más importante en wixá-
rika. La cuestión más interesante, en esta lengua, es de qué manera se 
aplican los esquemas espaciales generales del verbo al hacer referencia a 
las partes del cuerpo.

0. Introducción*

El wixárika o huichol (yutoazteca)1 es una lengua polisintética con pro-
cesos de incorporación altamente productivos (Iturrioz 2001), un orden de 
constituyentes oracionales SOV y posposiciones. En la expresión espa-
cial, el verbo desempeña un papel importante. El siguiente ejemplo, cons-
trucción de uso cotidiano, muestra la complejidad de la morfología en el 
verbo:2

* Una versión de este trabajo se presentó en el encuentro Meronimia en las lenguas: lexicali-
zación, semántica y morfosintaxis en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM 
el 28 de septiembre de 2013.

1 Se habla principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, México y cuenta con alrededor 
de 45,000 hablantes. 

2 Esta es una expresión que una mujer dirige a su hija de 5 años. 
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(1) Tita pe-ti-he-wa-ye-wena.3
 qué 2SG.SUJ-PREG-NEXP-CAV-ͽ-untar
 ‘¿Qué traes en la boca?’ (en el interior)

Como es usual en las lenguas en general (Svorou 1994), ésta presenta 
términos de partes del cuerpo que se extienden a la expresión de partes de 
objetos, como en mexa ʔiika-té-ya (pata-PL-3: POS) ‘las patas de la mesa’. 
Es conocido que los términos para las partes del cuerpo en las lenguas meso-
americanas son un recurso central de la expresión espacial. Hay estudios 
profundos en lenguas como zapoteco, tzeltal y totonaco. (MacLaury 1989; 
Levinson 1994; Levinson & Haviland 1994; Levy 1992). En huichol hay 
también una relación importante entre los términos de partes del cuerpo y la 
expresión del espacio, pero con algunas características que distinguen a esta 
lengua de las mesoamericanas.

1. Expresión del espacio en wixárika

Para la expresión del espacio, la lengua cuenta con adverbios, posposi-
ciones, sufijos nominales, verbos específicos de ubicación-colocación y es-
quemas espaciales expresados mediante prefijos verbales (Gómez 2008). En 
la siguiente tabla se muestran las tres posiciones de prefijos verbales de con-
tenido básicamente espacial, tomado de Iturrioz & Gómez (2006).4

En el verbo, la expresión de los rasgos espaciales del evento es en buena 
medida obligatoria y se relaciona con otros dominios de la lengua como la 
posesión, los modos de acción, el aspecto, individuación y también con la re-
ferencia a las partes del cuerpo (Iturrioz et al 1988; Gómez 2008).

Entre los rasgos que comparte el wixárika con las lenguas mesoameri-
canas destaca el uso de los términos de partes del cuerpo extendidos a partes 
de objetos y a la expresión de relaciones espaciales. Hay otros ejemplos más 
específicos como la extensión semántica o «el calco semántico» del término 
boca para designar la orilla (en objetos), uno de los 7 rasgos más frecuentes 
en estas lenguas (Smith-Stark 1994: 36).

3 ͽ = interior, ↑ = hacia arriba, ↓ = hacia abajo, 2 = segunda persona, ANIM = animado, 
AS = asertor, CAV = cavidad, CISL = dirección hacia el hablante, EMO = emocional, ENF = enfá-
tico, EXP = experiencial (dentro del ámbito del hablante), FIG = zona delimitada en un fondo, 
GLB = cualidad global, LOC = contenido espacial, NEXP = no experiencial (fuera del ámbito del ha-
blante), PL = plural, PLV = pluralidad verbal, POS = posesivo, POS.CORR = posesivo correferencial, 
PREG = pregunta, RED = reduplicación, RFL = reflexivo, SG = singular, SUJ = sujeto.

4 Los números romanos en la parte superior indican la posición de los paradigmas en la ca-
dena prefijal. Aquí se indica sólo los significados espaciales relacionados con la referencia a las 
partes del cuerpo humano.

0 Omenaldi Sarasola.indd   2680 Omenaldi Sarasola.indd   268 27/1/15   08:28:0727/1/15   08:28:07



 LA EXPRESIÓN ESPACIAL Y LA REFERENCIA A LAS PARTES DEL CUERPO EN WIXÁRIKA 269

TABLA 1
Prefijos verbales de expresión espacial en huichol

V III I raíz verbal

ha-
FIG

na-
‘extremo inferior’

ta-
‘hacia adentro, borde’

he-
NEXP

nu-
‘extremo superior’

ti-
↑ (hacia arriba)

ʔu-
EXP

wa-
CAV

ku-
‘en círculo’

heu- GLB ANIM’

ka-
↓ (hacia abajo)

ye-
ͽ o ‘salida’

Los términos de partes del cuerpo que se extienden a la designación de 
partes de objetos inanimados no es una clase cerrada, pero sólo algunos de 
los nombres para partes del cuerpo llegan a denotar relaciones espaciales. 
Uno de ellos es wari ‘espalda’. Mediante el sufijo nominal locativo -e se 
forma la expresión espacial wari-e ‘atrás de’, cuya posición es pospuesta al 
nombre. Otros nombres son ʔauri ‘mejilla’ y hixi ‘ojo’.

(2) Ki wari-e kɨyé puwe.
 casa espalda-LOC árbol está.colocado
 ‘Atrás de la casa hay un árbol’
(3) Ki   ʔauri-e kɨyé puwe.
 casa mejilla-LOC árbol está.colocado
 ‘Al lado de la casa hay un árbol’
(4) Ki hixi-e kɨyé puwe.
 casa ojo-LOC árbol está.colocado
 ‘Delante de la casa hay un árbol’

Sin embargo, hay propiedades que distinguen a esta lengua de las meso-
americanas, como el orden de palabras SOV y la presencia del sistema de 
alternadores referenciales (switch reference) en el verbo. Aunque Suárez 
(1983) ubica al wixárika dentro de la zona de Mesoamérica, es conocido que 
otros autores no lo incluyen entre las lenguas de esta área (Campbell et al 
1986; Stolz & Stolz 2001).

En lo que se refiere a la expresión del espacio relacionado con la referen-
cia a las partes del cuerpo y de objetos, el wixárika es también atípico como 
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lengua mesoamericana, o se distingue de las lenguas mesoamericanas, si se 
quiere, al menos en lo siguiente:

1. Los términos de partes del cuerpo no se gramaticalizan más allá de la 
función locativa.5

2. La referencia a las partes del cuerpo y partes de objeto se realiza 
de manera importante mediante los prefijos verbales espaciales (ta-
bla 1).

La cuestión central aquí es la manera característica de esta lengua de ha-
cer referencia a las partes del cuerpo mediante estos prefijos verbales.

2. Cómo se hace referencia a las partes del cuerpo

Ya en Iturrioz et al (1998) se dice que algunos prefijos verbales posibili-
tan la descripción espacial del evento (en los aspectos locativos y de trayec-
toria) con un alto grado de detalle. Mediante la combinación de estos prefi-
jos se construyen esquemas que se aplican al cuerpo humano y de animales 
así como a objetos y al entorno geográfico, como lo muestran los siguientes 
ejemplos.

(5) Pɨ-ha-ta-xetá.
 AS- FIG-BORDE/ENTRADA-ser.rojo
 ‘Tiene la boca roja’ (humanos y animales)
(6) Pɨ-ha-ta-xetá.
 AS- FIG-BORDE/ENTRADA -ser.rojo
 ‘Tiene el borde rojo’ (una taza)’
(7) Pɨ-ha-ye-xetá.
 AS- FIG-ͽ-ser.rojo
 ‘El valle está rojo’

3. Estrategias para hacer referencia a partes del cuerpo

Encontramos tres estrategias principales para predicar una cualidad o una 
acción referida a las partes del cuerpo. En las dos primeras se utiliza el tér-
mino para la parte del cuerpo correspondiente, y en la tercera no.

5 En cambio, en zapoteco lo ‘cara’ llega a expresar dirección y dativo (MacLaury 1989), 
mientras que en huichol ni siquiera existe como término primario de partes del cuerpo.
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A) El término corporal ocupa la posición del sujeto de la oración

(8) ʔA- maamá-te pɨ ha-haɨtɨ.
 2SG:POS-mano-PL AS-RED-estar.frío
 ‘Tus manos están frías’

En este caso, el verbo no lleva los prefijos espaciales que convencional-
mente hacen referencia a la parte del cuerpo en cuestión.

B) El término corporal no ocupa la posición del sujeto de la oración

En este caso, el sujeto de la oración es el poseedor de la parte del cuerpo 
en cuestión; el término corporal aparece como una construcción locativa y el 
verbo lleva obligatoriamente los prefijos espaciales correspondientes.

(9) ʔA-maamá-te-tsie pe-pɨ-heu-ha-haɨtɨ.
 2SG:POS-mano-PL-encima 2SG.SUJ-AS-GLOB.ANIM-RED-estar.frío
 ‘Estás frío en tus manos’

C) No se utiliza el término corporal

Como en el caso anterior, aquí también el sujeto de la oración es el po-
seedor de la parte del cuerpo en cuestión, pero no aparece el término corporal 
y los prefijos espaciales son la única expresión de la referencia a dicha parte:

(10) Pe-pɨ-heu-ha- haɨtɨ.
 2SG.SUJ-AS-GLB.ANIM-RED-estar.frío
 ‘Tienes las manos frías’

Lo que se muestra en A. es que cuando el sujeto de la oración es la parte 
del cuerpo en cuestión, no interviene la descripción espacial en el verbo. De 
B y C se desprende que cuando el poseedor de la parte del cuerpo es el su-
jeto de la oración, la descripción espacial en el verbo es obligatoria, y que el 
nombre de la parte del cuerpo correspondiente es opcional.

En la mayoría de los casos se pueden usar las tres estrategias. En pocos 
casos, la única opción es la estrategia C. Es decir, la descripción espacial en 
el verbo es la única manera de hacer referencia a ciertas partes del cuerpo. 
Para hacer referencia a la cara y al todo (‘cuerpo’) no existe un recurso 
léxico en huichol y, por lo tanto, la referencia se hace únicamente mediante 
los prefijos espaciales, como se verá más adelante.
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4.  La relación entre la expresión del espacio y la referencia a las partes 
del cuerpo

Hay una serie de cuestiones que vale la pena destacar acerca de la rela-
ción entre la expresión espacial y la referencia a las partes del cuerpo en esta 
lengua.

Mediante los prefijos verbales se puede hacer referencia a las partes del 
cuerpo (y de objetos), pero también a la totalidad. Como ya se indicó, en hui-
chol no hay un equivalente al sustantivo cuerpo del español. Para predicar un 
estado o cualidad de un cuerpo o de un objeto, se recurre a la morfología ver-
bal espacial: heu- predica la cualidad en la totalidad de un objeto animado, ø- 
(ausencia de prefijo espacial) expresa la totalidad de un objeto inanimado:

(11) Wiiki pɨ-heu-yɨwi.
 pájaro AS-GLB.ANIM-negro
 ‘El pájaro es negro’
(12) ʔIwi pɨ-yɨwi.
 falda AS-negro
 ‘La falda es negra’

Una cuestión interesante es determinar cuál es la forma más frecuente de 
expresar estados y acciones relacionadas con las partes del cuerpo, es decir, 
cuál es la estrategia menos marcada. Con el fin de tener elementos mínimos 
para contestar a esta pregunta se realizó una exploración de la forma de ha-
cer referencia a las partes del cuerpo en la producción de 12 horas de graba-
ción de adultos en conversaciones entre ellos y con su hija de 2 años en un 
entorno familiar cotidiano. Esto nos permite presentar los casos más comu-
nes en el habla cotidiana de este tipo de construcciones.6

En este corpus básico se encontraron las tres estrategias para hacer refe-
rencia a las partes del cuerpo antes mencionadas. En qué medida se utilizan 
estas tres posibilidades varía de un término a otro. El caso de cara y cuerpo, 
todas las referencias se realizan mediante los prefijos espaciales, evidente-
mente porque, como se señaló antes, no existen términos equivalentes en 
huichol. Sin embargo, en el caso de la cara es posible aplicar la forma deri-
vada de hixi-e (ojo-LOC) ‘parte frontal’ para hacer referencia a la cara. Pero 
está claro que el uso de hixi-e es una estrategia muy marcada.

Hay otras partes del cuerpo con las que es más usual utilizar el recurso 
morfológico. Son las siguientes: interior de la boca (1), labios (5), pico (13), 
manos y pies (10), (20). Al menos esto es lo que arrojan los datos analizados.

6 Agradezco a la familia Carrillo Sotero por permitirme realizar estas grabaciones y por par-
ticipar en las transcripciones; a Benita Mijares y a Julio Ramírez por su ayuda en la revisión de 
los datos.
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(13) Wiikí mɨ-ha-ta-xetá.7
 pájaro AS-FIG-ENTRADA/BORDE-rojo,colorado
 ‘El pájaro del pico colorado’

Se presenta a continuación la lista de las cadenas prefijales espaciales re-
lacionadas con las partes del cuerpo encontradas en el corpus analizado.

ESQUEMA PREFIJAL ZONA O PARTE DEL CUERPO

ø- totalidad, inanimado
ha- zona delimitada (especialmente en la cara)
hana- trasero, parte inferior (objeto)
hana-ka- parte posterior cabeza
hanu- extremo
hanu-ti- extremo superior, hacia arriba
hanu-ye- cara (vista de perfil)
ha-ka- cara (vista de frente)
ha-ta- boca, borde (objeto)
ha-ye- cara (general), valle (geografía)
heu- totalidad (GLB) animado
heu- + RED manos o pies
heu-ka- por todo el cuerpo
ʔu- cabeza, cráneo (animados)
ʔu-ye + RED ambas piernas
wa- espalda
wa-ka- dentro de nariz
wa-ti- + RED interior del ojos,
wa-ye- interior de la boca

No es el caso que la combinación de prefijos verbales espaciales «signi-
fique» o sea equivalente a los sustantivos que designan partes del cuerpo. El 
esquema espacial ha-ta- no significa ‘labios’ o ‘boca’ y wa-ye- no significa 
‘interior de la boca’. Lo que tenemos es una serie de combinaciones de prefi-
jos convencionalizadas para hacer referencia a partes del cuerpo. Hay distin-
tas razones para la anterior afirmación.

Por un lado, a menudo hay más de un esquema espacial para hacer refe-
rencia a una misma parte del cuerpo, pues los esquemas espaciales pueden 
variar si el objeto cambia de posición o cambia la perspectiva del hablante.

En los ejemplos siguientes, el prefijo hanu- hace referencia a la punta 
de un lápiz en posición horizontal; pero si el objeto está en posición ver-

7 Este es el título de una canción muy conocida. Existe el sustantivo yekarai ‘pico de ave’, 
pero la expresión morfológica no lo requiere.
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tical, se utiliza el esquema prefijal anu-ti, en donde se agrega el prefijo 
ti- de trayectoria ascendente, pues en este caso la punta se proyecta hacia 
arriba. Por lo tanto, no hay una descripción fija de la parte del objeto lla-
mada ‘punta’. En huichol, por otra parte, no existe un término equivalente 
a ‘punta’.

(14) Rapi pɨ-hanu -xetá. (en posición horizontal)
 lápiz AS-EXTREMO-rojo
 ‘El lápiz tiene la punta roja’
(15) Rapi pɨ-hanu-ti-xetá (en posición vertical)
 lápiz AS-EXTREMO-↑-rojo
 ‘El lápiz tiene la punta roja’

Algo similar sucede en el caso de la referencia a la cara. Aquí encontra-
mos tres esquemas espaciales distintos:

1. Esquema ha-ye- (figura en zona delimitada)

(16) Pɨ-ha-ye-xetá.
 as-fig-ͽ-estar.rojo
 ‘Tiene la cara roja’

2. Esquema ha-ka- (trayectoria descendente)

(17) Tsi-pɨ-ti-ha-ka-ʔerie
 EMO-AS-ENF-CISL-↓-estar,parecer
 ‘Tiene la cara bonita’

3. Esquema hanu-ye- (extremo horizontal)

(18) Miya ti-hanu-ye-ʔerie xeikia.
 así ENF-EXTREMO-SALIDA-estar, parecer nomás
 ‘Mira cómo tiene la cara nomás’ (vista de perfil).
(19) Ya ti-hanu-ye-teewi.
 así ENF-EXTREMO-SALIDA -largo
 ‘Cómo hace la cara larga, hacia delante’ (vista de perfil)

En los dos primeros esquemas, la cara es vista de frente, el esquema 
hanu-ye- implica una perspectiva lateral de la cara (de perfil).

Hay otro esquema que hace referencia a partes del cuerpo que no reci-
ben nombre en esta lengua, el esquema manos-pies. En el ejemplo siguiente 
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el esquema prefijal se aplica tanto a las manos como a los pies, según el con-
texto.

(20) ʔAixi pe-pɨ-heu-ʔane-ne.
 bien 2SG:SUJ-AS-GLBANIM-estar-RED
 ‘Tienes las manos (o los pies) limpios’

Como se dijo antes, los esquemas espaciales no son sinónimos de los 
nombres de partes del cuerpo, más bien se trata de esquemas espaciales con-
vencionalizados para hacer referencia de manera no marcada (pero ligada a 
la situación) a partes del cuerpo o de objetos. Esta lengua se caracteriza por 
una gran cantidad de información espacial en la expresión de los eventos que 
es en gran medida obligatoria. Parte de esta información se refiere a las par-
tes del cuerpo, lo que hace innecesario el uso de términos corporales y de 
sustantivos en general.

5. Conclusiones

El wixárika comparte con las lenguas mesoamericanas el uso de los tér-
minos de partes del cuerpo para hacer referencia a objetos, también el hecho 
de que algunos de estos términos funcionan para expresar relaciones espacia-
les como ʔauri ‘mejilla’, hixi ‘ojo’, y wari ‘espalda’. Sin embargo, en huichol 
ninguno de los términos de partes del cuerpo presenta funciones más grama-
ticalizadas, como es el caso de lo ‘cara’ en zapoteco, que llega a expresar di-
rección y dativo (MacLaury 1989).

La diferencia más importante entre el huichol y las lenguas mesoame-
ricanas reside en el uso de los prefijos verbales espaciales para hacer refe-
rencia a las partes del cuerpo y de objetos.8 En los datos analizados (regis-
tro cotidiano) la estrategia morfológica resultó más frecuente con la cara, el 
cuerpo, las manos, los pies, la boca y los labios, aunque estos esquemas son 
aplicables en principio a todas las partes del cuerpo, incluyendo las partes 
para las que no hay un nombre correspondiente en la lengua.

Podemos decir que en wixárika los esquemas espaciales prefijales tie-
nen un papel muy importante en la referencia a las partes del cuerpo: 1. pue-
den sustituir a los términos de partes del cuerpo, 2. cubren zonas y partes del 
cuerpo y de los objetos para los que no hay un término en la lengua 3. Aun-
que algunos términos de partes del cuerpo se aplican mediante un recurso 
metafórico a la referencia de objetos, los esquemas espaciales generales 
constituyen un complejo sistema que se aplica tanto al cuerpo como a los ob-
jetos y a la geografía.

8 En cambio, en zapoteco el cuerpo humano es el único modelo para nombrar partes de obje-
tos (MacLaury 1989: 129).
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Una cuestión que se debate sobre las lenguas mesoamericanas,9 es si la 
extensión de los nombres de partes del cuerpo a partes de objetos se rea-
liza mediante un proceso de extensión metafórica basado en algún tipo de 
analogía (MacLaury 1989) o si se trata de una relación algorítmica (Levin-
son 1994: 812). La pregunta más interesante en relación con el huichol no es 
ésta, sino de qué manera los esquemas espaciales de los prefijos verbales se 
aplican a partes del cuerpo y de objetos.
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XVIII. mendeko aditz taula batzuk: 
Joanes Erauskinen eskuizkribua

Ricardo Gómez-López
UPV/EHU

Laburpena
Artikulu honetan gaur arte argitaratu gabe egon den eskuizkribu bat eza-
gutzera eman nahi dut, ene ustez Joanes Erauskin apaiz gipuzkoarrak 
(1681-1752) idatzia, dirudienez XVIII. mendearen erdialdean. Eskuizkri-
buak euskarazko eta gaztelaniazko hainbat aditz taula ditu, Juan Luis de la 
Cerdaren De institutione grammatica latin-gaztelania lanaren eredu gra-
matikografikoari jarraiki. Hurrengo orrialdeetan, eskuizkribuaz dakiguna 
eta testuaren edizioa aurkeztuko ditut, hala nola haren hizkuntz ezaugarri 
interesgarrienak gaingiroki aipatuko.

0. Sarrera*

Eusko Jaurlaritzak 2012ko apirilean Dokuklik web ataria1 abiarazi zuene-
tik ez gara gutxi izan haren bilaketa tresna erabili dugunok euskarazko testu 
ezezagun edota ahaztuen bila. Haietako bat da Ibon Sarasola irakaslearen 
omenez lan honetan aurkeztu nahi dudana: Joanes Erauskinek XVIII. mendea-
ren erdialdean idatzi bide zituen aditz taula elebidunak (euskara-gaztelania). 
Artikulu honi ezarritako mugak ez gainditzearren, hurrengo orrialdeetan es-
kuizkribuaren aurkezpena eta haren edizioa eskainiko ditut, azterketa sako-
nago bat hurrengo lan baterako utziz.

* Artikulu honek hurrengo proiektuen laguntza izan du: «Monumenta Linguae Vasconum 
(IV): textos arcaicos vascos y euskera antiguo» (Espainiako MINECO, FFI2012-37696), «Histo-
ria de la lengua vasca y lingüística histórico-comparada» (HLMV-LHC) (Eusko Jaurlaritza, GIC. 
IT698-13) eta «Hizkuntzalaritza Teorikoa eta Diakronikoa: Gramatika Unibertsala, Hizkuntza In-
doeuroparrak eta Euskara» (HiTeDi) (UPV/EHU, UFI11/14). Nire esker ona adierazi nahi diot 
Borja Aginagalderi, Euskadiko Artxibo Historikoaren zuzendariari, eskuizkribuaren gaineko datu 
batzuk lortzen emandako laguntzagatik.

1 http://dokuklik.snae.org/.
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1. Eskuizkribuaz dakiguna

Aurkeztu nahi dudan eskuizkribua gaur egun Euskadiko Artxibo Histo-
rikoan gordeta dago, Urreta-Garay artxibo-funtsaren barruan,2 eta haren ber-
tsio digitalizatua Dokuklik web atarian dugu eskura.3

Eskuizkribuak bi zati ditu. Lehenengo zatia koaderno bat da, 18 orrialde 
ditu, zenbakitu gabe eta gehienak bi aldeetatik idatziak: 1v, 2v eta 9v orrial-
deak idatzi gabe daude; lehenengo orrialdean (1r) izenburu gisako testu hau 
dator: «Razones tocantes a la obra pía de los | estudiantes por Carrera, se 
allarán | aquí».4 Eskuizkribuaren bigarren zatia behin tolestutako plegu bat 
da, eta lau orrialdeak idatziak eta zenbakitu gabe daude.

Eskuizkribuak ez du egilearen izenik, baina Dokuklikeko deskribapenak 
Joanes Erauskin Albizturko benefiziaduak idatzi zuela diosku:

cr. 1750 Razones tocantes a la obra pía de estudiantes, fundada por el capitán 
D. Domingo de Carrera. Al reverso incluye 14 fols. en euskera sobre conjuga-
cion del verbo. De mano de Juan de Erausquin, Benef. de Albiztur (m. 1752).

Joanes Erauskin Carrera Albizturren sortu zen eta 1681eko urriaren 27an 
bataiatu zuten. Aita Bartolome Erauskin eta ama Agustina Carrera Alegian 
ezkondu ziren 1680ko otsailaren 11n eta beste hiru seme-alaba izan zituzten: 
Antonia (j. 1684), Joan Bautista (j. 1688) eta Ignacio (j. 1692). Dena dela, 
bataioen agirietan lau seme-alabak agertzen badira ere, Joan Bautistak pres-
tatu zituen zuhaitz genealogikoetan bera eta Joanes baino ez dira agertzen.5 
Zuhaitz genealogiko horiei esker jakin dezakegu Domingo Carrera kapitaina 
Joanesen osaba zaharra zela, kapitaina Joanesen aitonaren anaia baitzen. Joa-
nes Erauskin presbitero eta benefiziadua izan zen Albizturren, bertan 1752ko 
martxoaren 8an hil zen arte.

Hala eta guztiz ere, eskuizkribuaren egiletasunaren arazoa ez da hain 
erraza eta esku bat baino gehiago egon litezke, edo zati guztiak esku be-
rekoak izan. Izan ere, eskuizkribuaren izenburuak iragartzen duen gaia 
2r orrialdean baino ez da erabiltzen, bertan azaltzen baitira Carrera kapi-

2 Hauxe da eskuizkribuaren erreferentzia: Urreta-Garay artxiboa. Urreta-Erauscain. Bolu-
mena: 12. Paper sorta: 13.

3 http://dokuklik.snae.org/badator_sencilla_result_registro.php?idreg=20129. 
4 Domingo Carrera kapitaina Perun bizi zen; 1663an indioen matxinada bat baketzea lortu 

zuelako eman zioten kapitain gradua, besteak beste (Pereyna Plasencia 1984: 220). Carrerak Ale-
gian sortu zuen errukizko obra bat, bere ahaideek nahi zuten karrera ikas zezaten Salamancako 
Unibertsitatean. Halaxe azaltzen du 1733ko eskuizkribu batek: «a la memoria fue dada por el Ca-
pitán Don Domingo de Carrera para estudiantes parientes suios para que pudieren estudiar la Fa-
cultad que quissiesen en la Uniberssidad de Salamanca» (Urreta-Garay artxiboa, Urreta-Eraus-
cain. 4. bolumena, 23. paper sorta).

5 Arboles genealógicos de D. Juan Bautista de Erausquin con D. Domingo de Carrera, 
Urreta-Garay artxiboa, Urreta-Erauscain. 4. bolumena, 14. paper sorta.
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tainaren obrarekin lotutako kontu eta zor batzuk. Koadernoaren gainerako 
orrialdeak euskal aditzari buruzko testuak betetzen ditu (3r-9r) eta beste esku 
batekoak dirudite; testu honek letrakera irregular eta aski zabarra du, eta zu-
zenketa nahikotxo ditu. Aldiz, orri tolestuan (10r-11r) letra argiago eta zain-
duagoa aurkitzen dugu, zuzenketa franko badira ere; hiru orrialde horietan 
izan aditzaren taulak errepikatzen dira, baina aurrekoekiko zenbait aldaera 
interesgarri izanik; hots, ez dirudi «garbira pasatze» hutsa denik. Azken 
orrialde idatzian (11v) Joan Bautista anaiaren testamentuari buruzko testu bat 
dago, hau ziurtasun osoz Joanes Erauskinek idatzia.

Gauzak horrela, oso litekeena da orri tolestu osoa Joanes Erauskinen es-
kukoa izatea. Zailagoa iruditzen zait —baina inola ere ezinezkoa— lehe-
nengo koadernoko testua ere esku berekoa izatea; ez da ezinezkoa, diot, koa-
dernokoa idazkera lasterrago eta arduragabeagoari legokiokeelako, eta orri 
tolestukoa, aldiz, idazkera zainduagoari. Horrenbestez, eta azterketa sako-
nago baten zain, eskuizkribu osoaren egilea Joanes Erauskin izan zelako hi-
potesia onartuko dut.

2. Eskuizkribuaren interesa

Artikulu honen tamainak ez dit aukerarik ematen eskuizkribuaren azter-
keta oso eta sakona egiteko. Hortaz, hurrengo lan baterako geratuko da egin-
kizun hori eta oraingoan eskuizkribuaren interesa azpimarratzeko zenbait 
ezaugarri azaldu besterik ez dut egingo.

Lehenik eta behin, XVIII. mendeko euskal aditzaren taula batzuk dira eta, 
ordu arteko euskal gramatika-lanak hain gutxi izanik (cf. Gómez 2008), ager-
tzen den beste edozeinek beti izango du berezko interesa. Laburragoak edo 
luzeagoak izan, zehatzak edo hala-holakoak, egia da XVII-XVIII. mendeetako 
euskal gramatika-lan guztietan, ezagunetan bederen, aditz taulak edo adiz-
kien zerrendak sartzen direla: beren garaian inprimatu ziren Voltoire, Oihe-
nart, Larramendi eta Harrieten gramatika-lanetan; beranduago argitaratutako 
Mikoleta, Sarako Etxeberri eta Urterenetan, eta baita oraindik argitaratu ga-
beko Lubietarenean ere. Baina, esan bezala, ez dira asko eta, zernahi gisaz, 
aipagarria da Larramendiren gramatikaz geroztik Hego Euskal Herrian XVIII. 
mende osoan ez genuela halako aditz taula gehiagorik ezagutzen.

Ezbairik gabe, Erauskinen aditz taulen eredua Juan Luis de la Cerdak 
(1601) berritu zuen Nebrixaren latin gramatikaren tradizio luzean bilatu 
behar dugu. De la Cerdaren De institutione grammatica, Arte regia edo Arte 
reformado izenekin ezagutzen dugun gramatika Gaztelako erresuman latina 
irakasteko baimena zuen testu bakarra izan zen, 1601eko uztailaren 28ko 
erret zedula aldarrikatu zenetik (Martínez Gavilán 2008: 202). Orduz geroz-
tik, Nebrixaren gramatika berritua —de la Cerdaren bertsioa izan edo beste 
berritze bat izan— hainbat aldiz berrargitaratu zen, batik bat Madrilen eta 
Katalunian. Haatik, XVIII. mendearen lehen erdian berrargitalpen ia guztiak 
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Katalunian inprimatutako latin-katalan gramatikak dira (ik. Esparza & Nie-
derehe 1999: 304). Esparza eta Niederehek (1999: 214) XVIII. mendean 
Madrilen ateratako bakar bat ematen dute (ex typog. apud Haeredes Viu-
dae Joan. Garcia Infanzon, 1735), eta nik haien bibliografian agertzen ez 
den beste bat aurkitu dut (Ex Typog. Haeredis Ioann. Garcia Infanzon, 
1749). Azken hau erabiliko dut Joanes Erauskinen eskuizkribuarekin er-
katzeko. Beheko taulan, erakusgarri gisa, aurrez aurre jarri ditut bi lane-
tan agertzen diren amatu/amar aditzaren era aktiboko modu eta denboren 
sailkapenak:

De la Cerda (1749: 26-30) Erauskin (c. 1750: [6r]-[8r])

INDICATIVO

Tiempo presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto
Pretérito plusquam perfecto
Futuro imperfecto
Futuro perfecto

MODO INDICATIBO

Tiempo presente
Pretérito inperpecto
Pretérito perpecto
Pretérito plus quan perpecto
Futuro inperpecto
Futuro perpecto

IMPERATIVO

Presente y futuro

OPTATIVO O SUBJUNTIVO

Tiempo presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto
Pretérito plusquam perfecto
Futuro de subjuntivo

TIEMPOS DE SUBYENTIVO

Tiempo presente
Tiempo de pretérito imperpecto
Tiempo de pretérito perpecto
Tiempo de pretérito plus quan perpecto
Tiempo de futuro perp[e]cto

MODO INPERATIVO

Presente y futuro

INFINITIVO

Presente e imperfecto
Pretérito perfecto y plusquam perfecto
Futuro de infinitivo
Circumloquio segundo
Los gerundios substantivos
Supino
Participio de presente e imperfecto
Participio de futuro en -rus

MODO INFINITIVO

Presente e inperpecto
Pretérito perp[e]cto y plus quan perpecto
Futuro de infinitivo
Circunloquio segundo
Gerundios substantivos

Participio de presente e inperp[e]cto
Participio de futuro en -rus

Esan bezala, beste lan batean Erauskinen eskuizkribuko euskararen eta 
erdararen azterketa zehatzagoa eskaintzeko asmoa dut; zilegi bekit, hala ere, 
oraingo honetan zertzelada batzuk aurreratzea. Euskarari dagokionez, segur 
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aski, ezaugarri deigarriena 2. pertsona pluraleko adizkiak, ia salbuespenik 
gabe, zu-ri dagozkionak izatea da: 4r zuec cera, zuec ciñan, 6r zuec a matcen 
dezu, etab.6 Beste alde batetik, ikuspuntu historiografikotik, aipagarria de-
ritzot 3. pertsonaren izenordainetarako sing. bestea ‘aquel’ eta pl. besteak 
‘aquellos’ erabiltzeari; izan ere, nik dakidala, euskal gramatika zaharretan 
kasu bakarra litzateke.

Gaztelaniari dagokionez, ordea, erabilera arkaikoak (ia beti nos otros, 
vos otros idaztea, kasu) eta forma dialektal bereziak (adib., geroaldiko 4v se-
ramos, seráis) kausitzen ditugu. Gramatika terminoen aldaera bitxi batzuk 
ere badira: perpectoa/perpecto, subyentivoa/subyentivo. Azkenik, bai eus-
karazko paradigmetan eta baita erdarazkoetan ere, sarri zenbait pertsonaren 
aditz denbora aldatzen du egileak, ziurrenik oharkabean. Hona adibide bana: 
euskaraz, 5r ni izen nindilla, zu izen ci[n]decela, bestea izen didilla; erdaraz, 
4r yo era, tú eras, aquel es.

3. Edizioaren irizpideak

Ez dut transkribapen paleografikoa aurkeztu nahi izan, irakurle intere-
satuak sarean aski ongi irakurtzen den faksimilea baitauka eskura. Aitzitik, 
eskuizkribuaren aurkezpen kritikora hurbiltzeko asmoa izan dut, testuaren 
irakurketa eta azterketa linguistikoa erraztu nahian. Helburu hori gogoan, le-
tra larri eta xeheen erabilera eguneratu dut, gaztelaniazko pasarteetan azentu 
grafikoak sartu ditut eta testuko puntuazioa gaurko usadioen arabera ezarri 
dut; hala ere, gaur egun egokiak ez diren, baina eskuizkribuan sistematikoak 
diren, zenbait koma gorde ditut. Hitz banaketa eguneratzea hobetsi dut, alde 
batetik, eskuizkribuan ez delako beti erraza hitzen banaketa zein den asma-
tzea; bestetik, hitzen bereizketa aski irregularra dirudielako, perifrasietako 
aditz nagusia eta laguntzailea noiz lotuta noiz banatuta agertzen baitira, esate 
baterako. Alabaina, eskuizkribuan beti, edo ia beti, gaurko usadioaren kontra 
agertzen direnak bere horretan utzi ditut: nos otros, vos otros, plus quan per-
pecto. Laburdurak osatu eta oharretan adierazi ditut, salbuespen birekin: per-
pecto eta inperpecto/imperpecto hitzak ia beti laburtuta agertzen dira; gehie-
netan perp.to, inperp.to eta behin imp.to. Horiek guztiak ez ditut oharretan 
jaso, ezta gaztelaniazko que-ren laburdura ere.

Grafiaz denaz bezainbatean, testuaren irakurketa errazteko ezinbesteko 
aldaketak egiten saiatu naiz. Hala, eskuizkribuan maiz erabiltzen den <u> 
kontsonantikoa <v> letraldatu dut eta, halaber, oso bakanka agertzen den 
<Y> larria <I> eman ere. Zenbait grafema zuzendu eta zuzenketak oharretan 
azaldu ditut: <c> pro <ç>, <n> pro <ñ> eta <r> pro <rr>. Testuan falta diren 

6 Salbuespen bakanak gehienbat aginteran daude: 5r zu izen zaite / zuec izen çaitez, 5v izen 
zaite zu / izen zaitez zuec, 7v zuc amatu bacendu / zuec amatu bacendue, 11r icen zaite zu / icen 
zaiteç zuec.
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letrak kako zuzenen artean agerrarazi ditut. Gainerako zuzenketak eta eskuiz-
kribuari buruzko bestelako azalpenak oharretan eman ditut.

4. Testua

 [f.3r] [gurutzea]
1 Izceguiteco bear dan moduan necesitacen dira jaquitea vost gauza, 

ceñac diran moduac, temporac, casoac, numeroac eta generoac. Para ablar 
bien se necesitan saber los modos, tiempos, casos, números y géneros.

2 Moduac dira lau: indicativoa, subyentivoa, imperativoa eta infinitivoa. 
Los modos son quatro: indicativo, subyentivo, imperativo y infinitivo.

3 Temporac dira sei: presentea, preterito imperp[e]ctoa, preterito perpec-
toa,7 preterito plus quan perpectoa, futuro imperp[e]ctoa eta futuro perpec-
toa. Los tiempos son seis:8 presente, pretérito inperpecto, futuro inperpecto9 
y futuro perpecto.

4 Casoac dira sei: nominativoa, genetivoa, dativoa, acusativoa, vocativoa 
eta ablativoa. Los casos son seis: nominativo, genetivo, dativo, acusativo, 
vocativo y ablativo.

 [f.3v] [gurutzea]
5 Numeroac dira bi, deriztenac vacarra10 eta asco. Vacarrac11 izceguiten 

du vaten gaiñean eta ascoc izeguiten du ascoren gañean. Los números son 
dos: singular y plural. El singular habla sobre uno solo; y el plural habla so-
bre muchos.

6 Generoac dira iru: masculinoa, femeninoa eta neutroa. Masculinoac 
comprendizen ditu gauza ar guciac; femeninoac comprendizen ditu gauza 
eme guziac, eta neutroac ez arrac12 eta ez emeac diranac.

Los géneros son tres: masculino, femenino y neutro. El masculino 
conp[r]ende todo género de macho; el femenino conprende todo género de 
embra, y el neutro conprende de las cosas que no tienen distención de mas-
culino y de femenino.

Jaqu[i]narequin principio oec ondo, jaquingo da gañeracoa13 obeto. Sa-
biendo estos principios bien, se sabrá mejor lo demás.14

7 perpectoa] bigarren -e- lerroartean erantsi du.
8 Bistan da, jarraian lau denbora baino ez ditu aipatu, «pretérito perpecto» eta «pretérito plus 

quan perpecto» ahazturik.
 9 inperpectoa] bigarren -e- lerroartean erantsi du.
10 vacarra] esk. Vacara.
11 Vacarrac] esk. Vacarac.
12 arrac] esk. arac.
13 gañeracoa] esk. ganeracoa.
14 principios … demás] orrialdearen eskuineko ertzean idatzia, goitik behera.
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[f.4r] TIEMPOS DE INDICATIVO

Presente

Ni naiz Yo soi
Zu cera Tú eres
Bestea da Aquel es
Gu guera Nos otros somos
Zuec cera Vos otros sois
Besteac dira Aquellos so[n]

Pretérito inperpecto

Ni nincen Yo era
Zu ciñen Tú eras
Bestea zan Aquel es
Gu guiñan Nos otros éramos
Zuec ciñan Vos otros erais
Besteac ciran15 Aquel[l]os eran

Pretérito perpecto

Ni izan naiz Yo fui, o he sido
Zu izen zera Tú fuiste, o has sido
Bestea izan da Aquel fue, o ha sido
Gu izen guera  Nos otros fuimos, o 

 emos sido16

Zuec izan zera  Vos otros fuisteis,17 o 
 abéis sido18

Besteac izen dira  Aquellos fueron, o
 an sido

 [f.4v] Pretérito plus quan perpecto

Ni izan ninzan Yo avía, sido
Zu izan ziñan Tú avías, sido
Bestea izan zan Aquel avía, sido
Gu izan guiñan19  Nos otros avíamos, 

 sido
Zuec izan ziñan  Vos otros avíais, 

 sido
Besteac izan ziran Aquellos avían, sido

15 ciran] c- letra d- baten gainean idatzia.
16 sido] lerroartean idatzia.
17 fuisteis,] esk. fuis,teis.
18 sido] lerroartean idatzia; lerroan sid ta-

txatua.
19 guiñan] esk. guinan.

Futuro imperpecto

Ni izengo naiz Yo, seré
Zu izengo zera Tú, serás
Beste[a] izengo da Aquel, será
Gu izen[go] guera Nos otros, seramos
Zuec izengo cera Vos otros, seráis
Besteac izengo dira Aquellos, serán

Futuro perpecto

Ni izengo ninzen Yo habrá sido
Zu izengo ziñen Tú habrás sido
Bestea20 izengo zan Aquel habrá sido
Gu ize[n]go guiñen  Nos otros habramos21 

 sido
Zuec izengo ziñen Vos otros habráis sido
Besteac izengo ciren Aquellos habrán sido

 [f.5r] TIEMPOS DE SUBYUNTIVO

[Presente]

Ni icen narin Yo sea
Zu izen zaite Tú seas
Bestea izen bidi Aquel sea
Gu izen gaitean Nos otros seamos
Zuec izen çaitez22 Vos otros sois
Besteac izen biteç23 Aquellos sean

Pretérito imperpecto

Ni baninz Yo fuera
Zu baciñe24 Tú fueras
Bestea baliz Aquel fuera
Gu baguiñe25 Nos otros fuéramos
Zuec baciñe26 Vos otros fuerais27

Besteac balida Aquellos fueran

20 Bestea] B- letra G- baten gainean ida-
tzia.

21 habramos] -b- letra lerroartean erantsia.
22 izen çaitez] esk. izencaitez.
23 izen biteç] esk. izenbitec.
24 baciñe] esk. bacine.
25 baguiñe] esk. baguine.
26 baciñe] esk. bacine.
27 fuerais] -i- beste letra baten gainean 

idatzia.
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Pretérito perpecto
Ni izen nindilla Yo aia sido
Zu izen ci[n]decela Tú aias sido
Bestea izen didilla Aquel aia sido
Gu izen guindecela Nos otros avimos sido
Zuec izen cindecela Vos otros avíais sido
Besteac izen citecela Aquellos aian sido

Pretérito plus quan perpecto
Ni izen baniz Yo huviera sido
Zu izen baciñe28 Tú huvieras sido
Bestea izen baliz Aquel huvera sido
Gu izen baguiñe  Nos otros huvéramos 

 sido29

Zuec izen baciñe Vos otros havíais sido
Besteac izen balire Aquellos havían sido

 [f.5v] Futuro perpecto
Ni izengo baninz Yo fuere
Zu izengo baciñe Tú fueres
Bestea izengo baliz Aqu[e]l fuere
Gu izengo baguiñe30 Nos otros fuéremos
Zuec izengo baciñe31 Vos otros fuereis
Besteac izengo balida Aquellos fueron

Imperativo
Izen zaite zu Sé tú
Izen bidi bestea Sea aquel
Izen zaitez zuec Sed vos otros
Izen vitez besteac Sean aquellos

INFINITIVO

Presente e imperpecto
Izcen Ser

Pretérito y plus quan perpecto
Izen da, ero izen zan Aver sido

Futuro de infinitivo
Bear du izendu (Aver de ser) aver sido

28 baciñe] esk. bacine.
29 sido] lerroartean idatzia.
30 baguiñe] esk. baguine.
31 baciñe] esk. bacine.

Circunloquio
Ceña izatera, o izendu  Si fuera, o huvira de

baliz  [ser]

Participio de futuro en -rus

Gauza bear doana izen  Cosa que ha, o tiene 
 de ser

 [f.6r] VERBOAC - VERBOS

MODO INDICATIBO

Tiempo presente
Nic amacen det Yo amo
Zuc amacen dezu Tú amas
Besteac amazen du Aquel ama
Guc amacen degu Nos otros amamos
Zuec amacen dezu Vos otros amáis
Besteac amacen due Aquellos aman

Pretérito inperpecto32

Nic amacen nuan Yo amaba
Zuc amacen cenduan Tú amabas
Besteac33 amacen zuan Aquel amaba
Guc amacen guenduan Nos otros amábamos
Zuec amacen cenduan Vos otros amabais
Besteac amacen zuen Aquellos amaban

Pretérito perpecto
Nic amatu det Yo amé
Zuc amatu dezu Tú amaste
Besteac amacen du Aquel amó
Guc amacen34 degu Nos otros amamos
Zuec amacen dezu Vos otros amasteis
Besteac amacen due Aquellos amaron

 [f.6v] Pretérito plus quan perpecto
Nic amatu nuan Yo avía amado
Zuc amatu cenduan Tú avías amado
Besteac amatu zuan Aquel avía amado

32 inperpecto] in- lerroartean erantsia.
33 Besteac] -c ez da ikusten, zirriborro ba-

tek estaltzen baitu.
34 amacen] -cen ez da ondo ikusten, zirri-

borro batek estaltzen baitu.
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Guc amatu guenduan  Nos otros avíamos 
 sido

Zu[e]c amatu cenduan Vos otros avíais sido
Besteac amatu zuen  Aquello[s] avían sido

Futuro inperpecto
Nic amatuco det Yo amaré
Zuc amatuco dezu Tú amarás
Besteac amatuco du Aquel amará
Guc amatuco degu Nos otros amaramos
Zuec amatuco dezu Vos otros amaráis
Besteac amatuco due Aquellos amarán

Futuro perpecto

Nic amatuco nuan Yo avré amado
Zuc amatuco zenduan Tú avrás amado
Besteac amatuco zuan Aquel avrá amado
Guc35 amatuco genduen  Nos otros avremos 

 amado36

Zuec amatuco cenduen  Vos otros avréis ama-
 do

Besteac amatuco zuen  Aquellos avrán ama-
 do

 [f.7r] TIEMPOS DE SUBYENTIVO

Tiempo presente

Nic ama zaran Yo ame
Zuc ama zazu Tú ames
Besteac amacen du Aquel ame
Guc ama zagun Nos ot[r]os amemos
Zuec ama zazu Vos otros améis
Besteac ama bezae Aquellos amen

Tiempo de pretérito imperpecto
Nic amazera Yo amara
Zuc amacera Tú amaras
Besteac amacera Aquel amara
Guc amacera Nos otros amáramos
Zuec amacera Vos otros amarais
Besteac amazera Aquellos amaran

35 Guc] G- letra Z- baten gainean idatzia; 
-c ez da ondo ikusten, -ec gainean idaztean zi-
rriborro bat geratu delako.

36 amado] esk. ando. Iduri luke azpian 
Sido idatzita zegoela.

Tiempo de pretérito perpecto
Nic ama nezala Yo avía amado
Zuc ama cenzala Tú avías amado
Besteac ama zezala Aquel avía amado
Guc ama guenzala  Nos otros avíamos 

 amado
Zuec ama zenzala  Vos otros avíais amado
Besteac ama cezala  Aquellos avían amado

 [f.7v] Tiempo de pretérito 
plus quan perpecto

Nic amatu banu Yo huviera amado37

Zuc amatu bacendu Tú huvieras amado
Besteac amatu balu  Aquel huviera amado
Guc amatu baguendu  Nos otros huvéramos 

 amado
Zuec amatu bacendue  Vos otros huverais 

 amado
Besteac amatu balue  Aquellos huveran 

 amado

Tiempo de futuro perp[e]cto
Nic amatuco banuque Yo amare
Zuc amatuco bacendu- Tú amares

que 
Besteac amatuco balu- Aquel amare

que 
Guc a[ma]tuco baguen- Nos otros38 amáre-

duque  mos
Zuec amatuco bacen- Vos otros amareis

duque 
Besteac amatuco39 ba- Aquellos amaren

luque 

MODO INPERATIVO

Presente y futuro

Ama zazu zuc eta ama- Ama tú
tuco dezu 

Ama beza besteac eta  Ame aquel
amatuco du 

Ama zazu zuec eta ama- Amáis vos otros
tuco dezu 

Ama bezae besteac eta  Amen aquellos
amatuco due 

37 Yo huviera amado] goian lerro oso bat 
zirriborratuta.

38 Nos otros] esk. nos otros otros.
39 amatuco] -tuco ez da ondo ikusten, zi-

rriborro batek estaltzen baitu.
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 [f.8r] MODO INFINITIVO

Presente e inperpecto

Amatu Amar

Pretérito perp[e]cto y plus quan perpecto

Amatu da eta amatu  Aver amado
izandu zan 

Futuro de infinitivo

Amatu bear du Aver de amar

Circumloquio segundo

Ceñac40 amacera, ero  Que amara, o huviera
amatu bear izendu   de haver amado 
zuan 

Gerundios substantivos

Amazen duanarena De amar
Amazen duanarenzat Para amar
Amacen duanagana A amar
Amacen duanagatic Por amar o amando

Participio de presente e inperp[e]cto

Amatu duana eta ama- El que ama o amaba
cen zuana 

Participio de futuro en -rus

Amatu bearco luquea- El que ha o tiene de
na, ero amatu bear-  amar 
co zuqueana 

 [f.8v] PASIVA

MODO IND[I]CATIVO

Tiempo prese[n]te

Ni naiz amatua Yo soi amado
Zu cera amatua Tú eres amado
Bestea da amatua Aquel es amado
Gu guera amatuac  Nos otros somos ama-

 dos

40 Ceñac] esk. Cenac.

Zuec cera amatuac Vos otros sois amados
Besteac dira amatuac Aquellos son amados

Pretérito imperpecto

Ni nincen amatua Yo era amado
Zu ciñen amatua Tú eras amado
Bestea zan41 amatua Aquel era amado
Gu guiñen amatuac  Nos otros éramos 

 amados
Zuec ciñen42 amatuac  Vos otro[s] erais ama-

 dos
Besteac dira amatuac  Aquellos eran ama- 

 dos

Pretérito perpecto

Ni izandu naiç43 amatua  Yo fui o he sido
 amado

Zu izendu44 cera ama- Tú fuiste o has sido
tua45  amado

Bestea izandu da46 ama- Aquel fue o ha47 sido
tua  amado

Gu izandu guera ama- Vos otros48 fuisteis o
tuac   havéis sido49 ama-

do50

[f.9r] Bes[te]ac izan51  Aquellos fueren o hu-
dira amatuac52  vieren sido amado

41 Bestea zan] -z- letra -c- baten gainean 
idatzia.

42 ciñen] esk. cinen.
43 naiç] esk. naic.
44 Zu izendu] goian Zuizandu tatxatua.
45 amatua] ziurrenik geroago idatzia, eus-

karazko eta gaztelaniazko adizkien artean 
agertzen den marrak zeharkatzen baitu.

46 Bestea izandu da] esk. Besteaizanan-
duda; -i- letra beste baten gainean idatzia, ziu-
rrenik -c.

47 ha] esk. has.
48 Erdaraz 1. pertsona plurala eta euskaraz 

2. pertsona plurala falta dira, homoioteleuton 
edo berdinetik berdinerako jauzi baten ondo-
rioz segurki.

49 sido] ezkerreko ertzean, haueis aurrean 
geroago erantsia.

50 amado] aurrean hitz ulergaitz bat (anon?).
51 izan] esk. izn.
52 amatuac] esk. amatutuac.
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Plus quan perpecto

Ni izen ni[n]zen amatua Yo avía sido amado
Zu icen ciñen53 amatua Tú a[v]ías sido amado
Bestea izen zan54 amatua Aquel avía amado
Gu icen guinen amatuac  Nos otros avíamo[s] 

 sido amado
[…]

* * *

 [f.10r] [gurutzea]

INDICATIVO

Presente

Ni naiz Yo soi
Zu cera Tú eres
Bestea da Aquel es
Gu guera55 Nos otros somos
Zuec cera Vos otros sois
Besteac dira Aquellos56 son

Imperpecto
Ni nincen Yo era
Zu ciñen Tú eras57

Bestea da Aquel era
Gu guera Nos otros éramos58

Zuec cera Vos otros erais59

Besteac dira Aquellos eran60

Perpecto
Ni izan naiz Yo fui, o he sido61

Zu izan cera Tú fuiste, o has sido
Bestea izan da Aquel fue, o ha sido
Gu izan guera  Nos otros fuimo[s], o 

hemos sido

53 ciñen] esk. cinen.
54 Bestea izen zan] -i- letra -c- baten gai-

nean idatzia.
55 guera] -er- letrak beste zerbaiten gai-

nean idatziak.
56 Aquellos] -e- letra geroago tartekatua.
57 eras] -a- letra -e- baten gainean idatzia.
58 éramos] aurrean somos tatxatua.
59 erais] aurrean sois tatxatua.
60 eran] aurrean son tatxatua.
61 Lerro honen gainean lau lerro tatxatuta.

Zuec izan cera  Vos otros fuisteis, o 
 havéis sido

Besteac izan dira  Aquellos fueron, o 
 han sido

Plus quan
Ni izan ninzan Yo avía sido
Zu izan ciñen Tú avías sido
Bestea izen zan Aquel avía62 sido
Gu icen guiñen  Nos otros avíamos sido
Zuec icen ciñan Vos otros avíais sido
Besteac icen ciran Aquellos avían sido

 [f.10v] Futuro imperpecto
Ni icengo nai[z] Yo seré
Zu icengo cera Tú serás
Bestea izengo da Aquel será
Gu icengo63 guera Nos otros seramos
Zuec icengo cera64 Vos otros seráis
Bestea[c] icengo dira65 Aquellos66 serán

Futuro perpecto

Ni icengo nincen Yo havré amado
Zu icengo ciñen Tú avrás amado
Bestea icengo zan67 Aquel avrá amado
Gu icengo guiñen  Nos otros avréis [sic] 

 amado
Zuec icengo cera  Vos otros68 avréis ama-

 do
Besteac icengo ciran  Aquellos avrán ama-

 do

SUBYUNTIVO

Presente
Ni icen narin69 Yo sea70

Zu icen zaite Tú seas

62 avía] -i- letra beste baten gainean idatzia.
63 icengo] lerroartean erantsia.
64 icengo cera] -ngoce- letrak zikinduta 

daude.
65 dira] -ir- letrak -a- baten gainean ida-

tziak; hots, da → dira zuzendu du.
66 aquellos] esk. aqueellos.
67 zan] z- letra d- baten gainean idatzia.
68 Vos otros] Vos O- letrak zikunduta daude.
69 narin] nari- letrak zikinduta daude.
70 Yo sea] zikinduta.
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Bestea icen bidi Aquel sea
Gu icen gaitean Nos otros seamos
Zuec icen71 cera Vos otros seáis
Besteac icen bite Aquellos sean

Imperpecto

Ni baniç Yo fuera
Zu baciñe Tú fueras
Bestea baliz Aquel fuera
Gu baguiñe Nos otros fuéramos
Zuec baciñe Votros fuerais
Besteac balida Aquellos fueran

Perpecto

Ni icen nindilla Yo aya sido
Zu icen cindecela Tú ayas sido
Bestea icen didilla Aquel aya sido
Gu icen gaitecela Nos otros ayamos sido
Zuec icen zaitecela Vos otros ayáis sido
Besteac icen dicela Aquellos ayan sido

 [f.11r] Plusquan

Ni icen baniz  Yo huviera sido ama-
 do

Zu icen baciñe72  Tú huvieras sido ama-
 do

Bestea icen baliz  Aquel huviera sido 
 amado

Gu icen baguiñe  Nos otros huviéramos 
 sido amado

Zuec icen baciñe  Vos otros huvierais 
 sido amado

Bestea[c] icen balide  Aquellos huvieran 
 sido amado

71 icen] -n- letra zikinduta dago.
72 baciñe] esk. bacine.

Futuro perpecto

Ni icengo baniz Yo fuere
Zu icengo baciñe73 Tú fueres
Bestea icengo baliz Aquel fuere
Gu icengo baguiñe74 Nos otros fuéremos
Zuec icengo baciñe75 Vos otros fuereis
Besteac icengo balide Aquel[l]os fueran76

Imperativo

Icen zaite zu Sé tú
Icen bidi bestea Sea aquel
Icen zaiteç77 zuec Sed vos otros
Icen biteç78 besteac Sean aquellos

INFINITIVO

Presente, e inperpecto

Icen Ser

Pretérito, y plus quan perpecto

Icen da, ero icen zan Aver sido

Futuro de infinitivo

Bear du icendu Aver de ser

Circumloquio

Ceña izatera, ero izen- Que fuera o hu[v]iera
du baliç79  de haver sido

Participio de futuro en -rus

Gauza bear doana icen  Cosa que ha o tiene 
 de ser

73 baciñe] esk. bacine.
74 baguiñe] esk. baguine.
75 baciñe] esk. bacine.
76 fueran] -a- letra beste baten gainean 

idatzia (-e-?).
77 zaiteç] esk. zaitec.
78 biteç] esk. bitec.
79 baliç] esk. balic.
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Akitaniera eta euskara

Joakin Gorrotxategi
UPV/EHU

Laburpena1

Lan honetan* akitaniera eta euskara historikoaren arteko harremanak az-
tertzen dira, ez bakarrik komunean dituzten ezaugarriak baizik eta kog-
nadoetan bakoitzak erakusten dituen ezberdintasunak ere. Guztia Antzi-
naroko egoera dialektaletik Erdi Arora bitartean gertatu zen bilakaera 
bateratzaile baten barruan kokatzen da. Eztabaidan material epigrafiko 
berria eskaintzen da.

0. Ikertzaile eta aditu guztiek onartzen dute akitanierak eta euskarak el-
karren artean partekatzen dituzten ezaugarriak hain estuak direla, non lehen-
dabizikoa bigarrenaren fase edo aldi zahar gisa har daitekeen, edo gutxienez 
biak hizkuntza familia bateko hurbileko kide. Komunean dituzten ezaugarri 
horiek, bestalde, urrutiko zein hurbileko hizkuntzetatik bereizten dituzte, na-
barmenki inguruko zeltiarretik (zeltiberiera edo galieratik) eta, puntu lauso 
batzuk salbu, baita iberieratik ere.

Aipatu oharpenak, hizkuntzalaritza konparatzailearen metodoen ondo-
rioak direnez, soilik lortzen dira ustezko ezaugarri komunak azaleko antze-
kotasuna gaindituz kognadoen mailara iristen direnean, hau da, hizkuntzala-
riaren iritziz hizkuntza bien arteko parekotasunek jatorri berbera izateari zor 
diotenean antzekotasuna eta ez beste edozein arrazoiri. Kognadoak ezartze-
rakoan hizkuntzalari guztiak askotan ez datoz bat eta oinarrizko desadosta-
sun honek ondorio larriak izaten ditu gehienetan hizkuntza familiak sailkatu 
eta hizkuntza horien bilakaera historikoa azaltzeko orduan. Hizkuntzalari-
tza konparatzailearen eginkizuna hizkuntzak erkatzea da, beren artean kog-
nadoak identifikatuz eta metodo ezagun batzuk aplikatuz hizkuntza horien 
arteko erlazio genetikoa azaldu ahal izateko. Baina askotan hizkuntzalariek 
konparazioetan erabiltzen duten gaia ez da izatez hizkuntza, baizik hizkuntza 

* Lan hau ondorengo proiektuen barne egin da: Espainako Ekonomia eta Lehiakortasun Mi-
nisteritzaren FFI2012-36069-C03-01, Eusko Jaurlaritzaren «Lingüística histórica e historia de la 
lengua vasca» [GIC.IT698-13] Ikerketa Talde Kontsolidatua eta EHUren UFI11/14.
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baten ondarra, aztarna edo isla. Hauxe da gertatzen dena, hain zuzen, hizkun-
tza ezagun baten testuen ordez, hari zuzen edo oker esleitzen diogun izen, to-
ponimo eta antzeko materiala erabiltzen dugunean konparazio lanetan, edo 
testuak ondo dokumentatuta egon arren haien esanahia ez dakigunean edo 
orokorrean oso ilunak suertatzen zaizkigunean, iberieraren kasuan bezala. 
Halakoetan azaleko antzekotasuna egiazko eta jatorrizko egokitasuntzat har-
tzeko arriskua oso handia da, eta eskarmentuzko hizkuntzalariak ere ez daude 
beti peril horietatik libre. Azken urteotan gure artean nahiko ospe hartu duen 
obra bat besterik ez aipatzearren, Villar-ena (2014) aipa genezake konpara-
zioari eskakizun gutxi eskatzen diotenen artean.1 Euskara eta iberieraren ar-
teko ahaidetasunari buruzko hipotesiak —aspalditik datozenak— azken urteo-
tan berpiztu edo indartu dira parekotasun deigarriak aurkitu omen dituztelako 
iberiera eta euskararen zenbaki sistemen artean2 nahiz eta aurkitutako antze-
kotasun horrek ez digun oraino batere lagundu ondo irakurtzen diren iberiar 
testuen esanahia argitzen. Konparazio mota bi hauek zilegitasun arazo larri 
bat dute, bietan erkaketa formen zentzua jakin gabe egiten delako. Toponimo 
eta izen propioen kasuan zentzuaren falta normala izaten denez, hizkuntzala-
riak gaiaren esparrua —hau da, formek azaleko antza erakusteko duten joera 
estadistikoa— mugatu behar du mota diferenteko eskakizun zorrotzen bitar-
tez. Beste modu batera esateko, hizkuntzalariak perretxiko biltzaile baten an-
tzera nahiago izango du erdipurdizko edo pozoinezko perretxikoz beteriko zo-
rro handi baten ordez onddo gozoz eta finez osaturiko otartxoa.

1. Akitanieraren eta euskararen arteko konparazioa izen propioetara muga-
tzen den arren, aintzakotzat hartzen da, hasieran esan bezala, materialak berak 
askotariko informazioa eskaintzen duelako (soinuen kopurua eta distribuzioa, 
izen osagaien jokabidea, pertsona izenen sexuarekiko lerraketa, hedapena bera, 
eta abar), neurri batean behintzat esanahiaren falta berdindu dezakeena. Aki-
taniera eta euskara elkar batzearen funtsa Sembe-, Seni-, Gizon, Belex/Bels-, 
Hanna-, Andoss- (guztiak gizonezkoen) eta Andere, Necato (biak beti andraz-
koen) izen propioetan oinarritzen da,3 egokitasun horiek soilik hizkuntza bi ho-
rien artean gertatzen direlako beste inorekin partekatu gabe.4 Barneko muin 

1 Villarrek azalean berdinak edo antzekoak diren toponimoak normalean kognadotzat hartzen 
ditu, lekuizen horien trasmisioari edo lekuen beren kokapenari batere erreparatu gabe, esaterako, 
penintsulako -il osagaia duten toponimoak alde batetik eta Mesopotamiako Bab-il(onia) ezaguna 
bestetik (Villar 2014:134hh) konparatzean. Ikus metodoari egin nion kritika (Gorrotxategi 2008).

2 Ikus, batez ere Orduña (2011, 2013) eta euskararen aldetik Lakarrak (2010) eginiko kritika.
3 Balio handikoak dira oin horiei gehitzen zaizkien atzizkiak, -co, -xo, -to esaterako.
4 Caro Barojak, Mitxelenak eta nik neuk zerrendatu dugu inoiz akitanierak eta iberierak ko-

munean izan zitzazketen izen osagaiak, baina zerrenda horiek ez dute inoiz lortu eusko-akita-
nierak erakusten duen sendotasuna. Geroago (Gorrotxategi 2013: 59-60), konparazioa egitean 
azaleko antzekotasunen bila ahalegindu beharrean izen sistemek duten desberdintasunari errepa-
ratzen zaionean, ikusten da ak. Belex eta ib. beles direla ia antzeko forma bakarrak; iberierak ez 
du inolaz ere goian aipatutako eusko-akitanierazko izenen arrastorik.
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sendo horretatik abiatuta, hizkuntzalariak zilegitzat joko du horrenbesteko se-
gurantza erakusten ez duten bikoteak kognadotzat hartzea, ak. Aher-: eusk. 
akher, ak. Arixo-: eusk. haritz, esaterako. Hori izan da Luchaire-rengandik 
(1877) hasita Caro Barojak, Mitxelenak (1954), Lafonek (1956) eta nik 
neuk (1984) erabili dugun bidea: akitanierazko formak azaldu izan dira 
euskara historikoan —hau da, Erdi Arotik eta batez ere XVI. mendetik au-
rrera dokumentatutakoan— ezagutzen diren hitzen, erregelen eta bilakae-
ren arabera, berreraiketa klasikoaren bitartez lor zitezkeen forma segu-
ruenak ere baztertu gabe. Konparazio lan honetan euskarak hartu du bere 
gain probaren karga gehiena, normala denez, akitaniera delako hain zu-
zen azaldu behar den alde iluna. Honek ez du esan nahi akitanierak beti jo-
kabide pasibo bat hartzen duela ekuazioari ezer berririk edo interesgarri-
rik eskaini gabe. Adibide klasikoa aipatzearren, ak. Seni- : eusk. sehi, sein 
egokitasunean akitanierazko formak azaltzen ditu hain zuzen euskazko al-
daerak:

(1) ak. -VnV- > erdiaroko -⊽h⊽- > -VhV- /-VVn.

Bestalde, ez da ahaztu behar antzinaroko izen propio multzo bat azaltze-
rakoan hizkuntzalariak askotan hobeto ezagutzen dituzten hizkuntzen bitar-
tez saiatzen direla materiala argitzen. Hori gertatu da akitanierarekin ere zen-
bait ikerlarien lanetan, Delamarre-k (2007:22) ak. Andosso edo Andosto-ni 
(dat.) ind-eur.-zko *ndo-sth2-o- ‘behean dagoena’ hitz elkartu gisa azaltzen 
duenean, esaterako. Euskal ikuspuntutik gauzak azaltzen gabiltzanok ere an-
tzeko joeran eror gaitezke, dudarik gabe; eta Akitania zaharraren egoera lin-
guistikoak, hain nahastua izanik, ez du asko laguntzen aukera bat edo kon-
trakoa hartzearen alde. Hizkuntzalariak kasu horietan aukera bakoitzaren 
alde onak eta txarrak aztertu behar ditu, eta ahalik eta mota diferenteeneko 
argudioen laguntzaz saiatu erabaki bat hartzen: argudio batzuk linguistikoak 
izango dira, Andossus —Delamarreren iritziaren kontra— akitanierari eslei-
tzerakoan, beste batzuk grafikoak, (diogunean Oxson izenaren XS grafia hur-
bilago dagoela euskarazko otsok duen txistukaritik galierazko *ukson- ‘idi’ 
izenak izan zezakeen χ frikari belaretik baino), eta azkenik batzuk inskrip-
zioaren testuinguruarekin zerikusia dutenak (ik. Gorrotxategi & Vallejo argi-
taratzear).

2. Bi hizkunza edo gehiago erkatzen direnean beren arteko ahaidetasuna 
probatzeko asmoz, ezaugarri komunei ematen zaie lehentasuna edo pisua, 
sailketa sistematikoan ezaugarri plesiomorfoak deituko liratekeenak. Aki-
taniera eta euskara zenbait ezaugarritan bat datozenez gero, elkarren arteko 
ahaidetasuna segurutzat ematen da. Hona hemen komunean dituzten ezauga-
rri horietako batzuk (guztiak, azkena izan ezik, klasikoak dira, Mitxelenaren 
obran aurki daitezkeenak; azken ezaugarria Hagenbacheko xafletan lekuko-
tzen da (Gorrotxategi 2003):
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(2) a.  lexikoa: pertsonen arteko erlazioak, animaliak, koloreak eta abar 
adierazteko hitzak

 b. atzizkiak
 c. /r/ dardarkaria ez da hitz hasieran agertzen.
 d.  ez dago /m/ fonema sisteman, eta agertzen diren M grafia baka-

nak /b/ fonemaren aldaerak dira
 e.  /n/ sudurkariaren eta /s/, /ś/ txistukariek5 duten banaketa, hots, 

grafia sinplea (=frikaria) hitz hasieran eta grafia geminatua edo 
bikoitza (=afrikatua) hitz edo oin bukaeran, euskarazko lenis/
fortis banaketaren parekoa da.

 f. txistukarien neutralizazioa /r/, /l/ eta, antza denez, /n/-ren atzean.
 g.  txistukarien palatalizazio adierazgarria: Xembus /∫embe/ < Sem-

bus

Akitaniera-euskara egokitasunetan badaude gainera beste datu batzuk, 
ahaidetasuna sendotuaz gain bilakaera diakroniko ezagun eta konkretu bat 
adierazten dutenak: akitanierazko bokalen arteko sudurkari ahula (lenis) has-
peren agertzeak euskara historikoaren lehen lekukoetan bilakaeraren norabi-
dea zehaztu eta haren kronologia mugatu egiten du. Ez da (3a) sudurkaria-
ren hasperentzea mota honetako bilakaera bakarra; hona hemen beste batzuk: 
(b) ak. -mb- soinu segida eusk. -m- bihurtzea; (c) hitz barneko hasperendu-
nen kopurua bat bakarrera mugatua izatea; (d) hitz elkartu eta eratorrietako 
lehen osagaiaren itxuraldatzea; (e) artikuluaren sortzea, eta honen menpeko 
den deklinabidearen garapena.

(3) a. ak. -VnV- > eusk. -VhV: ak. Seni- : eusk. sehi, sein
 b.  ak. Sembe- : eusk. seme; ak. Ombe- : eusk. (h)ume (Lergan 

Umme)
 c. ak. Hahanten, Hontharris, etab. : eusk. ilherri
 d. ak. Cisson-bonnis : eusk. giza-seme
 e. ak. Ø : eusk. Larrehederra, Aker Çaltua, Urçia

Eta ikusirik euskalki guztiak erabat bat datozela bilakaera hauetan, pen-
tsa daiteke antzinaroko akitaniera erdiaroko eta geroko euskararen fase edo 
aldi zahar bat dela. Zenbait kasutan gainera ibilbidearen tarteko fasea ere le-
kukotzen da, (3b)ri dagokionez Lergako iskripzioko Umme- osagaiak eta 
(3c)ri dagokionez Donemiliagako Rejako hasperen bat baino gehiagoko le-
kuizen ugarik, Harhaia, Hagurahin edo Harriolha bezalakoek, erakusten du-
ten bezala. Hau da, bi muturretako hizkuntza egoerak lotzen dituen katearen 
mailak balira bezala, onomastikaren arloan, Caro Barojak aspaldi ohartarazi 

5 Txistukari biak letra bakar baten bitartez idatziak izan ziren: frikariak S-ren bidez eta 
afrikatuak X(S) dela medio.
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zuenez, Erdi Aroko Unuso, Belestar, Otsoco, Enneco eta antzeko izen pro-
pioak Antzinarokoen jarraipen zuzena diren moduan.

3. Baina ez da ahaztu behar akitanieranen sailkapenerako hain garrantzi-
tsua izan den euskararekiko batetortze horren ondoan badaudela zenbait datu 
nekez uztartu daitezkeenak geroko euskara historikoarenekin. Mitxelena ira-
kaslearen (1964) lanean, helburua akitaniera eta euskararen arteko ahaideta-
suna erakustea zelako suguru asko, ak. Neure- eusk. neure posesiboaren bi-
tartez azaldu zuen, jakinik forma hau lehenagoko *nihaure baten laburdura 
zela, XVI. mendeko zenbait tokitan artean halaxe laburdurarik gabe lekuko-
tzen zena, agian forma berregina. Izen honek —eta beste halako batzuk— 
egoera deserosoan jartzen gaitu, ezen ikusirik ez dagoela biderik inguruko 
hizkuntza bati esleitzeko6 onartu behar dugu aldi berean ez dagoela arrazoi-
rik Akitaniako hizkuntza ezezagun baten —eta ez akitanieraren beraren— hi-
tza denik aitortzeko. Hau da, onartu behar da ak. Neure- izen osagaia, euk. 
neure posesiboarekin nekez uztartu daitekeen arren eta momentuz azalbide 
etimologiko garbirik gabe gelditu arren, akitanierazko osagai bat dela hiz-
kuntzaren zenbait informaziorako, fonologia eta morfemen egiturarako, 
kasu, baliogarri zaiguna.

Akitanieraren, euskara historikoaren eta aitzineuskara klasikoaren pa-
rekotasun mailatik atera gabe, badugu beste egokitasun bat hasieratik kri-
tika askorik gabe onartu dena, ak. Arixo(ni) : eusk. (h)aritz, hain zuzen. Pa-
rekotasunak, azaleko itxuraz gain, baditu korpusean zuhaitzen eta landaren 
alor semantikoan eratutako beste paralelo batzuk, latinezko Fago deo ‘Pago 
jainkoari’, ak. Artehe edo ak. Abellionni, azken hau galierazko *aballo- ‘sa-
garr(ondo)’-tik eratua baldin badago. Baina euskalkietako lekukotasunen bi-
tartez berreraikitako forma, *hareitz, hartzen badugu kontutan, deigarria egi-
ten da ikustea ak. Arixo-k alde batetik ez duela hitz hasierako hasperenik 
eta bestetik diptongo zaharra (Bizkaieran arkaismo gisa mantendu dena) > i 
bihurtu duela; beste modu batera esanda, Euskara Batu Zaharraren (EBZren) 
ondoko bilakaera dialektalak, (mendebaldeko euskalkietan izan ezik gaine-
rakoetan *-ei- > -i bihurtzea, eta erdialdeko euskalkietako hasperen galtzea) 
mila urte edo mila eta bostehun urte inguru lehenago kunplituak zeudela. 
Goian aipatu Neure-ren kasuan bezala, galierak ez du azalbide onik ema-
ten, Delamarrek (2007: 26) proposaturiko *(p)ari-sth2-o ‘qui se tient devant’ 
berreraikitako formak ez dituelako ez izenaren deklinabide aldaerak ez eta 
-st- > -ts- bilakaera (haren ustez Andosto-n mantendu dena) azaltzen. Baina 
aurreko kasuan ez bezala, agian hemen egokitasunak eskatzen duen kos-
tua asumitu daiteke, izenaren agerraldi bat, bederen, beste modu batera ira-
kurtzen bada. Gorrotxategiren (1984: 306-7) arabera hiru lekuko ditu jainko 

6 Galierakin antzekotasun izpiren bat izan balu, aspalditik zeltatzat hartua izango zuketen 
munduko zeltista guztiek.
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1. IRUDIA

Arexo jaikoari eskainitako aldarea. Bagnères de Luchongo museoan
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izen honek, bi osorik gorde direnak eta hirugarrena, hautsita eta orain gal-
duta, ]rix[ irakurri zutena. Lehen biak Loudenviellen aurkitu ziren eta hi-
rugarrena, ostera, St-Pé-d’Ardet-en; arrazoi honengatik eta inskripzioaren 
egoerarengatik ezin da ziurtatu jainko beraren aipamena denik. Paris ondoko 
St. German-en-Laye-ko museoan gordetzen den aldarean Marti Arixoni ira-
kurtzen da, garbi, baina Luchongo museokoaren irakurketa (Arixo deo), or-
dea, ez da eman den bezain garbia eta segurua. Hasteko esan behar da Ric-
cik aspaldi ohartarazi zuela letra bat falta zitekeela izenaren hasieran, C- bat 
haren ustez. Museora 2011ko apirilean egindako bisitan harria ikertzeko au-
kera izan nuenean konturatu nintzen (-)areixo irakurri zitekeela, E eta I le-
tren arteko lotura dela medio, edo gehien jota (-)arexo (ik. 1. irudia). Irakur-
keta berri honek, batez ere harriaren hutsunea H batez (C bat baino egokiago 
litzatekeena, azken hau guztiz baztertu gabe) betetzen badugu, goian aipatu 
eragozpen guztiak gaindituko lituzke; onartu behar genuke akitanieran ber-
tan aldaera berri bat, diptongoa sinplifikatu eta hasperena markatu ez duena, 
baina ez dut uste problema hauek gaindituezinezkoak direnik egokitasuna 
onartua ahal izateko.7

4. Akitanierazko korpus onomastikoan izenen aldaerak identifikatzea 
eta beren arteko harremanak azaltzea oso interesgarria litzateke formen eta 
hizkunzaren beraren bilakaeraren zenbait atal azaltzeko, nahiz eta izen pro-
pioek erakusten duten segurantza ez den beti behar bezain ona (ik. § 1). Ai-
patu dugu lehen (2g) Xembus eta Sembusen artekoa, nondik pentsa daite-
keen akitanierak ezagutzen zuela K.o. III. menderako Erdi Arotik gaurko 
eguneraino euskarak normaltzat izan duen palatalizazio adierazgarria, Oñe-
derrak (1990) asmatutako terminoa erabiliz. Mitxelenak (1954: 451) Talsco- 
eta Halsco-ren artekoa aipatu zuen, aldaera bakoitzaren hedapen desberdina 
(lehena Gaskuinako lautadan eta bigarrena Pirinioetako lurretan) agerian ja-
rriz eta kronologiaren aldetik bata arkaismo eta bestea berrikuntza gisa azal-
duz (T- > H-).8

Bi adibide gehiago ukituko ditut hemen. Gizonezkoen izenen artean An-
dossus, Andoxsus da dudarik gabe ugariena. Txistukariaren idazteko modua 
orain alde batera utzita, badaude lekuko batzuk ND soinu segidaren ordez 
NN dutenak: Annosus; ez da kasu bakarra, ezen -nd-dun Andere eta erato-
rrien ondoan Annereni (dat.) ere, behin bederen, lekukotzen da. Euskarak 
ez du soinu asimilazio hau ezagutu; bai ordea antzekoa den ezpainkariena 
(-mb- > -mm-), antzinatean Lergako inskripzioko Umme- osagaiak erakusten 

7 Nork daki dedikatzailea galiar jatorrikoa izateari ez ote dion zor hasperen ezak. Haren ize-
naren arabera, Erianos Seriani, nominatiboak ez du latinaren desinentzia (-us, alegia), galierarena 
baizik.

8 Aldaketa honek herskarien sistema zaharra aldatuko zuen, hots, hitz hasierako herskari bor-
titzak hasperen bihurtu ondoren, toki horretan ozenak ez eze hasperena eta herskari ahulen ondo-
rengoak (ahostunak) aurkituko lirateke bakarrik.
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duena, eta gerora euskara historikoan sinplifikatuta agertuko dena.9 Baina 
nd- > -nn- aldaketa euskaraz gertatu ez arren, gaskoieraren ezaugarri naba-
rienetakoa da, ikerle batzuen ustez nahiko goiz eman zena. Inskripzio hauek 
ondo erakusten dute II. edo III. mendean aldaketa abian zela akitaniera-latinez 
elebidunak zirenen artean eta ezin uka akitanierazko elebakarren artean ere 
halako ahozkerarik ez zenik. Hala balitz, geroko euskarak aldaera berritzai-
lea baztertuko zuen eta antzeman daitekeen EBZean bakarrik -nd- itxuraz-
koak orokortuko ziren.

Hasperenaren presentzia akitanierak eta euskarak komunean duten ezau-
garri garbienetakoa da, baina kognado batzuetan egokitasunak zuzenak ba-
dira ere (4a), beste hitz batzuetan, ustezko kognadoak izan daitezkeenetan, 
detailezko desasdostasunak daude (4b).

(4) a.  ak. Hars- : eusk. hartz; Bihoxs- : bihotz; Heraus- : herauts; 
Hiss- : hits; Lohi- : lohi; Sahar- : zahar

 b.  ak. Aher- : eusk. akher; Hanna- : anaia; Areixo/Arixo : haritz; 
Umme- : hume

Pentsa daiteke zenbait kasutan —hasperenik eza akitanieraz denean eta 
batez ere adibide gutxiko izenetan—, grafia kontua izan daitekeela soilik, 
baina alderantzizkoetan, hots, hasperena euskarazko hitzean falta denean, an-
tzinarotik erdiarora bitartean, EBZren garaian alegia, nolabaiteko galera ger-
tatu dela onartu behar da. Galera eta desadostasun hauen arrazoiak ez dira 
errazak antzematen.

Akitanierazko korpusean bertan antzeman daitezkeen aldaerek edo zen-
bait izenen arteko erlazioek pentsa arazten dute hasperenaren egoera ez zela 
egonkorra. Mitxelenak (1954: 437) ak. Ando(x)sus eta eusk. handi-ren ar-
teko erlazioa onartzen bazuen ere, Bähr-ek (1948: 41) hasperenik eza arra-
zoi nagusitzat hartuz, nahiago zuen lehenengo osagaia galierazko ande-re-
kin lotzea. Hagenbacheko xafla batek, ordea, izena H-rekin lekukotzen du 
(Handos), hizkuntzaren barruan aldaerak zeudela erakutsiz. Zaila da jakitea 
Andos- hasperen gabeko forma akitanieraren beraren bilakaera erregular ba-
ten ondorioa den edo galieraren eraginez eta ukimenez sorturiko forma.10

9 Orduko euskarak (Lakarraren terminologian Aintzin Euskara Modernoa) sisteman /m/ fo-
nemarik ez zuenez gero, aldaketa hau ez da batuketa fonologiko bat, -nd- > -nn- izango litzate-
keen bezala, sistemak bazuelako bere baitan /N/ fonema.

10 Uste dut Andossusek gizonezkoen izenetan Anderek emakumezkoenetan dituen esanahia 
eta funtzioa betetzen dituela. Askok uste dute eusk. andere-ren jatorria zelta hizkuntzetan da-
goela, irl. zah. ander ‘emakume gaztea’, gales anneir ‘biga’ eta gainerakoekin uztartuz. Baina 
nekez baztertu daiteke, alde batetik, ak. Anderek ak. Erhe emakume izenarekin duen lotura estua 
eta, bestetik, Erdi Aroko andosco-k ‘bi edo hiru urteko arkumea’ ak. Andossus izenarekin duena. 
Ematen du hitz berberak edo oso hurbilekoak erabiltzen zirela pertsonak eta animaliak izenda-
tzeko.
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Goian (4a) esan bezala ak. Hars- (Hars-i gen. izen simplean nahiz 
Harspi, Harsori bezalako eratorrietan) eusk. hartz hitzaren kognadotzat 
hartu dute ikerlari guztiek, bat datozelako hitz hasierako h-ren presentzian 
eta bukaerako txistukariaren portaeran. Bestalde, Astoilunno (dat.) jainko 
izenaren lehen zatian askok eusk. asto ikusi dute, nahiz eta Oihenartek eta 
Sauguis-ek aldaera zaharragoa den arsto lekukotu; azken honek bideratu du 
jatorrizko forma hartz-en eratorri gisa, hots, *hartz-to, azaltzea (ik. Mitxe-
lena 1989 = OEH s.v. asto). Adibide honetan akitanierazko lekukoak eus-
karaz orokortuko den aldaera berritzailearen bilakaera erakusten du, ez al-
daera arkaikoa. Duela gutxi Argein-en (Castillon-de-Couserans) agertutako 
aldare batean Arsilunno (dat) jainkoaren izena irakur daiteke (ik. 2. irudia), 

2. IRUDIA

Arsilunno jainkoari eskainitako aldarea: Argeingo elizako horman
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Asto-ilunno jainkoarekin begibistako lotura duena: azken hau haren forma 
eratorritzat har daiteke, hau da *ars + to, Alardosto (Gaud) Aladoss(i)-rena 
den bezalaxe. Beharbada, lekuko berri honek asto eta arsto-ren arteko lotura 
argitu digu, baina hasierako H-ren galera (hitzak ak. Hars- : eusk. hartz badu 
jatorritzat) argitu gabe dago: agian Lakarrak eusk. otso-rentzat suposatu duen 
bilakaeraren antzekoa, hau da *hor-tso > *hoh-tso > *ohtso > otso?11 Baina 
gure kasuan lehen osagaiaren -r berandu arte mantendu da, ez bada analo-
giazko forma berregina.

5. Goiko adibideek erakusten dute akitaniera eta euskararen arteko erla-
zioak ez direla beti denboraren ardatzean hizkuntza berberaren forma zahar 
edo arkaiko eta forma berrien artekoak bezalakoak, batzuetan akitanierazko 
hitzak euskarak lekukotzen dituenak baino berritzaileagoak direlako, edo gu-
txienez, aldaera berritzailea ere ezagutzen duelako. Ez da ahaztu behar ikus-
pegi honetarako akitaniera eta euskara zaharraren lurralde osoko lekuko 
guztiak erabili direla, Couseransen hasi eta Lizarra eta Ebro ibairainokoak, 
euskara historikoarena baino lurralde askoz handiagoa okupatzen dutena. 
Nekez pentsa daiteke hizkuntza, bat eta bakarra izanda ere, ez zela dialek-
totan zatituta egongo, nahiz eta honen arrastoak oso zailak izan dokumenta-
zioan antzemanten.

Euskara historikoak antzinako akitanieran du bere sustraia, ordurako le-
kukotzen direlako beranduagoko zenbait ezaugarri, palatalizazio adierazga-
rria, esaterako. Baina akitanieraren barneko zenbait aldaera —nahiz lurraldez 
lurraldekoak nahiz gizartearen mailen araberakoak izan, bilakaeraren ikus-
puntutik batzuk arkaismoak eta beste batzuk forma berritzaileak izan—, ez 
ziren beranduagoko euskarara igaro, erdiaroko mende ilunetan eratu zen eus-
kara komunak (Mitxelena 1981 eta Lakarraren 2014 EBZ) halako iragazki 
moduko bat ezarri zuelako lehenagotik zetozen aukera eta aldaeretan. An-
tzeko kontu bat antzeman daiteke toponimiaren eta morfologiaren kasuan: 
akitaniera eta euskara zaharraren eremuan lekuizenak eratzeko erabilitako 
-os atzizkia ez zen geroko euskarara igaro, haren ordez antzinatean testigan-
tzarik ez duten atzizki berri batzuk sortu ziren, -aga eta -eta beriziki. Euskal 
izen deklinabidea eratzeko orduan badirudi akitanieraz soma daitekeen dati-
bozko -he /-e atzizkiak ez duela jarraipen zuzenik euskara historikoan. Egia 
da Iruxon atzizki normalez agertzen den Larahe jainkoa Mendigorriko harri 
batean Larrahi agertzen dela, baina kasu honetan ezin da latinaren eragina 
zeharo saihestu.

Hemen akitanierak euskara historikoarekin eta euskalkietatik berreraiki-
tako EBZrekin dituen harreman batzuk —ez guztiak— tratatu ditugu, baina 
edonork ikusten du akitanieraren testigantza garrantzi handikoa dela ain-

11 Bilakaera guzti hau beteta egongo litzateke gure Eraren lehen mendeetarako, ak. Oxson 
izenak erakusten duen bezala.
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tzineuskara eta EBZren arteko bilakaera argitzeko orduan, hark eskaintzen 
duen materiala, hasieran esan bezala, mugatua izan arren. Goian aipatu dugu 
hasperenaren kasua. Oso interesgarria litzateke ikertzea zer gertatu den hitz 
hasierako herskariekin, batez ere aintzineuskarazko *d-rekin, ezen ematen 
du haren presentzia eskasa izan arren12 badaudela zenbait adibide, Doxxi esa-
terako, fonema posizio horretan mantendu zutenak (Gorrotxategi 2003: 32), 
nahiz eta Lohi- osagaiak erakutsi d- > l- bilakaera emana edo abian zela.
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Abstract
This article proposes an analysis of “allocutive” morphemes in Basque, 
which are taken to be a species of vocative expression. This article focuses 
on two properties of vocative clitics: the fact that their morpheme order in-
side the auxiliary is sensitive to ergative person; and the way vocative cli-
tics condition exponence of auxiliary roots. These reflect the first-merged 
position of vocative morphemes in the left periphery, and different ways 
that vocative clitics may receive case.

0. Introduction*1

Recent generative work has taken new interest Ross’ (1970) “performative 
hypothesis” —in its essence, the idea that Speaker and Hearer speech act roles 
are encoded syntactically (Speas & Tenny 2003; Hill 2007, 2014; Bianchi 
2006; Baker 2008; Zanuttini 2008; Miyagawa 2012; Haegeman & Hill 2013). 
Particularly influential in this literature has been Speas and Tenny’s (2003) 
proposal that Speaker and Hearer pragmatic roles are introduced by dedicated 
Speech Act heads high in the left periphery of the clause. A phenomenon fre-
quently cited as evidence in favor of this proposal is “allocutivity” —overt 
agreement with non-thematic addressees in some languages— which seems 
to provide direct morphological evidence for an addressee-related position. I 
illustrate this phenomenon in (1) from Basque, where the -k morpheme agrees 
with a familiar masculine addressee, and -n agrees with a familiar feminine 
addressee, where the addressee is not an argument of the verb.

(1) Kotxea garestia izan-go d-u-k/n.
 car.ABS expensive be-FUT EPENTH-HAVE -2SG.FAM.MASC/FEM
 ‘The car is going to be expensive.’

* This paper is dedicated to Ibon Sarasola, for his work on behalf of the Basque language. 
I’m grateful to Beatriz Fernández and participants at the 2014 EHU Udako ikastaroak for com-
ments on this material. This work is supported by MINECO grant FF2011-26906.
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Despite the importance of this phenomenon for the neo-performative po-
sition, such “allocutive” constructions have received relatively little attention 
in the formal literature. Apparently similar phenomena have been reported 
in a handful of languages other than Basque including Galician (Uriagereka 
1995; Huidobro 2009), Magahi (Bhattacharya 2010; Verma 1991) and Mu-
pun (Frajzyngier 1989), however the literature on these constructions is 
not extensive, and Basque remains the best studied such language.1 Impor-
tantly, while a considerable body of work has focused on the clausal syntax 
of Basque allocutive constructions, including especially clause-type restric-
tions (Oyharçabal 1993; Alberdi 1995; Miyagawa 2012, 2013; Torrego 2013; 
Alcazar and Saltarelli 2014), little work has focused on the syntax of allocu-
tive markers at a finer level–that is, the morphology of addressee agreement 
morphemes inside finite verbs (though see Albizu 1997; Albizu 2002 and Ar-
regi & Nevins 2012 for some discussion).

This paper outlines an account of several morphological properties of 
such “allocutive agreement” morphemes, which I will take to be a species of 
vocative expression, and refer to henceforth as “vocative clitics”. In particu-
lar, this paper focus on two main properties not previously analyzed exten-
sively in previous literature: (i) the fact that their placement inside the auxil-
iary is sensitive to ergative person; and (ii) the way vocative clitics condition 
exponence of auxiliary roots. I take these to reflect the first merged position 
of vocative morphemes in the left periphery of the clause, and different ways 
that vocative clitics may receive case.

The discussion is organized as follows. Section 1 outlines the two sets of 
facts that the discussion will focus on: the position of vocative clitics inside 
the auxiliary and the way they condition exponence of auxiliary root vowels. 
Section 2 proposes an account of these facts.2

1. Two properties of vocative clitics

1.1. The position of the vocative clitic

The basic Basque auxiliary template is given in (2) (Laka 1993; Cheng & 
Demirdache 1993; Albizu 1997, 2002; Arregi & Nevins 2012). This template 
has no theoretical status in the proposal to follow, and is rather used here as 
a descriptive tool, intended to represent the fact that these morphemes, when 

1 Another possibly related phenomenon is the Quebec French tu morpheme (homophonous 
with the 2sg. informal nominative clitic) that appears in root interrogatives (Vinet 2000). 

2 There is considerable cross-dialectal variation in the behavior of vocative clitics. I will gen-
erally restrict the discussion to vocative agreement in the standard dialect, and to informal clitics 
setting aside formal (-zu-) vocatives available in some northern dialects. I also focus on analytic 
verb forms rather synthetic verbs.
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present, must appear in the order given.3 Examples of auxiliary forms illus-
trating this ordering are given in (3) and (4). Following Albizu (2002) and 
Arregi & Nevins (2012), I assume that there are no 3sg. absolutive clitics 
and that the morphemes that spell out in “absolutive position” in 3sg. absolu-
tive contexts are epenthetic, to shield the auxiliary root from the left edge of 
the word.

(2) Absolutive person - Root - Dative person - Ergative person - Erga-
tive number - T/C.

(3) Ikusi-ko na-u-zu-la.
 see-FUT 1SG.ABS-ROOT-2.ERG-C
 ‘That you will see me.’
(4) Eman-go d-i-o-zu-te.
 give-FUT EPENTH-ROOT-3SG.DAT-2.ERG-ERG.PL
 ‘You all will give it to him/her/it.’

The vocative clitic occupies one of two slots in the template in (2), de-
pending on the context. In third person plural ergative contexts, the voca-
tive clitic appears to the right of the ergative plural morpheme (-te), as in (5). 
Third person ergative morphemes are silent.

(5) Egin-go d-i-te-k.4
 do-FUT EPENTH-ROOT-ERG.PL-2SG.FAM.MASC
 ‘They will do it.’

In first person contexts, where ergative person marker is overt, the vocative 
clitic appears to the left of this morpheme, as illustrated in (6). In first person 
plural contexts, which have a portmanteau ergative morpheme marking per-
son and number (-gu), the ergative clitic appears to the left of this morpheme. 
The only person/number combination in which ergative person and ergative 
number are overtly realized as separate morphemes are second person plural 
contexts, which do not co-occur with vocative clitics (Oyharçabal 1993).

(6) a. Egin-go d-i-a-t.
  do-FUT EPENTH-ROOT-2SG.FAM.MASC-1SG.ERG
  ‘I will do it.’
 b. Egin-go d-i-a-gu.
  do-FUT EPENTH-ROOT-2SG.FAM.MASC-1PL.ERG
  ‘We will do it.’

3 For convenience, I abstract away from dative plural and absolutive plural morphemes and 
from conditional forms with the verb *edin.

4 Throughout this paper masculine forms for vocative clitics are used. Masculine forms are 
much more widely used in the relevant dialect areas than feminine forms and many informants 
have better intuitions about such forms.
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In addition, the vocative clitic always appears to the left of the -(e)n mor-
pheme traditionally taken to be a past tense marker (Laka 1993). For speakers 
that allow vocative clitics in embedded contexts, the clitic always appears to the 
left of the complementizer. These facts are illustrated in (7) and (8) respectively.

(7) Egin-go z-i-te-a-n.
 do-FUT EPENTH-ROOT-ERG.PL-2SG.FAM.MASC-PST
 ‘They were going to do it.’
(8) %Esa-n d-i-k [etorr-i d-u-k-ela]
 say-PERF EPENTH-ROOT-2SG.FAM.MASC come-PERF EPENTH-ROOT-2SG.FAM.MASC-C
 ‘He/she/it said it he/she/it has come.’

A well-described property of Basque auxiliaries is that they appear to ex-
hibit a Mirror Principle effect (Baker 1985), whereby the canonical order of 
morphemes mirrors their merged order on standard assumptions about argu-
ment structure and the functional sequence (Laka 1993). From the perspec-
tive of Speas & Tenny’s (2003) proposal, whereby morphemes marking non-
thematic addressees are merged high in a C-field position, and if, indeed, the 
-(e)n morpheme truly corresponds to a T head, then placement of the voca-
tive clitic in past tense contexts is surprising in that it suggests a merged po-
sition below T. I return to these facts below.

1.2. The effect of vocative clitics on auxiliary root vowels

Basque is traditionally described as having a have-be alternation. In in-
transitive contexts without vocative morphology, the auxiliary takes the cor-
responding form of the copular verb izan, ‘be’, and in transitive contexts the 
auxiliary takes the form of possessive `have’, *edun.

As several sources have noted, vocative clitics in (non-applicative) in-
transitive contexts like (1) behave like ergative clitics in determining ‘have’ 
rather than ‘be’, as indicated by the [u] root vowel (Albizu 2002; Arregi 
2004; Arregi & Nevins 2012; Torrego 2013). In applicative intransitive con-
texts, however, the [u] root is blocked, and [ai] appears —the same form that 
appears in non-vocative applicative intransitives:5

(9) a. Gusta-tzen z-ai-da-k.
  like-IMPERF EPENTH-ROOT-1SG.DAT-2SG.FAM.MASC
  ‘I like it.’  [with vocative clitic]

5 A more standard approach is to decompose [ai] in (9) into separate morphemes –a verb root 
a+dative/applicative morpheme i. The choice between these approaches has no conseqences for 
the analysis of person effects addressed here and we set aside these issues for space reasons. See 
Fernández (2014ab) for two recent approaches to /i/.
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 b. Gusta-tzen z-ai-t.
  like-IMPERF EPENTH-ROOT-1SG.DAT
  ‘I like it.’  [without vocative clitic]

As Albizu (2002) notes, however, the vocative clitic in intransitive con-
texts does not behave like a true ergative clitic in that, in most dialects, the 
vocative clitic does not undergo “ergative displacement”, that is reposition-
ing of first and second person ergative clitics in the absolutive slot in past 
tense contexts with 3rd person absolutive contexts (Laka 1993; Bejar and 
Rezac 2009; Arregi & Nevins 2012). In (10a), the vocative clitic appears in 
its usual position between the verb root and the -(e)n of past tense contexts. 
In (10b), however, the second person ergative clitic appears in the place of 
the epenthetic morpheme, z-.

(10) a. Egin-go z-u-a-n.
  do-FUT EPENTH-ROOT-2SG.FAM.MASC.VOC-PST
  ‘He/she/it was going to do it.’ [with vocative clitic]
 b. Egin-go h-u-en.
  do-FUT 2SG.FAM.MASC -ROOT-PST
  ‘You were going to do it.’ [with 2sg. fam ergative clitic]

An additional problem concerns the root vowel in transitive contexts. We 
have so far seen that in monotransitive contexts without a vocative clitic, the 
auxiliary root vowel is [u], as illustrated in (10b). However, as shown in (5)-
(7), in the presence of the vocative clitic, however, the [u] root does not ap-
pear in monotransitives, but rather [i], which in non-vocative contexts co-oc-
curs with dative clitics.

Vocative clitics in such contexts differ from true dative clitics, however, 
in several ways. The first concerns morpheme order. As noted above, voca-
tive clitics appear to the right of ergative plural morphemes in 3sg plural er-
gative contexts as in (5). True datives appear to the left of this morpheme as 
shown in (11).

(11) Eman-go d-i-o-te.
 give-FUT EPENTH-ROOT-3SG.DAT-ERG.PL
 ‘They will give it to him/her/it.’

Second, in vocative clitic contexts, the absolutive plural marker is -ti- 
in most dialects as in (12a). In the case of true dative clitics, this marker is 
standardly -zki- as in (12b).

(12) a. Ikus-i d-i-ti-k.
  see-PERF EPENTH-ROOT-ABS.PL-2SG.FAM.MASC
  ‘He/she/it has seen them.’ [with vocative clitic]
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 b. Eman-go d-i-zki-o.
  give-FUT EPENTH-ROOT-ABS.PL-3SG.DAT
  ‘He/she/it will give them to him/her/it.’ [with dative clitic]

Finally, as Albizu (1997) notes, vocative clitics, unlike true datives do 
not trigger Person Case Constraint (PCC) effects. As several authors have 
noted, Basque is a PCC language (Albizu 1997; Rezac 2008; Arregi & Nev-
ins 2012). In the presence of a recipient dative, agreement with non-third 
person absolutive themes is blocked.

(13) *Azpisapoe-k ni etsaia-ri sal-du na-i-o-te
 traitors-ERG me enemy-DAT sell-PERF 1SG.ABS-ROOT-3SG.DAT-3PL.ERG
 ‘The traitors have sold me to the enemy.’ (adapted from Albizu (1997))

As shown in (14), however, vocative clitics trigger no such effect.

(14) Peru-k kalea-n ikus-i na-i-k
 Peru-ERG street-in see-PERF 1SG.ABS-ROOT-2SG.FAM.MASC
 ‘Peru has seen me in the street.’ (adapted from Albizu (1997))

These facts and those in section 1.2, indicate that vocative clitics behave 
in certain ways like ergative and dative clitics in conditioning exponence of 
the auxiliary root, but differ from true ergative and dative clitics in other cru-
cial ways. I return to these facts below.

2. The syntax of vocative clitics

A well-described property of these morphemes is that for most speakers, 
they are restricted to root contexts, a characteristic of vocative expressions 
cross-linguistically (Oyharçabal 1993; Hill 2014). In addition to vocative clit-
ics on the auxiliary, some Basque dialects maintain vocative pronouns. These 
morphemes share with vocative clitics the property that a gender distinction 
is made in informal contexts. This is illustrated in (15), where to and no agree 
with informal masculine and feminine interlocutors, respectively. These pro-
nouns and the addressee agreement morphemes discussed above are the only 
two contexts in which Basque has grammatical gender. These morphemes are 
obligatorily separated from clausal material to the right by an intonational 
break, suggesting that these pronouns may be extra-sentential. As Oyharçabal 
(1993) notes, unlike clitics cross-referencing arguments, vocative clitics never 
co-occur with overt doubles in the absence of such an intonational break.

(15) To/no, # etorri-ko d-u-k/n ala?
 2SG.FAM.MASC/FEM COME-FUT EPENTH-ROOT-3SG.DAT-2SG.FAM.MASC/FEM or
 ‘Hey you, is he/she/it going to come?’
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The similar distribution of allocutives and vocatives in Basque (and be-
yond), suggest that “allocutive” morphemes are a species of vocative mor-
pheme. Specifically, I take several properties of vocative morphemes in 
auxiliaries to follow from their relationship of these elements to an ad-
dressee-related head merged in the left periphery of the clause (Ross 1970; 
Speas & Tenny 2003; Hill 2007, 2014; Bianchi 2006; Zanuttini 2008; Miya-
gawa 2012; Arregi & Nevins 2012; Haegeman & Hill 2013).

In particular, one way of understanding this relationship is that the voca-
tive morphemes described above are the reflex of an Agree relation between 
the addressee-related head and some silent nominal. Indeed, given the exist-
ence of vocative case, and from the perspective of the standard view of case 
and agreement as different morphological manifestations of phi-agreement, 
one might expect “vocative agreement” to be manifested overtly in natural 
language. Such a view is close to Miyagawa’s (2012) analysis of Basque voc-
ative morphemes, which treats “allocutivity” as a morphological reflex of phi-
agreement.6 Miyagawa’s analysis adapts Speas & Tenny’s (2003) “speech act 
shell” proposal, which likens the structure of speech act roles to that of the-
matic arguments in a Larsonian (1988) VP shell. On Miyagawa’s (2012) ap-
proach, (adapted from Haegeman & Hill (2013) approach to vocatives), this 
“shell” more closely resembles a high applicative structure (Pylkkänen 2008). 
Here, the Hearer role is introduced in the spec of the lower SpeechActP, with 
the utterance as its complement. The Speaker role —structurally parallel to 
the external argument in vP— is merged in a higher projection. Miyagawa 
proposes that agreement comes about via agreement with an allocutive probe 
merged on C and the Hearer goal merged in a higher Speech Act phrase. C 
raises into the SpeechAct Shell where it probes Hearer, as in (16).

(16) Miyagawa’s (2012) structure for allocutive agreement
 [SpeechActP Speaker [SpeechAct’ Calloc-SpeechAct [SpeechActP Hearer 

[SpeechAct’ Calloc-SpeechAct [CP Calloc

Such an analysis is in keeping with a tradition of work on Basque agree-
ment that views person morphemes cross-referencing arguments as reflexes 
of Agree+feature valuation (Etxepare 2006; Rezac 2008; Béjar & Rezac 
2009). An alternative approach, however, is that these person morphemes are 
rather clitics that double a possibly silent argument (Laka 1993; Oyharça-
bal 1993; Preminger 2009; Arregi & Nevins 2012). A principal advantage of 
the clitic approach vs. the agree approach for the purposes of modeling mor-
pheme order aux-internally has to do with constraints on head movement 
and the locus of case on internal arguments. Assume, more or less stand-
ardly for Basque, the structure in (17), showing the first-merged positions 

6 Miyagawa does not refer to these morphemes as vocatives but rather allocutives, following 
Oyharçabal (1993).
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of arguments and their respective case loci. T is the locus of ergative case, v 
the source of absolutive, and Appl assigns dative case to the argument intro-
duced in its spec (Rezac 2008, a.o.). On the Agree approach to auxiliary con-
struction, the phi-probes agreeing with these arguments, presumably head 
adjoin to T and higher heads.

(17) [T[Case:Erg] [Modal [Asp [ EA v[Case:Abs] [IO Appl[Case:Dat] [V DO]]]]]]

As described in section 1, morphemes cross-referencing dative, absolu-
tive and ergative arguments appear on the auxiliary. Aspect markers and some 
modal morphemes, however, do not appear on the auxiliary. Rather, aspectual 
morphemes are affixed to the main verb (as with the future morpheme in (1) 
and (3)), and modals morphemes corresponding to English ‘want’ and ‘need’ 
appear as free morphemes, generally to the right of the main verb, as in (18).

(18) Eman nahi d-i-o-te.
 give want EPENTH-ROOT-3SG.DAT-ERG.PL
 ‘They want to give it to him/her/it.’

If the morphemes on the auxiliary cross-referencing dative and absolutive 
person are reflexes of Agree, and if the phi-probes responsible for this agreement 
are merged below the aspect and modal morphemes (as typically assumed), then 
for them to adjoin to the auxiliary, they will need to cross over intervening as-
pect morphemes in violation of the Head Movement Constraint (HMC) (Travis 
1984). If, on the other hand, dative and absolutive morphemes on the auxiliary 
raise as clitics, then the absence of HMC effects is expected. The foregoing is an 
argument for viewing clitics cross-referencing dative and absolutive arguments 
as clitics. Given the similar behavior of vocative and absolutive morphemes in 
terms of exponence, I will treat the latter as clitics, as well.

Specifically, I will assume that argumental clitics are introduced vP-in-
ternally in the positions shown in (22), with the case loci shown here as well. 
I assume clitics are heads of category D, merged in a “big DP” structure with 
the arguments they double. Specifically, let us follow Nevins (2011), in tak-
ing this constituent to be a KP with the structure shown in (19).

(19) [KP DClitic [K’ K DP]]

Recall from previous discussion that vocative clitics never co-occur with an 
overt double. I assume that these clitics differ from argumental clitics in not be-
ing merged in a “big DP” structure like (19), but rather in being merged as DPs. 
Following Matushansky (2006), I assume that clitics raise to the spec of their 
hosts and then undergo m-merger —post-syntactic adjunction to their host heads.

With these assumptions in mind, let us turn to the first property of voca-
tive clitics described in section 1, namely, the effect of ergative person on 
vocative placement. Let us assume, following Speas and Tenny (2003), that 
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heads corresponding to Speaker and Addressee speech act roles sit at the top 
of the relevant functional sequence, and call these heads Fin and Addressee, 
respectively. (I use the label addressee rather than hearer in view of the fact 
that non-addressee hearers —even ones ratified in the discourse context— 
do not trigger this agreement.) Following Bianchi (2003), let us take Fin 
also to be the locus of several speech act-deictic properties including speech 
act time and participants —see also Sigurðsson (2004). The fact that expo-
nence of epenthetic clitics is sensitive to such speech act anchoring —tense 
and the presence of vocative clitics— suggest they are in FinP, plausibly in-
serted post-syntactically. Following Laka (1993), I take T to be the locus of 
ergative case and the host for third person ergative clitics. (First person erga-
tive clitics are discussed below.) In addition, the auxiliary must include hosts 
for dative and absolutive clitics. Again, I take these positions not to be the 
heads responsible for case on dative and absolutive arguments —Appl and 
v, respectively— for head movement locality reasons. Instead, I assume that 
the hosts for Abs is Aux, (following Laka 1993), and that the dative clitic is 
hosted by a P head, a prepositional tense/aspect head. Finally, I assume that 
the addressee clitic is introduced in spec, Addressee, to which it m-merges. 
These assumptions are summarized in (20), which shows the relevant func-
tional sequence and clitic landing sites (clitics in bold).

(20) [Fin [2.Fam. Addressee [Erg.3 T [Dat P [Abs Aux …]]]]]

I assume that auxiliaries are formed by successive head adjunction and 
that clitics “tuck in” (Arregi & Nevins 2012:56, fn. 10). For a given clitic 
host X, m-merger will adjoin the clitic below the node formed by adjunction 
of the head of X’s sister.

Now let us consider how these assumptions help express the clitic place-
ment facts introduced above. We first consider an example with a third per-
son plural ergative clitic, as in (5).

(21) “Tucking in” of clitics
XP

clitic X’

X
YP

...Y
Y X

clitic X
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The functional sequence in (20), together with successive head move-
ment and the tucking in operation in (21) will produce the structure in (22), 
yielding the correct morpheme order.

(22) Head movement and cliticization with a 3.Pl Erg. clitic.

AddresseeP

Fin’

FinP

d ↔ Epenth

i ↔ Aux Ø ↔ P

te ↔ Erg.Pl Ø ↔ T

Ø ↔ Addresseek ↔ [2. FAM]

T

T

P

Addressee

Addressee

Fin

Fin

As discussed in section 1, in contexts with a first person ergative clitic, 
the vocative clitic appears to the left of the ergative morpheme as in (6b). 
The morpheme order contrast between (5) and (6) suggests that first person 
ergative clitics adjoin to a different position than third person ergative clit-
ics. On the approach developed so far, the fact that first person ergative mor-
phemes appear further to the right in the auxiliary suggests that they adjoin 
to a higher position. Let us take this landing site to be the position associated 
with Speaker roles, namely Fin.
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(23) Head movement and cliticization with a 1.Pl Erg. clitic.
Fin P

Fin’

Fin

Fin

Fin

T

P
T

Erg.1.Pl

d ↔ Epenth

gu ↔ Erg.1.Pl

 ↔ [2.FAM]

AddresseeP

Addressee

Addressee

Ø ↔ Addressee

Ø ↔ T
Ø ↔ Pi ↔ Aux

The -(e)n morpheme at the right edge of the auxiliary in past tense con-
texts —traditionally taken to be a past tense morpheme merged on T— 
presents a special challenge for the analysis. As illustrated in (7), vocative 
clitics always appear to the left of -(e)n, indicating a lower merged position 
(assuming a structure derived by left head-adjunction). Arregi & Nevins 
(2012) propose that the -(e)n morpheme in (7) is a complementizer speci-
fied for tense merged in C, just like the homophonous element traditionally 
taken to be a complementizer in relative clauses, embedded interrogatives, 
and a few other clause types. As Arregi & Nevins (2012) note, these two el-
ements are in complementary distribution. Let us adopt the essence of Ar-
regi and Nevins’ (2012) proposal that -(e)n in (7) is a C-field head specified 
for tense and merged above Fin. Something more though, needs to be said 
to account for the fact that past tense -(e)n and interrogative/relative com-
plementizer -(e)n, trigger different word boundary-sensitive allomorphs in 
some dialects, as in (24) and (25). This suggests that the latter -(e)n, but not 
the former in many dialects sits across a morpho-phonological boundary 
from the rest of the auxiliary. I do not propose a solution to this problem, 
here.

(24) Ez daki-t bidal-i d-i-t-en
 NEG know-1SG send-PERF EPENTH-ROOT-1SG.DAT-C
 ‘I don’t know if he/she has sent it to me.’ (Oiartzun)
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(25) Bidal-i z-i-da-n. (>zin, *ziten)
 sent-PERF EPENTH-ROOT-1SG.DAT-C.PAST
 ‘He/she sent it to me.’ (Oiartzun)

As described in section 1, an additional challenge for the analysis is to 
explain the exponence of the root, as *edun `have’ or izan, `be’ and with the 
[i] root typically found in the presence of a dative clitic. The vocative clitic 
facts introduced above —and in particular the fact that ‘have’ is determined 
in intransitive contexts with vocative clitics— indicate that the have/be al-
ternation is not conditioned directly by argument structure, but rather by the 
kinds of person clitics attaching to the auxiliary (Arregi 2004; Arregi & Nev-
ins 2012). In this respect, Basque have/be is reminiscent of the person-sen-
sitive have/be systems in some Romance varieties including Abbruzese, as 
described by D’Alessandro & Roberts (2010). The remaining discussion de-
velops this intuition.

Let us begin by introducing our assumptions about the sources of case 
on the arguments cross-referenced on the auxiliary. I assume the Obliga-
tory Case Parameter of Bobaljik (1993) and Laka (1993). For ergative 
languages, this will mean that if one locus of structural case is needed, it 
will be v (assigning absolutive), and if a second is needed it will be T (as-
signing ergative). I assume dative is inherent in Basque (Rezac 2008). A 
straightforward application of this principle to vocative clitics will mean 
that, in intransitive vocative clitic contexts, T will be the source of licens-
ing for the higher nominal, namely the vocative. T is merged below the 
first-merged position of the vocative, in AddresseeP, and I assume that T 
can delay agreement with the vocative until it adjoins to Addressee. In such 
contexts, *edun, `have’ appears, and from this perspective, the effect of 
Basque vocative clitics on have/be selection recalls D’Alessandro & Rob-
erts’ (2010) analysis, where ‘have’ appears only where T agrees exhaus-
tively with a goal. For Basque, the distribution of have/be can be stated as 
follows.7

(26) *edun ‘have’ appears when T* has its phi-features valued; izan, ‘be’ 
appears otherwise.

In ditransitive contexts with a vocative clitic, an additional source of case 
is needed. From the perspective Miyagawa’s and Haegeman & Hill’s (2013) 
analysis likening the speech act shell with an applicative structure, one might 
expect it to include, in some contexts, a source of case on the non-thematic 
elements that it introduces (as do “lower” applicative structures). Let us 

7 This is close to analyses by Albizu (2002) and Arregi & Nevins (2012) whereby exponence 
of ‘have’ is triggered by the presence of an ergative clitic.
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therefore assume that Addressee is a species of applicative head, capable of 
providing the “extra” source of case in transitive contexts (Torrego 2013). 
As such, it triggers the [i] root characteristic of other applicative contexts, as 
shown in (5)-(7).

Importantly, the analysis so far mispredicts exponence of the root in ap-
plicative intransitives like (9a), where [ai] appears. If, as just suggested, T as-
signs ergative case where two sources of structural case are needed, then why 
is ‘have’ not triggered in applicative intransitives like (9a)? This is plausibly 
related to the fact that realization of *edun, in such contexts (together with 
a change in the epenthetic morpheme) would produce forms homophonous 
with transitives as in (5)-(7). I propose that such a state of affairs is blocked 
by a vocabulary insertion rule:

(27) Root ↔ izan/ __ [+absolutive, +applicative, -ergative]

3. Conclusion

A question that arises immediately from the perspective of the foregoing 
analysis is why only ergative clitics should move to Fin and not absolutive or 
dative clitics. Perhaps relevant to this question is how the behavior of erga-
tive clitics just described relates to a better studied person hierarchy effect on 
ergative clitic placement, namely ergative displacement, where first and sec-
ond person ergative clitics are realized in the position where absolutive mor-
phemes typically appear (Ortiz de Urbina 1989; Laka 1993; Fernández & Al-
bizu 2000; Albizu 1997, 2002; Rezac 2003; Béjar & Rezac 2009; Arregi & 
Nevins 2012). One possibility is that the clitic position for first and second 
person absolutive clitics on the left edge of the auxiliary does not reflect clit-
icization low in the IP field, as proposed here, but rather higher in the speech 
act field. Ergative displacement might, similarly, reflect movement of first 
and second person ergative clitics to the speech act field. Whether ergative 
displacement might be related to the ergative person facts focused on here 
might usefully be considered.
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Basque as an extinct language

José Ignacio Hualde
University of Illinois at Urbana-Champaign

Abstract
The number of Basque speakers has increased dramatically in recent dec-
ades, putting an end to centuries of decline. In this brief essay I discuss 
some of the consequences that this dramatic growth may be having for the 
evolution of Basque as an independent linguistic system. In my view, the 
two areas that are most likely to be affected in an important way are pro-
nunciation and lexical semantics, including phraseology.

1. When is a language extinct?

During much of its known history, the Basque language has been receding 
in its geographical extension and societal implantation. Observing this histori-
cal trend, Wilhelm von Humboldt (1767-1835) predicted that the language 
would no longer be spoken by the beginning of the 20th century (see Zabaleta-
Gorrotxategi 2003). Obviously, that has not happened. On the contrary, thanks 
to considerable efforts on the part of Basque society, now, a hundred years 
later than its predicted disappearance, the language has a larger number of 
speakers than it has ever had. Nevertheless, it may be interesting to consider 
whether there is some sense in which the language has become or is becom-
ing extinct in spite of the growing number of people who can speak it.

Contrary to Humboldt’s prediction, Basque is still widely spoken. What 
we do not find is a large number of monolingual speakers. The question is 
what the consequences of this absence or rarity of monolingual speakers 
could be for the language itself. Does it make sense to speak of a language 
being, in some way, extinct when its speakers, no matter how large their 
number, are all bilingual? There are several possible definitions of language 
extinction that we may contemplate:

(a) An extinct language is a language without any speakers.
(b) An extinct language is a language without native speakers.
(c) An extinct language is a language without monolingual speakers.
(d) An extinct language is a language without any speakers for whom it 

is their dominant language.
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Languages like Etruscan, Iberian and Hittite, for instance, are extinct ac-
cording to all definitions. On the other hand, Latin and Sanskrit are extinct 
according to definitions (b), (c) and most likely (d), but not according to def-
inition (a), since there are people who have learned them through study and 
can express themselves in these languages with reasonable fluency.

Of course, it is possible for a language without native speakers to acquire 
them if people who have learned the language as adults decide to pass it on 
to their children. The most successful case of this type is that of Hebrew, 
which acquired native speakers after many centuries of being learned only 
as a second language, but it is not the only case. Other languages have also 
been revived more recently after the passing away of their last native speak-
ers. A recent European example is Manx, the Celtic language of the Island of 
Man, whose last native speaker by continuous intergenerational transmission 
died in 1974, but which is being reintroduced through the school system and 
now has a sizable number of non-native fluent speakers, who in some cases 
may be transmitting it to their children as a native language.

Clearly Basque is not an extinct language under definition (a) or (b), but 
it may have reached the criteria to be included as extinct under definition (c) 
and, it is at least questionable whether it may also fall under definition (d). 
Whereas language extinction is generally defined only as in (a) or (b), I be-
lieve it is useful to consider the two other more liberal definitions of this 
concept given above. Arguably, when a language has no monolingual speak-
ers, it has ceased to function as an independent linguistic system. Subordina-
tion to another language is, of course, greater when most of its speakers are 
not only bilingual but tend to be dominant in another language. Under these 
circumstances we may expect a strong influence from the dominant language 
of those bilingual speakers.

Again, although the term ‘extinction’ may seem overly dramatic, I think 
it is appropriately used to refer to the loss of distinctive features and struc-
tures of the language, as one may expect to happen by interlinguistic interfer-
ence in circumstances where it competes with another language in the brains 
of its speakers. On the other hand, I want to make clear that I do not advocate 
puristic attitudes. My approach is simply to expose the facts without judging.

In this respect, it is interesting to note that purists have typically focused 
only on a few aspects of the language such as acceptable and unacceptable 
words and, in the case of Basque, word order. Nevertheless, there are other 
areas where language interference is far more difficult to avoid and is far 
more pervasive. These facets include lexical semantics and constructions, on 
the one hand, and sound structure on the other.

In this short paper I will focus on the Basque-Spanish bilingual context, 
which is the larger one by far in terms of speakers, but the conclusions apply 
equally to the Basque-French context.
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2. Lexical semantics

Starting with lexical semantics, it is reasonable to predict that the 
present-day situation of widespread bilingualism may lead Basque-Span-
ish bilinguals to give Basque words the exact same meaning as their closest 
Spanish equivalent. For instance, Spanish seguir has the two distinct mean-
ings of ‘to follow’ and ‘to continue’, as in seguir las instrucciones ‘to fol-
low the instructions’ and seguir leyendo ‘to continue, keep reading’. Bilin-
gual speakers are aware that jarraiki ~ jarraitu ‘to follow’ is a native word 
and that segitu is a borrowing from Spanish seguir, but there is generally 
no awareness that Spanish semantics are being calqued in expressions such 
as irakurtzen jarraitzen du ‘s/he keeps reading’ = Sp. sigue leyendo. Even 
really peculiar Spanish expressions, disguised in Basque clothing, are of-
ten found in formal writing. One striking case is the expression faltan bota 
‘to miss’, but literally ‘to throw in fault’, as in faltan bota zaitut ‘I missed 
you’. The Spanish expression from which this common Basque locution is 
calqued, echar en falta, is certainly peculiar. It appears (see Dictionary of the 
Real Academia Española) that it arose from a missinterpretation of Portu-
guese achar em falta ‘to miss’, where achar is ‘to find’ (Spanish hallar).

To get a sense of the extent to which Spanish lexical semantics may be 
influencing the Basque of bilingual Basque-Spanish speakers, an interesting 
exercise may be to think of idiomatic expressions in Spanish, translate them 
literaly into Basque and do a search in internet to see whether the calques 
are attested. Take, for instance, the Spanish verb poner. The main meaning 
of this verb is ‘to put’, but it is also used in a great number of idiomatic ex-
pressions where the English equivalent would contain a different verb. One 
of the Basque verbs for ‘put’ is jarri. For instance, ‘he has put the book on 
the table’ can be translated in Spanish as ha puesto el libro en la mesa and 
in Basque as liburua mahaian jarri du. Let’s consider now a few idioms and 
special constructions with poner in Spanish.

Spanish poner difícil ‘to make or become difficult’ may be calqued in 
Basque as zail jarri, as in this example found in the internet: Oso zail jarri 
zaio igoera Realari ‘promotion [to first league] has become very difficult to 
the Royal [Society] (name of a soccer team)’, cf. Sp. Se le ha puesto muy 
difícil el ascenso a la Real.

If we continue this exercise, it is readily apparent that this direct calqu-
ing from one language to the other extends to even more idiomatic Spanish 
expressions with poner. For the same meaning of ‘to make or become diffi-
cult’, Spanish has the idiom poner(se) cuesta arriba, which could be trans-
lated in English as ‘to become an uphill battle’, but, which literally translated 
would be ‘to put uphill’. We find the same Spanish idiom in Basque: Maldan 
gora jarri zaio ‘it has become difficult for him/her’ = Sp. Se le ha puesto 
cuesta arriba (over 20,000 hits for maldan gora jarri, lit. ‘put uphill’, in a 
Google search).
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All instances of Spanish poner(se) with the meaning of ‘to make, be-
come, turn’ are in fact translatable with Basque jarri. To give a couple of ad-
ditional examples from internet searches: Semaforoa berde jarri da ‘the traf-
fic light has turned (lit. ‘put’) green’ is a literal translation of Sp. El semáforo 
se ha puesto verde; and Momentu honetan modan jartzen ari dira podcast-
ak ‘At present podcasts are becoming fashionable (lit. ‘putting themselves in 
fashion’)’ literally translates Sp. En este momento se están poniendo de moda 
los podcasts.

Other idioms with Sp. poner/Bq. jarri, not involving the notion of ‘be-
coming’ are, for instance, Sp. poner recurso/Bq. errekurtsoa jarri ‘to submit 
an appeal’ as we find in the Basque example Hirurteko Planari errekurtsoa 
jarri zaio = Sp. Se le ha puesto recurso al Plan Trianual ‘An appeal to the Tri-
ennial Plan has been submitted’ and Sp. poner en marcha/ Bq. martxan jarri 
‘to start’, as in the example Webgunea martxan jarri dute = Sp. han puesto en 
martxa el sitio web ‘They have started (lit. ‘put in march’) a web site’.

Like Spanish poner, Basque jarri can also be used with the meaning of 
‘to say in a text’, as we find in the example Esango al zenidake zer jartzen 
duen orri hortan? = Sp. ¿Me podrías decir qué pone en esa hoja? ‘Can you 
tell me what it says (lit. ‘puts’) on that page?’. To conclude, we may say that, 
for many Basque speakers, jarri is an exact equivalent of Spanish poner, 
whatever its meaning and including literal translations of all sorts of idiomat-
ics expressions.

I have used Bq jarri = Sp poner as an illustration for a general point, to 
illustrate convergence in lexical semantics and usage. Basque still has quite 
a few idiomatic expressions that are quite independent from anything found 
in Spanish and we also find differences between the two languages in the 
realm of lexical semantics. For instance, the verb jo ‘to hit’ has several other 
meanings that its Spanish translations, golpear, pegar do not have, including 
‘to play an instrument’ and ‘to arrive’ and participates in a number of idioms 
without a literal Spanish counterpart (e.g. adarra jo ‘to make fun’, lit. ‘to hit 
the horn’). Nevertheless, the expectation is that the tendency will be for these 
cases to become residual.

It is worth pondering to what extent Basque retains the capacity to cre-
ate new idioms that are not calqued from Spanish. The expectation is that in 
the current situation these mismatches between the two languages will tend 
to decrease. New Spanish idioms are certainly freely translated, but I am not 
aware of new Basque idioms arising in the last few decades. To the extent 
that we find a serious curtailment of the creative capacity of the language in 
giving rise to new expressions and shifting the meaning of words, independ-
ently of developments of other languages, I think it is appropriate to speak of 
extinction. The current situation seems to be one where new Spanish usages 
are immediately calqued into Basque, but there is little if any innovation in 
Basque itself. This is a feature that Basque shares with languages that lack 
native speakers.
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3. Phonetics

It is an obvious fact that very few people can speak two unrelated lan-
guages, say, Spanish and English or French and Chinese, without a “foreign 
accent” in at least one of the two languages (see, e.g., Flege 2007). The ex-
ception is found in some bilingual or multilingual societies, where the lan-
guages have converged in their phonetic structure, to the extent that switch-
ing from one language to another does not involve a change in articulatory 
patterns.

Throughout its history, Basque has of course been influenced in its pho-
nological structure by the languages with which it has been in contact. To 
give only an example, the fact that the originally voiced palatal sound of 
words like jakin ‘to know’ became a voiceless velar fricative in all of Gipuz-
koa and neighboring areas of Bizkaia and Navarre obviously cannot be di-
vorced from parallel developments in Spanish. In his description of the 
phonological system of the dialect of Roncal, Michelena points out that, al-
though in many respects this dialect is closely related to Zuberoan, there are 
considerable differences of pronunciation that are explainable by language 
contact, with Galo-Romance in the case of Zuberoan and with Ibero-Ro-
mance in the case of Roncalese (and Salazarese): “Si se busca una fórmula 
concisa que permita resumir los hechos sin gran daño para la exactitud, po-
dría servir la siguiente: el suletino es un dialecto galo mientras que el ronca-
lés y el salacenco son dialectos hispánicos” (Michelena 1988[1954]: 296).

Nevertheless, in spite of centuries-long contact and phonological trans-
fer, Basque phonology is not identical to Spanish phonology and the tradi-
tional Basque speech of many areas is quite different from Spanish in its 
phonetics. What we are witnessing now is an acceleration in the processes 
of convergence. For many speakers of the younger generations there are not 
many phonological or phonetic differences between their Basque and their 
Spanish, if any: their Basque does not contain any phonemes that are not 
found also in Spanish and all phonemes have the same phonetic realization 
in both languages.

One may think that this has to do with the spread of standard Basque, 
since this variety was initially developed as a written standard, without any 
specific pronunciation norms. However, we can observe the same pattern of 
phonetic convergence among young speakers who speak a local dialect. As 
documented by Gaminde (2010: 15), in Gernika, for instance, all phonetic 
and phonological differences between the traditional Basque dialect and 
Spanish, which were substantial, are being lost in the span of a single gen-
eration. Where older speakers have a contrast among the consonants written 
<tt>, <tx> and <ts> or <tz), young speakers have a single affricate phoneme 
which ranges between [ʧ] and [ts], as in aitte [ajtse] ‘father’, atzo [atso] ‘yes-
terday’, gatxa [gatsa] ‘difficult’ (the pronunciation of the single Spanish af-
fricate <ch> as dental [ts] is also a change in progress in the same genera-
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tion of speakers) (see also Gaminde et al 2013). The prepalatal fricatives 
voiceless [ʃ] and voiced [ʒ] are replaced by [s], as in [mendise] ‘the moun-
tain’ (which for older Gernika speakers is [mendiʒe]. The afficate [ʤ], on 
the other hand, is replaced by [j] (= Spanish <y>), so that, older [ʤat] ‘it 
is to me’ becomes [jat]. The delateralization of the palatal lateral /ʎ/, which 
is a sound change that is reaching completion in Spanish, also affects the 
Basque pronunciation of these speakers, as in mutille [mutije] ‘the boy’. Fi-
nally, at the level of phonetics, Gaminde reports that the retracted apical /s/ 
used by older Gernika Basque speakers is no longer found in the speech of 
many young speakers. In sum, whereas the Basque of Gernika, as spoken by 
the older generations has a number of phonological and phonetic differences 
with respect to Spanish, some young Basque speakers from Gernika have ex-
actly the same pronunciation in their two languages, Basque and Spanish.

In spite of the obvious influence of the neighboring Romance languages, 
as long as those languages were truly “neighboring” for many Basque speak-
ers, and not installed in the same brains, Basque had its own phonological 
innovations, quite different in some cases from those taking place in Span-
ish (or Gascon and French). One could give many examples of phonologi-
cal developments in recent centuries. One of them would be the dialectally 
widespread palatalization of alveolar consonants after /i/ as in milla ‘a thou-
sand’, miña ‘the pain’. Another example would be the raising of /a/ to /e/ af-
ter a high vowel, as in sagarr-a ‘the apple’ but egurr-e ‘the firewood’, which 
has been spreading in a large area from western Bizkaia to western Navarre. 
We may wonder whether Basque retains the capacity to innovate such home-
grown phonological processes, as it has been doing until recently. My own 
feeling is that in the present situation this is unlikely. It seems to me that the 
only phonological innovations that we may expect to arise are those that are 
either transferred from Spanish or result in Basque becoming more similar to 
this language.

A modern study of Basque phonology, based on the sound system of 
many speakers, could for the most part contain the phrase “see Spanish pho-
nology”, complemented only by a few notes, including a the statement that 
the position of the stress is not contrastive (e.g. autóbusean etórri gará ~ au-
tobúsean etórri gára ‘we have come by bus’), the description of a few alter-
nations (e.g. mutil ~ mutiya ‘boy/the boy’), the fact that native words which 
orthographically have initial <j> (e.g. jakin, jaun) can be varibly pronounced 
with /x/ or with /j/, and little more. There wouldn’t be much more to say, if 
we leave aside matters of lexical frequency and old, lexically-rooted, mor-
phophonological alternations. Of course, this description does not apply to 
all Basque speakers nowadays. There are still speakers who retain a distinc-
tive Basque phonology, especially in areas where the social use of Basque is 
very high. For instance, in areas with traditional pitch-accent systems, which 
are completely alien to Spanish prosody, one finds speakers who make lexi-
cal contrasts in tone even among the younger generations.
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4. Что делать?

One way to test the vitality of a language is by observing its ability to 
change. Dead languages do not change. Languages that are alive are in con-
stant flux. Basque is changing and, therefore, alive. The question in our case 
is whether Basque is able to undergo independent changes, other than those 
leading to convergence with Spanish (or French in the case of Basque-French 
bilinguals).

As I have tried to illustrate above, in the present situation Basque may 
have lost all vitality that could lead to the development of new non-borrowed 
expressions or new independent phonological phenomena. In this sense, the 
Basque language is in a state of semi-extinction in some specific areas where 
it is subordinated to other languages (Spanish or French) that serve as its 
sources of innovation.

Is this a cause of concern? Is there anything one should or could do 
about this? I don’t think so. It is simply unavoidable in a situation where 
all speakers of one language are also speakers of another language that has 
many monolingual speakers. Looking at the positive aspects, the elimina-
tion of phonetic difficulties for speakers of the majority language who want 
to learn the minority language facilitates their integration in the linguistic 
community enormously. Clearly, if, in order to be admitted into the commu-
nity of Basque speakers, second language learners had to master the complex 
prosody of the dialect of Ondarroa, the segmental contrasts of traditional Zu-
beroan (with nasalized and nonnasalized aspiration, aspirated stops, voiced 
and voiceless fricatives at various places of articulation, etc) or the phonetics 
of any such other local dialect with many phonological differences with re-
spect to Spanish, there would be many fewer Basque speakers nowadays.

In his edited 2001 book, Joshua Fishman asks whether threatened lan-
guages can be saved. In many respects, the case of Basque is one of the most 
remarkable success stories, showing that, indeed, threatened languages can 
be saved. Azurmendi, Bachoc & Zabaleta (2001), in their well-informed 
and balanced account of the Basque language situation in their contribu-
tion to Fishman’s (2001) volumen, point out that “One of the most positive 
changes seen over the last two decades has been the reversal in the proc-
ess of the loss of Euskara transmission as an L1 within the family” (p. 241). 
But, in addition to this, transmission of Basque outside of the family, prima-
rily through the school system, has had a huge impact. Recent data published 
by the statistical service of the Basque Government, Euskostat, show that in 
the Basque Autonomous Community, the lowest point in the historical de-
cline in the transmission of Basque is reached in the generation born in the 
decades after the Spanish Civil war. Among the speakers who were in the 
65-69 age group in 2011 only 20.5 % were Basque speakers. On the other 
hand, the percentage of Basque speakers reaches an astonishing 80 % in the 
10-14 age group (Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco 2011: 29). To account 
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for this huge gain in knowledge of Basque across the generations, we must 
assume that most of the transmission has not been direct throughout the gen-
erations within the family. Instead teachers and parents who were themselves 
L2 speakers of Basque have played an important role in changing the tide. 
Under these circumstances the phenomena that I have discussed in this paper 
seem unavoidable. This seems, however, like a fair price to pay. As linguists, 
we may bemoan language convergence: the more similar Basque pronun-
ciation becomes to Spanish pronunciation, the less there is for phonologists 
and phoneticians to describe and analyze. Convergence in lexical semantics 
and other aspects also results in less work for us, linguists. But it is not clear 
that any of this matters to anyone but professional linguists. Basque, as a lin-
guistic system, may be becoming extinct in some of its structure. For many 
speakers it may not have a phonological system and patterns of phonetic im-
plementation that are separate from Spanish. The language may also be los-
ing its ability to generate independent expressions and innovate in lexical se-
mantics. But this extinction of its linguistic structures is compensated by the 
success of its social revitalization.
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Euskara eta gaztelania euskaldun zaharren ahotan. 
Zergatik eta noiz?

Orreaga Ibarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Laburpena
Euskaldun zaharren euskara-gaztelania code-switchingaren (CS) edo kode 
txandakatzearen funtzioak aztertzea da lan honen xedea. Honetarako, herri 
batzuetako hiztunen elkarrizketa eta narrazioetan oinarritu gara, eta CSa-
ren funtzioak aztertu ditugu. Bigarren helburua izan da ateratako emaitzak 
bertze ikasketa batzuekin parekatzea, zehazki gazteek egindako kode txan-
dakatzearekin.

0. Sarrera*1

Orain arte kode txandakatzea edo code-switchinga (CS, hemendik au-
rrera biak sinonimo gisa erabiliko ditugu) oso prozesu kritikatua izan da, 
euskaraz gaizki mintzo diren hiztunen adierazgarri, euskara txarraren seinale. 
Weinreichen (1953) arabera, hiztunek txandakatzen zuten hizkuntza batetik 
bertzera, gaiaren eta elkarrizketatuaren arabera, baina, egoera berdin manten-
tzen bazen, ez zen txandakatzerik izaten. Egun ikuspegi hau gainditua dago.

Ondorengo ikerketek erakutsi dute kode txandakatzea oso ohikoa dela 
(Gumperz & Hernández Chávez, 1972), zenbait hiztunendako araua eta 
ohiko jarduna izatera heldu da, ez da salbuespen bat. Denok dakigu, eta Ro-
mainek azpimarratzen du (1995: 294) kode txandakatzea, ospe txarra duen 
arren, ukipenean dauden hizkuntza guztietan agertzen dela, eta horretarako 
arrazoi bat da hiztunarentzat taldearen identitatearen adierazgarria dela. Po-
placken (1980) hipotesiaren arabera kode txandakatzeak ez die men egiten ez 
hizkuntza, ez hiztun hutsunei: hizkuntza bietan hiztunek duten hizkuntza-gai-
tasunaren seinalea da.

* Ibon Sarasola irakasle izan nuen Gasteizko Unibertsitate zahar hartan, hasierako urratse-
tan, Mitxelenarekin batera. Garai horietan, eta geroago ere, eredugarria izan da niretako haren 
jakinduria ezezik, Ibonek izan duen lanerako gogoa eta grina. Horregatik, ohore handia da ome-
naldi honetan parte hartzea. Honako artikulu hau MECeko FFI2012-33190 ikerketa proiektuaren 
babespean egin da.
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Hainbat ikertzailek aztertu dute elkarrizketan sortzen den kode txanda-
katzea, J. Gumperzek (1982) eta Auerrek (1995), besteak beste. Hauek CSe-
tik sortzen diren elkarrizketa funtzioak baztertzen dituzte, ez dutelako erabat 
azaltzen fenomenoa. Ikertzaile hauek proposatzen dute CSa dela «kontestua-
lizazio seinalea», elkarrizketaren testuinguruan sortzen diren hainbat funtzio 
azpimarratzen dituena, eta azken garai honetako ikerketetan indarra duen 
teoria hauxe da (Cf. Auer 2003). Edozein modutan, kode txandakatzea gerta-
tzen den momentuan, hainbat faktore funtzional eta pragmatikok baldintzatu-
riko fenomeno baten aurrean gaude: testuingurua, partehartzaileak, elkarriz-
ketaren gaia etab. (López Morales 1993: 173).

Hori dela eta, gure artikulu honen helburua da euskaldun zaharrek noiz 
egiten duten txandakatzea aztertzea, alde batetik. Bertzetik, kode txandaka-
tzearen funtzio komunikatiboak identifikatzea ‘eredu mota’ edo ‘txandaka-
tze mota’ hauetan. Bigarren helburua izanen da hemendik ateratako emai-
tzak parekatzea bertze ikasketa batzuekin, zehazki hiztun gazteek burututako 
txandaketekin. Honetarako, Appel & Muysken (1987), eta Myer-Scottonen 
(1993) ereduak segituko ditugu, CSaren eredu desberdinak bereizten saiatzen 
dena, motibazioa eta egoera soziolinguistikoaren arabera.

1. Metodologia

Lan honetarako, hamar euskaldun zaharri egindako elkarrizketatan oi-
narritu gara, bakoitza 20 minutu ingurukoa. Ikertutako hiztun guztiendako 
euskara da lehen hizkuntza, beraz, denek menperatzen dute ongi eta natu-
ralki eta erabiltzen dute, denak euskaldun zaharrak baitira. Eguneroko jar-
dunean, gehienetan euskaraz aritzen dira, baina, hala ere, batzuek ohitura 
handiagoa daukate euskaraz egunero mintzatzeko bertze batzuek baino. 
Zer esanik ez, denak dira elebidun osoak, hots, erabateko gaitasuna dute bi 
hizkuntzetan.

Solasaldiak giro lasaian eginak dira, hiztunen ezagun batek burutuak, 
gehienetan biloba edo seme-alaba batek. Elkarrizketak irekiak izan dira, 
baina gehienetan jorratu diren gaiak hauek izan dira: bizitzaren pasarteak, fa-
milia, kontakizunak eta herriko ohiturak. Hurrengo herri hauetako hiztunak 
elkarrizketatu dira: 1.Dorrau, 2.Arbizu, 3.Donamaria, 4.Usurbil, 5.Unanu, 
6.Urdazubi, 7. Alkotz, 8.Orozko, 9.Elbetea eta 10. Irurita. Honatx datu 
gehiago: 50 urtetik gorako 5 gizon eta 5 emakume izan dira, euskaldun zaha-
rrak, maila ekonomiko ertainekoak eta gehienak ikasketa maila handirik ga-
bekoak. Datuak elkarrizketaren bidez lortu dira, baina, erran dezakegu, ani-
tzetan bakarrizketako sekuentziak ala narrazioak bihurtu direla. Hori dela 
eta, hiztuna, solasa luzean aritzen denean harturiko sekuentziak izan dira 
hauek. Kode txandakatzearen 160 burutzapen atera dira, baina, guk lan kua-
litatibo honetan, adibidetegi bat atera dugu, anitzetan txandakatzeak errepi-
katzen baitira.
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2. Funtzioei buruzko azterketak

Funtzioei buruz egin diren azterketak ugariak dira. Gumperzek (1982) 
urtean, kode txandakatzearen funtzioak aztertu zituen: hizkuntz komunitate 
bateko hiztun elebidunek komunikaziorako hautatu dezaketen aukera bat da 
kode txandakatzea. Gumperzen ustez, CSa diskurtso mota bat da, edota hiz-
tunaren komunikazio aukera bat. Hiztunak erregistro edo euskalki batzuen 
artean mugitzea aukera dezake, hizkuntza batetik bertzera aldatzea aukeratu 
dezakeen bezala.

Hiztun guztientzat, elebakar nahiz elebidunentzat, hizkuntza sistema ba-
tetik bertzera aldatzeak funtzio adierazkorra izango luke, eta beraz, funtzio 
pragmatikoa ere bai. Bertzaldetik, Blomek & Gumperzek (1972) bi motatako 
kode txandakatze proposatu zuten: kode txandakatze transakzionala eta me-
taforikoa. Lehenengoa, transakzionala, elkarrizketaren osagaien menpe egi-
ten da, alegia, gaiaren, solaskideen eta abarren menpe. Bertzetik, kode txan-
dakatze metaforikoa dago, hau ez da gaiaren inguruan sortzen, helburua da 
ondorio jakin bat lortzea, adibidez, bertze hiztun batzuen aipamenak adieraz-
tea, interjekzioak eta hitz makuluak nabarmentzea, errandakoa errepikatzea, 
mezuak argitzea, bertzearen rolean sartzea etabar.

Geroago, Gumperzek (1982: 80-81) aztertu zuen CSak nola sortzen zi-
tuen hurbilketa eta urruntasuna mezuarekiko. Poplacki jarraituz (1980), hiru 
motatakoa izan daiteke: perpausen barruko txandakatzea, perpausen arte-
koa eta makulu hitzena. Euskaraz ere txandakatze mota hauek agertzen dira, 
baina, oraingo lanean hau ez da kontuan hartuko.

Gure hizkuntzari hurbilduz, jakin badakigu euskaldun zaharrek kode 
txandakatzea egiten dutela, alegia, kode txandakatzea ohiko jardun ahoz-
koan gertatzen dela, bertze hizkuntza batzuetako hiztun elebidun askok egi-
ten duten modu berean: ingelesez-gaztelaniaz, frantsesez-marokoeraz, ma-
laysieraz-ingelesez. (Alfonzetti 2003; Zentella 1990; Silva-Corvalán 1973; 
Bentahila 1983; Blas Arroyo 1993). Bertzaldetik, euskara-gaztelania eta 
euskara-frantsesa txandakatzearen azterketak ugaritu dira azken urteotan 
(Lantto 2012; Muñoa 1997; Epelde & Oihartzabal 2010). Guk, gure aldetik, 
gazteon euskara-gaztelania kode txandakatzea aztertu dugu (Ibarra 2011 ar-
gitaratzear), baina oraingoan, ordea, euskaldun zahar helduen CSari buruz 
arituko gara.

Bukatzeko, maileguaren eta kode txandakatzearen arteko muga bereiz-
tea zaila denez, hauxe da guretako irizpidea. Hitz bat integratua dago bal-
din eta deklinatua badago eta euskarako arau fonologikoetara egokitua ba-
dago, adibidez: instruziyok, injenierua, automobilak, esposatu, kolejioan, 
karrerak; kasu hauetan ez dugu CStzat hartuko. Baina, «bi hilabete de prác-
ticas», edo «pasatu la revisión», bezalako adibideetan, kode txandakatzea 
izanen da.
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3. Kode txandakatzeak betetzen dituen funtzioak gure azterketan

Hurrengo lerrootan aztertuko dugu zein testuingurutan eta zein helbu-
rurekin egiten den kode txandakatze hau. Honetarako, txandakatze guztiak 
atalka sailkatu ditugu.

3.1. Mezua mantendu, ireki eta itxi, modu laburrean eman

Kode txandakatzea maiz gertatzen da interjekzioetan eta bukaerako oha-
rretan. Hitz hauek erraz mugitzen dira esaldian, errendimendu handikoak 
dira, sintaktikoki loturarik ez dutelako. Poplackek (1983) «etiketa» txanda-
katzeak deitzen die. Gisa honetan sartzen dira lokuzio adberbialak, alegia, 
esaldi fijoak, eta hizkuntz adierazpideak, esamoldeak eta makulu hitzak: o 
sea, por ejemplo… Etiketa hauek elebidunaren forma sozialak dira, edozein 
tokitan ager daitezkeen elementuak, eta komunikazioa mantentzeko, hasteko, 
eta bukatzeko erabili ohi dira.

(1) San Blasko bentatik behera ta baserri batzu ziren, bizpiru o así. (Alkotz)
(2) Lehenago telebista zen el no va más. (Alkotz)
(3) Panaderoa por ejemplo faten da bat zortziten. (Dorrau)
(4) Ni oroitzen naiz irriten iñautika por ejemplo. (Irurita)
(5) Egoten bazien ostatuen ele ta ele ta trago ta lo que sea, aspertute, 

beñere, beti gustora. (Irurita)
(6) Denak euskeraz egiten giñuen, en cambio ni torpetu egin nez. (Ar-

bizu)
(7) Pues nik baditut a ver hogeitamaika urte Arbizutik atera nintzela. 

(Arbizu)
(8) Zaldiyek o eso (mandoa esan nahi du). (Arbizu)
(9) Ez dut aztatzen, además, Victor, seme zarrena… (Arbizu)

Kasu honetan sartzen diren makulu hitzek txandakatze erraza jasotzen 
dute. Hizkuntza lokuzioak ere hemen sartu ditugu. Esaterako, ingelesez 
arruntak dira hauek: (you know, I mean…) eta diskurtso markatzaileak ere 
posible da hemen sailkatzea (well, ok, all right). Hizkera batzuetan, Sakana-
koan, adibidez, lo pasa que moduko markatzaileak agertzen dira, lexikaliza-
tzeko bidean daudenak:

(10) Guri eakusten eta guk ee tesak eitten ta dudak galdeska ta pasa que 
egun onak (Dorrau)

(11) …eta gu bezelexe beño lo pasa que rangueikin zegon. (Dorrau)

Gazteen artean ere usu gertatzen dira (Ibarra 2011: 288) txandakatze 
hauek. Baina, aldea dago, gehienetan desberdinak izan ohi dira. Alegia, ez-
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dira lo pasa que, por ejemplo, además, o eso, baizik eta yo que sé, sin más, 
ya está, vale, no se qué….alegia, gazte kutsua ematen dizkioten makulu hi-
tzak izaten dira.

3.2. Topikoen araberako txandakatzeak

Kode txandakatzea sortzen da mintzo den topikoen arabera. Alegia, gaia 
gaztelaniaz emanda dagoenean erreferentziak hizkuntza horretan egoten dira, 
adibidez, telebistako programen izena edota soldaduskako terminologia. Hitz 
bat hizkuntza batean kodifikatua dagoenean, horretan bertan islatzen da, ez 
da itzulpenik egiten. Horrela, gaztelaniarekin loturiko gaiak hizkuntza ho-
rretan ematen dira, beraz, hauxe da CS ohiko bat. Erreferentzia kulturalen 
kasuan maiz gertatzen da hori, funtzio erreferentziala betetzen baita. Ho-
rregatik, hiztun bat telebistako programei buruz ari denean edota, bertze bat 
ikasketetako tituluez ari denean, edo hirugarrena jantzi motei buruz ari de-
nean, denek gaztelaniara jotzen dute.

(12) Normalian ee ikusten zuen e cabo primerak, da jendia. (Dorrau)
(13) Pues eitten zuten hori, orain nola erraten da…turno partido eta ho-

rrela. (Alkotz)
(14) Lendabisko telebista, orduen kusten zen telenorte, gero torri zen 

UHF erraten tziotena, la dos, eta gero gero, gero pues torri ziren 
bertze telecinco ta antena tres ta bertze gainerako guzie (Alkotz).

(15) Orai dela bortz urte zituen….de apéndice. (Alkotz)
(16) Leno sosik gabe bizitzen ginen ta igual iten ginuen abrigo bat ha-

mar urtetik behin, ta orai berriz, bestiduen zinuen, abrigo de piel ta 
gero chaqueta piel ta arropa beraikin, galtzerdiek hausten gintuen. 
(Urdazubi)

(17) Ta azkena dut, Fermin, ta hoi Ingeniero superior ein zun. (Donama-
ria)

Adibidez, soldaduskako terminologia guztia gaztelaniaz agertzen da, eta 
horrek ziurtasuna ematen dio hiztunari. Gazteen solasaldietan funtzio hau ere 
agertzen da, baina, gaiak edo topikoak ezberdinak izan ohi dira (Ibarra 2011: 
286). Bertzaldetik, hiztun gazte alfabetatuek ez dute horrelako beharrik ‘hiz-
tegi tekniko’ hori itzultzeko edo:

(18) Ta ordueskeo e nuen iñungo problemik ta geiña juliyuen artu nuen 
ee servicio de vacaciones hogei eun. (Dorrau)

(19) Da geo abuztuen e bei, un puesto de trabajo, zerviziyoa libretu in 
nintzen. (Dorrau)

(20) Lanrroberra ongi mantenittu, ta jinasik ein bai eun guzia hortan, en 
el pelotón de servicio, geo sartu zigun tipo mantenimiento. (Dorrau)
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(21) Zeati ya ostielero etortzen nintzen etxea, zeati pelotón de servicio 
giñen da egoten…rebajau de servicios. (Dorrau)

(22) Giñazkan bi illebete de prácticas, kamionakin. (Dorrau)
(23) Ta geo or egondu giñen de instrucciones. (Dorrau)
(24) Ta nik egondu nintzen, ee en armas de apoyo. (Dorrau)
(25) Ta giñoin repartituta ya por secciones. (Dorrau)
(26) Ez da ikusten e ez arbol, ez bistik, die treinta o cuarenta kilómetros 

de largo, por cuarenta de ancho ta ez dau ez ganadurik ez jenderik, 
ematen do dala desierto Sara. (Dorrau)

(27) Hantxe ure zen centro de recogida, denak harat. (Irurita)
(28) Abuztuen e bei, un puesto de trabajo, zerviziyoa libretu in nintzen. 

(Dorrau)
(29) Joan Miguel ein tzun ingeniero técnico tai o sartu. (Donamaria)
(30) Il gabe etortzen zienak hoyek bazeiken agua corriente jarriya. 

(Usurbil)
(31) Batzuetan, beste gaztelaniazko sintagma deklinatua joan daiteke:
(32) Galdu nuen puesto de labaderoko hure. (Elbete)
(33) Ta egin tzuten karpinteri berri bat poligono industrialin batian ta 

hor. (Donamaria)

3.3. Gardentasuna eta zehaztasuna bilatzen denean

Txandakatze mota honekin bilatzen dira zehaztasuna eta gardentasuna, 
eta maiz gertatzen da kale izenetan, instituzioen izenetan etab. Bertzalde-
tik, kulturalki markatutako esaldietan ere ohikoa da hizkuntzaz aldatzea. 
Euskara-fran tse sa txandaketetan arruntak dira. Epelde & Oihartzabalek 
2009: 5), adibidez, hauxe bildu zuten: Iten zuten à la rue Gambeta, eta baita 
gazteen hizkeran ere (Ibarra 2010, 2013). Adib. Hori da el puente de las 
Oblatas?

Hauetako asko esaldi baten barruan sortzen dira eta, kasu honetan pre-
posizioek, bereziki (en, a…) laguntzen dute sintagma hauek sartzen, denetan 
mezua argitu eta azpimarratzea dute xedea:

(34) Orain bizitzen naiz en la calle Tafalla. (Usurbil)
(35) Beak hartzen zuen en el río. (Usurbil)
(36) Ta lo ere han eiten zuela en la roca. (Usurbil)
(37) Juten zian a las monjicas. (Usurbil)
(38) Donostia…en la Bretxa. (Usurbil)
(39) Ya gero billatu zan lekua ta a Salesianos. (Usurbil)
(40) Eta segituan hasi zian, zu ere bai en la calle San Fermín. (Usurbil)
(41) Eta ere bai a chapas, a chapas. (Alkotz)
(42) Jetta izeten zan el demonio. (Unanu)
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3.4. Bertzeen hitzak zuzenean errepikatzeko

Bertze pertsona batzuek errandakoa hitzez hitz aipatzeko jatorrizko hiz-
kuntza erabiltzen da, kasu honetan, gaztelania. Gisa honetan, hiztuna erreali-
tateari hurbiltzen zaio, bertze pertsona baten rolean sartzen baita, bizitasuna 
eta errealismoa emanez; horrela, egoera kontestualizatuak azpimarratzen 
dira. Gazteen artean ere usu agertzen da funtzio hau.

(43) Hoixe eztakit ere, zure amak erran dik unas seiscientas pesetas al 
mes. (Irurita)

(44) Ta orduan ba ez esan: Oy! Que, qué moto más hermosa ta eztakize 
ta bakize ta, beak vamos a …buelta bat emango izut hartu gendun 
handikan. (Usurbil)

(45) Ba! Agudu ure in behar du eta panaderuak erran tzun: ¿por qué di-
ces eso? (Donamaria)

(46) Denai pasatu ta… por orden del capitán que este señor pase en 
cinco minutos la revisión. (Dorrau)

(47) Ta orduen erran zidaken medikuek: ¿oye, porqué no te presentas? 
(Elbetea)

(48) Joaten nintzanian Erizaa ¡yo te daría, yo te daría!, euskeraz hitzein 
gabe. (Usurbil)

(49) Kanta batik esaten don bezela: Calle alta, Calle baja da Calle de 
axkarrikalde. (Dorrau)

3.5. Indar adierazkorra emateko

Adibide asko txandakatze metaforikoak dira, enfasia eta indar adieraz-
korra emateko egiten direnak. Txandakatze metaforikoak dira hauek, alegia, 
ideia soziokultural bera bertze hizkuntza batean ematen badugu, konnotazio 
desberdinak eransten ditugu. Gehienak, esaldi barruan sortzen dira, batzuetan 
honekin umorea eta ironia pixka bat ematen zaio hizketari:

(50) Lenago bizi ginen tan feliz. (Urdazubi)
(51) Sos pixka aten esperoan noiz hartuko zinuen sosa ta tan feliz. (Ur-

dazubi)

Batzuetan -menterekin bukatuta dauden adizlagunak hartzen dira, eta 
hori hizkera guztietan gertatzen da. Izan ere, badirudi hitz luzeak errateak in-
darra edo dotoretasuna ematen diola hizketari. Ikus dezagun, esaterako, erda-
raz hitz luzeak esateko dagoen joera:12

1 Egungo ahozko gaztelaniaz hitz luzeak erabiltzeko joera nabarmendu da, artikulu honetan 
ageri denez honakoak ugaltzen hasiak dira: desfasamiento, colaborativo, particularizado, visio-
nar, potencialización, narrativizar. El País, domingo 16 de marzo.
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(52) Mayormente esnea salduten dau. Geo gora joaten dire ardik fronto-
nara an iten desu mayormente esnea. (Orozko)

(53) Ta badakizu baginakigun gu perfectamente biar ginuela yeiki. (Iru-
rita)

Gainerakoak mota guztietako sintagmak dira, adjektibo sintagmak, ad-
berbio sintagmak eta abar:

(54) Pero ni nitzan neska más rebelde. (Usurbil)
(55) Azkenian ia pues a puro presión eiñez pues ia maten zuten finala. 

(Alkotz)
(56) Ez zunak aprobatzen ba zkan hogitamar eguneko arrestoa eta hoi 

zan muy grave. (Dorrau)
(57) Ta bueno ba ari betzuk etxia ta bestiek por el mundo. (Dorrau)
(58) Ta… bueno, menuda ze lanak! goreino itzaltzen joaten ginen. (Ar-

bizu)
(59) Enrike hasi omen huen harrapatzen eta ¡qué va! media vuelta hartu 

omen ziñen. (Unanu)
(60) Ta orduen… denak juan behar ginuela a la mierda. (Elbetea)

Batzuetan, gertatzen da hiztunak ez duela horrelako hitzik aurkitzen in-
darra markatzeko, eta horregatik, bertze hizkuntzara egiten du jauzi. Hiz-
tun elebidunak aukera baitauka bi hizkuntzen artean mugitzeko. Muñoak ere 
gauza bera ikusten du Gipuzkoako hiztunengan (1997).

(61) ...eta etortzen zen malda beitti echando puñetas. (Alkotz)
(62) Patu zitunen lau pantalon zahar, bisera bat, baakin nolakua den eta 

a cara descubierta hantxe. (Irurita)

Forma hauek (radical, quieto, sin remedio…), forma motzak dira, hitz 
bakar edo bikoak, indar handia dutenak eta esaldiaren bukaeran tinkotasuna 
adierazten dutenak:

(63) Bai, txapelien ekartzen zittun sagubek eta bakizu ze ein zakiyon, ila 
guzia bota radical. (Unanu)

(64) Armaiorrek barna sartzeko tartiek zozkin ba, eta esan non, hemen 
enbalde dok. (Unanu)

(65) Harrutza fan ber ziñen sin remedio. (Unanu)

3.6. Idiolektoaren araberako txandakatzea

Aitortu behar da idiolektoaren arabera aldeak daudela eta kode txanda-
katzea maizago gerta daitekeela hiztunen arabera; norberak hitz egiteko es-
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tilo berezkoa baitauka. Gure azterketan CS adibide ugari dago hiztun heldu 
batek (Usurbilgo emakume batek) pentsatzen duelako bertzeak, elkarrizketa-
tzaileak, ez diola ongi ulertzen euskaraz, eta horregatik, erdarara jotzeko ohi-
tura du.

Kasu ugari atera dira, hauetan badugu esaldi bat euskaraz eta gero, ba-
dator bertze bat gaztelaniaz. Aguretxo hau Iruñean bizi denez, ohitura hori 
areagotu zaio, elkarrizketatzailea aurkitzeko parada handirik ez duelako. 
Gisa honetan, euskara/gaztelania txandakatzea dago bi esaldi jarraituetan, 
batean euskaraz eta bertzean erdaraz, esaldi koordinatuak batzuk, bertzeak 
aurkaritzakoak:

(66) Ta ama Donamariakoa: espera, que más te voy a decir yo…lau anai 
arreba giñen… ni gaztena y qué más te voy a decir, espera…(Dona-
maria)

(67) Kanpokogas hasten sara erdiera berbas y te sale con una fasilidad el 
castellano que pa qué. (Orozko)

(68) …etorri etorri txikia, etorri! y la otra no le entendía. (Usurbil)
(69) Pentsuak ganaduaentzako eta remolatxa…bien cuidado soliamos 

tener el ganado. (Usurbil)
(70) Ta gero kamionetan ekartzen zuen, orain ya hay mejor preparados, 

claro. (Usurbil)
(71) Ta hara jun behar det, pero pidieron y no había sitio. (Usurbil)
(72) Tranbia…ya se ha terminado el tranvía. (Usurbil)
(73) Eta bestea segittuan han zeuden…y daba clases. (Usurbil)
(74) Nik enekiyen erdera, tuve que aprender yo. (Usurbil)
(75) Hartzen zuen iketza eta sua iteko…y manchaba también. (Usurbil)

3.7. Hitza ez denean ezagutzen

Jakina denez, euskaldun helduen artean oso ohikoa da zenbakiak eta hila-
beteen izenak gaztelaniaz ematea. Hiztun hauek ez dira eskolatuak izan eus-
karaz eta, honenbertzez, hiztegi eskasiarengatik erdarara jotzeko joera nabar-
mentzen da. Gazteengan ere agertzen da CS hau, baina, itemak ezberdinak 
izan ohi dira, alegia, zenbakiak eta hilabeteak ez dira izaten.

(76) Hiltzen hituen bai diciembre hasten zen hasta febrero marzuraino 
zengatik kontserbatzen zen orduben. (Arbizu)

(77) Mila esker entrevista egiteagatik.
(78) Illea eta gero garbitu urakin manguera pasatzen giñun. (Donamaria)
(79) atsaldeko seiyek o zazpiyek aldea, eta berran nazkan bi trasbordo. 

(Dorrau)
(80) Normalian ee akusten zuen e cabo primerak, da jendia. (Dorrau)
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3.8. Birformulazioa egiteko

Gauza bat bertze modu batez errateko, berriz formulatzen da bertze 
modu batean, antzera emanez edo zehaztasunen bat erantsiz edo bertze hiz-
kuntzan emanez. Alegia, lehenengo euskaraz erraten da, eta gero, gaztelaniaz 
edo alderantziz errepikatzen da. Hiztunaren helbura izaten da informazioa ar-
gitzea, argudioa azpimarratzea edota zehaztasunen bat ematea.

(81) Dice el Ángel, Miguel, y el otro ni caso, ezta kasorik ere, muy re-
belde. (Usurbil)

(82) Altxatzen zuen ta pan! ruidos, burrunba haundik. (Usurbil)
(83) Azkenin semiekin karpinterian, zurtegian; karpinterian hasi nin-

tzen. (Donamaria)

Eta bertze batzuetan hizkuntza txandakatuz eransten zaio ñabardura bat, 
parentesi moduko zerbait egiten da, informazio gehiago emateko, bi hizkuntze-
kin jolasteko modua da hau. Hain zuzen ere, Usurbilgo emakumearen solasal-
diak dira gehienak. Emakume honek joera nabarmena dauka erdarara jotzeko, 
Iruñean bizi baita, eta behar bada pentsatzen du bere aurrean daukanak ez da-
kiela euskaraz hain ongi. Horregatik, errepikapen kutsua hartzen zaio honi:

(84) Gu lau, bi mutil da bi neska, Loren, Adoración, Dora le llamamos. 
(Usurbil)

(85) Anaia eiten zun, Miel y Jose Luis, era el marido de la Josepa. 
(Usurbil)

(86) Ta gero…el haber del soldau, ziren hemezortzi duro, unas ochenta 
pesetas. (Elbetea)

(87) Ta zer pasatze da eman diola atake, se ha muerto. (Usurbil)
(88) Bizi naizela como ….nauten bezala, estoy muy bien. (Urdazubi)

4. Ondorioak

Bistan denez, euskaldun zaharren kode txandakatzea ohikoa eta arrunta 
da eta eguneroko jardunean sortzen da. Honainokoa ikusita, funtzio ba-
tzuk betetzen ditu: indar adierazkorra ematea, gaiari zehaztasuna ematea, 
eta itzulpen arazoak saihestea. Honezaz gian, erabiltzen da hizketari ñabar-
dura emateko, bertze pertsona batzuek errandako hitzak ekartzeko, hutsune 
bat betetzeko hitza falta denean, idiolektoaren arabera, birformulazioa egi-
teko etab. Aztertutakoaren arabera, txandakatze hau eta gazte urbanoen hiz-
keran sortzen dena nahiko antzekoak dira. Alegia, gazteen kasuetan ere sor-
tzen da CSa esaldiaren barruan, esaldien artean eta lokuzioetan, eta antzeko 
funtzioak betetzen ditu, guk egindako bertze ikerketekin alderatuz, bereziki, 
Ibarrarekin (2011).
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Erran bezala, gazteen solasaldietan sortzen den kode txandakatzeak fun-
tzio antzekoak betetzen dituen arren, ez da berdina izaten eduki aldetik. Adi-
bidez, esamoldeetan eta makulu hitzetan, hala nola hiztegi falta dagoenean, 
ezberdinak izan ohi dira batzuek eta bertzeek erabiltzen dituzten hitzak eta 
baita hiztegiaren itzulpen beharrak ere.

Honezaz gain, desberdintasun batzuk ikusi ditugu. Lehenik, a) ikerketa ho-
netan ez dugu gazteetan dagoen biraoen txandakatzerik aurkitu. Txandakatze 
hau, ordea, maiz agertzen da gazteetan eta baita helduetan ere, Lanttoren ara-
bera (2012), emozioekin lotura zuzena daukalako; baina, guk ikerketa honetan 
ez dugu gisa honetako CSik aurkitu. Bertzaldetik, euskaldun zahar hauetan ez 
dago b) menpeko bi esaldien arteko txandakatzerik, adibidez, hiriko gazteetan 
gertatzen den bezala: -joaten banaiz…la voy a liar (Ibarra 2014) baldintzazko 
esaldietan, ezta menpekoen artean ere, edota hautazkoetan ere.

Eta azkenik, c), ez dago norberaren pentsamendua adierazteko CSik, 
alegia, gazteek beren pentsamenduak adierazteko erabiltzen dutena (Iba-
rra 2014). Gazteetan CSa da hitz egiteko modu ez markatua, berritasuna eta 
kreatibitatea dakarrena eta, ñabardura eta hizkera berria sortzeko gogoa adie-
razten duena, eta funtzio bat baino gehiago ekartzen duena.

Euskaldun zahar hauetan kode txandakatzea ohikoa da eta asmo komuni-
katibo zehatzak azpimarratzen ditu, besteak beste arestian aipaturiko hauek. 
Bukatzeko, hiztunak egiten duen txandakatzea ez da beti komunikazioa ga-
beziak betetzeko, baizik eta bi hizkuntzetan erakusten du gaitasun handia, 
behar ez den tokietan ez egiteko txandakatzea eta esaldi ezgramatikalak ez 
sortzeko.
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Soinutik poesiara: hipotesi baterako lehen urratsak

Juan Kruz Igerabide
UPV/EHU

Laburpena
Lan honetan, euskal tradizio sehaska-kanta onomatopeiko bat oinarri-
tzat harturik, soinutik poesiarako abiapuntuaren hipotesi bat jorratzen da, 
eta pieza-mota horien sormen-mekanismoa oso antzinakoa dela proposa-
tzen da, antropologoek harri-aroan bizi ziren leinuak aztertzean topaturiko 
poesia-pieza zenbaitekin parekatuz. Oso oinarrizko prozedura poetikoa 
ageri da halakoetan, esanahi jakinik gabeko silabetan oinarritua; eta, fase 
aurreratuagoetan, onomatopeiak eta hitz solte batzuk agertzen dira, be-
tiere egoera emozionalei lotuak.

0. Sarrera

Manuen Lekuonaren liburuetan ezagutu nuen lehen aldiz Ttunkurrunkut-
tun sehaska-kanta tradizionala, Oiartzunen jasoa, onomatopeia- eta silaba-
jolasa oinarri duen soinu-poema eta doinu-poema. Badirudi, Juan Mari Le-
kuonaren azalpenei jarraiki, sehaskak zurezko zoruan kulunkatzean ateratzen 
duen hotsaren onomatopeiatik abiatzen dela, eta nabaria da, bestalde, perku-
sio-tresnaren baten (atabal, ttunttun) oihartzuna. Poematxoan, hitz bakar bat 
dago «esanahiduna», kuttuna, bi zentzu dituen hitza: alde batetik, maitasuna 
adierazteko erabiltzen den izenondoa, sehaska-kanta baterako ezin aproposa-
goa; bestetik, amuletoa esan nahi duen izena, loa babesteko hitz ezin apropo-
sagoa hori ere.

Pieza horren antzekoa da Ttikirrikittona jolas-poema, egurrezko perku-
sio-tresna herrikoiren baten oihartzuna duena (panderoarena ere gogoraraz-
ten du); egitura bera du, baina bokal-aldaketa eta n desagertzea aski da lo-
giro lasaigarritik, jolas-giro bixi-bixi batera igarotzeko.

Hipotesi hutsa da nire hau, agian susmoa besterik ez, konprobazio eta 
lanketa «zientifikoago» baten zain, baina nago pieza horien ezaugarriek oso 
atzera eramaten ote gaituzten. Beharbada, atzo goizean amonaren batek as-
matuak direla agertuko da egunen batean dokumentaturik; hala ere, pieza ho-
rien egiturak, antropologoek jaso dituzten beste zenbait piezarekin alderatu-
rik, poesia sortzeko antzinako modu batera garamatza, ikusiko dugunez.
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1. Oinarrizko piezak

Hona, oinarritzat hartu ditudan piezak:

Ttunkurrunku, ttunkurrunku, ttunkurrunkuttuna,
runkuttunku, runkuttunku, runkuttunkuttuna

Ttikirriki, ttikirriki, ttikirrikittona
rikittiki, rikittiki, rikittikittona.

2. Interpretazio baten haritik

Bere garaian, Juan Mari Lekuonak (1982: 35-45) Ttunkurrunku pieza-
ren azterketa sinbolikoa eskaini zuen: alde batetik biko erritmoa daukagu, 
sehaska batera eta bestera kulunkatzearen erritmoa, eta aldi berean sehas-
kak zoruko egurrean ateratzen duen soinuaren oihartzuna, onomatopeia. Esa-
nahi denotatiborik apenas duen kanta horretan, ia ez baita ezer ulertzen, hitz 
bat nabarmentzen zaigu erritmo silabikoaren artean, «kuttun» hitza. Uler de-
zakegun hitz bakarra erabat afektiboa da. Badirudi poesia, sorreran, egoera 
emozional-afektiboak adierazteko erabili izan dela, gero ikusiko dugunez; 
eta, pieza honek, bete-betean betetzen du ezaugarri hori. Juan Mari Lekuo-
nak zioen u bokala erabiltzeak itzala edo iluna adierazten duela, eta aldi be-
rean baretasuna; baina ilun hori ez da beldurgarria, n kontsonante emearekin 
batera ageri baita, amaren babesean alegia. Beste era batera esanda: kantuak 
lotarako giro epel babestua sortzen du, eta aldi berean maitasun sakona adie-
razten, u hori halaber sakontasunaren adierazle baita. Ez dakit Lekuonaren 
interpretazio hori zuzena den ala subjektiboegia; esan dezaket, ordea, proba 
enpirikoak egin ondoren, kantu horrek haurra lasaitu eta gozatu egiten duela. 
Piezak ezaugarri guztiak ditu, errepikaren errepikaz, egoera hipnotiko bat 
eragiteko, antzinako kantu zahar ugariren modura, eta egoera «induzitu» ho-
rren bidez oinarrizko mezu emozional bat adierazteko: maitasuna, babesa, la-
sai egon, egizu lo…

Ezaugarri horiekin batera, mugimendua ere oso kontuan hartu behar da. 
Poesiaren sorreran, gorputz-adierazpidea, doinua eta hitz (edo hitzaren au-
rreko silabismoa) baturik agertu ohi dira. Haurra besoetan izanez gero, gor-
putza kulunkatuz kantatzen da; sehaskan baldin badago, sehaska kulunkatuz, 
mugimendu erritmikoak eginez. Gorputza ere bada mezuaren adierazle. Pen-
tsamendua, sentipenak eta gorputza batera doaz.

Ttikirriki piezan, jakina, beste mugimendu mota batzuk erabiltzen dira. 
Ttunkurrunku baretzeko bada, Ttikirriki pizteko eta estimulatzeko asmatua 
da, erritmo biziagoz, dantzarako lehen adierazpenak eskainiz haurrari.
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3. Prozedura poetikoa

Halako prozedurak erabiliz kantuak eta esapideak osatzeko joera oso 
zaharra da, inondik ere. Bada dioenik hizkuntzen sorrerarekin loturik da-
goela joera hori. Hots, hizkuntzaren hasieran soinu-onomatopeiak agertzen 
omen direla, mezu emozionalak adierazteko. Hasieran, poesia, beraz. Ono-
matopeiak eta hitz bikoizketak («Atxia-motxia» eta horrelakoak) aztertu di-
tuztenek oso atzera jotzen dute, hizkuntza indoeuroparrak kontinentean sartu 
aurreko garaietara, agian Paleolitoraino (nahiz eta hipotesi-mailan geratu 
kontu horiek ere). Ez dakit benetan noraino jo daitekeen atzera, eta kontua ez 
da aroak zehazten hastea, baizik eta ikustea «mekanismo» gisa oso zaharra 
dela eta antzekotasun handiak dituela harri-aroan duela gutxi arte bizi izan 
diren herrien ekoizpen poetikoarekin.

Bada sinbolismoari buruzko liburu interesgarri bat, Schneider antropolo-
goarena (1998), eta hark dio ezen guganaino Erdi Aroan zehar igaro den sin-
bolismoaren gorputza nekazari-kulturak sortu zirenean osatu zela, Mesopota-
mian, Egipton, Indian, eta abar. Gizaki primitiboak sortutako sinboloak bildu 
eta sistema bihurtu zituzten, eta ipini zituzten harremanetan koloreak, nota 
musikalak, zenbakiak, zeinu astrologikoak, izadiko elementuak, landareak, 
animaliak, objektuak…, eta sistema hori omen dago gure Mendebaldeko 
kultura guztien oinarrian. Horrez gainera, sistema sinboliko hori baino lehe-
nago sortutako sinbolo primitiboen oihartzunak oraindik bizirik daude zen-
bait hizkuntzatan (eskimalen artean, Afrikako tribu batzuetan, Australian…), 
eta horien artean zenbait hizkuntza modernizatuetan ere zantzuak ageri dira. 
Emango nuke «ttunkurrunku» piezan zantzu horietakoak ageri direla, baina 
ez lanketa zientifiko zorrotzagoa egin beharko litzateke hori demostratzeko.

Dena dela, mota horretako piezak tradizio herrikoietan oso zaharrak iza-
ten dira. Bowra ikertzaileak (1984) jasoak ditu antzeko piezak beste kultura 
batzuetan. Beraren iritziz, giza doinuetan hitzak agertu aurretik, silabak era-
biltzen ziren, batzuk onomatopeiak, beste batzuk oihuen antzekoak, eta ge-
roago sartu ziren hitzak kantuetan, eta are geroago esaldiak. Adibide batzuk 
eskaintzen ditu Bowrak; esate baterako, Amerika Hegoaldeko Suaren Lurral-
deko indiarrenak, yagan leinukoenak; inondik ere, oso egoera primitiboan 
bizi ziren, eta oso modu bitxian adierazten zuten adiskidetasuna, hots, batera 
eta bestera jauzika modu erritmikoan ibiliz eta silaba ulertezinez lagunduriko 
kantu hau kantatuz (ikus nola Ttunkurrunku piezaren jokabide bera duen: 
barne-sentipen bat adierazi giro bat sortuz, eta gorputz mugimenduez lagun-
duz):

Ha ma la
ha ma la
ha ma la
ha ma la…
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4. Jatorri emozionala

Bowra-k bereziki azpimarratzen du kantatzen diren soinu horiek emozio 
bat adierazteko erabiltzen direla, eta oro har oso monotonoak direla, entzu-
ten duenarengan halako eragin hipnotiko bat sorrarazteko edo; hipnosiak, 
zentzu zabalean, entzulea baretzen du (edo modu jakin batean kitzikatzen) 
eta haren zentzuak zabaltzen ditu, eskaintzen zaiona barnera dezan eta ho-
rrek entzuleagan eragin bat izan dezan, adierazten zaion emozioa barnera 
dezan; esate baterako, emakumeek eta neskatxek kantatzen dute honako 
hau:

Ma las ta
xai na sa
ma las ta
xai na sa
ma las ta
xai na sa…

edo beste hau:

Hau-a la-mas ke-te-sa
hau-a la-mas ke-te-sa
hau-a la-mas ke-te-sa…

5. Beste leinu batzuetakoak

Yagan leinukoek, inondik ere, kantu mota horiek soilik kantatzen omen 
zituzten, esanahi jakinik gabeko silabez osatuak. Beste leinu batzuetan, hiz-
kuntza ezezagunetatik hartzen dira hitzak eta silabak, edo aspaldiko hitzeta-
tik datoz, edo onomatopeietatik; baina, yagan-en kasuan, Bowrak dio ez dela 
halakorik; nolabait mota horietako kanturik garbienen adibide dira halakoak. 
Gure «ttunkurrunku» horiekin alderatzen badugu, onomatopeiak eta hitz eza-
gun bat behintzat identifikatzen ditugu; hurrengo pauso batean gaude inon-
dik ere, baina ildo bereko kantuez ari gara, zeren ezaugarri nagusia emozio 
edo sentipen baten adierazpena baita, eta egoera hipnotiko bat sortzea. Liri-
karik antzinakoenaren jatorria ikusten du Bowrak halako piezetan, hots, poe-
siaren jatorria.

Suaren Lurralde berean, ona leinukoek ere antzeko kantuak zituzten. 
Goizean, egunari ongietorria emateko, honela kantatzen zuten:

Ha ra xe uka
ha ra xe uka
ha ra xe u

0 Omenaldi Sarasola.indd   3420 Omenaldi Sarasola.indd   342 27/1/15   08:28:2727/1/15   08:28:27



 SOINUTIK POESIARA: HIPOTESI BATERAKO LEHEN URRATSAK 343

Eta, ilunabarrean, egunari adio esateko:

Hai ce rai ya
hai ce rai ya
hai ce rai ya

Beste leinu batzuetan, geroago eginiko kantuen zati gisa geratzen dira 
horrelako piezak, eta inondik ere horrelakoetatik sortu dira leloak, aipaturiko 
euskal «atxia-motxia» bezalakoak.

Eskimalen eta beste leinu askoren artean ere topatu dituzte halakoak. 
Bowrak pieza bat aipatzen du, bereziki, arapajo indiarrengandik jasoa. Erli-
jio-errituetan erabiltzen omen zuten. Honela dio:

Ye no wi ci hay
yo wi hay
wi ci hay
yo wi ci no
wi ci ni
wi ni wi ci hay
yo wi hay
wi ci hay
yo wi ci ni hay
yo wi ci ni hay
yo wi how
wi ci hay
yo wi ci no
wi ni no wa.

Harrigarriena da kantu horretan agertzen diren silabak ez direla erabil-
tzen arapajo hizkuntzan. Badirudi edo antzinako hizkuntza galduren batetik 
etortzea, edo helburu erlijiosorako osatuak izatea. Gainera, pieza hori bera 
inguruetako beste leinu indiar batzuetan ere erabiltzen omen zen. Bowrak 
dio izan litekeela, indiar leinuen kanta horiek Suaren Lurraldeko kantak be-
zalakoak izatea aspaldi, eta gero, beste kantu motak agertu zirenean, honda-
kin gisa geratzea leinuen tradizioan.

6. Gurera itzulita

Gure hizkuntzan, halako jokabideen haritik jolas-poesia sortu da batik 
bat haur-folklorean:

«Xirristi-mirristi, gerrena, plat, kikili salda olio zopa, hurrup, edan edo 
klik, ikilimikiliklik». «Bara, bera, hirua, lara, boa, sea, zapa, zotza, behatza 
motza, errotako atsoa kaskamotza». Eta horrelakoak. Baina baditugu senti-
penei eta bizipen emozionalei erabat loturikoak ere, eta horien artean adibi-
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derik bikainenak ditugu «ttunkurrunku» eta «ttikirriki» kantuak, bata babesa 
eta lo-giroa adierazteko, bestea pozteko eta esnarazteko. Eta ildo horretakoak 
dira orobat «Ttolana, polana, ttonttila pon», «Atxia motxia perolipan» eta an-
tzekoak, nahiz eta gaur egun lelo hustzat erabiltzen ditugun, edota zenbait 
kantaren sarrera gisa.

7. Hurrengo fasea

Hurrengo urrats batean, silaben eta hitzen erritmoaz (dantzaren pausoan), 
errepikaz eta hoskidetzaz gainera, irudi poetikoa erabiltzen hasten da poesia, 
zuzeneko iruditik konparaziora, eta konparaziotik metaforara; pausoz pauso, 
lehenago aipatu dugun sinbolo-sistema hori osatzen du.

Mintzoak lotura zuzena du biziraupenarekin, eta ahozko poema tradizio-
naletan indar hori behin eta berriz agertzen da. Izadiko arriskuen erdian bi-
zirik irauteko mintzatu beharra dago, ingurukoei gauzarik behinenak adie-
razteko mintzatu beharra dago, izadiaren indarrei zerbait eskatzeko mintzatu 
beharra dago.

Hona boskimanoen beste kantu bat:

Zatoz, ilberri
Ilberri, zatoz, ekarri ura, ekarri ura.
Ilberri, zatoz, egin euria, egin euria.
Ilberri: bota ur zipriztinak guri.

Baina poesia mota horrekin beste aro batera sartzen gara. Lehen esan du-
dan moduan, beharbada gure tradizioan ez dira hain zaharrak hasieran aipatu-
riko piezak, baina pieza horiek egiteko buru-mekanismoak antzekotasun ha-
rrigarria du Bowrak jasotako pieza ugarirekin. Hipotesi baten lehen zantzuak 
ematea baino ez da hau guztiau, egia da. Etorriko ahal da ikertzaile saiatua-
goren bat azterketa sakonagoak egiteko. Zain-zain geratzen naiz.

Aipamenak

Bowra, C.M. 1984. Poesía y canto primitivo. Bartzelona: Bosch.
Lekuona, J.M. 1984. Ahozko euskal literatura. Donostia: Erein.
Schneider, M. 1998. El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la 

escultura antiguas. Madril: Siruela.

0 Omenaldi Sarasola.indd   3440 Omenaldi Sarasola.indd   344 27/1/15   08:28:2727/1/15   08:28:27



Koherentziazko erlazioak: 
marko teorikoa eta corpusaren deskribapena

Mikel Iruskieta, Arantza Diaz de Ilarraza & Mikel Lersundi
Ixa taldea, UPV/EHU

Laburpena
Lan honetan Hizkuntzalaritza Konputazionalaren diziplinan eta erlaziozko 
diskurtso-egituraren aztergaian koherentzia aztertzeko gehien erabiltzen 
den Egitura Erretorikoaren Teoria (Rhetorical Structure Theory edo RST) 
aurkeztuko dugu eta baita teoria horri esker euskaraz deskribatu den Eus-
kal RST Treebanka ere. Corpusa lau hizkuntzalarik etiketatu dute eta etike-
tatzaileen artean sorturiko ezadostasunak ebatzi ditu epaile batek. Ondo-
rioz, corpus horretan zientzia-artikuluetako 60 testu-laburpenen ereduzko 
erlazio-egitura deskribatu dugu, baita corpusaren ezaugarriak, etiketa-
tzeko irizpideak eta etiketatzaileen adostasuna ere. Bestalde, corpus horre-
tan egin daitezkeen kontsultak zeintzuk diren aipatzen ditugu. Nabarmen-
tzekoa da corpus honetan egin daitezkeen kontsultak RSTn eskaintzen diren 
beste corpus batzuk baino aurreratuagoak direla eta kontsulta horiek gara-
tzeko erabili ditugun programak beste hizkuntzetarako ere balio dutela.

0. Sarrera*1

Diskurtsoaren egitura Hizkuntzalaritza Konputazionalean deskribatzean, 
bi fenomeno lantzen dira batez ere: a) erreferentziazkoa: korreferentzia ebaz-
pena (Goenaga et al 2012; Recasens et al 2010; Mitkov 2002) eta b) erla-
ziozkoa: koherentzia erlazioen esleipena (Iruskieta 2014; Prasad et al 2007; 
Asher & Lascarides 2003; Mann & Thompson 1988). Lan honetan b) fe-
nomenoaz arituko gara eta zientziako testu errealen koherentzia-erlazioak 
izango ditugu ikergai.

Lan honetako helburua da Hizkuntzalaritza Konputazionalean erlaziozko 
diskurtso-egitura aztertzeko baliagarria den teorietako bat, Egitura Erretori-
koaren Teoria (Rhetorical Structure Theory edo RST), aurkeztea. Baita teoria 

* Lan hau burutu dugu proiektu hauen laguntzei esker: NewsReader: ICT Call 8 FP7-
ICT-2011-8-316404 (Europako Batzordea). Ber2tek: IE12-333 (Eusko Jaurlaritza).
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horri esker euskaraz deskribatu den Euskal RST Treebanka deskribatzea eta 
bertan egin daitezkeen kontsultak zeintzuk diren zehaztea ere.

Erlaziozko diskurtso-egitura edo erlazio-egitura1 esaten diogu testuan 
koherentzia-erlazio guztiek osatzen duten egiturari. Euskaraz hizkuntzaren 
ikuspegi deskriptibo gramatikaletik edota didaktikotik koherentzia-erlazioen 
barnean dauden fenomeno nabarmenenak (diskurtso-markatzailez seinalatu-
riko erlazio esplizituak eta erlazio semantikoak) aztertu dira batez ere (Al-
berdi & Garcia 2012; Esnal 2008; Euskaltzaindia 2005, 1999, 1994, 1990; 
Larringan 1995, besteak beste). Ikuspegi horietan, erlazio-egiturako feno-
meno nabarmen horien deskripzioa nahikoa izan daiteke. Hizkuntzaren Pro-
zesamenduan, ordea, konputagailuaren bitartez erlazio-egitura ezagutzeko 
koherentzian parte hartzen duten fenomeno guztiak (batez ere erlazio inplizi-
tuak2 eta pragmatikoak) zehaztasunarekin deskribatu behar dira automatikoki 
errekonozitu eta tratatu ahal izateko. Aipatu ditugun fenomeno guztiak aur-
kezteko van Dijken (1980) laneko zenbait adibide erabiliko ditugu.

(1) Sarrera erosi dut eta nire aulkira joan naiz.
(2) #Peter zinemara joan zen. Berak begi urdinak ditu.
(3) John gaixorik dago. Gripea dauka.
(4) Johnek ezin du etorri. Gaixorik dago.
(1) adibideko koherentzia azaltzeko —bi esaldien artean dagoen er-

lazio-egitura ulertzeko edo esaldiko gertaeren testuingurua zein den jaki-
teko— egin behar dugun ahalegin berezia koherentziaren bi mailak (lo-
kalean eta globalean) eta bi maila horien arteko harremana zein den esan 
behar da: izan ere, koherentzia lokala (esaldien artean dagoen erlazioa: ti-
keta erostearen eta aulkira joatearen artean) ulertu ahal izateko jakin behar 
dugu bi esaldi horien arteko erlazioa makroegiturak edo gaiak (zinemara 
joatea) ezartzen duela. Horrela, perpausen artean etak juntatutako gertaera-
se kuen tzia (SEKUENTZIA erlazioa) dagoela ulertuko dugu. (2) adibideko 
esaldiak, ordea, ez dira koherenteak maila lokalean, nahiz eta pertsona be-
rari buruz diharduten. Pentsa lezake norbaitek koherentzia falta, kasu ho-
netan, erlazio inplizitua delako gertatzen dela; baina koherentzia eza ira-
kurleak makroegituraren eta mikroegituraren arteko harremana ez bilatzean 
datza. Bestalde, (3) adibideko bigarren esaldiak lehenengoa zehazten due-
nez, nahikoa da adieraziriko bi egoeren arteko (gaixorik egon eta gripe izan) 
erlazioa (ELABORAZIOA erlazioa) zein den azaltzea; horrelako kasuetan 
erlazio semantiko inplizitua dagoela esaten da, ez baitago diskurtso-marka-
tzailerik. Azkeneko adibidean (4), aldiz, koherentziazko erlazio bat baino 

1 Beste ikuspegi batetik Sainzek (2001: 158) erlazio-egitura esateko proposizio-egitura ter-
minoa erabili izan du, guk erlazio-egitura darabilgu termino zabalagoa delako eta darabilgun 
marko teorikoan egitura erlazioen bidez deskribatzen delako.

2 Erlazio inplizituei bibliografian modu askotan esaten zaie: implicit, unsignal, unmarked 
edo underspecific.
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gehiago egon daitezke: i) adieraziriko bi egoeren artean (ezin etorria eta gai-
xorik egotea) erlazio semantikoa balego, pentsatu beharko genuke gaixo-
tasuna dela etorri ezinaren arrazoia edo kausa (KAUSA erlazioa); ii) baina 
erlazio hori ez da bi esaldi horien arteko koherentzia-erlazio bakarra, ezta 
erlaziorik nabariena ere; izan ere, badakigu gure gizartean gaixorik egotea 
(gripea izatea) bilera batera edo lanera ez etortzeko justifikazio nahikoa dela 
(JUSTIFIKAZIOA erlazioa). Interpretazio hori egokiena denean, bi esaldi 
horien arteko koherentzia-erlazioak entzulearengan efektu bat eragiteko egi-
ten da, ez baitago semantikoa den erlaziorik bi esaldion artean, eta horregatik 
esaten da erlazio pragmatikoa edo erretorikoa dagoela bi esaldi horien artean.

Aipatutako fenomeno berezi horiek (erlazio anbiguoak eta pragmatikoak) 
oso arruntak dira testu errealetan eta, horregatik, Hizkuntzalaritza Konputazio-
naleko hainbat atazatan testu errealak eta osoak aztertzeko erlazio semantikoez 
gain, erlazio pragmatikoak edota erlazio inplizituak deskribatzeko marko teori-
koa behar da. Hori dela eta, lan honetan aztertuko dugun Egitura Erretorikoa-
ren Teoriak (Rhetorical Structure Theory, aurrerantzean, RST) testuaren egi-
tura edo koherentzia deskribatzen du (Mann & Thompson 1987), aipatutako 
fenomeno berezi horiek ere kontuan hartuz. Marcuren (2000) arabera, RST da 
hizkuntzaren sorkuntza automatikoan (text generation) dabiltzanen artean teo-
riarik erabiliena. Testuak sortzeko erabiltzeaz gain, testuak prozesatzeko er-
lazio-egitura deskribatzeko balio duen teoria aplikagarria asmatu zuten, baita 
beste aplikazio askotarako ere (Taboada & Mann, 2006).

RSTren bidez koherenteak diren testu mota gehientsuenak (Marcu 2000) 
deskriba daitezke, hizkuntza batean edo bestean izan (Mann & Thompson 
1987). Horren erakusgarri da, besteak beste, RST erabiliz deskribatu di-
ren alor eta hizkuntza ezberdinetako testu-multzoak: i) ingelesez kazetari-
tza-testuak (Carlson et al 2002) eta iragarkiak, gutunak, aldizkarietako arti-
kuluak, artikulu zientifikoak, film- eta liburu-kritikak, iritzi-artikuluak eta 
ka ze ta ri tza-testuak (Taboada & Renkema 2011); ii) alemanez ka ze ta ri tza-
testuak (Stede 2004); iii) portugesez informatikari buruzko testu zientifi-
koak (Pardo & Seno 2005) eta irakasleen ahozko testuak (Antonio 2004); eta 
iv) gaztelaniaz gai batzuetako zientzia-testuak: Astrofisika, Sismologia, Eko-
nomia, Legedia, Hizkuntzalaritza, Matematika, Medikuntza, Psikologia eta 
Sexualitatea (da Cunha et al 2011).

Testuaren egitura deskribatzeko, zehaztu behar da testuaren osagaiak 
zein diren eta osagaien artean zein harreman edo erlazio dagoen. Testuak 
aztertzerakoan, testua zatitzea da abiapuntua. Testua sortzean, aldiz, za-
tiak elkarrekin erlazionatzea izango da abiapuntua. Oinarrizko lan honetan 
helburua testua aztertzea denez, lehenengo urratsa testua zatitzea edo seg-
mentatzea izango da.

Testua segmentatu ondoren, segmentuek elkarren artean dituzten kohe-
rentziazko erlazioak ezartzen dira. Unitate bat beste segmentu bati lotzeko, 
unitate horiek koherentetzat hartu behar ditu irakurleak; izan ere, segmen-
tuen artean koherentziarik ez badago, ez da segmentuen arteko kohe ren-
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tzia-erlaziorik egongo (non-sequitur) edo, zehazkiago esanda, irakurleak 
ez du ulertuko zein den segmentuen arteko koherentzia-erlazioa, (2) adibi-
dean gertatzen den bezala. Zenbait erlaziok irakurlearengan duen eragina-
gatik esaten zaie koherentzia-erlazioei erlazio erretoriko (rhetorical relation, 
Pardo 2005). Erretoriko hitza, ordea, zentzu zabalean ulertu behar da Ghor-
bel et al.en (2001) arabera; izan ere, erlazio semantiko, pragmatiko, logiko 
edo domeinuaren araberako erlazioek osatzen dituzte aipatutako erlazio erre-
torikoak. Beraz, RSTrekin testu koherenteak aztertzean ez da non- sequitur 
edo hutsunerik egongo eta testuko segmentu guztiek loturaren bat izan behar 
dute beste segmenturen batekin. Lotura hori zein den adierazteko erlazio 
erretorikoez lotzen dira segmentuak. RSTn testu koherenteko erlazio-egi-
turako segmentu edo diskurtso-unitate guztiak lotuta egongo dira z uhaitz-
egituran.

Hierarkiari dagokionez, erlazio-egitura mota bi daude: i) garrantzia be-
reko segmentuez osaturiko erlazio-egiturak (Prasad et al 2007) eta ii) ga-
rrantzi ezberdinez osaturiko erlazio-egitura hierarkikoak (Mann & Thomp-
son 1987 eta Lascarides & Asher 2007). Idazleak testuaren mezua edota 
intentzioa komunikatzeko erabiltzen dituen segmentu batzuk gako izaten 
dira bere ideia nagusiak azaltzeko, eta beste unitate batzuk, bigarren maila-
koak, ideia nagusien xehetasunak azaltzeko. Idazlearen ideia nagusiak RSTn 
garrantzi ezberdina duten segmentuen bidez deskribatzen da. Hortaz, RSTk 
ezberdindu egiten du diskurtso-unitate batzuk beste batzuk baino garrantzi-
tsuagoak direla diskurtso-egituran. Horiei nukleo-unitate (nuclear unit, N) 
esaten zaie eta besteei satelite-unitate (satellite unit, S). Unitate bat nukleo 
ala satelite den esateari nukleartasuna (nuclearity) ebaztea deritzo. Nuklear-
tasuna koherentziarekin lotuta dago, testuko nukleo-unitateak bakarrik ira-
kurrita ulertzen baita idazleak testuarekin komunikatu nahi duena. Nukleoz 
osaturiko testuak kohesioan edota perpaus-joskeran (clause combining) hu-
tsuneak izan baditzake ere, koherentea izango da. Alderantziz, ordea, ez; tes-
tuko nukleo-unitateak kenduta nukleorik gabeko testu-hondarra irakurriko 
bagenu, ulergaitza eta ezkoherentea litzateke (Mann & Thompson 1988). 
Horregatik da diskurtsoaren nukleartasuna oso baliagarria laburpen auto-
matikoko atazetan (Bosma 2008). Horrela, nukleartasunak zuhaitz itxurako 
egiturari hierarkia ezartzen dio, erlaziozko diskurtso-egitura deskribatzean. 
Nukleo bakarreko erlazioetan, (3) eta (4) adibideak, satelitea da nukleoari er-
lazio erretorikoz lotzen zaiona: (3) adibidean ELABORAZIOA denez, zeha-
tza (gripea izatea) lotzen zaio orokorrari (gaixorik egoteari) eta (4) adibi-
dean JUSTIFIKAZIOA denez, arrazoia da (gaixorik egotea) lotzen zaiona 
nukleo-unitateko (ezin etortzeko) baieztapenari. Erlazio horiei, nukleo-sateli-
tez (N-S) loturikoei, erlazio hipotaktiko deritze eta, bestalde, nukleo-nukleoz 
(N-N) osaturiko nukleo anitzeko erlazioei (multinuclear) erlazio parataktiko, 
(1) adibidean SEKUENTZIA erlazioa, adibiderako.

Nukleartasuna eta erlazio mota kontuan hartuz RSTn 30 erlazioko 
zerrenda proposatu da. Zerrenda horri «RSTko sailkapen klasiko heda-
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tua»3 esaten zaio (Mann & Taboada 2010). Hauek dira sailkapen horre-
tako erlazio guztiak:

ii) Erlazio nukleoaniztunak (N-N) nukleoz bakarrik osatuta daudenez, 
erlazio nukleobakarretan ez bezala, nukleo-unitate guztiek garrantzi 
bera dute eta, beraz, hierarkiarik ez dago lotzen dituzten unitateen ar-
tean. Hauek dira erlazio nukleoaniztunak: LISTA, DISJUNTZIOA, 
BATERATZEA, BIRFORMULAZIOA-NN, SEKUENTZIA, 
KONTRASTEA eta KONJUNTZIOA.

ii) Erlazio nukleobakardunek (N-S) garrantzi ezberdineko proposizioak 
lotzen dituzte. Nukleo-unitateak predikazioaren edo komunikatu nahi 
denaren zatirik garrantzitsuenak dira; satelite-unitateek, berriz, gaia 
(zeina nukleo-unitatean adierazten den) hobeto edo zehatzago uler-
tzen laguntzen dute. Erlazio hauek lotzen dituzten segmentuei dago-
kienez, bai esaldi barruan, bai esaldien edo paragrafoen barruan egon 
daitezke eta bi motatakoak dira:
a) Edukizkoak. Edukizko erlazioetako (subject matter) unitateen lo-

turak izaera semantikoa du; hau da, idazlearen intentzioa da ira-
kurleari jakinaraztea erlazio-unitateen artean zein erlazio dagoen: 
ELABORAZIOA, METODOA, ZIRKUNSTANTZIA, ARAZO-
SOLUZIOA, BALDINTZA, AUKERA, ALDERANTZIZKO 
BALDINTZA, EZ-BALDINTZAILEA, INTERPRETAZIOA, 
EBALUAZIOA, ONDORIOA, KAUSA eta HELBURUA.

b) Aurkezpenezkoak. Aurkezpenezko erlazioetako (presentational) 
unitateen loturek, ordea, izaera erretorikoa dute; beraz, unitateen 
arteko loturek irakurlearengan efektu jakina eragiteko asmoa 
dute: PRESTATZEA, TESTUINGURUA, AHALBIDERATZEA, 
MOTIBAZIOA, EBIDENTZIA, JUSTIFIKAZIOA, ANTITESIA, 
KONTZESIOA, BIRFORMULAZIOA eta LABURPENA.

RSTn erlazio erretorikoak definitzeko baldintza hauek hartzen dira kon-
tuan:

iii) Erlazioko unitate bakoitzak bete behar dituen baldintzak, dela nu-
kleoa, dela satelitea.

iii) Erlazioko unitate guztiek (nukleoak eta sateliteak batera) bete behar 
dituzten baldintzak.

3 Erlazio erretorikoen sailkapenari dagokionez, sailkapen ezberdinak daude eta, marko teo-
rikoan erlazio berriak proposatzeko murriztapenik ez badago ere, guk RSTko sailkapen hedatua 
aukeratu dugu. Sailkapen horren euskarazko definizioak eta adibideak RSTko webgunean kon-
tsulta daitezke: [http://www.sfu.ca/rst/07basque/definitions_RST_Basque.html]. Sailkapen heda-
tua hizkuntza ezberdinetako testuak etiketatzeko erabili izan da. Adibidez, O’Donnellek (2000) 
testuak RSTrekin aztertzeko egindako tresnak (RSTTool) ingeleserako, frantseserako eta gaztela-
niarako sailkapen hedatuak dakartza.
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iii) Idazleak irakurlearengan eragin nahi duen efektuari buruzko baldin-
tza.4

Baldintza horiek zertan oinarritzen diren erakusteko, aipatu ditugun adibi-
deetako erlazioak RSTn nola definitzen dituzten erakutsiko dugu 1. taulan.5

1. TAULA

RSTko erlazioen definizioak

Sekuentzia

Arauak N bakoitzeko Efektua
N guztien artean segida erlazioa dago N guztien arteko segida 

erlazioa ezagutzen du 
irakurleak

Elaborazioa

Arauak Sn 
eta Nn

Arauak S-Nn Efektua

Ez dago 
baldintzarik

Nn aurkeztutako gaiaren edo 
egoeraren ezaugarriren bat ga-
ratzen da Sn edo Ntiko infe-
rentzia aurkezten da Sn, erla-
zio hauen arabera:

— multzoa :: kidea
— abstraktua :: adibidea
— osoa :: zatia
— prozesua :: urratsa
— objektua :: atributua
— orokorra :: espezifikoa

Sn aurkeztutako egoerak 
Nko ezaugarriren bat gara-
tzen duela onartzen du ira-
kurleak. Irakurleak gara-
tutako elementua edo gaia 
identifikatzen du

Justifikazioa Ez dago 
baldintzarik

Irakurleak S ulertzean, idaz-
leak N aurkezteko egokitasuna 
areagotzen da 

Irakurleak idazleari N aur-
kezteko egokitasuna onartzen 
dio 

4 Unitateen artean dagoen koherentzia-erlazioaren baldintzak erakusten digu zein den idaz-
learen intentzioa. Erlazio bakoitzaren efektua irakurtzean, formula hau izan behar da gogoan: «It 
is plausible to the analyst that it was plausible to the author that» (Mann & Taboada 2010).

5 SEKUENTZIA erlazio nukleoaniztuna definitzean, nukleoetako egoeren artean segida erlazioa 
dago. (1) adibidean zineman film bat ikusteko, lehendabizi sarrera erosi behar da eta ondoren aulkira 
joan behar da. Irakurleak efektu hori, egoeren arteko erlazioak sorrarazten diona, ezagutzen du.

ELABORAZIOA erlazioa definitzean, nukleoaren eta satelitearen arteko erlazioan sateli-
teko egoera nukleotik inferi daiteke eta irakurleak bi egoeren arteko efektua identifikatzen du 
—(3) adibidean nukleotik, gaixorik egon egoera orokorretik sateliteko egoera inferi daiteke, gri-
pea gaixotasun mota bat delako—.

JUSTIFIKAZIOA erlazioa definitzean, nukleoaren eta satelitearen arteko erlazioan baldin-
tza da idazleak nukleo-unitatean aurkezturiko egoeraren —(4) adibidean lanera ez etortzearen— 
azalpena ematen duela eta satelite-unitateko —gaixorik egotea (gripeaz gaixorik dagoela)— azal-
pen horretan nukleo-unitateko egoeraren zergatiak aipatzen direla. Bestalde, unitate bi horien 
erlazioak irakurlearengan duen efektua da irakurleak idazleari nukleo-unitateko egoera aurkez-
teko zilegitasuna onartzen diona.
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Horiek horrela, azpimarratu nahi dugu koherentzia RSTn erlazio erreto-
rikoekin soilik deskribatzen dela. Ez da bestelako kontzepturik behar, ezta 
diskurtso-markatzaileena ere; bada, erlazio erretorikoa —(4) eta (3) adibi-
deetan— diskurtso-markatzailerik gabe ere interpretatu behar du irakurleak 
erlazio inplizituen kasuan (Oates 1999).

Eskuzko etiketatzeaz gain, testua automatikoki sortu edota proze-
satu nahi bada, konputagailuan testu mailako ezaugarriak zeintzuk diren 
zehaztu behar dira. Ondo egituratutako testuen ezaugarri nagusia kohe-
rentzia da; hortaz, konputagailuak koherentzia prozesatzeko informazioa 
behar du. Testuak aztertzen dituzten konputagailuei informazio egokia 
eman behar zaie koherentzia egokiro deskribatzeko eta, horrela, konpu-
tagailuak testuaren erlazio-egitura prozesatu edota sortu ahal izango du. 
Ildo horretan aipagarriak dira diskurtsoa era automatikoan aztertzeko di-
seinatu eta inplementatu diren programak edo dis kur tso-analizatzaile au-
tomatikoak, besteak beste, i) japonierarako (Sumita et al 1992); ii) in-
geleserako (Corston-Oliver 1998; Marcu 2000; Hanneforth et al 2003; 
Mahmud & Ramsay 2005) eta iii) Brasilgo portugeserako (Pardo et al 
2004).

1. Metodologia

Erlaziozko diskurtso-egitura deskribatzeko marko teorikoa aurkeztu on-
doren, RSTrekin euskarazko corpusa nola deskribatu dugun azalduko dugu 
atal honetan. Horretarako, corpusa (1.1. azpiatala), etiketatzaileen deskriba-
pena (1.2. azpiatala), etiketatze faseak (1.3. azpiatala) eta etiketatzearen eba-
luazioa (1.4. azpiatala) modu laburrean azalduko ditugu.

1.1. Corpusa

Euskarazko lehen RSTko corpusa eratzeko, hautatu ditugun irizpideak 
honako hauek dira:

iii) Erlazio erretorikoen azterketan domeinuen eragin orekatua iza-
teko erabaki dugu domeinu aniztuna izatea eta domeinu bakoitze-
tik testu kopuru bera hartzea. Lan honetarako erabili dugun hiru 
domeinu ezberdineko corpusa 2. taulan ageri den bezala osatuta 
dago: a) Medikuntzako testuak Gaceta Médica de Bilbao aldiz-
kariko artikuluetako laburpenak dira. b) Terminologiako testuak 
HAEE-IVAPek eta UZEIk antolatuta, Donostian 1997 urtean egin 
zen Nazioarteko Terminologia Biltzarreko aktetako hitzaldi eta ko-
munikazioen laburpenak dira. c) Zientziako testuak Euskal Herriko 
Unibertsitateko (UPV/EHU) Zientzia eta Teknologia Fakultateak 
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2008ko maiatzean antolaturiko Zientzia eta Teknologia Fakultateko 
1. Ikerkuntza Jardunaldiak izeneko komunikazioetako laburpenekin 
osatu dugu.

2. TAULA

Aztergai dugun euskarazko corpusaren deskribapena

Domeinua Azpicorpusa Testuak Esaldiak Hitzak

Medikuntza
Terminologia
Zientzia

GMB
TERM
ZTF

20
20
20

198
253
352

 3.010
 5.664
 6.892

Guztira 60 803 15.566

iii) Testuak ondo egituratuta egotea eta laburrak izatea erabaki dugu. 
Ondo egituratutako testuak interesatzen zaizkigu, batetik, aukeratu-
tako testu-moten erlazio-egitura zein den jakiteko eta, bestetik, eti-
ketatzaileen arteko adostasuna ahalik eta handiena izateko. Halaber, 
testu laburrak ere interesatzen zaizkigu, erlaziozko diskurtso-egitu-
rak eskuz konpara eta oso zehatz ebalua daitezkeelako. Horretarako, 
artikulu zientifikoetako laburpen-testuak dira egokienak.

iii) Testuak hizkuntza batean baino gehiagotan egotea erabaki dugu, az-
terketa kontrastiboak egin ahal izateko eta itzulpen automatikoko ata-
zetan erabili ahal izateko (Iruskieta et al 2014a; Iruskieta & da Cunha 
2010a, 2010b; da Cunha & Iruskieta 2010).

1.2. Etiketatzaileen eta epailearen deskribapena

Corpuseko lau etiketatzaileak hizkuntzalariak izan dira. Gehienek hiz-
kuntzako beste maila batzuk (morfosintaxia, sintaxia eta semantika) etike-
tatu dituzte; ez, ordea, diskurtso mailako fenomenorik. Beraz, erlazio-egi-
tura etiketatzean izan dute RSTren berri. RST aurkeztu ostean, etiketatzeko 
zenbait irizpide azaldu eta RSTTool aurkeztu zaie. Noizean behin egitura 
batzuk irudikatzeko zalantzak argitu izan badira ere, ez da entrenamendu-
faserik egon.

Epaileari dagokionez, RSTrekin testu gehien etiketatu eta ebaluatu dituen 
etiketatzailea izan da. Epaileak beste etiketatzaileen anotazioak ikusi aurretik 
etiketatu du fase bakoitza eta behin etiketatzaile guztien anotazioak bilduta, 
bere eta etiketatzaileen artean ezadostasuna egon bada, irizpideak eraiki ditu 
eta irizpide horiei jarraituz, ezadostasun kasuen eta irizpideak jarraitzen ez 
dituzten kasuen harmonizazio-prozesua gauzatu du (Iruskieta 2014).
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1.3. Corpusaren etiketatze-faseak

Testua erlazio-egituraz eta erlazio-seinaleekin aberasteko prozesua lau 
fasetan egin dugu. Fase bakoitza ebaluatu eta epaile batek aurretik zehaztu-
riko erabakiei jarraituz urre-patroia sortu du, etiketatzaileak fase bakoitzean 
oinarri beretik hasteko eta fase bakoitzeko arazoak deskribatzeko. Faseak lau 
hauek izan dira:

iii) Segmentazioa: segmentatzeko zenbait irizpidetan oinarrituz etiketa-
tzaileei testua oinarrizko diskurtso-unitateetan (EDU) zatitzeko es-
katu zaie. Orokorrean EDU bat aditza duen perpaus adjuntua edo 
perpaus independentea da (Iruskieta et al 2011a, 2011b).

iii) Makroegituraren identifikazioa: etiketatzaileek testuko unitate-
rik garrantzitsuena edo unitate zentrala (UZ) aukeratu dute erlazio 
erretorikoak aukeratu aurretik (Iruskieta 2014); izan ere, makroegi-
turak koherentzia lokalean eragiten du (Iruskieta et al 2014b; van 
Dijk 1980).

iii) Erlazio-egituraren errepresentazioa: unitate zentrala zein den kon-
tuan izanik, EDUen eta unitate-multzoen arteko erlazioak zehazten 
dira. Egitura erretorikoa eraikitzeko unitateak era inkrementalean eta 
moduluka erlazionatuko dira Pardoren (2005) lanean proposatu den 
bezala: lehendabizi esaldi barneko unitateak erlazionatuz, ondoren 
paragrafo barrukoak eta, bukatzeko, testu barrukoak (Iruskieta et al 
2013b).

iv) Erlazio-seinaleak etiketatzea: etiketatzaileetako batek erlazio 
erretorikoak seinalatzen dituzten elementuak etiketatu ditu (Irus-
kieta 2014), Taboada & Das (2013) lanean proposatutakoari ja-
rraituz.

1.4. Etiketatzearen ebaluazio-emaitzak

Corpus honetako etiketatze-fase ezberdinetan fidagarritasunaren emai-
tzak zehatz azaldu ditugu Iruskietaren (2014) tesi-lanean. 3. taulan cor-
pus osoa etiketatu duten bi etiketatzaileen arteko adostasuna laburbilduko 
dugu.

Zerbait nabarmentzekotan, esan dezakegu etiketatutakoaren fidagarrita-
suna asko jaisten dela erlazio erretorikoetan; izan ere, adostasuna beste feno-
menoetan dagoen adostasuna baino nabarmen txikiagoa da. Baina hori ez da 
ez euskararen diskurtso-egituraren arazoa, ez etiketatze-egitasmo honetakoa; 
izan ere, antzeko ezaugarriak dituzten etiketatze-egitasmoetan (ingelesez: 
Carlson et al 2001; nederlanderaz: van der Vliet 2011) lortu diren emaitzak 
lortu dira.
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3. TAULA

Etiketatze maila guztietako adostasuna

Testu 
segmentazioa

Ideia
nagusia

Erlazio 
erretorikoak

Kausazko 
seinaleak

F-neurria % 81,35 % 81,67 % 61,47 % 76,82

2. Euskal RST TreeBanka

Etiketatze-fase horiek jarraituz sortu dugu hurrengo ataletan deskriba-
tuko dugun Euskal RST TreeBanka.6 Webgunean sartzean, corpuseko erla-
zio-egitura fenomeno ezberdinetatik abiatuz kontsultak fitxategiz fitxategi 
egin daitezke: esaterako, fitxategi horren erlazio-egituraren irudia ikus edo 
lor daiteke jpg formatuan, erlazio-egitura xml eta rs3 formatuan, testu-fi-
txategiak txt formatuan, erlazio-egituraren seinaleak rhetdb formatuan eta 
informazio morfosintaktikoz aberastutako dokumentuak kaf formatuan. 
Azpimarratu nahi dugu euskarazko TreeBankean RSTko bibliografiako 
beste lanetan baino kontsulta-zerbitzu osoagoa eskaintzen dugula; gainera, 
beste hizkuntzetarako (ingelesa, gaztelania eta portugesa)7 ere baliagarri 
dela frogatu dugu.

2.1.  Segmentuak: oinarrizko diskurtso-unitateak (EDU) eta ideia nagusiak 
(UZ)

Atal honetan (http://ixa2.si.ehu.es/diskurtsoa/segmentuak.php) corpu-
seko fitxategi guztien izenen gainean klik egiten bada, testu horretako seg-
mentazioa edo oinarrizko diskurtso-unitateak (EDUak) kontsulta daitezke, 
baita testuko ideia nagusia edo unitate zentrala (UZ) ere; adibidez, 4. taulan 
GMB0301 testuko segmentazioa erakusten dugu. Testuak zazpi EDU ditu eta 
azkena, EDU7a, UZtzat hartu du etiketatzaileak; beraz, etiketatzailearentzat 
EDU hori da testu horretako segmenturik garrantzitsuena. Webgunean EDU 
horri sakatuz gero, GMB0301 testuko unitate zentralari lotutako erlazio erre-
torikoak agertuko dira.

 6 http://ixa2.si.ehu.es/diskurtsoa/ 
7 Ingelesez eta gaztelaniaz: [http://ixa2.si.ehu.es/rst/] eta portuguesez: [http://ixa2.si.ehu.es/

pt/]
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4. TAULA

Diskurtso-unitateen kontsulta, GMB0301

EDU GMB0301-GS.rs3 (7) Segmentuak

1 Estomatitis Aftosa Recurrente (I): Epidemiologia, etiopatogenia eta aspektu 
klinikopatologikoak.

2 «Estomatitis aftosa recurrente» deritzon patologia, ahoan agertzen den ugarie-
netako bat da.

3 tamainu, kokapena eta iraunkortasuna aldakorra izanik.

4 Honen etiologia eztabaidagarria da.

5 Ultzera mingarri batzu bezela agertzen da.

6 Hauek periodiki beragertzen dira.

7 (UZ) Lan honetan patologia arrunt honetan ezaugarri epidemiologiko, etiopatoge-
niko eta klinikopatologiko garrantsitsuenak analizatzen ditugu.

2.2. Erlazio erretorikoak

Beste atal honetan bi motatako kontsultak egin daitezke: i) dokumentu 
baten gainean (http://ixa2.si.ehu.es/diskurtsoa/fitxategiak.php) klik egin eta 
bere diskurtso egitura irudikatu eta ii) testu baten erlaziozko diskurtso-egitu-
ran erlazio guztiak bilatu (http://ixa2.si.ehu.es/diskurtsoa/zuhaitzak.php). Bi-
laketa zabal daiteke corpus osora edo azpicorpus batera (GMB, edo TERM, 
edo ZTF). Esaterako, 1. irudian GMB0301 testuaren erlazio-egituraren erre-
presentazioa erakusten dugu.

Bestalde, corpuseko erlazioen kontsultari dagokionez, KAUSA erla-
zioaren lehenengo lau agerpenak erakusten ditugu 5. taulan. Taula horretan 
lehenengo hiru zutabeetan diskurtso-unitateen ordena8 eta noranzkoa deskri-
batzen dira. Segmentuen ordena (ezkerrekoa eta eskumakoa) testuko ordena-
rekin bat datorrenez, erlazioaren nukleartasuna bigarren zutabean definitzen 
da: erlazioak NS (ezkerrean nukleoa eskuman satelitea) ordena badu, geziak 
ezkerrerako noranzkoa (←) izango du, gezia nukleoari zuzenduz; SN ordena 
badu, geziaren noranzkoa eskumarakoa (→) izango da. Laugarren eta bosga-
rren zutabeetan erlazioa eta adibidearen iturria zehazten dira.

8 Erlazio-seinaleak diskurtso-unitateetan nabarmenduta daude beltzez eta azpimarratuta.
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1. IRUDIA

Erlaziozko diskurtso-egituraren kontsulta, GMB0301

5. TAULA

Euskal RST TreeBankeko KAUSA erlazioaren kontsulta adibidea

Erlazioa: kausa (27)

Ezkerrekoa NS Eskumakoa Erlazioa Erref

Eskuratu ditugun datuek 
(baita alor jakinetako adituek 
emandako iritziek ere) adie-
razten dutenez,

→

zientzia-alor jakin batean 
onartuko diren terminoak 
ebaluatzeko hierarkia bat 
ezarri behar da.

KAUSA TERM18

Aurreko hamarkadetan, ser-
bierako zientzia-arloko iker-
tzaile askok joera bat nabaritu 
dute eta horren berri eman 
dute: ingeleseko unita[...]

←

Izan ere, iritzi ezberdinetako 
zientzialari serbiarrek ados-
tasuna lortu dute eta aurreko 
hamarkadetan ingelesari 
eman diote zientzia-k [...]

KAUSA TERM18

Alde batetik, gero eta indar-
tsuagoa da nazioarteko har-
monizazioa lortu beharra, ←

ekonomian, politikan eta 
kultura eta gizarte gaietan 
etenik gabe sortzen ari diren 
loturak eta elkarren arteko 
trukaketak eraginda;

KAUSA TERM19

Terminologiak berak ere, uz-
tartu egin behar ditu joera 
orokor horiek, eransten zaiz-
kien beste batzuekin batera, 
hala nola: teknologien[...]

←

gizartearekin lotuta dagoen 
jarduera denez,

KAUSA TERM19
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2.3. Bilaketa aurreratuak

Informazio morfosintaktikoa automatikoki aberastu ondoren, bilaketa au-
rreratuak egin daitezke hitz-forma, lema eta kategoria morfologikoetan oi-
narrituz. Bilaketa mota hori corpus osoan edota azpicorpus bakoitzean egin 
daiteke (http://ixa2.si.ehu.es/diskurtsoa/bilatzailea_mix/rst_treebank.php); 
horretaz gain, bilaketa unitate zentralera muga daiteke. Aipatu dugun bezala, 
bilaketa mota honen bitartez, bistara daitezke erlazio-seinale jakin baten adi-
bide guztiak edo zehaztutako bi lemen agerpen guztiak (elkarren ondoan 
egon behar ez dutenak). Azkeneko kasu horren adibidea 6. taulan dugu. Adi-
bidean ikus daiteke «talde» eta «helburu» lema duen hitz-formak zein esaldi-
tan dauden. 6. taulako bigarren zutabean testuaren erreferentzia agertzen da, 
hirugarren zutabean testuko zenbatgarren esaldian dagoen, laugarrenean, bi-
latutako elementuak agertzen diren hitzak, bosgarrenean unitate zentralean 
dagoen, seigarrenean bilatutako terminoak dauden esaldia bera. Horrelako 
bilaketek, adibidez, UZeko patroiak bilatzeko aukera ematen du.

6. TAULA

Euskal RST TreeBankeko datu-basean BILAKETAK atala

Dok. Sent Id Hitza(k) UZ Esaldia

1 TERM50 sent2 taldeek / helburua BAI

[...] Hitzaldi honek azken hiru ur-
teotan lau unibertsitate hauen tal-
deek egindako ikerkuntzaren ondo-
rioetako batzuk azaltzeko helburua 
izango luke.

2 ZTF13 sent1 taldearen / helburu BAI […] Gure ikerkuntza taldearen hel-
buru nagusia, […]

3 ZTF13 sent17 taldearen / helburu EZ Alor honetan, gure ikerkuntza taldea-
ren helburu nagusiak bi dira.

4 ZTF17 sent1 talde / helburu BAI

[…] Talde honek burututako lana 
materialen arloan kokatuta dago eta 
hiru konposatu-multzoen lorpena, 
karakterizazioa eta propietateen az-
terketa ditu helburu.

1 ZTF15 sent7 helburu / talde EZ

[…] bestelako galdera zailagoei ere 
erantzutea dute helburu, hala nola, 
espezieen biogeografia, taldearen fi-
logenia, eta abar.
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3. Ondorioak eta etorkizuneko lana

Lan honetan RST eta Euskal RST TreeBanka aurkeztu ditugu. Horrez 
gain, aberastutako corpusa eskuragarri jarri dugu erabili nahi duen ororentzat. 
Egindako lana euskararen Hizkuntzaren Prozesamenduan egin behar diren 
zenbait atazatan erabilgarria da. Besteak beste, segmentazio automatikoa lor-
tzeko urre-patroia lortu dugu.9 Unitate zentralari dagokionez, testuen gai oro-
korra edo makroegituran dauden erregulartasunak bilatzeko eta detektatzeko 
bilaketa-tresna berritzailea inplementatu dugu. Erlazio erretorikoei dagokie-
nez, erlazio-seinaleak etiketatzean erlazio erretorikoen patroiak diseinatu ahal 
izateko kontsulta sistema berritzailea sortu dugu. Horrela, beste hizkuntzeta-
rako baliagarria diren kontsulta-zerbitzuak oraingoz RSTko bibliografian es-
kaintzen direnak baino osatuagoak eta hobeak egitea lortu dugu.

Bestalde, lan honen mugetako bat corpusaren tamaina da, beste corpus 
batzuekin konparatzen badugu, Euskal Treebanka txikiagoa da eta domeinu 
ezberdineko testuak badira ere, corpuseko testu guztiak testu-laburpenak 
dira; beraz, genero berekoak dira.

Etorkizunean hurrengo lanak egiteko asmoa dugu: i) erlazio erretorikoen 
patroiak definitu; ii) patroi horiek eta ereduzko corpusetik ateratako erlazioen 
probabilitatea integratu DiZer automatikoki diskurtsoa analizatzeko plata-
forma eleaniztunean (Pardo et al 2004);10 iii) corpusa domeinu ezberdine-
tako testu-laburpen gehiagorekin osatzea eta beste genero batzuk etiketatzea; 
iv) erlazio-egiturako informazioa idazten laguntzeko tresnetan integratzea.
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Lexicografía contrastiva y tipológica. 
Las técnicas para la aprehensión del sonido en miʔ²phaa², 

wixárika, alemán y castellano1

José Luis Iturrioz Leza & Ana Line Martínez Sixto
Departamento de Estudios de Lenguas Indígenas, Universidad de Guadalajara, México

Resumen
Presentamos aquí un resumen de un estudio comparativo de la aprehensión 
lingüística de las percepciones sensoriales en cuatro lenguas: castellano, 
alemán, wixárika y miʔ²phaa² en la que seguimos dos estrategias genera-
les: una intralingüística, comparando lo que ocurre dentro de una misma 
lengua en diversos dominios perceptuales, y otra interlingüística, compa-
rando lo que ocurre en cada dominio perceptual en diversas lenguas. Las 
lenguas tratan de manera muy desigual los diferentes dominios perceptua-
les, mostrando una gran riqueza de términos en unos frente a una gran es-
casez de términos en otros. En algunos dominios parece haber bastante 
coincidencia entre lenguas y mucha discordancia en otros. En esta breve 
exposición nos centramos en los sonidos y en la lengua miʔ²phaa².

0.  Introducción: de los sonidos del mundo a la aprehensión lingüística 
de los sonidos

Ha pasado siglo y medio desde que Jakob Grimm sentó las bases de una 
nueva disciplina que se dio en llamar onomasiología, con algunos traba-
jos publicados a mediados del XIX, uno de ellos sobre el vocabulario de «los 
cinco sentidos» (1848). A partir de los ochenta del siglo XX las percepcio-
nes sensoriales han vuelto a atraer la atención de antropólogos, historiado-
res y sociólogos (Corbin 1982), psicólogos (Rosch 1973; Heider 1971) y se-
miólogos (Parret 2003; Bordron 2002) y hasta de novelistas (Ende, Süskind, 
Kohl), pero también de unos pocos lingüistas (Viberg 1984; Enríquez 2010; 

1 Miʔ²phaa² es una lengua otomangue llamada en castellano tlapaneco, que se habla en la 
montaña del estado de Guerrero; la lengua wixárika, conocida en castellano como huichol, se ha-
bla principalmente en los estados mexicanos de Jalisco y Nayarit. Este trabajo es un resumen de 
un libro sobre el tema en vías de publicación. 
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Enghels 2012). Ahora bien, para obtener resultados relevantes y seguros en 
cualquiera de las ciencias vecinas es imprescindible llevar a cabo estudios 
lingüísticos abarcadores y profundos que sirvan de fundamento.

Uno de los motivos que desencadenaron esta investigación fue la observa-
ción de que en miʔ²phaa² existen muy pocos términos básicos de sonidos, ape-
nas una docena. Un segundo motivo fue el valor especial que algunos trabajos 
de lingüística antropológica conceden a los términos básicos de un dominio 
perceptual. Un tercer motivo fue la aparición en 2006 de un libro de divulga-
ción titulado Los sonidos de nuestro mundo, escrito por dos físicos, Domín-
guez y Fierro, donde el mundo es concebido ingenuamente como una estación 
de radio emitiendo mensajes prefabricados y dotados de significado que perci-
bimos de una manera pasiva a través del aparato sensorial que llamamos oído.

Los sonidos del mundo, los sonidos del entorno natural, transmiten mensa-
jes para nosotros y demás especies de animales que lo habitan. Las voces hu-
manas, el canto de los pájaros, el ladrido de los perros, el timbre del teléfono, 
los ruidos de las ballenas, el sonido de un claxon o de una sirena de ambulan-
cia y, desde luego, la música, llevan mensajes (Domínguez & Fierro 2006).

Salimos al paso de esta concepción desde una perspectiva construccionista, 
pasando de los sonidos del mundo que nos transmiten mensajes a la construc-
ción lingüística del mundo de los sonidos, con los que transmitimos mensajes, 
de la pregunta ¿qué son los sonidos? a la pregunta ¿cómo se construyen los so-
nidos? Los sonidos no son parte del mundo, son mucho más que vibraciones u 
ondas electromagnéticas, las cuales constituyen sólo la base o punto de partida 
de un complejo proceso que involucra a la biología, la fisiología (funciona-
miento del aparato auditivo), la cognición, la cultura y el lenguaje.

1.  Técnica de etiquetado específico: delimitación de los términos básicos 
de sonido

Todas las investigaciones comparativas que se han hecho hasta ahora en 
psicología cognitiva y antropología lingüística, especialmente en el dominio 
del color y del olor, han tenido en cuenta solamente los términos básicos, casi 
nunca definidos con precisión. Nosotros hemos reunido los inventarios de tér-
minos básicos en las cuatro lenguas de acuerdo a la siguiente definición. 

Un término básico es un término simple que pertenece primaria-
mente a un dominio semántico:

1. debe ser simple en la expresión (no derivado ni compuesto etc.)
2. no debe mediar una transferencia de dominio sensorial (limón 

agrio → sonido agrio)
3. ni una metáfora (carácter agrio)
4. ni una inferencia (mi. ši¹gu² «quebrarse» con el sentido de crujir)
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5. su significado no debe ser un caso especial de un significado más ge-
neral (eʔ¹ni¹ «hacer»).

CUADRO 1
Términos de sonido básicos

Wixárika
Alemán
Castellano
Miʔ²phaa²

600
250
117
 13

Para miʔ²phaa² hemos podido identificar los siguientes términos básicos:

A²hmũ¹. Canción.
Aʔ²hoo¹. Tono. Eco. Aʔ²hoo¹ a²ga¹ «tono de la voz del cerdo».
A²hŋga¹. Voz (de los seres animados).
Fwi¹yu¹. Silbar (persona, vara, látigo, víbora). Na²fwi¹yu² a²bũʔ³ «silba víbora», 

na²fwi¹yu² ša³bu³ «silba persona».
Gu¹wĩʔ². Gemir de dolor físico o moral.
Hmi¹da². Tronar, estallar, disparar. Na²hmi¹da² mba²daʔ²khoo² «truena exagera-

damente». Ni²hmi¹da² ša³bu³ «una persona disparó».
Hwi¹ñiʔ¹. Gruñir amenazando el perro.
Ndža²hwa¹. Gritar. Nã²dža²hwa¹ a¹da² «el niño grita».
Ndi¹yuu². Soplar por la boca produciendo un sonido fuerte ya sea directamente o 

a través de un instrumento.
Ñaʔ¹khe¹. Quejarse, gritar de dolor. Na¹khi² ha¹ma¹ ni²wã¹ ñaʔ¹kha¹ ši¹ñuʔ¹ «desde 

hace rato mi abuela se estaba quejando». Ni²wã¹ ña¹kha¹ šu²wãʔ¹ mu² ni²šnaa¹ 
hmaa² mba¹ i²tsi¹ «se oyó el quejido de un perro al que le pegaron con una 
piedra».

Ši¹ši¹. Crujido que producen las tostadas, el pan tostado, las hojas y varas secas, 
las vainas delgadas y secas, cáscaras de huevo cuando se trituran.

Šraa³. Šraa³ neʔ¹ni² i¹ši² mbaʔ³hu³. «El tronco crujió.»
Wã¹. Sonar. Es el término más general para todo tipo de sonidos desde el punto 

de vista de la producción. Na²wã¹ mi¹štũ² «suena (voz de) gato». Na²wã¹ 
khi²šna¹ «suenan golpes».2

Algunos de los verbos básicos son relativamente genéricos; wã¹ «sonar» 
es el más genérico de todos ya que abarca todos los sonidos; a²hŋga¹ abarca 

2 Entre los términos básicos algunos son verbales y otros no. Los no verbales tienen que ir 
acompañados del verbo eʔ¹ni¹ «hacer», los verbales no pueden ir acompañados de este verbo: 
*naʔ²ni¹ hwi¹ñi¹, *naʔ²ni² fwi¹yu¹, pero naʔ²ni² fwi¹yi¹ «hace silbido», naʔ²ni² ah²mũ¹ «hace canto». 
Ši¹ši¹ es una palabra adverbial: naʔ²ni² ši¹ši¹ «hace ši¹ši¹». Esto no ocurre sólo con los términos de 
sonido, sino que es una característica general: naʔ¹ndi²taʔ³hoo³, pero *naʔ²ni² eʔ¹ndi²taʔ³hoo³ «hace 
perfora».
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todas las voces, mientras que ndža²hwa¹ «gritar» contiene al menos dos ras-
gos adicionales: intenso y prolongado; puede abarcar (sin que sea por ello 
metafórico) el sonido del viento, de una corriente de agua, del trueno. Esta 
diferencia semántica tiene consecuencias para la construcción de las otras 
técnicas. Los más genéricos dan pie a la técnica de etiquetado genérico, pero 
no los más específicos.

Los trabajos anteriores suponen que una lengua es tanto más rica cuan-
tos más términos básicos tenga y que su evolución se va a manifestar en un 
número creciente de términos básicos. Ahora bien, de la baja densidad de 
términos básicos en una lengua no se pueden extraer interpretaciones apa-
rentemente obvias como que hay lenguas pobres y lenguas ricas para hablar 
de colores, de olores (McLaury 1997; Enríquez 2008, 2010) y de sonidos. 
Si wixárika tiene 600 términos (básicos) para sonidos, alemán 250, caste-
llano 117 y miʔ²phaa² 12, parece obvio concluir que el miʔ²phaa² es una len-
gua pobre en este dominio semántico y wixárika una lengua muy rica. Se de-
jan de lado los términos no básicos y no se tienen en cuenta otras técnicas de 
aprehensión de sonidos que no consisten en la utilización de términos. No 
carecen de valor las diferencias observables en cuanto a la densidad de tér-
minos básicos, pero hay que valorarlas desde una perspectiva más general, 
que rebasa los inventarios de términos básicos y la operación de formación 
de términos: si una lengua es pobre en términos básicos será rica en términos 
derivados o compuestos, o recurrirá a técnicas que no generan términos pro-
piamente dichos, como la analítica.

Nava (1995) habla de la ausencia de lexemas para las categorías más in-
clusivas en p’urhépecha. Una cosa es que en p’urhépecha no existan térmi-
nos básicos para las categorías sonido, animal, planta, y otra que no haya 
términos más descriptivos, pero convencionales (institucionalizados, ver 
Bauer 2000) para los mismos. En wixárika no hay un término básico para el 
concepto animal, pero existe el término más descriptivo memɨteʔuʔuwa «(cla-
ses de) seres que se mueven». Ese es el término más convencional para ani-
mal, con el que pueden competir otros términos menos convencionales, entre 
ellos el préstamo ʔanimari. Los términos básicos son los más convenciona-
les, pero los menos descriptivos.

2. No sólo de términos básicos viven las lenguas

La escasez de vocabulario básico para olores no impide escribir una no-
vela basada en el sentido del olfato. Frente a la novela La Historia Intermi-
nable de Michael Ende (1979), donde se emplean centenares de términos de 
sonido sin que el sonido sea el tema o leitmotiv de la misma, casi todas las 
frases de la novela El Perfume de Patrick Süskind (1985) o de la novela Wie 
riecht Leben. Bericht aus einer Welt ohne Gerüche de Walter Kohl (2009) se 
refieren a olores; el perfume es el tema constante a pesar del número redu-
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cido de términos básicos en alemán. Ocurre que además de etiquetación es-
pecífica hay otras técnicas que hacen posible hablar extensamente sobre los 
olores. El concepto stinken «apestar» se puede desplegar así en una infinitud 
de hedores y matices. He aquí el segundo párrafo de la novela El Perfume:

Zu der Zeit, von der wir reden, herrschte in den Städten ein fü r uns 
moderne Menschen kaum vorstellbarer Gestank. Es stanken die Straßen 
nach Mist, es stanken die Hinterhöfe nach Urin, es stanken die Treppen-
häuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck, die Kü chen nach ver-
dorbenem Kohl und Hammelfett; die ungelü fteten Stuben stanken nach 
muffigem Staub, die Schlafzimmer nach fettigen Laken, nach feuchten Fe-
derbetten und nach dem stechend sü ssen Duft der Nachttöpfe. Aus den Ka-
minen stank der Schwefel, aus den Gerbereien stanken die ätzenden Lau-
gen, aus den Schlachthöfen stank das geronnene Blut. Die Menschen stanken 
nach Schweiß und nach ungewaschenen Kleidern; aus dem Mund stanken sie 
nach verrotteten Zähnen, aus ihren Mägen nach Zwiebelsaft und an den Kör-
pern, wenn sie nicht mehr ganz jung waren, nach altem Käse und nach saurer 
Milch und nach Geschwulstkrankheiten.

(En la época que nos ocupa reinaba en las calles un hedor apenas conce-
bible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios in-
teriores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera po-
drida y excrementos de rata; las cocinas, a col podrida y grasa de carnero, los 
aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido; los dormitorios, a 
sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los 
orinales. Las chimeneas apestaban a azufre; las curtidurías a lejías caústicas; 
los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y 
ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a 
cebolla y los cuerpos … a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos) 
(Pilar Giralt, Seix Barral).

Las cuatro lenguas estudiadas tienen inventarios muy reducidos para los 
olores y los colores, pero las cuatro pueden recurrir libremente a técnicas más 
descriptivas donde la sensación se identifica mencionando la fuente caracte-
rística: huele a rosas, a meados, a carne asada, apestaban a sudor, olían a 
cebolla; nach Mist stinken, nach Rattendreck stinken, herrschte in den Städ-
ten ein fü r uns moderne Menschen kaum vorstellbarer Gestank, nach dem 
stechend sü ssen Duft der Nachttöpfe. Un dominio cognitivo es codificado 
mediante una serie de técnicas alternativas o superpuestas con predominio de 
unas sobre otras y grados variables de tipicidad según las lenguas.

3. Técnica de etiquetado genérico

En miʔ²phaa² no existe un verbo básico con los rasgos específicos de 
cast. ladrar. Cuando se trata de la voz propia del perro, la idea de ladrar se 
expresa con la palabra para gritar, acompañada del nombre de la fuente, la 
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especie que emite esa voz: nãdža²hwa¹ a²ga¹ (lit. «grita cerdo = ladra»), o 
con el verbo general para sonar: na²wã¹ šu²wãʔ¹ «suena perro = ladra». A di-
ferencia de lo que permite apreciar la traducción, en las combinaciones los 
dos términos están desde un punto de vista cognitivo suficientemente asocia-
das para que se puedan entender como ladrar y no se pueden aplicar a nin-
gún otro ruido que puedan hacer. A pesar de que no existe un término espe-
cífico para ladrar, la primera asociación conceptual que se hace entre uno 
de los verbos generales y la palabra para la especie corresponde a la voz que 
en castellano llamamos ladrar, la voz por antonomasia del perro; el signifi-
cado «ladrar» («emitir el perro la voz que le es característica») está suficien-
temente convencionalizado o institucionalizado. Los miʔ²phaa² tienen cono-
cimiento de ese sonido, es decir de la voz propia del cerdo. No se trata de 
un problema cognitivo, sino de un asunto lingüístico. El miʔ²phaa² sigue una 
técnica diferente para expresar la misma idea, para designar el mismo sonido. 
Tenemos que desarrollar la conciencia de la diversidad en la igualdad. La pa-
labra ladrar tiene dos componentes semánticos: la idea de que se trata de un 
sonido y la idea de que es característico de la especie perro, su voz por an-
tonomasia. Esas mismas dos ideas se expresan en miʔ²phaa² de manera ana-
lítica, es decir cada una con un término propio. La lengua tlapaneca, como la 
china, se expresa preferentemente mediante técnicas analíticas.

4. Dominio operacional: las técnicas de aprehensión del sonido

Las lenguas pueden recurrir a diversas técnicas para la aprehensión de 
los sonidos: algunas de las cuales consisten en formar términos complejos, 
otras son de carácter sintagmático y permiten identificar sonidos mediante la 
colaboración de varios lexemas y de reglas pragmáticas. Todas ellas se pue-
den ordenar en una escala de descriptividad o explicitud. En un extremo te-
nemos la técnica de etiquetado específico (términos primarios), en el otro la 
técnica analítica, en medio la técnica de etiquetado genérico, la resultativa, la 
seriación y otras. En miʔ²phaa² las técnicas más prominentes y típicas son las 
más descriptivas, empezando por la de etiquetado genérico.

Limitarse a buscar en el léxico los términos básicos para sonidos con-
duce a una visión muy parcial de las lenguas. No se pueden desprender con-
clusiones generales de relevancia lingüística, cognitiva o antropológica de 
datos tan parciales. Más allá de los aspectos de inventario, hay muchos otros 
aspectos interesantes como el hecho de que los términos de sonidos no se 
pueden usar metafóricamente en miʔ²phaa²; no se puede decir algo como 
die Gefahr wittern «oler el peligro» con el verbo básico correspondiente; 
hwi¹ñiʔ¹ «gruñir (el perro)» no puede significar «mostrar disgusto y repug-
nancia, murmurando entre dientes» (DRAE). La investigación debe transi-
tar de los términos básicos a los dominios operacionales, que van más allá de 
los campos semánticos donde sólo se contemplan unidades léxicas, simples 
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o complejas. Un dominio operacional abarca todos los recursos morfosintác-
ticos destinados a una misma función, organizados en técnicas, y contempla 
tanto la semántica como la pragmática.

Las técnicas se pueden ordenar en un continuo de complejidad morfo-
sintáctica donde interactúan la pragmaticidad y la convencionalidad como 
principios funcionales complementarios: a mayor explicitud menor conven-
cionalidad, y viceversa. Existen dos tipos de complejidad, una en el eje pa-
radigmático y otra en el eje sintagmático. En wixárika se desborda la com-
plejidad paradigmática, mientras que miʔ²phaa² recurre a la complejidad 
sintagmática. Mientras las otras lenguas utilizan numerosos términos etiqueta 
cargados de significado inherente y oneroso para la memoria (ladrar, rebuz-
nar, relinchar, cacarear, frufruar, etc.), el etiquetado genérico representa una 
técnica muy economizante desde el punto de vista paradigmático, que se 
apoya en las reglas sintagmáticas y en reglas pragmáticas.

ESQUEMA 1
Escala de las técnicas de aprehensión del sonido

CONTINUO DE COMPLEJIDAD O EXPLICITUD MORFOSINTÁCTICA

Etiq.espec   Metafor   Deriv   Comp   Inc   Etiq.gen   Result   Seriación   Analítica

L É X I C O MORFOLOGÍA S I N T A X I S

Convencionalidad
++

–
Pragmaticidad

–

Todas las lenguas pueden expresar lo mismo, aunque de maneras dife-
rentes, alternativas o complementarias. Si una lengua tiene pocos términos 
básicos para colores, olores o sonidos, hay que preguntarse de qué otros re-
cursos dispone para poder construir un discurso sobre estos dominios semán-
ticos. Llamamos dominio operacional al conjunto de técnicas que sirven a 
una misma función, en este caso la aprehensión lingüística del sonido. Los 
términos básicos constituyen sólo una técnica particular, el etiquetado espe-
cífico. Un dominio operacional abarca más que técnicas lexicográficas para 
la formación de términos.

Lo que unas lenguas codifican de manera sintética, otras lo hacen de ma-
nera analítica. El hecho de que en miʔ²phaa² no existan términos etiqueta es-
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pecíficos para crujir, ladrar, bramar, rechinar, chirriar no implica que no se 
tenga conocimiento de estos sonidos o que no se puedan aprehender lingüís-
ticamente. Las técnicas predominantes y típicas en miʔ²phaa² no consisten en 
crear inventarios de términos básicos; se utilizan otras técnicas. A diferencia 
de wixárika, no hay un término específico para el ruido de la carga sobre la 
montura, se tiene que explicitar: na²wã¹ ši¹li²u³ škhuʔ¹ «suena la silla del ani-
mal»; croar se dice na²wã¹ gu²bo¹ «suena rana»; murmullar se dice na²wã¹ 
e²ka² i¹yaʔ² lit. «suena ir agua», y el sonido de la trompeta se expresa me-
diante la combinación na²wã¹ a²hwã² «suena metal». El verbo ʔkhu³mi¹na, 
derivado de ʔkhu³ «morder», se utiliza, especificando la fuente, para soni-
dos descritos en castellano con diferentes términos etiqueta: crujir, rechinar, 
carras quear o castañetear.

Esta investigación es más que un estudio comparativo del vocabulario 
básico de las percepciones auditivas, más que un estudio contrastivo de se-
mántica léxica porque también se extiende a la semántica oracional y a la 
pragmática. Es el estudio de un dominio operacional: la construcción lingüís-
tica del sonido, incluyendo todos los recursos que sirven a este fin. Lo que 
una lengua designa mediante un término, otra lo puede identificar a través de 
una expresión sintácticamente compleja.

(1) Na²hwi¹ñiʔ¹ šu²wãʔ¹ ‘gruñe perro’ Etiquetado específico
(2) Na²wã¹ šu²wãʔ¹ ‘suena perro = ladrar’ Etiquetado genérico
(3)  A¹khi² šna¹mi²na² štĩĩ ‘las telas se rozan 

fuerte’ (= frufrúan) Resultativa
(4)  Na²wã¹ eʔ²ndi²taʔ³hoo³ šũʔ³ ‘suena barrenar 

la pared’ Seriación
(5)  Na²wã¹ špã¹ga² hmaa² na²khu¹ ña²wũʔ² ša³bu³ 

naʔ¹ i¹yaʔ³ 
‘suena agitar con pies manos persona en 
agua’ (= chapotear) Técnica analítica

Los rasgos específicos de «ladrar» no están expresados en ninguna de 
las dos palabras; la idea completa de ladrar no está lexicalizada como un tér-
mino especial, por eso el dominio del sonido rebasa la semántica léxica. Hay 
que tener en cuenta además la pragmática; los oyentes tienen que movilizar 
su capacidad inferencial en el momento en que los dos lexemas se combi-
nan, y conocer ciertas reglas pragmáticas más o menos convencionales para 
construir el significado completo «ladrar», entre ellas la regla de antonoma-
sia: |Na²wã¹ šu²wãʔ¹ «suena perro» designa la voz por antonomasia o pro-
totípica del perro. La construcción del sonido es una operación que implica 
tanto pragmática como semántica. En castellano, alemán y especialmente 
wixárika tiene más peso la semántica, mientras que en miʔ²phaa² la pragmá-
tica asume un rol más importante. Las primeras lenguas recurren de manera 
extensiva a la técnica de etiquetado específico, mientras que en miʔ²phaa² 
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la técnica típica o preponderante es la de etiquetado genérico. Ambas técni-
cas son funcionalmente equivalentes. Muchos de los términos de wixárika 
contienen información sobre la fuente del sonido y las condiciones en que 
se produce: tsipɨarɨka «ruido de la carga sobre la montura». Si en wixárika 
estos componentes se describen de manera independiente, se genera redun-
dancia; miʔ²phaa² carece de términos tan específicos, haciendo prevalecer el 
principio de economía.

La que llamamos técnica resultativa, ejemplificada en (3), se distingue 
tanto del etiquetado específico como del etiquetado genérico. Verbos que no 
designan primariamente un sonido se pueden utilizar para designar el sonido 
que normalmente resulta del proceso que designan. Vincula tres ideas: la de 
un proceso causante, la de un proceso resultante y la de agente o fuente; el 
vínculo se establece por la vía de la pragmática, no de la semántica (inhe-
rencia). Así como en la técnica de etiquetado genérico rige la regla de anto-
nomasia, aquí rige otra regla que permite utilizar cualquier término que de-
signa un proceso físico para designar un sonido característico que resulta del 
mismo; el sonido asociado no es siempre el mismo, porque no se trata de un 
componente inherente, sino que es detonado por las entidades en que tiene 
lugar el proceso.

La técnica de seriación, ejemplificada en (4), consiste en anteponer un 
verbo genérico de emisión o percepción de sonido a una palabra que designa 
un proceso del que normalmente resulta un sonido: i²wã¹ gi¹ši² «suena ba-
rrer», i²wã¹ eʔ²ndi²taʔ³ha³ «suena barrenar». La combinación designa un so-
nido, lo que se hace también facultativamente con los términos básicos de 
sonido. La seriación implica que de dos términos hacemos uno, de manera 
que los morfemas gramaticales se aplican a la combinación y no a los dos 
términos independientes: na²-[wã¹ + mi¹ñũ²] «suena asusta»; también se pue-
den combinar las dos palabras cada una con su morfema en parataxis (yux-
taposición), pero entonces son más independientes y el significado se modi-
fica: na²wã¹ + na²mi¹ñũ² (šu²wã¹) «se oye amenazar (al perro)».

En miʔ²phaa² no existe un término simple tan específico como «chapo-
tear», pero esta idea se puede expresar de manera analítica, como en (5). 
No tener en cuenta esta multiplicidad de técnicas conduce inexorablemente 
a describir una lengua a través de otras y a juzgarla como pobre porque no 
tiene los recursos léxicos de éstas. La visión operacional abre una nueva 
perspectiva para el análisis contrastivo y la tipología.

5. Tipología léxica

En castellano, alemán y wixárika las técnicas más productivas son el eti-
quetado específico y la transferencia o metaforización en estrecha solidari-
dad léxica con las respectivas fuentes del sonido (perro-ladrar, elefante-ba-
rritar, burro-rebuznar). Cast. gruñir, al. grunzen, wix. ʔuiwarika se asocian 
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primariamente con el cerdo, en las acepciones secundarias con las tripas, la 
puerta y la conducta comunicativa del perro y del ser humano, modificando 
cada vez su composición de rasgos. Miʔ²phaa² sigue una dirección diametral-
mente opuesta; los pocos términos básicos no se pueden transferir ni metafo-
rizar, la técnica predominante y más típica consiste en usar unos pocos tér-
minos genéricos que, unidos con el nombre de la fuente, son suficientes para 
identificar la voz por antonomasia o el sonido característico de una clase de 
objetos (técnica de etiquetado genérico). Para identificar otra voz o sonido 
parecido asociado a otra clase de objetos se agrega un especificador (técnica 
analítica).

Dos lenguas pueden compartir varias técnicas, pero puede variar la pro-
ductividad de las mismas y su tipicidad. En la tipología operacional los con-
ceptos de continuo (jerarquía, escala), tipicidad y complementariedad entre 
similitud y diferencia son instrumentos centrales para la comparación. En 
miʔ²phaa² existe la técnica de etiquetado específico, pero se limita a un nú-
mero pequeño de verbos, mientras que en alemán, castellano y wixárika es 
la técnica preponderante; en estas tres lenguas se puede recurrir como en 
miʔ²phaa² a la sintaxis para complementar la técnica de etiquetado, pero su 
alcance no es el mismo; se usa típicamente en las descripciones lexicográfi-
cas.

Miʔ²phaa² V gen/S esp (verbo genérico con sujeto específico)
Castellano V esp/S esp (verbo específico con sujeto específico)
La técnica V gen/S esp es muy típica en miʔ²phaa² y poco típica en cas-

tellano; en miʔ²phaa² es muy frecuente, mientras que V esp/N esp es más 
bien marginal; en miʔ²phaa² V gen/S esp es la técnica no marcada, mientras 
que en castellano la técnica no marcada es V esp/S cast. La marcación in-
versa muestra una relación de complementariedad entre lenguas.

De acuerdo al principio de que para lo más conocido resulta más natural 
usar la expresión menos específica, wã¹ «sonar» se utiliza para el sonido o 
la voz más característica, y el más específico ndža²hwa¹ «gritar» para voces 
más especiales: nã²dža²hwa¹ a²ga¹ [ri¹do² nu²ru²gwaa²] «grita cerdo / jabalí 
[cuando se le acosa]». Ndža²hwa¹, cuya acepción primaria es «gritar», abarca 
varias especies (persona, cerdo, jabalí, caballo, burro, ratón).

El esquema 2 ilustra el predominio en miʔ²phaa² de lo sintagmático so-
bre lo paradigmático, la metonimia sobre la metáfora, la gramática sobre el 
léxico.

Desde el punto de vista léxico predomina la economía sobre la redundan-
cia. Castellano, alemán y wixárika cargan la memoria semántica, mientras 
que miʔ²phaa² requiere habilidades para poderse adaptar a las situaciones co-
municativas. Son diferentes maneras de estructurar el significado, que parten 
de principios contrapuestos. En un extremo se ubica wixárika con un inven-
tario muy amplio de términos básicos, en el otro miʔ²phaa², que recurre típi-
camente a la técnica analítica, castellano y alemán en posiciones intermedias. 
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ESQUEMA 2
Miʔ²phaa² y wixárika como los polos de un continuo

Miʔ²phaa²             Castellano             Alemán             Wixárika

economizante redundante
gramaticalizante lexicalizante
sintagmatizante paradigmatizante
analizante sintetizante
descriptiva etiquetante
metonimizante metaforizante
complejidad pragmática compl. semántica
monosemia polisemia

Wixárika, y en menor grado alemán y castellano, tienden a sintetizar infor-
mación en lexemas específicos, que en la sintaxis pueden resultar redundan-
tes; miʔ²phaa² opta por la descriptividad morfológica y sintáctica.

Hay una clara complementariedad entre las técnicas más típicas, la de 
etiquetado genérico en miʔ²phaa² y la técnica de etiquetado específico en las 
otras tres:

CUADRO 2
Complementariedad de las técnicas de etiquetado específico y genérico

Términos básicos Acepciones secundarias Estrategia

alemán
castellano
wixárika

intensión rica
extensión reducida

eliminación de rasgos específicos
transferencia
metaforización

carga la memoria con nue-
vas acepciones o nuevos 
términos

miʔ²phaa² intensión pobre
extensión amplia

combina verbos genéricos con es-
pecificadores

se aprenden reglas

La profusión de términos etiqueta complejiza la semántica léxica, mien-
tras que en miʔ²phaa² se complejiza la pragmática. De acuerdo al principio de 
pragmaticidad, la cantidad de información se gradúa dependiendo del propó-
sito del acto comunicativo, si es instructivo (didáctico), descriptivo (técnico), 
expositivo. La descripción se lleva a cabo en miʔ²phaa² sin mayor riesgo de 
redundancia en contextos referenciales, mientras que la explicitación en las 
otras lenguas se lleva a cabo característicamente en contextos metalingüísti-
cos, especialmente en las definiciones lexicográficas.

Las diferencias tipológicas entre miʔ²phaa² y las otras lenguas involucran 
la relación entre el léxico y la gramática. Mientras en alemán, castellano y 
wixárika la técnica dominante y más típica consiste en crear términos especí-
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ficos, la lengua miʔ²phaa² sigue una tendencia diametralmente opuesta: tiene 
muy pocos términos básicos de sonido, e incluso cuando un término básico 
es tan específico como hwi¹ñiʔ¹ «gruñir» no se puede decir de un cerdo, ni de 
una persona que rezonga, ni del ruido de las tripas ni del ruido de las puertas. 
Miʔ²phaa² se limita típicamente a la indicación de la fuente del sonido (me-
tonimia). La metonimia se basa en el eje sintagmático, mientras que en las 
otras lenguas predominan las técnicas basadas en el eje paradigmático, es de-
cir en la formación de inventarios. En miʔ²phaa² ni siquiera es posible el uso 
metafórico de los pocos términos básicos específicos de sonido, la transfe-
rencia a otros dominios perceptuales ni la recepción de términos de otros do-
minios.

Este estado de cosas contrasta con lo que hallamos en las dos lenguas eu-
ropeas y en wixárika con una tendencia muy fuerte a la formación de térmi-
nos muy específicos y a la transferencia de términos de unos dominios sen-
soriales a otros.

6. Resumen y conclusiones

La impresión que se puede tener en un primer acercamiento al campo de 
los sonidos en miʔ²phaa² es la de una pobreza extrema de vocabulario. Esta 
impresión la pueden compartir los propios hablantes nativos cuando han sido 
formados más en castellano que en la propia lengua; si se acostumbran a ver 
su propia lengua a través del prisma del castellano, no sólo se distorsiona su 
reflexión metalingüística, sino que se inhibe su competencia lingüística, lo 
que entre otras cosas los lleva a buscar en vano términos específicos para los 
términos del castellano en el caso de una traducción. La causa es que para la 
mayoría de los sonidos no existen en miʔ²phaa² términos básicos. Así, gru-
ñir se dice na²wã¹ a²ga¹ «suena cerdo», na²wã¹ a²hwã² significa literalmente 
«suena instrumento de metal» (técnica de etiquetado genérico, donde la in-
dicación de la fuente es clave para identificar el sonido característico); mur-
mullar se dice na²wã¹ e²ka² i¹yaʔ² lit. «suena corre agua» (técnica analítica).

La comparación entre las lenguas no se debe hacer de manera parcial, 
por ejemplo desde la pregunta ¿Cuál de varias lenguas tiene más términos 
básicos para un determinado campo semántico?, sino de una manera global, 
teniendo en cuenta toda la operación o conjunto de técnicas posibles para la 
identificación de sonidos. Se trata de comparar no las estructuras como tales, 
sino las operaciones a las que sirven, su grado de generalidad y de tipicidad. 
Hemos descrito para miʔ²phaa² una gama de técnicas que permiten aprehen-
der el mundo de los sonidos sin necesidad de un léxico amplio de términos 
básicos. El uso de términos básicos específicos (técnica de etiquetado especí-
fico) no es predominante; casi no existen solidaridades léxicas ni sinónimos 
ni polisemia. La técnica de etiquetado genérico es tan típica del miʔ²phaa² 
como lo es el etiquetado específico para wixárika, alemán y castellano. Las 
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técnicas no se dan en las lenguas en condiciones de exclusividad, pueden 
existir varias en una misma lengua complementándose según necesidades 
comunicativas y dominios discursivos. En castellano se puede recurrir a la 
técnica analítica cuando no exista el término etiqueta correspondiente, com-
plementando un verbo genérico con información descriptiva, o cuando desee 
describir la situación con más detalle (técnica analítica).

Cada lengua establece una jerarquía de tipicidad entre las técnicas de que 
dispone. En wixárika, alemán y castellano la técnica básica y más típica es el 
etiquetado específico, la analítica se usa sobre todo en las definiciones léxi-
cas. En miʔ²phaa² , por el contrario, la técnica más típica es el etiquetado ge-
nérico, y le siguen en tipicidad la técnica de seriación y la analítica; el eti-
quetado específico es marginal. El resto de las técnicas son improductivas en 
las cuatro lenguas como fuente de términos de sonido.

CUADRO 3
Prominencia de las técnicas en las cuatro lenguas

wixárika alemán castellano miʔ²phaa²

etiquetado específico 
derivación 
composición
etiquetado genérico 
seriación
analítica
transfer. y figuración 

+
+
+
−
−
−
−

+
+
−
−
−
−
−

+
−
−
−
−
−
−

−
−
−
+
+
+
−

Las diferencias entre las tres primeras lenguas son de grado, en wixárika 
la técnica de etiquetado específico es mucho más prominente que en las otras 
dos, en alemán más que en castellano. Por el contrario, entre miʔ²phaa² y las 
otras tres la diferencia es cualitativa y tipológicamente relevante.

La diferencia principal entre las dos técnicas de etiquetado consiste en 
que la específica genera conceptos intensionalmente ricos y extensional-
mente pobres, mientras que la genérica se basa en la metonimia y en reglas 
pragmáticas convencionales. La estructura del campo semántico de los so-
nidos, y probablemente de otros campos semánticos, en miʔ²phaa² se carac-
teriza por la falta de redundancia. La redundancia en las lenguas europeas 
se manifiesta ante todo en las solidaridades léxicas: perro-ladrar, elefante-
barri tar, burro-rebuznar.

Para emprender la tarea de descripción de la gramática o la elaboración 
de un diccionario es necesario partir de las características tipológicas de la 
lengua, que afectan a la relación entre el léxico y la gramática. En la forma-
ción de cuadros para la enseñanza de la lengua materna y la elaboración de 
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materiales didácticos, es imprescindible partir de estas características tipoló-
gicas.

Ni siquiera en los pocos términos básicos específicos de miʔ²phaa² se dan 
cambios de significado por metaforización ni por transferencia a otros domi-
nios perceptuales, y apenas por extensión dentro del mismo campo de los so-
nidos.

Tampoco las otras lenguas tienen términos básicos para todos los so-
nidos imaginables. No existe en castellano un término básico para el ruido 
que hace el granizo al caer sobre una azotea; decimos tamborilear, tér-
mino derivado de tambor. En alemán existen más de 250 términos básicos 
de sonidos, y en wixárika más de 600, pero aún así hay muchos otros so-
nidos para los que hay que recurrir a expresiones complejas, a la extensión 
o transferencia de términos a otras especies o dominios referenciales, a la 
metáfora o a los términos analíticos, cuando se acaba el inventario. Las di-
ferencias entre miʔ²phaa² y las otras lenguas, aunque grandes, son de grado. 
La diferencia cualitativa está en la relativa prominencia de las técnicas en 
cada lengua.
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Bariazioak
1(Oroitzapen desmemoriatuaren egunen gainean)*

Ibon Sarasola 1972 / Koldo Izagirre 2014
Idazlea / Escriptor / Escritor

orain, begiak erdi-ilunera ohitu direnean, beha egiozu erlojuari. har ezazu 
zigarro bat, utz ezazu paketea mahai gainean eta itxaron ezazu. inguruko 
mahaiak hutsik daude ia denak, harritzen zara, goizegi da agian. ez itzazu 
alkandoraren goiko botoiak aska, ez baitu oraino berorik egiten. beroa gero 
etorriko da, jendearekin, hitz eta irrien zarata zoroarekin. kanpoan euria hasi 
du, zirimiri fina, hemengo jendearen izatemoldea markatzen duen lanbro he-
zea, plaiertzeko amoranteak uxatzen dituena,

amoranteak erakarri egiten ditu zirimiri finak, haientzat sortua da, gero hel-
duko dira argiak eta haien itzalak, baina bitartean aterkiaren babesa utzi eta 
lasterka zoro bat egin. hemen beti da horrela. zirimiria maitaleen giroa da, 
gu bion aurreneko dutxa, hiriko poeta guztien ilunabarretan ageri da, tama-
rizak edo hondartza hutsak bezala. ondoren, badakizu, grog bana eta segi-
dako guztia

itxaron ezazu zeure aulkian eseririk, eska ezazu edozer gauza, eta ez zaitez 
egon denbora guztia ateari beha, ez baitira oraino zazpiak. ez zaitez has txa-
keta kentzen, ez du oraino berorik egiten. beroa gero etorriko da, jendeare-
kin, hitz eta irrien zarata zoroarekin, kearekin, musikaren estridentziarekin. 
kanpoan euria ari du, zirimiri fina, hemengo jendeen izatemoldea markatzen 
duena, haien sinoaren tristezia gristatzen duen zirimiri fina.

margoetan izaten da zirimiria tristura, euskal eskolako erdaldunen grisantza 
hori, edo barojaren nobeletan, ez dut pasarteak aipatzearen gustu txarrekoa 
eginen. zirimiria eta iratzearen gorraila udazkenean, estetika oso bat, triste-
zia, nostalgia. koldarkeria historikoa justifikatzeko natura zanpatzaile hori, 
lantegietan beharginen antolakuntza garatzen den bitartean, milaka papere-
tan dago erakutsia, milaka lanuztetan, milaka kanporatzetan, milaka atxilo-
tzetan

* Sarasola, Ibon. 1972. «Oroitzapen desmemoriatuaren egunek II.» In Askoren artean. Eus-
kal Literatura 72. Donostia: Lur. 
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plaiertzeko paseoan zenbait aterki baizik ez da ezer ikusten. zenbait aterki, 
ezer ez besterik. itxaron ezazu zur ilunezko aulki arraro horretan eseririk, 
har ezazu beste zigarro bat, bigarrena. ia zazpiak dira eta laster etorriko da. 
zu konturatu gabe inguruko mahaiak betetzen joan dira, musikaren estriden-
tziaren eraginpean bezala. jendearekin beroa hasi da, baina ez oraino hitz eta 
irrien zarata zoroa, kea, paretetako harri faltsuen izerdia. guzti hori gero eto-
rriko da eta beroa soportagaitza izanen da igande arratsalde honetan. kan-
poan ez du atertzen, zirimiri fina euri bihurtu da, hemengo jendeek hain ongi 
ezagutzen duten euri latza. plaiertzeko paseoan ez da jadanik ezer ageri, az-
kenengo aterkiek ere alde egin dute, duela denbora.

bi zaldiko citroen gris batean zindoazten, bikote arrunt bat, auto banal bat, 
pegatinarik gabekoa, semaforoan bakarrik goiz hartan. neska gidari, zu hiz-
ketan aurrera begira, kontu sakonak, nola esan, nola hitz egin bestearen gor-
putzaz, errudunaren sentimendu okaztagarria. zuek biak 1972ko errenterian 
zehar esku bakarrarekin barrikadarako iraultzen ahal zen kaskailu baten ba-
rruan beren urduritasuna disimulatzen. aurrera jarraitu zenuten irun bidean, 
mugarantz, mugarantz bai, muga, muga, gure salbazioa, gure harresi mese-
degarria, gure debekatuen atea, gure liburu guztien inprimategia, gure arma 
guztien zuloa, gure matxura guztien atelierra

ilundu du ia, ez dirudi udaberriaren hasieran gaudenik. utz ezazu bakean pos-
polo kaxa, eta itxaron ezazu zazpiak eta laurdenak arte. Barbarak etorriko 
dela esan badizu etorriko da, ez zaitez ardura, otoi. begira, atean dago, eskai-
leraren goi aldean, gortinaren gainetik aurpegia ikusten zaio. bakarrik eto-
rri da? bai. lehengo eguneko abrigoarekin? bai, bai. beha iezaiozu eta nabari 
ezazu haren aurpegian zerbait ezezagun, zerbait ezkutu haren keinuan, ikus 
ezazu.

irunen banandu zineten, zuk ezin zenuen muga pasatu. Barbara bakarrik 
abiatu zen zubirantz eta donibane lohizuneko hondartzan, hondartzan bai, 
ezarri zenuten hitzordua. garaiz zenbiltzaten, aspaldiko lagun bat zeneukan 
zuk hantxe zain beraraino eramateko. gero larrundik barrena azalduko zinen 
Barbara laguntzeko, Barbararen eskua estutzeko plaia zabal batean

jakin nahi zenuen? baina ez, hitz egiozu eta eraman ezazu kanpora, horren-
beste jenderekin bero handia egiten baitu hemen, bero soportagaitza jada-
nik. kanpoan atertu egin du baina plaiertzeko paseoa hutsik dago. eskuin al-
deko etxexkak abandonatuak dirudite, geldirik, garai hobeak hel daitezen 
zain agian. hotzikara bat bere gorputzean, pasa ezazu orain zeure besoa ha-
ren gerritik, senti ezazu haizea zeure aurpegian, paseo bazterreko banku guz-
tiak bustirik daude, ezin zarete eseri, senti ezazu haizearen hotza zeure gor-
putzean, zazpi eta erdiak erlojuren batean, arropen barna sartzen den negu 
haizea.
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jakin nahi zenuen, noski, haragian barna sartzen den zera hori, ezin kendu 
pentsamendutik. mingarria izan behar du, tiro bat bezala sendaketa egiten 
hasten zaizkizunean, edo autoz aldatu behar duzuela gogorarazten dizute-
nean. nahiago zenuke bertan lagako bazintuzte, utzi hemen bertan odolusten, 
isilik egon hadi, ez galdu astirik nirekin, zorabio hori barrua zuztarreraino 
ziztatzen dizun minarekin bat. jakin nahi zenuen, horrek hartu zizun burua 
Barbara hendaiarantz abiatzen ikusi zenuenez gero, bestelako pentsamendu-
rik ez arratsaldean azaldu zen arte, eta jakin nahi zenuke

segi ezazu isilik neon argiko farolen azpian, entzun ezazu itsasoaren higidura, 
uhain lehertuen masa zuria, jaitsi zaitez hondarrera. plaiak ere abandonatua di-
rudi udaberriaren hasierako egun honetan: iltzetzar eta burdin herdoildu, kor-
txo heze, botila, taula usteldu, sentitzen du zure besoa bere gerria inguratzen? 
hitz egiozu orain, baina ez iezaiozu oraino zeure barnean sentitzen duzuna esan. 
hobe beste zerbait, edozein frase banal: Getarian ontzi bat ari da porturatzen, 
edo, oinak hondarrean sartzen zaizkit, eta bera erantzuten agian. gero berriro 
isiltasuna, uhainen ihardukia entzutera uzten duena. itsasoratzen zaren eran, 
zeure oinen azpian sentitzen duzu, hondarra hezeagoa da. esaiozu orain

ez dakit zer den bala bat ateratzea, baina ez dut uste horrekin aldera litekee-
nik, horixe erantzun zizun, eta zuri begiratu gabe jarraitu zuen. horrela ibili 
zen hondartzan sartu zineten unetik, hareari burumakur edo itsasoaren ilunari 
edo baga urrunei, eta baga haiek baino urrunago baztertua zu. baina zerk era-
ginik ordea? hitzordua huts egiteak? alferrik ziren esplikazio haiek? bera kon-
trolez betea zegoen, sinesten ez zizula ere bururatu zitzaizun. baina ez zitzaion 
axola, errazegi onartzen zituen zure hitz guztiak, zu esan ezineko lanen batean 
irudikatzen zintuelako menturaz, edo benetan ardura ez zitzaiolako

ea nor heltzen den lehen ertzera, eta berak
zu, jakina, eta zuk
abantaila emanen dizut, edo beste zerbait, eragiten, eta berak
ez, zuri so, nahiago dut honela

egoera hura apurtzeagatik esan zenuen, umekeria bat, gizonezkook bakarrik 
egiten dakizkigun zabarkeria horietarik bat, lasterka egitea proposatu behar 
gorputz hari. ez zenekien zer egin, hitzak hautatu beharrak lardaskatu zizun 
hondartzaren gaineko ibilia

ingura ezazu haren lepoa, haren ilea zeure behatzetan. geldi zaitez, ertzera 
heldu baitzara, han eta hemen hondakinen harat-honata, marea apalaren errit-
moari jarraikiz, haren ilea zeure behatzen artean.
zeuregana ezazu haren burua,
laztan ezazu haren ilea, behin, bitan, hirutan,
haren beharria, ausart zaitez,
haren masaila,
murmura ezazu edozein frase banal,
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adibidez, atxilotu bazintuzte? berak esan dezan, noski, atxilotu izan banin-
dute umezurtz geratuko zinela esan nahi duzu? berak esan dezan, noski, biok 
atxilotu izan bagintuzte okerragoa izango zen, okerrago niretzat, nola espli-
katu behar nuen nik kasualitate kate batek batu gaituela biok? berak esan 
dezan, noski, baina zergatik atxilotu behar ninduten ni?

aditu ezazu haren usaina, herts itzazu begiok, karizia ezazu zeure ezpainez 
haren masaila behin eta berriro eta senti ezazu orain haren besoa zure gerrian 
eta haren ahotsa, kontent,
alkohol usaina dario zure ahoak, eta zuk
ez, baso bat besterik ez, zure zain
eta haren irria, kontent, beste masaila orain, haren irria, senti itzazu haren 
ezpainak zeure aurpegian, bai, behin eta berriro, haren besoa zeure gorpu-
tza bortizki inguratzen, bai, ausart zaitez, haren ahoa eta zeurea, istant batez, 
irribarre bat eta hasperen bat, UHAIN BAT, kontuz, ZEURE OINETARA, 
berezi zaitez, ah, madarikat, ia ia, oin bat busti zait ikus ezazu zeure ondoan 
haren gorputza, zerbait arraro sentitzen duzu, zerbait arraro.

eta izugarria egin zitzaizun esaldia, oin bat busti zait, bestelako irudi bat etorri 
baitzitzaizun, isuri bat, odoluste bat izterrean behera, sekula ez bezalako zurbil 
ikusi zenuen orduan haren masaila istant batez. hildakoaren despedida ziren 
ezpain haiek ilun, irri hura gezur, haren gorputza, haren gorputza

baina ez, mundua mundu deino horrela gertatuko da, hitz berberak, oroi-
tzapen berberak, gogoeta berberak. eta haatik beti berri. eta bestela zergatik 
lehen egunean, duela zenbait aste, zergatik telefonoz duela zenbait egun
ba al zatoz kafe bat hartzera?
ezin dut orain, berandu da
lehenago tristerik zeundela iruditu zait
ez, ez zen ezer, bueno bai, banoa, ordu laurden bat barru lehengo tokian

Barbarak hitz egitea erabaki zuen zure ahotsa entzundakoan, ez gordetzea be-
rarentzat biona zen arren berea eta berea bakarrik sentitzen zuena, ez baitzen 
bala bat. lau egun iraunen zuela esan zioten eta bakardadea izaten zela oke-
rrena, eta erizainen begiratuak, eta ondoko hustasuna eta desiraren galera

oroitzen zara, karizia ezazu emeki, haren espalda, Barbara,
ez zebilen inor kalean, ongi sentitzen zinen berarekin, haren ondoan, zerbait 
tarareatzen hasi zinen etxerantz berriro
haren espalda emeki, Barbara, senti ezazu berriro haren besoa zeure gerria 
inguratzen, isilik
euria hasi zuen eta zeure zamarra bion gainetik jarri zenuen, haren besoa sen-
titu zenuen zeure gerria inguratzen
oroitzen zara, karizia ezazu emeki haren espalda, Barbara, karizia ezazu 
emeki haren besagaina, haren okozpea. haren bularra? bai. eta orduan ikara 
hura, haren azalaren asaldamendu ezkutua, ni zurekin
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hitzaurrea izan zen, luzea, galdera errepikatu hura, esan behar zizunaren 
ataria, asaldamendua baretzeko estrategia, zu nirekin

jakin nahi duzu? baina ez. ez dakizu zer esan nahi duen horrek. ez da inoiz 
jakiten, dena alda dena hauts daiteke gauetik egunera, egunetik gauera, istant 
batean, eta orduan antsia hura, larridura esplikagaitz hura, hari mehe batetik 
zintzilik bezala, hitz batek, keinu gaizto batek ezezta dezakeena, memento 
batean gal daitekeen ondasuna, zerbait gertatu da eta betiko galdua dela zeu-
retzat. baina ez, irakur ezazu haren aurpegian, har ezazu haren eskua zeure 
eskuen artean, haren behatzak zeure behatzen artean, herts itzazu, orain bai 
orain ez. esaiozu eskuak hotzak dituzu, esan ezazu zerbait, apur ezazu isilta-
sun salatari hori, bete ezazu, baina ez iezaiozu sentitzen duzuna esan. Ahale-
gin zaitez igartzen, ahalegin zaitez imajinatzen,
ahalegin zaitez oroitzen,
bai ahalegin zaitez oroitzen.

nekez eta malkoren bat xukatuz esan zizunaz bestera, zure adostasunak ezer-
tarako balio izan ez balu bezala edo, okerrago, adostasun hark errebelatu 
izan balu bezala, ez dut galdu nahi esan zuen ohatilan zetzala, barruan ze-
ramanaren lehen goitikoa izan zen. beste zerbait espero izan balute bezala 
behatu zioten. lasai galdetu zion haurdunaldiaren jarraipena eginen ote zion, 
eta bai pozik erantzun zion bizardun gazteak eskua bizkarrean tinkatzen ziola. 
hitzarmen bat izan zen, medikuago sentitu zen medikua eta Barbarak pauso 
zoro bat egin zuen behingoz bere bizi zintzoan, antsia hura, larridura esplika-
gaitz hura, zurekin hondartza bakartietan ibiltzea baino arriskutsuagoa

konta ezazu, bat,
bi,
hiru, senti ezazu ene bihotza,
lau bost
sei,
zazpi, senti ezazu ene bihotza, Barbara,
zortzi,
bederatzi,
hamar,
hamaika, senti ezazu ene bihotza,
entzun ezazu itsasoaren mugimendua, imajina ezazu uhain lehertuen masa 
zuria, karizia ezazu berriro, laztan ezazu, senti ezazu haren mihia, hortzak, 
hotz egiten du, dardarka, lant ezazu haren gorputza zeure besoetan. utz ezazu 
memento bat pasatzera, memento bat, ireki itzazu begiok eta ikus ezazu, 
beha egiozu aurpegira: bai. Bai? Bai.

eta bai hura entzundakoan sortu zitzaizun irribarre inozoa kontzientziak eza-
batu zuen, barkatua izanaren kontzientziak, anker.
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Itxaro Borda, bortxaz itzultzaile

Aiora Jaka
UPV/EHU

Laburpena
Artikulu honen xedea Itxaro Bordaren obra literarioan itzulpengintzak izan 
duen leku eta garrantzia ezagutaraztea da. Idazle baionarra itzultzaile 
gisa ezagutzen ez bada ere, olerki eta testu solte asko itzuli eta argitaratu 
ditu zenbait euskal aldizkaritan, bereziki Maiatzen, baita han-hemenkako 
beste hainbat argitalpenetan ere. Itzulpen horien behin-behineko katalogo 
bat eginez, aise ikus daiteke Itxaro Bordak bere gustu eta balioekin bat da-
tozen autoreen lanak itzuli ohi dituela, mendeetan zehar Euskal Herriko 
eta Mendebaldeko literaturen kanonetan lekurik apenas izan duten testuak, 
besteak beste emakumeenak, hizkuntza gutxituetan idazten duten autoree-
nak, Mendebaldeko literatur kanonetik aparte samar dauden literaturetako 
idazleenak, emakumetasunaz, feminismoaz eta lesbianismoaz dihardute-
nak… Itzultzaileak hizkuntzen eta kulturen arteko harremanetan eta be-
reziki xede-kulturaren garapen eta moldapenean betetzen duen funtzioaz 
jakitun, Itxaro Bordak bere interpretazio eta interesen arabera itzultzen, 
berridazten eta parodiatzen ditu testuak, interesatzen zaizkion alderdiak 
azpimarratuz eta hain gogoko ez dituenak eraldatuz.

0. Sarrera*1

Itxaro Borda (Baiona, 1959) gaur egungo euskal idazle oparoenetakoa 
dugu: poesia, narrazioa, eleberria, saiakera, kronika, antzerkia… genero ia 

* Ohore bat da niretzat Ibon Sarasolaren omenezko liburu honetan parte hartzea, bereziki nire 
itzultzaile-ibilbide osoan zehar funtsezko erreferentetzat izan ditudalako haren hiztegi, corpus eta 
gainerako lanak. «Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak» unibertsitate-masterrean ikasle nintzela 
izan nuen aukera ordura arte izenez soilik ezagutzen nuen autoritate haren irakaspenak bertatik ber-
tara jasotzeko eta euskarazko testu corpus handi batetik abiatuta hiztegi bat nola taxutzen zen ikas-
teko; gaur egun, ia egunero jotzen dut Sarasola eta bere lan-taldea osatzen ari diren Egungo Eus-
kararen Hiztegi xehe bezain baliagarrira. Ikerketa-lan hau Ministerio de Ciencia e Innovación de 
España erakundeak finantzaturiko eta Joseba A. Lakarrak zuzenduriko «Monumenta linguae Vas-
conum (IV): Textos arcaicos vascos y euskera antiguo» (FFI2012-37696) proiektuaren barruan egin 
da. Proiektu hori Eusko Jaurlaritzak finantzaturiko «Historia de la lengua vasca y lingüística histó-
rico-comparada» (GIC 07/89-IT-473-07) ikerketa-talde finkatuaren eta UFI11/14 erreferentziadun 
UPV/EHUko Prestakuntza eta Ikerketa Unitatearen («Hizkuntzalaritza Teorikoa eta Diakronikoa: 
Gramatika Unibertsala, Hizkuntza Indoeuroparrak eta Euskara») lanen artean kokatzen da.
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guztietan aritua da, eta haren bio-bibliografietan ageri diren liburu argitaratu 
ugariez gain, aipatzekoa da halaber aldizkari, egunkari eta bestelako argital-
penetarako idatzitako artikulu, poema, narrazio eta kanten zerrenda luzea. 
Artikulu honetan, baina, baionar idazlearen ibilbideko beste alderdi batean 
jarri nahi dugu arreta, Itxaro Bordaren itzulpengintzan hain zuzen, uste bai-
tugu haren obra literarioa ezin uler daitekeela itzulpengintzarekin izan duen 
harreman etengabe eta funtsezkoa gabe.

Idazle honen obra sakon aztertu duten kritikariek nabarmendu dute-
nez (Gabilondo 2000; Atutxa 2008 2011; Retolaza 2010, 2013), bazterreko 
idazlea dugu Borda, periferikoa: bai geografikoki (Iparraldeko idazlea da 
Hegoaldeko idazleek osatzen duten euskal literatur kanonaren barruan), bai 
linguistikoki (haren idazkera asko urruntzen da euskara batuaren eredu es-
tandarretik), bai generoaren aldetik (emakumea da gizonak nagusi diren 
euskal literatur sisteman), bai sexu-aukeraren aldetik (idazle lesbianatzat 
du bere burua, heterosexualitatea arau nagusi den gizarte eta literatura ba-
tean)…

Landu dituen generoei dagokienez, ezin esan guztiz bazterrekoa denik, 
egungo euskal literatur sistemaren erdigunean kokatzen den generoa, ele-
berria, oparo landua baitu: 10 nobelaren egile dugu Borda.12Baina, gorago 
esan bezala, ez da hori landu duen genero bakarra, eta bazterrekotzat jo ge-
nitzakeen beste hainbat generotan ere aritua da. Horien artean sartuko ge-
nuke itzulpena, literatur sistemen barruan periferian kokatzeko joera duen 
generoa. Euskal literatur sistemara etorrita, esan beharra dago itzulpenak 
beste sistema batzuetan baino leku handiagoa betetzen duela estatistikoki 
edo kuantitatiboki, baina esango genuke kanonaren osaketan sorkuntza ori-
jinala dela nagusi; horixe berretsiko luke, hain justu, Bordaren obra azter-
tzean haren itzulpenak bazter uzteko joerak. Hutsune hori bete nahi luke, 
beraz, hemen aurkezten dugun artikulu honek. Lehenik eta behin, Itxaro 
Bordak itzulpengintzari buruz esandakoak bilduko ditugu, han-hemenkako 
artikulu eta hitzaldietan maiz plazaratu baititu itzulpengintzari buruzko go-
goetak. Bigarrenik, euskarara zer eta nola itzuli duen aztertuko dugu. On-
doren, itzulpena eta sorkuntza bere lanean nola uztartzen diren ikusiko 
dugu. Eta, azkenik, espazio-kontuengatik sakon aztertzerik izango ez du-
gun arren, Itxaro Bordak auto-itzulpenarekin duen harremana aipatuko 
dugu, sorkuntzaren eta itzulpenaren arteko joan-etorri hori ikertzeko bidea 
zabalik utziz.

1 Iratxe Retolazak ohartarazi bezala, emakumeek bazterreko literatur generoetara jo ohi dute 
(ipuina, poesia…), eta ez genero zentral edo kanonikoetara (gaur egun: eleberria). Zentzu horre-
tan, esanguratsua da Bordaren eleberrietarako joera. Euskal emakume eleberrigileen artean bene-
tako salbuespena da, gainerako emakume idazleek oso urrunetik jarraitzen baitiote idatzitako no-
bela kopuruari dagokionez (Retolaza 2013).
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1. Itxaro Borda itzulpengintzaz

Idazten hasi orduko ohartu zen Itxaro Borda euskal tradizio literarioan 
nekez aurkituko zuela bere interes literarioak aseko zituen eredurik. Bere 
idazle ibilbidearen hasiera-hasieratik, behin eta berriro errepikatu izan du 
euskal literatura apaizen eta notableen esku egon dela, eta tradizio horretan 
ez dela bestelako alternatibentzat aukerarik egon, batez ere Iparraldean:

Etxepareren olerkietan italiar poeten urruneko eragina sentitzen ahal bal-
din bazen, Kontraerreformako izkiriatzaileenetan dotrinaren estalkiaren her-
tsikeria nabari zitekeen. Teologia-liburuek, erretorikak, exegeta-lanek, katixi-
mek hargatik —besterik ezean ote?— Iparraldeko literatur tradizioa zedarritu 
zuten, eta naski Euskal Herri osokoa, XIX. mende arte bederen.

Iparraldeko literaturgintza tradizio horren gainean bermatu da luzaz […] 
(Borda 2001a: 19)

Tradizio horretan, beraz, eredu modernoek ez dute lekurik izan: «iparral-
dean literatura erranahi modernoan ez da sekulan egin» (Borda 1985: 36). 
Oso gai jakinetara mugatu da luzaz euskal literatura: «Euskal literatura tra-
dizioa, luzea izanagatik, kolore bakarrekoa da: erlijioa, fedea, teologia, neka-
zaritza, bertsolaritza, euskal ohiturak» (Borda 2013a: 6). Gainera, guganaino 
iritsi den tradizio hori gizonek idatzia izan da ia esklusiboki: «Klasikotzat 
hartzen dugun literatura guztia gizonezkoen lumatik etortzen zaigu» (Borda 
2001b: 131), eta emakumeek idatzitako literatura apurra ere ikusezintasunera 
kondenatuta egon da orain gutxi arte bederen.

Gizonek idatzitako literatura erlijio-usaineko eta nekazaritza-giroko har-
tan, bada, Itxaro Bordak ez zuen gustuko eredu askorik topatzen, eta hala 
ekin zion eredu literarioak kanpoan bilatzeari, beste literaturetan idatzitako 
obrak irakurri eta itzultzeari, hain zuzen: «Oinarriak ez baldin badira ja-
torrizko hizkuntzan kausitzen, nonbait xekatzen dira» (Borda 2001c: 33). 
Descartesen Metodoaren Diskurtsoa izan omen zen itzuli zuen lehen obra, 
18 urterekin itzuli ere, «Axularek idazten zuen moduan» itzuliz frantsesetik 
euskarara (Borda 2013a: 6). Itzulpen hura inoiz argitaratu ez bazuen ere, bere 
«barne-prozesurako» oso baliagarri izan omen zitzaion:

Uda hartan, asko ikasi nuen nerabilan hizkuntzari buruz, honen mugak eta 
zabalkunde-musikalak non zeuden adibidez, eta olerki zein bertsoen idaztea 
baino luzekiago idazteari buruzko ene ahalmenari dagokionez. Itzul pen-une 
hura [Descartesen Metodoaren Diskurtsoa itzultzen emandakoa], itzulpena ai-
tzakia ote? arras esperientzia berezia, biluzia eta obsesionatua bezala gogoratzen 
dut, plazerra, nekea eta jakin-mina nahasten zirela, arazo linguistikoak —neu-
reak— nola konpon eta aitzina nola joan beilatzen nuela (Borda 2001c: 34).

Itzulpena, idazle baten formakuntzan, behar-beharrezkoa dela uste du 
Bordak: «Lehen jaidura da itzuliz «imitatzea» eta segidan, ahalen arabera 
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«imitazioaren» gainditzea, norberaren idazkeraren logika eta premiaren aur-
kitzeko» (Borda 2001c: 35). Itzultzearen ariketari esker, hizkera pertsonal bat 
garatzea lortu du: «Uste dut itzulpena zela medio euskara pertsonala asmatu 
nuela eta itzultzen dudanean asmatzen darraidala, mintzairaren edukia emen-
datuz» (Borda 2013a: 6).

Hizkera aberasteko ez ezik, euskal literaturan lekurik izan ez duten gaiak 
euskarara ekartzeko ere balio izan dio itzulpenak Bordari: «Frangotan ha-
ren [jatorrizko idatziaren] lerroetan euskaraz sekula aipatzen ez diren gaiak, 
ideiak edo irudiak aurkituko ditu [itzultzaileak]» (Borda 2013a: 6). Hain 
justu, berari interesatzen zaizkion autore eta gaiak ekarri ditu euskarara, eus-
kal literaturan aurkitu ez dituen tematika, estilo eta ereduak inportatuz eta 
Mendebaldeko kanonetik kanpo geratu izan diren autoreei lehentasuna ema-
nez. Hurrengo atalean ikusiko dugunez, emakume asko aurki daitezke Itxaro 
Bordak euskaratutako egileen zerrendan; baita hizkuntza gutxituetan idazten 
duten autoreak ere; Mendebaldeko literatur kanonetik aparte samar dauden 
literaturetakoak; emakumetasunaz, feminismoaz eta lesbianismoaz dihardu-
tenak…

Izan ere, oso argi izan du beti Bordak hizkuntza batera itzuli izan denak 
zer nolako eragina izan duen hizkuntza horren literaturaren bilakaeran eta, 
ondorioz, baita hizkuntza hori mintzatzen duen populuaren izaeran ere. Ba-
daki itzulpena herrien menderakuntzarako eta kolonizaziorako tresna gisa 
erabili izan dela, boteredunek helburu zehatz batzuekin hautatu izan baiti-
tuzte maiz hizkuntza batetik bestera itzultzeko obrak. Europaren XIX. men-
deko konkista kolonialaren ondorioz «populuak Hitzaz desjabetuak» izan zi-
rela gogorarazten digu, «indio, aborigen, afrikar, tamuldar» eta beste hainbat 
jendetzatan egindako testu-bilketa eta itzulpen-lan zabal baten bidez. Itzul-
pengintzan, ohartarazten digu Bordak, politika-arazoak direla bide «hauta-
tzen, baztertzen edo ezezagutzen» da (Borda 2001c: 28).

Euskal Herrian ere elite boteredun baten esku egon da mende luzez eus-
karara itzuliko ziren obren hautaketa:

Apezek eta notableek, eskolatuenak zirelakoan, alfabetisatuak, hiru hiz-
kuntzetan gutxienez (latina, frantsesa eta euskara) hartu dituzte literaturaren 
giderrak. Hauek ziren ere Europa zaharra inharrosten zituzten ideietaz infor-
matuenak. Beren astekarien edo aldizkarien bitartez arrotz jakitate horren 
alde sinplifikatuak eskaini dituzte beren iduriko irakurlei (Borda 1985: 34).

Elizgizon jakintsuz osatutako elite horrek hautatu du, beraz, zer itzuli 
behar zen euskarara, zer transmititu behar zitzaien euskal herritarrei, hala 
menpekoak kontrolatzen jarraitzeko: «Transmizioa podere bat da, meneko 
duten kontrolatzeko indar handia» (Borda 1985: 34). Eta esan gabe doa elite 
boteredun hori gizonek osatu dutela beti, eta haiek erabaki dutela zein diren 
kanon literarioan onargarriak diren balioak. Emakumeek ez dute orain arte 
behintzat inolako ahotsik izan kanon horren osaketan; Bordak ozen salatu 
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izan du «emaztea —eta, bereziki, idazten duen emaztea— gutxietsia den hiz-
kuntza bat ezpainetan darabilen kolonizatuaren kinka berean dagoela: nor eta 
zer den erraiteko lotsa» (Borda 2001b: 132).

Itzulpena testuak manipulatzeko eta giza taldeak kontrolatzeko tresna 
gisa erabili izan den bezala, baina, kontrol horren eraginpetik ateratzeko ere 
erabil daiteke, azken hamarkadetako teoria postkolonialek eta itzulpenaren 
teoria feministek erakutsi duten bezala. Itzulpenaren botere askatzaile horre-
taz oso kontziente da Itxaro Borda ere. Hala, mendeetan zehar inposatutako 
kanon, eredu eta hierarkiak hausteko baliabidetzat darabil itzulpena, luzaroan 
isiltasunera kondenatutako ahotsak entzunarazteko bitartekotzat: «Itzulpe-
nari esker kolonialismoaren denborako unibertsaltasun zapaltzailearen irudia 
hausten da mintzairen baitako harremana berdinduz eta neurri batean heda-
dura eta indarragatik erlatibisatuz» (Borda 2013a: 17). Horrexegatik mintza-
razten ditu euskaraz Mendebaldeko kanonetik baztertuak izan diren hainbat 
eta hainbat egile.

2. Itxaro Borda itzultzaile: itzulitako autore eta obrak

Itxaro Bordaren ohiko bibliografiak kontsultatzen dituenak nekez izango 
du idazle baionarrak euskaratu dituen testu anitzen berri. Izan ere, Bertolt 
Brechten Kaukasiar kreazko borobila antzezlana (2006) eta Maria Mercé 
Marçal poesia antologia (2014) dira Itxaro Bordaren itzulpenak liburu for-
matuan biltzen dituzten argitalpen bakarrak, guk dakigula. Itxaro Bordak 
euskaratutako testuen ugaritasun eta aniztasuna ezagutzeko, baina, ezinbeste-
koa da zenbait aldizkari literarioren orrialdeak arakatzea, bereziki Maiatz23al-
dizkariarenak, hantxe argitaratu izan baititu gustura irakurri ondoren euska-
rara itzuli dituen hainbat eta hainbat poema:

Maiatz aldizkarian publikatzen ziren itzulpen-sail guziz gehienak ene lu-
matik ziren, nahiz eta sinatuak ez izan. Ardurenean frantsesetik euskaralat egin 
ditut. Itzulpenak, gure hizkuntzan «mundua» eskuzabalki eskaintzen zigulako 
ustea nuen, eta ustea dut beti «mundu hautatuen» jasta ematen digulako.

2 Azpimarratzekoa da Maiatz aldizkariak Itxaro Bordaren literatur ibilbidean izan duen ga-
rrantzia. Iparraldeko literaturzale gazte batzuek sortu zuten aldizkaria 1981ean, 1970eko hamar-
kadara arte Iparraldean nagusi izan zen probintzialismoari aurre egin eta euskarazko literatura 
moderno bat sortu nahirik. Itxaro Bordak, lehen hamar urteetan aldizkariaren zuzendari izateaz 
gain, hainbat eta hainbat poema, narrazio, artikulu eta itzulpen argitaratu izan ditu Maiatzen, 
eta behin baino gehiagotan azpimarratu izan ditu aldizkari hark Iparraldeko idazleei oro har eta 
emakumeei bereziki eman dizkien babes, bultzada eta aukerak (Borda 2001ab). Egiteke dago 
oraindik, dena den, aldizkariak euskal literatur sisteman izan duen leku, ekarpen eta eragina-
ren ebaluazioa, baita han argitaratu diren itzulpen guztien azterketa ere (itzulpen gehienak Itxaro 
Bordarenak diren arren, beste izen batzuk ere nabarmentzen dira Maiatzeko itzultzaileen artean, 
Lucien Etxezaharreta eta Aurelia Arkotxa besteak beste).
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Halaz, nihaurek kanpoko aldizkarietan edo egunkarietan «deskubritu» 
arau, Maiatz-en irakurleei «deskubriarazten» nituen. Itzultzen nuena poesia 
zen bereziki, ene alor kuttunena (Borda 2001c: 35).

Bere izenez sinatutako lehen itzulpenak Maiatz aldizkariaren 9. zenbakian 
topatu ditugu (1985ean kaleratua), non Borgesen ipuin baten ondoren beste 
zenbait autoreren olerki euskaratuak ageri diren: Sappho, Li T’ai-Po, Dante, 
Ahmed Fouad Negm & Cheikh Imam, Firedrich Hölderlin, Czeslaw Milosz 
eta Kahlil Gibran. Urte berean ateratako 10. zenbakian, aldiz, hainbat autore 
txinatar garaikideren poemak argitaratu zituen. Geroztik, aldizkariaren zenbaki 
guztietan ez bada ere, aldian-aldian joan da Borda hango eta hemengo auto-
reak euskal irakurleei ezagutarazten: errusiarrak, senegaldarrak, palestinarrak, 
armeniarrak… Artikulu honen eranskinean eskaintzen dugun taula ikusita, na-
barmen da Itxaro Bordak Maiatz aldizkarian egiten duen itzulpen-lana ez dela 
goiz bateko apeta, munduko literaturak euskal literatur sistemara gerturatzeko 
lan sendoa baizik. Bordak berak aipatua da (Borda 2001c: 36) horretarako Eu-
rope literatur aldizkari frantsesa erabili ohi zuela eredu eta itzulgaien harrobi.

Hegats aldizkarian ere aurkitu dugu Itxaro Bordak euskaratutako oler-
kien sail mamitsu bat: 1994an kaleratutako 11. zenbakian, bada «Okzitaniar 
Poesia» izeneko atal bat, non sei idazle okzitaniarren poemak jasotzen diren, 
jatorrizko bertsioan eta Itxaro Bordaren euskarazko itzulpenean.

Bestalde, Susa argitaletxeak kudeatzen duen armiarma.com webgunean, 
Itxaro Bordak euskaratutako Monique Wittigen hiru narrazio aurkitu ditugu: 
«Ihauteria», «Eromenari deika» eta «Isolazionistak ala isolatuak?» (Borda 
2013b). Autore beraren artikulu baten itzulpena ere egina eta argitaratua du 
Bordak Desira desordenatuak izeneko artikulu-bilduman: «Ikuspuntu bere-
zia ala unibertsala?» (Borda 2010b).

Galizian Lois Pereiroren omenez argitaraturiko liburu monografiko ba-
tean, autore galiziarraren poema baten euskarazko itzulpena dago, Itxaro 
Bordak sinatua: «Bizkorra eta ernea», hain zuzen «Alerta e vixiante» poema-
ren itzulpena. Kasu honetan, enkarguz eginiko lana dela dirudi.

Azkenik, aipatzeko modukoa iruditzen zaigu Tina Escaja idazle espai-
niarrak esperimentu zibernetiko batetik abiatuz idatzitako Respiración mecá-
nica & VeloCity: Respiració mecànica / Respiración mecánica / Hats hartze 
mekanikoa (2013) liburua, jatorrizko testuaz gain katalanezko, galegozko eta 
euskarazko itzulpenak biltzen dituena, euskarazkoa Itxaro Bordak egina.

Ziurrenik izango dira Bordak euskaraturiko beste zenbait testu guk az-
tertu ez ditugun hango edo hemengo argitalpenen orrialdeetan,34eta guk egin-

3 Badakigu, esaterako, Joseba Tapiak sei kantari quebectarren kantez osaturiko «Quebec. Ha-
malau kantu independentziarako» (Gaztelupeko Hotsak, 1999) diskoko hitzen moldaketak Itxaro 
Bordak eta Koldo Izagirrek eginak direla. Bestalde, armiarma.com webguneko «Euskarari eka-
rriak» bilatzaileak Marc Legasseren Infante zendu batendako pabana (Txertoa, 1987) zerrenda-
tzen du Itxaro Bordak euskaratutako lanen artean; badirudi, halere, Legassek eta Bordak elkarre-
kin idatzitako antzezlana dela.
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dako bilketa ez da ziurrenik guztiz oro-hartzailea izango. Dena dela, uste 
dugu hemen jaso ditugun itzulpenek eskaintzen digutela Itxaro Bordak eus-
karatutako testuen argazki orokor bat ateratzeko nahikoa material. Argazki 
horretan, badira nabarmentzeko moduko ezaugarri batzuk:

Lehenik eta behin, badirudi poesia dela Itxaro Bordak itzulpenerako go-
gokoen duen generoa. Zenbait narrazio (Monique Wittigen hiru kontakizun, 
Luisa Villaltaren narrazio pare bat…), antzezlan bat (Bertolt Brechten Kau-
kasiar kreazko borobila) eta artikuluren bat edo beste (Monique Wittigen 
«Ikuspuntu berezia ala unibertsala?», Hegats aldizkariko «Okzitaniar Poe-
sia» atalari Alain Viautek egindako hitzaurrea…) izan ezik, gainerako itzul-
pen guztiak poesiaren generoari dagozkio.

Bigarrenik, azpimarragarria iruditu zaigu Itxaro Bordak euskaratutako 
autoreen artean nekez ageri dela XX. edo XXI. mendekoa ez den idazlerik: go-
rago aipatutako Sappho, Li T’ai-Po, Dante, Hölderlin eta XIX. mendeko zen-
bait autore errusiar kenduta, apenas itzuli duen Bordak garaikidea ez den au-
torerik.

Hirugarren datu esanguratsua emakumeek duten leku handia da. Gizo-
nezkoen lanak ere ageri diren arren Bordak euskaratutako testuen artean, 
azpimarragarria iruditu zaigu emakumeen presentzia. Hona hemen zenbait 
adibide: Anna Akhmatova, Olga Bergholtz eta Natalia Galkina errusiarrak; 
Denise le Dantec eta Angela Duval bretoiak; Marguerite Duras eta Moni-
que Wittig frantsesak; Fatou Sow Ndiaye, Ndeye Coumba Mbenge Diakhate, 
Anette Mbaye D’Erneville eta Kine Kirama Fall senegaldarrak; Fadwa Tou-
qan palestinarra; Jasna Samic bosniarra; Berta Piñan asturiarra; Luisa Villalta 
galiziarra; Maria Mercé Marçal katalana; Silva Kaputikian, Sonia Nigolian, 
Shamiram Sevag, Violeta Krikorian eta Marine Petrosian armeniarrak; Mar-
cela Delpastre okzitaniarra…

Laugarrenik, aipamen berezia merezi dute, gure ustez, emakumetasu-
narekin, feminismoarekin, sexuarekin eta lesbianismoarekin lotutako gaiak 
biltzen dituzten testuek. Gai horiek ez dute oso berriki arte inolako lekurik 
izan euskal literaturan, Itxaro Bordak berak «Gaiaren minean» izeneko ar-
tikuluan ozen salatzen duen bezala (Borda 2010a). Gai horiei buruz euska-
raz idatzi ez denez, beraz, halako kontuak deskribatzeko hitzik ere ez dugu: 
«Ez du aspaldi sexu-harreman hetero zein homosexualak, adibidez, pape-
rean jartzeko hitzak, ez apalesleak, eskura dauzkagula» (Borda 2013a: 6). 
Horrexegatik ekiten dio Bordak, neurri handi batean, halako gaiak jorra-
tzen dituzten autoreen lanak euskaratzeari: batetik, euskal irakurleen esku 
jartzeko orain arte euskaraz irakurri ez dituzten zenbait gairi buruzko kon-
tuak; bestetik, euskaraz gai horiei buruzko hiztegi eta hizkera bat osatzen 
eta garatzen joateko. Feminismoari eta lesbianismoari loturiko eta Bordak 
euskaraturiko egileen artean, besteak beste, Monique Wittig feminista fran-
tsesa eta Maria Mercé Marçal poeta katalana ditugu. Azken hori dela-eta, 
Bordak berak publikoki aitortua du zenbateraino sentitzen den emakume 
harekin identifikatua:
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Urte bat bihikatu nuen Maria Mercé Marçal katalandar olerkari lesbiana-
ren poesia bat egunero euskaratzen eta nerauk zuzendu nion poeman erraten 
dudanez urte bat eman dinat hirekilan hiltzen... euskaraz baina Maria Mercé 
Marçal bilakatzen nintzela iruditzen zitzaidan, identifikatzea azken punta-
raino eramanez, enpatiaz hanturiko inkorporatze fisikoa bailitzan: beraren 
moduan lesbiana naiz, ama soltera eta gehienetan poeta. Ardura pentsatzen 
nuen bertsio honekin pozik legokeela bizirik balego eta euskaraduna izan ba-
litz nik itzultzeko baliatu euskaraz izkiriatuko zuela Maria Mercé Marçalek, 
eta ez bestela! (2013a: 12).

Azkenik, Itxaro Bordak itzulitako autoreen zerrenda kontsultatzean an-
tzeman daitekeen beste ezaugarri bat hizkuntza eta literatura «txikiekiko» 
atxikimendua da. Zerrenda horretan, asko dira gure inguruko hizkuntza mi-
norizatuetan idazten duten autoreak (bretoiak, okzitaniarrak, galiziarrak, ka-
talanak, asturiarrak…), baita Mendebaldeko literatur kanonetik aparte samar 
dauden literaturetakoak ere (poloniarrak, errumaniarrak, bosniarrak, palesti-
narrak, armeniarrak, libanoarrak, senegaldarrak, txinatarrak, mexikarrak…).

Esan dezakegu, laburbilduz, halako autoreen lanak euskaratuz Bordak 
aurre egin nahi diela, batetik, euskal literatur tradizio kanonikoan nagusi izan 
diren gaiei, eta, bestetik, Mendebaldeko literatura handiek osatzen duten hie-
rarkiari. Izan ere, gorago ere aipatu dugunez, hizkuntza batera itzultzen den 
literaturak eragin izugarria du hizkuntza horretako literatur sisteman.

3. Itxaro Borda: traditore ala?

Izenburu esanguratsuko «Traditore ala?» artikuluari galdera batekin eki-
ten dio Itxaro Bordak:

Itzultzailea zer da? Hauxe da galdera.
Ardura lokuzio italiar ezaguna jiten zaigu gogora, itzultzea aipatzera-

koan. Traduttore, traditore alegia. Itzultzea, oinarrizko testu baten traditzea 
dea, ala itzultzaileak bere hizkuntzara pasatzen duelarik jabetzea; hizkuntza 
berriko ekoizpen kulturala bilakatzen dela funtsean? Galderak dira eta ni ez 
naiz egiazko itzultzaile, horiei erantzun egoki emateko (Borda 2001c: 25).

Zuzenean erantzuten ez badu ere, haren artikuluak irakurriz eta batez ere 
hark itzulitako testuak aztertuz, argi esan dezakegu idazle baionarrarentzat 
testu arrotz bat itzultzea testu hori bereganatzea dela, bere bizi-esperientzia, 
desira eta helburuetara egokitzea, xede horretan jatorrizkoa «traditu» behar 
baldin badu ere. «Itzulpena beti subjektiboa da» (Borda 2001c: 39), gogo-
rarazten digu «Traditore ala?» artikulua ixten duen esaldian, argi utziz itzul-
tzaileak bere interpretazio pertsonalaren arabera moldatzen duela beti testua, 
«itzultzaile bakoitzak bere trebeziarik handiena ezartzen baitu lanean, inter-
pretatzen duelako eta bere jendartearen kezka bezain kultura ereduei egoki-
tzen» (Borda 2013a: 11).
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Gainera, fideltasunaren ideia, Mendebaldeko hizkuntza nagusietako 
itzulpen-teoria tradizionalek hain funtsezkotzat jo izan duten irizpidea, ez 
dugu uste ondo ezkontzen denik Itxaro Bordaren balio feminista eta au-
rrerakoiekin. Izan ere, azken hamarkadetako itzulpen-teoria feministek 
erakutsi duten bezala, itzultzaileak jatorrizko testuari zor (omen) dion fi-
deltasuna bikote heterosexual batean emakumeak gizonari zor dion leial-
tasunarekin konparatu izan da sarri: jatorrizko testua —gizonezkoa—, 
«benetakoa», «orijinala», ezin ukituzkoa da, eta itzultzaileak —emaku-
meak— otzan, leial eta ikusezin jokatuz ahalegindu behar du testu oriji-
nal hori inolaz ere manipulatu gabe beste hizkuntza batera ekartzen. Itzul-
pen-teoria feministek, aldiz, hautsi egin nahi dute idazle/itzultzaile - gizon/
emakume banaketa dual eta hierarkiko hori, itzultzaileen eta emakumeen 
independentzia eta esku-hartze ahalmena aldarrikatuz eta testuak nahierara 
itzuliz eta manipulatuz.

Itxaro Bordaren kasuan, ez genuke esango testuak nahita manipula-
tzeko desirarik agertzen duenik, haren itzulpenak ez baitira jatorrizkotik asko 
urruntzen (ez behintzat zenbait itzultzaile feministak egin izan duen bezala). 
Baina iruditzen zaigu jatorrizko testuarekiko leial irautea baino gehiago 
axola zaiola bi hizkuntzaren artean sortzen den hirugarren espazio sortzaile 
horretan zerbait berria sortzea: «Hizkuntzen arteko no (wo)man’s land hori 
naski sortzeko orduan […] gunerik eraginkorrena dela frogatzen du artegin-
tzaren Historio luzeak». Bihurpen sortzaile horretan, itzultzailea «jainko bat 
da edo egiazkoagoa dena, egikari edo aktore bat, bere kultura gainditzen due-
larik, bestearen jakitate osoa hain zuzen bere kulturako irakurleen edo entzu-
leen eskura uzteko. Nortasuna ezabatzen doakio, batera izanez eta ez izanez» 
(Borda 2013a: 2). Bordaren adierazpen horiek irauli egiten dute nolabait 
itzulpen-teoria tradizionaletan nagusitu izan den jatorrizkoaren autoritatearen 
ideia. Jainkoa jatorrizkoarekin lotu izan da itzulpen-teoria tradizionaletan, 
inola ere ez jatorrizkoaren hitz sakratu hori bere horretan itzuli behar zuen 
itzultzaile mekanikoarekin. Itxaro Bordak argi esaten du itzultzaileak izuga-
rrizko boterea duela itzuli beharreko testuaren osaketan, eta itzultzaileak tes-
tua aldatzen duen era berean aldatzen duela testuak ere itzultzailea.

Itzultzailearen botere sortzaile hori itzulpenean nola agertzen duen era-
kusteko, Monique Wittig idazle frantsesaren hiru kontakizunen itzulpenak 
aipatuko ditugu. Jatorrizko liburuaren hitzaurrean, autoreak adierazten du 
«elles» izenordain femeninoa erabiliko duela normalean «ils» maskulinoa 
erabiltzen den kasu generikoetan, hizkuntza barruko sexu-kategoriak ezez-
tatzeko helburuz. Liburuko kontakizunetan, beraz, «elles» izenordaina ageri 
da emakumez eta/edo gizonez osatutako taldeen ekintzak deskribatzen diren 
bakoitzean. Bordak, jatorrizko bertsio frantsesean balio generikoz erabiltzen 
den «elles» izenordain femeninoa euskaraz ematerik ez duenez, bestelako 
konpentsazio-estrategia bat erabiltzen du: Wittigek bigarren pertsona dara-
bilen guztietan, Bordak hikako bigarren pertsona femeninoa agerrarazten du. 
Hala, jatorrizko testuan «elles» izenordain errepikatuak sortzen duen efek-

0 Omenaldi Sarasola.indd   3930 Omenaldi Sarasola.indd   393 27/1/15   08:28:3327/1/15   08:28:33



394 AIORA JAKA

tuaren antzekoa lortzen du itzulpenean nokako adizkiak erabilita (letra lodiz 
markatu ditugu jatorrizko bertsioko «elles» izenordainak eta itzulpeneko no-
kako adizkiak):

[...] Dès que j’aperçois une de ces 
infortunées, je lui crie de plus loin que 
je la vois : dissimule avec soin ce que tu 
penses. Ne dis pas un mot surtout. Je lui 
dis : attention, elles t’attaqueront sau-
vagement en disant que c’est toi qui les 
fais périr. Elles te torderont le cou avec 
des sanglots dans la voix. Et les larmes 
qui roulent sur leurs joues témoigneront 
hautement qu’elles sont les souffre-dou-
leur et que le bourreau c’est toi. Puis el-
les t’enfonceront dans la fosse pleine de 
merde en prétendant que c’est dans un 
bain d’eau de rose, elles t’y noieront, 
étoufferont, feront suffoquer. Enfin el-
les t’enfonceront au fond de la terre, el-
les t’y feront disparaître et non conten-
tes du peu elles planteront à l’endroit 
du sol qui t’aura recouverte et qu’elles 
battront de leurs semelles une pancarte 
portant les mots : Ici il n’y a personne 
(Wittig 1999: 32-33).

[...] Zorte gabedun horietarik bat 
ikusten dudan bezain laster ahalik urru-
tienetik oihutzen diot: artoski ezkutatu 
ezan pentsatzen dunana. Oroz gaine-
tik ez hitz soil bat ahoskatu. Erraten 
diot: kontuz ibili, hik ditunala hiltzen 
erranez salbaiki erasoko haute. Nega-
rrak ahotsean lepoa bihurdikatuko di-
nate. Eta mateletan lerratuko zaizkien 
malkoek goratik frogatuko dute haiek 
direla sufrituak eta hi haizela borreroa. 
Eta gorotzez beteriko zulo batean sar-
tuko haute arrosa urezko bainua dela 
alegiatuz, itoko haute, hatsa bahituko 
dinate, trenkatuko. Azkenean lurraren 
sakonean sakatuko haute, desagertara-
ziko eta hori aski ez bailitzan estaliko 
hauen eta oskiez zapalakatuko duten 
lurraren gunean seinale bat landatuko 
diten: hemen ez dago nehor (Borda 
2013b).

4. Itxaro Borda, itzulpenari esker sortzaile

Dagoeneko aipatu dugu nolako eragina izan duen itzulpengintzak Itxaro 
Bordaren sorkuntza literarioan. Idatzi dituen testuetako asko ez zituzkeen 
idatziko baldin eta aldez aurretik ez balitu beste zenbait testu itzuli. Itzulpe-
nak bultzatu omen du beti idaztera: «Oroitzen naizenetik itzulpenak akui-
latu nau idazketan» (Borda 2013a: 5). Horren adibide garbia dugu, esaterako, 
«Maria Mercéren (b)egia» izeneko poema, Marçalen poemak euskaratzearen 
esperientziak inspiratuta idatzia:

Urtea eman dinat hire hitzak biltzen.
Ene mintzairan ere ez hintzen isiltzen.
Elerik samurrenak nintinan ibiltzen
Eskail nagiaz itsu, mirail birilbiltzen.

[…] (Borda 2013a: 19)
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Poema horretan, itzultzailea sortzaile bihurtzen da bat-batean: itzulpenak 
ez du Borda inolaz ere sorgor utzi, eta Marçalen testuek eragin dioten inpak-
tua hitzetara «itzultzeko» beharra sentitu du.

Itzulpenaren eta sorkuntzaren arteko muga lausotuta geratzen da, hala-
ber, Itxaro Bordaren sorkuntzazko beste lan batzuetan. «Milia Lastur revis-
ited» eta «Milia Lastur on the road» poemak, esaterako, XVI. mendean jaso-
tako Milia Lasturkoaren eresiaren berridazketa edo «itzulpen» modernoak 
direla esan liteke. Ibai Atutxak ondo aztertua duen bezala, Itxaro Borda erre-
pikapen, parodia eta berridazketaz baliatzen da maiz testu batzuetan ageri di-
ren premisak hankaz gora jarri eta bestelako esanahi batzuk proposatzeko:

«[Milia Lastur revisited» eta «Milia Lastur on the road» poemek] repiten 
los esquemas coercitivos de las propuestas de nación y estado-nación actua-
les, para caricaturizarlas y excederlas con el objetivo de hacer patente su arti-
ficialidad y proponer la posibilidad real de un cambio (Atutxa 2011: 216).

Berridazketa horiek, beraz, euskal tradizio klasikoko eresia baten itzul-
pentzat jo litezke. Ez dugu ukatuko, noski, Itxaro Bordaren sorkuntza orijina-
lak direnik, baina ezin dugu esan hutsetik sortuak izan direnik ere. Izan ere, 
Bordak berak aitortzen duenez, «[l]iteratura guztia itzulpena da, jatorrizko 
mintzairan asmatua barne» (Borda 2013a: 4). Hots, norbere hizkuntzan «sor-
tzen» ari dena ere «itzultzen» ari da ezinbestean, aurretik irakurri eta berega-
natutako testuak «traditzen», «hobetzen» eta «moldatzen».

Zentzu horretan, Amaia Ezpeldoi detektibearen pentalogia osatzen duten 
bost eleberriak45ere detektibe-nobelen, bidaia-nobelen eta ohiturazko nobelen 
berridazketa parodiatutzat har litezke (Retolaza 2010, 2013), Itxaro Bordak 
irakurri, bereganatu eta bere gisara interpretatu dituen literatur-genero batzuen 
birmoldaketa edo itzulpentzat. Bost eleberri horietan zenbait dikotomia zalan-
tzan jartzen diren bezala —identitate nekazaria vs. hiritarra; identitate hetero-
sexuala vs. homosexuala; identitate linguistiko hegemonikoa vs. periferikoa 
(Retolaza 2010 2013)—, gaineratu genezake sorkuntzaren eta itzulpenaren ar-
teko mugak ere lausotuta geratzen direla Amaia Ezpeldoiri buruzko liburu ho-
rietan ez ezik, baita Itxaro Bordaren beste hainbat testutan ere.

5. Ondorioak

Artikulu honetan erakutsi dugun bezala, itzulpena oso presente egon da 
beti Itxaro Bordaren idazketan. Itzulpenarekin hautsezinezko erlazioa izan 
du bere literatur ibilbide osoan zehar. Argi adierazi izan du beti euskal idaz-
leak kondenatuta daudela nolabait itzultzaile izatera:

4 Bakean ützi arte (Susa, 1994), Bizi nizano munduan (Susa, 1996), Amorezko pena baño 
(Susa, 1996), Jalgi hadi plazara (Susa, 2007) eta Boga boga (Susa, 2012).
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Bukatzeko erran nezake itzulpena, irakurtzen dena eta bistakoa denez 
«egiten» dena biak beharrezkoak zaizkiola idazleari orokorki, eta partiku-
lazki euskal idazleari. Publikoki onartua ez den hizkuntza batean izkriba-
tzeak bortxaz itzultzaile bilakarazten gaitu» (Borda 2001c: 38).

Ikusi dugunez, itzulpenari esker lortu du Bordak euskara pertsonal bat 
asmatzea, beste hizkuntzetan idatzitako testuak itzultzea oso baliagarria baita 
«[i]kusteko norberaren hizkuntza noraino joan daitekeen, bere mugak desku-
britzeko» (Borda 2013a: 5). Itzulpenak balio izan dio, neurri handi batean, 
euskal literaturan inoiz jorratu gabeko gaiak euskarara ekartzeko ere. Eus-
kal literatura eta euskal itzulpengintza mende luzez elite boteredun katoliko 
eta patriarkal baten gidaritzapean egon direla jakitun, Bordak itzulpena dara-
bil elite horrek ezarritako kanonaren aurka egin eta duela gutxi arte euskaraz 
irakur ezin zitezkeen autore, obra eta gaiak euskal irakurleari eskaintzeko.

Itzulpena hain egon da presente Itxaro Bordaren obran, non sorkuntza 
orijinalaren eta itzulpenaren arteko muga ere lausotua gertatzen baita asko-
tan. Hainbat adibiderekin ilustratu nahi izan dugun bezala, beste autore ba-
tzuen lanak itzultzean sorkuntza-lan bat egiten du ezinbestean, eta, zuzenean 
euskaraz sortzen ari denean ere, itzultzearen antzeko ariketa egiten du maiz, 
aurretik irakurritako testuak tradituz, birmoldatuz, parodiatuz, edota haiek 
eragindako inspirazioz zerbait berria sortuz.

Artikulu honen mugak direla eta, orriotan ezin izan dugu Itxaro Bordak 
euskaraz sortutako eta gero frantsesera itzulitako lanen azterketarik eskaini, 
baina uste dugu itzulpenak eta sorkuntza orijinalak Itxaro Bordaren baitan 
duten harreman estu hori hobeto ulertzeko ezinbestekoa dela haren auto-
itzul pe nak aztertzea. Hasiera batean mesfidantzaz begiratzen bazion ere bere 
obrak erdarara itzultzeari,562000. urtetik aurrera bere zenbait testu frantse-
sera itzultzeari ekin zion. Itzulpenari eta auto-itzulpenari esker, hainbat hiz-
kuntzaren artean bizi da etengabe Borda:

Babel berria eraikitzen dut nire baitan eta nahasketa horri esker, joan-eto-
rri uhergarri batez, ama-hizkuntza berrasmatu dezaket. Idazteko era ere itxu-
raldatzen doakit, itzulpenak nire galdera zenbaiti erantzuteko ahala oparitu 
didalakoan (Borda 2013a: 15).

«Joan-etorri uhergarri» horretan, lausotuta geratzen dira hizkuntzen, tes-
tuen, identitateen arteko mugak. Jada ez dago argi zer den sorkuntza, zer 
itzulpen; zer sorburu-hizkuntza, zer xede-hizkuntza; nor autore, nor itzul-
tzaile:

5 «[E]ne idazle helburua ez da baitezpada itzulia izaitea, baina itzulia izan gabe, edo aurretik, 
euskaldunak irakurle edukitzea» (Borda 2001c: 25). «Arras itzulpen gutiko euskal idazlea naiz. 
[…] Itzulia izateko borondatea behar da, eta une honetan ez dut horrelakorik. […] ez dut «pu-
bliko zabalagoaren» existentzia onartzen» (Borda 2001c: 38).

0 Omenaldi Sarasola.indd   3960 Omenaldi Sarasola.indd   396 27/1/15   08:28:3327/1/15   08:28:33



 ITXARO BORDA, BORTXAZ ITZULTZAILE 397

Itzultzen ari naizenean, euskaratik nigan daramadan beste hizkuntza hain 
intimo hartara, nire ni-a beste bat bilakatzen jarraitzen dut, ikusten dut, kez-
katzen nau, galdezkatzen naiz, ez dakit nor naizen, ni hori ala ni izanez jada 
bestea den ni hura (Borda 2013a: 16).

Aipu horrekin itxiko dugu oraingoz Itxaro Bordaren itzulpengintzari bu-
ruzko azterketa hau, hurrengo baterako utziz haren auto-itzulpenek eta sor-
kuntzazko lanek duten loturaren ikerketa.
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Eranskina: Itxaro Bordaren itzulpenak67

NON eta NOIZ Izenburua Mo Autorea G/E Nongoa Noizkoa

M 9 (1985-05) 08-09 Beste buruz-buruzko gudua I Jorge Luis Borges G Argentina 1899-1986
M 9 (1985-05) 20 Maite bati P Sappho G Grezia K. a. 612-557
M 9 (1985-05) 20 Nostalgia P Li T’ai-Po G Txina 701-763
M 9 (1985-05) 20 Mendian P Li T’ai-Po G Txina 701-763
M 9 (1985-05) 21 Soneto VI (Vita Nova-tik) P Dante G Italia 1265-1321
M 9 (1985-05) 21 Soneto VIII (Vita Nova-tik) P Dante G Italia 1265-1321
M 9 (1985-05) 21 Hitzak P Ahmed Fouad Negm & Cheikh Imam G Egipto 1929-1918-1995
M 9 (1985-05) 21 [Zuk ere asko desio zenuen] P Friedrich Hölderlin G Alemana 1770-1843
M 9 (1985-05) 22 N.N.tzako eresikanta P Czeslaw Milosz G Polonia 1911-2004
M 9 (1985-05) 23 Aitameri P Kahlil Gibran G Libano 1883-1931
M 10 (1985-10) 14 [Sasipean urreloreak biltzen ari ...] P Tao Yuanming G Txina 365?-427
M 10 (1985-10) 14 Nostalgia P Li T’ai-Po G Txina 701-763
M 10 (1985-10) 14 Mendian P Li T’ai-Po G Txina 701-763
M 10 (1985-10) 14 Merkantariaren atsegina P Li T’ai-Po G Txina 701-763
M 10 (1985-10) 15 [Kantua ixildu da] P Qian Qi ? Txina 722-780?
M 10 (1985-10) 15 [Gauaren erdian etorri eta] P Bai Juyi G Txina 772-846
M 10 (1985-10) 15 [Zubigainean, inguruari begira...] P Bian Zhilin G Txina 1910-2000
M 10 (1985-10) 15 Tao-Te-King (bidea eta bertutea) P Lao Tzeu G Txina K. a. III
M 10 (1985-10) 16 Euriaren kanta P Gu Cheng G Txina 1956-1993
M 10 (1985-10) 16 Anderseni P Gu Cheng G Txina 1956-1993
M 10 (1985-10) 17 Berde P Ai Qing G Txina 1910-1996
M 10 (1985-10) 17 Eguzkiaren hiriko orroimenak P Bei Dao G Txina 1949-
M 10 (1985-10) 17 Atzo zen P Bei Dao G Txina 1949-
M 10 (1985-10) 18 Urmael zerutiar P Zhou Liangpei ? Txina XX. mendea
M 10 (1985-10) 18 Sufrantza P Lei Shuyan ? Txina 1942-
M 10 (1985-10) 18-19 Amaitu gabeko poema bat P Jiang He ? Txina 1950-
M 10 (1985-10) 20 Kantua P Yan Li G Txina 1954-
M 10 (1985-10) 20 Harri oihan P Xiao Fan ? Txina ????
M 10 (1985-10) 21 Injustizia baten aurka P Zhou Jiadi ? Txina 1947-
M 10 (1985-10) 21 Gau izarti P Yan Ming G Txina 1964?-
M 10 (1985-10) 21 [O itsaso maita nazazu] P Gu Chong ? Txina ????
M 10 (1985-10) 22 [Egia da orduan] P Shu Ting E Txina 1952-
M 10 (1985-10) 22 [Beldur ote zara?] P Shu Ting E Txina 1952-
M 10 (1985-10) 23 Banbuzko txapela P He Jimming ? Txina ????
M 10 (1985-10) 23 20. lana P Lin Hengtai ? Txina ????
M 10 (1985-10) 23 46. lana P Lin Hengtai ? Txina ????
M 10 (1985-10) 23 Seskazko geziak P Luo Gengye ? Txina ????
M 11 (1986-05) 41 Last blues, to be read some day P Cesare Pavese G Italia 1908-1950
M 11 (1986-05) 41 Heriotza etorriko da eta zure... P Cesare Pavese G Italia 1908-1950
M 11 (1986-05) 42 Lan egiteak nekatzen du P Cesare Pavese G Italia 1908-1950
M 11 (1986-05) 42 Teilatuen paradisuan P Cesare Pavese G Italia 1908-1950
M 11 (1986-05) 43 Gaueko atseginak P Cesare Pavese G Italia 1908-1950
M 12 (1986-12) 9 Antxarra P Alexandre Pouchkine G Errusia 1799-1837
M 12 (1986-12) 10 Poetaren heriotza P Mikhail Lermontov G Errusia 1814-1841
M 12 (1986-12) 10 Untzia P Mikhail Lermontov G Errusia 1814-1841
M 12 (1986-12) 11 Eskuak gogortzen nituen, palto… P Anna Akhmatova E Errusia 1889-1966
M 12 (1986-12) 11 Azken aldiko kantua P Anna Akhmatova E Errusia 1889-1966

6 Laburdurak: M: Maiatz; Mo: Mota; H: Hegats; n.: negua; P: Poema; N: Narrazioa; An: Antzerkia; Ar: Ar-
tikulua; I: Ipuina; G: Gizonezkoa; E: Emakumea.
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NON eta NOIZ Izenburua Mo Autorea G/E Nongoa Noizkoa

M 12 (1986-12) 12 Nornahik bezala: maitatu dut P Boris Pasternak G Errusia 1890-1960
M 12 (1986-12) 12 Ipuin latza P Boris Pasternak G Errusia 1890-1960
M 12 (1986-12) 012-13 Nere sorterrian bizitzeaz... P Serguei Essenine G Errusia 1895-1925
M 12 (1986-12) 14 Esperantza P Vladimir Maiakowski G Errusia 1893-1930
M 12 (1986-12) 15 150000000 obratik poesia zatiak P Vladimir Maiakowski G Errusia 1893-1930
M 12 (1986-12) 15 Etorri gara… P Vladimir Maiakowski G Errusia 1893-1930
M 12 (1986-12) 16 Negua, oihanean P Arseni Tarkovski G Errusia 1907-1989
M 12 (1986-12) 17 Dantza izarren aintzinean izarra… P Arseni Tarkovski G Errusia 1907-1989
M 12 (1986-12) 17 Gero eta erreagoko bizitzaren… P Arseni Tarkovski G Errusia 1907-1989
M 12 (1986-12) 17 Hemen xoilik ezin sinetsizko… P Olga Bergholtz E Errusia 1910-1975
M 12 (1986-12) 18 Baltikako goizalde zapuztu hori… P David Samoilov G Errusia 1920-1990
M 12 (1986-12) 18 Lasto usaina zegoen, selauruan… P David Samoilov G Errusia 1920-1990
M 12 (1986-12) 18 Hiri nagusiko P Evgueni Evtouchenko G Errusia 1933-
M 12 (1986-12) 20 Nornahik bezala: maitatu dut P Boris Pasternak G Errusia 1890-1960
M 12 (1986-12) 20 Beldur eta ikara, beldur eta ikara… P Alexandre Kouchner G Errusia 1936-
M 12 (1986-12) 20 Parke menditsu, nahasi,… P Alexandre Kouchner G Errusia 1936-
M 12 (1986-12) 21 Utz nezazu, zoaz menturaz, … P Natalia Galkina E Errusia ????
M 12 (1986-12) 21 Non zaude lehen silaba?... P Natalia Galkina E Errusia ????
M 13 (1987-05) 31 Ah, ah! P Paol Keineg G Bretainia 1944-
M 13 (1987-05) 31 Denboraren mugikortasunean… P Veronica Grall E ??? ????
M 13 (1987-05) 33 Sistro P Eugene Guillevic G Bretainia 1907-1997
M 13 (1987-05) 34 Heriotz ikaragarria P Jacques Josse G Bretainia? ????
M 13 (1987-05) 34 Loire ibaia P Bertrand Borne ? Bretainia? ????
M 13 (1987-05) 35 Angela Duvali P Denise le Dantec E Bretainia 1939-
M 13 (1987-05) 35 Eguzkipean gorraildu teilatu,… P Sofia Durand ? ??? ????
M 13 (1987-05) 35 Inguma txar P Pier Tangi ? ??? ????
M 13 (1987-05) 35 Hainbat gaixto P Kergedal ? ??? ????
M 13 (1987-05) 35 Ibili P Kergedal ? ??? ????
M 13 (1987-05) 36 Lantegira P Jean Luc Dey ? ??? ????
M 13 (1987-05) 36 Musika P Jean Luc Dey ? ??? ????
M 13 (1987-05) 37 Nahasketa P Andre Leal ? ??? ????
M 13 (1987-05) 37 Gerlariak P Andre Leal ? ??? ????
M 13 (1987-05) 37 Erradazu zuk Juan P Angela Vannier ?  ??? ????
M 13 (1987-05) 53 Dekazavilleko meatzaleek… P Jean Boudou G Okzitania 1920-1975
M 13 (1987-05) 53 1907an zen… P Claude Marti G Okzitania 1941-
M 14 (1987-12) 26 Amets P Fatou Sow Ndiaye E Senegal 1956-2004
M 14 (1987-12) 26 Seaska kanta P Fatou Sow Ndiaye E Senegal 1956-2004
M 14 (1987-12) 26 Eguzki sartze P Fatou Sow Ndiaye E Senegal 1956-2004
M 14 (1987-12) 26 Luma P Fatou Sow Ndiaye E Senegal 1956-2004
M 14 (1987-12) 26 Mandingue meza, negro-afrikar... P Mamadou Traore Diop G Senegal 1944-2010
M 14 (1987-12) 27 Eza naiz P Mamadou Traore Diop G Senegal 1944-2010
M 14 (1987-12) 27 Begiak galde P Mamadou Traore Diop G Senegal 1944-2010
M 14 (1987-12) 27 Kontestatzen dut P Ibrahima Sall G Senegal 1949-
M 14 (1987-12) 28 Awa P Marouba Fall G Senegal 1950-
M 14 (1987-12) 28 Harmattan P Amadou Lamine Sall G Senegal 1951-
M 14 (1987-12) 28 Manthie P Amadou Lamine Sall G Senegal 1951-
M 14 (1987-12) 29 Kassak P Birago Diop G Senegal 1906-1989
M 14 (1987-12) 29 Ama P Charles Carrere G Senegal 1928-
M 14 (1987-12) 30 Rama Kam P David Diop G Senegal 1927-1960
M 14 (1987-12) 30 Negar P David Diop G Senegal 1927-1960
M 14 (1987-12) 30 Amodiozko zinta P Ndeye Coumba Mbenge Diakhate E Senegal ????-2001
M 14 (1987-12) 30 Anai zuria orrit zaite P Ndeye Coumba Mbenge Diakhate E Senegal ????-2001
M 14 (1987-12) 31 Sableroa P Anette Mbaye D’Erneville E Senegal 1926-
M 14 (1987-12) 31 Oihan P Kine Kirama Fall E Senegal 1934-
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M 14 (1987-12) 31 Zure begietan P Nabil Haidar G Senegal ????
M 14 (1987-12) 32 Maite dut/ditut P Amadou Moustapha Wade G Senegal 1922-2007
M 14 (1987-12) 32 Mintzo zara P Leopold Sedar Senghor G Senegal 1906-2001
M 14 (1987-12) 33-35 Benedikatua izan bedi P Odiseas Elytis G Grezia 1911-1996
M 15 (1988-04) 10 Sugearen osagarria P René Char G Frantzia 1907-1988
M 15 (1988-04) 11 Eramaten gintuen ke hura P René Char G Frantzia 1907-1988
M 15 (1988-04) 11 Aterabidea P René Char G Frantzia 1907-1988
M 15 (1988-04) 11 Ez da entzuten P René Char G Frantzia 1907-1988
M 15 (1988-04) 11 Bukaera hedatua P René Char G Frantzia 1907-1988
M 16 (1988-09) 25 Palestina P Salim Al-Zurkali ? Palestina ????
M 16 (1988-09) 25 Buruzagiei P Ibrahim Touqan G Palestina 1905-1941
M 16 (1988-09) 26 Itsasora itzultzea P Fadwa Touqan E Palestina 1917-2003
M 16 (1988-09) 26 Zati poetikoak P Jabra Ibrahim Jabra G Palestina 1919-1994
M 16 (1988-09) 27 Sikologia erreakzionarioa P Toufiq Sayigh G Palestina 1923-1971
M 16 (1988-09) 27 Muskezko zigilua P Salim Al-Qasim G Palestina 1939-
M 16 (1988-09) 28 Amari P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 29 Gurutze Gorriaz kantu xumea P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 29 18 zenbakiko hila P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 30 Hiltzen dira txoriak Galilean P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 30 Lurruna mirailean P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 31 Pasaiantea P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 31 Ene exilioa P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 32 Kantikak P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 32 Kantika VII P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 33 Mediterraneo hegiaren aterbea III P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 33 Beyrutheko poema P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 33 Lurraren poema I P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 33 Lurraren poema III P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 33 Lurraren poema IV P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 34-35 Palestindar minaren kronika P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 16 (1988-09) 36 Nortasun ageria P Mahmud Darwich G Palestina 1941-2008
M 19 (1990-10) 39 Elkarrizketa planetarioa P Mircea Dinescu G Errumania 1950-
M 19 (1990-10) 40 Goldea P Mircea Dinescu G Errumania 1950-
M 19 (1990-10) 40 Agrafa P Mircea Dinescu G Errumania 1950-
M 19 (1990-10) 40 Lied P Mircea Dinescu G Errumania 1950-
M 19 (1990-10) 40 Geografia klasea P Mircea Dinescu G Errumania 1950-
M 19 (1990-10) 40 Mastroketean P Mircea Dinescu G Errumania 1950-
M 19 (1990-10) 41 Mozkortiaren salmoak P Mircea Dinescu G Errumania 1950-
M 19 (1990-10) 41 Etxe tindalariaren jostailua P Mircea Dinescu G Errumania 1950-
M 19 (1990-10) 41 Ez dut odol garbirik P Mircea Dinescu G Errumania 1950-
M 19 (1990-10) 41 Gorenari, gure jabeari, gorputzen ... P Mircea Dinescu G Errumania 1950-
M 21 (1994-03) 29-30 Herioaren mezularia agertu baino... P Jasna Samic E Bosnia 1949-
M 22 (1994-12) 21 Bigarren haurzaroa P Angela Duval E Bretainia 1905-1981
M 22 (1994-12) 22 Breizh hondamen P Angela Duval E Bretainia 1905-1981
M 22 (1994-12) 22 Darkness and silence P Angela Duval E Bretainia 1905-1981
M 22 (1994-12) 23 Despedida P Berta Piñan E Asturias 1963-
M 22 (1994-12) 24 Iragarki P Berta Piñan E Asturias 1963-
M 22 (1994-12) 24 1990ko uztailak 10 P Berta Piñan E Asturias 1963-
M 22 (1994-12) 24 In memoriam P Berta Piñan E Asturias 1963-
M 22 (1994-12) 25 A brasileira P Berta Piñan E Asturias 1963-
M 22 (1994-12) 25 Hiria II P Berta Piñan E Asturias 1963-
M 22 (1994-12) 26 Ohiturak P Berta Piñan E Asturias 1963-
M 22 (1994-12) 26-27 Emakume neurri P Luisa Villalta E Galizia 1957-2004
M 22 (1994-12) 28 Hire gizon hatzak eta nireak beti… N Luisa Villalta E Galizia 1957-2004
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M 22 (1994-12) 28 Itzalak elestan hasiak dira… N Luisa Villalta E Galizia 1957-2004
M 22 (1994-12) 29 Stabat mater dolorosa P Luisa Villalta E Galizia 1957-2004
M 22 (1994-12) 29 Etorkiaz eta egiaz erranezina den… P Luisa Villalta E Galizia 1957-2004
M 22 (1994-12) 30 Courante P Luisa Villalta E Galizia 1957-2004
M 30 (1998-04) 13 Apokalipsia P Glenmor G Bretainia 1931-1996
M 30 (1998-04) 17 Haur begiak P Manuel Maria G Galizia 1930-2004
M 30 (1998-04) 21 Gauaren irazkitik P Miquel Martí i Pol G Katalunia 1929-2003
M 32 (1999-11) 72-73 Reqiem Uxio Novoneyrarentzat P Luisa Villalta E Galizia 1957-2004
M 36 (2002-06) 80 Poesiaren alde P Yves Bonnefoy G Frantzia 1923-
M 44 (2006- n.) 22 Harrien kanta P Silva Kaputikian E Armenia 1919-2006
M 44 (2006- n.) 22 Hauts koloreko begiak P Silva Kaputikian E Armenia 1919-2006
M 44 (2006- n.) 22 Lilith P Silva Kaputikian E Armenia 1919-2006
M 44 (2006- n.) 23 Joan zara P Silva Kaputikian E Armenia 1919-2006
M 44 (2006- n.) 23 Argi eta itzalezko Armenia P Sonia Nigolian E Armenia 1950- 
M 44 (2006- n.) 24 Gauerdi P Sonia Nigolian E Armenia 1950- 
M 44 (2006- n.) 24 Kumri, nere joko ahantzien hiria P Sonia Nigolian E Armenia 1950- 
M 44 (2006- n.) 25 Dilidjan P Sonia Nigolian E Armenia 1950- 
M 44 (2006- n.) 25 Udaberri madarikatua II P Sonia Nigolian E Armenia 1950- 
M 44 (2006- n.) 26 Biharko haurra P Shamiram Sevag E Armenia 1914-
M 44 (2006- n.) 26 Erro gabeak P Shamiram Sevag E Armenia 1914-
M 44 (2006- n.) 27 Aintziran P Shamiram Sevag E Armenia 1914-
M 44 (2006- n.) 27 Hara gorputza I P Violeta Krikorian E Armenia 1961-
M 44 (2006- n.) 28 Musua emaidazu P Violeta Krikorian E Armenia 1961-
M 44 (2006- n.) 28 Halaz P Violeta Krikorian E Armenia 1961-
M 44 (2006- n.) 28 Hara gorputza II P Violeta Krikorian E Armenia 1961-
M 44 (2006- n.) 29 Eta guk P Violeta Krikorian E Armenia 1961-
M 44 (2006- n.) 29 Egarri nintzen P Marine Petrosian E Armenia 1960-
M 44 (2006- n.) 29 Erortzen doan arbolaren azantza P Marine Petrosian E Armenia 1960-
M 44 (2006- n.) 30 Nork ez du bere biskotxa? P Marine Petrosian E Armenia 1960-
M 44 (2006- n.) 30 Lursagarrak P Marine Petrosian E Armenia 1960-
M 44 (2006- n.) 30 Mutu P Marine Petrosian E Armenia 1960-
M 44 (2006- n.) 30-31 Katu zuriak hastio ditut, Horatio P Marine Petrosian E Armenia 1960-
M 44 (2006- n.) 31 Erevan muga hiri bat da P Marine Petrosian E Armenia 1960-
M 49 (2009-12) 65-71 Eguzki harri P Octavio Paz G Mexikarra 1914-1998
H 11 (1994) 61 Izari zaharra P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 62 Ipurtargia P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 62 Kirkira P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 62 Leizafina P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 64 Txirrita P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 64 Gatua P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 64 Txakurra P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 66 Ahuntza P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 66 Oilarra P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 66 Emakumeak eta jantziak P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 66 Gaua eta eguna P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 68 Izotza P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 68 Sugea P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 68 Harrulia P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 70 Adarbakuna P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 70 Papagaia P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 70 Beribil horia P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 72 Huntza P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 72 Erloiua P Renat Nelli G Okzitania 1906-1982
H 11 (1994) 74 [Iragan urtean erre…] N Miquel Decor G Okzitania 1949-
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H 11 (1994) 76 [Aska nazazu Jauna…] N Miquel Decor G Okzitania 1949-
H 11 (1994) 78 [Betidanik…] P Ives Roqueta G Okzitania 1936-
H 11 (1994) 80 [Idaztearen lekua…] P Ives Roqueta G Okzitania 1936-
H 11 (1994) 82 [Occitaniako erregea…] P Alain Roch G Okzitania 1952-
H 11 (1994) 84 [Deusentzat olerkia…] P Alain Roch G Okzitania 1952-
H 11 (1994) 86-92 Egutegia P Joan Larzac G Okzitania 1936-
H 11 (1994) 94 Poeta P Marcéla Delpastre E Okzitania 1925-1998
Artezblai, 2006 Kaukasiar kreazko borobila An Bertolt Brecht G Alemana 1898-1956
Desira desordenatuak, 2010 Ikuspuntu berezia ala unibertsala? Ar Monique Wittig E Frantzia 1935-2003
armiarma.com, 2013 Ihauteria N Monique Wittig E Frantzia 1935-2003
armiarma.com, 2013 Eromenari deika N Monique Wittig E Frantzia 1935-2003
armiarma.com, 2013 Isolazionistak ala isolatuak? N Monique Wittig E Frantzia 1935-2003
Icaria, 2013 Hats hartze mekanikoa ? Tina Escaja E Espainia 1965- 
Susa, 2014 Maria Mercé Marçal P Tina Escaja E Katalunia 1952-1998
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Gabriel Arestiren poesia eta Gerra Zibila. 
Euskal trajedia

Jon Kortazar
UPV/EHU

Laburpena
1936-1939 urteen arteko Gerra Zibilaren azterketa sakona izan da elebe-
rriaren alorrean, ez horrenbeste poesian. Euskal Trajedia Gabriel Arestik 
(1933-1975) idatzi zuen poema 1960-1961ean Zuzenbide debekatua deitu-
riko lanean sartu zuen. Poema kubista deitu dugun honetan Gerra Zibilak 
lehen mailako garrantzia hartu du. Poemak Euskal Herriaren irudi berezia 
eman du herri juduarekin parekatuz, eta frankismoaren gizartearen iritzi 
gupidagabea emanez.

1. Gerra zibila eta literatura: irizpide teorikoak*1

Ugariak badira ere Espainiako Gerra Zibilari buruzko lanak, haien es-
parru teorikoa mugatu dezakegu. Alderdi teoriko horretan maila bi aipatu 
beharko lirateke. Alde batetik oinarri teorikoa, oroimen kolektiboarekin lo-
turikoa eta, batez ere, 1925. urtekoa den Maurice Halbwachs-en La memoria 
colectiva (2004) liburuaren inguruan sortua. Liburuan, Maurice Halbwasch-
sek oroimen kolektiboaren kontzeptua eta kontzientzia asmatu zituen, eta, 
beraz, proposatu zuen bazegoela, oroimen pertsonaletik at, historia gogora-
tzeko beste bide kolektibo bat. Eta, bestetik, oinarri praktikoagoa, 1984 eta 
1992 bitartean Pierre Norak argitaraturiko Les lieux de mémoire. Liburu ho-
rretan Pierre Norak identitate kolektiboen irudimen-mundu sinbolikoa azter-
tzeko tresna deskribatu zuen.

Bide horiek jarraituz, eta Espainiako azterketak kontuan hartuz, ai-
patu beharko lirateke lan hauek: Joan Ramon Resinak eta Ulrich Winte-
rrek (2005) argitaratu zuten Casa Encantada. Lugares de memoria en la 
España Constitucional (1978-2004), nahiz eta zuzenean aipatu ez Gerra Zi-
bila, baina ez da zalantzarik metodologia mailan liburu esanguratsua dela, 

* Lan hau Eusko Jaurlaritzak babesten duen IT 851-13 LAIDA Ikerketa Taldearen lanaren 
barnean kokatzen da.
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hain zuzen ere hurrengo urtean Ulrich Winterrek agertuko zuen liburu ho-
nen Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo (2006) aurre-
kari bihurtu baitzen.

Nobelaren azterketan aipagarria da Ana Luengoren lana (2004) La en-
crucijada de la memoria eta oso erabilgarria da. Gerra Zibilak eta memoriak 
izan dute azterketa zabala, eta lan batzuk aipatzearren ekar ditzagun hona 
Antonio Gómez López-Quiñonesen La guerra persistente. Memoria, violen-
cia y utopía (2006) eta María Corredera Gonzálezen La guerra civil española 
en la novela actual (2010). Bide beretik, baina ikuspegi teoriko zabalarekin, 
doa Hans Lauge Hansenek & Juan Carlos Cruz Suarezek (2012) zuzenduriko 
La memoria novelada liburua.

Euskal esparrura etorrita, zuzentzen dudan LAIDA ikerketa taldeak Ge-
rra Zibila eta euskal literaturari buruzko monografikoa bat eskaini zuen 2008. 
urtean Argentinako La Platako Unibertsitate Nazionalean, Raquel Macciuci 
irakasleak (2010) atonduriko «I Congreso Internacional de Literatura y Cul-
tura Españolas Contemporáneas» solasaldien inguruan. Interneten argitaratu 
ziren Euskal Herritik joandakoen emaitzak (Ur Apalategi, Ibon Egaña, Al-
varo Rabelli, Iratxe Retolaza, Amaia Serrano), eta ondoren Cuadernos de Al-
zate aldizkariak berrargitaratu zituen ponentzia eta komunikaziook (45. zb., 
2011) beste kolaborazio batzuekin. Bestalde, Euskaltzaindiak Udako Ikas-
taroa eratu zuen gai berberari buruz, eta 2009an egin zen eta Euskera aldiz-
karian argitaratu (2009, 2.2): Gerra zibila eta euskal literatura izenburupean 
eta Ana Toledoren zuzendaritzapean.

Bukatzeko, LAIDA ikerketa taldeak Cuadernos de Alzaten bildurikoa 
eman zuen euskaraz, liburu honetan: Kortazar & Serrano (arg.), Gatazken lo-
rratzak. Euskal arazoen isla narratiban 1936tik gaurdaino (2012). Bertan 
Amaia Serranok teoria aldetik egin dituen ekarpen serioak biltzen dira.

2. Euskal Trajedia. Argitalpen arazoak

Gabriel Arestiren (1933-1975) poesiaren ikerlari saiatua izan dugu Ibon 
Sarasola. Berak eman zigun Gabriel Arestiren poesiaren ikuspegi zabala, eta 
batez ere Maldan Behera lanaren irakurketa sinbolikoa, poetaren Obra Guz-
tiak argitaratzeko Kriselu argitaletxean 1976an egin zen ahaleginean. Zo-
ritxarrez, lana ez zen bere helburuetara heldu eta Poesiak I eta Poesiak II 
tomoek ikusi zuten argia une hartan. Arestik zorte hobea izan zuen handik 
hamar urtera Karmelo Landaren gidaritzapean haren Gabriel Arestiren Lite-
ratur Lanak proiektua burutu zenean. Hamar tomo horietan Gabriel Arestiren 
lan ia osoaren berri ematen zaigu eta edizioa oso garbia izan da.

Luis Haranburu Altunaren argitaletxeak kaleratu zuen edizioan bada lan 
eta pasarte bat oso esanguratsua. Liburu solte gisa argitaratu zen eta Euskal 
Trajedia (Aresti 1976) izenburua zuen. Karmelo Landaren argitalpenean al-
diz, ez dago horren berririk hain zuzen ere, Gabriel Arestik askotan egin zuen 
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bezala, argitaratu ez zuen testu hori ondoren moldatu zuen Zuzenbide debe-
katua (1960-1961) (Aresti 1986a: 284-296) lanaren 3. atal gisa, «Janjan mo-
tzaren erak» izenburu pean argitaratu zuelako. Gabriel Arestiri ironia-jokoa 
asko gustatzen zitzaionez, Euskal Trajediak badu anaia Euskal komedia gisa 
izendatu zuena.

Dena dela, ez da hori Karmelo Landaren edizioan (Aresti 1986b: 43-47), 
hamasei bertso berri bertsolarien erara ondua eta Arruzaren aurka jarria den 
poema, nahiz eta hori ere «Euskal komedia» deitua izan, baina poema bat da, 
ez poema luze edo osotasun baten inguruan onduriko testua. Ez, ez da poema 
hori, testu hori Ibon Sarasolak aipatzen duen Euskal komedia eta trajedia 
lana (1976: 86-87), zeren ohar hau jarri zuen bere lanean:

Obraren parte nagusia hirugarrena zen, «Euskal komedia eta trajedia» 
Maldan Beherako B egiturako bertsotan moldatua. Zati bat Olertin publikatu 
zen «200 puntu» izenburu pean (Sarasola 1976: 86).

Antzeko zerbait azaltzen da Juan San Martini Gabriel Arestik bidali zion 
antologian (San Martin 1982: 26-27). Hor Euskal Komedia izena ematen 
zaio 200 puntu deituriko poemari, testu horren azken bertsoak aukeratzen 
baititu antologiarako. Beraz, Euskal komedia izenarekin poema bi ezagutzen 
ditugu: 200 puntu deitzen dena Karmelo Landaren edizioan eta Harrizko He-
rri Hau liburuan Arruzaren aurka idatzitako poema.

Orain arteko oharrak kontuan hartzen baditugu, badira lerro bi azpima-
rratu nahi ditudanak. Alde batetik, garbia da Gabriel Arestiren lana, eta batez 
ere poesia, baina poesia soilik ez, work in progress bat dela, eta edizio kon-
tuak oso garrantzitsuak direla bere lana aztertzeko eta ulertzeko orduan, ho-
nen segidan ezaguna da nola erabili zituen Euskal Harria (1969) liburuko 
poema zentsuratuak, ondoren Harrizko Herri Hau (1973) ontzeko orduan, 
eta ez da hain ezaguna Ezkutu banatan saltzeko bertsoak eta Dukat banatan 
saltzeko bertsoak lanetako testuek erabili zituela lehenik Zuzenbide debeka-
tua eta ondoren Euskal Harria osatzeko eta biribiltzeko; ondorioz, Gabriel 
Arestiren poesiaren edizio-kontuak oso kontutan hartzekoak dira. Ikaragarri 
nahasiak dira, eta ikertzaileek kontu handiz ibili beharko dute.

Beste alde batetik, gero eta arreta handiagoa hartzen ari da Maldan 
Behera poemaren eta Harri eta Herri liburuaren arteko ekoizpen poetikoa-
ren azterketa. Bide horretan Karmelo Landa ikertzen ari da Zuzenbide debe-
katua, bere Doktore Tesirako, eta zenbait alde argitaratu ditu (Landa 2013). 
Dena dela, Aurelia Arkotxak ere (1993) arreta handia eskaini zion liburu ho-
rri bere Doktorego tesian. Nire aldetik, askorik ezagutzen ez den artikulu 
batean (Kortazar 2010) proposatu nuen ez zela gertatzen jauzi ikaragarria 
Gabriel Arestiren poesian, sinbolismotik poesia sozialera, baizik eta kon-
tuan hartu behar zela 1960/1961 urteetan egindako poesia, eta, beraz, orain 
arte adierazten ziren Gabriel Arestiren poesiaren hiru aroak, lautan banandu 
behar genituela.
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a) Lehen poemak. Eta hemen ere aldeak daude, lehen poema kulturalis-
ten eta ondoren datozen Bizkaitarra desberdinen artean.

b) Maldan behera.
c) Tarteko poemak, poesia sozialerantz egindako bidea: Zuzenbide de-

bekatua nagusi dela.
d) Harriaren zikloa.

Tarteko aro horri jartzen zaion arretarekin jarraituz, artikulu honen hel-
burua Euskal Trajedia testuaren, edo zehatzago Zuzenbide Debekatua libu-
ruaren hirugarren atalaren azterketa eta irakurketa (horixe baita erabiliko du-
gun edizioa, Aresti 1986a) proposatzea litzateke. Testu horretan zuzenean 
adierazten baitu Gabriel Arestik Gerra Zibilaren gaia bere poesian.

Ikusi dugunez, bada, Euskal Trajedia liburuak edizio bi ezagutu ditu. 
Lehena Gabriel Arestiren Obra Guztiak I. Poesia I lanean agertzen da, eta 
itzulpenean molde bi erabili dira: La Tragedia Vasca, edo Una Tragedia 
Vasca gisa itzuli da. Poema sei bertsoko ahapaldietan ondurik dago. 13 si-
labako lerroak dira, zortziko txikiaren moldekoak batzuk (7-6), alderantziz-
koak (6-7), eta inoiz 8-5 moldekoak. Ibon Sarasolak idatzi zuenez, Maldan 
Beherako B metrika egitura da berori: «B egiturako poemak 23 estrofakoak 
dira. Sei ahapaldiko [bertso lerroko] 13 estrofaz hasten dira» (1976: 54). An-
jel Zelaietak, aldiz, honela azaltzen du, 200 puntu kontuan hartuz, erabilitako 
metrika:

Poema irakurtzean ikusten denez, zesura zortziko txikian ohi den antzera 
ematen da: 7 eta 6 garren silabekin batera. Badirudi, bada, tertzeto kateatu, 
serventesio eta zortziko txikiaren arteko ezkontza egin nahi dela: baina ar-
gien dagoena zera da, Arestiren birtuosismoa (Zelaieta, 2000: 53).

Gabriel Arestik berak idatzi zuen metrikaz, berriro ere 200 puntu ai-
patuz, edo orduan deitzen zuen bezala Legearen oinarria (Mila puntuko 
poema berria):

Imitatu gura izan dot ‘tercetos en cadena’ delakoak erderazko ‘kateazko 
hirukoak’. Eta orretarako zortziko txikitik egin dut abiadurea… (Aresti, 
1986c: 143).

Beste poema narratiboetan ere erabiliko du ahapaldi mota hori Gabriel 
Arestik. Lehen argitalpenean, 1976an alegia, poemak 6 bertso-lerro ditu eta 
segidan emanda dago. Baina, 1961ean Eganera bidali zuen Zuzenbide Debe-
katuaren kopian, Euskal Trajedia liburu osoko 3. atala da jada, eta bost atale-
tan eta azken aldean jartzen den hitzaurrean banatua dago, ondoren Karmelo 
Landaren edizioan agertuko den bezalaxe. Aurelia Arkotxak hirugarren ber-
tsio bat duela esku artean idazten du bere tesian (1993: 43-44) Kriselu argita-
letxearen artxiboetatik lortua.
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Bigarren argitalpen honetan, aldiz, ahapaldiak hiru bertso-lerrokoak dira, 
eta gainera, Eganen azaldu zen aurkibidean bezalaxe, hiru zatitan banatua 
dago: a) Ekarrera. b) Jasoera. c) Betiera. Jon Juaristiren edizioaren itzulpe-
nean: a) La traída, b) La elevación, c) La eternidad.

Badago argitalpenean beste aldaketa garrantzitsu bat: atal nagusi bakoi-
tza zortzina ahapaldiko zatitan banatzen da. Eta zati bakoitzean poemaren 
barneko tonu bat landu zuen Gabriel Arestik.

3. Euskal Trajediaren sorrera

Ez dira asko Gabriel Arestiren gutunetan Zuzenbide Debekatua liburuari 
eginiko aipuak. Baina badira baten batzuk, gehienak Joxe Azurmendiri egi-
niko gutunetan. Aurelia Arkotxak landu zuen bere Tesian ibilbide hori, eta 
poema deskribatu zuen (1993: 41-43)

Norbert Tauerri ematen dio lanaren berri lehen aldiz 1960ko otsailaren 
20an:

Nire poema berria (Zuzenbide debekatua —Miren eta Joaneren historia-
ren hasiera—) bere erdian dago, eta uste dut aurtengo urrietarako akabatuko 
dudala (Aresti 1986c: 142).

Joxe Azurmendiri baina luzeago idazten dio poemari buruz. Lehenean, 
1961eko otsailaren 27an lanaren berri ematen dio, haren izena eta barnean 
zentsurarekin izan behar duen borroka jada asmatua, eta guretzako oso eze-
zaguna den Arestiren poemak Austineko Unibertsitatean Mitxelenak egin 
zuen argitaratzeko ahalegina:

P.S. Nire poema berria oraindik akabatu gaberikan dadukat, naiz-eta Mi-
txelenak Austingo Unibertsitaterako selezio bat eskatu zidan. Haren izena da 
‘Zuzenbide Debekatua’ (La Justicia Interdita). Bide bilatzen diot oraindikan 
akabatu-orduko ager dadin. Biderikan egokiena Frantzian bilatuko nuke bi 
hizkuntzeko edizio batean.

Hemen barnean ez dago zer-esanikan. Dena dela, osorikan daukadanean, 
kopia bat (makinaz) igorriko dizut (Aresti 1986c: 145).

1961eko apirilaren 23rako Azurmendik jaso du kopia eta gustatu zaiola 
esan dio. Eta Gabriel Arestik honela erantzuten dio, Janjan lehen aldiz aipa-
tzen delarik:

Eznaiz beldur. Zuk profezitatzen duzun bezalaxe, Janjanek gartzelan sar-
tzen banau, ohore handia izanen da niretzako. Nire poemaren tesia egiazta-
tua geratuko da. Nire haragian sentitzen badut tormentua, harro-harro ibiliko 
naiz, Jesukristok esan zuen bezala, zuzenbideagatik jarraikitua izanen naize-
lako, eta azkenean dohatsua izanen naiz (Aresti 1986c: 146).
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Janjanen berriro dago gutunetan, oraingoan 1961eko maiatzean:

Baina guzti hau eztuk posible, zerren Janjan hil den egunean (egun hori 
presentatu arte eztuk libertaterikan egonen), orduan etorriko dituk euskal za-
kurrak eta euskal hienak, eta betiko egoeran jarraikiko diagu, betiko kultura 
gabezian, beti borondate librearen ukaeran (Aresti 1986c: 147).

Gutunetan Gabriel Arestik poema Sariketa batera aurkezteko gogoa 
duela azaltzen du maiz. Eta gai horrek hatzen du poemaren inguruko solasbi-
dea. Nola aurkeztuko duen («Bai, Lizardi-sariketara presentatu dut» 1986c: 
145), nortzuk izango diren mahaiko («Joane Gorostiaga apaiza, Manuel Le-
kuona apaiza eta Antonio Maria Labayen tolosarra. Niretzako etzegok tribu-
nale desegokiagorikan» 1986c: 147), eta 1961eko maiatzean publiko egin 
zen erabakian Zuzenbide Debekatua ez zuten saritu eta horregatik jarri zion 
izenburupean Arestik lema hau: «Lizardi Saria irabazi etzuen poema». Orixe 
gertatu zen irabazle. Une horretan hasten da poesia utziko duela esaten eta 
bere dimisioa aurkezteko gogoa adierazten. Maiatzaren 27an bere dimisioko 
poema famatuaren lehen bertsioa aurkezten dio irakurleari:

Eztut aurrerantzean euskal bertso bat ere eskribituko. Hau hemen eta Pa-
tagonian dakite. Asperkundearen aitzakiarekin presentatzen dut dimisioa 
(Aresti 1986c, 149).

Eta ekainaren 13an jartzen dio Azurmendiri bere dimisioaren gutun fa-
matua:

  AZKEN POEMA

Kantsazioaren aitzakiarekin
Nire gradotik
Dimisioa
Presentatzen dudalarik
Beste enplego
Nekagarria bat
Onartzen dut.

4. Poetika berri bat gai berri baterako

1959. urtean Norbert Tauerri bildaitako gutun batean Gabriel Arestik 
bere poetikaren berri xumea eman zuen hiru lau lerrotan. Honela idatzi zion 
Pragako lagunari:

Badakizu lehen poesiak idazten nituela Lizardiri eta gaurko beste oler-
kariri imitatzen nien, baina egun batean haien idaztankera etzitzaidan jato-
rra iruditu eta bertsolariak nola egiten duten, eta nola egin zuten behinolako 
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poetek estudiatzen paratu nintzen. Handik beste bat atera nintzen. Ikusi dut 
euskaldun poesi jator eta usariodun bat dagoela eta hari lotu natzaio (1986c: 
140-141).

Idazkera «jator eta usariodun» horren fruitu izango da Maldan Behera, 
Norbert Tauerri esaten dion bezala, baina, era berean, zortziko txikiaren era-
bilpena indartzen duen neurrian, «tercetos en cadena» edo «kateazko hiruko» 
Arestik dioen bezala, metrikaren azpian idatzita Euskal Trajedia. Askotan 
aipatzen du Gabriel Arestik poemaren traza berria dela, metrika berria dela 
(1986c: 143), ez dagoela musikarik hori kantatzeko.

Poesia berriaren ibilbidean kontuan hartu beharko genuke, 1959 urte 
horretan Gabriel Arestik Txomin Peilleni egindako gutun batean esaten 
dion bezala, Blas de Oteroren poesia ezagutu zuela. Eta poetaren lana 
deskribatzearekin batera, haren poetika definitzeko ahalegin bat egin 
zuen:

«Para ofrecer una final obra cuyo nombre aún no ha elegido, pero que 
será tan antipoético que sonará como una blasfemia, y dice que su obra poé-
tica será ya sólo la palabra esa» (1986c: 135).

Biraoaren poetika bat. Horixe ari zen Gabriel Aresti mamitzen Lizardiren 
estetika utzi eta bertsolaritzara hurbilduz (bide batez Blas de Oteroren poeti-
kara hurbiltzen zen heinean), beste estetika berria ontzen ari zenean. Biraoa 
poesiaren gune bezala. Eta horixe izango da Harri eta Herri poema libu-
ruan agertuko duen estetika nagusia, «Zorrotzako portuan aldarrika» poeman 
agertu zuen moduan:

Birao egiten zuten (1986b: 17).

Antonek eta Gilenek: «Okerbideak ezpaitaki mintzaerarik,/ berdin trata-
tzen baitu/ erdalduna/ eta/ euskalduna» (1986b: 179).

Baina Zuzenbide Debekatua lanean, eta batez ere Euskal Trajedia poe-
man ikusia eta agertua dena. Biraoaren antipoetika bat.

5. Euskal Trajedia. Poesia kubista

Gorago aipatu dugunez, lau tonu desberdin erabili ohi ditu Gabriel Ares-
tik poema ontzeko orduan. Euskal Trajedia lanak baditu joera nagusi bi azpi-
marratu behar direnak, azterketarekin jarraitu orduko:

a) Maldan Beheran bezala, eta ez da Zuzenbide debekatua poema al-
ferrik deitzen: «Miren eta Joaneren historiaren hasiera», Maldan 
Behera «Miren eta Joaneren historiaren bukaera» zelako, hemen ere 
imaginario kristauak zerikusi handia du. Ekarrera, jasoera, betiere 
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izenek Jesukristoren Pasioaren pausoak dira, eta berriro Euskal Tra-
jedia horretan Gabriel Aresti Giza nagusi baten pasioa idazten ari da.

b) Euskal Trajedia lanak, orain «Janjan motzaren erak» izenburupean, 
lau maila batzen ditu bere barruan, eta horregatik deitu izan dugu 
poema kubista, errealitatea ikuspegi askotatik lantzeko ahalegina de-
lako, historia pertsonaletik, mitora. Errealitatea begiratzeko lau al-
diak, bigarren argitalpenean oso garbi azaltzen direnak, gai bakoi-
tzari zortzina ahapaldi emanez hauexek dira:

c) Lehen maila batean Gerra Zibilaren gaia aipatzen da, nafarrak nola 
sartu ziren Gipuzkoan eta Bizkaian.

d) Bigarren mailaren gaia Javier Batarritaren erailketa da (Anasagasti 
2011; Egaña 2014; Santarén 2014). Ondoren zehaztuko dugu kontu 
honen nondik norakoa.

e) Hirugarrena biografikoa da berriro, Gabriel Arestiren bizitzan garai 
horretan den kontu nagusia: nola hautsi baitzuen berarekin jeltzale 
familiakoa zen andregaiak, hala hautsi zuen berak nazionalismoa 
klasikoarekin.

f) Mus-joko sinbolikoa.

Lauko banaketa hori lehen hiru zatietan gertatzen da, laugarrena desber-
dina da. Mus joko sinbolikoak bertso bi bakarri ditu, oso esanguratsuak, ho-
rixe bai.

Poema kubista deitu dugu, hain zuen ere maila historikoa (Gerra Zibila), 
gaurkotasunekoa (Javier Batarritaren heriotza) biografikoa (maitasun haus-
tura), eta sinbolikoa biltzen dituelako. Errealitatea begiratzeko forma desber-
dinak, kubismoak egin zuen bezala. Lau maila horietan agertzen dira Janja-
nen gobernatzeko erak eta Zuzenbide debekatuaren arnasa.

Oso ezaguna denez, Janjan Francisco Franco (1892-1975) diktadorearen 
irudi mozorrotua da. Beste toki batzuetan, metaforaren zentzua garbiro azal-
duz Franfran deitzen du Gabriel Arestik. Egia da «Janjan» hitzak emango 
diola «janarekin» eta inauteriarekin lotura egiteko aitzakia.

Janjani egiten zaizkion aipamenak garbiak dira Joxe Azurmendiri bidali-
tako gutunetan, batetik askatasunaren aurkakoa da, eta kartzelan edonor sar-
tzeko modua izango luke. Beste alde batetik, haren heriotza askatasunaren 
agerbidea izango litzateke. Eta Francisco Francoren inguruan osaturiko topoi 
bi ditugu begi bistan: diktadorearen aginte neurririk eta justiziarik gabea eta 
haren heriotzaren esperantza, egora politikoa eta eguneroko bizitza alda dai-
tezen.

Euskal Trajedia edo azken izenburuz «Janjan motzaren erak», berriz, 
zentzu erlijioso baten azpian sorturiko poema dugu. Kristoren pasioaren pau-
soak adierazten dituzte hiru zatiek: Ekarrerak, Jasoerak eta Betierak (gogora 
dezagun itzulpenak askoz ere garbiago uzten duela zentzua). Poemak azal-
duko duena da Janjanek nolako erak agertzen dituen gizartea zapaltzeko. Lau 
joera ditu: lehena, gerra zibila; bigarrena, gerra osteko errepresioa; hiruga-
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rren pertsonen bizitza eratuz, konbentzio sozialen bidez; eta laugarrena, sin-
bolikoa: galdua denean ere irabazi egiten du, errealitatea aldatzeko ahalmena 
du.

Gerra Zibilaren gaia, bada, loturik dago poeman beste maila jakin ba-
tzuekin: biografiarekin, garaiko historiarekin eta sinboloarekin.

Euskal Trajediaren lehen ahapaldian, garbi adierazten da zein izango den 
poemaren tonu ironikoa: «Orduan jaditsi ziren hara nafarrak/ gurutz gorria 
eta bihotza berriz beltza» (1986a: 284). Ironia askoz ere garbiagoa da, lehen 
edizioan: «gangar gorria». Alusioa da nagusi. Gabriel Arestik ezin du hitza 
zuzen erabili, eta, horren ordez, aipamenak darabiltza, hala nola «zesar atorra 
beltzak» Italiako faxistak aipatzearren. Beste alde batetik, gurutze gorriak, 
san Andres gurutzeari egiten dio aipamen eta gorri eta beltz kontrasteak fa-
langisten aipamena bilatzen du.

Baina alusio historikoa, gerran parte hartu duten guztien aipamena, eta 
nafarrek Euskal Herrian egindako triskantza, laster bihurtu du Gabriel Ares-
tik etorkizunerako joera politiko arin bat. Nafarroa izango litzateke beraren-
tzako ere Euskal Herriaren anaia nagusia: «Orduan jaditsi ziren… nora? …
nafarrak,/ euskaldun guztien anaia nagusiak». Baina Gerra Zibila euskaldu-
nen arteko gerra gisa ulertu duelako: «Eta nola Kahin eta Abel zaharrek, / 
[…] halarik euskaldun herri artean ere,/erdikoa zuen zihortu nagusia[k ]/, 
anaia ttikiaren begirada pean» (1986a: 289). Dena dela, Gabriel Arestik etor-
kizunerako euskaldunen batasuna proposatzen du, faxismoak zapaltzen duen 
herri juduarekin identifikazioa proposatu eta Sion berrira heltzeko proposa-
mena egin: «Eta egun batez Sion berri batera/ heltzen bagara gu, gezurrezko 
juduok», «Gurutz gamada bat daramagu sorbaldan,/ gure leinuz lotsaren 
ezaugarria». Bada egun horretara euskaldunak batera helduko balira, iraba-
ziko lukete bere historia berrian, progromo berria egiteko eta faxismoaren 
aurrean garaipena lortzeko: «Orain Janjan eta Adolfo eta Pilato/ damutuko 
dira» (1986a: 294).

Jesusen mitemak (Kortazar 2010: 89), hau da, poema Jesusen pasioaren 
azpitestu gisa adieraztea, salbatzera datorren pertsona baten agerraldia eta Je-
susen eta Arestiren buruarena arteko paralelotasuna hemen ere betetzen da. 
Gabriel Arestik adierazi zuen beharrezkoa zela pertsona nagusi bat agertzea 
herria salbatzera, eta puntu horretan bateratu egiten ditu Jesusen irudia eta 
berea:

gaz-ziklonetako golgotara jasorik,
Arbol oker batetik urkatuko naute (1986a: 290).

Aipamenak badu zerikusirik Maldan Behera poeman Joanesentzat as-
matu zuen bukaerarekin, zalantzarik gabe.

Felipe Arrese Beitiak bide paralelotan jarri bazituen Foruak galdu zituen 
Euskal Herria eta Israel, Gabriel Arestik frankismo peko Euskal Herria Ale-
maniaren sarraskietan hil ziren juduekin konparatzen du.
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Poemaren bigarren aldeak Javier Batarritaren erailketa kontatzen du. 
1961eko martxoan Gasteizetik zetorrela, ETAkide batzuekin nahastu zuten eta 
tiroz erail zuen poliziak Bolueta auzoan. Aste Santuko asteazkena zen, eta bere 
emazteak «Astotxoaren» prozesioan zela jaso zuen berria. Ez da zalantzarik 
tragediaren datak osatu zuela Gabriel Arestirenean paralelotasun garbia: bere 
adiskide Batarrita Jesus berriaren metafora zen. Euskal Herria naziek triskan-
tza handiz birrindutako herri judutarra bazen, Batarrita Jesus berria zen.

Javier Batarritaren erailketari buruzko artikulu asko aurki ditzakegu 
(Anasagasti 2011; Egaña 2014; Santarén 2014), baina, dirudienez, aipatzen 
ez den 1961ean Euzko Gaztedik argitaraturiko boletin bateko artikuluan oi-
narritzen dira bertsioak. Javier Batarrita Gasteizetik zetorren Peugeot gris ba-
tean. Boluetan guardia zibilak eta poliziak ziren zain, dirudienez Julen Ma-
dariagaren zain, honek ere marka eta kolore bereko autoa baitzuen. Baina 
garai horietan Madariaga Ingalaterran zen, eta, beraz, pentsatzekoa da poli-
ziak ETA indartzeko asmoz Gasteizen batzar bat egin zuen Benito del Valle 
itxaroten zuela. Javier Batarritak 49 tiro jaso zituen eta bertan hil zuten. Bere 
adiskide bat larriki zauritu zuten. Inor ez zen epaitu, inork ez zuen justiziarik 
jaso. Hau da ekintzaren laburpena:

CUARENTA y nueve balazos. Cuarenta y nueve orificios. Casi medio 
centenar de trozos de plomo, nueve de ellos en la cabeza, se incrustaron en 
el cuerpo y acabaron con la vida de Javier Batarrita Elexpuru, un joven in-
dustrial de 33 años, representante de Lube, la famosa marca de motocicle-
tas de Lutxana, y muy conocido en Bilbao por sus actividades dinamizadoras 
del ciclismo, su gran afición. Sucedió en marzo de 1961 —se han cumplido 
53 años—, un crimen perpetrado por las temidas Fuerzas de Orden Público 
franquistas que confundieron a tres ciudadanos con miembros de ETA (San-
tarén 2014).

Javier Batarritaren atala elegia da berez. Joan den adiskidearen oroime-
nez egindako poema. Hasiera batean, poetaren eta adiskidearen eguneroko 
joan-etorriak aipatzen ditu testuak:

«Nire laguna zen, nire lagun maitea.
Egiten genituen goizaldean musean […]
Jokatzen genuen txoriso frijitua
Eta arno beltza koka-kola batekin» (1986:a: 285).

Bigarren pasartean Gabriel Arestik gerra osteko giroaren berri ematen du 
Javier Batarritaren biografiatik aldendurik. Testuan Batarrita nazionalismoa-
ren eredua da: ikurrina maite du, atzerrira ihes egin behar du, eta gerra os-
teko zigor gogorra aipatuz, emakumeari ilea moztu eta paseatu egiten dute:

eta heren bilo guztiak mozturikan,
Paseatu zuten kale guztietatik,
Kapelurik buruan eraman gabetan.
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Berriz itzultzen da Javier Batarritaren biografiara hirugarren zatian: txi-
rrindularitza zaletasuna («bizikleteroa»), eta tiroketa eta erailketa:

Ezpainetan zuen tango baten soinua,
Polizia batek gelditzeko haltua
Mitralleta batekin eman zionean.
Dokumentazio identikaria
Eskatu zioten: Atera zuenean
Ezpainetan ziarto isildu zitzaion
Haren tangoaren musika dotorea (1986a: 295).

Hirugarren zatiak frankismoak sorturiko gizartea kondenatzen du. He-
men Maldan Beheran agerturiko Mirenen aurkako irudia sortzen du Gabriel 
Arestik. Agian, poemaren alderik ilunena dugu. Ezagutzen du Miren, jakin 
badaki noren alaba den, hirugarren zatian garbi azaldu dio gizonak nola ez 
duen maitatuko emaztea, eta hala ere, laugarrenean adierazi du poetaren aho-
tsak ondoren ezagutu zuela haren jatorria. Garaiaren kronika gogorra aur-
keztu du poetak zati horretan.

Honela mintzo da hirugarren atalean:

Janjanen alaba zen gure neska […]
Eta esan nion: ‘Nire neska higuina,
Barka zazu, baina eznago ni konforme
Zure aitak daraman gobernuarekin.
Gartzeletan daude mutilak giltzapean,
Eskoletan ezta egiarik ikasten,
Zerbait erreinu hontan usteldurik dago (1986a: 291-292).

Hamleten aipamen ezkutua bada ere hor, laugarren atalean argiro azaldu 
zaio poetari neskatoaren nondik norakoa:

Hura zen azken egun maitatu nuena
Enteratu nintzen haren leinuarekin,
Nor zen haren aita (1986a: 296).

Miren honen historiaren azpian berriz Gabriel Arestiren biografiaren atal 
jakina badago ere, azken batean nola apurtu zuen Zubiritarren familiakoa zen 
andregaiarekin, haustura gai historikoz eta politikoz estaldurik agertzen da: 
Neskatxa ukatuko du herriaren izenagatik.

Zerren hain baitago penaturik herria,
Ezen nahiago dudan nik ohorea
Nire benturarik hoberena baino (1986a: 296).

Janjanen eta poetaren arteko mus-jokoa da laugarren zatiaren gaia. Egia 
esan, absurdoaren mugetan kokatzen den mus partida dugu. Poetak ezin ditu 
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kartak ikusi, eta hala ere bere bizitza jokatzera beharturik dago, horrelakoa, 
hain itsua, delako justizia-eremu horretan. Alde batera utziko dugu Beldubai 
eta Goizparrai hitzekin egindako ironia. 1959an Manuel Arriandiaga (1876-
-1947) elantxobetarraren Apostoluen ekintzak gisa ezagutzen dugun Testa-
mentu berriko liburuaren itzulpen guztiz garbizalean —eta ilunean— hitz 
biok «Bidalitakoen hitza» eta «Goikoaren hitz berria» adierazteko erabili ba-
ziren (ikus Laka 1987), orain Gabriel Arestik Francoren bizkarzainen izen 
gisa erabili ditu, eta joera absurdoan jarriko dugu arreta. Hain zuzen ere, Jan-
janek esku ona du, eta poetak erantzun behar dio kartak ikusi gabe.

Lau errege ditu, esku da, eta hala eta guztiz ere, arrazoi guztien aurka, 
galdu egingo du jokoa:

Lau erregerekin. Ezta eskubidea.
Ezta zuzenbidea. Eskua. Ta galdu (1986a: 296).

Partida irabazteko eskurik onena du, eta, nahiz eta irabazle izateko au-
kera guztiak izan, galdu egiten du. Diktadoreak errealitatea bere gustura al-
datzeko agintea baitu.

6. Zenbait ezaugarri

Fartsa nagusia osatzen duen testuaren barnean badira zenbait ezaugarri 
estilistiko oso interesgarriak, Gabriel Arestiren idaztearen aberastasuna age-
rian uzten dutenak. Umorearen erabilera, ironia nabarra, alusioak, alegoria-
rako joera, absurdoaren agerpena, errepikapen hutsak adierazpenaren jokoari 
lotuak eta abar.

Baina askoz ere interesgarriagoak dira esanahiaren aldetik agerian uz-
ten dituen mezuak. Euskal Trajedia lanean lehen aldiz agertzen dira zenbait 
mezu ideologiko garbi, ondorengo garaietan itzala izango dutenak.

Euskal Trajedia poemaren barnean lau atal daude eta atal bakoitzak bere 
argumentu eta bere tonu propioa du. Gerra zibila zuzen-zuzenean aipatzen 
duen atal bakarra lehena da. Gabriel Arestik Gerra Zibilaren laburpen poe-
tikoa eskaini du. Frankisten agerpena eginez, eta haren ondorioak agertuz. 
Baina poemaren garapenean badira zenbait arlo azpimarratzekoak.

a) Oso interesgarria da Euskal Herriaren eta Herri juduaren artean egi-
ten duen lotura. Gernika Sion berria izango litzateke, eta Gerra ondo-
ren Naziek osatuko duten sarraskiarekin lotuko du Gabriel Arestik. 
Faxismoen arteko lotura (Hitler/Franko) garbia bazen ere, euskaldu-
nen eta juduen arteko loturak badu zerbait berririk. Historian Euskal 
Herria beste herrialdeekin, eta batez ere estatua lortzen zutenekin lo-
tzeko joera oso garbia izan da. Irlanda izan da adibide garbia. Ondo-
ren etorriko ziren Kreta zein Argelia. Edo Israel, nahiz eta laster joera 
hori aldatuko den. Baina 1960eko hamarkadan Israel eredu bat zen.
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b) Ideia interesgarria da neurri berean euskal batasunaren aldeko ideia 
poeman. Faxismoak euskal izaera suntsitu badu, euskaldunen arteko 
batasunak aldatuko luke egoera, eta Iruñean agertuko litzateke eus-
kalduntasunaren sena, italieraz ematen duen Danteren aipu zuzena 
eta guzti:

Dohatsu litzateke izan Nafarroa
Harmatuko balitz delmonte che la fascia,
Bizkaiarekin balitz adiskidetuko
Orduan Gaztelak eta Franko-herriak
Aragoi-herriak eta Mauritaniak,
Ezlukete Iruñean parterik ukanen (1986a: 293-294).

 Zoritxarrez ez da hori gertatuko eta Iruñeko plazan «gaz-ganbaraxka 
bat altxatuko dute» «mila kristo dotore han progromatzeko».

c) Ez da alde batera utzi behar Nafarroaren nagusitasuna euskaldunen 
artean. Nafarrak lirateke «euskaldun guztien anaia nagusiak», eta 
Gabriel Arestirentzat haiek dira anaia nagusiak. Zoritxarrez, ez da 
horrela betetzen eta «erdikoa zuen zihortu nagusia[k]». Gerra Zibila 
piztu dute eta «Kahin eta Abel» gisa aritu dira historian.

d) Gerra Zibilaren gaia poemaren atal batek jasotzen du, batez ere. 
Baina Arestik lotura egin du ondoren sortzen den egoerarekin. Ge-
rra ostea ere gerra zibilaren ondorioa garbia da, eta gerrak ekarritako 
diktadurak markatzen du bizitza:

Gartzeletan daude mutilak giltzapean,
Eskoletan ez da egiarik ikasten (1986a: 292).

 Eta horren ondorioa da, neurri berean, errepresioa, atzerriratu beharra 
eta emakumeei emandako zigorra, eta azken puntuan Javier Batarri-
taren erailketa.

7. Azken hitza

Poema kubista deitu dugu Euskal trajedia, errealitate baten lau alde des-
berdin eman dituelako, errealitatearen Janjanen «erak» agerian utzi ditue-
lako, diktadorearen agintearen moduak agerian jarri, ezkutuan zegoena ar-
gira ekarri. Gainera, alde bakoitza trataera poetiko desberdinarekin eman du: 
umore eta ironiatik minera, absurdotik elegiara, fartsa-itxuratik alusiora, des-
kribapen errealistatik adierazpen metaforikora.

Erabilitako tonuen aberastasunagatik, Euskal Trajedia Gabriel Arestiren 
poetika ezagutzeko ezinbesteko testua dugu.
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Saratsola eta (aitzin)euskar(ar)en geruzak

Joseba A. Lakarra
UPV/EHU

Laburpena
Konparatistaren egiteko nagusietarik delarik kronologiarik sendoena erai-
kitzea, are premiazkoago dirudi egiteko horrek barne-berreraikitzailearen-
tzat. Euskalaritzan, ordea, kronologia gutxi landu da, nahiz maileguen az-
terketak alderdi honetan ere —berreraiketa osoan bezala—, pisu handia izan 
eta bide-urratzaile gisa erabiltzeko aukera paregabeak eman. Mailegaketak 
eman informazioaren ustiaketak, ordea, muga ezagunak ditu eta ezinbesteko 
zaigu ondare zaharraren azterketarako irizpideak lantzea, ikerketak aurrera 
egingo badu. Horregatik, hemen —omenduaren deituraren analisi etimolo-
gikoaren adibidea baliatuaz—, Euskal Herrian ekanduak ez diren hainbat 
hurbilketa ezberdinen (alternantzien, forma kanonikoaren, tipologia diakro-
nikoaren, gramatikalizazioaren…) aukerak aurkezten ditugu artean burutu 
baino berreraiketa sakonagoa eta kronologia finago eta aberatsagoa gara-
tzeko. Tarteka, AEZ eta AEMren edo honen eta EBZren arteko zenbait ge-
ruza markatu dugu ohiko periodizazioa osatzeko asmoz.

Peut-être apparaîtra-t-il ainsi que la fixation d’une chronologie devra être 
la préoccupation dominante des comparatistes (Benveniste 1935: 1-2).

todo estado de lengua es un sistema ordenado que por su misma ordena-
ción conserva registrado un mensaje que el paso del tiempo vuelve borroso e 
ilegible (Mitxelena 1963: 11).

Ni ez naiz poeta bat. / Ni bertso asmatzaile naiz, / 
poema egile, / edo hobeki, / poema konstruktore

(Poemagintza 1969: 19)

0. Sarrera*1

0.1. Ibon Sarasolaren gogoeta-gaien artean denboratasuna, aldakor-
tasuna eta holakoak diren ez dakit. Halere, zalantza gutxi dut hizkuntza-

* MICIN-eko «Monumenta Linguae Vasconum (IV)» [= FFI2012-37696], «Lingüística his-
tórica e historia de la lengua vasca» Eusko Jaurlaritzaren Talde Konsolidatua [GIC.IT486-10] eta 
UPV/EHUren UFI11/14.

Laburdurak: AEZ = aitzineuskara zaharra; AEM = aitzineuskara modernoa; EBZ = Euskara 
Batu Zaharra; IE = (hizkuntza) Indoeuroparrak.
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ren alderdi horien ikerketan, —horretarako gogo berezirik gabe, behar-
bada—, mesede handienetarik egin duela euskal alorrean. Hots, helburu 
garrantzitsuago eta praktikoagoetarako edo eratuak diren hiztegi sarreren 
alde batean, diskretoki, zifraren bat («1571», «1596», «1643», «*1745»… 
«**1977»…) kokatuaz, euskaldun eta euskaltzale askoren eta are euskalari 
zenbaiten hurbilketa eta jokamoldeak aldatu, aberastu, dituelakoan nago. 
Berak hori eta beste hobari gehienak Orotariko Euskal Hiztegiaren pres-
talanei zor zizkiela aitortu arren, —baina nork irakurriko filologia indus-
trialaren ekoizpen erraldoi hori?—, euskararen hiztegigintzan, are apeta 
historizistarik nimiñoena ez duen jende zintzoaren artean ere, Sarasola-
ren Hauta-lanerako euskal hiztegia (1984-1995), Euskal hiztegia (1996) 
eta «Euskal hitz altxorraz» (1997) mugarri bilakatu dira: geroztik, hainbat 
jende ohartu da euskal hitzez ere, —lehenago edo beranduago euskal ho-
tsez, euskal «deklinabideaz», euskal adizkitegiaz eta euskal esaldiez be-
zala—, ez direla betidanikoak eta betierekoak.1 Aitzinamendu larri horrek, 
halere, ez dio filologiari bere egitekoa barkatzen eta orain lehen bezain ga-
rrantzitsu edo ago da lekukotasunak pisatzea2 eta kokatzea,3 berriro ere 
bete dezaten historiaren eraikuntzan dagokien egitekoa.

0.2. Ohituak gara euskal lexikoaren zahartasunaz eta aldaezintasunaz 
txepelkeria askotxo irakurtzen zaletuen eta are grinatuen aldetik, uniformi-
tarismoak euskal hizkuntzalaritza historikoan edo «euskal ikasketetan» on-
dorio saihestezinak dituela usnatu ere gabe. Antropologoek, arkeologoek, 
historialariek edo bestelako zientzialariek —hizkuntzalaritza eta filologiaz 
landakoek, jakina—, erabaki omen dute, esaterako, haitz eta bere familia 
ez dakit neo-, meso- ala paleolitikoko ditugun, horrenbestez eta bide batez 
«euskarari» ere aintzinatasun hori emanaz.4 Ustekizun honek modu oro-

1 Orotarikoak edo nonahikoak ez zirela bazekien aita Larramendik bere hiztegiaren hitzau-
rrean eta gaztelania garbian zioenean ez ziela berbei jatorri markarik jarriko (gero Azkuek egin-
dakoaren alderantziz), eta horrela giputzek, bizkaitarrek eta enparauek, —beren lurraldekoak zein 
ziren ere ez zekitelarik—, guztiak erabiliko zituztela, haien ezjakintasunak beren separatismoa 
gaindituaz.

2 Larramendiren Hiztegi Hirukoitzaren (HH) lekukotasunaren balioaz oraindik ere hitzegin 
beharra euskal filologiaren atzerapenaren edo euskaltzaleen alperkeriaren eta topiko-zaletasuna-
ren isla baino ez da. Astirik bagenu, ezkontza klandestino bateko alaroza eta HHko «dote, ala-
goza»-z hitzegingo nuke —nahiz Satrustegi apaizarentzat < alabatzat > irakurri behar omen—, 
edota Barrutiaren kaltxapotak bakarraren horko kideaz. Aski izan bekigu Blanca Urgellen tesiko 
(2000) HHren iturrien azterketa bikain (baina, zorigaitzez, bukatugabera) bidaltzea.

3 Esaterako, Leizarragari eta Etxepareri esleitu lehen lekukotasun asko berresleitu beharra 
dago RS eta gainerako errefrau bildumak argitalpen edo bilketa-data baino 100 edo 125 urte lehe-
nago kokatzean, beren hizkuntza egoerari dagokion moduan; cf. Mounole & Lakarra (argitara-
tzear) eta Blanco (2014). Antzeko ondorioetara iritsi zen Mounole (2011) sintaxitik abiaturik.

4 Ez dugu aukerarik, —baina nago ez dela beharrik irakurleren bat baino gehiago oroituko 
baita—, duela zenbait urte euskaraz eta Euskal Herriaz zabaldu zen «7000» urteko aintzinatasu-
naz; hizkuntzalari batentzat, bederen, galdera zera da, zergatik ez «17000» edo «70000»? Ma-
triarkadoari buruzko siniskeriek ere, ez dakit nola iraun lezaketen indoeuropar kideen hain an-
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kor batean ez du erantzun partikularrik merezi (horretarako dira hizkun-
tzalaritza historikoko eskuliburuen sarrerak edo Gorrochateguiren 1998 eta 
2001ko ohar egokiak) baina nahiko genuke labur-labur erantsi bibliogra-
fian aurkitu ez dugun eta gaurko egitekoari barru-barrutik lotu arrazoike-
tatxoa: Mitxelenak (1950: 201) zioen legez, —eta bazuen uste horretarako 
sostengu nahikorik—, haitz < *anetz/*anitz-etik baletor, hitz horren forma 
hori -n- > -h- eta *h2 > h1 erregelen ondokoa genuke, hots, gehienez ere 
akitaniera ondokoa eta EBZ aurrekoa, K.o. IV-V. mendeetakoa edo, beraz.5 
Gainera, miraria edo ia miraria genuke hor bukatzea *anitz bati buruzko 
esan beharrak bere amaierako -i- eta -tz horiekin (gehi V- horrekin), bes-
teak beste.

0.3. Zorigaitzez, kronologiaren peitu ez da soilik hizkuntzalaritza «pre-
zientifikoa»: aurreko lanetan (Lakarra 2003, 2011a, 2013a, etab.) markatu 
bezala, Mitxelenak proposatu etimologien artean begiratzen badugu —ikus, 
demagun, Arbelaiz (1978)—, ohar gaitezke garaikide edo gramatika berak 
sortutako ezin izan litezkeen ugari direla, aitzin-morfema bisilabo eta poli-
silabo, bokalez zein kontsonantez hasi, kontsonantez nahiz bokalez amaitu, 
barneko talde kontsonantikoekin edo gabe…. baitira bertan. Guztiak edo 
gehienak «ongi» direla esan behar dut, —«oraingoz bederen», hots, etimolo-
gia-hipotesi onekin gertatu bezala, hoberik ez den bitartean—, baina horrek 
ez du kentzen ezinbestean berrikusi beharra, Benvenistek (1935: 147-148) 
IErako aldarrikatu eta hainbatetan aipatu ditudan arrazoi bertsuengatik. La-
bur esanda, *ardano edo *enazur ezin izan litezke helmuga, gehienez ere 
abiapuntua, euskara zaharrean forma kanonikoa bisilaboa zela Mitxelenak 
legez (1977, 1979) uste zuenarentzat.6

1. Geruzak euskararen eta hizkuntzen historian: zenbait ohar

1.1. Gauza ezagunegia da errepikan ibili behar izateko euskal lexikoaren 
(eta fonetikaren, morfologiaren, sintaxiaren) azterketa diakronikoan mailega-

tzeko diren errain edo arrebaren analisiaren ondotik (cf. Benveniste 1969 eta Lakarra 2011a), 
baina, baina oraingo honetan kronologiarekikoak dagozkigu eta, beharbada, «edukiari» buruz-
koak bezain ikusgarriak ez direnez, utz ditzagun beste baterako.

5 Erregela horien datazioa edota EBZ-rena ez da oraindik nahi bezain zehatza —1981ean ge-
nekienaz azken urteotan zerbait aurreratu arren (cf. Lakarra 2014a)—, baina akitaniera (I-III. men-
dea) eta Erdiaroko lehen lekukotasun onomastikoen (X. mendea) bitarteko direla, behintzat, edo-
zeinek onartuko bide du eta hori aski eta sobera dugu haitz-i doakionez.

6 Kontua larriagoa da, ez baita hitzen forma kanonikora mugatzen: zer berreraiki zuen Mi-
txelenak? AEM? Ala EBZ? Ala bien konbinaketa? Ala tarteko zerbait? Cf. Lakarra (2014a). Bi-
denabar, bada lan horretan *ardano-ren etimologia sakonagoa bilatzeko proposamen bat (*e-da-
ra-dan-o), Benvenistek eskatzen zuen bezala (cf. De Lamberterie 2000), izen hutsean gelditu 
gabe motibazioa bilatzen saiatuaz; *enazur-en lehen zatiarentzat (baita, agian belaun-entzat ere) 
berna- proposatu izan dut, b- > ø eta rn-r > rl-r > lr bilakabidearekin.
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ketak izan duen garrantzia (cf. Mitxelena 1957, FHV 1974 eta Lakarra 2012).7 
Haatik, komeni da gogoratzea berreraikitzailearentzat mailegaketaren garran-
tzi hori ez dela hainbat berez azaldu anekdotagatik, hor atera ondorioek ondare 
eta gramatika zaharragora eramateko aukerengatik eta horren ikerketarako izan 
dezakeen onuragatik baino. Horrela da munduan barrena hizkuntza asko eta 
askotarikoetan: maileguak lanabes garrantzitsuak dira, hainbat eta garrantzi-
tsuago zenbat eta beste bidez ezin eskura litekeen informazio gehiago lortu; 
horregatik bilakatu zen pagotxa euskalarientzat (lan poxi batekin bada ere) his-
toria hain ezaguneko latin-erromantzearen laguntza.8 Lat. paceren kide zaha-
rrena bake dela jakiteak eta pake euskararen barneko bilakabide berantarragoa, 
bake eta pake euskal hitzen jatorria zein den finkatzea eta zein aldaera zaha-
rrena… hori guztia interesgarria da, jakina, baina ondorio sakonago eta interes-
garriagoak dakartza euskararen historiarako: 1) T- > D- (ahoskabe- > ahostun-) 
oraindik indarrean zen garai horretan; 2) D – T > T – T bilakabidea (1) baino 
berankorragoa (eta dialektalagoa) da.

Kontuan izanik AEM eta EBZren arteko ezberdintasunak eta EBZren za-
tiketa linguistikoki zehaztu gabe direnez (cf. Lakarra 2014a), bistakoa da ho-
nelako xehetasunen laguntza, anekdotetatik soa pixkat igotzean.

1.2. Aurrekoarekin dator ondokoa: mailegaketaren azterketa (batez ere ge-
ruza zaharrenena) ez da euskarari eta euskalarioi norbaitek ezarri zigorra, bai-
zik eta edozein hizkuntzaren historiaurrea argitzeko bidea (cf. Haas 1969), 
areago dena, munduko hizkuntza askok edo gehienek hortan dute argibide-itu-
rri nagusia, ez baitute, —ezta hurrik eman ere—, euskarak baino lekukotasun 
zaharrago ez aberatsagorik (cf. Campbell 2011, 2013).9

7 Traskek (1998) uste zuen soilik lexikoan eta fonologian zela erdaren eragina, morfologia eta 
sintaxia betiereko garbitasun osoan gorde delarik. Mitxelenak mailegaketatik ateratzeko gehiena ate-
rea zela zeritzon: «Hay, sin duda, más latín y más románico todavía, pero las riquezas ocultas son 
cada vez más escasas y hay que aguzar la vista cada vez más para descubrirlas» (1987c: 479). Ia 
20 urte lehenago are zabalago ari zen gai honetaz, beren-beregi etimologiagintzari lotu saio batean: 
«Están, de un lado, los préstamos, de linaje latino-románico en último término en la inmensa mayoría 
de los casos; queda mucho por aclarar, pero es más bien cuestión de detalle y de precisión. En otras 
palabras, no iremos mucho más lejos del estado actual, salvo por lo que respecta al rigor y a algún 
que otro descubrimiento aislado que todavía pueda hacerse. En la inmensa mayoría de los casos, esto 
convertiría presunciones en certezas, pero las presunciones están ya presentes» (1970: 308).

8 Bitxia da, besteak beste, Villasanteren eta Mujikaren literatur-historietan (toki xelebrea, 
alajaina!) aurki litekeen Inperio Eskuzabalak euskal hiztun gaxoei egindako mesedearen kan-
tua. Beren-beregi haientzako ez den arren, ez zait ahaztekoa iruditzen Mitxelenaren gogoeta: «A 
mí, sin embargo, que nunca creo haber sido extremista ni en un terreno ni en el otro, me resulta 
chocante que un autodeterminista busque un euskara con muy poca autonomía en lo sintáctico y 
prácticamente ninguna en lo léxico.» (1987c: 479).

9 Ikus Lakarra (2012); bertan aurkituko dira zeltaren historian (Jackson 1953), txineraren in-
guruko hizkuntzenean (Sagart & Xu 2001) edo komantxearenean (Casagrande 1954-55) maile-
guek izan duten eta oraindik duten egitekoa. Egunen batean dialektoen arteko mailegaketak ere 
ikertu beharko dira; urruneko paralelo bat aipatzearren, Melanesian (cf. Grace 1990) «hizkuntza 
aberrantetzat» deskribatu direnak ez omen ditugu familia barneko mailegaketek aitzinhizkuntza-
tik jalgi morfemei eragin lege fonetikoekiko salbuespen ugariak baizik.
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1.3. Barne-berreraiketak berezko du kronologia erlatiboa eta baita ge-
ruzak erabiltzea ere: ardo, ardao, ardan-, ardâô eta gainerakoen artean zein 
zahartzat eta zein berriagotzat duen beharko du erabaki eta baita multzotan 
bildu -n- > …> -n eta -V3 > ø pairatu dutenak berba honetaz landa gainerako 
hainbat familiatan ere.10 Beste batzuetan emaitza «nahasiek» eta «garbiek» 
salatzen dute fenomeno bat beste bat baino zaharrago edo berriago dela.

a) solo / soro / zoru… :1) l > r berankorra; 2) errom. s > eusk. s (ez z) 
berankor baina (1) baino lehen.

b) baradizu / paradisu / paraiso… :1) b > p berankor; 2) -u > -o beran-
korrago.

1.4. Barneberreraiketaren jardunean oinarri nagusia alternantzietarik da-
tor:11 x morfemak y aldaketa-legearen bitartez bi alomorfo hartzen ditu, x1 
(lehenagoko x soila) eta x2 (aldaketa-baldintzak betetzean sortua).12 Morfema 
asko ukitzen dituenean aldaerak, geruza zabala sortzen da; gogora, adibidez, 
latineko bokal laburren emaitzak azentudun eta azentugabeko kokaguneetan 
(gazt. puerta/portal, cierre/cerrar, etab.). Lege berankorragoek, analogiek 
edo gainerakoek desitxuratzen ahal dituzte alternantziaren hasierako distri-
buzio eta balioak eta zail bilaka liteke familia bereko kide ziren elementuen 
berreraiketa formala eta funtzionala.

1.5. Euskaraz, adibidez, gatz eta gazi-ren arteko lotura semantikoa eta 
alternantziaren legea edozeinek antzeman lezake, —ez hainbeste hats eta 
haserre-ren artekoa—, eta, gainera, corpus > gorputz13 bezalako mailegu 
gardenak eta *naiza > naiz (baina naizateke eta balitz/lizate) legezko kide 
morfologikoak ditu lagungarri. Zer esan, ordea, hats, hatz (cf. hasi, hazi) 
eta hotz-en aurrean? Azken honi tokatuko litzaiokeen *hozi ‘hoztu’ ez da 
ageri (cf. B otzitu ‘hoztu’), baina, OEHn badira hozi ‘germen que brota de 
un grano’, ‘tallo en las lechugas y otras hortalizas’, ‘pedúnculo que nace en 
la raíz’ eta hozitu ‘germinar, brotar’, ‘endurecerse (las cebollas)’ eta ‘ador-
mecer la dentadura’. Hotz hauekin elkartuaz, batetik lotura formala eta bes-
tetik esanahizko hurbiltasuna aurkitzen ditugu; are gehiago, aurreko biak 
familia berean bilduaz, bihotz ere ez da orain horren bakar (cf. Lakarra 
prestatzen-1).

10 Inoiz geure hizkuntzan datu aski izan ez arren kronologia absolutoetarako, horrelakoak 
2. graduan lor litezke kronologia erlatiboak erromantzeren bateko absolutoekin kateatzean. Cf. 
Chambon & Greub (2002) eta -n- < -h-: egile hauen arabera aldaketa hori dagoeneko V. mende-
rako gertatua zen aitzingaskoieran.

11 Ez dialektoen konparaziotik, hor zehar inoiz esan ohi den bezala; cf. «Internal reconstruc-
tion» (IR) is the exploitation of patterns in the synchronic grammar of a single language or dialect 
to recover information about its prehistory» (Ringe 2003: 245).

12 Hau zuzenean loturik da fonemen eszisio librearearen ezintasunarekin, hots, metodo kon-
paratuaren hatsarre oinarrizkoenarekin (cf. Mitxelena 1963). 

13 Magis > maiz (ez **maitz) Mitxelenak azaldu zuen dagoeneko azentu propioaren faltaz.
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1.6. Kronologia absolutorako laguntza handiena —ez bakarra—, idaz-
kera eta testuek damaigute (cf. Campbell 2000). Pentsatzekoa da forma be-
rria lekukotzen denerako aldaketa gauzatua dela eta, formen eta aldaketen 
lekukotze-hurrenkerak hizkuntzan bertan izan duten hurrenkerari lotuak di-
ratekeela.14 Aldiz, forma berrienak ez lekukotzeak ez dakar hiztunen ahotan, 
ez zirela erabiltzen baieztatzeko segurtasunik. Hori da, esaterako, -n- > -h- 
(>-ø-) aldaketarekin gertatua Erdiaroko dokumentazioan: berandu arte ez da 
islatzen eta ezta gero ere beti, prestigiodun grafia -n-duna baitzen (lat. Asi-
narius > [aseâri] baina <Azenari>).15

1.7. Kronologia absolutoaren aldetik ere berri jakingarririk itxaroteko esku-
biderik bada, baina batez ere kronologia erlatiboarenetik izan genezake esperan-
tza handiena, segurtasun osoz esan baitezakegu agortzetik urruti dela, ia-ia hasi-
berritan, eta ondare zaharrari dagokionez ia hori ere ez; cf. /h/-aren ingurukoa 
Lakarra (2009b) lanean eta Egurtzegiren (2014: eranskina) orokorragoa. Bes-
talde, geruzak eta kronologia ez dira soilik gertakari fonologikoen jabego priba-
tukoak, horien aukerarik eta beharrik morfologia16 edo sintaxian ere baita.17

1.8. Zehaztasun eta zertzelada gutxiagorekin, bada oraindik bide gehiago 
hizkuntzaren historiaurrean geruza haboro isolatzeko. Har dezagun, esate-
rako, hitz-familien gaia: hainbat hizkuntzatan, hitz-familien hedadura eta po-
limorfismoa erabili da delako erro batzuen eta hitz-eraketako prozeduren ain-
tzinatasuna neurtzeko:

14 Ez beti (batez ere corpusak orotara edo alderdiren batean urriak izanik); gogora Etxepare-
ren adarrak eta XVII. mendearen hasierako adar-epaiketa bateko adar-en erabilera, berriena zalan-
tzarik gabe: ‘ikusten ez diren bekoki aldeko gizakien eranskin batzuk’.

15 Grafiaren azterketa zehatza emankorra ez ezik, ezinutzizkoa ere bada aldaketa fonetikoen 
kronologia absolutorako: RS, itxuraz, ez da grafia-egokitasunaren paradigma: ez ditu bokal su-
durkariak markatzen Garibaik bezala (baina honetan Garibai zen salbuespena!) eta ez du hark be-
zala proposamen zehatz bat (<sh>) txistukari apikari afrikatuarentzat (iruzkin berbera); areago 
dena, ohiko <s(s)> nagusiaz landa (2 aberas, 2 aberassoc, 6 esea…) beste hainbat grafia dira 
afrikatu horrentzat: <ts>, <xs>, <csh>, <shs>, <cshsz>: 338 oshoa, 211 Iauxten, 133 ocsho, 455 
vicshzdunic, 263 lotsaga; bazuen, beraz, nola edo hala, soinu ezberdintasuna markatzeako gogoa. 
Alabaina, ez dut inon aipatua ikusi datu jakingarri bat: l/n ondotik <s> dugu salbuespenik gabe, 
eta ez dirudi saiatu zenik —seguruenik beharrik ez zuelako— hor afrikaturik markatzen. Landuc-
cik guztiz bestelako bidetik ondorio berera garamatza: honek <sç> darabil grafia modernoko <tz> 
nahiz <ts>-rentzat baina grafia hori soilik bokalartean ageri da eta ez aztergai dugun kokagunean: 
«esçean asçeco aldea reues de la casa», isçaya ‘boyero’, bederasçi ‘nuebe’ / arç emea ‘ossa’, 
arçaya ‘ouejero’, çorçi ‘ocho’ (apud Mitxelena 1958: 21). Hego-mendebaldean ere afrikazioa 
XVI. mendeaz geroztikoa dugu, beraz (ikus Lakarra 2014b).

16 Lakarra (2011b) lanean markatu legez, ondoko lau sailetan ilunago eta, horrenbestez, 
zaharrago dira (c) eta (d), lehen bietakoak baino: a. gazi, atze, jale; b. harbel, gordin, zaldun; c. 
gogor, zezen, adar; d. lagun, gibel, samur. Bistakoa da batzuen eta besteen artean morfologiazko 
hazkunde moldea aldatu egin dela eta baita hitz-familiena ere. Era honetako irizpideak betidani-
koak ditugu hitz-sailen zahartasuna erabakitzeko.

17 Hondar sintaktiko ahaztu baten («X-ekin Y = X eta Y») adibideetarako eta bere garrantzi-
rako berreraiketa sintaktikoan gehi balada baten jatortasunaren eztabaidan, ikus Lakarra (2008c) 
eta (2008b eta hh) zenbait multzo-aditzez (lehenago Traskek 1977 eta Gómezek 1994 hitz egin 
zuten aditzaren «garai inpertsonalaz»).
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[txineraz] word-families are of particular importance because, more than 
isolated words, word-families, especially well-diversified ones, may be sus-
pected of being ancient in the language (Sagart 1999: 14)

[hausaz] I have tried to show that, with information on well-documented 
sound changes as well as recurrent morphological processes, it is possible 
to show a historical relationship between sets of words (which I have called 
«word families») which, on the face of it, and perhaps for speakers of mod-
ern Hausa, have little or nothing to do with each other. (…). Subsequent 
work in Hausa lexicography, comparative Chadic research, and refinement of 
our knowledge of sound changes have allowed us to identify word families 
in a more systematic, less schematic way. (…) to continue identifying such 
families as a way to probe the deeper elements of the Hausa lexicon and ex-
tend our ability to do more detailed and more reliable comparative Chadic re-
search (Schuh 2013: 13).18

Euskaraz ere ondoko paradigmak familia eta hitz-eraketa prozedura eta 
bilakabide horien zahartasunaz mintzo dira (ikus Lakarra 2011a, etab.):

*dats : lats : adats : aldats : jatsi : arrats
*den : lehen : eden : ezten : eden : arren
*dur : lur : — : (h)andur : iurri : inaurri

1.9. Erro-ereduaren ikerketak ere geruza zaharragoak eta berriagoak be-
reizteko balia ditzakegu, esaterako IE hizkuntzalaritzan enbor atematikoak 
eta tematikoak (Fortson 2004: 78) edo txineraz (Sagart 1999) monosilaboak 
eta bisilaboak bereizten diren antzera; hau beren-beregi aldarrikatu zuen 
Uhlenbeckek (1942: 567)19 baina atarramendu handirik gabe, ondoko iker-

18 Henderson-ek (1976) Asia Ekialdeko hizkuntzetan oinarrituaz erakutsi zuen hizkuntza iso-
latzaile zenbaiten ezker aldean badela lehenagoko morfologia zaharragoaren aztarnarik: khasi 
hizkuntzarentzat «covert or vestigial prefixes» —«overt prefixes» eta «prenominal and preverbal 
particles» direlakoekin batera (481. or.)—, ikusi zituen, «interesgarrienak ikuspuntu historiko eta 
konparatutik» (ibid.) bere hitzetan. Bere lanaren ondoriotzat 23 hitz-sare eman ahal izan zituen, 
hots, 23 hitz familia «with some semantic content in common, which it seems not unreasonable 
to suppose were also formerly linked through morphological processes of which now only fossi-
lized traces remain» (516. or.). Honen arabera, hizkuntza hauetarako hitz soilak berreraiki ordez, 
—txikiak baitira, gainera, horrek dakartzan arrisku ezagunekin—, hitz-familiak berreraiki ohi 
dira, aski zabalak usu.

19 Cf. «(...) je crois déjà rendre service aux études basque[s] en tâchant de ramener les nom-
breux radicaux nominaux et les racines verbales de la langue basque restés sans analyse à quel-
ques types déterminés, qui doivent, selon toute probabilité, être considérées comme pyrénéens 
occidentaux anciens. Je laisse à de plus compétents le soin de confronter les types pyrénéens oc-
cidentaux anciens établis par moi avec des types caucasiens ou autres. Pour le moment, il m’est 
indifférent de savoir si tel élément lexical —mot ou racine— possède ou non une parenté cauca-
sienne plausible. Si pareil élément lexical correspond à un type ancien, il devra passer pour pyré-
néen occidental ancien, sauf la possibilité qu’un élément non originellement pyrénéen occidental 
ancien d’importation ultérieure —mot ou racine— se soit rallié secondairement à un type pyré-
néen occidental ancien. Mais cette question est sans importance pour mes investigations, puisque 
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tzaileek lan hori batez ere bizkaiera eta gainerako dialektoen jatorri ezberdin-
tasunari aurre egiteko aipatu baitute, nahiz bertan garrantzi apala izan gai ho-
rrek. Hara, ondoren Lakarraren (2009b) lanetik hartu lekukotasun gehien di-
tuzten hamar erro-ereduen analisia:20

1. TAULA

E.ered Litez. Lek. %3/2 Et.Ez. %5/3 %5/2 Hond. %8/3 %8/2 Mail. %11/3

CVC 325 152 46,76 70 46,05 21,53 48 31,18 14,76 12 07,89
TVRV: 600 195 32,50 25 13,07 04,33 04 02,05 00,66 95 48,71
TVTV 900 190 21,11 16 08,42 01,77 00 00,00 00,00 80 42,10
aCVC 425 110 25,88 33 30,00 07,76 15 13,63 03,52 16 14,54
TVSV: 600  95 15,85 14 14,73 02,33 03 03,15 00,50 47 49,47
mVCV: 425  94 22,10 12 12,76 02,82 00 00,00 00,00 47 50,00
aCCV 215  82 38,13 12 14,64 05,58 04 04,87 01,85 15 18,30
SVTV: 300  75 25,00 13 17,33 04,33 04 05,33 01,33 28 37,33
SVRV: 200  71 35,50 05 07,04 02,50 01 01,40 00,50 27 38,02
RVTV: 300  69 23,00 09 13,04 03,00 01 01,44 00,03 36 52,17

Labur, eredu bakoitzeko «%8/2» (hondarrak zati izan litezkeenak) eta 
«%11/3» (mailegatuak zati lekukotuak) erkatzen baditugu, halako ispilu-irudia 
aurkitzen dugu: zifra apalak dituenak batean, —eredu bisilabiko guztiek, aCVC 
salbu—, gorak ditu bestean (aCVC eta aCCV lekat, bisilabo guztiek) eta alde-
rantziz. Honenbestez, nabarmena da eredu bisilaboen berritasuna, eta beharbada 
aCVC-ri antzinatasun handixeagoa aitortzea ikertu beharko genuke.21

1.10. Kurylowicz-ek gramatikalizazioa «morfema lexiko izatetik gra-
matikal izatera edo gramatikala denean gramatikalago bihurtzea» definitzen 
du (cf. Heine 2003; Heine & Kuteva 2002; Joseph 2001). Bistakoa da hor fe-

je recherche non pas des étymologies, mais des types. Des éléments d’origine étrangére secondai-
rement assimilés à d’anciens types indigènes contribuent, eux aussi à affirmer l’existence de ty-
pes anciens» (Uhlenbeck 1942: 567 [Etzanak neureak dira, JAL]).

Ezin da ahaztu, orobat, egileak ideia bitxiak zituela hizkuntzen poligenesiaz eta, bidenabar, 
Boasek, Schuchardtek edo Tovarrek bezalatsu (cf. Lakarra 2003).

20 Beren esangura urriagatik, alde batera utzi ditugu litezkeenei buruz %10 lekukotasu-
netara iristen ez direnak. Legenda: E.ered. = «erro eredua», Litez. = «Izan litezkeen erroak», 
Et.Ez. = «Etimologia ezezagunekoak», Hond. = «Hondarrak (iragazki geografikoak eta fonologi-
koak gainditzen dituzten etimologia ezezagunekoak)», Mail. = «Maileguak».

21 Aurreko lanetan gogoratu bezala, kontuan izan bedi «etimologia ezezagun» sailetik (eta, 
beraz, «hondar» izatetik) astiro-astiro «mailegu» edo «eratorri-konposatu» izatera igaro ohi direla 
bisilaboak eta, horrenbestez, beren erro-ereduei lehenago aitortu zahartasun urria are exkaxtenago 
doakiela. Monosilaboetan, aldiz, nekez gertatzen da horrelakorik eta, gainera, benetako hondarrak 
taulan agertu halako bi edo dirateke euskara historikoan lekukotutako erroak hartu beharrean be-
rreraiketa estandarraren bitartez erdietsi guztiak (-bel, -thor-, -khar-, -bil-, -dun-, etab.) hartuko 
bagenitu.
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nomeno honekin lotu ohi den direkzionalitatearen arazoa (baina cf. Haspel-
math 2004) eta jakinak dira, orobat, prozesuak berarekin dakartzan funtzio 
gehiketa eta fonetikazko zein semantikazko urritzea. Hara, esaterako, era-
kusle > artikuluena (ikus Manterola prestatzen) edo ahal-en zenbait bilaka-
bide: ‘ALag’ (etorri ahal da) → ‘oxala’ (hilko ahal da) → ‘baiezko/ezezko 
galdera marka’ (al/ø).

Azken urteotan gramatikalizazio fenomeno bakarra ala beste zenbait bi-
lakabide ezagunen ondorio edo epifenomeno den eztabaidatu da; badirudi 
gehienak bigarren hurbilketaren aldeko direla (cf. Campbell 2013). Halere, 
Josephek (2001: «Is there such a thing as «grammaticalization»?») eta beste 
askok aitortu bezala, gramatikalizazioaren azterketa oso emankorra izan da 
hizkuntza aldaketa ulertzeko eta are berreraiketarako lanabes gisa; horregatik 
euskalaritzan ere eman izan zaion baino arreta gehiago merezi bide du:

During the past two decades, the revived interest in grammaticaliza-
tion phenomena has firmly established itself as one of the most flourish-
ing branches of historical linguistics (...) it would seem that grammaticali-
zation ‘theory’ provides the principal framework to account for the origin 
of and changes within grammar and hence a forceful tool for reconstruction 
(Fischer, Norde & Perridon 2004: 1).

Beharbada, mesederik handiena izan litezkeen berreraiketa aukerak mu-
gatuaz egin dezake,22 batez ere direkzionalitatearen bidez gidatuaz bilaka-
bidearen azterketan. Baina, urrutiago ere jo dezake eta aldaketa kate batean 
katebegi batetik beste(e)tara diren jauzi onargarriak23 markatu eta prozesu 
osoaren barnean alomorfo bakoitza nontsu den ere erakuts diezaguke.24 Har 

22 Eta baita kanpoko paraleloak gogoratuaz analisi berriak ekarriaz ere, are gehiago euska-
razko datu askoren azterketan hasikinetan garelarik. Inoiz «l’embarras du choix» delakoaren au-
rrean ere jar gaitzake baina, arriskuak arrisku, asko da hurbilketa honek emateko duena (ikus La-
karra 2013b).

23 Esaterako, ez da onargarri etxe-ra → e-ra-bil-i (atzizki → aurrizki) inoiz esan izan den be-
zala eta bai i-ron > e-ra-CVC (ALag → Aurr). Dakigunez, -ra atzizki bizia da «deklinabidean» 
eta aspaldi fosildutako aurrizkia aditzean. Hara iruzkin asko behar ez duen «Change of an affix 
from suffix to prefix in an SOV language. This change does not seem attested and will not be dis-
cussed» (Jacques 2013: 191). Bestalde, SIT [*dar] > ASP EZBURUTUA / LOKATIBOA kate 
zabal ezaguna da, baina ez SIT > KAUSATIBOA; horrenbestez, euskarazko ra- eta -ra horien 
hoskidetasuna halabehar hutsa da eta ra- KAUSATIBOA beste nolabait azaldu beharra dugu (cf. 
Lakarra 2013b).

24 Gramatikalizazioak, etimologiagintza osoa konpontzeko gai izan ez arren, direkzionali-
tateagatik, batetik, eta nolabaiteko holismoagatik, bestetik, artean ez bezalako aitzinamenduak 
ekar ditzake aldaketa semantikoaren ezagutzan, non eta hizkuntzaren muin den gramatikarenean: 
erakusle > artikulu, aditz nagusi > laguntzaile, aspektu > denbora… dugularik gainerako hizkun-
tzetan, dator edo dakar-en da- aspektua ala denbora genuen erabakitzea ez da zailegi, batez ere 
fonologia (**d- > l- falta) eta testuen irizpideek ere Trasken alde (ASP) eta De Rijken kontra 
(DENB) argiro mintzo direnean (cf. Lakarra 2006a). Orobat, Kaledonia Berriko gure antipodeta-
koetarik hasi (cf. Lichtenberk 1985) eta hainbat hizkuntzatan izanik aditzetako nahiz izen sintag-
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ditzagun lotsati, goseti, beldurti eta gisa bereko adjektiboak; -ti atzizki ho-
rrek badu -di alomorfo bat Euskal Herri osoan, nahiz enbor gutxi batzuei 
loturik: handi, hordi, geldi. Hondarren irizpideagatik ere («fase sparita») 
azkenok lehen hirurak baino zaharragotzat jo beharko genituzke; haatik, Mi-
txelena-Trask legea25 ere (-DV/-TV/-V alomorfoetarik lehena da zaharrena) 
gure alde dugu -de/-te/-e pluraletan edo -gi/-ki partizipioetan bezala, dema-
gun; beraz, *din ‘TO COME’-tik dator (cf. jin / dadin, etab.), kontinente ez-
berdinetako beste hainbat hizkuntzatan bezala (ik. Lakarra 2013b eta hango 
bibliografia) adjektiboak sortzeko lanabesik ezagunenetarik dugu.26

2. Saratsola

2.1. Begitandu zait omenduaren deitura bera aski den adina dugula, zer-
bait gogoetatzeko aitzineuskaren27 geruzez. Gaiari lotuaz, Saratsola < sa-
rats + ol(h)a denek onartuko bide dute. Bertsolariek ohi nola, atzekoz aurrera 
hasiko gara, olha-tik, alegia. Bidenabar, hemen (bestelako erreibindikaziorik 
gabe) olha horrela idatziko dugu arrazoi nagusi batengatik: /h/aren balio etimo-
logikoa ezarria da (cf. Lakarra 2009a, 2009c, 2010 eta argitaratzear)28 eta, be-
raz, hots hori daramaten morfemen azalpen diakroniko egokirako ezin ahantz 
edo ezkuta ditzakegu, ezta olha-rena ere. Horrenbestez, oztopo erantsi bat ge-
nuke, horrelakoren beharrik bagenu, lat. aula > olha bilakabidea onartzeko, 
Aita Lhandek sinatu hiztegian proposatu bezala, nahiz aurretiaz ere, azalpen 
horrek egiantz exkaxa zuen Laudiok edo gauzak (cf. gazt. Llodio, cosa) beren 
bokalismo latindarra gorde dutelarik (ikus, adibidez, Mitxelena 1974).

mako datibo marka eta are datiboko aditz laguntzailea edo «datibo etikoa», (GIVE : eusk. *nin) 
indazu eta gainerakoak azaltzeko merezi ote du euskaraz *nin horretatik ala jin edo egin-etik 
abiatu behar dugun eztabaidatzea? Are gutxiago beren gramatikalizazio-sareak hain ezberdinak 
izanik (cf. Heine & Kuteva 2002); fonetikak, gainera, *n-ren alde egiten duelarik: -n hori [indazu, 
dinden, etab.] ezin da C2 izan CVC erroan; cf. *edun → du-gu (ez **dun-gu), eroan → daroa-zu 
(ez **daroan-zu), etab. (cf. Lakarra 2006b, 2013b).

25 Lakarra (2013b)-n Trasken izen hutsa eman banion ere, zuzenago dirudi Mitxelenarenare-
kin lotua agertzea lan horretan bertan eman FHVko pasarteek adierazi bezala.

26 Bidenabar, Lakarra (2013b) lanean eman nuen (Dimmendaal 2011tik hartua) euskaraz 
zenbait animali-izenetan (ardi, ahardi, idi, zaldi) hain markagarri den TO COME-ren eratorri ho-
nen Afrikako paraleloren bat. Beste adibide bat: euskaraz hiru -ga izan ditugu noizbait: erg. sing., 
nom.-erg. pl. eta lokatibokoa. Zein ote zaharrena? Bistan da honetan fonetika eta tipologia (LOC 
→ ERG, LOC → PL) bat datozela eta PL → ERG edo ERG → PL aurkitzen ez dugun bitartean 
LOC-etik abiatutako bi gramatikalizazio ezberdin —nahiz aski hedatu— ikusi beharko ditugula.

27 Bat baino gehiago dira eta, izatez, lehentxeago aipatu EBZ ere haietarik dugu.
28 Badaezpada ere, /h/-az ari naiz, soil-soilik, ez zenbait leherkariren aldaera hasperendunez; 

orobat, fonema honen balio etimologikoa aitortzeak ez dakar (gehienetan juxtu alderantziz) eus-
kara historikoan h dugun kasu guztietan AE-n *h genuenik, baizik eta —noizbait azaldu beharko 
diren salbuespen bakoitzean urriagoak salbu—, hotsen baten (*h tarteko) jarraipen direla (cf. 
Janhunen 2007 uralikorako eta orokorrean).
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2.2. Esanahiari dagokionez, Apellidosen (Mitxelena 1973:s.u.) bi olha 
ditugu «1. ‘Ferrería’ en ronc. (ôla) y sul. significa ‘cabaña’», erantsiaz Eus-
kal Herri osoan artzai-ekonomiako hau litzatekeela beharbada zaharrena; 2.a 
«suf. derivativo local» deitua (Azkue). Bigarren honetan, gehitzen du, «Sería 
naturalmente inútil en la gran mayoría de los casos tratar de determinar si 
-ola tenía un valor preciso de ‘cabaña’ o ‘ferrería’ o un sentido vago de lu-
gar». OEHek «1. Ferrería» eta «2. Cabaña, tienda de campaña» dakartza, gai-
nerakoak (3. «caseta de aduana», 4. «celda», 5. «sitio donde vivir», 6. «edifi-
cio») adierarik zaharrena bilatzeko orduan garbiro baztergarriak direlarik.

Izango dugu aurrekoa zehaztu eta atzerago jotzeko aukerarik; horretarako 
gogoan izan bedi Mendigatxaren lekukotasuna: «Gâzta egiten da ôletan; ôla da 
kabaña eta xaxgu urteoro egiten deina» ([etzana nirea, J.A.L.], apud OEH s.u.).

2.3. FHVn —bokal arteko l > r faltaz ari delarik (§16.9)—, alha, ilhe 
eta olho (alhaba, alu, ilhun eta olha 1957: §15-n), ondare zaharrekotzat ditu 
egileak («fondo antiguo de la lengua»). Modu orokor batean hitzeginez, or-
dea, VC(h)V egiturek euskararen garai historiko zaharrenetakoak eta AEko 
geruzak izateko aukera urria dute eta Mitxelenak iruzkinduetarik, beharbada, 
ilhun da mailegu ez den bakarra (cf. Lakarra argitaratzear). Hara duela urte 
batzuk egindako lehen hurbilketa baten emaitzak:

2. TAULA

E.ered Litez. Lek. %3/2 Et.Ez. %5/3 %5/2 Hond. %8/3 %8/2 Mail. %11/3

CVC 325 152 46,76 70 46,05 21,53 48 31,18 14,76 12 07,89
TVTV 900 190 21,11 16 08,42 01,77 00 00,00 00,00 80 42,10
aCCV 215  82 38,13 12 14,64 05,58 04 04,87 01,85 15 18,30
aCV:  85  64 75,29 04 06,66 04,70 02 03.12 02,35 14 21,87
uCV:  85  44 51,75 05 11,36 05,83 02 04,54 02,35 07 15,90
uCCV 215  45 20,93 06 13,33 02,78 00 00,00 00,00 07 17,77
oCCV: 215  39 18,13 08 20,53 03,72 06 15,37 02,79 10 25,63
oCV:  85  29 34,11 07 24,13 08,23 06 20,68 07,05 07 24,13

Lakarra (2009b) eta enparatukoetan diren iruzkinetan ez luzatzeko, 
esan dezagun bokalez hasi eta bokalez amaitzen diren hitzek hondar (h.d., 
etimologia ezezaguneko eta iragazki geografiko eta fonologikoak gain-
ditzen dituzten) gutxi eta mailegu dexente dutela, nahiz lehendabizikoan 
TVTV-k baino gehiago eta bigarrenean honek baino gutxiago, oso urruti 
CVC-tik batean eta bestean. Orain analisi hori berrikustean, etimologia 
ezezaguneko taldetik (eta, beraz, hondarretatik) hainbat erori eta mailegue-
tan (adib. alu < lat. aluu ’ventre ou plutôt cavité intestinale (de l’homme 
et des animaux)’ eta ‘uteroa’ ere [Ernout-Meillet, s.u.]) eta eratorri-konpo-
satuetan kokatzen dira (etse, otso, atso, gutxienez). Lehenago hondarren 
kopuruak urriak zirelarik, oraingoak are urriago eta, beraz, egitura hauen 
zahartasun-aukerak beste hainbeste.
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2.4. Gauzak horrela, forma kanonikoan oinarritutako edozein azterketa-
tan bezala, delako erro egitura horrekin bat ez datozenentzat (oro har, forma 
kanonikoa baino handiago diren morfementzat) bi analisi-bide ditugu: edo 
eratorri-konposatuak dira edo maileguak (cf. Mitxelena 1963). Eratorri-kon-
posatua izateko ez da ikusten nola bana genezakeen hondarrik utzi gabe eta 
aldaketa ad hoc-ak saihestuaz, zati ezagun txikiagoetan; horrenbestez, oso 
egiantzekoa da mailegaketa-bidea urratu beharra.

2.5. Lakarra (2014b) lanean erakutsi dugu alha (< halà), elhe (< helè), 
ilho(ba) (< hilòu), olhe (< hole), olho (< houlhóu), unhatu (< hoùne), unhil (< 
hounil), orhoitu (< horehèyt) eta beste dozenaren bat hitz gaskoiko hVRV- ba-
tetik (R = edozein ozen) VRhV- batera igaro dela euskaraz. Olha-ri ere antzeko 
azalpena komeni zaio, bai formaz, bai edukiz: cf. gaskoizko «hoelhà: sm. Feui-
llage, les feuilles»; «hoelhà: v. Feuiller, placer, poser des feuilles» (Palay 1991, 
s.u.) eta urrutixeago berebiziko interesa duen frantses zaharreko foillie ‘cabane 
de feuillages’ (Rey 2006, s.u. feuille). Nabarmena da «eraikuntza arina», harri 
eta oholik gabekoa zela hasiera batean (cf. §2.2ko Mendigatxaren lekukotasun 
argia Erronkariko arestiko usadioaz), erromantzeko kideek iradoki bezala.29

2.6. Saratsola, beraz, ‘saratsez egindako mendiko aterpe arina’ genuen 
(olha-ren adierarik zaharrenetakoa, bidenabar), Egurrolha egurrez egindakoa 
dugun bezala eta Harriolha (beranduago) harriz egina; burdinola, aldiz, ez 
da ‘burdinaz egindakoa’ baizik eta ‘burdina egitekoa’ eta beste haiek baino 
berriagotzat jo behar dugu nahita nahiez.

2.7. Formari doakionez, Saratsola isats, sinets…, solas, sasoi,… bezala 
dugu eta, batez ere, sa(i)hets–en pare-pareko (< *sa-her-tz, -i-  erantsiarekin 
aihotz edo oihu-n bezala; ikus Lakarra 2009a, argitaratzear); hots, erro bisilabi-
koetako kontsonante homorganikoen aurkako hatsarriaren adibide. Dakigunez, 
hatsarri bera daukagu dardarkarietan ere, baina kontrara gauzatua, disimila-
zioaren bitartez, ez asimilazio absolutoaz: eruR > eluR / eduR, beraR > bedaR, 
belaR … Izatez, erregela hau silaba/erro barruan hasi bide zen (zotz, sats) eta 
gero hedatu bisilaboetara, erro monosilaboak bisilaboetara igaro zirenean, bi-
dean (t)s – (t)z zein (t)z – (t)s kontsonante homorganikoak (t)s - (t)s bilakatu zi-
renean; cf. Etx. çinhexi > sinhetsi, Beraz, *s - ts, *s - tz edo *z - ts izan zitekeen 
(cf. FHV §14.3, Lakarra 2011a).30

29 Ez dut aipatu gabe utzi nahi erronkarieraz ôla-k duen bokal sudurkaritasuna; ez du, ordea, 
horretan laguntzen zubererak eta ez honek eta ez BN-ak ez dute ohiko on > un bokal igoerarik; 
horrenbestez, ez zait batere segurua iruditzen datu horretatik barneko silabaren batean -n- > ø be-
rreraiki litekeenik, âria edo âr-ekin gertatu legez.

30 Erregela honek Erdiaro akabuan eta Euskara Arkaikoaren garaian ere bizirik zirauen eta, 
hortaz, erroen bisilabikotasunerako bilakabidearekin lotua delarik, azken honek ere beranko-
rra dirudi, hots, AEM eta are EBZ baino beranduagoko. Erro-ereduen azterketan ere (cf. Lakarra 
2003, prestatzen-2 eta hemen §2.3) ezaguna da zeinen bisilabo etimologiagabe gutxi ditugun (are 
iragazki gisa dialekto modernoak oinarritzat harturik), oso bestela eta urruti CVC-rekin gertatzen 
denetik.
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2.8. Sarats-en azterketan gorago jotzeko egoki dirudi sabel, sa(i)hets, 
samur eta samin31 bezalako CVCVC egiturekin erkatzea; hauetan CV aurriz-
kia eta CVC erroak isolatu dira: cf., hurrenez hurren, gibel, orbel, etab.; la-
bur, urri (< *bur-i ?); min, etab. Itxuraz, sa- horrek badu ‘barne’ esanahi bat 
batetik eta, bestetik, badirudi hurbilagoko garaietako hizkuntzan adjektibo-
tzat joko genituzkeela CVC gehienak edo CVCVC eratorriak eurak.32

Orain artekoa gogoan, *sa-latz-era iristen gara (eta baita *sa-her-tz-era 
ere sa(i)hets kidean) bi zatiek betetzen dituztelarik gainerako sa-CVC lagu-
nek betetzen dituzten propietateak. Analisi berri honekin, Erro Monosilabi-
koaren Teoriak (Lakarra 1995 eta hh) erakusten du baduela oraindik gaitasu-
nik, bai lexikorik zaharrena aztertzeko eta baita historiaurreko gramatikaren 
zantzuak berreskuratzeko ere.

2.9. 1995-2000 urteko lanetan erreduplikazioa bai baina aurrizkiak 
ez genituen aipatzen AEren hitz-eraketarako lanabes gisa (cf. Gorrochate-
gui & Lakarra 1996 2001); ondokoetan, ikusirik CVC-tik abiatu eta -C > ø 
sistematikoa ezin onar genezakeela Erdiarora arte edo, sa-, la-, gi- eta bes-
teren autonomia falta eta are benetako erroei dagozkien tasunak peitu zi-
tuztela, ondorioztatu genuen ez erro-bikoteen (beraz, konposaketaren) bai-
zik eta aurrizkien (deribazioaren) aurrean ginela; horrek berarekin zekarren 
AEZaren tipologiazko irudian aldaketa larria (cf. Lakarra 2005, 2006a eta 
hh).

2.10. Aurrizkiak eta erreduplikazioa oso zaharrak dira, noski, eta biak 
AEZekotzat jo izan ditugu aurreko hainbat lanetan (cf. Lakarra 2011a, adi-
bidez). Esaterako, gogor, odol, ahal edo zezen baditugu (gor, *dol, *nal eta 
*zen erroetarik, hurrenez hurren) baina ez **lulur (> **lurur), **lalar (**la-
rar) edo **lalan (> **laran), lur, lar eta lan erroetarik.

Mitxelenak AEren bere berreraiketa-sistema (= AEM) baino lehenagoko-
tzat zuen *d- > l- aldaketa33 gogoan hartuaz izan genezake honen azalpena: 
ez dugu lV1lV1C (> lV1rV1C) formarik l- sortzeko *d- > l- gertatu baino lehen 
erreduplikazioa agortua zelako hitzberrien eraketa bide gisa.

Maileguetan ere ez da erreduplikaziorik gertatzen, ezta zaharrene-
tan ere —bake → **babake, meza → **memeza, liburu → **liliburu, 

31 Beharbada baita sagar [< *sa-gor, cf. hazkar < hazkor] eta sakon ere. Alabaina, *kon 
CVC ez da isolaturik, dakidanez, hitz honetatik kanpo (*gon ote?) eta hortaz triangulazio etimo-
logikoa ez da asetzen; cf. Zorc (2001) eta Lakarra (2003).

32 Ricardo Gómezek gogoratzen didanez, honek adjektibo-kategoriaren sorrerarako badu in-
teresik; alde horretatik jakingarria iruditzen zait Dixonen (1977) adjektibo eskalan goiko parte-
koak direla, koloreak bederen.

33 Nik dakidala ez zuen hori inoiz esplizitatu baina bai 1957-n (§6) eta baita FHVn diosku, 
batetik, soilik orainaldiko adizkiak direla d- batez hasten direnak, eta bigarrenean (§12.19, aka-
buan), -doi (>-dui/-di) atzizkiaren eta lohi-ren arteko lotura markatu ondoren, «la admisión de 
este cambio con carácter regular permitiría comprender cuál ha sido el destino moderno de la an-
tigua oclusiva apical lene en posición inicial» dio. 
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gauza → **gagauza, etab.— eta, beraz, euskara eta latina kontaktuan sartu 
baino lehen34 AEren gramatika ezaugarri hau agortua zen.

Orobat, sa-bel, sa-mur, sa-min, gi-bel, gi-har, gi-zen eta la-bur, la-bar, 
la-bain analisatzea zilegi da baina ez dugu (oinarri mailegatuekin) horien pa-
reko izan zitezkeen **sa-berde, **la-gris edo **gi-busti-rik, demagun; hor-
taz, aurrizkiak ere ez ziren hedatzen dagoeneko erro eta familia berrietara 
euskara eta latinaren kontaktua hasi orduko (ikus 42 oharra).35

2.11. Direlako bi fenomeno hauen kronologiaz bistako «mailegaketa la-
tindarra hasi baino lehen agortuak ziren» baino gehiago ere baiezta genezake, 
beharbada. Horretarako, *dVC, *nVC, *zVC edo *gVC erro-ereduetako erre-
duplikazio adibideak izan arren, *lVC-renik36 ez dugula kontuan izanik, ger-
takari hau *d- > l- aldaketa fonetikoarekin lotzea bide dugu azalpen egokiena. 
Hots, *dVC ereduaren erreduplikazioa bizirik zeneko adibideak ditugu baina ez 
*lVC-renak, *d- > l- jazo gabe zelako erreduplikazio-sistema agortu zenean: 
beraz, bilakabideok 1) erreduplikazioa galdu, 2) *d- > l- hurrenkeran ditugu.37

Gorago (cf. sarats) sa- aurrizkia *d- > l- ondoren ere bizirik zela propo-
satu dugularik, erreduplikazioaren galera aurrizki(ar)ena baino zaharragoa 
dela ondorioztatu behar genuke, *d- > l- tartean kokatzen denez. Honenbes-

34 Are zeltarekin ere, nahiz honen mailegu zuzen gutxi diren oso; cf. Mitxelena (1964: 
5. atala) eta Gorrochategui (1987). Ez dakit zeltatik hartutako hainbat geruza direla baieztatzeko 
zertan oinarritzen den Koch (2013), ez bada Forni (2013) eta aldizkariaren argitaratzaileari kontso-
lamenduren bat bilatzea. Ikus Gorrochategui & Lakarra (2013) Forniren proposamen bitxiez; leku 
horretan bertan badira erkaketa IEren aldetik begiratuaz astinaldi erantsia ematen diotenak ere.

35 Gero ere (cf. Lakarra 1997), ondare zaharreko zenbait atzizki (-tasun, demagun) soilik 
erro ez-mailegatuekin konbina zitekeen (eta orobat, alderantziz, -zio eta beste hainbat soilik oina-
rri mailegatuekin). Ikus orain Euskara Arkaikoaren lexikoaz orokorrean eta eratorpenaren ingu-
ruko antzeko gaiez Blanco (2014).

36 Egia da *TVC asko ere ez dugula, ustez, baina badira akats eta (k)okots eta baita, agian, 
atal ere, ate-rekin zerukusirik ez badu, bederen; Corominasek (s.u. tallo) talo-rekin lotu arren, 
Agud eta Tovarrek dakartzaten atal guztiak, beharbada, atari-tik (→ atal, cf. abere → abel) sor 
zitezkeen.

37 Inoiz «Martineten lege» izendatu izan den *Th- > h/ø kokatzeak ere eman diezaguke la-
guntzarik euskal morfologia zaharraren diakronian. Dakigunez, aditzik zaharrenek (egin, ikusi, 
josi…) *e- (> e-, i-, j-) hartzen dute CVC-ren (eta inoiz beste [-da-, -ra-, -dara-] aurrizkiren 
baten) aurretik [cf. Lakarra 2008a], baina berriagoek ez dute horrelakorik: saldu, haritu, gazi. 
C1-eko herskariak begiratuaz, ekharri, ikhusi, ethorri (eta are jakhin) dugu, baina ez **eharri, 
**ihusi edo **ehorri nahiz **jahin; alegia, noizbait *Th > h izan bada, —eta baldin T > Th-ren 
ondorio ez badira hemen AE-kotzat jotzen diren Th horiek—, erregela hau baino lehen agortua 
zen aditzak sortzeko sistema zaharra, geroztik ez baita *e- aurrizkien bitartez enbor berririk sortu. 
Bidenabar, Lakarra (2014a)-n eman uste dut datu esanguratsurik erakusleetan AE-rako belare 
bortitzik ez berreraikitzeko: Erronkari (eta Zaraitzu-Aezkoetako nahiz HGN zati bateko) gau/
kau…gori/kori…, etab. ustez zaharretarik ez da bat ere Ros erronkariarrak Etxart zuberotarrari 
1616-17an bidali gutunetako dozenaka adibideetan eta, beraz, geroztiko berrikuntza oso moder-
notzat hartu behar, ez ikaragarrizko arkaismotzat. Aipatu lanean egin gogoetei erants bekie 3. gra-
duko gura/kura-ko belarearekikoa: hor ere arkaikotzat hartuko har- (nahiz gar-/kar-) zaharragoa-
ren garapen argiak izanik? 

0 Omenaldi Sarasola.indd   4320 Omenaldi Sarasola.indd   432 27/1/15   08:28:3827/1/15   08:28:38



 SARATSOLA ETA (AITZIN)EUSKAR(AR)EN GERUZAK 433

tez, erreduplikazioa soilik AEZeko ezaugarria genuke eta aurrizkiak, aldiz, 
bai AEZ eta baita AEMkoak ere, partez bederen. Gainera, gertakari honek 
lagun lezake *d- > l- baino are apostu bortitzagoa egiten, «AEZ **l-», hots, 
soinu hau ez zela silaba, erro eta hitz hasieran, baizik eta soilik amaieran (cf. 
*bel, *dol, hil, *nol, etab.).38

2.12. Goazen aitzina. Latz < *datz dugu; horren oso hurbileko kide 
formala da *dats, ezagutzen dugun familia lexiko zabalenetarik duena 
(ikus §1.8): alegia, forma biluzia (lats) / erreduplikazioa (adats) / konposa-
tuaren 2. zatia (aldats) / aditz erroa (*e-dats-i) / kausatiboa (eratsi, eraatsi 
< *e-ra-dats-i) / aplikatiboa + kausatiboa (*e-da-ra-dats-i) hurrenez hurren. 
Sabel-enak ez du hainbeste lehiatila betetzen (beltz oinarria gehi atzizkia eta 
ubel konposatuaren 2. osagaia soilik) eta *duz erroak forma soila (luze) eta 
aditz soila (*e-dutz-i), etab. Ikus litekeenez, familia lexikoetan hitzak bata-
bestearekin zangalatrauan dira eta elkarri eusten diote berreraiketan berebi-
ziko laguntza emanaz (ikus §1.8).

2.13. Bada sarats-en egituran (*sa-latz-enean, hobe) aparteko ikasgai-
rik oraindik: aurreko ahapaldietan eman etimologia zuzena bada eta *datz 
erro zaharraren latz alomorfo modernoaren eratorria bada, *d- > l- aldaketa 
aurrizkia erroari erantsi baino lehen jazo da, bestela **sadats izango baike-
nuen.39 Alegia, aurrizkiak ez ezik preposizio batzuk ere bizirik ziren AEMan, 
erreduplikazioarekin ikusiaren kontrara; hortaz erreduplikazioa aurrizkiak 
(eta preposizioak) baino lehen fosildua zen.

2.14. Aurreko ondorio honen alde ekar genezake duela zenbait urte (La-
karra 2006b) erakutsia: euskararen historiaurrean ez da soilik ordezkatu ez-
kerreko morfologia eskubikoaren bitartez, bata higatuaz eta bestea garatuaz 
(cf. Trask 1977ko lan bikaina): zenbait aurrizki zahar eurak dira aldatu hitz 
modernoagoen eskubitara. *Gi-, za-, *la-, *le- hurrenez hurren *-gi, -za, 
*-la, *-le bihurtu dira (ez *sa- → -sa, ordea), ezinbestean AEMan edo beran-
duago, ez AEZan, l- horien arabera. Honelako fenomenoak somalian, munda 
hizkuntzetan, edo Australiakoetan aurkitu izan dira, gutxienez (cf. aipatu la-
nean emandako bibliografia), eta gertakari hau azaltzeko modurik erraxena 
ere aurreko atalekoaren bidetik doa: migrazioak baino lehen ez aurrizki itsa-
tsi baizik eta preposizio aske izatea.

3. Amaitzeko

Euskarak (zorigaitzez), ahaide ezagunik ez du eta, biderik ohikoena, 
(hizkuntzen arteko erkaketa), bere historia egiteko antzu eta agorra dugu. 

38 Hau lotua da, jakina, §2.14.ean aipatu la- → -la eta le- → -le migrazioarekin eta horren 
data erlatiboki berantiarrarekin.

39 VlV > VrV AEM eta akitaniera baino geroagokoa da dakigunez (cf. Guiter 1989), baita 
EBZ baino ere Mitxelenak (1981) eman kronologiari —V-VI. mendeak— lotzen bagatzaizko.
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Gertakari honek ez du ezinezko bilakatzen historiaz jardutea inoiz esan izan 
den bezala, baina bai eskatzen du gainerako hurbilketak ahalik eta gehien 
lantzea eta fintzea. Hurbilketa hauetarik edozein hizkuntzatan emankorrena 
lirudikeen barneberreraiketa atzeratua izan da euskalaritzan, bai horretarako 
beharrezko zen filologia aurrelana ez delako garatu berandu arte eta baita 
barneberreraiketak oinarri duen teoria linguistikoaren aitzinamendua ere oso 
mugatua izan delako gure artean.40

Alabaina, badira dagoeneko finkatutzat eman ditzakegun historiau-
rreko zenbait ezaugarri (erreduplikazioa, aurrizkiak) eta aldaketa (*d- > l-, 
T- > D-, -n- > -h-, *h2/*h3 > h1, aurrizki → atzizki…) eta horiek hurrenkera 
erlatiboan jar ditzakegu, honela hizkuntzaren geruzak argituaz eta kronologia 
zehaztuaz joateko.41 Forma kanonikoaren azterketak, hitz-familienak eta gra-
matikalizazioarenak ere lagun gaitzakete egiteko honetan, eta omenduaren 
deituraren azterketa baliatu nahi izan dut horren bitartez adibide xume bat 
eskuratzeko.42

Aipamenak

Agud, M. & A. Tovar. 1987-1995. Materiales para un diccionario etimológico vasco 
(A-orloi). ASJUren Gehigarriak. Donostia: 7 lib.

Arbelaiz, J.J. 1978, Las etimologías vascas en la obra de L. Michelena. Tolosa: Kar-
daberatz.

Baldi, Ph. (arg.). 1990. Linguistic change and reconstruction methodology. Berlin/
New York: Mouton de Gruyter.

Benveniste, É. 1935. Origines de la formation des noms en indo-européen. Paris: 
Maisonneuve.

Benveniste, É. 1969. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. I. Économie, 
parenté, societé; II. Pouvoir, droit, religion. Paris: Les Éditions de Minuit.

Blanco, E. 2014. Euskal lexikoaren azterketarako: ikerketak Euskara Arkaikoan. 
Master amaierako lana, UPV/EHU.

40 Mitxelena (1981)-eko ikuspegi aldaketaren oinarri eta ondorio linguistikoak ez dira ze-
haztu (cf. Lakarra 2014a). Ez da hutsune bakarra kronologian eta periodizazioan. Honi dagokio-
nez, ikus Mounole & Lakarra (argitaratzear) non (Euskara Arkaikoa «1545-1600» datatu beha-
rean, «1400-1600» egiten den irizpide linguistikoetan oinarrituaz). 

41 Bestelako aitzinamendurik ere izan lezake, ez dakit irabazi ala kalte erantsi gisa: Laka-
rra (2013c)-n gogoratu bezala, eusk. adin : ib. ADIN erkaketa ezerezean gelditzen da Mitxelenak 
1.koa *har-din-etik azaltzean, *hardin > adin-eko aldaketak (*-r > -h, *h…h > ø…h, *hC > øC) 
AE ondokoak izanik inolako eusk.-ib. batasun baino geroagokoak baitira. Lan horretan eta 
(2010)-en eman nituen antzeko eragozpen kronologiko gehiago delako erkaketa horien aurka.

42 §2.10-en aipatu *lVC-ren erreduplikazio faltaz (**lalan, **lalar, **lulur, etab.), jakinga-
rria iruditzen zait laratz (hainbat aldaera ditu OEH-ren arabera) dela itxurarik hoberena duena, 
*latz > *lalatz > laratz bilakabide baten bidez. Alabaina, bi akats ditu uste honek, larriak biak 
ere: 1) ez da erraz latz eta laratz-en arteko lotura semantikoa antzematen eta 2) Schuchardtek le-
hen eta Corominasek gero (apud Agud & Tovar, s.u.) lares-ekin lotu zuten (cf. gazt. lar, llar), se-
mantikoki nahiz formalki askozaz egokiago.

0 Omenaldi Sarasola.indd   4340 Omenaldi Sarasola.indd   434 27/1/15   08:28:3827/1/15   08:28:38



 SARATSOLA ETA (AITZIN)EUSKAR(AR)EN GERUZAK 435

Campbell, L. 2000. «Time perspective in linguistics». In C. Renfrew, A. McMa-
hon & L. Trask (arg.), Time depth in historical linguistics. 2 lib. Cambridge: The 
McDonald Institute. 3-31.

Campbell, L. (arg.). 2001. Grammaticalization. A critical assessment. (= Language 
Sciences 23/2-2).

Campbell, L. 2011. «La investigación histórica de las lenguas aisladas, o ¿es raro el 
vasco?». In J.A. Lakarra, J. Gorrochategui & B. Urgell (arg.), 23-40.

Campbell, L. 2013 [1998]. Historical linguistics. An introduction. Edinburgh U.P. 
[3. arg.: 2013].

Casagrande, J.B. 1954-55, «Comanche linguistic aculturation: I-III». International 
Journal of American Linguistics 20, 140-151, 217-237; 21, 8-25.

Chambon, J.-P. & Y. Greub. 2002. «Note sur l’âge du (proto)gascon». Revue de Lin-
guistique Romane 66, 473-495.

Corominas, J. & J.A. Pascual. 1980-91. Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico. Madril, Gredos: 6 lib.

Dimmendaal, G.J. 2011. Historical Linguistics and the Comparative Study of African 
Languages. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Dixon, R.M. 1977. «Where have all adjectives gone?». [Berrarg. in Where have all 
adjectives gone? And other essays in semantics and syntax. Berlin: Mouton. 1-62.]

Egurtzegi, A. 2014. Towards a phonetically grounded diachronic phonology of 
Basque. doktore-tesia, UPV/EHU.

Fischer, O., M. Norde & H. Perridon (arg.). 2004a. Up and down the Cline - The na-
ture of grammaticalization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Fischer, O., M. Norde & H. Perridon. 2004b. «Introduction: In search of grammati-
calization». In Fischer, Norde & Perridon (arg.), 1-16.

Forni, G. 2013. «Evidence for Basque as a IE language». Journal of Indo-European 
Studies 41, 39-180.

Fortson, B. W. 2004. Indo-European language and culture. Malde/Oxford/Victoria: 
Blackwell.

Gómez, R. 1994. «Euskal aditz morfologia eta hitzordena: VSO-tik SOV-ra». In 
J.-B. Orpustan (arg.), La langue basque parmi les autres. Baigorri: Izpegi. 
93-114.

Gorrochategui, J. 1987. «Vasco-céltica», ASJU 21:3, 951-960.
Gorrochategui, J. 1998. Euskararen historiaurreaz zenbait gogoeta. Algunas re-

flexiones sobre la prehistoria de la lengua vasca. UPV/EHUren 1998-99 ikastur-
teko hasierako hitzaldia. Gasteiz.

Gorrochategui, J. 2001. «Planteamientos de la lingüística histórica en la datación del 
euskara», XV Congreso de Estudios Vascos. Donostia: Eusko Ikaskuntza. 103-
114.

Gorrochategui, J. & J.A. Lakarra. 1996. «Nuevas aportaciones a la reconstrucción 
del protovasco». In F. Villar & J. D’Encarnação (arg.), La Hispania prerromana. 
Actas del VI Coloquio sobre lenguas y culturas de la Península Ibérica. Sala-
manca: U. de Salamanca. 101-145.

Gorrochategui, J. & J.A. Lakarra. 2001. «Comparación lingüística, filología y re-
construcción del protovasco». In F. Villar (arg.), Religión, lengua y cultura pre-
rromanas de Hispania. Salamanca: Ed. Universidad Salamanca. 407-438.

Gorrochategui, J. & J.A. Lakarra. 2013. «Why Basque is not, unfortunately, an IE 
language?», Journal of Indo-European Studies 41.1-2. 203-207.

0 Omenaldi Sarasola.indd   4350 Omenaldi Sarasola.indd   435 27/1/15   08:28:3827/1/15   08:28:38



436 JOSEBA A. LAKARRA

Grace, G.W. 1990. «The “aberrant” (vs. “exemplary”) Melanesian languages». In 
Baldi (arg.). 155-174.

Guiter, H. 1989. «Elementos de cronología fonética del vascuence». ASJU 23, 797-800.
Haas, M. 1969. The prehistory of languages. The Hague: Mouton Publishers.
Haspelmath, M. 2004. «On directionality in language change with particular refer-

ence to grammaticalization». In Fischer, Norde & Perridon (arg.). 17-44.
Heine, B. 2003. «Grammaticalization». In Joseph & Janda (arg.). 575-601.
Heine, B. & T. Kuteva. 2002. World lexicon of grammaticalization. Cambridge: 

Cambridge University Press.
Henderson, E.J.A. 1976. «Vestiges of morphology in some Tibeto-Burman lan-

guages». In Nguyen Dang Liem (arg.), South-East Asian Linguistic Studies 2. 
Pacific Linguistic Series C, no 42. 1-17.

Hualde, J.I., J.A. Lakarra & R.L. Trask (arg.) 1995. Towards a history of Basque lan-
guage. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Jackson, K. 1953. Language and history in Early Britain. A chronological survey of 
the Brittonic languages 1st to 12th c. A.D. [Berrarg., W. Gilliesen hitzaurrearekin. 
Dublin: Four Courts 1994].

Jacques, G. 2013. «Harmonization and disharmonization of affix ordering and basic 
word order», Linguistic Typology 17, 187-215.

Janhunen, J. 2007. «The primary laryngal in Uralic and beyond». Sámit, sánit, sátne-
hámit (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, 253). Helsinki: Société Finno-
Ougrienne. 203-227

Joseph, B.D. 2001. «Is there such a thing as ‘grammaticalization’?». In Campbell 
(arg.), 163-186.

Joseph, B.D.& R.D. Janda (arg.) 2003. The handbook of historical linguistics. Ox-
ford: Blackwell.

Koch, H. 2013. «Is Basque an IE language?». Journal of Indo-European Studies 41, 
255-267.

Lakarra, J.A. 1995. «Reconstructing the root in Pre-Proto-Basque». In Hualde, 
Lakarra & Trask (arg.), 189-206.

Lakarra, J.A. 1997. «Euskararen historia eta filologia: arazo zahar, bide berri». 
ASJU 31:2, 447-535.

Lakarra, J.A. 2003. «Forma canónica, etimología y reconstrucción en el campo 
vasco». ASJU 37 (2008an argitaratua), 261-391.

Lakarra, J.A. 2005. «Prolegómenos a la reconstrucción de segundo grado y al análi-
sis del cambio tipológico en (proto)vasco». Palaeohispanica 5, 407-470.

Lakarra, J.A. 2006a. «Protovasco, munda y otros: reconstrucción interna y tipología 
holística diacrónica». Oihenart 21, 299-322.

Lakarra, J.A. 2006b. «Notas sobre iniciales, cambio tipológico y prehistoria del verbo 
vasco». In J.A. Lakarra & J.I. Hualde (arg.), Studies in Basque and Historical Lin-
guistics in Memory of R.L. Trask (= ASJU XL, 1-2). Bilbo: UPV/EHU. 561-621.

Lakarra, J.A. 2008a. «Irregularidades radicales y extensiones antiguas vascas: hacia 
los orígenes del verbo vasco». eskuizkribua, UPV/EHU.

Lakarra, J.A. 2008b. «Aitzineuskararen gramatikarantz malkar eta osinetan zehar». 
In X. Artiagoitia & J.A. Lakarra (arg.), Gramatika Jaietan. P. Goenagari Ome-
nez. ASJUren Gehigarriak LI. Bilbo. 451-490.

Lakarra, J.A. 2008c. «Vida con/y libertad: sobre una coordinación arcaica y la auten-
ticidad de Urthubiako Alhaba». ASJU 42:1, 83-100.

0 Omenaldi Sarasola.indd   4360 Omenaldi Sarasola.indd   436 27/1/15   08:28:3827/1/15   08:28:38



 SARATSOLA ETA (AITZIN)EUSKAR(AR)EN GERUZAK 437

Lakarra, J.A. 2009a. «Adabakiak /h/-aren balio etimologikoaz». ASJU 43:1-2, 565-
596.

Lakarra, J.A. 2009b. «Forma canónica y cambios en la forma canónica en la prehis-
toria de la lengua vasca: hacia los orígenes del bisilabismo». Palaeohispanica 10, 
557-609.

Lakarra, J.A. 2009c. «*h3 > h1, *h2 > h1 eta horiei datxezkien zenbait fenomenoz». 
Lapurdum 13, 2009 [2013an argitaratua]. 247-272.

Lakarra, J.A. 2010. «Haches, diptongos y otros detalles de alguna importancia: no-
tas sobre numerales (proto)vascos y comparación vasco-ibérica». Veleia 27, 191-
238.

Lakarra, J.A. 2011a. «Erro monosilabikoaren teoria eta aitzineuskararen berreraiketa: 
zenbait alderdi eta ondorio». FLV 113, 5-114.

Lakarra, J.A. 2011b. «Aitzineuskara: egindakoak eta eginkizunak». In A. Sagarna, 
P. Salaberri & J.A. Lakarra (arg.), Pirineoetako hizkuntzak: lehena eta oraina 
(= Euskaltzaindiaren XVI. Biltzarra, Iruña 6-10/X/2008), Bilbo: Iker 26, Euskal-
tzaindia. 617-694.

Lakarra, J.A. 2012. «Mailegaketa eta berreraiketa euskararen historiaurrearen ikerke-
tan». In I. Igartua (arg.), Euskara eta inguruko hizkuntzak historian zehar. Eusko 
Jaurlaritza: Gasteiz, 17-74.

Lakarra, J.A. 2013a. «Monosyllabic root theory and the reconstruction of Proto-
Basque: some aspects and consequences». In M. Martinez Areta (arg.), Basque 
and Proto-Basque. Frankfurt: Peter Lang. 173-221.

Lakarra, J.A. 2013b. «Aitzineuskararen berreraiketa sakonagorantz: forma kanoni-
koa, tipologia holistikoa, kronologia eta gramatikalizazioa». In R. Gómez, J. Go-
rrochategui, J.A. Lakarra & B. Urgell (arg.), KM Katedraren III. Biltzarra (Gas-
teiz, 8-11/X/2012), Gasteiz: UPV/EHU. 274-324.

Lakarra, J.A. 2013c. «Gramática histórica vasca o vasco-iberismo», Palaeohispanica 
13, 567-592.

Lakarra, J.A. 2014a. «Gogoetak euskal dialektologia diakronikoaz: Euskara Batu 
Zaharra berreraiki beharraz eta haren banaketaren ikerketaz». In I. Epelde (arg.), 
Euskal dialektologia: lehena eta oraina. ASJUren Gehigarriak. Bilbo: UPV/
EHU. 155-241.

Lakarra, J.A. 2014b. «Miscellanea Leizarragaren eta RSen grafia zenbaitez». UPV/
EHUko eskuizkribua.

Lakarra, J.A. (argitaratzear). «Hiru hasperen haboro». In R. Gómez & M.J. Ezeiza-
barrena (arg.), Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr 
irakasleari (1947-2008), Bilbo: UPV/EHU.

Lakarra, J.A. (prestatzen-1). «Bi, bide eta beren familia». eskuizkribua, UPV/EHU.
Lakarra, J.A. (prestatzen-2). «Bisílabos (¿proto?-)vascos». eskuizkribua, UPV/EHU.
Lamberterie, Ch. de. 2000, «Problemes sémantiques de la reconstruction en indo-

européen». In J. François (arg.), Théories contemporaines du changement séman-
tique. Leuven: Peeters. 109-113.

Lichtenberk, F. 1985. «Syntactic-category change in Oceanic languages». Oceanic 
Linguistics 24, 1-84.

Manterola, J. (prestatzen). Determinazioaren gramatikalizazioa euskaraz. doktore-
tesia, UPV/EHU.

Mitxelena, K. 1950. «De fonética vasca: la aspiración intervocálica». [Berrarg., 
SHLV, 190-202.]

0 Omenaldi Sarasola.indd   4370 Omenaldi Sarasola.indd   437 27/1/15   08:28:3827/1/15   08:28:38



438 JOSEBA A. LAKARRA

Mitxelena, K. 1957. «Las antiguas consonantes vascas». [Berrarg., SHLV, 166-189.]
Mitxelena, K. 1958. «Introducción [a la edición de Landuchio]». [Berrarg. SHLV, II, 

762-782.]
Mitxelena, K. 1963. Lenguas y protolenguas. [Berrarg. ASJUren Gehigarriak 20. Do-

nostia 1990.]
Mitxelena, K. 1964. Sobre el pasado de la lengua vasca. Donostia: Ed. Auñamendi. 

[Berrarg., SHLV, 1-73.]
Mitxelena, K. 1970. «Nombre y verbo en la etimología vasca». [Berrarg. PT, 283-

309.]
Mitxelena, K. 1973. Apellidos vascos. [3. arg. Donostia.]
Mitxelena, K. 1974. «El elemento latino-románico en la lengua vasca». [Berrarg., 

PT, 195-219.]
Mitxelena, K. 1977 [1961]. Fonética histórica vasca. [2. arg. emendatua, ASJUren 

Gehigarriak 4. Donostia.]
Mitxelena, K. 1977. «Notas sobre compuestos verbales vascos». [Berrarg., PT, 

311-335.]
Mitxelena, K. 1979. «La langue ibére». [Berrarg., Lengua e Historia, Madril: Para-

ninfo, 341-356].
Mitxelena, K. 1981. «Lengua común y dialectos vascos». [Berrarg., PT, 35-55.]
Mitxelena, K. 1987a. Palabras y textos [= PT], Leioa: UPV/EHU.
Mitxelena, K. 1987b. Orotariko Euskal Hiztegia-Diccionario general vasco. Bilbo: 

Euskaltzaindia.
Mitxelena, K. 1987c. «Rectificaciones y enmiendas [PTren eranskina]». PT. 465-492.
Mitxelena, K. 1988. Sobre historia de la lengua vasca, [= SHLV], J.A. Lakarra (arg.), 

ASJUren Gehigarriak 10, Donostia, 2 lib.
Mounole, C. 2011. Le verbe basque ancien : étude philologique et diachronique. 

doktore-tesia, UPV/EHU, Université Bordeaux Montaigne.
Mounole, C. & J.A. Lakarra. (argitaratzear). «Euskara Arkaikoa (1400-1600)». In 

J. Gorrochategui, I. Igartua & J.A. Lakarra (arg.), Euskararen Historia. Eusko 
Jaurlaritza.

Palay, S. 1991 [1932-34]. Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes. [3. arg.] 
Paris: CNRS.

Rey, A. (dir.). 2006. Dictionnaire historique de la langue française. Paris: Diction-
naires Le Robert [1. arg. 1992].

Ringe, D. 2003. «Internal reconstruction». In Joseph & Janda (arg.). 244-261.
Sagart, L. 1999. The roots of Old Chinese. Amsterdam/Philadelphia: John Ben-

jamins.
Sagart, L. & Xu Shixuan. 2001. «History through loanwords: the loan correspond-

ences between Hani and Chinese». Cahiers de Linguistique - Asie Orientale 30, 
3-54.

Sarasola, I. 1984-95. Hauta-lanerako euskal hiztegia. Donostia: Kutxa Fundazioa. 
9 lib.

Sarasola, I. 1996. Euskal hiztegia. Kutxa Fundazioa: Donostia.
Sarasola, I. 1997. «Euskal hitz altxorraz». ASJU 31:2, 617-642.
Schuh, G. 2013. «Word families in Hausa». In O.-M. Ndimele, M. Ahmad & 

H.M. Yakasai (arg.), Language, literature and culture in a multilingual society. A 
festschrift for Abubakar Rasheed. Port Hardcourt: M. & J. Grand Orbit Commu-
nications. 579-598.

0 Omenaldi Sarasola.indd   4380 Omenaldi Sarasola.indd   438 27/1/15   08:28:3827/1/15   08:28:38



 SARATSOLA ETA (AITZIN)EUSKAR(AR)EN GERUZAK 439

Trask, L. 1977. «Historical Syntax and Basque Verbal Morphology: Two Hypothe-
ses». In W. Douglass et al (arg.), Anglo-American contributions to Basque stud-
ies: Essays in honor of Jon Bilbao. Reno. 203-217.

Trask, L. 1998. «The typological position of Basque: then and now», Language Sci-
ences 20, 313-324.

Uhlenbeck, C.C. 1942, «Les couches anciennes du vocabulaire basque», Eusko-Ja-
kintza 1 (1947), 543-581. [G. Lacombek nederlanderatik itzulia.]

Urgell, B. 2000. Larramendiren Hiztegi Hirukoitzaren osagaiez. doktore-tesia, UPV/
EHU.

Zorc, R.D. 1990. «The Austronesian monosyllabic root, radical or phonestheme». In 
Baldi (arg.). 175-194.

0 Omenaldi Sarasola.indd   4390 Omenaldi Sarasola.indd   439 27/1/15   08:28:3827/1/15   08:28:38



0 Omenaldi Sarasola.indd   4400 Omenaldi Sarasola.indd   440 27/1/15   08:28:3927/1/15   08:28:39



Euskarazko maiztasun-lemategia gaurko teknologien 
ikuspuntutik

David Lindemann
UPV/EHU

Iñaki San Vicente
Ixa taldea, UPV/EHU, Elhuyar

Laburpena
Ibon Sarasolak 1982. urtean euskarazko maiztasun-hiztegia argitaratu 
zuen, 1977ko corpus batean oinarriturik. Ondorengo hamarkadetan, eus-
karaz idatzitako testuen zein baliabide elektronikoen kopurua handitu egin 
da esponentzialki. Gaur eskuragarri ditugun datuetan oinarrituta, euskara 
batuaren maiztasun-lemategi bat garatzea dugu helburu ikerketa honetan, 
asmo bikoitzari jarraiki: alde batetik, UPV/EHUn garatzen ari den hiztegi 
elebidun batentzat euskarazko lemategia proposatzea, eta beste aldetik, 
egun existitzen diren lemategien edukiak alderatzea, sortutako lemategia-
ren egokitasuna ebaluatzeko zein euren arteko konparazioa burutzeko.

0. Sarrera*1

Hiztegigintzak gaur egun corpusetara jotzen du hiztegiko sarrera berrien 
bila; baina, nola erabaki termino batek hiztegian agertzeko nahikoa garran-
tzia duen? Hizkuntzaren Analisi eta Prozesamenduaren (HAP) alorrean ga-
ratutako teknikei esker, sarrera izateko hautagaien informazio estatistikoa 
biltzeko gai gara. Informazio horrek hautagai baten erabileraren gaineko in-
formazioa eskaintzen digu, eta hautagai hori hiztegian sartzeko ebidentziak 

* Emaitza hauetara ekarri gaituen ikerketak Europar Batasunaren ikerketarako, teknolo-
gia garatu eta erakusteko Zazpigarren Esparru Programaren laguntza jaso du 613465 diru-lagun-
tza hitzarmenaren bitartez. Halaber, beste egitasmo hauen laguntza ere jaso du: IT665-13 (Eusko 
Jaurlaritza); Ber2tek (Etortek-IE12-333, Eusko Jaurlaritza). Bestetik, eskerrak eman beharrean 
gaude ondorengo erakundeei, lan honetan erabili ditugun datuak, publikoak ez izanik, gure es-
kura jarri dituztelako: EHUko Euskara Institutuari, ETC eta Sar82 maiztasun zerrendak ematea-
gatik; EHUko IXA taldeari, EDBLko datuak errazteagatik; eta Elhuyar Fundazioari, Elh200 eta 
Elh124 maiztasun zerrendak eta ElhDic lemategia emateagatik.
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azaleratzen lagundu. Ebidentzia horien artean erabiliena hitzen erabilera-
ren maiztasuna da. Maiztasuna bi zentzutan da garrantzitsua hiztegigintzan: 
(i) lemaren erabilera-maiztasuna, corpus baliabideen bitartez neur daitekeena 
eta lema horren hiztegi-sarreraren ikustaldi kopuruari (look-up frequency) 
erlazionatuta dagoena, neurri handi batean (De Schryver et al 2010; Wolfer 
et al 2014); eta (ii), maiztasun-datuak hiztegi-sarreran bertan erabiltzaileari 
emateko aukera. Besteak beste, hizkuntza-ikaslearen beharrei begira, aspal-
ditik oso zentzuduntzat jotzen da maiztasunari buruzko argibideak ematea 
hiztegian; ingelesa ikasten duenak, esaterako, 1990. hamarkadatik aurrera 
aurkitzen ditu maiztasun-datuak ikasleentzako hiztegietan (Kilgarriff 1997).

Ikerlan honetan, euskarazko maiztasun-lemategi bat garatzea da gure as-
moa, alemanez existitzen diren DeReWo lema maiztasun-zerrendak eredu 
harturik. Asmo horren atzean, bi helburu nagusi ditugu: batetik, (i) EuDeLex 
hiztegiaren euskara→alemana norabidearen lehen edizio baten abiapuntu 
izango den oinarrizko lemategia garatzea; eta, bestetik, (ii) lemategi batean 
sartzeko hautagaiak aukeratzeko irizpideak aztertu eta lantzea, metodologia 
bat proposatuz. Horretarako, corpusetatik erauzitako lemen maiztasun-ze-
rrendak baliatuko ditugu, eta horietatik erauzitako ebidentzien egokitasuna 
aztertuko dugu. Horrez gain, eskura izan ditugu euskarazko zenbait hizte-
giren lemategiak, eta corpusetatik lortutako lemategiak horiekin ere aldera-
tuko ditugu. Halaber, garrantzitsua da aipatzea gure eszenatokia ez dela da-
goeneko existitzen den hiztegi bat sarrera berriekin aberastea, hutsetik landu 
beharreko hiztegi bat osatzea baizik, euskara ikasten lagunduko duen oina-
rrizko hiztegi bat, hain zuzen ere.

Jarraian, lan honen antolaketa labur azalduko dugu. Hasteko, hurrengo 
atalak maiztasun-lemategien gaineko lanen deskribapen laburra aurkezten 
du. Hirugarren atalean lan honetan erabili diren baliabideak eta metodolo-
gia aurkezten dira, eta emaitzen atalak burututako esperimentuak eta emaitza 
gisa lortutako lemategiak aurkezten ditu. Amaitzeko, 4. atalak egindako lana-
ren gaineko hausnarketa eta ondorioak nabarmentzen ditu.

1. Aurrekariak

Mannheim-go Institut für Deutsche Sprache erakundeak DeReKo corpu-
setan oinarritutako maiztasun-zerrendak argitaratzen ditu DeReWo izenburu-
pean, hiztegigintzari lehengaia eskaintzeko asmoz, batik bat. DeReKo corpu-
sek (ikus Kupietz et al 2010) 1980tik aurrerako literaturaren, zientziaren eta 
eta kazetaritzaren arloetako testuak biltzen dituzte, besteak beste. 2014. ur-
tean, 24 bilioi testu-hitzetara heldu dira DeReKo corpusak.

Corpusetatik erauzitako maiztasun-datu gordinek hiztegigintzan lema-
hautesle bilduma gisa balio izateko, hainbat egokitzapen beharrezkoak dira, 
automatikoak nahiz semi-automatikoak eta eskuzkoak, metodo automatikoen 
bitartez sortutako zerrendetako sarrera guztiak ez baitira egokiak. Corpuse-
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tan agertzen diren formei <lema> edo <lema-pos> (lema, kategoria grama-
tikala) bikote bana esleitu ahal izateko, hau da, formen maiztasun-datuetatik 
lemen maiztasun-datuetara heldu ahal izateko, corpusa lematizatu eta etike-
tatze morfosintaktikoarekin osatu behar da, etiketatatzaile linguistiko batez 
baliaturik. Bestetik, sarrera izateko hautagai bat lantzeko orduan, gutxieneko 
maiztasun bat eskatu ohi zaio, lexikografo batek hitz baten esanahia zehaz-
teko beharko lukeen agerpen kopuru minimoa, hain zuzen (Sinclair 2005). 
Kopuru hori unigramentzat 20 agerpenetan finkatzen bada ere (Sinclair 
2005), hainbat faktoreren eraginpean dago, hala nola lema horren adiera zein 
homografo kopurua eta haren kategoria gramatikala.

DeReWo-ren kasuan (ikus IDS 2009), metodo orokor hau erabiltzen da 
datuak balioztatzeko: (i) lehenagotik existitzen diren hiztegien lemategiekiko 
ebakidurak egokitzat hartzea, eta (ii), gainontzekoak, hau da, hiztegi lemate-
gietan agertzen ez direnak, metodo semi-automatikoen bitartez (taldeka) eta 
eskuz (banan-banan) aztertu, ontzat eman edo baztertzea.

DeReWo-40.000 maiztasun-zerrenda lematizatua (IDS 2009) EuDeLex 
hiztegiaren alemanezko lemategia zehazteko lehengaia izan da. Horren lehe-
nengo % 10a eskuz editatu ondoren, zerrendako lemen % 95a bere horretan 
aurkitu dugu hiztegiaren lemategian, eta eskuz moldatutakoak edo gehitu-
takoak gainontzeko % 5a baino ez du osatzen (xehetasun gehiagorako, ikus 
Lindemann 2014). Zenbaki horiek adierazten dute zenbateraino den egokia 
zerrenda hori hiztegi baten sarrera multzoa zehazteko lanean, ia inolako es-
kulanik ez baitu behar.

1.1. Euskarazko maiztasun-lemategiak

1. Sarasola, Ibon (1982). Gaurko euskara idatziaren maiztasun-hizte-
gia: 1977ko corpus batean oinarritua. Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa 
Probintziala (aurrerantzean, Sar82). Kazetaritzaren eta literaturaren arloetan 
1977. urtean argitaratu ziren testuetatik 800.000 bat token dituen corpusa es-
kuz hautatu, egokitu eta formatu digitalean jarri ondoren, 90.379 forma ezber-
dinez osatutako zerrendaren lematizatze eta POS-etiketatze lanak ere eskuz 
egin zituzten. Orduan ofiziala zen Euskaltzaindiaren 2.000 lemako zerrenda-
tik kanpoko lemak maizenik agertzen zen aldaeraren arabera lematizatu zituz-
ten. Corpus osoko 19 agerraldi behe-mugatzat harturik, 3.000 bat lementzat 
maiztasun-datuak kalkulatu zituzten ordenagailuz, corpus osoari zein testu 
motaren arabera sailkatutako hamar azpi-corpusi dagokionez. Ikerketa hone-
tarako, 19 aldiz gutxienez agertzen diren 2.945 lemako zerrenda erabili dugu.

2. Etxebarria, J.M. & J.A. Mujika (1987). Euskararen oinarrizko hizte-
gia: maiztasun eta prestasun azterketa. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argital-
pen Zerbitzu Nagusia. Ikerketa honetarako, 228.680 testu-hitzeko ahozko eus-
kararen corpusa sortu zuten, lagunarteko elkarrizketa eta irratsaioetako 130 
ahots-grabaziotatik abiaturik. Lexema beraren aldaera dialektalen batuketak 
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eta lematizazioak eskuz egin zituzten. Maiztasun-zerrendak 3.154 sarrera ditu, 
lexema guztien agerpena gutxienez bi lekukoren adierazpenetan frogaturik. 
Maiztasuna eta euskalkia erlazionatzeko asmoz, bizkaieraren eta gipuzkeraren 
eremuak bereizi egin dituzte, agerpenak eremuka sailkatuz. Bestalde, 12 do-
meinutako hiztegi espezializatuak ere ematen dira, lekukotasunen agerpenen 
informazioa barne. Hiztegi horiek ez daude oinarrizko hiztegi orokorrean bar-
neratuta, baina hiztegi orokorraren estalduraren datu zehatzik ez da ematen, ez 
baita multzoen alderaketa sistematikorik egiten. Ikerketa honetarako, datu ho-
riek ez ditugu aintzat hartu, formatu digitalean ez baitira eskuragarriak.

3. UZEI (2004). Maiztasun Hiztegia. Donostia: UZEI (hemendik au-
rrera, UZEI04). 5 milioi hitz inguru dituen XX. mendeko euskararen corpus 
estatistikoan (Urkia 2002) oinarritutako hiztegia da. Maiztasun-datuak kal-
kulatzeko hitz multzoak 3.704.135 testu-hitz ditu, izen propioak, aditz la-
guntzaileak eta atzizkiak, besteak beste, kendu ostean. 97.931 sarrera ditu 
maiztasun-zerrendak. Sarrera bakoitzak bi informazio eskaintzen ditu: lema 
eta aldaera. Lemak (hiztegi-sarrerak) euskara batukoak dira. Lema bakoitza-
ren azpian, horren formen erabilera ikusteko aukera ematen du, euskalkiaren 
eta generoaren edo testu motaren arabera. Gainera, lau garai bereizi dituzte: 
1900-1939, 1940-1968, 1969-1990 eta 1991-1999. Banaketa hori baliatuta, 
garai, euskalki edo genero zehatz bateko datuak eskura daitezke. Datuotatik 
abiatuz, kopuru absolutuak eta erlatiboak eskaintzen ditu hiztegiak. Lan ho-
netarako, euskalki, genero eta denboraren arabera sailkatutako datuak batu 
ditugu euskara batuko lemaren azpian.

2. Esperimentuak

Lehenengo atalean aipatu dugun moduan, lan honen helburua da, batetik, 
EuDeLex hiztegiaren euskara→alemana norabidearen abiapuntu izango den 
lemategia eraikitzea, sarreren erabilera maiztasunetan oinarrituta. Helburu 
hori lortzeko bidean, lemategi hori osatzeko metodologia landu dugu, eta 
beste maiztasun-lemategi eta hiztegi-lemategi batzuekin alderatu, lortutako 
emaitzen egokitasuna aztertuz.

2.1. Maiztasun-lemategiak

Ikerketa honetarako, ondorengo corpusetako datuak izan ditugu eskura-
garri, egun euskarazko corpus handienak direnak:

1. Egungo Testuen Corpusa (ETC) (Sarasola et al 2013). 2013ko argi-
taraldian, corpus honek 204,9 milioi testu-hitz ditu. Euskal kazetari-
tzaren, literaturaren, zientziaren eta telebistaren arloetan eskuz hau-
tatutako iturriek eta euskal wikipedia-ren edukiek osatzen dute. Lan 
honetarako, ETCtik erauzitako maiztasun-zerrenda erabili dugu, cor-
pus horretan 10 agerpen edo gehiago dituen lemek osatutakoa.
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2. Elhuyar Web-corpusa (Elh124) (Leturia 2012). 2012an osatua, 
124.625.420 testu-hitz ditu. Interneten dauden mota eta arlo guztie-
tako testuak biltzen ditu. Corpusa biltzeko, metodologia guztiz au-
tomatikoa erabili da. Hasierako termino multzo batetik abiatuta, 
termino horien konbinazioez osatutako kontsultak bidaltzen dira in-
terneteko bilatzaileetara. Kontsulta horiek emandako emaitzen doku-
mentuak biltzen dira.

3. Elhuyar Web-corpusa (Elh200) (Leturia 2014). Igor Leturiak bere te-
sian automatikoki bildutako corpusa. 200 milioi testu-hitz ditu. Cor-
pusa crawling metodologia erabiliz osatu da: hasierako web doku-
mentu batzuetatik abiatzen da, dokumentu horietan dauden estekei 
jarraitzeko. Topatutako esteka berri guztiak gorde egiten dira, horiek 
ere prozesatuak izan daitezen.

ETC corpusa modu kontrolatuan eraiki da; esan dezakegu euskara batua-
ren ereduzko erabilera islatzen duten testuez osatuta dagoela, iturri zehatzak 
baliatuz. Elh124 eta Elh200 corpusak, aldiz, modu «oportunista» batean bildu 
dira, genero edo idazkera kontrolatu gabe, eta, ondorioz, ereduzko estanda-
rretik kanpo dauden testuak ere onartu dira. Hala ere, Leturiak (2012) corpus 
horiek lexikografiaren alorrean duten egokitasuna neurtzen du, XX. mendeko 
corpusarekin (Euskaltzaindia 2002) eta Lexikoaren Behatokiko corpusekin 
(Euskaltzaindia 2009) alderatuz. Haren esperimentuek erakusten dute web-
corpus horiek ereduzko corpusetan agertzen ez diren lexema berri asko dituz-
tela, eta, ondorioz, egokiak direla hiztegigintza lanetan erabiltzeko.

Corpus horiez gain, beste bi baliabide izan ditugu eskura: batetik, Sar82, 
euskaraz sortutako lehen maiztasun-hiztegia, Ibon Sarasolak garatua, eta, 
bestetik, UZEI04.

2.2. Maiztasun-lemategien prozesamendua

Maiztasun-lemategi bat osatzeko corpus batetik abiatuz gero, testu-formaz 
osatutako lehengai gordin hori prozesatu egin behar da, bertatik lemak eta lema 
horiei dagozkien maiztasun-datuak erauzi ahal izateko, 2. atalean azaldu dugun 
moduan. Horretarako, lehen pausoa etiketatze linguistikoa burutzea da.

ETCren kasuan, lema-maiztasun zerrenda bat izan dugu eskuragarri, 
lema eta dagokion maiztasun informazioarekin. Elh124 eta Elh200 corpu-
sen kasuan, etiketatze linguistikoa guk burutu dugu Eustagger (Aduriz et al 
1996) etiketatzaile linguistikoa erabiliz. Corpus horietatik eratorritako maiz-
tasun-lemategiek lemari eta kategoria gramatikal nagusiari (izena, aditza...) 
eta azpikategoriari buruzko informazioa dute (izen arrunta, izen berezia...), 
maiztasunak 3 fintasun maila horiekin eskuragarri ditugularik.

Bestalde, web-corpus handietatik eratorritako lema-maiztasun zerrendak 
ezin dira bere horretan onartu, «zaratatsuak» baitira, hots, lema-hautagai oke-
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rrak dituzte tartean. Horien atzean zenbait arazo nabarmentzen dira, esate-
rako: beste hizkuntzetako hitzak, euskarazko lema homografoa dutenak (adib. 
el, OEHn agertzen dena, ik. 4.5.1 atala) nahiz euskarazko homograforik ez 
dutenak (adib. con). Etiketatze linguistiko automatikoaren akatsak ere badi-
tugu horien artean, hala nola lematizazio desegokiak (adib. ona -on-) eta kate-
goria gramatikal okerren esleipena (adib. basiliko, *ADJ -IZE-). Arazo horiei 
aurre egiteko, zenbait teknika aztertu ditugu: (i) EusTaggerrek etiketa grama-
tikal ezberdin asko erabili baditu corpusean zehar lema bat etiketatzeko, lema 
baztertzea (adib. ona); (ii) lema bat baztertzea corpusean oso maiztasun altua 
badu, baina OEHn adibiderik ez (adib. de), OEHko sarrerek daramaten adi-
bide kopurua erabileraren adierazgarri gisa erabili izan baita (Sarasola et al 
2008); eta, (iii) aurreko puntuari jarraiki, lema bat baztertzea bi corpusen ar-
teko rfreq (ikus (1) ekuazioa) balioen arteko aldea oso handia denean.

Lemategiak alderatzeko orduan, izandako beste arazoetako bat da erabil-
garri ditugun maiztasun-lemategiak ez direla zuzenean konparagarriak haien 
artean. Batetik, iturburuko corpusen tamainak oso ezberdinak dira, eta, beste-
tik, lemategi bakoitzak ematen duen maiztasun-informazioak fintasun-maila 
ezberdinak ditu, lehen azaldu bezala. Konparaketak gauzatu ahal izateko, le-
mategi guztien «estandarizazioa» burutu dugu. Lemategien mugak kontuan 
izanik, estandarizazio horretan hurrengo neurriak hartu ditugu:

a) Lemategiak hitz bakarreko unitate lexikoetara (unigramak) mugatu 
ditugu;

b) Lemaren maiztasuna hartu dugu oinarritzat, homografoak eta katego-
ria gramatikalen zein aldaeren araberako maiztasunak lema beraren 
azpian batu ditugularik;

c) Maiztasun absolutua ez da corpusen artean konparagarria. Izan ere, 
ez du esanahi bera lema batek 30 agerpen izatea 2 milioi testu-hi-
tzeko corpus batean edo 20 milioi tokeneko batean. Maiztasunak 
konparatu ahal izateko, lemaren corpuseko agerpen-ehunekoa era-
bili dugu. Ehuneko hori maiztasun erlatiboan oinarrituta dago, eta 
(1) formularen bidez kalkulatu dugu:

 
rfreqi = 

100 + fi

N  
(1)

non fi i lemaren maiztasun absolutua den corpusean, eta N corpusaren testu-
hitz kopurua.

2.3. Hiztegi-lemategiak

Erreferentzia gisa erabilitako maiztasun-lemategien (Sar82, UZEI04) oi-
narrian zeuden corpusak tamaina oso ezberdinekoak ziren, erabili ditugun 
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corpus-baliabideekin alderatuta. Azterketa sakonagoa osatzeko helburuare-
kin, maiztasun-zerrenda lematizatuak eskuz landutako baliabiderik garrantzi-
tsuenetako batzuekin ere alderatuko ditugu, horiek «gold standard» edo erre-
ferentziatzat hartuta:

a) Hiztegi Batuko lemategiarekin (HB) (Euskaltzaindia 2008). 
35.640 sarrera ditu (kopurua homografoak batuta).

b) Orotariko Euskal Hiztegiko lemategiarekin (OEH) (Mitxelena & Sa-
rasola 1988). 89.296 sarrera eta 36.676 azpisarrera ditu (kopuruak 
homografoak batuta).

c) Euskararen Datu Base Lexikala datu bildumarekin (EDBL) (Alde-
zabal et al 2001, besteak beste). EDBL hizkuntzaren prozesamen-
duko zenbait tresnentzako datu-iturri izateko garatu zen, etiketatzaile 
sintaktikoak, lematizatzaileak, analisi morfologikoa burutzekoak 
eta zuzentzaile ortografiko automatikoak barne. EDBLen forma ka-
nonikoak (lemak) zein forma flexionatuak eta atzizkiak eta beste-
lako mendeko morfemak agertzen dira. EDBLko 84.355 formetatik, 
64.737 lemak dira (aurrerantzean, EDBL lemak).

d) Elhuyar Euskara-Gaztelania hiztegiko euskarazko lemategiarekin 
(ElhDic) (Elhuyar 2013). 64.459 lema ditu (kopurua homografoak 
baturik).

e) EuskalWordNet-eko item lexikoekin (EusWN) (Pociello 2007; Po-
ciello et al 2011). 26.886 item lexiko ditu (kopurua homografoak ba-
turik). Ingelesezko WordNet-eko sarrerekin lotuta dauden EusWN-
eko unitate lexikoak ez dira nahitaez euskarazko lemak, ingelesezko 
lexemen ordainak baitira. Esaterako, ingelesezko izenen ordain gisa, 
-t(z)e aditz-izenak edo -tasun atzizkia dutenak agertzen dira maiz.

Datuak bateratzeko, sarrera-buruen grafia egokitu dugu: hitzen arteko 
marrak eta tarteak «_» bihurtu ditugu, «lan-bulego» eta «lan bulego» beza-
lakoak batzeko; bestelako marrak kendu; eta hizki larri guztiak xehe bihurtu. 
Datu-base bateratua 1.905.263 sarrerako hiztegia da. Sarrera-buru bakoitza-
ren azpian, datu-iturrietan harekin homografo diren sarrera-buruak eta horie-
kin lotutako datuak bildu ditugu.

3. Emaitzak

3.1. Maiztasun-zerrenden arteko antzekotasuna

Zenbateraino ezberdinak dira corpusen arteko lemategiak? Eta zein da 
batek besteei egin diezaiekeen ekarpena? Rank balioen konparaketa sistema-
tikoki egiteko, bi bide erabili ditugu.

Batetik, maiztasun-zerrenden arteko rank balioak alderatu ditugu, bi cor-
pusen arteko bilduraren n hitz ohikoenak konparatuz, Spearman Ranking ko-
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rrelazioaren neurriaren bitartez (Kilgarriff 2001). Spearman neurriak bi ran-
kingen arteko aldea neurtzen du, elementuek sailkapen batean eta bestean 
dituzten posizioak alderatuz, (2) formulak adierazten duen moduan:

 
ρ = 1 – 

6Ʃ + (xi + yi)2

n (n2 – 1)  
(2)

non xi eta yi i elementuak 1. eta 2. sailkapenetan dituen posizioak diren, hu-
rrenez hurren.

(1) taulak n = 500 balioetarako emaitza erakusten du. Corpusak argital-
pen-dataren arabera daude antolatuta. Ikus daitekeenez, Elh124 eta Elh200-
ren arteko antzekotasuna oso altua da, Elh200-ek 80 milioi testu-hitz gehiago 
izanagatik. Biak internetetik era masiboan bilduak izateak eta etiketatze-pro-
zesu bera jarraitu izanak azaldu lezake hein batean antzekotasun hori. Ha-
laber, aipatzekoa da corpusek denboran hurbilen dituzten beste corpusekin 
erakusten dutela antzekotasunik handiena. Horrela, Sar82 corpusak UZEI04 
corpusarekin du antzekotasunik handiena, corpus berriagoekin antzekotasun 
hori nabarmen jaisten delarik.

1. TAULA

Maiztasun-lemategien 500 hitz ohikoenen arteko alderaketa 
Spearman ranking korrelazio neurriaren bitartez

Sar82 UZEI04 ETC Elh124 Elh200

Sar82 1

UZEI04 0,5542798107 1

ETC 0,4056939783 0,4641690074 1

Elh124 0,4150037011 0,5536959952 0,5627681191 1

Elh200 0,3805365731 0,4675802057 0,5265724492 0,9009107076 1

Bestetik, Baroni et al (2009)k aurkeztutako neurriak aintzat hartuz, Letu-
riak bere tesian egindako esperimentuak errepikatu ditugu, alderaketan eskura 
genituen maiztasun-lemategiak sartuz. Horrela, corpus batek beste baten al-
dean duen estaldura (coverage) eta aberastea (enrichment) neurtu ditugu. De-
magun Ca eta Cb corpusak ditugula. Estaldurak neurtzen du Cb-k maiztasun 
minimotik (20) gora dituen lemen artetik zein den Ca-n ere maiztasun minimo 
horretatik gora daudenen arteko proportzioa (ikus (3) ekuazioa). Horrek adie-
raziko luke Ca-ko zenbat lemarentzat eskaini dezakeen informazioa Cb-k ere. 
Aberasteak, aldiz, neurtzen du Ca-n maiztasun minimotik (20) behera dauden 
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eta Cb-n maiztasun minimotik gora dauden lemen proportzioa, Ca-n maiztasun 
minimotik (20) behera dauden lema guztiekiko. Horrek adieraziko luke Cb-k 
zenbat lemarentzat duen informazio nahikoa, Ca-k eskaini ezin dezakeena.

 
estaldura (Cb/Ca) = 1 – 

Na ∩ Nb

Na  
(3)

non Na den Ca-n maiztasuna>=20 duten lemen kopurua eta Nb den Cb-n 
maiztasuna>20 duten lemen kopurua

 
aberastea (Cb/Ca) = 1 – 

Sa ∩ Nb

Sa  
(4)

non Nb den Cb-n maiztasuna> = 20 duten lemen kopurua eta Sa den Ca-n 
maiztasuna < 20 duten lemen kopurua.

(2) taulako emaitzek erakusten dutenez, gainerako lemategiek ere Sar82 
hiztegiko lema gehienak biltzen dituzte, normala denez, eta, aldiz, lemategi 
horiek oso estaldura gutxi erakusten dute beste lemategietan. Aberaste-datuek 
ere gauza bera erakusten dute (ikus (3) taula), lemategi gehienek Sar82 hizte-
gian maiztasun minimorik ez duten lema gehienen informazioa eskaini deza-
ketelarik. Egungo corpus handietara etorrita, aipagarria da Elh124 eta Elh200 
lemategiek ETCren gainean estaldura altua erakusten duten bitartean, ez dela 
hori alderantziz gertatzen, ETCk Elh124-eko lemen % 40 besterik ez baitu 
erakusten, eta Elh200eko % 34a. Aberaste-neurriarekin ere hala gertatzen da, 
ETCk beste biekiko % 5-7ko aberastea eskaintzen duen bitartean, Elh124 eta 
Elh200 lemategiek % 20 inguruko aberastea ematen dutelako ETCren aldean. 
Corpusen osaerak azaldu lezake emaitza hori. ETC iturri zehatz batzuetako 
edukiez osatuta egoteak haren hiztegiaren aniztasuna mugatzen du, sarean da-
goen edozein eduki onartu duten beste bi corpusen aurrean.

2. TAULA

Estaldura-datuak. Lerro bakoitzak erakusten du dagokion corpusak besteetan 
dituen estaldurak. Zutabe bakoitzak, berriz, dagokion corpusean beste corpusek 

lortzen duten estaldura islatzen du

Sar82 UZEI04 ETC Elh124 Elh200

Sar82 %26,13  %7,11  %4,13  %3,36

UZEI04 %91,76 %22,14 %14,13 %11,51

ETC %93,78 %83,12 %41,58 %34,63

Elh124 %95,38 %93,04 %72,91 %89,80

Elh200 %95,52 %93,08 %74,61 %91,70
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3. TAULA

Aberaste-datuak. Lerro bakoitzak dagokion corpusak besteekiko lortzen dituen 
aberaste mailak islatzen ditu. Zutabe bakoitzak, berriz, dagokion corpusarekiko 

beste corpusek eskaintzen duten aberastea islatzen du

Sar82 UZEI04 ETC Elh124 Elh200

Sar82  %0,60  %0,20  %0,02  %0,01

UZEI04 %80,41  %0,64  %0,16  %0,14

ETC %94,85 %66,08  %5,39  %7,83

Elh124 %93,81 %82,24 %18,78 %10,84

Elh200 %94,85 %82,65 %21,82 %28,26

Atal honetan emandako emaitzek erakusten dute Elh124 eta Elh200 cor-
pusek antzekotasun handia dutela lemei dagokienez. Ondorioz, eta sinpleta-
sunaren alde eginez, lan honen gainerako ataletan Elh200 corpusarekin lor-
tutako emaitzak aurkeztuko ditugu soilik. Corpus horren alde egin dugu, 
aberaste-indizeari dagokionez Elh124 corpusak baino lema gehiagori bu-
ruzko informazioa eskaini dezakeelako (%28,26). Tamaina aldetik ere, ETC-
ren parekoa da Elh200.

3.2. Hiztegi-lemategiak corpusetan

Hiztegietan sarrera duten lema multzoak corpusetatik erauzitakoarekin 
erkatzeko, ebakidurak eta multzo disjuntuak kalkulatu ditugu unigramen-
tzat. Denera, 135.251 dira hiztegietako sarrera-buru edo lemak, eta horieta-
tik 75.622 corpusetan agertzen dira. Ondorengo (1) irudian, multzoen bana-
keta agertzen da bost lemategietan. Espero genuen bezala, OEHko lemategia 
da corpusetan aurkitzen ez diren sarrera-kopururik handiena duena, gaurko 
erabileratik kanpoko lexemak eta grafiak ditu eta. EDBL_lema da corpuse-
tatik erauzitako zerrendekiko ebakidurarik handiena duena, multzo disjuntua 
(EDBL_lema [61.803] \ (ETC ∪ Elh200)) neurri handi batean izen (eta leku-
izen) bereziz osaturik baitago (10.505etik 4.703 sarrera).
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HB
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1. IRUDIA

Hiztegi-lemategiak corpusetan

3.3. Oinarrizko hiztegi-lemategia

3.3.1. UNIGRAMAK

Hizkuntza-ikasleen beharrei egokitzen zaien hiztegi elebiduna osatzeko, 
lemategia bera maiztasunean oinarritzeko, eta, aldi berean, maiztasun-datuak 
hiztegian bertan eskuragarri jartzeko asmoz, oinarrizko lemategia proposa-
tzen dugu, gorago deskribatutako datu eta metodoetatik abiatuz. ETC edo 
Elh200 corpusetako batean eta eskuz editaturiko hiztegietako batean ager-
tzen diren unigramak iragazi ditugu, lehenengo pauso batean. 75.481 sarrera 
dituen corpus eta hiztegien arteko intersekzio horren konposaketari errepa-
ratu diogu, bestelako iragazkiak aplikatuz. EDBLko lemei dagokienez, on-
dorengo kopuruak ditugu: 51.157 sarreretatik, 50.829k aditz, izen, adjek-
tibo edo adberbio marka dute. Azken horietatik, 30.266 dira 20 agerpenetatik 
gora dutenak. Lema horiek, EDBLko etiketen arabera sailka daitezke bi fin-
tasun-mailatan, lemak kategoriaren arabera ordenatzeko edota izen berezi 
edo leku-izen berezi gisa markatuta daudenak hiztegi orokor bateko lemeta-
tik bereizteko, adibidez.

Bestalde, EDBLko etiketa sintaktikoen gainean hiztegi-sarreraren oina-
rrizko egitura eraiki daiteke. Lema-ikur baten azpian, lema homografoak en-
titate sintaktiko gisa antolatuko lirateke, adib.: bat 1. DET DZH, 2. IZE ZKI; 
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heldu 1. ADI SIN, 2. ADJ ARR, 3. IZE ARR. Gainera, horrela zehaztutako 
entitate sintaktiko bakoitzarentzat maiztasun-datuak kalkula daitezke (zen-
bat agerpen ditu alegia lemak adberbio gisa, izen arrunt gisa, leku-izen gisa 
edota lokailu gisa?) EDBL bera erabiltzen duen EusTagger tresnaren bitartez 
etiketatuta dagoen Elh200 lemategian. Eskuragarri ditugun beste datu-iturrie-
tan, lemaren kategoria hutsaz bestelako etiketarik ez dugu. Har ditzagun, be-
raz, EDBLko lema horiek, erabilera-corpusetan egiaztaturik daudenak, hiz-
tegi berri baten lemategia eraikitzeko lehen abiapuntutzat.

Gainontzekoen zerrendan, hau da, corpusetako eta EDBL ez diren beste 
hiztegietako 24.324 sarreretan, 4.398 lemek dituzte 20 agerpenetatik gora. 
Beraz, hautagai gehiago dugu. Horiek hautagai ezegokietatik bereizi eta 
EDBLren moduko etiketa sintaktikoez osatzeko (beste hiztegietako kate-
goria-etiketak eskuragarriak diren heinean, modu semi-automatiko batean), 
agertokiaren arabera sailkatuko ditugu. EDBLtik kanpo geratzen den mul-
tzoko lemetatik, bat ez da beste hiztegi guztietan agertzen. (4) taulan, mul-
tzoaren banaketa dugu.

4. TAULA

EDBLtik kanpoko corpusetako lemen banaketa

∩ ((ETC ∪ Elh200) \ EDBL_lema) [24.342] freq>=20 [4.398]

HB  4.405 1.735
OEH 19.987 2.864
ElhDic  3.854 1.645
EusWN  1.422   464

Hiztegi berria eraikitzeko gure proposamenari jarraituz, hautagaiak enti-
tate sintaktiko posibleen etiketekin osatuko ditugu lehenengo. Aitzitik, iriz-
pide gehiago beharko dira multzo horretakoak hautagai egoki ala ezegoki 
izendatzeko: EDBL lema ez direnen zerrendak sarrera ezegoki franko ditu 
(«zarata»), 4.000 bat, alegia, ohikoenen artean ere. Lema multzoa agertokia-
ren araberako azpi-multzo bakoitzari egokitutako irizpideak garatu beharko 
dira.

Zerrendaren bi heren baino gehiago OEHn bildutako hiztegiaz osatzen 
da. Lehenengo hiru postuetan, OEHko lemak ditugu: ‘duela’, ‘el’, ‘ona’. 
‘Duela’, ‘izan’ aditzaren azpi-lema gisa jasota dago OEHn. ‘El’, Añibarroren 
Voces Vascongadas eta Azkuen hiztegikoa dugu, ‘erreal’ txanponaren goi-
tizen laburra, eta kasu gehien-gehienetan, nekez izango da corpusetan ager-
tzen zaigun ‘el’, gaztelerazko artikulua eta izenordaina baizik. Azkenik, gaz-
telerazko ‘Doña’ hitzaren aldaera zaharra da ‘ona’ hori, eta lematizatzaile 
automatikoak akatsez ‘on + DET’ identifikatu ez eta ‘on’ lemarekin batu 
ez izanaren emaitza izango da. Tankera horretako parekatze okerrak saihes-
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teko, bestelako metodologia batera jo beharko genuke, hitzaren testuingu-
rua aintzat hartuz, esaterako. Esku artean ditugun datuei begira, aipa dezagun 
EDBLko datuetan oinarria duen etiketatzaile automatikoak OEHn adiera-
zitako kategoria gramatikalarekin bat ez datozen etiketa morfosintaktikoak 
esleitu dizkiela aipatutako lemei. Parekatze okerra, beraz, metadata morfo-
sintaktikoan islatzen da, eta, horrela, parekatze okerrak antzemateko bidea 
genuke, corpusean etiketa morfosintaktiko ugari dituzten lemak baztertuz. 
Lema egokia aurkitu ezinik, analisi morfologikoan huts egin duelako (duela, 
ona) edo ez zuelako lema ezagun batekin lotzerik (el), «asmatu» egin ditu 
etiketak:

(i) duela adjektiboa-izenondoa
(ii) ona  adberbioa-aditzondo arrunta; adjektiboa-izenondoa; leku-

izen berezia; izen berezia; izen arrunta
(iii) el  izen arrunta; interjekzioa

EuDeLex hiztegi berriarentzako oinarrizko lemategia garatzeko gure 
proposamena laburbiltzeko, honakoa esan dezakegu: DeReWo zerrendak ga-
ratzeko teknika eredutzat harturik, eskuz editatutako lemategi batekiko eba-
kidura kalkulatu dugu, hots, EDBLko datuen gainean makroegituraren lehe-
nengo bertsio bat eraikiko dugu. Bestetik, EDBLko datuek mikroegituraren 
oinarrizko antolaera eraikitzeko bide ematen dute. Hiztegia edukiez osatzeko 
lanetan, lemategi hau eskuz editatzen aurreratu ahala, metodo horren egoki-
tasuna (lema-zerrenda bera eta etiketa sintaktikoak) neurtuko dugu, EDBL 
bera hobetzeko ekarpena egiteko asmoz. Ondoren, EDBL ez diren beste hiz-
tegietako hautagaiak definituko ditugu. Azkenik, aztertutako hiztegietan 
agerpenik ez duten lemak hartuko genituzke aintzat.

3.4. Euskarazko lemategi batean onartzeko hautagaiak

Aztertu ditugun hiztegietan inongo agerpenik ez duten maiztasun-zerren-
detako 946.360 sarreretatik, asko eta asko «zarata» dira, hala nola lematiza-
tze okerrak (forma flexionatuak, atzizkidunak edo grafia ez-estandarrak, bere 
horretan lematizatu gabe), hizkuntza arrotzetako formak, zenbaki erromata-
rrak, eta abar. Multzo erraldoi horren barnean, hainbat neologismo, jatorri 
arrotzetatik euskarara ekarritakoak, maiztasun handiko grafia ez-estandarrak 
edota aintzat hartzekoak diren bestelakoak «ezkutatzen» dira. Maiztasunean 
oinarritutako garbiketak aplikatu ditugu, corpusetan maiztasun oso ezberdi-
nak zituzten hitzak baztertuz, atalase ezberdinen arabera. Tamalez, guk di-
seinatutako neurriak ez ditu hautagai okerrak lema egokietatik bereizten. 
2.1 atalean iragarri bezala, multzo honetan hautagai egokiak antzemateko, 
maiztasuna aztertzeaz gain, metodologia garatzea eta eskuz banaka aztertzea 
izango dira bide egokiak, hautagai interesgarriak urriak baitira.
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3.5. Bigramak

Orain arte, unigramei bakarrik erreparatu diegu lan honetan. Hala 
ere, Elh124 eta Elh200 corpusetatik, unigramez gain, n-gramak erauzteko 
gai gara (298.079 dira maiztasun-zerrendetan). Hiztegi-lemategietan ere 
25.516 n-grama baditugunez, bi taldeetako datuen ebakidurako bigramak ere 
ordenatu ditugu maiztasunaren arabera. Etiketatzaile automatikoaren lagun-
tzaz bigramak osagaien kategoriaren arabera sailkatu ondoren (izen + aditz 
—behar izan, kale egin— eta izen + izen —lan bulego— motakoak, batik 
bat), kategoria taldeen eta maiztasunaren arabera oinarrizko hiztegi-lemategi 
batean sarrera eman diezaiekegu.

4. Ondorioak eta gerorako erronkak

Egun eskuragarri ditugun euskarazko corpusetan oinarritutako maizta-
sun-zerrenda lematizatua sortu dugu. Orobat, zerrenda horren edukia zenbait 
hiztegi-lemategirekin konparatu dugu, aurretik argitaratutako bi maiztasun-
hiztegi barne. Corpusen eta hiztegi-lemategien intersekzioak, hots: erabilera 
corpusetan egiaztatua duten hiztegietako lemak, EuDeLex bezalako hiztegi 
elebidun baten euskarazko oinarrizko lemategi gisa erabil daitezke; horrez 
gain, horietako lema bakoitzaren maiztasun-datuak hiztegi-artikuluetara txer-
tatu ahal izango dira hiru fintasun-mailatan.

Erabili ditugun hiztegi-lemategiei dagokienez, hasiera batean hizkuntza-
ren prozesamendu automatikorako garatu zen EDBL datu-basearen balioa 
azpimarratu dugu, hiztegi berri baten makroegituraren zein mikroegituraren 
oinarrizko horniketa eskaintzen baitu. Bestalde, EDBLko datuak hiztegigin-
tzan abiapuntutzat hartu eta beste iturriekin osatzeko erabakiak ahalbidetuko 
du datu-base hori bera eguneratu eta aberastea.

Aztertutako hiztegietan agerpenik ez duten maiztasun handiko corpuse-
tako lemak euskarazko lemategi batean sartzeko hautagaitzat jo ditzakegu 
hasiera batean. Hala ere, gure esperimentuek erakutsi dute maiztasuna ez 
dela nahikoa multzo horretatik hautagai «onak» eskuratzeko. Etorkizuneko 
lanen artean dugu neurri estatistiko konplexuagoak eta «zarata» modu ego-
kian karakterizatu eta baztertuko duten bestelako teknikak ikertzea. Une ho-
netan, eskuzko lana ezinbestekotzat jotzen dugu. Edozein modutan, puntu 
hori ez da kritikoa, lexikografoak garbiketa hori gauza dezakeelako hiztegia 
landu bitartean.

Bestalde, corpusetan agertzen ez diren hiztegietako lemak zaharkitua edo 
gutxi erabilia oharrarekin markatzekoak ditugu. Garai ezberdinetako corpu-
sen azterketak ohar horiek zehazten lagun dezake. Zentzu horretan, Lexikoa-
ren Behatokiaren (Euskaltzaindia 2009) moduko ekimenak oso baliagarriak 
izango dira.
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Azkenik, euskarazko meta-hiztegia litzateke lan honetan aurkeztutako 
metodoek ahalbidetzen duten aplikazioetako bat. Hori gauzatzeko, euska-
razko hiztegien lemategiak bateratu beharko lirateke, lan honetarako egin du-
gun moduan, eta datu-base batua erabiltzaile-interfaze baten bitartez argita-
ratu, lemak hiztegi ezberdinetan dituen agerpenak ikus daitezen.
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Linschmann-Aresti legea Lazarragaren testuan

Mikel Martínez Areta
UPV/EHU

Laburpena
Lan honetan, Linschmann-Aresti legearen egoera Lazarragaren eskuiz-
kribuan aztertzen da. Lehenik, testuan zehar jasotako datu zehatzak isla-
tzen dituzten bi taula ematen dira. Bi taula hauek zehazten diren irizpide 
batzuei jarraiki egin dira. Ondoko atalean, azpiatal ezberdinetan legea-
ren salbuespen bakoitza edo sabuespenen talde bakoitza eztabaidatzen da, 
haientzako azalpen bila. Zenbait kasutan, lege orokorraren gaineko az-
pilege moduko bat proposatuaz; beste zenbait kasutan, testuan legearen 
hauste bakan batzuk gertatzen direla erakutsiaz, gehienetan Mendebaldean 
hurrengo mendeetan nagusituko diren joeren norabide berean. Iparraldeko 
eta Mendebaldeko testu zaharrekiko erkaketaren bidez, Lazarragaren tes-
tuan azaltzen den legearen kokapen historikoa deskribatzen da.

0. Sarrera*

Artikulu honetan Linschmann-Aresti (= LA) legea1 Lazarragaren testuan 
nola eta zein neurritan betetzen den aztertuko dut, eta betetzen ez den kasuak 
iruzkinduko. Abagune honetarako gai aproposa delakoan nago, kontuan har-
turik Sarasola (1980) bide-urratzaile dugula auzi honetan. Lan hartan Saraso-
lak LA legearen betetzea XVI. mendeko lekukotasunetan eta haren geroztiko 
suntsitze prozesua euskalki ezberdinetan ikertu bazituen (3. pertsonak sartzen 

* Lan honek hiru ikerketa proiekturen laguntza jaso du: 1) «Monumenta Linguae Vasco-
num IV: historia, crítica y edición de textos vascos» [= FFI2012-37696], Joseba Lakarrak zuzen-
dua eta Espainiar Gobernuko Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak finantzatua; 2) «Historia de la 
Lengua Vasca y Lingüística Histórico-Comparada» (HLMV-LHC), Ref. GIC 10/83, IT 486-10, 
Joaquín Gorrochateguik zuzendua eta Eusko Jaurlaritzak finantzatua; eta 3) «Hizkuntzalaritza 
Teorikoa eta Diakronikoa: Gramatika Unibertsala, Hizkuntza Indoeuroparrak eta Euskara» He-
ziketa eta Ikerkuntza Unitatea (UFI 11/14), Euskal Herriko Unibertsitateak finantzatua. Nire es-
kerrak bihoazkie Blanca Urgelli, Manu Padillari eta Ricardo Gómezi lanaren aurreko bertsio bat 
irakurtzeagatik eta/edo Linschmann-Aresti legearen eta Lazarragaren eskuizkribuaren inguruko 
zenbait aspektu nirekin eztabaidatzeagatik. Akatsak nireak dira.

1 Laburdurak: LA legea = Linschmann-Aresti legea; EBZ = Euskara Batu Zaharra. 
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ez zituela), jarraian garai hartan ezagutzen ez zen Lazarragaren eskuizkri-
buko datuen bidez saiatuko naiz Kintanak (1971, 2004: 588-590), Sarasolak 
(1980), Rebuschik (1995), Traskek (1997: 239-240) eta bestek XVI. mende-
rako zirriborraturiko egoera osatzen, parametro honi dagokionean.

Oro har, beste zenbait arazotan bezala (pentsa dezagun menpeko per-
pausetako l- hasieradun aditz jokatuez), LA legean ere Lazarragaren eskuiz-
kribua Sartaldearen eta Sortaldearen arteko lokarri antzeko bat gertatu da, 
hartan Euskara Batu Zaharraren (EBZaren) ezaugarriei gainontzeko iturri 
mendebaldarretan ez bezalako distira dariela. Horretan datza, aspektu litera-
rioak albo batera utzita, eskuizkribuaren balio linguistiko nagusia.

1. Linschmann-Aresti legea aztertzeko irizpideak

2. ataleko 1. taulako datuak zenbatzeko eta sailkatzeko irizpideak hona-
koak izan dira. Ardatz bertikalean eskuizkribuko genitibozko pertsona-ize-
nordainak pertsonaka sailkatu dira. Ardatz horizontalean, ordea, hiru zutabe 
jarri dira: 1) aditz jokatuko pepausak, 2) aditz jokatugabeko perapausak, eta 
3) bokatiboak eta aditz isileko edo aditzik gabeko perpausak. Bigarren tal-
dean sartu dira, aditz jokatugabeko perpaus arruntekin batera (adib. Bere 
cantaetea Sirenac acabaduric; AL: 1143r), aditz jokatugabeko aginteraz-
koak (adib. Ez bildurric ceuren biocetan artu; AL: 1153r) eta alboko per-
pausekiko koordinazioan izateagatik aditz jokatua isilean gordetzen dutenak 
(adib. ceuren ezpataoc escuetan artu, ta, belaurico jarri[ri]c, espiluonetara 
beguira çaocela; AL: 1153v). Hirugarren taldean, aldiz, bokatibozko sintag-
mak (adib. Ay, Silvia, ene laztana!; AL: 1152r) eta aditz isileko perpausak 
(adib. Gure ortuan madari; A4: 9) batu dira. Norbaitek pentsa lezake hiru-
garren taldean aipaturiko bi azpitaldeak bereiztea komeniko litzatekeela. Da-
tuen interesa, hala ere, ez da hortik azaldu, eta hortaz nahiago izan dut entia 
non sunt multiplicanda praeter necessitatem printzipioa aplikatu. Dena den, 
bokatibozko sintagma ergatiboa dagoenean, adib. Ene laztanorrec, / arren, 
esaçu (A5: 13-14) esaldian, genitibozko izenordaina aditz jokatuko perpau-
setan sartu da.

Zutabe bakoitzaren barnean, genitibozko pertsona-izenordain bakoitzak 
lau balore posibleetako bat hartu du: 1) forma neutroa da eta legea betetzen 
du (= n.), 2) forma indartua da eta legea betetzen du (= i.), 3) forma neu-
troa espero genukeen testuinguru batean indartua azaltzen da (= n. > i.), eta 
4) forma indartua espero genukeen testuinguru batean neutroa azaltzen da 
(= i. > n.).

Aintzat hartu dira ez bakarrik genitibozko formak (ene, neure, çure, çeu-
rea…), baita genitibotik eratorritako kasuetan daudenak ere (enegaz, neure-
gaz, çureçat, çeureçat…), hauek genitibotik eratorri direnean, jakina (ene-
gaiti eta çuregaz bai, baina nigaiti eta çugaz bezalakoak ez dira analisian 
sartu).
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Zuzenduriko aldaerak (adib. çure lacooc; B5: 19 > çure lacoagan; A16: 37, 
non çure > çu zuzendu den, -re- tatxatuaz) ez dira sartu, eta testua zatika dagoe-
nean bakarrik hartu ditut aintzat testuinguru sintaktiko argian ageri diren formak.

2. Analisiaren datuak

Aurreko irizpideei jarraiki, nire zenbaketaren arabera Lazarragaren es-
kuizkribuak 1. taulako datuak agertzen ditu LA legeari dagokionez.

1. TAULA

LA legearen datuak Lazarragaren eskuizkribuan

Aditz jokatuko 
perpausak

Aditz jokatugabeko 
perpausak

Bokatiboak eta aditz isileko 
perpausak

n. i. n. > i. i. > n. n. i. n. > i. i. > n. n. i. n. > i. i. > n.

1.sg. 76 45 1 3 10  8 0 1 65 0 0 0
2.sg.(hi)  1  0 0 0  0  0 0 0  0 0 0 0
3.sg. 29 61 6 0  3 26 2 0  1 0 0 0
1.pl.  6  1 0 0  1  0 0 0  1 0 0 0
2.sg.(zu) 59 30 0 1  5  3 1 1  2 0 0 0
2.pl. 10  0 0 0  1  2 0 0  0 0 1 0
3.pl.  7 11 1 0  0  4 2 0  0 0 0 0

1. taulako datuetatik LA legearen betetze / hauste proportzio hutsa erauzi 
nahi baldin badugu, berau 2. taulak darakuskigu.

2. TAULA

LA legearen betetze / hauste kasuak Lazarragaren eskuizkribuan

Aditz jokatuko 
perpausak

Aditz jokatugabeko 
perpausak

Bokatiboak eta aditz 
isileko perpausak Orotara

Bai Ez Bai Ez Bai Ez Bai Ez

1.sg. 121  4 18 1 65 0 204  5
2.sg.(hi)   1  0  0 0  0 0   1  0
3.sg.  90  6 29 2  1 0 120  8
1.pl.   7  0  1 0  1 0   9  0
2.sg.(zu)  89  1  8 2  2 0  99  3
2.pl.  10  0  3 0  0 1  13  1
3.pl.  18  1  4 2  0 0  22  3

Orotara 336 12 63 7 69 1 468 20
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1. taulak erakusten dituenak baino parametro gehiago sar litezke jokoan, 
hala nola aditz jokatuko perpausetan zein sailetakoa den aditz jokatua (Nor, 
Nor-Nori, Nor-Nork edo Nor-Nori-Nork), eskuizkribuaren zein tartetan (AL, 
A edo B) agertzen den forma bakoitza, etab. Baina xehetasunei bakarrik 
emango diet arreta LA legea betetzen ez den kasuetan. Berauei ekingo diet, 
beraz, ondorengo atalean.

3. LA legea hausten den kasuen analisia

Legearen hausteko kasuak aztertuko ditut jarraian, haietarako azalpenen 
bila. Helburuetako bat EBZean LA legearen izaera zehaztea izango da. Har-
tara, Ekialdeko edo, zehazkiago, Iparraldeko iturriekiko erkaketa funtsezkoa 
da. Gehien erabili dudan autorea, ekimen honetan, Axular da, ezaguna denez 
LA legearen funtzionamenduaren ikuspegitik haren lana erregularrena baita 
eta, hortaz, itxura guztien arabera EBZaren egoeratik hurbilena. EBZetik 
Mendebaldeko euskararako (edo Arabako euskararako) bidean LA legearen 
funtzionamenduan aldaketarik gertatu den zehazte aldera, Mendebaldeko itu-
rririk zaharrenak ere kontuan hartu dira.

3.1. LA legearen etendura perpausen barneko esparruetan

2. ataleko tauletako datuak erdiesteko, LA legearen formulazio klasikoari 
jarraitu diot (Sarasola 1980; Rebuschi 1995). Baldin eta genitibozko per tso-
na-izenordain jakin bat dagoen perpausean (nagusian edo menpekoan) per-
tsona horri (3. pertsonen kasuan, sintaktikoki zein semantikoki) dagokion 
marka (agerikoa edo ez-agerikoa, eta ez-alokutiboa) baldin badago, orduan 
genitibozko pertsona-izenordain horren forma indartua azaleratuko da; bes-
tela, forma neutroa da azaleratuko dena. Aditz jokatugabeko perpausetan, 
perpausaren sakoneko egituraren atzean dautzan argumentuak zeintzuk diren 
begiratu da. Hauetako bat genitibozko pertsona-izenordainaren pertsonari ba-
dagokio, orduan forma indartua azaleratuko da, eta bestela neutroa.2

Dena den, prozedura honen aplikazio hertsiak LA legearen haustea au-
rresaten du kasu batzuetan non, legearen haustea baino gehiago, formulazio 
klasikotik haraxeago doazen gorabehera apur batzuk topatzen ditugun. Erka 
ditzagun honako adibideok:

(1) a. çan lastima andia [[norc bere biocean eucan] tristezea ecusten]
(AL: 1146r)

 b. lauoc batera nor bere ardiaquin joacela (AL: 1152r)

2 Esango nuke hauxe dela, azken finean, Rebuschiren (1995: 326-328) prozedura ere, Axula-
rren aditz jokatugabeko perpausak aztertzeko, prozeduraren formulazio zehatzik egiten ez badu ere. 
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LA legearen aurreko formulazio hertsiaren arabera, (1a) adibidean legea 
betetzen den bitartean, (1b)-n ez da betetzen, eta horrela interpretatu dira da-
tuok 1. eta 2. tauletan. (1b)-koaren antzeko a(r)en > bere beste hiru hauste 
ditugu AL: 1153r-n, A26: 163-164-n eta AL: 1153v-n. Hala ere, (1b)-ren le-
gearen hausteak azalpen sinplea du: [nori berei…] egiturek barneko esparru 
bat osatzen dute, zeinetan bi elementuen arteko erreferentziakidetasunak ge-
nitibozko izenordain indartuaren agerpena eskatzen duen, inguruko testuin-
guru sintaktikoa zein-nahi ere den. Hau EBZetik jasotako ezaugarria da, (2a, 
b) adibideek darakuskiguten bezala:

(2) a.  norc bere herrico edo erresumaco arauaz differentqui esquiri-
batcen baitituzte (Ax, Gero 9)

 b.  lehoiñ hunen eritassunaren berria bertcé animalec entçun çute-
nian, oroc, norc beré aldian, bedera, bedera, beré visita eman 
çutela lehoiñ hari, (…) (Tt, OHB 67)

Bada, hala ere, ezberdintasun garrantzitsu bat (1b)ren eta (2a-b)ren ar-
tean. (2a-b) ez dira LA legearen hausteko benetako kasuak, ezta legearen for-
mulazio hertsiaren arabera ere. Hala Axularren nola Tartasen lanetan, nor eta 
bere elementuak ez dira singularrak, haietan sg./pl. oposaketa neutralizatzen 
baita. Lazarragaren hizkeran ere ez dago Mendebaldeko beste hainbat iturri-
tako nortzuk berrikuntza, nor-ekiko oposaketa bat era lezakeena. Hortaz, nor 
ez da ez singularra, ez plurala. Aitzitik, (1b)ko bere singularra da, autore ara-
barraren lanean 3. p. pl.eko genitibozko izenordain indartua euren baita, ez 
bere. Formulazio hertsiaren pean, LA legea ez da betetzen. Egoera zaharra 
Axular eta Tartasena da, noski. Geroago, Mendebaldean euren (nonbait, be-
rrikuntza bat, jatorria gorabehera) sortu zen, baina [nori berei…] egitura bere 
hartan mantendu zen baita perpauseko aditz jokatuan i-ri zegokion marka 
plurala zenean edo aditz jokatugabeko argumentu isila plurala zenean ere, 
(1b)n bezala.3 Azken finean, Vinieron cada uno por su camino hasta Bilbao 
bezalako zenbaki-komunztadura hertsirik gabeko perpausak Europako hiz-
kuntza gehienetan topatzen ditugu.

Are interesgarriago da LA legearen haustea honako adibidean:

(3) [Acabaduric leen esan dogun cantaeteau,] Silvero eta bere lagunac 
joan citecen ciudadera (AL: 1144v)

(3)n aren lagunac espero genuke perpaus nagusian, citecen-en argu-
mentu bakarra ‘haiek’ baita. Silvero, bere-ren erreferentziakidea, ‘haiek’ ho-
rretan sartuta dago, eta baliteke hori bere agertzeko faktore semantiko bat 

3 Eta bertsua esan dezakegu, behin beren sorturik eta bere (sg.) / beren (pl.) oposaketa mor-
fologizaturik, gainontzeko euskalkiez. 
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izatea.4 Nolanahi ere den, egitate sintaktikoa honakoa da: Lazarragaren hiz-
keran LA legearen gainean beste lege bat gailendu da, zeinen arabera [Ai eta 
haren/bere-i B] egiturako izen sintagmetan erreferentziakidetasunak forma 
indartuaren agerpena eragiten zuen, inguruko testuinguru sintaktikoa zein-
nahi ere zen. Ez dut aurkitu, Lazarragaren testu osoan, prozedura honen erre-
gulartasuna baiezta edo deusezta lezakeen beste agerpenik. Iparraldeko tes-
tuetan, ordea, ez da gertatzen, (4a)k eta (4b)k darakuskiguten bezala:

(4) a.  Eta Iesus eta haren discipuluac [handic ilkiric] ethor citecen 
Philipperen [Cesarea deitcen deneco] burguëtara

(Leiz, Mk 8, 27)
 b.  Prometatu cerauen gure Iaungoicoac Abrahani eta haren ondo-

coey, [emanen cerauela Iudeaco erresuma on hura.]
(Ax, Gero 82)

Berrikuntza da, beraz. Lazarragarena ala Mendebaldeko euskararena? 
Ezin esan, eta ez dugu pentsatu behar puntu honetan, beste hainbatetan be-
zala, Mendebalde osoak aldi berean eta eskualde linguistiko homogeneo ba-
tek bezala jokatu duenik. Kapanagaren Dotrinan (i.e., Ripaldarenaren haren 
itzulpenean), behinik behin, prozedura ez omen da aplikatzen, (5a)k erakus-
ten duen bezala (Christocen ondoko koma gorabehera). Mende eta erdi ge-
roago, ordea, Añibarrok bere Geroko Geroren itzulpenean (4b) bizkaiera-
tzeko (5b) demagu:

(5) a.  Chritiñau gustiac [bat] izaitea, [Christoc, eta aen Vicarioac 
Aita Santu Eromacoac goberneetan dabeena.]

(Kap, EBDC 55-56 orr.)
 b.  Esqueñi, opatu ta aguindu eutsan gure Jangoicoac Abrani ta 

bere ondocoai, [emango eutsela Judeaco erreinu ta erri ona.]
(Añ, GG 9-212/213)

Dena den, Añibarroren bizkaieran [Ai eta haren/bere-i B] egitura ez da 
testuinguru bakarra zeinetan LA legea ez den betetzen 3. pertsonarako, le-
gearen hauste prozesua aski aurreratuta baitago, hala 3. pertsonetan nola 1. 
eta 2.ean (ik. Urgell 2001: CXXXV-CXXXVI, adibide gehiagorekin).

Antzeko azalpena dukegu Lazarragaren testuko LA legearen honako 
haustean:

(6) Lau urtebete, euren gabaquin, ceure oñetan naucaçu. (AL: 1144r)

4 Ik. Rebuschi (1995: 323), honen inguruan. Edozein kasutan, 1. pertsonan behintzat faktore 
semantiko berbera ez da nahikoa beste honetan izenordainaren forma indartua eragiteko: ene la-
gunau eta ni goaç ara (AL: 1147v). Honetan, dena den, genitibozko izenordainaren izenordain 
erreferentziakidea ondoren agertzen da. 
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Lau urtebete, euren gabaquin ez da EBZetik jasotako ‘X-gaz/ekin Y = X 
eta Y’ egituraren ohiko agerpen bat (ik. §3.2), gaztelaniazko lirikatik maile-
gaturiko esamolde bat baizik. Egitura zahar horretan bezala, dena den, adiera 
koordinaziozkoa da, eta zentzu horretan hausteko arrazoia izan daiteke [Ai 
haren/bere-i B-rekin] esparruaren barnean LA legearen efektua eten egi-
ten dela, eta erreferentziakidetasunak forma indartuaren agerpena eragiten 
duela, inguruko testuinguru sintaktikoa zein-nahi ere den. Ez dut aurkitu adi-
bide identikorik Iparraldeko iturrietan, baina honelako kasu batean Axularrek 
behintzat forma neutroa erabiliko lukeen susmoa daukat.5

3.2. LA legea eta ‘X-gaz/ekin Y = X eta Y’ egitura

Ikus ditzagun orain Lazarragaren testuko honako agerpenok:

(7) a.  Bada bere, nai ez neuque, mundu guztiagaitirren, [çuregaz ene 
secretoa descubri lidin] bapere (AL: 1144v)

 b.  Donzellea, cegati çaoz enegaz enojaduric, [çurequin ene aita-
suna orrela anci jaquinic?] (AL: 1142v)

 c. çurequin ene faltaoc estalico det. (A5: 25-26)

Hirurak dira ‘X-gaz/ekin Y = X eta Y’ egitura koordinaziozkoak. (7a)
n legea betetzen da. (7b)n, ordea, legea ez da betetzen. Itxura guztien ara-
bera, aditz jokatugabeko menpeko perpauseko isileko argumentuak ‘(gure) 
aitasuna - zuri’ dira. Hala bada, çeurequin espero genuke. (7c)z denaz be-
zainbatean, justu kontrakoa ageri da: çurequin esperogarria da, baina ene-
ren ordez neure espero genuke. Azpimarratu nahi dut çeure > çure 2 aldiz eta 
neure > ene 3 aldiz gertatzen direla Lazarragaren testu osoan (ik. 1. taula). 
Neure 53 aldiz agertzen zaigu espero genukeen testuinguruan, eta çeure 
33 aldiz. Kasualitate hutsa izan al daiteke betetzeko hainbeste kasuren ar-
tean 5 haustetik 2 ‘X-gaz/ekin Y = X eta Y’ egituretan agertzea? Kasualitatea 
saiheste aldera, honako posibilitatea bururatzen zait: balirudike ‘X-gaz/ekin 
Y = X eta Y’ egituretan beti azaltzen direla 1. eta 2. pertsonetako genitibozko 
izenordainen forma neutroak, testuinguru sintaktikoa zein-nahi ere den.

Hipotesi hau Lazarragaren eskuizkributik kanpo baieztatzeko edo, 
behintzat, haren aldeko sustengurik bilatzeko, aurkitu beharko genuke ho-
nako lau baldintzok betetzen dituen testuren bat: 1) LA legea 1. eta 2. per-
tsonetan orokorrean (hau da, ‘X-gaz/ekin Y = X eta Y’ egituretatik kanpo) 

5 Mendebaldean, agian erkagarriak dira Mikoletaren aditz isileko perpausok: Lelengo, lau 
alcandora euren ydun lechuguillascoacas (Elk 14v), Yru toalla, fruteru bat, ta cabezoc bi, euren 
puñuacas (Elk 15). Haietan, Lazarragagan bezala, [Ai haren/bere-i B-rekin] egiturak izenordaina-
ren forma indartuaren agerpena eragiten du. 
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betetzea, 2) ‘X-gaz/ekin Y = X eta Y’ egiturak azaltzea, 3) egitura horien ar-
tean 1. eta/edo 2. pertsonako genitibozko izenordainak agertzea, eta 4) egi-
tura horietan LA legea ez betetzea (orokorrean legea bete arren). Mende-
baldean topa bagene(it)za agerpen hori(ek), eta formak neutroak balira, 
hipotesia behintzat Mendebaldeko euskararako litzateke baliozkoa. Ipa-
rraldean egokitzapenik aurkituz gero, ordea, hipotesiak EBZerako ere ba-
liozkoa izateko aukera handiak izango lituzke. Alabaina, Lakarrak (1996: 
193, 2008) eta bestek emandako ‘X-gaz/ekin Y = X eta Y’ egituraren adibi-
deak ondo arakatuz gero, esango nuke Lazarragaren eskuizkribua (eta haren 
(7a, b, c) adibideak) lau baldintzak aldi berean betetzen dituen testu bakarra 
dela.

Lau baldintzak aldi berean agertzetik hurbilenik diren kasuak bakarrik 
aipatze aldera, Elorrion ediren zen amodiozko kantan (ik. TAV: 122), Ene 
veguiacaz vioçeen artean / Errencore andiac erneçitean irakurtzen dugu, 
baina bertan ene esperogarria da. Gandararen 1768ko «Ama maitagarria-
ri»-ko Izan dedilla gueure / arnasa azquena / Jesus onarequin / Ceurorren 
icena lerroek ere gutxi dioskute, behintzat Arana Martijak (1984) emandako 
hiru lanetan izenordainen forma indartu guztiak (ez bakarrik genitibozkoak) 
orokortu baitira, eta gainera ceurorren forma hiperindartua da (ez da ceure). 
Bestetik, Lasarteko 1716ko bertso iraingarrietan (ik. Satrustegi 1983) Agus-
tinacho Ybillico nais Surequin nere gaisean kausitzen dugu, baina testuan 
nere- testuinguru guztietara zabaldu da, eta ez da hau legearen hausteko 
kasu bakarra. Lakarrak (2008) emandako gipuzkera klasikoko eta ahozko 
tradiziotik jasotako adibide oparoen artean ere ez dut lau baldintzak bete-
tzen dituen agerpenik (bakoitza agertzen den testu osoa ere kontuan hartu-
rik).

Ekialdeko iturrietan azken urteotan markatu diren ‘X-gaz/ekin Y = X eta 
Y’ egituraren kasu apurrei begira (ik. adib. Lakarra 2008: 84; Padilla 2011: 
76-77; Oyharçabal 1991: 135), haietan ez dut 1. eta 2. pertsonetako geniti-
bozko pertsona-izenordainik aurkitu. Bai, ordea, 3. pertsonakoak, baina ho-
nelakorik Lazarragaren eskuizkribuan agertzen ez denez, honen azterketa sa-
kona beste abagune baterako nahiago dut utzi.6

6 Laburbilduz, esango nuke Ipar eta Ekialdeko ‘X-ekini haren/bere-i Y’ egiturako eraikuntze-
tan erreferentziakidetasunak forma indartuaren agerpena eragiten duela, edozein testuinguru sin-
taktikotan, eta hauxe dela LA legearen hauste bakarra, edo bakarretako bat, legearen formulazio 
hertsiaren arabera, Ipar/Ekialdeko iturri zaharretan. Ikus adibidez aygalon bere lagunequi uqhe-
nen nutiela (Xarlem 594), non ‘hura’ ez dagoen ordezkaturik aditz jokatuan. Agian hau lot liteke 
Mikoletaren elkarrizketaren izenburuan den Peru xauna derechan vategas, vere osseyñ Alonssoen 
artean ‘X-gazi haren/bere-i Y’ egiturarekin, zeinetan lege (zehazkiago, LA legearen azpilege) 
bera eraginkorra den. Egokitzapen hau polita bada ere, hala Mendebaldeko LA legearen inguruko 
datuak nola Ekialdeko ‘X-ekin Y’ egituraren ingurukoak urriegi dira bi kasuak EBZetik datorren 
harreman historiko batean ziurtasunez jartzeko. 
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3.3. LA legea eta ezker aldeko destokitzea

Esan dut 3 neure > ene bakarrik topatu ditudala testu osoan. Hona hemen 
bigarrena (etzanetan ez dauden kortxeteak bata bestearen jarraipen ditugu):

(8) [Ene bervaoc,] jente noblea, / ce daidiçu pensadu / [[neure erria 
alabacerren] / nic ditudala fingidu.] (A6: 39-42)

Ene bervaoc osagarri zuzena da, baina ez ce daidiçu pensadu-rena, di-
tudala fingidu-rena baizik. Hortaz, LA legea ez da betetzen. Hurrenkera ez-
markatua honakoa litzateke: jente noblea, ce daidiçu pensadu [[neure erria 
alabacerren] nic ene/neure bervaoc ditudala fingidu]. Esaldia horrela egin 
balu, seguru asko LA legea bete eta neure erabiliko zukeen. Baina olerkari 
arabarrak ene/neure bervaoc esaldi osoko mintzagai bihurtu du, eta horren-
bestez berau dagokion perpausetik urruntxo geratu da. Left-dislocation edo 
ezker aldeko destokitze deritzagu gertakari honi. Gainera, elementu desto-
kitua perpaus txertatu batetik atera da, eta esaldiaren hasierara iristeko ezin 
konta ahala hesiren gainetik igaro behar izan du. Generatibistentzako goza-
men handiko esaldia litzateke, beraz.

Azalpen bat honakoa izan liteke. Mintzagai bat esaldiaren hasierara 
eramanez, hiztunak egiten duena gaia zein izango den aurreratzea da. Dis-
kurtsoari izenburu bat jartzen dio, nolabait, izenburu hori, (subjektu-)pre-
dikatu muinetik kanpoko izen-sintagma bat izaki, aditzak esaldi osoan 
zehar barreiatzen dituen joko sintaktikoetan integraturik ez dagoela. Bo-
katibozko sintagmetan bezalaxe, ez da harritzekoa mintzagaietan oposa-
keten balore ez-markatuak azaltzea. Bestetik, mintzagaia ahoskatzerakoan 
hiztunak ez daki, gehienetan, esatear dagoen esaldiaren egitura zehatza, 
eta haren aditza, zeintzuk izango diren, are gutxiago mintzagaia dagokion 
perpausetik hainbeste urrundu den kasu batean.7 Hauxe izan liteke LA le-
gearen hauste honen arrazoia. Jakina, hizketari loturiko argudio hauek ida-
tzia, ziur aski berrikusia eta kopiatua izan den testu bati aplikatzeari ara-
zotsu iritz liezaioke norbaitek. Baina olerkariaren eginkizuna unean uneko 
ideia jario espontaneoa islatzea izan ohi da, lehenengo aldian esango lu-
keen moduan.8

7 Erka bedi ezker aldeko destokitzeko antzeko beste kasu hau: [neure buruau] ez nei ondo / 
[andratan confiacea] (A24: 169-170). Guztiarekin, buru-ren adiera bihurkaria kontuan izanik, 
ene buruau berez ezin liteke sekula agertu (argumentu gisa, bederen), ezta mintzagaiko kokale-
kuan ere. 

8 Planteamendu honen barnean, forma neutroa agertzeko faktore gehigarri bat ezker aldeko 
destokitzeak eragiten duen ce daidiçu pensadu-ren gertutasuna izan liteke, daidiçu-ren argumen-
tuak ‘zuek - hura’ baitira. Ene bervaoc, noski, ezin liteke pensadu-ren osagarria izan, beronek ez 
baitu errejimen hori onartzen. Baina nolabaiteko «errejimen-erakarpen» bat gertatu dateke, gertu-
tasunaren ondorioz. 
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Bada, hala ere, kasu honen LA legearen haustea azaltzeko beste posibili-
tate bat. Irakur dezagun (8) LA legea beteaz: [Neure bervaoc,] jente noblea, 
ce daidiçu pensadu [[neure erria alabacerren] nic ditudala fingidu]. Edo, ez-
ker aldeko destokitzerik gabe: jente noblea, ce daidiçu pensadu [[neure erria 
alabacerren] nic neure bervaoc ditudala fingidu]. Zer du berezirik esaldi ho-
nek? Ondoko azpiatalean aztertuko dudan gertakari bat, beharbada ezinezkoa 
Lazarragaren hizkeran.

3.4.  Bi genitibozko pertsona-izenordain indartu perpaus berean, posible ote?

Ikus dezagun orain neure > ene motako hirugarren haustea:

(9) arrezquero ene semea eztacust neure beguietan. (A25: 33)

Kasu honetan, LA legea beteko bazen hauxe beharko genuke: arrezquero 
neure semea eztacust neure beguietan. Zer dute amankomunean, bada, (8)ko 
eta (9)ko neure > ene kasuek? Hauxe: bietan, LA bete baledi, bi neure leudeke 
perpaus berean. Baina ez da hori bakarrik. (8) eta (9) testu osoko kasu bakarrak 
dira non, LA legea hertsiki bete baledi, perpaus berean 1. edo 2. pertsonako ge-
nitibozko izenordainen bi forma indartu elkartuko liratekeen. Laburbil dezadan, 
zifra zehatzekin, egoera. Neure 53 aldiz ageri da espero dugun testuinguruan (ik. 
1. taula), neure > ene bakarrik 3 bider gertatzen delarik. Bestetik, 1. edo 2. per-
tsonako genitibozko izenordainen edozein forma indartu (neure, eure, geure, 
zeure, zeu(r)en) 89 aldiz ageri zaigu testuinguru esperogarri batean, neure > ene 
aipaturikoez landa ceure > çure 2 kasurekin. Bada, neure > ene-ko hiru kasueta-
rik, bat ‘X-gaz/ekin Y’ egitura bat da, eta beste biak LA legearen betetzeak neu-
re-neure, eure-eure, gueure-gueure, ceure-ceure edo ceu(r)en-ceu(r)en moduko 
perpaus barneko bikoiztapen bat sor lezaketen testu osoko kasu bakarrak dira. 
Kasualitatea ote? Kasualitatea saiheste aldera, kasu honetan honelako azpilege 
bat proposa genezake: perpaus berean 1. edo 2. pertsonako genitibozko ize-
nordainen bi forma indartu elkartzen baldin badira, lehenak «disimilazio mor-
fologiko» bat pairatu eta neutro mantentzen da. (8) adibidean onartzen ari naiz 
perpaus baten barnean txertatu den menpeko perpaus bat haren parte dela, eta 
hortaz baldintza hau ere formulazioaren barnean sartzen da.9

Nolanahi ere den, balizko disimilazio morfologiko hau ezin liteke EBZa-
ren ezaugarri bat izan, Iparraldeko iturrietan ez baita gertatzen. Ikus bitez 
(10a-b-c):

9 Bestetik, ez naiz aintzat hartzen ari bi genitibozko pertsona-izenordain koordinazioan dau-
den kasuak, dela edo, dela eta edo dela komaren bidez. Honelakorik ere ez dut topatzen Lazarra-
garen eskuizkribuan, baina balizko disimilazio morfologikoaren formulazioan kasuok ez lirateke 
sartuko. 
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(10) a.  Baiña guero, neure azquen ordenuan eta testamentean, mana-
tuco dut neure ondocoa (Ax, Gero 157)

 b.  Lehen gueure aitaren amoreacgatic barccatu ceracun gueure 
anaiac (Ax, Gero 218)

 c.  eta neure nigarrez, neure ohia, boustiren, trempaturen, eta vccu-
ciren diçut. (Tt, OHB 44)

Lazarragaren eskuizkribuan berean, behintzat behin 3. pertsonako bi ge-
nitibozko izenordain agertzen dira perpaus berean:

(11) esan eusaen nola emazteagaz joan cidin jardin batera eta beregaz 
eroan eben Sirena eta Silvia, bere donzellaac. (AL: 1143v)

Mendebaldeko iturrietan ez dut aurkitu neure-neure > ene-neure motako 
disimilazio morfologiko balizko honen paralelorik. Izan ere, Kapanagaren 
hizkeran LA legea hainbat kasutan ez bete arren, (12) adibidea haren hizke-
ran gertatzen ez delako zantzua bide da:

(12) eta ofrecietan ditudaz neure pecatuen parcaciñoraco, neure vicicea, 
obraac eta trabajuac (Kap, EBDC 119 orr.)

Aipatu dudan disimilazio morfologikoa, beraz, inoiz existitu bada, 
Lazarragaren hizkeraren ezaugarria izango zen. Bi kasu urriegi dira lege 
edo azpilege irmorik ateratzeko. Gainera, neure buruari (eta irakurleari) 
iruzurrik ez egiteko, ezin daiteke aipatzeke utzi (9) adibideko neure > ene 
haustean neurkerari lotutako motibazio bat izan litekeela tartean. Izan 
ere, neurerekin A25-eko 33. lerroko lehen hemistikioak 9 silaba ditu ha-
labeharrean, ene-k sinalefa zilegitu eta 8 silabako hemistikioa ahalbide-
tzen duen bitartean. Ez nuke esango Lazarraga gramatika neurkeraren 
menpe jartzen dutenetakoa denik, baina ez naiz gai sentitzen gramatika 
eta neurkeraren arteko tirabirak eztabaidatzeko, are gutxiago Lazarraga-
ren neurkeraren (Patxi Altunaren lanen antzeko) ikerketa sakonik orain-
dik ez dugula. Disimilazio morfologikoaren proposamena, beraz, geldi 
bedi eztabaidagai.

3.5. LA legea bokatibozko sintagmetan

Euskal testu zaharretan, duda-muda dago bokatibozko sintagmetako 
genitibozko pertsona-izenordainekin. Badirudi Leizarragak bokatibozko 
sintagmak esaldiaren sintaxitik kanpo utzi eta berauetan forma neutroak 
hobesten dituela (ik. (13a), Sarasola 1980: 435etik mailegatua). Axularrek, 
ordea, esaldiaren sintaxian integratu ohi ditu, (13b)k eta (13c)k erakutsi le-
gez:
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(13) a.  Ene Jaincoa, Ene Iaincoa, ceren abandonnatu nauc?
(Leiz, Mt 27, 46)

 b.  Çaudete beraz iratçarriric, ene anaia maiteac (Ax, Gero 250)
 c.  Placer espiritualera, arimaco alegriantçara, conuidatu nahi 

çaituztet, egungo egunean, neure anaia maiteac (Ax, Gero 287)

Lazarragak bi prozedurak omen darabiltza. Axularrena (14a-b)n ageri 
da; Leizarragarena (14c-d)n. (14d)n, argi geratzen da Leizarragarena erabiliz 
gero genitibozko izenordaina esaldiaren sintaxitik at geratuko dela, eta forma 
neutroa izango dela.

(14) a. Ene laztanorrec, / arren, esaçu (A5: 13-14)
 b. erruqui nauçu, neure aideac, / [cegaiti nax ni gaztea.]

(A24: 39-40)
 c. ene laztanchoa, / arren, esaçu (A5: 7-8)
 d. Çu ecustera etortearren, / ene lindatxo maitea (A3: 13-14)

Honek, hala ere, azterketa sakonago bat behar luke. Baliteke, adibidez, 
pertsonen arteko aldeak izatea. Ez du ematen kasualitatea denik Lazarra-
gagan aditzik gabeko perpaus batean dagoen bokatibozko sintagma bateko 
forma indartu bakarra 2. pertsona bat izatea:

(15) A, guiçon doloraduac eta cruelac ceuen bicioendaco! (AL: 1154v)

Badirudi sakoneko ‘zarete’ batek eragin duela forma indartua kasu hone-
tan, baina esaldia dagoen modua kontuan harturik, LA legearen haustetzat jo 
dut, 1. taulako hirugarren zutabean.

3.6. Goiko perpaus [ menpeko perpaus hesia

Rebuschik (1995: 321-328) egiten duen Axularren hizkeraren deskrip-
zioaren arabera, perpausen arteko hesiek LA legearen esparrua hertsiki mu-
gatzen dute. Hala izanik, aditz jokatuko perpaus baten barneko genitibozko 
pertsona-izenordain jakin bat indartua izango da, bakarrik baldin eta aditz jo-
katu horretako marka bat (alokutiboak albo batera utzita) pertsona horri ba-
dagokio. Era berean, aditz jokatugabeko perpaus baten barneko genitibozko 
pertsona-izenordain jakin bat indartua izango da, bakarrik baldin eta perpau-
seko isileko argumentuetako bati baldin badagokio. Ez bada betetzen perpaus 
jakin bati dagokion baldintza, goiko perpauseko argumentu bati egokitzeak 
ez du forma indartuaren agerpena eragingo, (ibid.: 324, 327)tik mailegatu-
riko (16a-b) adibideek darakuskiguten bezala:

(16) a.  proi-erg barcca iatçagutçu [[çurei alderacotçat eguiten ditugun] 
faltac] (Ax, Gero 224)

0 Omenaldi Sarasola.indd   4680 Omenaldi Sarasola.indd   468 27/1/15   08:28:4227/1/15   08:28:42



 LINSCHMANN-ARESTI LEGEA LAZARRAGAREN TESTUAN 469

 b.  Iaincoac proi-ABS beguira çaitçala, [vsantça gaixtoac, çurei 
baithan, ostatu hartcetic] (Ax, Gero 65)

Ikusten denez, erreferentziakidetasunak ez du izenordainaren forma in-
dartuaren agerpena eragiten, haien artean gutxienez [ hesi bat dagoelako. 
Itxura guztien arabera, EBZaren ezaugarria dugu hau. Lazarragaren hizkeran, 
hala aditz jokatugabeko perpausetan nola aditz jokatuko menpeko perpause-
tan, zenbait kasutan hesi(ar)en zeharkaezintasun horrek bizirik dirau:

(17) a.  cegati leucala esperança andia Jaun Cerucoagani , [[ece, [Aeni 
Mesedea servidu içaten liçala,] Sirenac bisitadu balegui,] ber-
tati osatua çala.] (AL: 1142v)

 b.  proi-ERG ençun euen [aeni alderuç cantaetaz etocela guiçon 
baçu] (AL: 1154v)

 c.  proi-ERG ez eben gura [nic areni causaz eguin neguian negarric]
(B21: 33-34)

Beste zenbait kasutan, ordea, hesia pitzadurak agertzen hasia da, eta erre-
ferentziakidetasunak, hesia zeharkaturik, izenordainaren forma indartua era-
giten du. Hau Lazarragaren LA legearen zenbait hausteren arrazoia da, beti 
neutro > indartu norabidean:10

(18) a.  suplicaetan nachaçu, Sirena ene laztana, [proi-DAT nai da-
quiçula [gaur gabean ceurei aposentuco bentanara joaten]]

(AL: 1140r)
 b.  Aynbat çan Silveroen deseoa [Sirena ecusterren,] [ece erregutu 

eusan Silviari [proi-DAT leguiola ain mesede andia, [ece leguiola 
berei partez Sirenari erregutu [bisitaetan etorri lequiola]]]]

(AL: 1142v)
 c.  [Pensamentuac leucaela / dolorez manteniduric,] / proi-ABS re-

medioa bila citecen, / [eurençati gora costaric.] (A11: 31-34)

Forma indartuen aldeko joera hau areagotuz joango da, Mendebaldean, 
XVI. mendetik aurrera, eta hesion iragazgarritasuna joera horren arrazoietako 
bat da. Iparraldean, ordea, hesiak askoz iragazgaitzago gertatu dira, eta hesia-
ren alde bateko eta besteko elementuen arteko erreferentziakidetasunak ezin 
izan duenez forma indartuaren agerpena eragin, joera izan da 1. eta 2. per-
tsonetan forma neutroen orokorpena, eta 3. pertsonetan LA legearen manten-
tzea.

10 Hauekin batera ainbat sartu jate çure bildur[ra], / [berechat naxala gaxto lap[urra]] (B3: 
77-78) ere sartu behar bide da. Horrela interpretatu dut berechat 1. taulan, nahiz ez zaidan argi 
geratzen haren aurrekaria zein den. 
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3.7. LA legea eta TOGa

Erka bitez, azkenik, LA legeak eta TOGak elkarri eragiten dioten honako 
kasuok:

(19) a.  [aren equzten] etorrico naiz / lebante urrunerean. (B30: 25-26)
 b.  [oy eta aen gobernaceco] / bear dau andi mañea. (A24: 77)
 c.  ez çan inor bastadu inor [bere biurquetan]. (AL: 1143r)

(19a, b)-n, LA legea ziur aski EBZean dagoeneko indarrean zen modu 
zaharrean betetzen da. Genitiboa izenlagun bat den izen sintagma ez da aditz 
jokatugabeko perpauseko osagai bat ([zure liburua(ren) irakurtzeko,] ahalegi-
nak egin ditut esaldian bezala), perpaus nagusikoa baizik. Izen sintagma aditz 
jokatugabeko perpaus osoa da. Horregatik, hain zuzen, forma neutroa edo in-
dartuaren agerpena zehazten duena perpaus nagusiko aditza da (eta irizpide 
honi jarraitu diot 1. taulan). (19c)-n, ordea, badirudi aditz jokatugabeko per-
paus ohikoen prozedura (sakoneko argumentuen artean genitibozko izenordai-
nari dagokiona baldin badago, orduan forma indartua agertuko da, adib. Bere 
cantaetea Sirenac acabaduric,) hedatu dela. Ohar bedi (19c) ez dela egiazki 
horrelakoa, haren genitibozko izenordainak ez baitu osatzen, sintagma buru 
batekin batera, aditz jokatugabeko perpauseko argumentu (Bere cantaetea) edo 
adizlagun bat. Aitzitik, sintagma burua aditz jokatugabea bera da. Prozedura 
zaharra (19a-b)rena zela Axularren honako adibideok darakuskigute:

(20) a.  edo bai behintçat [[beccatu baten eguitera] çohacinean,][[ha-
ren eguitetic] ixtitceco eta guibelatceco.] (Ax, Gero 83)

 b.  halatan [[Iaincoac bere garaciaren emaitea] eta [[gure garacia 
haren errecibitceco,] eta [harequin batean beccatuaren quent-
ceco] prestatcea] ere,] eguin ditezque laburzqui (Ax, Gero 133)

Gerora TOGa Mendebaldean goiz desagertu zenez, hau ez da forma in-
dartuen areagotzearen iturri bat izan. Baina nabarmena da Mendebaldean na-
gusi izan den joerarekiko haren lerrokatzea.

3.8. Azalpenik gabeko LA legearen haustea

Azpiatal honen izenburuarekin ez dut esan nahi, ezta hurrik eman ere, 
gainontzeko kasuak azaldu ditudanik. Bai, ordea, behintzat hipotesi bat du-
dala, zuzena edo okerra, eztabaidatzen hasteko. (21a-b)ren legearen hausteak 
azaltzeko, ordea, proposamenik ere ez dut:

(21) a.  bada bere, erregutan gagoçu [esan deiguçula çure icena]
(AL: 1147v)

 b.  Neure bioça or daucaçu, / [ondo cateaz loturic.] (A16: 13-14)
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Marka bedi (21a) adibidea Mendebalderako aipatu berri dudan, eta non-
bait Lazarragagan dagoeneko hastapanetan bide den, forma indartuen aldeko 
joeraren alderantzizko norabidean doala. (21b)z denaz bezainbatean, agian 
aspektu pragmatikoak (galdegaia eta mintzagaiaren jokoak, etab.) har litezke 
kontuan, baina ene irudiko hauek ez dira beste inon agertzen, Lazarragaren 
eskuizkribuan, genitibozko pertsona-izenordainen forma neutro edo indar-
tuen hautapenari loturik ((8) adibidea litzateke hori gertatzetik gertuenik le-
gokeena, baina bertan bestelako gertakari batzuk batzen dira). Une bateko ar-
duragabekeriari egotzi beharko dizkiogu?

4. Amaiera

Lazarragaren eskuizkribuan LA legea oro har betetzen bada ere, ager-
tzen hasi dira, legearen galgarri, geroago Mendebaldean nagusituko diren 
zenbait joera. Horrela, Iparraldeko testu zaharretan (eta itxura guztien ara-
bera EBZean) baino erreferentziakidetasun gehiagok eragin dezakete forma 
indartuen agerpena, hala nola [Ai eta haren/bere-i B] egiturako izen sintag-
men barnekoak edo perpausen arteko hesiak zeharkatzen dituztenak. Baina 
bestetik, baliteke EBZetik datorren LA legearen azpilegeren bat Lazarra-
gagan oraindik indarrean izatea, hala nola ‘X-gaz/ekin Y’ egituretan 1. eta 
2. pertsonetan genitibozko izenordainen forma neutroa beti agertzea, tes-
tuinguru fonetikoa gorabehera. Puntuok ziurtatzeko, hala ere, une honetan 
iturriak urriegi dira.
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Datibo-komunztaduraz 
eta laguntzaile hirupertsonalen diakroniaz

Céline Mounole
UPV/EHU

Laburpena
Artikulu honen xede nagusia egitura ditrantsitiboetako adizkien datibo-ko-
munztaduraren agerrerari buruz gogoetatzea da. Laguntzaileen izaera, eta 
berezikiago, euskararen laguntzaile hirupertsonalena kontuan harturik, 
proposatzen dugu egitura ditrantsitiboetan erabiliak diren adizki guztiek 
(trinkoak eta perifrasiak) ez dituztela baitezpada ez sortze-prozesu berak, 
ezta kronologia berak ere. Lanean zehar, alde batetik, egitura benefakti-
boen tipologiara jotzen dugu joera nagusiez jabetzeko, eta bestetik, eus-
kararen testu zaharrenak miatzen garairik zaharrenetan datibo-komunzta-
dura nola gauzatzen den ikusteko.

0. Sarrera*1

Lan honetan egitura ditrantsitiboetako datibo-komunztadura ikuspegi 
diakroniko batetik aztertu nahi dugu. Izan ere, lan sinkronikoak oinarri har-
turik, euskalaritzak asumitu ohi du egitura ditrantsitiboetan trinkoek, peri-
frasiek bezala, datibozko objektuarekiko komunztadura adizkiari datibozko 
marka bat txertatuz betetzen dutela. Bizkitartean, perifrasien izaera eta eus-
kararen laguntzaile hirupertsonalak kontuan harturik, ikusiko dugu beste-
lako proposamena egin daitekeela eta egitura ditrantsitiboetan erabiliak diren 
adizki guztiek (trinkoak eta perifrasiak) ez dituztela baitezpada ez sortze-pro-
zesu berak, ezta kronologia berak ere.

* Artikulu honen egileak ikerketa proiektu eta talde hauen laguntza izan du: Monumenta 
Linguae Vasconum (IV): textos arcaicos vascos y euskera antiguo» (Espainiako MINECO, 
FFI2012- 37696), «Historia de la lengua vasca y lingüística histórico-comparada» (HLMV-LHC) 
(Eusko Jaurlaritza, GIC. IT698-13) eta «Hizkuntzalaritza Teorikoa eta Diakronikoa: Gramatika 
Unibertsala, Hizkuntza Indoeuroparrak eta Euskara» (HiTeDi) (UPV/EHU, UFI11/14).
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Horretarako, lehen zatian datibo-markatzaileen berreraiketaz erran dena 
laburbildu ondoan (§1), -i(n)-, *eradun, *edutsi aditzez arituko gara eta pro-
posamen berri bat eginen laguntzaile hirupertsonalen sorrerari buruz (§2). 
Hortik, ekialdeko hizkera zaharretan dauden datibo-txandakatzeak aztertuko 
ditugu egitura ditrantsitiboetako aditz-komunztaduraren hedatze diakroni-
koa ulertzeko argia eskaintzen dutelakoan (§3). Azkenik, hipotesi berriak 
euskararen historiarako eta kronologiarako dakartzan ondorioak bilduko di-
tugu (§4).

1. So bat datibo-markatzaileen berreraiketari

Euskararen aditz jokatuen berezitasun nagusia erabiliak diren egitu-
rako argumentuak (absolutiboa, ergatiboa, datiboa) islatzean datza. Hemen, 
datibo-mar ka tzaileez eta bereziki haien berreraiketaz arituko gara.

Datibo-markatzaileak, izen-ordainen klitikotzearen ondorioz sortuak 
dira. Gutxienez, pluraleko pertsona-izenordainen eta haien datibo-mar-
katzaileen arteko harremana gardena da: zu → diozu, zuek → diozue, gu 
→diogu. Beste pertsonetako datibo-marken jatorria ilunagoa da. Singu-
larreko lehen eta bigarren pertsonetako -da eta -*ga/-na atzizkiek ez dute 
beren oinarria ni eta hi pertsona-izenordainetan, eta beste azalbiderik aur-
kitzen ez zaien bitartean, Gómez & Sainz-en bidetik (1996), *da eta *ga / 
*na izenordain zaharrak direla erranen dugu, garai urrun batean aditzean 
klitikotu zirenak, eta ni eta hi izenordainen onetan desagerturik, aditzean 
fosildu zirenak.

Hirugarren pertsonei dagokienez, singularreko -o eta pluraleko -e era-
kusleekin lotuak izan dira (Gómez & Sainz 1996: 251). Zehatzago, -o 
atzizkiak, hau(r) eta hori lehen eta bigarren graduko erakusle singularretan 
duke bere oinarria, pluraleko -e atzizkiak, berriz, *hai (cf. haiek) erakusle 
pluralean. Gure ustez, proposamen hori oraindik findu behar litzateke. 
Lehenik, esplikatu behar litzateke zergatik singularreko eta pluraleko da-
tibo-markatzaileak graduko desberdinetako erakusleetan oinarritzen diren. 
Bigarrenik, Manterolaren arabera (prestatzen), 3. graduko erakusle plura-
laren forma zaharrena hek bada —eta haiek hartatik eratorria (<*hai-hek 
proposatzen du)—, ez dugu ai> e kontrakzioaren beharrik eta *he- proposa 
daiteke.

Datibo-komunztaduraren kronologia erlatiboari dagokionez, datibo-
 markatzaileen atzizki-izaerak ordurako euskara OV motatakoa zela era-
kuts lezake (VO →OV ordena-aldaketa gertatua zela), eta hortaz, gutxie-
nez komunztadura aurrizkiak dituen absolutiboa baino geroago sartu zela 
aditz jokatuan. Datibo-markatzaileen berankortasunaren alde egiten du 
baita ere ekialdeko hizkeretako datibo-komunztadura ahulak (ikus behe-
rago §3).
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Datibo-komunztadura trinkoetan baina baita perifrasietako laguntzai-
leetan ere betetzen da. Aitzineko lan batean (Mounole 2006) proposatu ge-
nuen trinkoak eta perifrasiak ez direla garaikideak, eta perifrasien artean 
ere kronologia desberdinak ditugula. Mailakatze kronologiko desberdin ho-
riek datibo-komunztaduraren hedapenean eraginak izan ditzaketelakoan, 
trinkoak eta perifrasi desberdinak bakoitza bere aldetik aztertu behar direla 
uste dugu.

2. -i(n)-, *edutsi, *eradun laguntzaile hirupertsonalak

Euskara arkaikotik hona, -i(n)-, *edutsi eta *eradun aditzak etengabe le-
kukotuak dira. Gainera, testu zaharrenetan, laguntzaile erabileraz gain, aditz 
beregain gisa ere agertzen dira.

Haien etimologiari dagokionez, hiru horietarik bi *edun aditzetik 
erator daitezke. Izan ere, *eradun haren kausatiboa da, eta *edutsi, be-
rriz, *edun-i -tz atzizkia eta -i partizipio-marka gehiturik sortu zatekeen 
(*edun-tz-i). Txistukari afrikatuaren neutralizazioa aditz-izenaren era-
torpenarekin gertatu zatekeen (*edunts-te), eta gerora partizipiora hedatu 
(*edu(n)tsi) (Lakarra 2006). Hirugarren aditza, -i(n)-, haren higadura dela 
kausa, nekez lot daiteke segurtasun osoz *edun aditzari.1 Azkuek (1935: 
79) eta Lafonek (1944-I: 430) egin aditzarekin parekatu zuten, eta berri-
kiago, de Rijk-ek (1985) eta Comrie & Aldaik (2002) jin aditzarekin lotu 
dute.2

Jarraian, aditz hauen erabilera trinkoa (§1) eta perifrastikoa (§2) azter-
tuko ditugu bederazka.

2.1. Erabilera trinkoa

XVI-XVII. mendeetako testuetan, -i(n)-, *edutsi eta *eradun aditzek era-
bilera beregaina dute. Trinko gisa agertzen diren guztietan, hiruek emaitza 
adierazten dute, edo ‘eman’ aditzaren sinonimoak dira (1-7).3 XVIII. mendean, 

1 Schuchardt-ek (1900: lxxiii) hori bera proposatu zuen.
2 Proposamen batak zein besteak arazo fonetiko handiak dituzte.
3 Ez dira, noski, emaitza adierazten duten aditz bakarrak. Hauekin batera, -ngu- erroko adi-

tza (othoy iauna enguztaçu lagun çure saynduyac Etxp I: 72, Vste duc ecin othoitz daidiodala 
orain neure Aitari, eta baitinguzquet bertan hamabi legione baino guehiago Aingueru ? Leiz, Mt 
26-53, çoazte baquerequin, bero çaitezte eta asse çaitezte : eta eztinguzteçuen gorputzaren neces-
sario diraden gauçác, cer probetchu duqueite ? Leiz, Iac II, 16), eta eman (Aramayo, dabenac ez 
lemayo RS 284, Harc ehori eztemayo oren baten epphia Etxp I: 148, Antxo limosnari, urde eba-
tsiaren oinak dematza beharrari Oih Prov 28, Jaun Cerucoac oni demala / bici ona ta lucea Laz 
A24: 123-124) erabiltzen dira testu arkaikoenetan (ikus Lafon 1944-I: 228-255, 429-430).
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aditz hauen erabilera beregainak gero eta urriagoak dira: anitzetan expresioe-
tan fosilizaturik agertzen dira (8-10).

 (1) Esquerric asco devstet (Zum. 40)
 (2) Linda damea, asco deusut / nic aregaiti esquerric (Laz. A23: 27-28)
 (3) Nic draudaçut fede (Espar. TAV 144)
 (4) Jatean drauco bicia (1609, TAV 114, 154)
 (5) Ikedak ta dikeada (RS 233)
 (6) Bada hacia ereilleari fornitzen draucanac, ogui-ere iateco diçuela 

(Leiz. 2 Cor., 9, 10)
 (7) Yndasu espillua ta artasiac daguida ondo ymini bissarrau (Mik. 24)
 (8) eskerrac deitçugu, ô guiçonen creaçale eta arrerosle maitia, ceren 

çoure caritatiaren mundu orori eracousteco, aihari handi bat adelatu 
beiteicuçu (Mzt. IV, ch. XI, 5381)

 (9) Hargatic, bere gendaquiari edo bere umei deraue obligacino guti 
(ES, Hats. 275)

(10) Milla million esquer darotçut garacia hunetaz (ES, Hats. 302)

Aditz hauen euskalki-banaketari dagokionez, ekialdeko hizkerek -i(n)- 
eta *eradun, eta mendebaldekoek -i(n)- eta *edutsi erabiltzen dituzte. Zeha-
tzago, bi euskalki-multzoetan -i(n)- erabiltzen da nagusiki, eta *eradun 
—ekialdean— eta *edutsi —mendebaldean— bakanagoak dira. Ondoko tau-
lek, XV-XVI. mendeetako testuek dakartzaten aditz hauen agerraldiak biltzen 
dituzte.
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Comriek (2003) azaltzen du hizkuntza askok suplezio-kasuak erakusten 
dituztela emaitza adierazten duten aditzen paradigmetan. Haren arabera, de-
lako suplezioa datibo-objektuaren izaerak baldintzatua da, eta eratzen duen 
tipologia oinarri harturik, hiru suplezio-mota daude munduko hizkuntzetan: 
(i) datibo-objektua lehen edo bigarren pertsonakoa duten adizkiek erro bera 
dute, baina beste erro bat dago hirugarren pertsonakoa duten adizkien oi-
narrian —cf. besteak beste, Tsezic hizkuntzak (Nakh-Dagestandar hizkun-
tzak), India Hegoaldeko hizkuntza dravidar zenbait (Malayalamera, Yukaghi-
rera…), Lepchka (Tibet-Burmantar hizkuntzak)—; (ii) lehen pertsonako 
datibo-objektua duten adizkiak erro batekoak dira, bigarren eta hirugarren 
pertsonetakoek, berriz, beste erro bat dute oinarrian —cf. maoriera, kenuzi-
dongola (nubian hizkuntza)—; (iii) azkenik, arraroa izanagatik, badira hiz-
kuntza batzuk erro desberdinak darabiltzatenak kasik pertsona-numero kon-
binaketa bakoitzarendako.

Euskara Arkaikoaren datuetara itzulirik, taulek iradokitzen duten bezala, 
Etxeparek eta Leizarragak ez dute -i(n)- erabiltzen NORI 3. pertsonakoa dela-
rik (singularra zein plurala), eta horren ordez, *eradun aditzera jotzen dute 
(daraucate, draucat, drauca…). Lazarraga salbuespena dugu, *edutsi-rekin 
batera, -i(n)- erabiltzen baitu 3. pertsona singular eta pluralarentzat (deusa-
dan, ezteusala; liqueoela, diela). Beste pertsonei dagokienez, zaila da oro-
kortzerik egitea banaketa desberdina dugulako autoreen arabera: Etxepa-
rek -i(n)- dauka gu eta zu pertsonekin (digun, dizun), eta -i(n)- zein *eradun 
aditzak ni pertsonarekin (didan, badidaçu; derautaçu); Leizarragak, berriz, 
-i(n)- erabiltzen du ni pertsonarekin (eztidala, lidan),*eradun aditza hi per-
tsonarekin (drauagu, drauzquiagu), eta -i(n)- zein *eradun aditzak gu eta 
zuek pertsonekin (digula, digunçát, diçuela, diçuençát; draucu, badrauçuet). 
Datu hauek Comriek eskaintzen duen tipologiarekin konparaturik, ez di-
rudi euskara arkaikoa hiru multzoetarik bakar batean sartzen denik. Izan ere, 
ekialdeko hizkerek 3. pertsona singular eta pluralarekin -i(n)- saihestu eta 
*eradun erabiltzeko joera izanagatik, beste pertsonei dagokienez, banaketa 
ez da hain argia. Gainera, mendebaldean ez dugu murrizketarik ikusi Laza-
rragaren argitan.4

Azkenean, banaketa honetatik atera daitezkeen ondorioetatik ondokoak 
iduritzen zaizkigu deigarrienak: (i) euskalki arkaiko guztietan -i(n)- aditzak 
du agerraldi gehien, eta *eradun (ekialdean) eta *edutsi (mendebaldean) adi-

4 Comrie & Aldaik (2002), Comrie (2003) oinarri harturik, euskara arkaikoan dauden -i(n)- 
eta eman aditzen arteko banaketa ikertzen dute. Erakusten dute -i(n)- lehen eta bigarren pertso-
nekin (singularra eta plurala) eta hirugarren pertsona pluralarekin (diet, diezu, diegu) erabiltzen 
bada, ez dela sekula NORI 3. pertsona singularrekoarekin (diot, diozu, diogu) agertzen, horren or-
dez, eman aditza erabiltzen baita (cf. eztemayo Etxp. I, 148). Hortik ondorioztatzen dute euskara, 
Comriek proposatu lehen taldearekin bat datorrela, nahiz eta ez erabat, 3. pertsona pluraleko da-
tibo-objektuak -i(n)- hartzen baitu eta eman-ek 3. pertsona singularraz gain beste pertsonak ere 
hartzen baititu.
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tzek maiztasun apalagoa dute ; (ii) ekialdeko hizkerek 3. pertsona singular 
eta pluralarekin -i(n)- saihestu eta *eradun erabiltzeko joera dute. Ondoko 
atalean itzuliko gara datu hauetara.

2.2. Laguntzaile-erabilera

Erabilera trinkoaz landa, -i(n)-, *edutsi eta *eradun egitura ditrantsitiboe-
tako laguntzaile gisa ere agertzen zaizkigu. Gainera, hauekin batera, *edutsi-
ren kausatiboa dirudien *eradutsi aditza ere biltzen da Lazarragaren eskuizkri-
buan (deraustae ‘die’ Laz, B22: 71). Zehatzago, ondoko hiru perifrasi hauen 
laguntzaileak dira: perifrasi burutugabea (aditz-izena inesiboan aditz nagusitzat 
duena, ematen dio), perifrasi burutua (partizipioa aditz nagusitzat duena, eman 
dio), geroaldiko perifrasia (partizipio prospektiboa aditz nagusitzat duena, 
emanen dio). Delako erabilera testu arkaikoenetatik lekukotzen da, nahiz eta 
ekialdean, datibo-komunztadura falta dela kausa, ez den beti tinkoa (ikus §3).

(11) Andre eder gentil batec vihoça deraut ebaxi (Etxp. V, 1)
(12) Hi arraza handiko, ni seme jauregiko, egur hori nork drauku hau-

tsiko? (Oih. Prov. 231)
(13) essaten diot, jauna, orrec essaten didan guçiari bayez (Tolosa)
(14) bustnazanean zure graziak / kenduko diraust kulpa guztiak (Salm. 

Mis. 17-18)
(15) çuri emayten deusuguz zizpuruac (Bet. 94)
(16) çure llantu dolorosooc / emaiten deustae contentua (Laz. AL: 

1143r)

Laguntzaile izan ala aditz beregainak izan, aditz hauek euskalki-banaketa 
bera dute. Lehenik, *edutsi laguntzailea mendebaldeko testuetan baizik ez 
da aurkitzen (Abend, Last, Frantz, RS, Zum, Bet, Laz), *eradun, aldiz, ekial-
deko (Etxz, Etxp, Leiz, Oih, Beor, Olaz, Bak, Esp) eta erdialdeko idatzietan 
(SalmMis). Azkenean, -i(n)- da hiruen artean euskalki guztietan lekukotzen 
den laguntzaile hirupertsonal bakarra.

Haatik, laguntzaileen arteko banatzea ez dator bat aditz beregainen arteko 
banatzearekin. Gorago ikusi dugun bezala, euskalki arkaiko guztiek -i(n)- adi-
tza hobesten dute emaitza adierazteko, eta, hortaz, *edutsi —mendebaldean— 
eta *eradun —ekialdean— bakanago erabiltzen dituzte. Laguntzaile-erabile-
rak alderantzizko joera dakar: mendebaldeko testu arkaiko gehienetan, *edutsi 
laguntzaile hirupertsonal bakarra da (deustac ‘didak’ Abend 7, deusut ‘dizut’ 
Frantz, deuso ‘dio’ RS 519)5 eta ekialdeko testuetan *eradun laguntzaile hiru-

5 Bizkaieraz, -i(n)- laguntzailea bi aldiz baizik ez da agertzen (arloteari emayoc ar[r]auça, esca-
tuco dyc zoça RS 25, Aurquitu dau Lastur-en torre barria / edegui dio almeneari erdia Last. 10-11).
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pertsonal nagusia da (deraut ‘dit’ Etxp, V: 1, drauku ‘digu’ Oih Prov 231). Goi
-nafarrerazko testu arkaikoetan, aldiz, *eradun eta *i, bata bestea bezainbat 
erabiltzen dira (derauçut Beor, drauçut Esp / didate Olaz, diezcun, dizquigue-
ney GurAit) ; bizkitartean, neke da joera orokorrik ikustea esku artean ditugun 
testu gehienen jatorri zehatza ez dugulako ezagutzen.

Supletibotasunaz den bezainbatean, *eradun laguntzaile nagusitzat duten 
behe-nafarrerak eta zubererak -i(n)- bakarrik erabiltzen dute datibo-objektua 
3. pertsonakoa denean (dio Etxp XIV, 4 ; diotza ‘dizkio’ Oih Prov 563). Bes-
tela erranik, berriz ere erabilera beregainaren alderantzizko joera dugu hiz-
kera hauek *eradun baizik ez baitute erabiltzen beregain gisa NORI 3. pertso-
nakoa denean. Gipuzkeraz, -i(n)- laguntzaile hirupertsonala da nagusi (diot, 
didan Tol), eta *eradun NOR objektua pluralekoa denean baizik ez da ager-
tzen6 (diraust ‘dizkit’ SalmMis 22). Zoritxarrez, erdialdeko testu arkaikorik 
ez daukagu erabilera beregainarekiko konparaketen egiteko. Azkenik, La-
zarragaren testuan, *edutsi eta *i aldizkatzen dira, baina ez dirudi arau be-
rezirik dagoen bakoitzaren erabileraren oinarrian: deustaçu (Laz, A2: 17) / 
didaçu (Laz, A3: 24) ; deusut (Laz, A17: 42) / diçut (Laz, A23: 19), eustan 
(Laz, B14: 33) / cidan (Laz, A7: 21).

2.3. Ondorioak diakroniaz

Euskararen laguntzaile hirupertsonalen diakroniaz aritu aitzin, oroitarazi 
behar da aditz laguntzaile guztiak aditz beregainetatik heldu zaizkigula (An-
derson 2006; Heine 1993; Kuteva 2001). Hobeki erranik, egitura perifras-
tikoak egitura konplexuetatik datoz: hastapenean egitura konplexuko aditz 
beregaina zena egitura bakuneko —perifrastikoko— aditz laguntzaile gisa 
berranalizatzen da.

Hainbat ikerketa tipologikok erakutsi dute egitura benefaktibo askoren 
oinarrian emaitza adierazten duen aditza dagoela (Anderson 2006; Creis-
sels 2006 2010; Steever 1980). Hori bera erakusten dute tamilera (dravidar 
hizkuntza), mongoliera (mongoliar hizkuntza, altaikoa), beria (nilo-saharar 
hizkuntza), tuvera (turkiar hizkuntza, altaikoa), tofalar (turkiar hizkuntza, 
altaikoa), eta Ekuadorgo espainiera (erromantzea) hizkuntzen perifrasi be-
nefaktiboek. Egitura hauetan, emaitza aditzak, perifrasiko laguntzaile gisa 
berranalizatua dena, egiturako aditz nagusiak adierazten duen prozesuaren 
helburua adierazten du. Beherago, tamileraren (17) eta Ekuadorgo espainie-
raren (18-19) adibideak dakartzagu:

6 XVIII. mendearen bigarren erditik aitzina, delako erabilera urrituz joan zen baina ez zen 
guztiz desagertu. Izan ere, Ariztimuñoren ustez (k. p.), gipuzkera modernoaren adizki batzuk 
*eradun-en bidez esplika daitezke, ad. diozka (diuzka < diauzka < dirauzka). Lakarrak (2011: 
197) delako hipotesia dizku, dizt eta « barneko z plurala » duten adizkiei ere hedatzea propo-
satu du.
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(17) Raajaa kumaar-ukkuk katav-ait tirand-u kodutt-aan
 Raajaa Kumaar-DAT ate-ACC ideki-CONV eman-PAS.S3SM
 ‘Raajaak Kumaarri atea ideki dio’ (Creissels 2006-II: 80)
(18) Me dio cocinando a mí
 ‘Sukaldatu dit’ (Haboud 1998: 215)
(19) Me da haciendo el pan mientras yo lavo
 ‘Ogia egiten dit garbitzen dudan bitartean’ (Haboud 1998: 215)

Laguntzaileak agertzeko moduak, egitura benefaktiboez egindako iker-
keta tipologikoek, eta -i(n)-, *eradun eta *edutsi aditzen erabilera —eta ba-
lio— beregainak bultzatzen gaituzte euskarazko egitura hirupertsonalen ja-
torria emaitza adierazten duen egitura konplexu batean bilatzera. Hastapen 
batean, egitura biperpausduna genukeen; aditz nagusiak emaitza adierazten 
zukeen, eta haren osagarria, aditz jokatugabea buru duen perpaus bat zate-
keen. Gerora, egitura konplexua perifrasi gisa berranalizatuko zen, delako 
aditz jokatugabea perifrasiko aditz nagusi gisa, eta emaitza aditza haren la-
guntzaile gisa berranalizaturik:

[aditz jokatugabea] + [-i(n)-/ *edutsi/*eradun] > [aditz jokatugabea + -i(n)-/ 
*edutsi/*eradun laguntzailea].

Gorago erran dugu -i(n)-, *eradun eta *edutsi hiru perifrasitan ager-
tzen direla: perifrasi burutuan (egin dio), perifrasi burutugabean (egi-
ten dio) eta geroaldiko perifrasian (egingo dio). Une honetan ez genekike 
erraten egitura benefaktiboa lehenik aditz nagusi batekin sortu zen eta ge-
roago besteetara analogiaz hedatu zen, ala hiru egituretan batera agertu 
ote zen.

XVI. menderako -i(n)-, *eradun eta *edutsi aditzen gramatikalizazioa 
biziki aitzinatua zen: hiru aditz horien forma jokatugabea ez da nehon le-
kukotzen, eta testu arkaikoenetan agerraldi beregain batzuk izanagatik, az-
kenak dira, XVIII. menderako espresioetan fosilizatuak baitira. Aditz hauek 
euskalkietan duten banaketak ere hori salatzen du: mendebaldean, *edu-
tsi da laguntzaile hirupertsonal nagusia, eta haren gramatikalizazioa biziki 
aitzinatua delako seinale, emaitza trinkoki adieraztekotan -i(n)- erabil-
tzen da —*edutsi-ren ahurtara bat adibide kenduta—. Halaber, ekialdean, 
*eradun laguntzaile hirupertsonal nagusia da, eta nahiz eta erabilera be-
regainaren lekukotasun andana bat badugun, -i(n)- hobesten da emaitza 
adierazteko. Murrizketa horiek oro perifrasiaren gramatikalizazioaren on-
dorio ezagunak dira (cf. Anderson 2006; Heine 1993; Kuteva 2001); aditz 
bat laguntzaile gisa gramatikalizatzen denean, emeki-emeki autonomia 
sintaktikoa eta semantikoa galtzen ditu.

Ekialdeko hizkeretan datibozko objektuaren izaerak gidatu la gun-
tzaile-banaketa ere gramatikalizazio-prozesuaren ondorio bezala ikus dai-
teke: laguntzailearen paradigma supletiboa (*eradun erroko adizkiak na-
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gusi, baina -i(n)- errokoa NORI 3 pertsona singularrekoa delarik) nahiko 
gramatikalizatua izan behar zen erabilera trinkoan alderantzizko bana-
keta eragiteko. Gure ustez, datu ezin utzizkoa da Comriek (2003) propo-
satu emaitza aditzen tipologiari begira. Izan ere, egitura benefaktiboetako 
laguntzaileak emaitza aditzetatik eratortzeko joera badute, eta emaitza 
aditzek beren paradigmetan suplezioak izateko joera badute, laguntzaile 
benefaktiboetan izan daitezkeen suplezio-kasuak hizkuntzaz hizkuntza az-
tertu behar lirateke Comriek eratu aditz beregainen tipologiak laguntzai-
leetarako balio duen ikusteko, eta bat etortzerik ala, euskaraz bezala, alde-
rantzizko banaketarik dagoen argitzeko.

Euskara arkaikoak emaitza adierazteko aditz bat baino gehiago zuen, 
eta horren ondorioz, laguntzaile hirupertsonal bat baino gehiago ere bai. 
Haatik, euskalki-banaketak iradokitzen du hiru aditzek ez dutela kronolo-
gia bera. Euskalki arkaiko guztiek -i(n)- laguntzailea hein batean ala bes-
tean erabiltzeak bultzatzen gaitu pentsatzera Mitxelenak (1981) proposatu 
Euskara Batu Zaharraren garaikoa dela. Alderantziz, *edutsi mendebal-
deko testuetan, eta *eradun erdialdeko eta ekialdeko testuetan bakarrik 
erabiltzen diren ber, bereizketa dialektalaren ondotik sortuak dirateke. On-
dorioz, Euskara Batu Zaharraren ondotik gramatikalizatuko ziren lagun-
tzaile benefaktibo edo hirupertsonal bezala, bakoitza bere aldetik.

Azkenik, proposamen honek ondoko ondorioak ditu euskal aditzaren 
morfologiaren historiarako: trinkoetan eta perifrasi modaletan ez bezala 
(aditzoina + *ezan, partizipioa + egin), indikatibozko perifrasietan ko-
munztadura hirupertsonala ez zen sortu datibo-objektuaren marka *edun 
laguntzaileari txertatuz (ikus §2), baizik eta emaitza oinarri duen egitura 
konplexu bat egitura benefaktibo gisa berranalizatuz. Horrek ez du ken-
tzen gutxienez *eradun eta *edutsi etimologikoki *edun aditzari lotuak 
izatea, garai desberdinetako gertakariak bide baitira.

3. Kronologiarako pistak: datibo-komunztaduraren gorabeherak

Atal honetan, laguntzaile hirupertsonalen kronologiaz zer erran handia 
izan dezaketelakoan, datibo-komunztaduraren gorabeherak aztertuko di-
tugu.

Ezaguna da ekialdeko hizkeretan (BN, GN, Z) datibo-komunztadura ez 
dela biziki tinkoa hala egitura iragangaitzetan, nola iragankorretan. Azken 
urteetan delako gertakaria aztertu dutenek erakutsi dute datibo-komunzta-
dura falta ez dela maila berekoa bi egituretan, egitura iragangaitzetako dati-
bozko terminoak argumentu oso bat baino lokatibozko postposizio bat baiti-
rudi (Etxepare & Oihartzabal 2008 2013).

Hemen, egitura ditrantsitiboak ditugu ikusmiran, eta berezikiago ekialdeko 
testu zaharretan datibo-komunztadura nola gauzatzen duten. Horretarako, ga-
rai eta gramatikalizazio-prozesu desberdinek eraginikoak direlakoan, trinkoak 
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eta perifrasiak bereziko ditugu. Gainera, perifrasietan, alde batetik, *ezan la-
guntzailedunak eta bestetik, -i(n)- eta *eradun laguntzailedunak (edo *edun la-
guntzailedunak, komunztadura falta denean) banatuko ditugu. Gisa horretan, 
espero dugu hiru adizki-multzo horien artean desberdintasunik baden neurtu 
ahal izatea, eta hortik, ondorioak eskaini datibo-komunztaduraren kronologiari 
buruz.7

Azterturiko testuak ondoko hauek dira: XVI. mendean, Etxepareren libu-
rua (BN), Etxauzen gutuna (BN) eta Oihenart (BN) eta Zalgizeren errefrauak 
(Z).8 Garapen diakronikoaren norabidea aztertu ahal izateko, XVIII. mendeko 
Maizter zuberotarraren Imitacionea eta Elizalde goi-nafartarraren dotrina ere 
aztertu ditugu.

3.1. XVI. mendea

Etxepare, Zalgize eta Oihenarten testuetan, egitura ditrantsitiboetako adi-
tzek ez dute beti komunztadura markatzen datibozko sintagmarekin.9

(20) Sainduier ere egin ezak heure ezagutzia (Etxp. I, 53)
(21) Arrazoin da mundu orok dagien zuri ohore (Etxp. II, 109)
(22) Hi handi, ni handi, / Nork erranen du, gure astoari harri ? (Zalg. 147)
(23) Hobe liçate venturaz indarrari, sustantiuoac inhardets deçan ber-

ceari (Zalg. 1)
(24) Ogen egiten du onei, barkatzen duenak gaxtoei (Oih. Prov. 654)
(25) Nabusitarik gertatzen da zerbitzari, bere sekretua agertzen duena 

motilari (Oih. Prov. 321)

7 Eman-en adizkiak gure ikerketatik baztertu ditugu frankotan ilunak baitira datibo-ko-
munztadurari dagokionez. Mitxelenak erakutsi bezala (1954), egitura ditrantsitiboetan erabili 
emak, demala formek ez dute baitezpada datibo-komunztadura falta islatzen, datibo-marka 
bokal-multzo bat bakuntzearen ondorioz desager baitzitekeen (*emaok > emak, *demaola > 
demala). Gainera, gisa bereko adizkiak biltzen dira datibo-komunztadura derrigorrezkoa du-
ten duten euskalkietan: RS (Demanac bician verea besteri, doque negarra veti RS 325 «Quien 
diere en vida lo suyo a otro, tendrá lloro siempre», Emayten deusenari, demaen leguez arbez 
RS 454 «A quien se lo dan, tómelo como se lo dieren»), Lazarraga (Jaun Cerucoac oni de-
mala / bici ona ta lucea Laz. A24: 123-124).

8 Etxauzen gutunak datibo-komunztadura faltaren adibide bat baizik ez du eskaintzen: 
Ene escusac, othoy, aytari eta amari ygor yçaçu, ahalic eta hobequiena (Etxauz 26-27). Lei-
zarragaren itzulpenetan egitura ditrantsitiboetako aditza bere argumentu guztiekin komunzta-
tzen da.

9 Datibozko komunztadura betetzen duten egitura ditrantsitiboen artean, datibozko sin-
tagma adierazten dutenak izanagatik, gehienek isiltzen dute: Etxepare 9/45 sintetikoetan, 4/10 
-i(n)- eta *eradun laguntzailedunetan eta 0/3 *ezan laguntzailedunetan ; Oihenart 7/15 sinte-
tikoetan, 1/2 -i(n)- eta *eradun laguntzailedunetan, 1/2 *ezan laguntzailedunetan ; Zalgizeren 
errefrauetan, datibo-komunztadura betetzen duen adibide bakarrean datibozko sintagma adiera-
zia da.
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Behako bat eman diezaiegun ondoko taulei:

4. TAULA

Datibo-komunztadura Etxepareren testuan

Etxepare Trinkoak -i(n)-/*eradun *ezan

Komunztadura 45 10 3
Komunztadura falta  3  9 6

5. TAULA

Datibo-komunztadura Zalgizeren testuan

Zalgize Trinkoak -i(n)-/*eradun *ezan

Komunztadura 1 — —
Komunztadura falta — 3 1

6. TAULA

Datibo-komunztadura Oihenarten testuan

Oihenart Trinkoak -i(n)-/*eradun *ezan

Komunztadura 15 2 2
Komunztadura falta  1 5 —

Oihartzabalek jadanik erran bezala (2007), Etxepareren testuan, egitura 
ditrantsitiboetako datibo-komunztadura falta perifrasietan gertatzen da be-
reziki; izan ere, trinkoek, gehienetan islatzen dute hirugarren argumentua 
(48 trinkotatik 45etan). Delako joera Oihenarten errefrauetan berresten da: 
egitura ditrantsitiboetan erabili 16 trinkoetarik batek baizik ez du datibo-ko-
munztadura ez markatzen.

Perifrasiei doakienez, ez ditugu arras emaitza berak bi perifrasi-multzoe-
tan. Etxepareren testuan, datibo-komunztadura maizago biltzen da *edun la-
guntzailedun perifrasietan (hots, gure gaur egungo perifrasi indikatiboetan) 
(% 52,63) *ezan laguntzailedun perifrasietan baino (% 33,33). Oihenarten 
errefrauek komunztadura oraindik gutxiago markatzen dute lehen perifrasi 
multzoan (kasuen % 29,6). *Ezan laguntzailedun perifrasiaren datu gutxiegi 
dugu ondorioen ateratzeko.
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3.2. XVIII. mendea

Datibo-komunztadura falta XVIII. mendeko ekialdeko testuetan ere leku-
kotzen da. Goi-nafarreraz (Elizalde) eta zubereraz (Maizter) bildu dugu.10

(26) sanduey cer oracio eytendugu? (Eliz 46)
(27) Ematendu gracia ordenatuey, ongui eguiteco bere oficioa (Eliz 56)
(28) bada oracio ebec estitugu eyten Jangoycoari, eta bere Amari ? (Eliz 46)
(29) Haur nuçula ni, çouregatic ossoki ene buria oberendatu dudana 

ene aitari (Mzt 365)
(30) Bere içatia eçagut eracitcen du umiler (Mzt 404)
(31) Entheleguia emaiten du tchipier (Mzt 404)

Ikus ditzagun ondoko taulak:

7. TAULA

Datibo-komunztadura Elizalderen testuan

Elizalde -i(n)-/*eradun *ezan

Komunztadura 41 5
Komunztadura falta  8 1

8. TAULA

Datibo-komunztadura Maizterren testuan

Maizter Trinkoak -i(n)-/*eradun *ezan

Komunztadura 3 88 22
Komunztadura falta 2 34 16

Trinkoekin hasirik, Maizterren testuan egitura ditrantsitiboetako sinteti-
koen % 60ak markatzen du datibo-komunztadura. Elizalderen dotrinan ez da 
agertzen forma trinkorik egitura ditrantsitiboetan.

Hala Elizalde nola Maizterren testuetan, datibo-komunztadura biziki 
maiz betetzen da egitura ditrantsitiboko aditza perifrasi indikatiboa denean: 
% 83,67 lehenean, % 72,13 bigarrenean.

10 XVIII. mendean ere, komunztadura betetzen duten egitura ditrantsitibo gehienek datibozko 
sintagma isiltzen dute: Elizalderen dotrinan, 41 egituretatik 14k baizik ez dute adierazten, eta 
Maizterren testuan 110 egituretatik 15k.
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Haatik, subjuntiboan eta aginteran joera desberdinak ditugu bi testuetan: 
Elizalderen dotrinan, komunztadura kasik sistematikoa da (8 kasutarik 9tan, 
hots, kasuen % 88, 9), Maizterren testuan, berriz, *ezan laguntzaileak datibo-
ob jek tua re ki ko komunztadura bakanago islatzen du (% 57,9).

Ohartzen gara XVI zein XVIII. mendean datu gutxi dugula, eta bi garaie-
tan euskalki beraren daturik ez izanik, garapen diakronikoaz atera daitez-
keen ondorioak ez direla segurrak. Halere, uste dugu beste daturik heltzen 
ez zaigun bitartean behin-behineko joera batzuk agerian eman daitezkeela. 
XVI. eta XVIII. mendeetako datuen konparaketatik atera daitekeen lehen ondo-
rioa da XVIII. mendean egitura indikatiboetan datibo-komunztadura bi mende 
lehenago baino maizago betetzen dela (Etxepare % 52,63, Oihenart % 28,6 
vs Elizalde % 83,67 eta Maizter % 71,13). Halaber, egitura modaletan edo 
*ezan laguntzailetzat duten perifrasietan, datibo-komunztadura sistematikoa-
goa da, gutxienez, Elizalderen dotrinan.

4. Proposamena

Uste dugu ekialdeko hizkerek erakusten duten datibo-komunztadura fal-
tak zer-ikusi handia izan lezakeela perifrasi benefaktiboen sortze-prozesuare-
kin, eta berezikiago, azken honen kronologiarekin.

Ikusi dugun bezala, datibo-komunztadura tinko betetzen ez duten hiz-
kera arkaikoek mailakatze edo joera desberdinak dituzte adizki-moten ara-
bera. Trinkoak dira datibo-komunztadura gehien betetzen dutenak, gainera 
proportzio handiekin,*ezan laguntzailedun perifrasia, berriz, gutien bete-
tzen duena. Gaur egungo indikatibozko perifrasiak, hots [-tu + izan/*edun], 
[-t(z)en + izan/*edun] eta [-tuko + izan/*edun] perifrasiak, tartean koka-
tzen dira.

Perifrasi benefaktiboaren sorreraz egin dugun proposamena gogoan har-
turik, pentsa dezakegu testu zaharrenek salatzen dutela hizkuntz-egoera bat 
zeinetan perifrasi benefaktiboa ez baitzen oraindik egitura ditrantsitibo guz-
tietara hedatua. Egoera hartan [aditz nagusia + *edun] eta [aditz nagusia + 
-i(n)/*eradun] perifrasiak txandakatzen ziren egitura ditrantsitiboetan, eta 
beraz, datibo-komunztadura ez zen beti betetzen.

*Ezan aditz nagusitzat daukan perifrasiak perifrasi benefaktiboaren so-
rreraren ondotik barnera zezakeen datibozko argumentuarekiko komunzta-
dura egitura ditrantsitiboetan. Ondoko argumentuek proposamen horren alde 
egiten dute: (i) testu zaharrenetan datibo-komunztadura [-tu + izan/*edun], 
[-t(z)en + izan/*edun] eta [-tuko + izan/*edun] perifrasietan baino bakanago 
markatzen da; (ii) euskalkiak ez datoz bat laguntzaile hirupertsonalaren for-
mari dagokionez eta horrek erakuts lezake perifrasi horretan ere datibo-ko-
munztadura Euskara Batu Zaharraren ondotikakoa dela: bizkaiera, araberak 
eta Gipuzkoako hizkera batzuek egin baizik ez dute erabiltzen hirupertso-
nal gisa, eta *ezan hirupertsonalik ez dute lekukotzen (Mounole 2007). Goi-
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nafarrera zaharrak *erazan dauka hirupertsonaletan.11 Halaber, pentsa gene-
zake ekialdeko hizkeren *iro laguntzaile modala, hertsiki bipertsonala dena, 
franko gramatikalizatua zela eta gramatikalizatuegia pertsona-marka gehi-
garri baten onartzeko. Bestela erranik, euskalki multzo bakoitzak datibo-ko-
munztadura adizkian markatzeko modu propioa garatu zuen (egin, *erazan 
edo *ezan-i datibo-marka gehitzea), eta ziurrenik, perifrasi benefaktiboen 
ondotik, eta harekiko analogiaz.

Ororen buru, iragankorretan datibo-komunztadura lehenik adizki trinkoetan 
agertu zatekeen12 eta geroago perifrasietan. Mendebaldeko hizkeretan, datibo-
komunztadura txandakatzerik ez dagoen ber, prozesua bururaino eraman zen.

5. Ondorioak

Lan honetan, egitura ditrantsitiboetako datibo-komunztadura ikuspegi 
diakroniko batetik aztertzea proposatu dugu. Testu zaharren miatzeak eraku-
tsi digu gaur egungo perifrasi indikatiboetan erabiltzen diren -i(n)-, *edutsi 
eta *eradun laguntzaileek euskara arkaikoan erabilera beregaina ere bazu-
tela, eta halakoetan emaitza adierazten zutela. Alde batetik laguntzaileen gra-
matikalizazio-iturria, eta bestetik perifrasi benefaktiboen tipologia gogoan 
izanik, ondorioztatu dugu egitura ditrantsitibo hauek ez direla erdietsi *edun 
laguntzaileari komunztadura-atzizki bat gehituz, baizik eta emaitza adieraz-
ten duen aditz bat oinarrian duen egitura benefaktibo batetik eratorriak di-
rela. Datibo-komunztadura geroago hedatu zatekeen *ezan laguntzaile gisa 
duten perifrasietara, ziurrenik aurrekoekiko analogiaz. Bestela erranik, egi-
tura ditrantsitiboetako adizki guztiak ez dira garaikideak eta ez dira gisa be-
rean sortuak. Badirudi datibo-komunztadura tinko betetzen ez duten ekial-
deko hizkeren datu arkaikoek hipotesi horren alde egiten dutela.
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Mundu zaharreko 3 kontakizun

Inazio Mujika Iraola
Idazlea / Escriptor / Escritor

Erregeak datoz

«Aurten ez dira erregeak etorriko» esan zigun aitak. Urtero kontu horre-
kin zebilen eta nik sinisten ez nuelako plantak egiten nituen anai-arreba gaz-
teek inolako sospetxarik izan ez zezaten. Elurra zegoen lodi bideetan eta zal-
diek ezingo zutela Auzunerako aldapa igo. Baina elurra ez zenean, auzunea 
urruti zegoen, edo Gaxpar min hartuta. Beti bazen zerbait. Baina urte hartan 
beste arrazoi bat ere bazen pisu handiagokoa. «Osaba Lukas oso gaixo dago 
eta horregatik ez dira aurten etorriko». Aitak hori esaten zigunean, ni Osaba 
Lukasen gelara joaten nintzen, arreba txikia eskutik helduta, anaia atzetik, 
eta hari galdetzen nion. Eta hark, argi unea bazuen behintzat, niri begiz keinu 
egin eta serio-serio baietz esaten zigun. Lasai egoteko, urte hartan ere eto-
rriko zirela. Zaldiak oso handiak zirela, zango handi-handiak zeuzkatela eta 
ez zegoela trabarik Sortaldeko gizon haientzat. Arreba orduan lasaitu egi-
ten zen. Eta anaiak zer edo zer sumatzen bazuen ere, konformidadea hartzen 
zuen hainbesterekin.

Nik ordurako banekien erregeak gurasoak zirena, eta urtero Errege goi-
zean, guri ilusioa egiteko, osaba Lukasek ukuiluko astoa askatu eta atari au-
rretik pasatzen zuen, elurretan oin-arrastoak elur gainean uzteko, eta hartara 
arrasto haiek Gaxparren txaldiarenak zirela sinets genezan. Hori dena ba-
nekien ederki asko, baina niri ilusioa egiten zidan plantak egiten jarraitzea. 
Txikiagoetan, ez niri ez senideei, ez zitzaigun falta izan erregalotxoren bat. 
Trapuzko panpinatxoa arrebarentzat, egurrez egindako aulkitxoa guretzat… 
zernahi. Eta erregeak gurasoak zirela ikasi nuenean, amak esan zidan handik 
hara arropa utziko zidatela. Behar nuena eta kitto. Senide asko ginela eta txi-
kienentzat izango zela zer edo zer, baina zaharrenentzat, niretzat eta anaia-
rentzat, arropa. Anaiak oraindik ez zekien ezer. Errezeloak bazituen, baina 
jakin, ezer ez. Amak enkargua eman zidan urte hartan esan beharko zitzaiola 
zerbait, kozkortzen hasita zegoela hura ere. Nik hartu nuen bezala, anaiak 
ere konformidadea hartu beharko zuela esan nion amari. Lasai egoteko. Nik 
konformidadea hartu ez ezik poztu ere egin nintzen. Izan ere, helduago sen-
titzen nintzen eta halakotzat hartzen nindutela ikusteak harrotasunez puzten 
ninduen. Gure etxean ez zegoen dirua alferrik galtzeko. Senide asko ginen. 
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Bi zaharrenak kozkortuta, hirugarrena hanka gorria oraindik, arreba oraindik 
ibiltzen ikasi zaharra ez, sehaskan arreba txikia, arkoi zaharraren tapa apro-
betxatuz egindako hala-moduzko sehaskan beste anaiatxoa, aurrekoaren biz-
kia, eta tripan beste bat zeukan amak. Niri, gainera, ilusioak berdin-berdin 
segitzen zidan erregeak zein ziren ikasi eta gero ere. Baina urte hartan beste 
kontu okerrago bat zegoen. Osaba Lukas oso gaixo zegoela.

Osabak argi une askorik ez zuen izaten, zoritxarrez. Burua joaten zi-
tzaion erabat noiznahi. Gauerdian jaiki eta soro barrenetik behera ihes egi-
ten zuen maiz. Bidean harrapatu eta oilagorretara zihoala esango zuen igoal, 
edota pilota partida zeukala bestela Azurtzin eta hara zihoala, ezin huts egi-
neko partida Saletxeko Migelekin, eskuz binaka. «Zuek esango didazue niri 
gauerdia den edo ez» esaten zigun, Saletxeko Migel lotan zegoela, gauerdia 
zela eta esaten genionean. Hobe egingo zuela berak ere erretiratuko balitz.

Saletxeko Migel lotan zegoen aspalditik. Ez genion gezurrik. Lotan eta 
betiko. Nik ez nuen ezagutu. Osabaren adin modukoa zen, eta hogei urte zi-
tuela hil zen, gaixotasun arraro batek jota. Baina ezin esango genion hori 
orduan osabari. Alfer-alferrik zen esaten zitzaion guztia. Horregatik esaten 
genion lotan zegoela, gauerdia zela eta lotan zegoela Saletxeko Migel. Eta 
hartara ez genion gezurrik esaten. Bestela ere, maiz etortzen zitzaizkion la-
gun eta familiarteko hilak bisitan osabari. «Gaur Bernardo etorri duk», esan 
zidan behin, bere anaia zenduarengatik, «sukaldeko epelera etortzeko esaten 
zioat eta ez dik etorri nahi tontoa alaenak». «Baina osaba Bernardo hila da» 
esaten nion nik. «Bai, hila…, uste bai! Zuek esango didazue niri. Etorri, eto-
rri, alkoban zagok, hantxe izkina batean, betizu-betizu». Eta eskutik heldu 
eta eraman ninduen alkobaraino. Alkobako izkina batean ispilu bat zeukan, 
eta bere burua ikusten zuen han ageri zela. «Ikusten», esan zidan, «hara non 
dagoen». Eta ispiluko anaiari zuzenduta: «Etor hadi, ba, Bernardo, sukal-
dean salda bero bat hartuko diagu elkarrekin».

Okertzera egin zuen urte hartan, eta ia ohetik mugitzen ez zela geratu 
zen. Hala ere argi une batzuk izaten zituen, eta orduan asko sufritzen zuen. 
Asko. Konturatzen baitzen zein egoera lastimosoan zegoen. Eta garai bateko 
umorea ahaztu egiten zitzaiola ematen zuen. Umore handikoa izan zen beti 
osaba. San Pedrotan ere beti aterako zuen zerbait jendea alaitzeko, ahoko 
soinua jo, antzerkia egin, edo Pello soinujolea Linkon bere ahuntzarekin eto-
rri zen urtean bezala. Erretratatzeko makina behorraren gainean lotuta etor-
tzen zen hura eta auzo guztiak elkar hartuta antzerki bat egin behar genuela 
plazan esan genionean, hura erretratuak ateratzen hasi zen oholtzaren ba-
rren-barrenetik. Osabak etxeko mandioan hiru makila txar josi zituen tripode 
modura eta gainean zapata kaxa bat lotuz, piper poto hutsa pega-pega eza-
rri aurrealdean, zapi beltza ipini zion atzeko partean zintzilik, eta aire. Hura 
erretratatzeko makina berria. Alde batetik bestera ibili zen gurea, ikusten 
zuen edozein gerarazi eta erretratu bat aterako ote zion eskatuz. Liztari mo-
tza zeukan zintzilik jarrita eta hari tiratzen zion erretratua ateratzeko bezala, 
eta ondoren txalo lehorra jotzen zuen, pun… Antzerki saioan soinujolearen 
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aldamenean jarri zen osaba, eta Pellok egiten zuena egiten zuen hark ere. Bu-
rua zapi beltzaren azpian jartzen zuela, osabak ere zapipera. Erretratatzeko 
makinaren kablea sakatzen zuela, hark ere liztariari eragin eta txalo lehorra 
jo… Pozik zebilen barre ttikiak eginez bere gezurrezko makinarekin.

Gaixotasunarekin umorea eta barre ttikiak ere atzendu egin zitzaizkiola 
ematen zuen; baina aitak erregeak ez zirela etorriko esan, eta nik arreba txi-
kia eskutik hartuta, anaia atzetik, osaba ohatua zegoen alkobara joan nintze-
nean ea aitak esaten zuena egia ote zen galdetzera, arrebatxoaren aurrean 
plantak egiteko, osabak keinu egin zidan begiekin, eta arrebarengana zuzen-
duz, baietz esan zion. Urte hartan ere etorriko zirela, urtero bezala errepa-
ratzeko, zaldien oin-arrastoei errege eguneko goizaldean. Elur gainean han 
geldituko zirela urtero bezala zaldi handien oin-arrastoak. Eta garai batean 
horren aise ezpaineratzen zitzaion barre ttikia egin zuen. Argiunea zuen.

Errege goizean, zalapartak esnatu ninduen. Ohetik entzun nuen marma-
rra eta negarra. «Lukas, Lukas» entzuten nuen amaren ahotsa. «Zertara atera 
zara eguraldi honekin, elurretara». «Lukas, Lukas, etor hadi, motel, hire 
onera» esaten zuen aitak. Korrika jaitsi nintzen eta osabaren gorputza ikusi 
nuen sukaldeko zizailu gainean luze etzanda. Aldegiteko paretik, agindu zi-
dan aitak, gozorik gabe. Upategian ezkutatu nintzen. Handik sentitu nuen 
amaren ahots urrutia, bi ate itxik galarazten bazioten ere, esaten: «Gaur inoiz 
baino argiago esnatu zaigu, eta jaiki egin behar zuela, eta nik ezetz. ‘Zertara 
jaiki behar duzu, Lukas’, eta hark bizarra kendu behar zuela. Katalinari deitu 
diot eta ‘isilik egon hadi’ esan dit, ‘hori heriotza aurreko argiunea izaten dun-
eta’. Bizarra kantari kendu du ispilu aurrean, eta gure ezkutuan, ukuilura joan 
eta astoa ez du ba askatu! Atarira atera da, pauso batzuk egin ditu intxaur ar-
bola dagoen aldera eta hantxe bertan erori da zerraldo. Elur gainean aurkitu 
dut, etzanda».

Korrika-korrika atera nintzen, orduan, etxe atarira, eta han aurkitu nituen 
Gaxparen eta bere txaldiaren oin-arrastoak elur gainean. Txotx batzuekin he-
situ nituen oin-arrasto haiek eta mandioko leihotik egon nintzen haiei begira, 
anaia eta arreba txikia ondoan nituela, luzaro, bi egun luzez, harik eta lur-
mendu zuen arte. Pena galanta sentitu genuen, hasieran elur-baltsa, gero lo-
katz huts bihurtuta, eta geroenean ezer ez zirela ikusi genuenean. Ordurako 
osaba Lukasen hilkutxa jaitsia zuten Tolosako hilerrira.

Osineta

Hamar urte bete nituenean, gerra etorri zitzaigun Mendikutetik behera, 
tiro hots gogorrak izan ziren, eta hildakoren bat ere bai. Gure auzunera sol-
daduak etorri ziren, alde batekoak lehenbizi eta bestekoak gero, eta gurean 
iraun zuten bitartean, baserrietako mandioetan jarri ziren bizi izatera. Anaiak 
eta biok bi aldekoekin egin genuen negozioa. Izan ere, gure etxera etorri zi-
ren soldaduei sagardoa saltzen genien upategian. Haiek kankarrotxo bat 
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ekartzen zuten eta anaiak eta biok etxean egindako sagardoz betetzen genien. 
Kankarrotxoko bi erreal. Eta ez zuten egarri makala soldadu haiek! Makina 
bat kankarrotxo bete genien. Jasotzen genien dirua danba-zintzarri batean 
gordetzen genuen, eta danba-zintzarria mandioko zubipean harri bat mugitu 
eta gelditzen zen zuloan. Gerra bukatu zenean, karretera egin zuten eta gorde 
genuen diruarekin, eta gurasoek emandako beste pixka batekin, bizikleta 
bana erosi genuen anaiak eta biok.

«Orain badaukazue lanera joateko lain» esan zigun aitak. Eta feria egun 
batean, fabrika batera joan eta lana bilatu zigun. Hamasei urte kunplitu be-
rriak ni eta zertxobait gazteagoa anaia biok hasi ginen Tolosara fabrikara joa-
ten. Gure fabrikan papera egiten zen, eta gu hasi aurretixe tximinia luze bat 
egin zuten hango keak kanpora bidaltzeko. Hain zen luzea, Auzune kaxkotik 
ere ikusten baitzen. Eta oso ongi jarria zela esaten zuen aitak, hartara haizeak 
nondik jotzen zuen ikastea erraza zen oso eta. Ke adarra ezkerretara, hego-
tik jotzen zuela seinale. Ke adarra eskuinera, iparretik jotzen zuela seinale. 
Eta belarretarako eta zernahitarako ere ikaragarri estimatzekoa zen laguntza 
hura. Fabrikak beste lagungarri bat ere ekarri zigun. Hamabitan danba, si-
renak jotzen zuen erreleborako, eta aitak aprobetxatu egiten zuen, zernahi-
tan ari bazen ere txapela erantzi eta Anjelusa errezatzeko, bestela pasa egiten 
baitzitzaion eta. Nola diren gauzak. Eta Anjelusa errezatu ondoren ganaduak 
gobernatzera. Ganbelak garbitu, azpiak atera, jatena eman eta gu joaterako 
bazkaltzeko presto-presto egoten zen hura.

Gu goizean seietarako abiatzen ginen Auzunetik behera gure bizikle-
tan. Parrilla gainean atotxoa ogitartekoarekin jarri eta ordu erdiko bidea iza-
ten genuen. Ordu erdi eskuarki ez da ezer, baina nola den izaten da ordu erdi 
hori. Lehor badago, nahiz hotza izan, erraz pasatzen da bidea; baina bustia 
bada, eguraldi berdea eta euritsua, orduantxe lanak. Ziztua hartzen zuen bi-
zikletak eta arriskua pendizean behera joateko. Pedalei eragiterik ez, gainera. 
Eta azkenerako ikasi genuen: Etxe atariko lizarrari arba bat moztu eta parri-
llari erasten genion, orduan. Hostoak arrastaka eramanez, narran, jaisten ge-
nuen aldapa guztia. Haiek egiten ziguten balaztek ezin zutena maldan behera. 
Lantegi aurrean arba utzi eta lanera.

Hala ere jaitsi erraz egiten zen, baina igotzeko izaten ziren komeriak. Al-
dapa osoa behintzat ezta pentsatu ere, bizikleta gainean igotzerik. Baina gu-
retzat ez zen batere penagarria izaten. Koadrilatxo bat juntatzen ginen bidean 
lagun egiteko eta kontu kontari igotzen ginen, batzuetan lantegiko kontuak 
eta besteetan etxekoak hortxe gurasoak haserretzeko moduko atzerapena-
rekin. «Ibiliko zineten orain ere erasian emakumeak bezala txutxu-mutxu» 
erretorika segurua izango genuen etxeratu orduko. Aita gu iritsi zain-zain 
egoten baitzen ukuiluko lanei errematea emateko.

Baina gu lanetik gentozen eta ez genuen batere presarik izaten. Bagene-
kien-eta, etxera iritsi eta berriz ere lana izango genuela. Izaten genuen gai-
nera gure gustuko txoko berezi bat, bide erdian gutxi gorabehera, atseden 
hartzeko. Kaminotik pixka bat atera eta bide bihurri bati jarraituz gero, segi-
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tuan ginen Osinetan. Osinetan Sorginerreka deitzen genion errekatxoa jaio-
tzen zen. Eta Albizturko eta Tolosako lurrak banatzen zituen haren Tolosa-
rako bidean. Tolosan, berriz, bat egiten zuen Oria ibaiarekin.

Osinetan, izenak berak esaten du, osin zulo handi bat zegoen. Hantxe, az-
pitik gora pill-pill-pill ura botatzen duela, irakiten ari den lapikoak bezalaxe, 
hasten zen Sorginerrekaren ibilbidea. Hura zen Sorginerrekaren iturbegi xu-
mea, eta segituan harkaitz arte batean ezkutatzen zen eta hurrena, berriz ere, 
pixka bat beheraxeago, zabalgune batean agertzen zen. Bere jaio-tokian erre-
katxo hau den baino ugariagorik, ez dut uste aurkituko den Gipuzkoa guz-
tian besterik; ezta, bera hainbat bidean hain garbi eta hotz jaisten denik ere. 
Tolosara iritsi arte ez da arretzen behintzat, haitz bizien tartean datorrelako. 
Amuarrainik ez zen izaten, ordea, aldapa pikoa zegoelako, eta urak kiribilko-
lika jaisten zirelako, bizkor-bizkor.

Gu iturbegira iritsi eta hantxe arboladiaren pean, bizikletak nolanahi bo-
tata utzi, belar gurian eseri edo hortzaz gora belar-izpi bat hortz artean ja-
rrita, atseden hartzen genuen. Gero baten batek kontua ateratzen zuen, eta 
iturbegiaren jarioaren parean, makur-makur eginda sartu ahala ur hartzen 
genuen ahoan, tantarik galtzera utzi gabe. Eta esaten genuen orduan, Sor-
ginerrekako urak gure aho barruan genituela. Ura ikaragarri hotz zegoen, 
eta hortzetan dardara eragiten zigun, hozkia sentitzeraino. Baina guk bertan 
agoantatzen genuen mugitu ere egin gabe. Bat, bi, hiru… hamar kontatzen 
genuen ozen. Hogei kontatu arte irauten zuena ez zen edozein izaten. Sorgi-
nerrekako ur guztiak hogei segundoz aho barruan edukitzea… horixe gure 
ahalegin guztia.

Behin, anaia lantegi horretan ari zela, hogeita bost kontatzera iritsi gin-
tzaizkion eta hark jarraitu egiten zuen, ahoko zuloa jarioaren paretik erreti-
ratu gabe. Brageta ireki zuen orduan, eta zakiltxoa ateraz, pixa eginean hasi 
zen. Barre algara ederrak egin genituen ikuskizun eder hari begira, zulo ba-
tetik sartu eta bestetik atera… hura zen hura gauza! Handik hara, harro-harro 
zegoen gure anaia, eta guk miresmenez begiratzen genion, Sorginerreka bere 
gorputzean barrena ibili zelako.

Hurrengo egunean, fabrikara bidean, Tolosako ibai zabala ikusten genue-
nean, han antzematen genituela iruditzen zitzaigun Sorginerrekako ur haiek, 
besteetatik bereizi zihoazela, eta momentu batez, ibai hura guztia ahoan 
eduki genuelako harro-harro joaten ginen lanera.

Joakin zaharra

Geroztik makina bat aldiz egon naiz bakarrik, baina, gaztetan izua nion 
bakarrik egoteari, eta zer esanik ez ilunpeari. Behin edo behin lantokian uste 
baino luzeago aritu, eta lagun guztiak auzunera igoak baziren, ilun-bistan 
igotzea tokatzen bazitzaidan, ikarak airean igotzen nuen aldapa. Hasieran ez 
neukan arazorik, Tolosako argiek argi egiten zidaten-eta, baina azken partean 
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kaminoa arboladi batean sartzen zen, lehendik argi askorik ez, eta ilundu egi-
ten zen ikaragarri. Arboladiaren barren-barrenean, kaminotik atera eta Osine-
tarako bide bihurria hartzen nuen. Han Sorginerrekako urak ahoan edukiko 
nituen pixka batean eta bi harri-kozkor handi bilatuko nituen. Haiek esku 
banatan hartuta ekingo nion berriz kaminoari, arboladi ilun hartan gora, ha-
rik eta goenera atera eta etxera iristen nintzen arte. Ezker-eskuin begiratzen 
nuen espantuka eta bide ertzeko sasiak bizirik zeudela iruditzen zitzaidan 
niri. Inoiz, itsu-itsuan, bota izan nion sasiari harri haietako bat, mamutzarren 
bat zebilelako ustean. Almitz belarrak noiznahi mugitzen ziren zirt-zart, zi-
raunen bat, sataina edo sagutxoren baten ibilbidea salatuz. Isiltasun hartan, 
ordea, edozein mugimendu zen susmagarri niretzat. Harri-kozkorrak beti iza-
ten nituen prest orduan. Etxera iritsitakoan, atari ondoan uzten nituen pila ba-
tean intxaur arbolaren azpian. Ume beldurtia nintzela esaten zidaten, eta nik 
orduan halaxe pentsatzen nuen neure artean: beldurtia, bai, gure etxe atariko 
intxaur arbolaren azpian harri-pilaren altura nola, hartarainokoxeko beldurra 
pasatu diat neure denboran.

«Beldurra, nik pasatu nian Don Manuelekin azkeneko gerran». Hala esa-
ten zuen auzoko Joakin zaharrak. Eta azkeneko gerra ez zen guk pasatu be-
rria genuen huraxe, aurreragoko bat baizik. Joakinentzat hura zen azkeneko 
gerra. Don Manuel, Santakruz Apaiza zen, eta ni gaztea nintzen garaian asko 
geratzen ziren harekin ibilitako mutilak. Joakin zen haietako bat. Beldurra, 
leku askotan pasatu omen zuen, baina, kontatzen zuenez, Endarlatsan pa-
satu zuen beldurra benetakoa, karabinero muturbeltz haiei aurre egiten. Moz-
taka eta lodia zen Joakin. Eta nik ezagutu nuenean, ez zen gauza oinez hamar 
metro segidan egiteko. Baldartuta zegoen. Baina gazte garaian fandango-
lari bizkor askoa izana omen zen. Nik bere gurdian ezagutu nuen. Inora joan 
beharrik bazuen, ilobaren batek lagunduko zion harentzat propio egindako 
zurezko gurditxora igotzen; gurtetxean eseriko zen, zango moztaka haiek 
zintzilika, eta tabakorria paperean bilduz, han eramango zuten bi iloben ar-
tean inora. Tabernara, alegia.

Eta tabernan, sesioa. «Joakin!», irribarre burlosoz espantu egingo zio-
ten bertan zeudenek… «Zer nahi duzu jakin?», erantzungo zuen betiberdin. 
«Konta ezazu Txirrita isildu zenueneko hura». «Bai, zertarako? Zuek ez du-
zue sinisten, baina nire aurrean Txirrita bera ere isildu egin zen bertsotan. 
Gehiago izan ni nonbait, eta… isildu egin behar hark. Tolosako Zerutxikin 
izan zen…» eta kontatzen hasiko zen, eta bukaeran ez zuen ahaztuko esatea, 
Txirritak isildu beste erremediorik izan ez zuenean, txapaka nola egin zion 
bizkarrean, eta nola esan zion «Joakin, zu zara bertsolaria, zu». Eta azke-
neko zu hura esaten haizatu egiten zen. Harrotu. Eta ezin eramana zuen, or-
duantxe, harro puntu horrekin zegoelarik, jendeak barre egitea. «Zuek gaz-
teak zarete, baina galdetu, galdetu dakienari, esango dizue hala izan zela… 
Bertsolari ona izango da Txirrita hori, baina arrazoirik gabe gelditu zen nire 
aurrean. Nik isilarazi nuen Txirrita!». Orduan baten batek barre karkailaz 
esango zion isildu ez, aspertu egingo zuela. «Aspertu!». Orduan Joakin bere 
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bertso traketsen bat kantatzen hasiko zen eta barre algarak Altzatik ere en-
tzungo zituen Txirritak.

Beste konturik ez zuen Joakin zaharrak. Bertsoa eta ardoa. Ardoz karga-
karga egiten zenean, ilobei deitu eta han eramango zuten tabernatik etxera 
bueltan gurdi gainean hartuta, fardo bat balitz bezala, bertso kantari. Joaki-
nen mozkorrak ez ziren erdimerdi horietakoak, ezta mingaina tilipitit-tilipi-
tit ibiltzen den horietakoak ere. Joakin zahagi egiten zen. Ardoa bera baino 
mozkorragoa zela esaten zuen gure aitak, baina bihotz handikoa zela, on 
puska bat. Behin, ordea, tabernan zeuden bere moduko bi mozkorrontzi gaiz-
tok elkar hartu zuten, eta bidean Osinetako putzuaren inguruan itxaron zio-
ten arboladian ezkutatuta. Egun hartan ere karga-karga eginda eta bertso 
kantari omen zekarten eskorgaren gainean bi iloben artean. Osinetara iritsi 
zirenean, elkar hartutako bi bilau gazte haiek bidera atera eta ilobei mehatxu 
egin omen zieten, alde egiteko paretik, ez bazuten bertan seko gelditu nahi. 
Iloba haiek ni baino zertxobait zahartxoagoak, baina mutil-koxkorrak artean, 
eta gazte sasoikoak bilauak; hanka egin omen zuten izututa, osaba putzu zu-
loaren ertzean utzita. Hala ere, ez omen zen asko estutu Joakin zaharra. Kon-
turatu ere ez hura. Hain zegoen total eginda.

Ni fabrikatik bueltan nentorren bakar-bakarrik bizikleta hartuta, eta zu-
zen-zuzenean Osinetara nindoan, halakoetan ohi nuen bezala, harri-kozko-
rrak hartzera; baina hara iritsi aurretik zalaparta arraroak entzun nituen, eta, 
Osinetara gabe, bertan makurtu eta bi harri-kozkor handi hartu nituen bide 
bazterretik. Izuak berak eragiten duen jakin-minak bultzatuta inguratu nin-
tzen zalaparta zetorren aldera. Kontuz-kontuz eta sasi artean itzalgaizka iritsi 
nintzen, eta han ikusi nuen Joakin zaharra gurditxoaren gainean etzan eta, za-
kila aterata, goraka pixa eginean. Ez zion hala ere bertso kantatzeari utzi.

Nire ezkutalekutik atera eta «Joakin!» deiadar egin nion, ez zen hura des-
kuidatuko: «Zer nahi duzu jakin…?», erantzun zidan orduan ere. Zer ote ze-
bilen han bakar-bakarrik, eta ibili-ibili gutxi egiten zela hura. «Egon, motel, 
egon nagok hementxe… Ume demonio hauek ezkutatu zaizkidak nora edo 
hara eta ez diat atarramenturik ateratzen, ezta pixa eginerako ere». Prakak 
busti-busti eginda zeuzkan hankarte parean. Neure burua eskaini nion etxera 
laguntzeko… eta eskertuko zidala horixe egiten banion… «solamente ez ha-
bil hi indarrez sobrante». Nik, heldu, heldu nion eskorgari heldulekuetatik, 
baina egin ahalak eginda ere, ezin hamar metro segidan egin. Balantza egi-
ten zidan, eta iraultzeko arriskua zegoen. «Izan ere, pisua zaukaat, e, gazte!, 
ederki kostatakoa duk ba, hori ere…». Eta barre egiten zuen lasai. Etxera 
joateko eta ilobei hots egiteko esaten zidan. Bi lagunen artean aise era-
mango genuela. Baina nik beldurra neukan Joakinen etxera bakarrik joateko. 
Nahiago nuen Joakinekin joan. Estutasunen bat tokatuz gero, hark lagunduko 
zidanarengatik, egia esan… Baina ikarak halako kizkurrak izaten ditu, eta 
ezinean bada ere, beste hamar metro probatu behar nituela. Baina alferrik. 
Gaua gainean zen eta ezin nuen etxeraino fardel harekin. Segituan nentorrela 
esan nion. «Lasai joan, gazte», esan zidan, «ni hementxe egongo nauk, inora 
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mugitu gabe» eta bertsotan-edo jarraitu zuen, bere boz arriztutakoaz. Beste 
harri-kozkor parea hartu eta Joakinen etxe aldera abiatu nintzen.

Ni urrutiratu ahala ere, haren kanta-hotsa sentitzen nuen jabalduz zihoala, 
baina bidean dagoen gereziondo japoniarraren parera iritsi nintzelarik, orbel 
hotsa eta zalaparta sentitu nituen Joakin utzi nuen lekuan. Ez nuen bertso ho-
tsik entzuten gehiago. Algara batzuk, bai, baina ez ziren Joakinenak. Joaki-
nena iruditu zitzaidan garrasi bat gero: «Zer ari zarete, gazteak!?» eta ur txa-
plasta bat hurrena. Harri zapal batek uraren kontra egiten duenaren antzekoa. 
Besoak tenk jarri nituen eta harri-kozkorrak pronto-pronto neuzkan eskuetan, 
baina atzera bueltatu beharrean, korrika batean joan nintzen Joakinen etxera. 
Han ilobekin topo egin nuen, eta hirurok bueltatu ginen Osinetara.

Osinetara iritsi ginenean, putzuan etzanda aurkitu genuen Joakin. Mu-
gitu ere apenas egiten zen. Nahikoa lan bazeukan burua uraren gainetik ate-
ratzen eta arnasa hartzen. Sorginerrekako urak ahoan edukiak zituen makina 
bat denboran. «Ez duk hau jenero ona» esaten zuen galtzarbetatik heltzen ari 
ginela. Kostatu zitzaigun galanki handik ateratzea, baina noizbait iritsi ge-
nuen hori ere, eta gurditxoan, fardel bat balitz bezala, botata, arin-arin era-
man genuen etxera. Han koinatak arropak aldatu-eta egin omen zizkion be-
rehala, baina handik alborengoa harrapatu eta hartatik hil zen. Bi aste ere ez 
zuen iraun.

Hil aurretixe, nortzuk etorriko bisitan, eta putzura bota zuten bi gazte bi-
lau haiek, broma bat besterik ez ziotela egin nahi izan eta barkamena eska-
tzera. Eta barkatu ere egin omen zien Joakinek. Hortik kontuak atera nolako 
on puska zen agurea. Hala esaten omen zien gazte bilauei: «Baina nik zer 
egin dizuet zuei horren tratu txarra emateko!». Eta gazteek bueltatuko zela 
bere onera, oraindik Txirrita arrazoirik gabe utzi behar zuela makina bat al-
diz. Eta Joakinek orduan, behin uraren eran alde eginez gero bueltatzea zaila 
zela. Handik berehala hil zen, gutxi probatutako jenero hartatik asea hartuta.
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Euskarazko bigarren mailako 
predikazioaren murriztapen sintaktikoez

Ane Odria
UPV/EHU

Laburpena
Lan honek euskarazko bigarren mailako predikazioaren murriztapen sin-
taktikoak arakatzen ditu. Datibo argumentuen PS/DS izaera bikoitza kon-
tuan hartuta, euskaraz datiboek bigarren mailako predikazioa onartzen ez 
dutela dioen orokorpena guztiz zuzena ez dela argudiatzen du, PSen joka-
bidea izan ezin dezaketen datiboek bigarren mailako predikazioa zilegiz-
tatzen dutela azalduz. Orain arte uste izan denaren aurka, beraz, bigarren 
mailako predikazioaren murriztapen sintaktikoek datibo argumentuei gabe, 
PSei —eta horrenbestez, PSen tankerakoak diren datiboei— eragiten die-
tela proposatzen da lan honetan.

0. Sarrera*1

Euskaraz esan izan da datibo argumentuek ez dutela bigarren mailako 
predikaturik onartzen (Zabala 1993, 2003; Arregi & Molina-Azaola 2004; 
Oyharçabal 2010). Ez dira asko gai hau aztertu —edo are aipatu— duten la-
nak. Zabala (1993) da salbuespena, bera izan baita, nik dakidala behintzat, 
bigarren mailako predikazioaren murriztapen sintaktikoak arakatu eta datibo 
argumentuez predikatzeko ezintasuna zeri zor zaion aztertu duen bakarra. 
Zabalaren iritziz, datibo argumentuek daramaten -(r)i markapena, egiturazko 

* Arlo batean zein bestean euskalaritzan dihardugunok asko zor diogu Ibon Sarasolak urtee-
tan egindako lanari. Ohore handia da, beraz, lan txiki honen bidez bere omenezko liburuan parte 
hartzea. Nire esker ona adierazi nahiko nieke Pablo Albizu, Beatriz Fernández eta Javier Orma-
zabali gaiaren inguruan izandako eztabaidengatik eta egindako iruzkin guztiengatik. Nirea da, 
jakina, lanak izan ditzakeen okerren erantzukizuna. Emaitza hauetara ekarri gaituen ikerketak 
Europar Batasunaren ikerketarako, teknologia garatu eta erakusteko Zazpigarren Esparru Progra-
maren laguntza jaso du 613465 diru-laguntza hitzarmenaren bitartez. Gainerakoan, lan hau on-
doko instituzio eta ikerketa proiektuei esker idatzi ahal izan dut: Eusko Jaurlaritza (PRE 2013-2-
515 doktore-aurreko beka eta IT665-13 ikerketa taldea), Espainiako Ekonomia eta Lehiakortasun 
Ministerioa (FFI2011-26906 ikerketa proiektua) eta Europako Batzordea (EC FP7-SSH-2013-1 
AThEME (613465) ikerketa proiektua).
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kasu marka bat izan beharrean, postposizio bat da, eta Postposizio Sintagma 
(PS) baten barruan egonda, argumentu hauek ezin dute gauzatu bigarren mai-
lako predikazioa zilegiztatzeko egiturazko harremana. Datibo markaren post-
posizio izaerak azalduko luke, beraz, argumentu hauen bigarren mailako pre-
dikazioa zilegiztatzeko ezintasuna. Zabalak berak dioen moduan, gainera, 
arrazoiketa honek gainerako PSentzat ere balioko luke. Izan ere, euskaraz, 
munduko beste hainbat hizkuntzatan bezala, PSek ezin dute bigarren mai-
lako predikazioa zilegiztatu.

Egitura arazleetako datibo araziak eta Markapen Bereizgarriko Osaga-
rriak —ingelesez, Differential Object Marking, DOM deritzenak— izan dira 
orain arteko lanetan orokorpen hori hausten duten datibo argumentu baka-
rrak. Datibo hauek bigarren mailako predikazioa zilegiztatzeko duten gaita-
suna justifikatzeko, elkarri lotuta dauden bi argumentu eman dituzte Zabalak 
(1993) araziei begira eta Fernández & Rezac (2010, argitaratzear) eta Odriak 
(2012, 2015) DOM osagarriei begira. Alde batetik, euren konfigurazio sin-
taktikoa datiboz markatutako zehar osagarriena ez bezalakoa dela argudiatu 
dute. Datibo araziak subjektu gunean sortzen dira, eta DOM osagarriak osa-
garri zuzen gunean. Bestetik, araziek eta DOM osagarriek daramaten kasu 
marka egiturazkoa dela defendatu dute, eta hortaz, argumentu hauek ez direla 
beste zenbait datibo bezala PS baten barruan sortzen. Horrela, zehar osaga-
rriekiko desberdina den konfigurazio zein kategoria sintaktikoarekin sortuta, 
espero izatekoa da argumentu hauek bigarren mailako predikazioa zilegizta-
tzeko arazorik ez izatea.

Lan honetan, orain artean emandako bi salbuespen hauekin batera, bes-
telako datiboek ere bigarren mailako predikazioa zilegiztatzen dutela azal-
duko dut. Euskarazko datibo argumentu batzuek —besteak beste, komunzta-
dura galtzeari begira— PSen moduan joka dezaketen arren, badira portaera 
hori onartzen ez duten datiboak ere. Horietakoak dira, datibo araziez eta 
DOM osagarriez gain, jabe datiboak eta predikatu psikologikoetako datibo 
esperimentatzaileak (Albizu 2001, 2009, 2011; Rezac 2008b, 2009ab, 2011; 
Fernández 2010, 2011ab; Fernández & Landa 2009; Fernández, Ortiz de Ur-
bina & Landa 2009; Fernández & Ortiz de Urbina 2010; Fernández & Sara-
sola 2010; Etxepare & Oyharçabal 2008abc, 2012; Etxepare 2014). Artikulu 
honetan, bada, orain arte uste izan denaren kontra, azken hauek ere biga-
rren mailako predikazioa zilegiztatzen dutela erakutsiko dut. Ikusiko dugu-
nez, PSen moduan joka dezaketen datibo argumentuak bakarrik dira bigarren 
mailako predikazioarekin batera ezin daitezkeenak.

Badirudi, beraz, komunztadurarik gabe agertzeari begira PSek bezala jo-
katzeko aukera duten datiboek PSen moduan jokatzen dutela bigarren mai-
lako predikazioari dagokionez ere. Hori hala izanik, arestian aipatutako oro-
korpena, hots, datibo argumentuek bigarren mailako predikazioa onartzen ez 
dutela dioena, moldatu egin behar dela defendatuko dut. Murriztapen sintak-
tikoek PSei —eta hortaz, PSen moduan joka dezaketen datiboei— eragiten 
diete, ez datibo argumentuei orokorrean.
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Azkenik, bigarren mailako predikazioari dagokionez datibo argumentu 
batzuek PS guztiek bezala jokatzeak datiboen eratorpenezko analisi sintak-
tikoen alde egiten duela azpimarratuko dut. Eratorpenezko analisiek datibo 
argumentuak sortez PSak direla, eta beraz, PSetatik eratortzen direla argu-
diatzen dute (ikus, besteak beste, Ormazabal & Romero 1998, 2001, 2007, 
2014; Albizu 2001, 2009, 2011; Albizu & Fernández 2006; Arregi 2003; 
Arregi & Ormazabal 2003). Hala, sortzezko gune berbera izateak zenbait da-
tibok eta PSek bigarren mailako predikazioarekiko duten ezintasun bera iza-
tea azalduko luke. Baita, ondorioz, zilegiztatzeak sortzezko guneari begira-
tzen diola iradoki ere.

Artikulu hau ondoko lau ataletan egituratuko dut. 1. atalean, orain ar-
teko lanetan euskaraz bigarren mailako predikazioaren murriztapen sintak-
tikoez esan dena bildu eta berrikusiko dut. 2. atalean, murriztapen sintak-
tikoek PSen jokaera izan dezaketen datibo argumentuei —eta gainerako 
PSei— bakarrik eragiten dietela argudiatuko dut. 3. atalean, horrek erator-
penezko analisien alde egiten duela, eta bigarren mailako predikazioaren zi-
legiztatzeak argumentuen sortzezko guneari erreparatzen diola proposatuko 
dut. Amaitzeko, 4. atalean, lanean zehar ateratako ondorio nagusien labur-
pena egingo dut.

1.  Bigarren mailako predikazioaren murriztapen sintaktikoak: 
lehen hurbilketa

1.1.  Bigarren mailako predikazioak ez ditu datibo argumentuak onartzen

Bigarren mailako predikazioak aditzak adierazten duen gertaeran parte 
hartzen duen argumentuetako baten egoera edo ezaugarri bat deskribatzen 
du. Beheko (1) adibidean, esaterako, kezkatuta bigarren mailako predikatuak 
Miren perpauseko subjektuaren egoera deskribatzen du —eta horregatik dau-
kate biek, bigarren mailako predikatuak eta berau kontrolatzen duen argu-
mentuak, azpi-indize bera—. (1) bezalako perpausetan predikatua bigarren 
mailakoa edo hautazkoa dela esaten dugu, predikazioak deskribatzen duen 
egoera edo ezaugarria ez duelako aditzak berak hautatzen, eta ondorioz, per-
pausak gramatikala izaten jarraitzen duelako predikaziorik ageri ez denean 
ere (2):

(1) Mireni kezkatutai esnatu da
(2) Miren  esnatu da

Bigarren mailako predikazioak, beraz, aditzaren argumentuetako ba-
ten egoeraren inguruko informazio gehigarria ematen digu, eta ezinbeste-
koa ez denez, bere agerpenak ez dio perpausaren gramatikaltasunari era-
giten. (3) adibidean bezala, predikatua aditzak berak eskatzen duenean, 
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ostera, predikazioa lehen mailakoa edo azpikategorizatua dela esaten 
dugu:

(3) Albiste horrek Mireni *(kezkatutai) utzi du

Kasu honetan ere, kezkatuta predikatuak Miren perpauseko subjektuari 
buruzko egoera bat deskribatzen du, baina (1) adibidean ez bezala, predi-
katua bera agertzea ezinbestekoa da perpausa gramatikala izan dadin. Lan 
honetan lehen mailako predikazioa albo batera laga eta bigarren mailako 
predikazioari baino ez diogu erreparatuko, bigarren mailako predikazioak 
erakusten dituen murriztapen sintaktikoei, hain zuzen ere.12

Euskaraz, gaztelania (Demonte 1987, 1988) edo ingelesa (Williams 
1980; Rothstein 1983) bezalako beste hizkuntza batzuetan bezala, bigarren 
mailako predikazioa subjektu eta osagarri zuzenek —edo bestela esanda, er-
gatibo eta absolutibodun argumentuek— bakarrik zilegizta dezaketela esan 
izan da (4) bezalako perpausetan oinarrituta (Zabala 1993, 2003; Arregi & 
Molina-Azaola 2004; Oyharçabal 2010):

(4) Mireneki Perurij liburuak poziki/*j laga dizkio

Goiko (4) adibidean ikus daitekeenez, pozik bigarren mailako predika-
tuak Miren subjektuaz predika dezake, baina ez Peru helburu theta-roleko 
zehar osagarriaz. Gauza bera gertatzen da bestelako PSekin ere. (5a) adibi-
dean gosetuta bigarren mailako predikatuak ni subjektuari buruz bakarrik 
predika dezake, eta ez Mirenentzat PS destinatiboari buruz. Halaber, (5b) 
perpausean Peru subjektua izan behar da lotsatuta dagoena, eta ez Mirenen-
gana PS ablatiboa:

1 Munduko beste hainbat hizkuntzatan bezala, euskaraz ere bigarren mailako predikazioak 
murriztapen semantikoak ditu. Mota honetako predikatuak ezin dira, esaterako, egoera aditzekin 
(i) edo kontrolik gabeko subjektuak hautatzen dituzten aditzekin (ii) agertu (Zabala 1993, 2003):

ii(i) *Peruki urdurii daki bere etxeko helbidea
i(ii) *Peruki urdurii atsegin ditu matematikak
Horrez gain, bigarren mailako predikatuak berezkoa ez den aldi baterako ezaugarri bat adie-

razi behar du, hau da, egoera mailakoa izan behar du nahitaez, eta ez izaki mailakoa (Zabala 
1993, 2003) (iii):

(iii) Liburuaki merkei/*interesgarrii erosi ditugu
Bestalde, bigarren mailako predikazioak baditu murriztapen morfologikoak ere, ezin baitu, 

esate baterako, artikuluarekin agertu (iv) —gogoan izan euskaraz egoera mailako predikatuak ar-
tikulurik gabe agertzen direla eta izaki mailakoak direnak, artikuluarekin (Zabala 1993, 2003; Ar-
tiagoitia 1997)—:

(iv) Bi logelai baino ez dira geratzen dira libre(*ak)i
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(5) a. Niki afaria Mirenentzatj gosetutai/*j gorde dut
 b. Perui Mirenenganaj lotsatutai/*j hurbildu da

Esan bezala, Zabala (1993: 413-414) izan da euskaraz datibo argumen-
tuek bigarren mailako predikazioa zilegiztatzeko duten ezintasunaren zer-
gatia ikertu duen bakarra. Besteak beste, Williams (1980) eta Rothsteinen 
(1983) ildotik, ezintasun hori egiturazko arrazoiei egozten die Zabalak. Bere 
ustez, datibo argumentuek daramaten -(r)i markapenak ez du egiturazko kasu 
marka bat islatzen, postposizio bat baizik.2 Hau da, zehar osagarriak subjektu 
eta osagarri zuzenak bezala Determinatzaile Sintagma (DS) baten barruan 
sortu beharrean, PS baten barruan sortzen direla iradokitzen du. Horrela, 
PS bezala sortuta, postposizioaren islapen gorenak ez lieke utziko bigarren 
mailako predikatuarekiko egiturazko harremana gauzatzen, eta predikazioa 
ezinezkoa izango litzateke.3 Lan honetan ez zaigu horrenbeste inporta egi-
turazko harreman hori zehazki zein mekanismoren bidez burutzen den. Zaba-
lak dioenez, PSen tankerakoak direlako datorkie datibo argumentuei bigarren 
mailako predikazioa zilegiztatzeko ezintasuna, eta horixe da geuri bereziki 
axola zaiguna. Era berean, datibo argumentuen portaera azaltzeaz gain, arra-
zoiketa honek gainerako PSen bigarren mailako predikazioa zilegiztatzeko 
ezintasuna ere esplikatuko luke. (5)eko adibideetan ikusi dugunez, euskaraz 
PSek ere ezin baitute bigarren mailako predikazioa zilegiztatu.

1.2. Datibo araziak eta DOM osagarriak salbuespen

Datibo argumentuek bigarren mailako predikazioa zilegiztatzen ez du-
tela dioen orokorpenarekin bat egin arren, Zabalak berak (1993, 2003) datibo 
araziek bestelako jokaera dutela aitortzen du. Horixe erakusten du beheko 
(6) adibide sortak; mendeko predikatua inakusatiboa (6a), inergatiboa (6b), 
iragankorra (6c) edo ditrantsitiboa (6d) izan, argumentu araziak mozkortuta 
bigarren mailako predikatua zilegiztatzen du-eta:4

(6) a. Haiek nirii etxera mozkortutai sarrarazi didate
 b. Jonek Mirenii tranpolinetik mozkortutai saltarazi dio

2 Datibo argumentuen -(r)i marka berezko kasutzat ere har daitekeela iradokitzen du Zabalak 
(1993: 413).

3 Rothsteinek (1983) bezala, Zabalak bigarren mailako predikatuak eta bere subjektuak elkar 
m-komandatu behar dutela proposatzen du.

4 Ipar-ekialdeko hizkerek ez bezala, hego-mendebalekoek egitura arazleetako argumentu 
arazi biziduna datiboz marka dezakete mendeko predikatua iragangaitza denean ere (Deustuko 
Hizkuntzalaritza Mintegia 1989; Ortiz de Urbina 2003). Datibo arazia posible den egituren irudi 
orokorragoa ematearren hartu ditut kontuan hego-mendebaleko hizkeretako (6a) eta (6b)ko da-
tuak.
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 c. Jonek zurii kotxea mozkortutai gidarazi dizu
 d. Nik Jonii Mireni mozkortutai musu bat emanarazi diot

Zehar osagarrien moduan datibo markapena izanagatik ere, argumentu 
arazien -(r)i markapena egiturazko kasu marka bat dela argudiatzen du Zaba-
lak (1993: 268-269, 414-416, 447-449). Egitura arazleen portaera sintaktikoa 
azaltzeko, Zabalak, Deustuko Hizkuntzalaritza Mintegiak (1989) proposatu-
tako perpaus konplexuaren hipotesiarekin bat egiten du. Hipotesi honen ara-
bera, menpeko aditza —(6)ko adibideetan, sartu, saltatu, gidatu eta eman— 
arazi aditz nagusiari inkorporatzen zaio, eta bien artean predikatu konplexu 
bat osatzen dute. Behin predikatu konplexu hori eratutakoan, mendeko adi-
tzaren argumentuak predikatu konplexuaren argumentu izatera igarotzen dira 
eta predikatu konplexuak berak erkatzen ditu perpauseko argumentu guztien 
kasuak. Honenbestez, sortzez mendeko aditzaren subjektua izan arren, ar-
gumentu araziak ere predikatu konplexutik jasoko luke datibo markapena. 
Bestela, predikatu konplexu hau osatuko ez balitz eta honek araziaren ka-
sua erkatuko ez balu, menpeko aditza inakusatiboa izanda, araziak absolutibo 
markapena izango luke; eta inergatibo, iragankor edo ditrantsitiboa izanda, er-
gatiboa. Inkorporazio bidezko predikatu konplexuaren hipotesia onartuta, be-
raz, arazien -(r)i datibo marka ez litzateke sortzezko gunetik datorren post-
posizioa izango, menpeko aditzaren inkorporazioaren ostean erkatzen den 
egiturazko kasua baizik.5 Hori horrela, subjektu gunean eta DS baten barruan 
sortzen denez, araziaren eta bigarren mailako predikatuaren arteko egiturazko 
harremana ez luke inongo postposizioren islapen gorenek oztopatuko.

Datibo markapena izan arren, DOM osagarriek ere bigarren mailako pre-
dikazioa zilegiztatzen dutela erakutsi dute Fernández & Rezac (2010, argi-
taratzear) eta Odriak (2012, 2015). Hego-mendebaleko zenbait hizkeratan 
—eta beti ere ahozko euskara ez-estandarrean—, gizaki eta zehaztuak diren 
osagarriak datiboz markatzen dira kanonikoki dagokien absolutiboaren or-
dez. Horixe da, esaterako, (7)ko adibideetan gertatzen dena:

(7) a. Zuk niri etxera ekarri didazu
 b. Nik zuri ikusi dizut
 c. Peruk Mireni uretara bota dio

Datiboz markatutako niri (7a), zuri (7b) eta Mireni (7c) argumentuak 
DOM osagarriak direla esaten dugu, gizaki eta zehaztuak izanda, era bereiz-
garrian markatzen direlako. Osagarri ez-kanoniko hauek osagarri zuzen zein 
zehar osagarriekin alderatu ostean, euren konfigurazio sintaktikoa osagarri 

5 Deustuko Hizkuntzalaritza Mintegiaren (1989) hipotesiarekin bat etorriz, Albizuk (2001), 
Duguinek (2013) eta Odriak (2015) ere argumentu araziaren datibo kasua egiturazkoa dela argu-
diatzen dute.
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zuzenenaren tankerakoa dela ondorioztatu dute Fernández & Rezac (2010, 
argitaratzear) eta Odriak (2012, 2015). Osagarriak daraman -(r)i marka bera 
ere, ez da beste zehar osagarri batzuena izan daitekeen moduan postposizio 
bat, egiturazko kasu marka bat baizik (Odria 2012, 2015; Fernández & Re-
zac argitaratzear). Bi ezaugarri horiek kontuan hartuta —eta beti ere Zaba-
laren arrazoiketari jarraituz—, ez da, beraz, harritzekoa osagarri hauek biga-
rren mailako predikazioa onartzea. Halaxe gertatzen da (8)ko adibideetan:

(8) a. Zuk nirii jendaurrean lotsatutai aurkeztu didazu
 b. Nik zurii poziki ikusi dizut

Esanak esan, lehen begiratuan behintzat badirudi euskarazko datibo argu-
mentuek ezin dutela bigarren mailako predikazioa zilegiztatu. Datibo araziak 
eta DOM osagarriak dira orokorpen honen salbuespen bakarrak.6 Alabaina, 
bi hauen sortzezko konfigurazio zein kategoria sintaktikoa desberdinak dira 
gainerako zehar osagarriekiko, eta horrek bigarren mailako predikazioa zile-
giztatzeko duten gaitasuna justifikatuko luke.

2.  Bigarren mailako predikazioaren murriztapen sintaktikoak: 
uste baino murritzagoak

2.1. Datibo argumentuen PS/DS izaera bikoitza

Komunztadura da euskaraz DS eta PSak bereizten dituen aldagai na-
gusia; DSek aditz laguntzailean komunztadura markak eragiten dituzte, eta 
PSek aldiz, ez. Hori dela eta, gainerako DSek bezala aditz laguntzailean ko-
munztadura eragiten dutenez gero, datibo argumentuak DStzat hartu izan 
dira orokorrean euskaraz (ikus, batez ere, Elordieta 2001). Nolanahi ere, ba-
dira hainbat testuingurutan komunztadura markarik gabe ager daitezkeen da-
tiboak ere, eta alde horretatik, zentzuzkoa dirudi Zabalak (1993) dioen mo-
duan —zenbait— datibo argumenturen -(r)i marka postposizio bat izatea.

Euskaraz datibo komunztadura ez da ergatiboarena edo absolutiboarena 
bezain ezinbestekoa, ipar-ekialdeko hizkeretan datibo argumentu batzuk ko-
munztadura markarik gabe agertu daitezke-eta (Albizu 2001, 2009, 2011; 
Rezac 2008b, 2009ab, 2011; Fernández 2010, 2011ab; Fernández & Landa 

6 Demontek (1987, 1988) argumentazio bera darabil gaztelaniazko zehar osagarriari zuzen-
dutako bigarren mailako predikazioaren ezintasuna azaltzeko, eta gaztelaniaz ere argumentu ara-
zien zein DOM osagarrien a preposizioa PSek bigarren mailako predikazioa zilegiztatzeko duten 
ezintasunaren salbuespen direla azaltzen du. Demontek bi argumentu hauen a markapena prepo-
sizio faltsu bat dela esaten du —dummy preposition, bere hitzetan—, markapen honek ez baitu 
zenbait egituratan gainerako zehar osagarrien a markapenak bezala jokatzen, egiturazko kasu ba-
tek jokatuko lukeen bezala baizik.
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2009; Fernández, Ortiz de Urbina & Landa 2009; Fernández & Ortiz de Ur-
bina 2010; Etxepare & Oyharçabal 2008abc, 2012; Etxepare 2014). Hizkera 
hauetako datibo komunztadura galera ez da, jakina, edozein motatako dati-
boekin gertatzen. Euskalariek azken urteotan argiro erakutsi duten moduan, 
interes datiboak, jabe datiboak eta datibo esperimentatzaileak ezin dira ko-
munztadurarik gabe agertu. Komunztadura galera predikatu ditrantsitiboe-
tako helburuekin —tartean onuradun eta kaltedunak—, inakusatiboetako 
mugimenduzko helburuekin, inergatiboetako absolutibo/datibo alternantzia-
dunekin eta postposizio itxurakoekin baino ez da posible.7 Hauexek dira PS-
tzat —edo gutxienez, PSen tankerakotzat— har daitezkeen datibo argumentu 
bakarrak. Gainerakoek DS jokabidea baino ez dute erakusten.8

Komunztaduraren auziarekin batera, izenburuetan adposizio bezala zein 
nominalizatuta agertzeko gaitasunari ere begiratu diote zenbait euskalarik 
datibo argumentuak DS ala PS kategoria sintaktikokoak diren eztabaidatze-
rakoan (Albizu 2001, 2009, 2011; Fernández 2011ab; Fernández & Sarasola 
2010). Euskaraz PSak baino ezin dira agertu izenburuetan adposizio bezala 
edo nominalizatuta, eta datibo argumentuen artean ere komunztadura marka-
rik gabe agertu daitezkeen horiek dira egitura hauetan agertu daitezkeen ba-
karrak. Komunztadura eta izenburuetako adposizio zein nominalizazioei be-
gira PSek bezala jokatu ahal izateak bereizten ditu, hortaz, datibo batzuk eta 
besteak.

Euskarazko bigarren mailako predikazioaren murriztapen sintaktikoak 
arakatzerakoan, sekula ez da datibo argumentuen PS/DS izaera bikoitz hau 
kontuan hartu. Hala, batez ere predikatu ditrantsitiboetako helburu theta-
 roleko datiboei begiratuta, datibo argumentuek orokorrean bigarren mailako 
predikazioa onartzen ez dutela argudiatu izan da. Zabalak (1993, 2003), esate-
rako, (9)ko adibideak ematen ditu, Arregi & Molina-Azaolak (2004) (10)ekoa, 
eta Oyharçabalek (2010) (11)koa; denak ere helburu theta-rola erakusten du-
ten datibodun zehar osagarridunak:9,10

7 Hego-mendebaleko hizkeretan ere, ipar-ekialdean PS moduan joka dezaketen datibo horiek 
dira ari izan, egon, ibili bezalako aspektu perifrasietan (Fernández 2011ab) eta datibo bikoitzeko 
egiturak saihesteko komunztadura markarik gabe ager daitezkeenak (Odria 2015).

8 PSekiko duten antzekotasun sintaktikoagatik komunztadura eragiten duten datiboei apli-
katibozko datibo ere deitu izan zaie eta komunztadura eragiten ez dutenei, postposiziozko datibo 
(Rezac 2008b, 2009ab; Etxepare & Oyharçabal 2008abc, 2012; Etxepare 2014). Lan honetan 
analisi sintaktiko jakinik proposatuko ez dudanez, nahiago izan dut horrelako terminoak erabili 
beharrean, datiboen kategoria sintaktikoari dagokion aldakortasuna deskribapen mailan bakarrik 
jasotzea.

9 Zehatzago izanda, onuraduntzat ere har daitezke (9a) eta (9c), eta kalteduntzat (9b). Dena 
dela, ez zait iruditzen horrek datibo argumentu hauek helburu edo hartzaile makro-rolaren ba-
rruan sartzea eragotziko lukeenik.

10 Mikeli ilea gaixorik erori zitzaion ere txartzat jotzen du Zabalak (1993: 266), baina nik 
neuk zalantzak ditut perpaus honetako bigarren mailako predikazioa goiko (9) adibidekoena be-
zain ezinezkoa den, batez ere bigarren mailako predikatua datibo argumentuaren eskumatara ja-
rriz gero: Mikeli gaixorik ilea erori zitzaion.
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 (9) a. *Mirenii liburu bat urdurii oparitu diogu [Zabala 1993: 255]
 b. *Jonii multa bat edantzati jarri diote [Zabala 1993: 265]
 c. *Haurrarii mila pezeta eman zioten saritutai [Zabala 1993: 265]
 d.  *Ehiztariak basurdearii zaurituriki jarraiki zitzaizkion [Zabala 

1993: 266]
 e.  *Peruk liburu bat oparitu zion bere alabarii gaixoriki [Zabala 

2003: 445]
(10) *Nik zurii umea mozkortutai emon dautsut [Arregi & Molina-

Azaola 2004: 103]
(11) *Jonii mozkorriki hurbildu zitzaizkion lagunak [Oyharçabal 2010: 

253]

Azaldu dugunez, baina, datibo argumentu guztiek ezin dute adibideo-
takoek bezala PS portaera izan. Horregatik, orokorpenak benetan datibo ar-
gumentu guztiei eragiten diela frogatzeko, ezinbestekoa da PSen moduan 
joka ezin dezaketenek ere bigarren mailako predikazioa zilegiztatzen ez du-
tela erakustea. Izan ere, kontrakoa gertatuko balitz, aho batez onartu izan den 
orokorpena, hots, datibo argumentuek bigarren mailako predikazio onartzen 
ez dutela dioena, kolokan jarriko litzateke. Eta horrek murriztapen sintakti-
koek datiboei baino, PSei eta PSen moduan joka dezaketen datiboei bakarrik 
eragingo lieketela esan nahiko luke. Ikus dezagun, bada, zer gertatzen den 
PS itxurakoak ez diren datibo horiekin.

2.2. Datibo araziak eta DOM osgarriak ez dira salbuespen bakarrak

Bigarren mailako predikazioa PSen modukoak ez diren bestelako dati-
boekin konbinatzeak arestian emandako orokorpenaren aurka egiten duela 
erakutsiko dut jarraian. Orain arte uste izan denaren aurka, PS jokabidea izan 
ezin dezaketen jabe datiboek (12) zein datibo esperimentatzaileek (13) ere 
bigarren mailako predikazioa onartzen dute:11

(12) a. Mirenii ilea mozkortutai moztu diote
 b. Mendizalearii atzamarrak hoztutai izoztu zaizkio
(13) a. Mirenii mutil hori mozkortutai gustatzen zaio
 b. Mirenii mutil hori mozkortutai interesatzen hasi zaio

11 Zenbait hiztunentzat, (12) eta (13)ko perpausetan bigarren mailako predikatuak datibo 
argumentuaz predikatzea bigarren aukera baino ez da, eta kasu hauetan bigarren mailako pre-
dikatuaren subjektua absolutibo argumentua ere izan daitekeela esaten dute. Hiztun hauentzat 
naturalagoa da bigarren mailako predikatuak datibo argumentuaz predikatu behar badu honen es-
kumatara agertzea. Dena dela, Zabalak (1993: 397) dioenez, euskaraz bigarren mailako predika-
tuak argumentu guztien eta aditz jokatuaren artean agertu behar du, eta beraz, goiko adibideetan 
ere hurrenkera neutro hori jasotzen ahalegindu naiz.
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(12)ko datibo argumentuak jabetza erakusten duten horietakoak dira, 
jabe datibo deritzenak, hain zuzen.12 Adibideotako datibo eta absolutibo ar-
gumentuen artean ezinbesterenduzko jabetza harremana dago, gorputz atalak 
izanda, jabearen —datibo argumentua— eta jabegoaren —absolutibo argu-
mentua— arteko harremana berezkoa eta banaezina baita. (12)ko adibideetan 
bildutako bi datibo argumentuak dira, beraz, jabe datiboak, euskaraz PSek 
bezala joka ezin dezaketen horietakoak (ikus, batez ere, Fernández 2010, 
2011ab; Fernández & Landa 2009; Fernández, Ortiz de Urbina & Landa 
2009; Fernández & Ortiz de Urbina 2010; Rezac 2008b, 2009ab; Etxepare 
2014).13 (13)ko bi perpausetako datiboak, ostera, predikatu psikologiko ina-
kusatiboetako esperimentatzaileak dira, predikatuak adierazten duen egoera 
psikologiko bat jasaten baitute.14 Era honetako datiboek ere ezin dute PS mo-
duan jokatu, eta datuek erakusten dutenez, bigarren mailako predikazioa zi-
legiztatzeko gai dira (Albizu 2001, 2009, 2011; Rezac 2008b, 2009ab, 2011; 
Fernández 2010, 2011ab; Fernández & Landa 2009; Fernández, Ortiz de Ur-
bina & Landa 2009; Fernández & Ortiz de Urbina 2010; Fernández & Sara-
sola 2010; Etxepare & Oyharçabal 2008abc, 2012; Etxepare 2014).15

Nik neuk, ez nuke esango kasualitatea denik orain arte datiboek biga-
rren mailako predikazioa onartzen ez dutela erakusteko eman izan diren (9), 
(10) eta (11) adibideetako datiboak PSek bezala joka dezaketen horietakoak 
izatea. Ezta aztertu berri ditugun (12) eta (13) adibideetakoak PSen moduan 
joka ezin dezaketen horietakoak izatea ere.16 Datibo argumentuen PS/DS 
izaera bikoitza kontuan hartuta, ez dirudi bigarren mailako predikazioaren 

12 Euskarazko jabe datiboen inguruan egin diren deskribapen zein analisi sintaktikoez 
gehiago jakin nahi duenak Etxepare (2003), Arregi (2003), Albizu (2009, 2011), Fernández 
(2010) eta Fernández & Ortiz de Urbina (2010) lanetara jo dezake.

13 Gaztelaniaz ere bigarren mailako predikazioa zehar osagarriekin zilegi ez dela onartu izan 
den arren, jabe datiboen kasua berezia dela aitortu izan da A María, le operaron el quiste dor-
mida ‘Mariari kistea lotan (zegoela) operatu zioten’ bezalako perpausei begira (Demonte & Ma-
sullo: 1999: 2466-2467).

14 Badirudi gustatu eta interesatu bezalako predikatu psikologikoek mozkortuta bigarren 
mailako predikatua baino ez dutela onartzen. Beharbada perpaus hauetako subjektuak aditzak 
adierazten duen gertaeraren gaineko kontrolik ez duten horietakoak direlako gertatzen da hau.

15 Fernández & Rezacek (argitaratzear: 15) predikatu inakusatiboetako datibo esperimen-
tatzaileak bigarren mailako predikazioaren murriztapen sintaktikoetatik kanpo daudela aipatzen 
badute ere, artikulu honetako datuek erakusten dutenaren kontra, jabe eta datibo esperimentatzai-
leek ere bigarren mailako predikazioa zilegiztatzeko ezintasuna dutela esaten dute.

16 Interes edo datibo etikoa da —halakorik balego behintzat (Fernández 2010)— goi-dati-
boen artean bigarren mailako predikazioa onartzen ez duen bakarra (v):

(v) (*Niri)i umeakj gustura*i/j jaten dit aspaldian
Dena dela, datibo etikoekin bigarren milako predikazioa ezinezkoa izatea datibo hauen ezau-

garri bereziei egotz dakiekeela esango nuke. Datibo etikoak ezin du aditzaren argumentu baten 
erreferentziakide izan eta horri lotuta egon daiteke beharbada bigarren mailako predikazioa zile-
giztatzeko ezintasuna bera ere. Ageriko argumenturik izan ezean, bigarren mailako predikatuak 
ez bailuke isileko argumentu horrekiko egiturazko harremanik gauzatzerik izango.
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murriztapen sintaktikoek datibo guztiei eragiten dietenik, PSen moduan joka 
dezaketen horiek baitira predikazioa onartzen ez duten bakarrak. Hona he-
men, (9), (10) eta (11)ko helburu datiboek bezala tankera honetako bestelako 
datiboek ere bigarren mailako predikazioa onartzen ez dutela berresten duten 
adibide gehiago (14):

(14) a. Peruki amarij berria arduratutai/*j eman dio
 b. Perui Garazirij haserre hurbildui/*j zaio
 c. Joneki ingurukoeij laguntza urdurii/*j eskatu die
 d. Peruki Mirenij tontotutai/*j begiratzen dio

(14a) adibidean, Peru da arduratuta dagoena, eta ez ama, helburu the-
ta-rola duen zehar osagarria. (14b) perpausean ere Peru da haserre da-
goena, eta ez Garazi, predikatu inakusatiboko mugimenduzko helburua. 
Halaxe gertatzen da (14c) adibidean ere, urduri bigarren mailako predi-
katuak, perpauseko subjektua baino ezin baitu modifikatu, eta ez inguru-
koei iturburu theta-roleko zehar osagarria. Azkenik, datibo/absolutibo al-
ternantziadun begiratu aditzarekin osatutako (14d) perpausak ere jokabide 
bera erakusten du, tontotuta dagoena Peru baita, eta ez Miren.17 Badirudi, 
beraz, bestelako ezaugarriei begira PSek bezala jokatzen duten datiboek 
PSen moduan jokatzen dutela bigarren mailako predikazioari dagokionez 
ere. Gauza bera gertatzen da DS bezala bakarrik joka dezaketen datibo ho-
riekin ere, gainerako DSen moduan bigarren mailako predikazioa zilegiz-
tatzen baitute.

3. Bigarren mailako predikazioa, datiboak eta PSak

3.1. Murriztapen sintaktikoek PSei eragiten diete

Artikuluan zehar emandako datuek erakusten dutenez, bigarren mailako 
predikazioaren murriztapen sintaktikoek datibo guztiei eragin beharrean, PS 
bezala agertzeko gaitasuna duten horiei baino ez diete eragiten. Hori dela eta, 
orain arteko orokorpena moldatu egin behar dela azpimarratuko nuke: biga-
rren mailako predikazioa zilegiztatzeko ezintasunak PSei —eta beraz, PS be-
zala joka dezaketen datiboei— eragiten die, eta ez datibo guztiei.

17 (12) eta (13) adibideekin zalantzak adierazten dituzten hiztunek ez dute inolako zalantza-
rik (14)ko adibideak interpretatzeko eskatzen zaienean. Adibide hauetan datibo argumentuak se-
kula ezin du bigarren mailako predikatua kontrolatu, ezta predikazioa datiboaren eskumatara ja-
rrita ere. Goiko (14a) adibidean hitz ordena aldatuta ere, bigarren mailako predikatuak ezin du 
datibo argumentua modifikatu (vi):

(vi) Joneki amarij arduratutai/*j eman dio berria

0 Omenaldi Sarasola.indd   5090 Omenaldi Sarasola.indd   509 27/1/15   08:28:4627/1/15   08:28:46



510 ANE ODRIA

Zabala (1993, 2003), Arregi & Molina-Azaola (2004) eta Oyharçabalek 
(2010) euren adibideetan bestelako jokabidea duten datibo argumentuak era-
bili izan balituzte, aterako luketen orokorpena ere bestelakoa izango litza-
teke. Ikertzaile hauek emandako adibideetan PSen moduan jokatzen duten 
datiboak baino ez dira agertzen, eta horrek bigarren mailako predikazioa-
ren deskribapena lausotu egin duela esango nuke. PS jokabidea erakusten 
duten datiboetan bakarrik oinarritzeak bigarren mailako predikazioak da-
tibo argumenturik onartzen ez duela dioen orokorpen okerrera eraman ditu 
gaia landu duten euskalariak. Datiboek izan dezaketen PS/DS izaera bikoi-
tza kontuan hartzeak, baina, garbi lagatzen du murriztapena ez dela datibo 
argumentuena, PSena baizik. Hori hala ez balitz, ez genuke-eta datibo ba-
tzuen eta besteen artean alderik izango bigarren mailako predikazioa zile-
giztatzerakoan.

Bigarren mailako predikazioak erakusten duen asimetria ez da, hortaz, 
subjektu eta osagarriekin posible izatea eta datiboz markatutako zehar osa-
garriekin ez. Asimetria argumentua sortzez DS edo PS izatean datza, eta alde 
horretatik, Zabalaren (1993) intuizioa bide zuzenetik doala aitortu nahiko 
nuke —nahiz eta Zabalak berak ez duen proposamena PSen moduan joka-
tzen duten datiboetara bakarrik mugatzen—. Zabalaren ustez, PS izatetik da-
torkie zehar osagarriei bigarren mailako predikazioa onartzeko ezintasuna, 
eta geuk ere datibo batzuen ezintasuna izatekotan ere PSekiko loturak era-
gindakoa dela ikusi dugu.

Datiboen PS/DS izaera bikoitza konfigurazio sintaktikoarekin ere lotu 
izan da euskaraz. PS jokaera duten datiboak absolutibo argumentua baino 
beherago agertzen dira eratorpen sintaktikoan, eta PS jokaera ez dutenak, 
aldiz, gorago. Horregatik deitu izan zaie PS tankerakoei behe-datibo eta 
besteei goi-datibo (Fernández 2010, 2011ab; Fernández & Landa 2009; 
Fernández, Ortiz de Urbina & Landa 2009; Fernández & Ortiz de Urbina 
2010; Fernández & Sarasola 2010). Bigarren mailako predikazioari be-
gira argumentuen konfigurazio sintaktikoa gabe, kategoria sintaktikoa da 
inporta duena —PS ala DS izatea, alegia—, eta beraz, oraingo honetan ez 
ditut erabili datiboen konfigurazio sintaktikoari erreferentzia egiten dioten 
goi- eta behe-datibo bezalako terminoak. Dena dela, bada datiboek erator-
pen sintaktikoan hartzen duten egiturazko guneari lotuta aipatu nahiko nu-
keen kontu bat ere. Oso modu zabalean bada ere, euskarazko goi-datiboak 
beste hizkuntza batzuetako goi-aplikatiboekin eta behe-datiboak behe-apli-
katiboekin parekatuta, euskarazko datuek erakusten dutena Pylkkänenen 
(2002/2008) proposamenarekin bat datorrela iradoki nahiko nuke. Pylkkä-
nenek (2002/2008) goi-aplikatiboek, behe-aplikatiboek ez bezala, bigarren 
mailako predikazioa onartzen dutela defendatzen du. Eta hein batean be-
deren, euskaraz ere antzera gertatzen dela esan dezakegu, behe-datibotzat 
ditugun horiek baitira bigarren mailako predikazioa zilegiztatzen ez duten 
datibo argumentu bakarrak. Lanean zehar emandako datuak beste era ba-
tera deskribatuta, beraz, bigarren mailako predikazioak goi- eta behe-dati-
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boak bereizten dituela ere esan dezakegu, Pylkkänenen proposamenarekin 
nolabait bat eginda.18

3.2. Datiboen eta PSen arteko lotura

Euskaraz bigarren mailako predikazioaren murriztapen sintaktikoek PS 
guztiei eta hala joka dezaketen datibo argumentuei bakarrik eragiteak gutxie-
nez bi ondorio dakartzala azpimarratu nahiko nuke.

Batetik, Ormazabal & Romerok (2010: 220-222) argudiatzen duten mo-
duan, datiboren eta PSen arteko lotura indartzeak lotura horretan oinarritzen 
diren eratorpenezko analisien alde egiten du, analisi hauek datibo argumen-
tua PS batetik eratortzen dela aldarrikatzen baitute (ikus euskarazko datiboen 
eratorpenezko analisietarako, Ormazabal & Romero 1998, 2003, 2014; Al-
bizu 2001, 2009, 2011; Albizu & Fernández 2006; Arregi 2003; Arregi & Or-
mazabal 2003). Euren hitzak geurera ekarriz, ez dirudi kasualitatea denik bi-
garren mailako predikazioa onartzen ez duten datiboek PS jokabidea posible 
izatea eta PSek orokorrean ere bigarren mailako predikazioa zilegiztatzeko 
ezintasuna izatea. Horrek datibo hauek sortzez behintzat PS izan daitezkeela 
iradokitzen du, eta horixe da eratorpenezko analisiek proposatzen dutena, 
hain zuzen. Nola azaldu, bestela, itxuraz berdinak diren datibo argumentuen 
artean bigarren mailako predikazioari dagokionez batzuk eta bestek kontrako 
jokaera erakustea zenbait datibok eta PSek oinarrian egitura bakarra dutela 
onartu gabe? Guztiak datibo argumentu izan arren, PS bezala jokatu ahal iza-
tean dago bereizketaren gakoa, eta horrek, Bakerrekin (1997: 86-87) bat egi-
nez, PSen portaera izan dezaketen datiboek sortzez PSen konfigurazio sin-
taktiko bera izan behar dutela erakusten du. Horrez gain, Marušič, Marvin & 
Žaucerrek (2004) erakutsi duten moduan, badira behe-aplikatiboen pareko 
diren argumentuekin bigarren mailako predikazioa onartzen duten hizkun-

18 Euskaraz jabe datiboa da Pylkkänenen goi- eta behe-aplikatiboen banaketarekin bat egiten 
ez duen datibo bakarra. PSen moduan jokatzeko duen ezintasunagatik goi-datibotzat hartu bada 
ere, Pylkkänenek behe-datibotzat hartzen du —baita Pylkkäneni jarraituz Oyharçabalek (2010) 
ere—. Ikusi dugunez, ostera, bigarren mailako predikazioaren irizpideak euskarazko jabe datiboa 
DS jokabidea dutenetakoa dela erakusten du —goi-datiboa, alegia—, bigarren mailako predika-
zioak ez baitauka datibo argumentua zilegiztatzeko inolako ezintasunik. Halaxe erakusten dute 
beheko beste adibide hauek ere:

 vii. Nirii belauna anestesiatutai operatu zidaten
viii. Umearii txupetea negarrezi kendu diote
Jabe datiboak bigarren mailako predikazioa zilegiztatzeak PS bezala jokatzerik ez duela be-

rresten du. Hori horrela, Albizuren (2009 2001) proposamenaren kontra ere egiten dute (vii) eta 
(viii)-ko adibideek. Albizuk jabe datiboak behe-datiboen artean multzokatzeko arrazoiak daudela 
esaten du datibo argumentu hauek PS batetik eratortzen direla iradokiz. Baina, hori hala balitz, 
ezin izango lukete bigarren mailako predikazioa zilegiztatu, eta ez da hori lan honetan emandako 
datuek islatzen dutena.
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tzak ere —hizkuntza eslaviarrak, esaterako—. Ormazabal & Romerok (2010: 
220-222) hizkuntza hauei begira dioten bezala, garrantzitsua da behe-da-
tiboak eta PSak beti batera doazela azpimarratzea; behe-aplikatiboetan bi-
garren mailako predikazioa onartzen duten hizkuntzek PSetan ere onartzen 
dute, eta behe-aplikatiboetan bigarren mailako predikazioa onartzen ez du-
tenek ez dute PSetan ere onartzen. Behe-aplikatiboek PSekiko duten lotura 
onartu gabe zaila da inondik ere eratorpenezko analisiek berez azaltzen duten 
korrespondentzia hau azaltzea.

Bestetik, eta behin eratorpenezko analisiekin bat eginda, bigarren mai-
lako predikazioaren murriztapen sintaktikoek PS guztiei eta PS itxurako da-
tiboei bakarrik eragiteak zilegiztatzeak argumentu egiturari begiratzen diola 
iradokitzen du. Ormazabal & Romerorekin (2010: 221-222) bat eginez, 
zenbait datiboren eta PSen arteko lotura azaltzeko, bigarren mailako predi-
kazioaren zilegiztatzeak sortzezko guneari begiratu behar diola proposatu 
nahiko nuke, behin eratorpen sintaktikoan kasua erkatzeko mekanismoak 
abian jarrita, PSetatik eratortzen diren datiboek gainerako datiboekin bat egi-
ten baitute. Bigarren mailako predikazioak sortzezko guneari erreparatuko ez 
balio, harrigarria izango litzateke datibo argumentuen artean dagoen aldakor-
tasuna aurkitzea.

4. Ondorioak

Lan honetan, euskaraz datibo argumentuek bigarren mailako predikazioa 
onartzen ez dutela dioen orokorpena guztiz zuzena ez dela argudiatu dut. Da-
tibo araziekin eta DOM osagarriekin batera PSen moduan joka ezin dezake-
ten bestelako datiboek ere —jabe eta datibo esperimentatzaileek— bigarren 
mailako predikazioa onartzen dute. Horrek bigarren mailako predikazioa-
ren murriztapen sintaktikoek datibo argumentuei gabe, PSei —eta bide ba-
tez, PSen tankerakoak diren datiboei— eragiten dietela erakusten du. Orobat, 
baita zenbait datibok PSekiko duten antzekotasuna eta antzekotasun hori oi-
narritzat duten datiboen eratorpenezko analisiak sendotu ere.
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Euskarazko DSaren barneko elipsiez

Beñat Oihartzabal
CNRS-IKER

Laburpena
Artikulu honetan euskarazko DSaren barnean elipsiak nola gerta daitez-
keen ikertzen da, osagaiak batzerakoan izaten duten ordena nolakoa izan 
den argitzeko xedearekin. Horretarako Cinqueren (2012) orokorketa bat 
bereziki baliatzen da. Honen arabera, izenaren modifikatzaileen elipsiak 
ez dira nolanahi gertatzen. Alabaina, testuinguru egokietan izenaren be-
raren elipsia beti egin daitekeelarik, modifikatzaileen elipsiek bi baldintza 
bete behar dituzte: i) izena ere elipsiko modifikatzailearekin batean isildua 
izatea, ii) batze ordenako hurrenkera delarik oinarria, izenaren eta modi-
fikatzaile isilduaren artean den beste modifikatzailerik ahoskatua ez iza-
tea. Hipotesi horri jarraikiz, elipsiari dagozkion datuek batze ordenaren 
berri ematen baitigute, bost modifikatzaileren arteko elipsi jokoak molde 
sistematiko batean euskaran ikertzen dira. Azterketa horren ondotik ondo-
rio gisa ateratzen den batze ordena, Cinquek aurkitu zuena bezalakoa da, 
salbu erlatiboen batze lekuari dagokienean. Horrek sorrarazten duen zen-
bait galderarekin bururatzen da artikulua.

0. Ikergaiaren aurkezpena*1

Hemengo artikulua Cinquek (2005, 2012) aspaldi honetan DSaren egi-
turaz lantzen duen azterbideari jarraikiz egina da, eta beraz antisimetriaren 

* Ikerlan hau MINECOren FF2011-26906 proiektuari esker egina izan da. Emaitza hauetara 
ekarri gaituen ikerketak Europar Batasunaren ikerketarako, teknologia garatu eta erakusteko Zaz-
pigarren Esparru Programaren laguntza ere jaso du 613465 diru-laguntza hitzarmenaren bitartez.

Laburdurak: AS (aditz sintagma), DS (determinatzaile sintagma), Erak (erakuslea), Erl ([per-
paus] erlatibo [murrizgarria]), Izond (izenondo [kalifikatzailea]), Ord ([zenbatzaile] ordinala), PS 
(posposizio sintagma), Zenb (zenbatzaile [kardinala]).

Elipsiaren ondorioz isildu osagaiak marraturik agertzen ditugu adibideetan. Haien aitzinean 
agertzen den izarñoak elipsia ezgramatikala dela adierazten du: edo ahoskatzea beharrezkoa de-
lako (eta orduan bigarren izarño bat agertzen da parentesiaren ezkerrean, ikus adibidez (5b)), edo, 
nire azterketaren arabera modifikatzailea osoki eskas delako izenaren proiekzioan (ikus adibidez 
(6b)). Azken egoera honek adibideen azterketa sintaktikoa zailtzen du batzuetan; ikus 7. oh., eta 
bereziki 2.3-5. ataletako adibideak. Eskerrik beroenak ematen dizkiet adibideen epaien finkatzen 
lagundu nauten ikertzaileei, bereziki, M. Bedaxagar, M. Duguine, M. Duhalde, U. Etxeberria, 
R. Etxepare, A. Irurtzun, B. Lazkano eta J. Salaberriari.
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printzipioetan oinarriturik. Jadanik ikertua izan da, DSetako osagai batzuk 
(izena, izenondoa, zenbatzailea, erakuslea), hipotesizko egitura unibertsal 
batetik abiatuz, euskarazko DSetan zer gisaz ordenatzen diren (Oihartzabal 
2006).1 Hemengo lan hau ildo beretik doa, azterketa beste modifikatzaile ba-
tzuetara zabalduz haatik, eta DSen barneko elipsiei behatuz.

Cinquek (2012) DSen barneko elipsiak azterturik, (1)ean emana den oro-
korketa egiten du:

(1) a nominal modifier can be silent only if the NP and all other modi-
fiers which are merged between the NP and the modifier in question 
are also silent.

(1)eko orokorketak bi baldintza jartzen ditu izen modifikatzaileak elipsiz 
isilduak izateko:

(2) a.  Elipsiak ISa ere estaltzea, hots, modifikatzaileekin batean ISa 
bera isildua izatea;

 b.  Modifikatzaile bat elipsiz isiltzen bada, eta hura baino lehenago 
proiekzioan batu2 den beste modifikatzailerik bada, hau edo 
hauek ere isilduak izatea.

Lan honetan euskaran (1)eko orokorketari dagozkion bi baldintzak bat 
bestearen ondotik ikerturik zenbatetaraino betetzen diren ikusiko dugu, eta 
ondorioz, euskarazko datuetan oinarriturik, elipsien araberako modifikatzai-
leen batze ordena proposatuko. Gisa horretan, ikerketak altxatzen dituen zen-
bait zailtasun agertuko ditugu.

1. DSaren barneko modifikatzaileen elipsiak eta ISarena

1.1. Zenbatzaileak3

Kaynek (2012: 42, 44) ondoko adibideak emanik (4) ohartarazi du zen-
batzaile bat DSen barneko elipsi batean isiltzen delarik, izena bera ere isildu 
beharra dela:

(4) a.  Mary has written four papers this year, whereas John has written 
only three papers.

1 Ikus Artiagoitia (2006a, 2006b: 171-175) ere, ikuspegi kritiko bat izateko.
2 Usaiari jarraikiz, batu aditza eta batze izena baliatzen ditut hizkuntzalari generatibistek in-

gelesez ‚merge‘ erraten dutenaren itzultzeko.
3 Artikuluan zenbatzaile izena soilik erabilia denean zenbatzaile kardinalei dagokie.
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 b.  Mary has written four papers, whereas John has only written 
(*four) squibs.

(4a) adibideak erakusten du ingelesez DSeko izena elipsiz isil daitekeela. 
(4b) adibidean, berriz, izena ahoskatua izanik zenbatzailea elipsiz isiltzen 
bada, perpausa gaizki eratua da. Kaynek ingeleseko datuak beste hizkuntzetan 
ere berdin ager daitezkeelako hipotesia eginik, Cinquek (2012), (1)eko oro-
korketa aitzinatu zuen. Beha dezagun, bada, euskaraz hala gertatzen denetz:

(5a) a. Jonek hiru liburu erosi ditu, eta Maiak sei liburu.
 b. Jonek hiru neska agurtu ditu, eta Maiak *(*hiru) mutiko.

(5a) eta (5b) adibideen artean, kontraste nabarmena da: (5a)n, izena isil-
tzen bada elipsiaren ondorioz, perpausa ongi eratua da. Aitzitik, (5b)n izena 
ahoskatua baita, (2a)k aurreikusi bezala, zenbatzailea ez da elipsiz isildua, 
bestela ongi eratua litzateke perpausa.4

Orain ikus dezagun, hala gertatzen denetz beste modifikatzaileekin.5 
Hots, beha dezagun, Cinquek italierako datuak aztertuz egin duen bezala, 
beste modifikatzaileetara heda ote daitekeen Kayneren oharpena.

1.2. Ordinalak

(6) a.  Jonek iaz bigarren etxea erosi zuen, baina orain [hirugarren etxe 
-a] ere nahi du.

 b.  Jonek bigarren auto bat erosi zuen iaz, eta orain (*bigarren) 
moto bat ere nahi du.

(6a)ko adibideak erakusten du ISa elipsiz isil daitekeela, zenbatzaile or-
dinala bakarrik utzirik sintagman eta determinatzailea honi zuzenean lotu-
rik. Aitzitik, (6b) adibideak agerian ematen du ISa ahoskatua bada, ordinala 
ez dela elipiz isildua: noski, bigarren ahoskatu gabe ongi eratua da perpausa, 
baina ez elipsiari esker, baizik eta modifikatzailerik batere gabe eratua de-
lako DSa.6

4 Elipsiz isildu sintagmak sintaktikoki osoki aktiboak dira, ahoskatuak balira bezala. Artiku-
luan adibideen epaiak araberan emanak dira. (5b) adibidea aztertzerakoan, adibidez, hiru mutiko 
osagaia hiru mutiko balitz bezala irakurtzen da.

5 Toki eskasez ez dut ikertuko DS posesiboen elipsia, ez eta PS adnominalena edo beste be-
zalako modifikatzaileena ere.

6 Kontuan izan, testuinguru egokietan, pragmatikak modifikatzailea perpausean balitz beza-
lako interpretazioa bidera dezakeela. Franko aise da holako testuingururik asmatzea (6b) adibi-
dean (edo berdin (7b), edo (8b) bezalakoetan). Horrek, halere, deusetan ez du aldatzen sintagma-
ren egitura. Arazo bera agertuko da 2.3-5 azpiataletako adibideetan bereziki.
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1.3. Erlatiboak7

(7) a.  Eman zenidan liburua hemen dut, baina [Jonek eman zidan li-
buru -a] ez dut aurkitzen ahal.

 b.  Erosi ditudan sagarrak onak dira, baina (*erosi ditudan) udareak 
nahiago ditut.

(7a)ko adibidearen elipsizko irakurketa argi da. (7b)n, berriz, erlatiboa-
ren elipsirik ez da nire irakurketan (erosi ditudan udareez ari garelako inter-
pretazioaz, ikus 6. oh.).

1.4. Izenondoak8

(8) a.  Jonek atorra gorri bat erosi du, Maiak, aldiz, atorra zuri bat.
 b. Jonek atorra gorri bat erosi du, Maiak, aldiz, gona (*gorri) bat.

Beste modifikatzaileekin bezala, izenondoa duen DSetan izena bakarrik 
isil daiteke elipsiz (8a). Aldiz, izena ahoskatzen bada, ez da izenondoaren 
elipsirik gertatzen (8b).9

1.5. Erakusleak

Erakuslearekin ere, datuak berdin dira.

(9) a.  Jonek liburu hauek eskaini dizkit, baina nik liburu haiek nahi 
nituen.

 b.  Jonek sagar haiek eman dizkit, baina nik udare *(*hauek) nahi 
nituen.

(9a) izenaren elipsia garbi-garbia da. (9b)ko adibidean ere, gauzak argi 
dira: hartan erakuslea ez da interpretatzen ahal elipsiz isildua balitz bezala. 
Alabaina, (9b)n erakuslea elipsiz isildua balitz, ongi eratua litzateke adibidea 
(cf. 4. oh.).

7 Cinqueren (2012) azterketan toki desberdinetan batzen dira erlatibo murrizgarriak eta ez-
murrizgarriak. Ez naiz kontu horietan sartuko hemen, erlatibo murrizgarrietara mugatuz ene az-
terketa. 

8 Izenondo erlazionalak ez ditut kontuan hartzen hemengo azterketan. Seguraz ere, bereizte-
koak dira batze ordenari dagokionean; ikus (14. oh. (ii)).

9 Artiagoitiak (2006: 158 (37)) jadanik azpimarratu zuen puntu hori euskaran.
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1.6. Lehen ondorioa

Cinqueren orokorketako lehen puntua (ikus (2a)) euskaran betetzen de-
netz ikusteko, euskarako bost modifikatzaileren kasuak aztertu ditugu. On-
dorioa argi da: italieran bezala, euskaran ere modifikatzaile elipsirik ez da 
gertatzen, izena ere (ISa, hots, hemengo aztermoldean) modifikatzailearekin 
batean elipsiz isiltzen ez bada.

Orain, (1) orokorketaren bigarren puntua, (2b)n zehaztua, azter deza-
gun.

2. Modifikatzaileen elipsiak eta haien batze ordena

(1)eko orokorketak, eta bereziki (2b)ko baldintzak, aurreikuspen zeha-
tzak egiten ditu elipsietan gerta daitezkeen modifikatzaile isiltzeez. Alabaina, 
elipsiak egitean DSen barneko osagaien batze ordenaren errespetatzeko obli-
gazioa adierazten du. Hain zuzen, puntu hori euskaran nola betetzen den az-
tertu nahi genuke orain.

Cinquek (2005) ondoko hurrenkeraren arabera finkatzen du Greenberg-
en 20. unibertsaleko osagaien batze ordena, ikusmolde horretan hizkuntza 
guzietan kausitzen dena:

(10) Erak > Zenb > Izond > I

Gure azterketaren aiseago bideratzeko, ordena horretarik abiatuko gara, 
hartan aipatzen diren modifikatzaileak kontuan harturik. (2b)ko baldintzaren 
azterketa beste bi modifikatzailetara (ordinalak, erlatiboak) zabalduko dugu 
gero.

(10)ean izenondoa eta zenbatzailea dira hurrenez hurren izenari hurbile-
nak. Hortaz, (2b)ko baldintzak egiten dituen aurreikuspenak hauek dira:

(11) a.  Zenbatzaile elipsirik ez daiteke izan, baldin izenondoa ahoskatua 
bada.

 b.  Erakusle elipsirik ez daiteke izan, baldin izenondoa ahoskatua 
bada.

 c.  Erakusle elipsirik ez daiteke izan, baldin zenbatzailea ahoskatua 
bada.

(11)ko aurreikuspen horiek betetzen direnetz ikusiko dugu orain, adibi-
deetan behar diren modifikatzaile elipsiak eginez. Ondotik, (10)ean aipatzen 
ez diren ordinalen eta erlatiboen batze lekua elipsi jokoen arabera zein den 
ikertuko dugu.
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2.1. Zenbatzailea eta izenondoa duten DSak

Ikus dezagun, bada, (11a)ko aurreikuspena betetzen ote den zenbatzailea 
eta izenondoa duten DSetan. Beha diezaiegun (12)ko adibideei:10

(12) a.  Jonek hiru atorra zuri erosi ditu, eta nik lau atorra (zuri) garbitu.
 b.  Jonek hiru sagar berde erosi ditu, eta nik *(*hiru) sagar gorri 

saldu.

(12a) adibideko bigarren perpausean izenondoa aukerazkoa da (ikus ber-
din, Artiagoitia 2006: 167 (54)), hots, interpretazio batean nik erosi lau ato-
rren koloreaz ez da deus erraten. Erran gabe doa, elipsi jokoen azterketa 
beste interpretazioaren arabera egitekoa dela. Adibide horrek erakusten du 
[Izond [I ]] sintagma elipsian sartuz, perpausa ongi eraturik gelditzen dela, 
(2b)ren arabera, zenbatzailea izenondoa baino gorago proiekzioari batu zaio-
lako seinale.

(12b) adibideak, berriz, hau erakusten du: lehenik, modifikatzaileak ba-
tzeko orduan *[Izond [Zenb [I ]]] osagairik ez dela sortzen, bestela, (1)i ja-
rraikiz, adibidea ongi eratua izanen baitzen; bigarrenik) (10)eko batze orde-
naren araberakoa den [*Zenb [Izond [I ]] sintagman zenbatzailea ezin elipsiz 
isil daitekeela, baldin izenondoa ahoskatua bada. Ohart, (12b)n bi modifika-
tzaileak ahoskatuak badira, (2b)k arautzen duen bezala, adibidea ongi eratua 
dela: Jonek hiru sagar berde erosi ditu, eta nik hiru sagar gorri saldu.

Orain ikus dezagun zer gertatzen den erakuslea eta izenondoa duten DSe-
tan elipsiak modifikatzaile horietako bat harrapatzen duenean.

2.2. Erakuslea eta izenondoa duten DSak

(10)i dagokion egituratik abiatuz, (1)en arabera, (12)ko kontrastea aurkitu 
behar genuke erakuslea eta izenondoa duten DSetan ere. Goazen ikus, bada:

(13) a.  Etxe berriak gustatzen zaizkit, etxe (berri) hauek ordea, ez ditut 
maite.

 b.  Etxe berri haiek gustatzen zaizkit, etxe zahar *(*hauek) ordea, 
ez ditut maite.

(13a) adibidean, (12a)n bezala, bi interpretazio egin daitezke: bat elipsi-
rik gabe (izenondorik izan gabe DSan) eta bestea izenondoa elipsiz isildua 

10 Adibideen irakurketaren errazteko, elipsia euskarazko hiz ordenaren arabera erakusten da 
haietan. Gogoan izan, haatik, jarraikitzen gatzaizkion azterbidean elipsia (10)eko batze ordenako 
osagaietan gertatzen dela, izena izenondoaren gaineko espezifikatzaile gunera mugitu aurretik.
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izanik. Bigarren interpretazioari dagokion azterketan [Izond [I ]] osagaia isil-
dua da DSan, osagai hori (10)en araberakoa izanik. (2b)ri jarraikiz, beraz, 
osagaiak proiekzioan batzerakoan, [Erak [Izond [I ]]] osagaia dugula ondo-
riozta dezakegu.

Euskarazko erakusleak, beste modifikatzaileak ez bezala, ezin daitezke 
elipsiz isil. Gure testa besteetan bezala eginez, ikus dezakegu (13b) ez dela 
ongi eratua, ezin interpreta daitekeelako elipsizko erakusle bat baleuka be-
zala. Kontuan izan, erakusle elipsiz isildu bat perpausean balitz, sintaktikoki 
indarra balukeela, eta (13b)ko DS aztertuak determinatzaile bat ere balu-
keela, ongi eratua izanik. 

Ageri denaz, elipsi jokoak (2b)ko baldintzaren arabera aztertu ondoan, 
(11a,b)ko aurreikuspenak konplituak direla ikus dezakegu. Gisa horretan 
baietsia da izenondoak eratzean zenbatzaileek eta erakusleek (10)ean duten 
lekua; biak izenondoak baino gorago dira. Orain ikus dezagun haien beren 
artean zein den bestea baino gorago batzen proiekzioan.

2.3. Erakuslea eta zenbatzailea duten DSak

Ikus ditzagun ondoko adibideak:

(14) a.  Hiru gurpil haiek higatuak dira, lau gurpil #(*hauek), aldiz, 
berri-berriak.

 b.  Hiru gurpil haiek higatuak dira, (hiru) gurpil hauek, aldiz, berri-
berriak.

(14a) adibidean, erakuslearen elipsia ezgramatikala da. Halere, go-
rago erran bezala, morfema horri dagokion ezaugarri orokorragoa da 
hori, hemengo azterketan ikertzen diren beste modifikatzaileek ez du-
tena. Ez da, beraz, (2)ri buruzko ondoriorik ateratzen ahal adibide hone-
tarik.

(14b)ko adibideari ematen diogun interpretazioan, zenbatzailea elip-
siz isildua da. Egia erran, ez da nahi genukeen bezain kontu garbia. Ala-
baina, zenbatzailea onartzen duen irakurketa hori (berri-berriak diren 
gurpilak hiru direlarik) elipsiaren ondorioa izan gabe, pragmatikak tes-
tuinguru horretan baimentzen duen zerbait izan daiteke (ikus 6. oh.). 
Halere, aurreko ataleko (13a)ko adibidean bezala, kontsideratuko dugu 
elipsizko azterketa egoki dela hemen ere. Kontuan izan, gauzak hala iza-
nik, eta (2b)ri jarraikirik,  ateratzen den batze ordena [Erak [Zenb [I ]]] 
dela.

2.1-3 azpiataletako azterketen ondotik, Cinqueren orokorketari jarrai-
kiz egin daitezkeen (11)ko hiru aurreikuspenak betetzen direla erran daiteke. 
Orain azter dezagun zer gertatzen den ikergaian sartu ditugun beste bi modi-
fikatzaileekin: ordinalekin eta erlatiboekin.
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2.4. Ordinalak

Ordinalak euskaraz ez dira izenondoen alderdian agertzen, erran nahi baitu 
izenaren eskuinaldean, baina, zenbatzaileak bezala, izenaren ezkerraldean. Ha-
lere, (10)eko ordenaren arabera, bai zenbatzaileak, bai izenondoak, biak ize-
naren ezkerraldean dira batze ordenan. (2b)ri jarraikiz eta elipsiak baliatuz 
agerian ezarriko dugu batzerakoan zein ordenatan ematen diren, alde batetik, 
ordinala eta izenondoa eta, bestetik, ordinala eta zenbatzaile kardinala.

2.4.1. ZENBATZAILE ORDINALA ETA IZENONDOA DUTEN DSAK

Ikus dezagun ondoko adibide parea:

(15) a.  Bigarren zaldi beltza eskapatu da, [hirugarren zaldi (beltz) -a] 
barrukian da.

 b.  Hirugarren zaldi beltza harrapatu dugu, (*hirugarren) zaldi zuria 
ez.

Lehen adibidea garbia da interpretazioaren aldetik: hartan izenondoa 
elipsiz isildua izan daiteke (ez da beharrezkoa, noski). Puntu hori (2b)ren 
argian azterturik, erran dezakegu [Izond [ I ]] osagaia sortzen dela modifi-
katzaileak batzerakoan, eta hortaz izenondoa elipsian sar daitekeela. Hortik 
ateratzen den ondorioa da ahoskatua den beste modifikatzailea, ordinala, ize-
nondoa baino goragoko posizio batean dela batze ordenan.

(15b)ko datuak ere aski garbi dira, ene iduriko: ez da ordinalaren elipsirik 
adibide hartan; hots, testuinguru berezia asmatu gabe, ez dugu aditzen zaldi 
zuria hirugarrena dela. Horregatik, (15b)k ere baiesten du (15a)n errana, erran 
nahi baitu ordinala zenbatzailea baino gorago dela batze ordenan, zeren ize-
nondoa ahoskatua bada, ordinala ez baita elipsiz isildua.

2.4.2. ZENBATZAILE ORDINALA ETA ZENBATZAILE KARDINALA DUTEN DSAK

Zenbatzaile ordinalei eta kardinalei dagozkien datuak ez dira argi. Ala-
baina, badirudi euskaraz, zenbatzaile kardinalik nekez erabil daitekeela lehen 
edo azken-ez beste ordinalekin:11

(16) a. ??bigarren hiru lasterkariak
 b. ??bi hirugarren lasterkariak

11 Badira (i) bezalako adibideak, iduriz, kontrakoa erakusten dutenak:
(i) Nor dira bi hirugarrenak?
Badaiteke hirugarren izen dela kasu horretan. Beste izenik nekez sar baitaiteke holako sin-

tagma batean (ikus (16b)).
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Aitzitik, azken eta lehen, zenbatzaile+garren duten beste ordinalak ez be-
zala, arazorik gabe erabiltzen dira zenbatzailea duten DSetan: 12

(17) a. lehen hiru kapituluak
 b. azken hiru urteetan

Horregatik, atal honetako testen moldatzeko azken eta lehen erabili behar 
ditugu nahi ala ez. Ikusiko dugun bezala, ordea, ondorioak doi bat nahasiak 
ditugu adibideetan. Ikus hauek:

(18) a.  Iaz lehen hiru lasterkariei eman zieten dirua, aurten [#(*lehen) bi 
lasterkari -ei] bakarrik.

 b.  Aurten (zerrendako) lehen hiru izenak hautatu dituzte, baina iaz 
[azken (?hiru) izen -ak] aukeratu zituzten.

 c.  Azken bost egunak ordainduak izanen dira, baina ez [lehen 
(?bost) egun -ak]

Nire intuizioaren arabera, (18a) ez da ongi eratua lehen ordinala ahoska-
tua ez bada. Alabaina, (18a) adibidea ordinalaren elipsirik gabe irakurririk, 
biei sintagmak testuinguru horretan ez dagokion interpretazio espezifikoa 
du. Hots, franko argia da adibide horretako kontrastea molde natural batean 
adierazteko lehen ahoskatu behar dela: …, aurten lehen biei bakarrik. Datu 
hau (2b)en arabera azterturik, ondoriozta daiteke modifikatzaileak batzera-
koan sortzen den osagaia [Ord [Zenb [I ]]] dela. Alabaina, (2b)k aurreikusten 
du batze ordena horretan zenbatzailea ahoskatuz geroz, ordinala elipsis ezin 
isil daitekeela.

(18b,c) adibideak ere alde horretara doaz, nahiz berriz ere interpretazioak 
ez diren nahi bezain garbiak. Izan ere, modifikatzaileak batzerakoan, [Ord 
[Zenb [I ]]] osagaia baldin badugu, (2b)ren arabera, zenbatzailea elipsi pean 
isiltzea arazorik gabekoa izan behar litzateke. Bizkitartean, zalantza izan dai-
teke bi adibide horietan zenbatzailea interpretazioan sartuz, 6. oharrak aipatu 
kasuan ez ote garen. Nahiz zailtasun hori nola azal ez dakidan, ez dut uste 
aski den (18a)tik atera ondorioaren deuseztatzeko. Horregatik, batze orde-
nan, ordinala zenbatzailea baino gorago dela besterik gabe onartuko dut. Be-
raz, aitzineko puntuan (2.4.2), ordinala erakuslea baino beherago kokatzen 
zela ikusi baikenuen, orain ateratzen den hurrenkera hau da: Erak > Ord > 
Zenb > Izond > I.

12 Bestalde, azken / lehen eta kardinalak ordenatzeko orduan euskarak ez du nahitaezko hur-
renkerarik finkatzen. Izan ere, hurrenkeretako bat markatugabea baldin bada ere, biak erabil bai-
taitezke (lehen bi kapituluak / bi lehen kapituluak). EPG corpusean lehen /azken + bi / hiru seku-
entziak bilatuz egin bilaketaren arabera, maiztasunaren aldetik ordinala > zenbatzailea ordena da 
alde handiarekin nagusi. Zenbatzailea > ordinala ordena Iparraldeko testuetan bereziki agertzen 
da, nahiz euskalki horietan ere beste ordena erabiliagoa den. 

0 Omenaldi Sarasola.indd   5250 Omenaldi Sarasola.indd   525 27/1/15   08:28:4927/1/15   08:28:49



526 BEÑAT OIHARTZABAL

2.5. Perpaus erlatiboak

Perpaus erlatibo murrizgarriak ezker muturrean dira euskaraz. Hala ez 
direnean (era guziz markatuan egungo euskalkietan), eskuineko muturrean 
(ikus 15. oh.). Ikus dezagun modifikatzaile elipsiek zer erranen diguten batze 
ordenan erlatiboek duten lekuaz. Horretarako, orain arte bezala, perpaus er-
latiboak beste modifikatzaile batekin DS batean emanik, elipsi jokoak eginen 
ditugu. Aitzinetik finkatu genuen ordenaren arabera franko gora batzen den 
ordinaletik hasiko gara, ondotik urraska jautsiz.

2.5.1. ZENBATZAILE ORDINALA ETA PERPAUS ERLATIBOA DUTEN DSAK

(19) a.  Idatzi duzun bigarren eleberria luzea zen, [idatzi duzun hiruga-
rren eleberri -a], aldiz, ez.

 b.  Idatzi duzun hirugarren eleberriari bi sari eman zizkioten, [idatzi 
dudan (*hirugarren) eleberri -ari], aldiz, bihirik ez.

(19a) ongi eratua da erlatiboa elipsi pean izanik. Adibidea (2b)ko baldin-
tzaren arabera aztertuz gero, ikus daiteke, ordinala ahoskatzen bada, [Erl [I ]] 
sintagma elipsiz isil daitekeela, ordinala erlatiboa baino gorago izanik; beraz: 
[Ord [Erl [I ]]] osagaia da batzerakoan sortzen dena.

(19b)n ez da elipsi irakurketarik egiten (nire interpretazioan bederen, hi-
rugarren sintagman sartzen bada, pragmatikaren bidez egiten da). Hori da, 
hain zuzen, (2b)k aurreikusten duena. Alabaina, [Ord [Erl [I ]]] osagaian er-
latiboa ahoskatzen bada, ordinala ezin daiteke elipsiz isildua izan.

Orain so egin dezagun zer gertatzen den erlatibo bat eta zenbatzaile bat 
duten DSetan.

2.5.2. PERPAUS ERLATIBOA ETA ZENBATZAILE KARDINALA DUTEN DSAK

(20) a.  Erosi ditudan bost sagar arras ustelak ziren, erosi ditudan sei sa-
gar, aldiz, arras onak.

 b.  Idatzi ditudan hiru eleberriek sari bat irabazi dute, baina [idatzi 
dituzun (*hiru) eleberri -ek], aldiz, bihirik ez.

(20)ko adibideak (2b)ren argitan aztertzen baditugu, batze ordena hau 
dugu: [Zenb [Erl [I ]]]. Alabaina, (20a)n adibidean, zenbatzailea ahoskatua 
izanik, [Erl [I ]]] osagaia da isildua, eta adibidea ongi eratua da.

(20b) adibidean, nire intuizioaren arabera zenbatzailea ez da elipsiaren parte 
((19b) adibidean ordinala bezala), nahiz, holakoetan gertatzen ohi denaz, duda 
ez den osoki baztertzen ahal. Kontraste argia da, halere, bi adibideen artean: 
(20a)n zenbatzailea ahoskatua izanik, erlatiboaren elipsia beharrezkoa baita.

Gauzak horrela izanik, ondorioa da zenbatzailea perpaus erlatiboa baino 
gorago batzen dela izenaren proiekzio hedatuan.
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2.5.3. ERLATIBOA ETA IZENONDOA DUTEN DSAK

Gauza ezaguna da maiz elkarri lotuak izan direla erlatiboak eta izenon-
doak gramatika sortzailearen tradizioan. Ez dugu hemen gai honetan sartzeko 
asmorik. Orain arteko azterbidea segituko dugu, bi osagaiak dituzten DSetan 
elipsi aldizkatuak eginez. Ikus ditzagun ondoko adibideak:

(21) a.  Erosi duzun atorra gorria ez da polita, [(erosi duzun) atorra) ur-
din-a], aldiz, bai.

 b.  Erosi duzun beroki gorria ez da beroa, [eman didaten beroki 
(*gorri)-a], aldiz, bai.

(21a) adibidean, izenondoa ahoskatua da eta erlatiboa aise elipsian sar-
tzen da (polita den atorra urdina erosi duzula interpretaturik).

(21b)ko datuak, ordea, ez dira hain argi menturaz, adibidea interpreta-
tzerakoan izenondoa aski aise sar baitaiteke sintagman.13 Halere, orduan ere, 
nire irakurketan, pragmatikazko inferentzien bidez egiten da elipsiarena be-
zalakoa den interpretazioa.

Datuak horrela harturik eta (1)eko orokorketaren arabera aztertuz, ondo-
rioak hauek dira: lehenik perpaus erlatiboa batzen da eta ondotik izenondoa, 
gisa horretan [Izond [Erl [I ]]] osagaia sortuz. Horrela, izenondoa ahoskatua 
izanik ere, elipsiak erlatiboa (2b) bortxatu gabe harrapa dezake. Alderantziz, 
erlatiboa ahoskatua bada, izenondoa ez da elipsian sartzen, (2b)k aurreikus-
ten duen bezala.

Ikerketan kontuan hartu ditugun bost modifikatzaileen artean, erlatiboa 
da, gure azterketaren arabera eta elipsien irizpidea baliatuz, izenaren proiek-
zioan lehenik batzen.

13 Inguruan intuizio galdez ibiliz erabili ditudan molde bereko beste adibideekin ere, ez dut 
erantzun garbi-garbirik atera ahal izan. Test gisa ondoko adibideak baliatu ditut bereziki, izenon-
doak aldizkatuz:

(i) a.  Eman dizuten auto berria/handia/zuria ez dabil ongi, [niri utzi didaten auto (*berria
/*handi/*zuri) -a], aldiz, bai.

 b.  Utzi didaten auto berria/handia/zuria ez dabil ongi, [zuri eman dizuten auto (*berria
/*handi/*zuri) -a], aldiz, bai.

Hiztun gehienentzat izenondorik gabeko interpretazioa lehenetsia da (i)eko adibideetan. Kon-
para, kontrastez, erlazio izenondoa baliatuz moldatua den (ii)ko adibidea (zeinetan elipsizko in-
terpretazioa, behar-beharrezkoa izan gabe, denek lehenesten baitute):

(ii) Aurten izan dituzun arazo ekonomikoak handiak izan dira, [niri sortu zaizkidan arazo 
(ekonomiko) -ak], ez tikiagoak.
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3. DSko osagaien batze ordena euskaran

Azterketa honen bukaerara heltzearekin azterketaren ondorioak ateratzen 
ahal ditugu. Baliatu ditugun bost modifikatzaileen batze ordena (22)koa da:

(22) Erak > Ord > Zenb > Izond > Erl > I

Ordena hori ez dator guziz bat Cinquek (2005 2012) guk aztertu modifi-
katzaileentzat ematen duenarekin, hark erlatiboa izenondoen (eta zenbatzai-
leen) gainetik ezartzen baitu; cf. Cinque (2012 (30a)):

(23) Cinqueren batze ordena:
 [Dem.. [A.. [Numord.. [RCrestr.. [Numcard.. [A.. NP]]]]]]

Izenondoei eta erlatiboei buruzko datuak italierazko bi adibidetan ager-
tzen ditu Cinquek; batean, erlazio izenondoa da (la reprisa morala/econo-
mica), eta bestean, maiztasunezkoa (i clienti occasionali/abituali). Guk, 
berriz, kolorea, tamaina eta zahar-berritasuna baliatu ditugu gure lanean. Ize-
nondoen izaera ere kontuan hartzekoa bide da, hala nola Cinquek (23)an or-
dinalen gaineko izenondo berezi batzuk (beste bezalakoak) ere sartu baititu. 
Euskaran berean ongi ageri da, erlazio izenondoak kalifikatzaileak baino 
hurbilago izaten direla izenetik (ordena franko zurrun batean)14 eta badirudi 
horrek eragina duela gure gaian (ikus 13. oh. (ii)). Ikerketa barnago eraman 
behar da beraz, bai eta ere beste hizkuntza gehiagotan egiaztatu haren balioa. 
Alabaina, (1)en arabera, elipsi jokoak batze ordenako osagaietan egiten dira; 
hortaz hizkuntza batetik bestera, ez litzateke funtsezko alderik izan behar 
haietan.

Euskarako datuetan egonik, (22)ko ordenak beste arazo bat sortzen du. 
Cinqueren (2012) arabera elipsia mugimenduari lotuak dira. Greenbergen 
20. unibertsaleko modifikatzaileak kontuan harturik, arazorik gabe erator 
daiteke euskarazko hitz ordena: Zenb > I > Izond >Erak (Oihartzabal 2006). 
Elipsi jokoak ere ongi azaltzen direla ikusi dugu hemen (2.1). Ez da horrela 
gertatzen erlatiboa sartzen delarik. (22)ko ordenatik abiaturik, eta Cinquek 
DSen barneko mugimenduentzat ematen dituen oinarrizko baldintzak (elip-
sietan bezalakoak direnak) errespetaturik, ezin erator daiteke euskarak DS 
erlatibodunetan duen hitz ordena: Erl > Ord > Zenb > I > Izond > Erak. Eus-
kara zaharrean izan bide zen beste ordena (erlatiboa izenaren eskuinean eta 
determinatzailearen aitzinean ematen duena)15 erdiets daiteke, ez, haatik, 

14 Ikus kontraste hau: arazo politiko handiak vs *arazo handi politikoak.
15 Bourciez-ek duela mende bat pasa Iparraldeko herrietan itzultzera eman zuen frantse-

sezko testuan erlatibo bat bazen izenondoa ere zuena: ces feuilles de choux et ces fruits pourris 
que mangent les porcs (cf. Aurrekoetxea & Videgain 2004). Eskuinaldeko erlatibo arrunta erabili 
zuten itzultzaile batzuek. Testuak bat bestearen ondotik kurritzen hasirik, holako erlatiboa erabili 
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gaur egun euskalki guzietan normalean erabiltzen dena.16 Badirudi euska-
razko erlatiboen ordenaren azalpenak mugimendu berezia eskatzen duela. Ez 
dut uste ezinezkorik baden holako eginkizunean. Ordea, beste aldi baterako 
utzi beharko ditugu gai horretazko gogoetak.
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zuten lehen hamarrek (Uztaritze, Haltsu, Itsasu, Lekorne, Donostiri, Maule, Suhuskune, Amo-
rotze, Arboti-Zohota, Gamue-Zohazti) erlatiboa izenondoaren ondotik eman zuten denek, hots, 
Izena > Izond > Erl > Erak (edo artikulu mugatzailea) ordena baliatu zuten: aza hosto eta fruitu 
ustel xerriek jaten dituzten hek (Haltsu), adibidez. Cinqueren azterbidean haizu diren mugimen-
duak eginez, bi urratsez erdietsen da ordena hori (22)ko ordenatik abiatuz. (Izenondoa erlatiboa-
ren eskuinean izanez ere gauza bera litzateke).

16 Cinquek emanikako (23)ko ordenatik abiaturik ere, ezin erdiets daiteke euskarazko DS er-
latibodunetako osagai ordena.
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1La internacionalización de la literatura vasca

Mari Jose Olaziregi
UPV/EHU, Instituto Vasco Etxepare

Resumen
Este breve artículo pretende comentar los objetivos y limitaciones que han 
condicionado la globalización de la cultura y la literatura vasca en los úl-
timos años. Por ello, recoge varias reflexiones sobre las peculiaridades del 
proceso de autonomización que ha experimentado la literatura vasca en el 
siglo XX y sobre la institucionalización de su promoción en el ámbito inter-
nacional. El listado de temas que se aborda incluye, entre otros, el de las 
estrategias seguidas por las instituciones vascas para la difusión de la cul-
tura vasca, en especial, el de la implantación de lectorados y cátedras de 
estudios vascos en universidades internacionales. La segunda parte del 
artículo se centra en el desarrollo que los denominados Estudios Ibéricos 
están cobrando en el marco global, así como la contribución que los estu-
dios vascos están realizando a la misma o al denominado «sistema interli-
terario ibérico».

1. A Basque Map of the World*

Mark Kurlansky, escritor y periodista americano, recuerda en The Bas-
que History of the World (1999) —uno de los best seller internacionales so-
bre los vascos— un chiste muy conocido sobre el excesivo orgullo de los bil-
baínos. «Según un popular chiste de Bilbao, un bilbaíno entra en una tienda 
y pide un “mapamundi de Bilbao”. El propietario le pregunta sin pestañear: 
“¿De la orilla izquierda o de la derecha?”». (Kurlansky 2000: 16). No sé si, 
como dice Kurlansky, los vascos han sentido que son el ombligo del mundo, 
o si el supuesto «atavismo» de los vascos podría, como argumentó el aca-
démico Pierre Lhande (1910), explicar la vasta emigración vasca a destinos 
como las Américas desde el siglo XIX, pero la verdad es que, en la estela de 
personajes (Elcano, San Ignacio de Loyola), artistas (Oteiza, Chillida), o ar-

* Este artículo ha sido escrito dentro del proyecto IT 806-13 del Grupo de Investigación 
MHLI del sistema universitario vasco. Recoge con algunas modificaciones, el artículo que publi-
caré en el año 2015 en el volumen colectivo: The Routledge Companion to Iberian Studies.

0 Omenaldi Sarasola.indd   5310 Omenaldi Sarasola.indd   531 27/1/15   08:28:4927/1/15   08:28:49



532 MARI JOSE OLAZIREGI

tes (gastronomía) en las que el adjetivo vasco se ha visto acompañado por el 
de «universal», pocas iniciativas han tenido una proyección internacional tan 
acertada (o rentable) como la de la inauguración del Museo-Guggenheim-
Bilbao el 18 de octubre de 1997. El Museo-Guggenheim-Bilbao constituye 
seguramente el mejor ejemplo de que las políticas culturales de los gobier-
nos nacionalistas vascos también se han visto influenciadas por la lógica de 
mercado que predomina en el nuevo escenario mundial. Aferradas al deseo 
de regenerar Bilbao, la gran metrópoli vasca, y transformarla en una ciu-
dad de servicios atractiva para el turismo, los gobernantes vascos de la época 
vasca se «rindieron» (según Joseba Zulaika) a los encantos seductores de 
Thomas Krens (Zulaika 1997). No obstante, este deseo pretendía también si-
tuar a Bilbao «within the global culture of travel and consumerism, bridging 
transatlantic distances, linking New York with Bilbao, and thereby facilita-
ting traffic in modern art, museum franchises, tourism, and reformulated ur-
ban images» (Douglass & Zulaika 2007: 344). Las mencionadas visibilidad 
y rentabilidad fueron precisamente los argumentos que justificaron la impor-
tante inversión local que requería un proyecto de tales características. De he-
cho, una de las consecuencias de la inauguración del que se ha considerado 
primer museo global fue, según los expertos, el de situar al País Vasco en el 
mapa mundial no por el denominado «conflicto vasco» —el terrorismo de 
ETA—, sino por la excelencia arquitectónica y comercial del museo. Kur-
lansky (1999: 299) indica que el 85 por ciento de las noticias publicadas en 
los Estados Unidos sobre los vascos giraban en torno al problema del terro-
rismo antes de la inauguración del museo. Por otro lado, los datos sobre el 
atractivo y la rentabilidad del Museo-Guggenheim-Bilbao no dejan lugar 
a dudas. Solo en 2012 lo visitaron un millón de personas y el museo es en 
la actualidad una infraestructura cuyo nivel de autofinanciación ha sido re-
clamo de iniciativas similares en otros lugares del globo.

El impacto del archiconocido museo ha condicionado, sin duda, las cam-
pañas de promoción internacional que el Gobierno Vasco ha emprendido en 
los últimos años (cf. www.euskadi.net/turismo). Del exitoso lema de «Ven 
y cuéntalo» de finales de los 1990, se pasó al lema «Euskadi, con mucho 
gusto» de inicios del 2000, donde la imagen del museo se combinaba con 
la de un dolmen, símbolos ambos de modernidad y tradición. Más tarde vi-
nieron slogans como «Euskadi, un país increíble» de claro tono onírico, o la 
sensual «Euskadi, saboréala», de claras alusiones a la excelencia de la Bas-
que Cuisine. Por su parte, la marca «Euskadi. Basque Country» (http://www.
basquecountry.eust32-basque/eu), presentada por el actual Gobierno Vasco 
en junio del 2013, pretende subrayar algunos de los valores que se han aso-
ciado al País Vasco, con el objetivo último de reactivar la economía y ge-
nerar oportunidades de empleo. El spot que preside la campaña (cf. https://
www.youtube.com/watch?v=gcN4K5WqO3o), muestra una trainera vasca 
con tripulación mixta, donde a cada impulso de remos una voz en off va co-
mentando los datos económicos de la Comunidad Autónoma Vasca, en espe-
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cial, su renta per cápita, tercera de la UE, detrás de Luxemburgo y Holanda. 
La marca se asocia, además, a un país cuyos indicadores económicos y socia-
les (alto índice de graduados en ciencias y tecnología, liderazgo en los ran-
kings de desarrollo humano) lo alejan de la grave crisis de la economía espa-
ñola. La fuerza y coordinación del equipo de la tripulación del spot, así como 
la tipografía utilizada en el logotipo de la marca Basque Country, elaborada 
sobre la base de unos caracteres tipográficos cuyos rasgos se identifican con 
la denominada «grafía vasca», simbolizan valores tradicionalmente aso-
ciados a la colectividad vasca como la «indarra» (fuerza) o «sendotasuna» 
(vigor, constancia, entereza), claves, por ejemplo, del éxito y buena repu-
tación que como trabajadores tuvieron los vascos que emigraron a América 
(D ouglass & Bilbao 1975: 407-409). El spot afirma que «estamos en 70 paí-
ses para ayudarte a cumplir tus objetivos» (sic), y nos presenta el equipo que 
está remando con nosotros, un equipo que avanza hacia adelante, mirando 
atrás, como lo hacen los remeros de las tradicionales regatas vascas en las 
competiciones. Un equipo, una colectividad, la vasca, que se presenta acos-
tumbrada a colaborar tradicionalmente en proyectos comunales, el auzolan, 
sistema que se supone está en la base del cooperativismo vasco (Douglass & 
Zulaika 2007: 335), y término que hoy todavía sigue en plena vigencia, 
como podemos comprobar en la agenda estratégica del actual Departamento 
de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco que ha de-
nominado precisamente así, «Kultura Auzolanean», al plan para la planifica-
ción cultural del bienio 2014-2015 (cf. kulturaauzolanean.net/es).

Podríamos decir que la estrategia del Gobierno Vasco con la marca «Eus-
kadi. Basque Country», difiere claramente de la utilizada durante décadas 
por el Gobierno de España, donde la cultura ha sido el mayor activo exporta-
ble y el principal elemento de cohesión nacional (Delgado 2014: 150). Una 
cultura española oficial que no se ha entendido como expresión de realida-
des sociales diversas, complejas y contradictorias (Delgado 2014: 102), sino 
que ha funcionado como «pegamento» (Delgado 2014), y se ha asentado 
«en el «mito de la lengua universal» y la consiguiente presuposición de que 
a través del español la cultura transmitida en esa lengua tiene una proyec-
ción mundial» (Delgado 2014: 85). La disolución de la especificidad cultu-
ral en lo universal ha invisibilizado la heterogeneidad de las diversas culturas 
y naciones del estado español, tales como la vasca, cuya lengua, el euskera, 
es hablada en la actualidad por casi un millón de hablantes a ambos lados 
del Pirineo. La cooficialidad del euskera, en 1982 en la Comunidad Autó-
noma Vasca, y en 1986, en las zonas vascoparlantes de la Comunidad Foral 
de Navarra, y su obligatoriedad en los niveles de enseñanza no universitarios 
en dichas comunidades ha permitido que, gracias a las políticas lingüísticas 
activas promovidas desde la Comunidad Autónoma Vasca, en la actualidad 
contemos con 318.000 vascohablantes más que hace 30 años, unos 200.000 
a través del sistema educativo. Es entre los menores de 25 años, donde el ín-
dice de bilingües es mayor, un 73 % exactamente. Aún admitiendo que el uso 

0 Omenaldi Sarasola.indd   5330 Omenaldi Sarasola.indd   533 27/1/15   08:28:5027/1/15   08:28:50



534 MARI JOSE OLAZIREGI

del euskera ha aumentado, sobre todo, en ámbitos formales y que cuenta con 
el apoyo de la población de la CAV donde un 82.3% la elige para los niveles 
no universitarios, es su uso en el ámbito no formal y familiar uno de los re-
tos más importantes que la lengua tiene en un futuro (cf. V. Inkesta Soziolo-
gikoa, 2011). Vemos, en definitiva, que son cifras que permiten una lectura 
optimista y que ahuyenta el fantasma de la desaparición de la lengua (Crystal 
2004), pero que a su vez sirven de base para reclamar, como lo hace el do-
cumento Euskararen Agenda Estrategikoa, 2013-201612(Agenda Estratégica 
del Euskera), líneas activas a favor de la lengua. Entre éstas, destacan, en lo 
que atañe a la internacionalización, los objetivos que buscan impulsar la co-
laboración con instituciones no solo del ámbito vasco, sino con las del marco 
ibérico, así como la colaboración con la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo y con entidades como la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lin-
güístico Mundial de la Universidad el País Vasco-Euskal Herriko Uniber-
tsitatea (http://www.mho-unesco-katedra.org/w/about.html), en materia de 
cooperación lingüística para la preservación de lenguas minorizadas y ame-
nazadas. Como vemos, la lógica cultural y política que rige la proyección in-
ternacional de la lengua vasca difiere, como no podía ser de otro modo, de 
la expuesta a propósito de la lengua española. Palabras como «derechos lin-
güísticos», «preservación», «ayuda», «cooperación» reclaman, como se dice 
en la mencionada agenda estratégica, su lugar en el mundo para las lenguas 
minorizadas como la lengua vasca.

2. «Eukara, Jalgi Hadi Mundura!» (Bernard Etxepare)

La vocación universal para el euskera impregna el primer libro publicado 
en nuestra lengua, Linguage Vasconum Primitiae (1545), de Bernard Etxe-
pare. Sus versos «euskara, jaldi hadi mundura!», han inspirado instituciones 
públicas como el Instituto Vasco Etxepare/ Etxepare Euskal Institutua/ Etxe-
pare Basque Institute (cf. www.etxepare.net), creado por el Gobierno Vasco 
en el año 2007 y activo desde el 2010, con el objetivo de promocionar y di-
fundir la lengua y cultura vascas internacionalmente.

En cuanto a la labor de promoción del euskera, el Instituto Vasco Etxe-
pare busca espacios de interacción con otras lenguas y comunidades. Ade-
más, establece programas internacionales para ampliar la comprensión y la 
investigación de la lengua y la cultura vasca. Esta tarea implica contar con 
una red de profesorado universitario, con becas para el alumnado de los cur-
sos que se imparten en las universidades, con cátedras de estudios vascos 
para profesores visitantes con docencia a nivel de posgrado. Además, el Ins-

1 http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/dokumentuak/2014/Euskararen_Ajenda_
Estrategikoa_2014-06-24.pdf (consultado el 15 de agosto del 2014)
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tituto participa en ferias internacionales y organiza numerosos eventos rela-
cionados con el euskera. Con todo ello, pretende acercarse a instituciones y 
personas que no tienen una relación directa con lengua vasca y su realidad.

Hoy por hoy, el Instituto Vasco Etxepare tiene acuerdos firmados con 
treinta y cuatro universidades internacionales de 17 países (doce en América, 
veintitrés en Europa y una en Asia) y hay veintinueve profesores de lengua y 
cultura vasca repartidos en universidades de todo el mundo. Cabe mencionar 
también que el Instituto Vasco Etxepare ha creado hasta la fecha cinco cáte-
dras universitarias internacionales y que todas ellas incluyen programas aca-
démicos anuales, principalmente a nivel de posgrado, sobre estudios vascos. 
Son éstas las áreas de estudio que se han abordado hasta la fecha: literatura 
y lingüística vasca (cf. Cátedra Bernardo Atxaga en el Graduate Center de la 
City University de Nueva York); estudios vascos (cf. Cátedra Koldo Mitxe-
lena en la University of Chicago); arte vasco (cf. Cátedra Eduardo Chillida 
en la Goethe Universität de Fráncfort); política vasca (cf. Cátedra Manuel 
de Irujo en la University of Liverpool en el Reino Unido) y la diáspora vasca 
(cf. Cátedra Jon Bilbao en el Center for Basque Studies de la University of 
Nevada, en Reno).

El fomento de las traducciones de la literatura vasca es también un área 
clave para el Instituto, área que pone en práctica en todas sus publicacio-
nes por medio de ediciones trilingües. Por otro lado, el Instituto Vasco Etxe-
pare, por medio de su convocatoria de ayudas para la traducción de obras li-
terarias, ha subvencionado entre 2011 y 2014 la traducción de una media de 
22 obras anualmente (la dotación anual ha sido de unos 40.000 euros anua-
les). Se trata, sin duda, de seguir impulsando el proceso de autonomización 
que la literatura vasca inició a mediados del siglo XX (Olaziregi 2012, Pró-
logo). Como defendió Casanova (2004: 182-3), la traducción, además de una 
naturalización (en el sentido de cambio de nacionalidad), supone una litera-
rización, un imponerse como literatura ante instituciones legitimadoras. Ins-
tituciones y lenguas legitimadoras que debido «a la generalización del mo-
delo comercial y de la potencia creciente del polo económico» (Casanova 
2004: 222), se han desplazando de Paris al «meridiano Greenwich literario». 
En un mercado en el que la lógica intelectual y la editorial se han disociado 
(Casanova 2004: 225), es obvio que de entrada un autor que ya escribe en 
la lengua «universal» se evita tener que pasar por la validación de la traduc-
ción para optar a un lugar en el ranking mundial. Esa es la causa de que las 
traducciones supongan un porcentaje tan reducido de la producción literaria 
de Estados Unidos o del Reino Unido. Hecho que, sin duda, contrasta con el 
25% que suponen en la producción editorial en lengua vasca, producción que 
cuenta con 1.500 títulos nuevos al año (Olaziregi 2005, chapter 2). La cen-
tralidad que las traducciones tienen en el sistema literario vasco es prueba de 
su debilidad y juventud (Even Zohar 1990).

La realidad literaria vasca, habitada por creadores que escriben no solo 
en la lengua autóctona, el euskera, sino también en otras lenguas como el 
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castellano, en la zona peninsular, o el francés, en la zona continental, llevó a 
estudiosos como Jesús María Lasagabaster a hablar de las «literaturas de las 
vascos» (Lasagabaster 2002). También esta realidad plurilingüe, y plurisisté-
mica se ha convertido en foco interesante del debate historiográfico literario 
vasco actual (Olaziregi 2012; Manterola 2014: 40-43), debate que también 
ha presidido el hispanismo actual en su intento de superar la vision mono-
lógica de la historiografía literaria española (Cabo Aseguinolaza 2012: 532-
545), o los estudios de literatura catalana actual con propuestas como las de 
Antoni Martí quien también habla, en la línea de lo defendido por el grupo 
de investigación liderado por Fernando Cabo Aseguinolaza (cf. Abuín & Ta-
rrío 2004), de la necesidad de aplicar conceptos como el de «comunidad in-
terliteraria» de Dionýz Ďurišin al análisis de las relaciones entre los diversos 
sistemas literarios que existen en Cataluña (Martí 2013: 68). Recientes te-
sis como la de Mónica Dominguez (2010) y Elizabete Manterola (2014) han 
analizado, precisamente, a partir del concepto de comunidad interliteraria es-
pecífica de Ďurišin los flujos de traducción de las literaturas infantiles penin-
sulares (Dominguez) o de la literatura vasca (Manterola).

El catálogo fruto de la tesis de Manterola, ELI, incluye obras de litera-
tura euskérica traducida (http://www.ehu.es/ehg/eli/) y nos servirá de punto 
de arranque para perfilar la proyección de nuestra literatura fuera de nues-
tras fronteras. Con un total de 480 títulos traducidos a 38 lenguas hasta el 
año 2010, vemos que la literatura vasca presenta una realidad muy desigual 
respecto a las lenguas meta y al impacto global de los 161 autores euskaldu-
nes traducidos. En efecto, como argumenta Manterola (2014: 241), las tra-
ducciones al castellano constituyen casi la mitad de toda la producción, clara 
muestra de la dependencia que el sistema literario vasco tiene del sistema es-
pañol. El catalán y el inglés son, seguidos por el gallego, las siguientes len-
guas meta más populares. Por otro lado, es cuestionable que en el caso de la 
traducción al castellano podamos hablar de «exportación», puesto que el lec-
tor meta se sitúa en ocasiones dentro del territorio y cultura originales. Sólo 
el 46,66% de los libros analizados han sido traducidos directamente del eus-
kera (Manterola 2014: 242), y la autotraducción (al castellano) y la traduc-
ción alógrafa son similares porcentualmente. Las distancias que marca Ber-
nardo Atxaga respecto al resto de autores vascos son realmente importantes 
en cuanto a la traducción de sus obras. Se han traducido 35 títulos suyos a un 
total de 31 lenguas, y Obabakoak (1988), supuso, sin duda, el inicio de una 
nueva era en la literatura vasca, pues fue la primera obra que situó a un escri-
tor en lengua vasca a nivel global y que permitió su canonización, tanto en el 
sistema literario vasco como en el español, a raíz, sobre todo, de la obtención 
del Premio Nacional de Narrativa de 1989. La posición central de Atxaga en 
el actual sistema literario vasco ha corrido paralela a su canonización en el 
posible sistema interliterario ibérico. No está de más recordar, al hilo de lo 
afirmado por el profesor Mario Santana (2009), que de los 121 libros de na-
rrativa que han sido galardonados con el Premio de la Critica desde el año 
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1976 en España, El hijo del acordeonista de Atxaga fue el primer libro tradu-
cido a todas las lenguas del estado español. Hecho que resulta llamativo por 
cuanto hablamos de un premio creado para impulsar las relaciones entre las 
literaturas de las cuatro lenguas oficiales del estado español. Por su parte, di-
remos que aunque han sido cinco los escritores premiados con el Premio Na-
cional de Literatura (Bernardo Atxaga, Unai Elorriaga, Mariasun Landa, An-
jel Lertxundi y Kirmen Uribe), ha sido la del escritor vasco Kirmen Uribe, 
después de la de Atxaga, la trayectoria internacional más beneficiada por la 
obtención de dicho premio. Su Bilbao-NY-Bilbao (2008) está traducida en 
la actualidad a 14 lenguas, y otras obras suyas posteriores, como la reciente 
Mussche (2012), ya está traducida a seis lenguas, entre las que destacan el ja-
ponés y el chino.

El interés que el análisis de los flujos de traducción inter/intra sistémi-
cos tiene metodológicamente para estudiar la compleja interacción entre lite-
raturas ha sido subrayada, entre otros, por estudiosos actuales de la literatura 
europea comparada (D’Hulst 2013). En la misma línea se ha manifestado 
también el mencionado Mario Santana (2012: 233), al abogar, al hilo de lo 
defendido por Franco Moretti, por un estudio cuantitativo de los fenóme-
nos literarios. Este tipo de análisis «distanciado» de los textos le ha servido 
al profesor Santana en sus investigaciones para abordar el estudio de la lite-
ratura española a partir del análisis de la producción editorial. Tras denunciar 
uno de los obstáculos fundamentales que tiene dicho análisis, a saber, el de 
la confusión entre literatura española y literatura castellana (Santana 2012: 
235), el autor subraya la importancia que tiene analizar los diversos grados 
de dependencia, interferencia o autonomía sistémica entre las literaturas pe-
ninsulares. Así, por ejemplo, las literaturas en gallego y euskera parecen de-
pender en gran medida de la mediación del castellano para la importación de 
literatura extranjera, así como para el resto de literaturas peninsulares (San-
tana 2012: 247), mientras que en el caso del catalán, esa mediación parece 
ser menos importante aunque cabe suponer que existe un alto grado de in-
terferencia asimétrica entre ambas literaturas. También es de constatar que la 
literatura en castellano funcione, en gran medida, autónomamente y se rela-
cione poco con el resto de las literaturas peninsulares. La segunda gran con-
clusión a la que llega Santana incide en la pluralidad de literaturas presentes 
en el polisistema español: no solo en cuanto a la presencia efectiva de litera-
tura en lenguas extranjeras mediante la traducción, sino también en cuanto a 
la propia producción autóctona en diversas lenguas (Santana 2012: 248).

3. Estudios ibéricos: realidad y deseo

Al igual de lo que ocurre en ámbitos ya aludidos como el de la política 
lingüística, la promoción cultural, o la traducción literaria, también en lo re-
ferente a la docencia e investigación universitaria internacional, el marco po-
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lítico y legal de las administraciones que integran Euskal Herria condiciona 
su expansión. A excepción del Center for Basque Studies de la University of 
Nevada, en Reno, EEUU, creada en 1967 como «Basque Studies Program» 
(www.basque.unr.edu), el resto de los centros de estudios vascos, tales como 
IKER (Centre de recherche sur la langue et les textes basques; UMR 5478) 
están situados en Euskal Herria. Pero si, además, miramos la cartografía ac-
tual de la docencia internacional de los estudios vascos en universidades de 
fuera del territorio de habla vasca, lo cierto es que son solo cinco las univer-
sidades españolas que imparten docencia relacionada con los estudios vascos 
(Salamanca, Complutense, UNED, Universitat Autònoma de Barcelona y la 
U. de Barcelona) y dos las universidades francesas (U. Bordeaux-Montaigne 
y Université de Pau et des Pays de l’Adour). A ellas se les sumará el curso 
que viene la University of Liverpool, gracias a la creación, en el año 2014, 
del primer puesto permanente en el Reino Unido con perfil de Basque Stu-
dies. A partir de ahí, aunque contemos con un censo provisional de más de 
40 profesores titulares que imparten docencia parcial de cualquier ámbito re-
lacionado con los estudios vascos, lo cierto es que no existe una base de da-
tos contrastada y actualizada de dicha realidad. Un panorama, que sin duda, 
coloca a los estudios vascos a la cola de la expansión internacional de la do-
cencia e investigación universitaria entre el resto de lenguas del marco ibé-
rico. El caso de la implantación universal de los estudios catalanes, por ci-
tar un ejemplo, es realmente notable. Según datos aportados por la Dirección 
Académica del Institut Ramon Llull, 157 universidades de todo el mundo 
ofrecen docencia de estudios catalanes, 88 de los cuales reciben ayuda finan-
ciera del Institut Ramon Llull y 69 no.

El sistema universitario español, incluso después de la renovación pro-
gresiva de sus planes de estudio tras la aplicación del Plan de Bolonia en 
2010, sigue encadenado a una tradición filológica que centra varios de sus 
objetivos procedimentales en la filología comparada (española), la recons-
trucción de textos y la publicación de ediciones críticas. Dicho de otro modo, 
es una tradición que no ha desaparecido de la nomenclatura de los departa-
mentos universitarios así como de los planes de estudios, y que muchas ve-
ces contrasta con el enfoque más cultural de los planes de estudio en univer-
sidades extranjeras gracias al impacto de los estudios culturales, de género y 
poscoloniales.

Podríamos afirmar que la presencia del estudio de las diversas lenguas y 
literaturas ibéricas es muy escasa en los programas de grado y posgrado de 
las universidades españolas, lo que contrasta claramente con la cada vez más 
entusiasta acogida de estos estudios fuera de las fronteras del estado español. 
Los números hablan por sí solos. Si analizamos, por ejemplo, el caso de los 
estudios vascos, obtenemos que en el ámbito ibérico, fuera del País Vasco pe-
ninsular, solo pueden cursarse, como hemos indicado anteriormente, en cinco 
universidades; y el Instituto Vasco Etxepare tiene lectorados, como comple-
mento o refuerzo, en cuatro de ellas (Complutense, UNED, Universidad de 
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Barcelona y Universitat Autònoma de Barcelona). Las conclusiones resul-
tan obvias. En lo que respecta a la enseñanza de la lengua y la cultura vasca, 
el interés mostrado por el sistema español no es muy elevado, reduciéndose 
más bien al generado por iniciativa del gobierno autónomo vasco. En otras 
palabras, no se considera, en sentido amplio, un área de «estudio» estatal.

Lo mismo podría decirse con respecto al los estudios gallegos y catala-
nes. En cuanto a los primeros, patrocinados por la Xunta de Galicia, están 
presentes en siete universidades fuera de Galicia. En cuanto a los estudios 
catalanes, se ofrecen en diez universidades fuera de los territorios de habla 
catalana, y en dos de los casos están subvencionados por el Institut Ramon 
Llull, según los datos facilitados por la institución. Es más, conviene aclarar 
que actualmente no hay ningún título de grado que abarque un enfoque ibé-
rico comparatista en la esfera española y que los títulos de posgrado relacio-
nados con las culturas o las lenguas oficiales del estado español se estudian 
principalmente en las respectivas comunidades autónomas. Los másteres 
como el que ofrece la UNED desde el año académico 2007-2008, «Más-
ter Universitario en Literaturas Hispánicas (Catalana, Gallega y Vasca) en el 
Contexto Europeo», son realmente escasos o inexistentes.

El panorama choca con la renovación que el Hispanismo tradicional está 
viviendo en los últimos años a nivel internacional gracias a la progresiva im-
plantación de la que se reclama una nueva disciplina: los Estudios Ibéricos, 
una disciplina cuya novedad radica en «its intrinsic relationality and its re-
organization of monolingual fields based on nation-states and their postco-
lonial extensions into a peninsular plurality of cultures and languages pre-
existing and coexisting with the official cultures of the state» (Resina 2013: 
vii), en constituirse como un subcampo de los estudios comparados (Resina 
2013: 11), y que, al contrario que las filologías nacionales o literaturas na-
cionales «do not serve a political entity of legitimize a state» (Resina 2013: 
14). El epicentro de los estudios ibéricos está en universidades estadouniden-
ses como las que señala Santana (2013: 55) (Stanford, Ohio State Univer-
sity, NYU…), y los trabajos de Joan Ramon Resina han sido fundamenta-
les para establecer su marco teórico-epistemológico (Resina 2009 2013). La 
denuncia que está en la base de esta nueva disciplina, la del desfase y atraso 
del Hispanismo y, en concreto, de la historiografía literaria española vigente 
hasta época reciente, ha sido también puesta de manifiesto en publicaciones 
recientes reseñables como las de Brad Epps y Fernández Cifuentes (2005), 
Moraña (2005), o Faber (2008). Incluso proyectos actuales, como la historia 
cultural de las literaturas españolas liderada por Jo Labanyi (NYU) y Elena 
Delgado (U. of Illinois at Urbana-Champaign) para Polity Press, con colabo-
raciones de Kirsty Hooper (U. Warwick), Helena Buffery (U. of Cork) y la 
que firma este artículo, van en la línea de defender la importancia que el es-
tudio de las interacciones entre las diversas literaturas peninsulares tiene a 
la hora de conformar una historia de la literatura española. Diríamos que los 
mencionados estudios y propuestas metodológicas están creando las bases 
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para que los Estudios Ibéricos sean establecidos como un nuevo paradigma 
epistémico, como un campo de estudio que analiza rigurosamente las relacio-
nes, convergencias, tensiones, intercambios, dependencias, flujos de traduc-
ción, etc. de las diversas literaturas peninsulares. Todas estas líneas de acción 
deberían tener su punto de apoyo en iniciativas que fortalezcan el diálogo 
académico entre expertos de las diferentes literaturas peninsulares. Ejemplos 
como el de LIJMI (Red Temática Las Literaturas Infantiles y Juveniles en el 
Marco Ibérico e Iberoamericano), creada en la Universidad de Santiago en el 
año 2004, o la Red de Investigadores sobre la Memoria Histórica en las Li-
teraturas Ibéricas, coordinada en la UPV/EHU desde el año 2011, podrían 
servir como muestra del diálogo que hace años se viene estableciendo entre 
académicos de los diversos ámbitos universitarios. La cuestión, no obstante, 
plantea preguntas sobre las estrategias metodológicas y procedimentales a 
seguir para garantizar, por ejemplo, la coopción de todas las lenguas en este 
marco comparatista.

En términos similares se expresa Mario Santana (2013) cuando aborda 
los retos que los Estudios Ibéricos reclaman a nivel curricular para su imple-
mentación. Las tres áreas que, en su opinión, reclamarían un desarrollo y ac-
tualización serían, en orden, a) la reconfiguración de lo que se ha entendido 
como «literatura nacionales», cuestionando el monolingüismo desde el que 
se han abordando éstas, y «rethink the nature of the interactions among pro-
ducers and consumers of literature across linguistic and political boundaries» 
(Santana 2013: 55); b) la instrucción lingüística de los profesores de la lite-
ratura ibérica, una instrucción que exige cuestionar la ideología del mono-
lingüismo, es decir, «the notion that everything can be reinscribed and even-
tually done exclusively in one dominant language. (Santana 2013: 58); c) el 
estudio crítico de la disciplina. Diríamos, en este sentido, que las importantes 
aportaciones que los comparatistas de la Universidad de Santiago a los que 
hemos hecho alusión anteriormente (Cabo Aseguinolaza, Arturo Casas, Ce-
sar Domínguez) a partir de metodologías próximas a la Teoría de los Polisis-
temas de Itamar Even Zohar o a conceptos como el de «comunidad interlite-
raria» de Ďurišin, o la sugerente propuesta de Joan Ramon Resina de analizar 
las modalidades es decir, «the manner in which a people or an individual ex-
ists within culture» (Resina 2013: 15), están sentando bases sólidas para el 
desarrollo teórico-crítico de la disciplina.

Obviamente, la dificultad radica en las opciones reales que tiene una len-
gua minorizada como el euskera no solo para hacerse oír en la República 
Mundial de las Letras sino también para establecerse como una de las litera-
turas integrantes de un marco comparativo que supere el castellanocentrismo 
ideológico y teórico que ha reinado en el ámbito académico español. Al va-
lorar todas estas cuestiones, resulta esencial el conocido consejo de Gaya-
tri Chakravarti Spivak cuando al hablar de cómo «resucitar» el área de la li-
teratura comparada, defiende la necesidad de abrazar la lengua del Otro, no 
solo como lengua para los estudios de campo (citado en Domínguez 2013: 
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25). Esta recomendación choca, como subraya la propia Spivak, con el hecho 
de que hay pocas lenguas europeas hegemónicas e innumerables lenguas del 
hemisferio sur. La renovación que, por ejemplo, la literatura europea com-
parada está viviendo en los últimos años va pareja con la «europeización» 
que Europa está viviendo tras la creación de entidades políticas como la EU, 
y esta renovación está suponiendo, a su vez, la transformación de las cultu-
ras nacionales, su integración, en esta nueva entidad. De ahí, según Domin-
guez (2013: 26), la importancia estratégica que ha ido adquiriendo la cultura 
cuando se afirma que «[l]a Comunidad contribuirá al florecimiento de las 
culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacio-
nal y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural 
común.» (Dominguez 2013: 27). La importancia de la cultura y de la creati-
vidad como garante de la cohesión social y crecimiento económico europeo, 
han situado las políticas de promoción intercultural de los estados miembro 
en el eje de las política cultural europea actual. Con relación a la literatura 
europea, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó en 2008 
el Documento 11.527, Promoting the Teaching of European Literature, en el 
que se recoge que el conocimiento de la literatura europea contribuye a for-
talecer la «ciudadanía europea». Por tanto, se insta a los Estados miembros 
de la UE a impulsar el aprendizaje de las lenguas europeas para que las obras 
resulten accesibles en su lengua original y se fomenten las traducciones (cf. 
Domínguez 2013: 28). Así se entiende la importancia cada vez mayor de las 
becas de traducción en las recientes convocatorias de propuestas publicadas 
dentro del Creative Europe Programme (http://ec.europa.eu/culture/calls/ 
index_en.htm).

4. Red de lectorados

Al igual que el ámbito de la literatura europea comparada y en el de la 
denominada «construcción europea» la mirada a esas Otras lenguas y cul-
turas debería estar en el centro de la controversia, lo mismo ocurre, como 
ya hemos comentado, en el debate que está suscitando los Estudios Ibéri-
cos a nivel universitario. En consecuencia, cualquier impulso de esta diná-
mica debe incluir necesariamente una promoción paralela del estudio de las 
lenguas ibéricas. Este asunto lo han tratado tanto Santana (2013: 59) como 
Dominic Keown en su interesante análisis sobre la realidad de los estudios 
ibéricos e hispánicos en Gran Bretaña e Irlanda (2013, 33-34). En concreto, 
subrayan el esfuerzo que han realizado instituciones públicas, como el Insti-
tut Ramon Llull y el Instituto Vasco Etxepare, para subvencionar los lectora-
dos dirigidos a la enseñanza de las lenguas ibéricas en el contexto académico 
profesional.

No obstante, tal y como se ha mencionado con anterioridad, no es com-
parable el modo en que se han promovido las diversas lenguas ibéricas en 
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el ámbito internacional. Así lo muestran claramente los datos relativos a las 
lenguas estatales, el castellano y el portugués, y a los medios que se han em-
pleado para su difusión durante siglos. Si nos centramos en el caso del cas-
tellano, basta con consultar, por citar solo algunos ejemplos, los registros del 
Instituto Cervantes (www.cervantes.es); herramientas como el Portal del His-
panismo (hispanismo.cervantes.es); las convocatorias para lectores de espa-
ñol publicadas por la Agencia Española para la Cooperación Internacional 
(AECID) (www.aecid.gob.es), que, en concreto, en la reciente convocatoria 
para el año académico 2014-2015 ha ofertado 108 plazas para lectores; o las 
numerosas actividades relacionadas con la difusión cultural que organizan 
agencias culturales como la Acción Cultural Española. En cuanto al portu-
gués, las responsabilidades del Instituto Camŏes (www.instituto-camoes.pt) 
difieren de las del Instituto Cervantes ya que, además de las subvenciones 
que ofrece para crear centros de lengua y cultura portuguesa y otras muchas 
actividades, ya hay disponible una red de lectorados y cátedras compuesta, 
entre otros, por 177 lectores y lectoras repartidos por las universidades de 
todo el mundo, de los que 14 están en España. Por su parte, el Institut Ramón 
Llull gestiona una red global internacional de 88 lectores y lectoras de lengua 
y cultura catalana. No obstante, según hemos mencionado antes, la disciplina 
de los estudios catalanes está implantada en mayor grado en las universida-
des internacionales (157 universidades internacionales ofrecen estudios cata-
lanes, tal y como se ha señalado). Si nos centramos en la lengua gallega, la 
Secretaria Xeral de Politica Linguistica de la Xunta de Galicia se encarga de 
la promoción internacional de la lengua. La Secretaria ha firmado acuerdos 
con 37 universidades, lo que se ha traducido en un total de 29 lectores y lec-
toras de gallego en todo el mundo. Por último, los datos sobre lectorados en 
lengua y cultura vasca del Instituto Vasco Etxepare muestran que se han fir-
mado 34 acuerdos con universidades de todo el mundo y que hay 29 lectores 
y lectoras en activo actualmente. Las claras diferencias en la implementación 
de lectorados y programas universitarios, itinerarios curriculares, o departa-
mentos en universidades de todo el mundo, marcan diferencias abismales en-
tre las diversas lenguas del marco ibérico, diferencias, que, obviamente, se 
reflejan en los recursos económicos que a tales fines se destinan. Los esfuer-
zos que se han realizado durante siglos para fomentar lenguas «universales» 
como el español tienen su lógica e interés económico, como en el caso de la 
primera cátedra de español en los Estados Unidos en la Universidad de Har-
vard, creado, como argumenta Resina (2009: 84-100), como resultado del in-
terés que Nueva Inglaterra tenía en Latinoamérica en el siglo XIX. Se trata, 
volviendo a cuestiones ya abordadas al comienzo del artículo, de lo que José 
Luis Marzo denomina «objeto estratégico de visualización» dentro de la es-
trategia promocional de una determinada imagen de país (citado en Delgado 
2014: 101) . La utilización o no de la cultura, así como de la lengua que la 
sustenta, como estrategia de internacionalización marca claras diferencias 
entre las políticas culturales seguidas por gobiernos como el vasco o el es-
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pañol. Se diría que la escala de uno y otro (número de hablantes, el hecho de 
ser una lengua transnacional…), el interés económico y el marketing lingüís-
tico-cultural coinciden.

5. Conclusiones

El deseo que el escritor del primer libro publicado en euskera, Bernard 
Etxepare, estableció en sus conocidos poemas, «euskara, jalgi hadi mundura», 
nos ha servido de guía en esta breve reflexión sobre la internacionalización de 
la literatura y cultura vascas en época reciente. Aunque el adjetivo «universal» 
o global ha tenido su ejemplo más acertado en la visibilidad que el Museo-Gu-
ggenheim-Bilbao ha otorgado al País Vasco y, en especial, a Bilbao, lo cierto 
es que el llamativo desarrollo y afianzamiento que la lengua vasca ha vivido en 
las últimas décadas ha permitido, entre otros muchos aspectos, que la creación 
e investigación en esa lengua esté viviendo hoy uno de sus momentos más in-
teresantes. La internacionalización de la literatura en lengua vasca, sea por me-
dio de unas políticas activas a favor de la traducción que corrijan las asime-
trías que el sistema literario vasco vive hoy, sea por el fomento de los estudios 
vascos a nivel universitario internacional, es una demanda que solo en los úl-
timos años ha sido institucionalmente abordada desde el ámbito vasco. En este 
sentido, y en lo que a la investigación literaria se refiere, hemos subrayado la 
contribución que comparatistas del ámbito peninsular están realizando al aná-
lisis de las interacciones entre las literaturas ibéricas, así como la importancia 
que los Estudios Ibéricos están cobrando en el ámbito universitario internacio-
nal. Gracias a éstos, las diversas literaturas del marco ibérico pueden tener la 
posibilidad de cobrar una visibilidad y protagonismo que en el discurso his-
toriográfico literario español ha sido anecdótico. Quizás deberíamos terminar 
volviendo a Bernard Etxepare y admitir que, en el caso de la lengua y cultura 
vascas, debile principium melior fortuna sequatur. Así sea.
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Colaborar en aquellos tiempos de plomo: 
a propósito de la relación científica 

entre Antonio Tovar, Menéndez Pidal y Joan Coromines

José A. Pascual
Real Academia Española

Resumen
Se pretende mostrar el empeño de Joan Coromines por establecer las ba-
ses del estudio toponímico del castellano, como continuación de su Diccio-
nario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana, relacionado en parte 
con el modelo de su Onomasticon Cataloniae. La propuesta de Corominas 
no llega a realizarse, a causa, fundamentalmente, de las condiciones en 
que se encontraba entonces la investigación científica en España.

0. Introducción

La respetuosa relación que existió entre dos personas tan distintas en sus 
ideas y en su actuación política como Joan Coromines y Antonio Tovar, a 
partir del congreso de toponimia de Salamanca de 1955, se refleja en el inter-
cambio científico que mantuvieron, relacionado en gran medida con el estu-
dio de las lenguas paleohispánicas. A este interés común responde una carta 
de siete páginas, mecanografiadas a un solo espacio, que Corominas escribió 
a Tovar desde Chicago el 19 de noviembre de 1957, como respuesta a la re-
cepción de la Cantabria prerromana y de algunas separatas que este le había 
mandado.1 Pero esta carta es mucho más que un acuse de recibo, pues con-
tiene un explícito, preciso y factible programa de trabajo en que se mues-
tra cómo se podría organizar el estudio toponímico del español. La escribe 
quien, recién aparecido el tomo IV y último de su Diccionario crítico y eti-

1 Se trata en realidad de una copia, hecha con papel de calco, con bastantes tachaduras y co-
rrecciones mecanográficas, así como con observaciones escritas a mano, muy significativas para 
entender la distancia que mediaba entre ambos filólogos, como esa anotación de la parte superior 
del primer folio: «decirle lo despistado que está. ¡Bien situado! Vid. especialmente pág. 5 y 3 y 
4». Esta copia está depositada en la Fundación Menéndez Pidal (a la que quiero agradecer aquí la 
amabilidad de haberme proporcionado una fotocopia de ella). No he tenido tiempo para compro-
bar si la familia de Tovar conserva el original de esa carta.
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mológico de la lengua castellana (DECH) y muy avanzadas las encuestas 
toponímicas que estaba haciendo sobre el catalán para su Onomasticon Ca-
taloniae, se siente con fuerzas para abordar el estudio del pasado del léxico 
hispánico en su vertiente más difícil y reveladora.

A exponer y comentar una parte del contenido de este «borrador vago y 
enteramente provisional, [escrito] para fijar ideas y lanzar sugestiones» de 
Corominas, sintetizando todo lo posible las ideas que contiene, dedicaré es-
tas páginas de homenaje a Ibon Sarasola, con quien me une una profunda 
amistad desde aquellos años salmantinos en que compartimos el magisterio 
de Luis Michelena, reforzada ahora por la admiración que siento ante la in-
gente labor que ha desarrollado en el campo de la lexicografía vasca.

Dejo de lado el comentario que hace Joan Coromines sobre las publica-
ciones de Antonio Tovar, para ceñirme al proyecto toponímico expuesto en 
este escrito, más modesto que el que él mismo estaba desarrollando en el do-
minio del catalán. Corominas, preocupado por las tareas pendientes que tenía 
la filología hispánica, le propone al profesor salmantino un plan de actuación 
científica, pensando (equivocadamente) que conservaba aún el poder nece-
sario para cambiar las bases del estudio de esa parcela tan importante para el 
conocimiento de la historia del léxico de una lengua.

1. El punto de partida

Es muy consciente Corominas de que el trabajo individual con que se 
afronta la explicación de los topónimos no sirve de nada. Era precisamente la 
situación en que se encontraba el estudio toponímico del español a mediados 
del siglo pasado, poniéndose él mismo como ejemplo, al haberse adentrado 
por toponomástica castellana con muy escasa documentación, y cayendo en 
los consiguientes errores que se hubieran podido evitar; y si no fueron más 
graves —no lo oculta— fue por la precaución de haber acudido a un palia-
tivo consistente en restringir todo lo posible los defectos de la homonimia, al 
moverse solo «por nombres de armazón consonántica, sólida, larga y com-
pleja». En definitiva, picar acá y allá en el trabajo toponímico le parece que 
«significa a la larga malgastar un tiempo precioso». Solo se podría a su jui-
cio salir de este impasse si alguien se decidiera a construir unas bases sóli-
das en que se sustentara este trabajo. Bases que le parecían no solo necesa-
rias sino urgentes, para no incurrir «en la responsabilidad de que en España 
la toponomástica se convierta permanentemente en la ciencia del acertijo: 
términos mutuamente contradictorios». Claro que en esta situación nada ha-
lagüeña tiene la cautela de dejar cada cosa en su sitio con respecto al trabajo 
desarrollado hasta entonces, pues «antes que el silencio y el estancamiento 
indefinido es preferible dar pasos aunque sea en una mala dirección» para, 
al menos, fijar de este modo las ideas y hasta concentrar la atención sobre el 
problema.

0 Omenaldi Sarasola.indd   5460 Omenaldi Sarasola.indd   546 27/1/15   08:28:5127/1/15   08:28:51



 COLABORAR EN AQUELLOS TIEMPOS DE PLOMO 547

El problema lo enfoca preferentemente hacia las lenguas prerromanas, 
pues, al carecer estas de material antiguo, están sometidas a una posibilidad 
grande de error, debido a que el etimólogo ha de apoyarse fundamentalmente 
en la intuición. Tal intuición se da además en una permanente desconexión 
entre los investigadores, a los que presenta, cambiando la imagen de las abe-
jas con la que se había caracterizado el trabajo desarrollado en el Centro de 
Estudios Históricos, por una de los mineros:

una serie de mineros que tratamos de hacer que se encuentren nuestras ga-
lerías, y más de una vez oímos que otro golpea por ahí cerca. Concebimos 
grandes esperanzas de acertar entonces, y nos convencemos de nuestra in-
tuición, pero seguimos empeñados en trabajar sin luz, sin planos y sin brú-
jula. Así lo probable es que no nos encontremos nunca, y no lleguemos a 
abrir paso hacia ninguna parte; vamos a pasar demasiado a la derecha o a la 
izquierda o muchos metros por debajo o por encima de otro. Hay que salir 
primero al exterior, dibujar planos, no trabajar más a oscuras y guiarnos con 
buenas brújulas.

Estos síntomas de la enfermedad, que parecen certeros, son la razón de 
lo que el sabio etimólogo trata de explicar a Antonio Tovar: la necesidad de 
establecer un plan que permitiera sentar las bases en que apoyar el trabajo 
toponímico, en el que no solo proporciona ideas, sino nombres concretos y 
perfiles determinados para emprenderlo. Este proyecto se refiere a los mate-
riales sobre los que se ha de trabajar, es decir «la publicación previa de una 
serie de repertorios. De las formas antiguas sobre todo, y también de las for-
mas modernas locales transmitidas por la tradición oral».

Y se lo plantea, como solía hacer en todos sus proyectos, huyendo todo 
lo posible de la utopía. De partida propone que una asociación erudita espa-
ñola encargara a una comisión de lingüistas la publicación de esos reperto-
rios, contando, si era necesario, con el asesoramiento de algún historiador, 
geógrafo o epigrafista-numismático. Estas personas no se habrían de selec-
cionar por medio de un concurso, sino por encargo directo a los más idóneos. 
A todo lo cual añade la condición de que ese trabajo se realizara en un espa-
cio corto de tiempo.

2.  Los materiales más modernos y las personas que podrían allegarlos

Antonio Tovar, más interesado por la recolección de datos antiguos que 
por los modernos, podía entender bien esta propuesta, más que otra de más 
aliento que trasvasara al dominio del español el planteamiento mucho más 
completo del Onomasticon Cataloniae, basado en gran medida en la en-
cuesta cuidadosa de la toponimia menor en todo el territorio. En su propuesta 
se conformaba Corominas con sugerir la confección de una serie de diccio-
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narios topográficos provinciales, cuyo referente eran los de los departamen-
tos franceses. La ejemplifica por medio de una obsesión suya: las ventajas 
que supone el modelo de trabajo del DCEC frente al Französisches Etymo-
logisches Wörterbuch (FEW) de W. von Wartburg, pues en aquel se renuncia 
de antemano a una perfección definitiva —no voy a entrar en lo capcioso del 
argumento— en cuanto a lo exhaustivo de la documentación, por cuanto, con 
sus propias palabras, en la ciencia, por definición, lo definitivo no existe; de-
finitivo no hay más que el dogma.

Con ese gran pragmatismo plantea que estos diccionarios topográficos 
sean «menos ambiciosos [que los franceses], menos ricos y con menos pre-
tensiones de obra definitiva», más modestos en sus fuentes, intentando seguir 
el modelo, pero tratando de que se pudiera llevar a cabo. Para ello, cada uno 
de esas obras contendría:

1. Las formas registradas en las fuentes escritas desde las cristianas de 
la Reconquista a las de la Edad Moderna.

2. Las variantes orales locales actuales, dando cuenta de su pronuncia-
ción, en particular el lugar del acento; y en el caso del dominio cata-
lán y gallego el timbre de las e y o tónicas. Aparte de ello, toda clase 
de variantes orales locales en el nombre. Estos materiales se recoge-
rían por medio de unas veinte encuesta hechas en todo el país, reali-
zadas con gente «popular» y distribuidas de una manera proporcional 
en todas las provincias.

Por lo que respecta al tipo de voces a que estos repertorios deberían dar 
entrada sigue estando presente el objetivo que condiciona la elección: el he-
cho de que se pudiera terminar en un plazo corto de tiempo. Con ello la ter-
minología de estos diccionarios regionales deberían contener:

1. Todos los nombres de ayuntamientos.
2. Todos los nombres de comarcas y subcomarcas tradicionales (Bu-

reba, Campoo, Tobalina, Liébana, Pas, Trasmiera, Los Pedroches, 
etc.)

3. Una selección de los 40 o 50 hidrónimos y orónimos más interesan-
tes.

4. Una selección de un centenar escaso de entidades de población agre-
gadas.

Esas dos selecciones debería hacerlas o revisarlas detenidamente la co-
misión general de lingüistas actuando precisamente con criterios lingüísti-
cos, es decir, prescindiendo de todo lo claro o adocenado, como nombres de 
santos conocidos, apelativos triviales (La Castilla, La Loma, El Robledal, 
Alcántara, Almunia, etc.) o derivados y compuestos sin interés (El Cerrillo, 
Río Blanco, Viñuelas, Casas Viejas; Insuanova; El Masnou; Aizgorri; etc.), 
salvo en el caso de unos cuantos nombres de importancia geográfica o his-
tórica excepcional. Para mantener cierta equilibrio geográfico, teniendo en 
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cuenta que en ciertas regiones (parte de Galicia y del Mediodía, en particu-
lar) la densidad de los ayuntamientos es incomparablemente más reducida 
que en otras y en cambio abundan muchísimo los agregados importantes, se 
podría adoptar un promedio en el número real de entidades de población por 
provincia (algo en torno a los 300 o 400 habitantes).

También en este caso se atreve a proponer, de una manera muy provisio-
nal y «a correpluma», las personas —unas más de fiar que otras— que pu-
dieran llevar a cabo estas tareas.

1. Naturalmente él mismo se brinda para las 9 provincias de lengua ca-
talana (entre las que cuenta el departamento des Pyrénées-Orienta-
les). En el ámbito del vasco piensa en Luis Michelena, que podría 
atender a todas las provincias del País Vasco. En el del gallego, en 
Abelardo Moralejo para La Coruña.

2. Para el antiguo reino de León cuenta con lingüistas para todas las 
provincias: Salamanca (Manuel García Blanco), Zamora (Luis Cor-
tés Vázquez) y León (Guzmán Álvarez).

3. El tejido de nombres que le vienen a las mientes es mucho menos tu-
pido para la parte más amplia del territorio: es decir el que confor-
man Castilla la Vieja y la Nueva, así como los dialectos hispánicos, 
donde solo propone los nombres de Merino Urrutia para la Rioja, 
Manuel Alvar para Huesca y Rafael Lapesa para Madrid.

4. Del español meridional solo se fija en José M. Pabón («cuyo trabajo 
en los Estudios Menéndez Pidal, tomo IV, es de lo mejor que ha pro-
ducido hasta ahora la toponimia española en cualquier terreno») para 
Cádiz u otra provincia andaluza, y en Pérez Vidal o en Régulo Pérez 
o en ambos para Canarias.

Llegado aquí, Corominas refuerza su pragmatismo y reconsidera su pro-
puesta hasta admitir la posibilidad de cambiar lo anterior reduciendo el mo-
delo de los diccionnaires topograhiques franceses, hechos por provincias, a 
un modelo más general, hecho por regiones. Es un cambio que cree justifica-
ble, por cuanto no es imprescindible descender hasta lo provincial en un país 
como el nuestro en que la organización no tiene, a diferencia de Francia, el 
pie forzado de lo provincial o departamental. Quiere a la vez evitar que se in-
tente realizar un esquilmo exhaustivo de las fuentes distanciándose en ello 
del proceder de esos «chartistes» o archiveros franceses, eruditos minucio-
sos, lentísimos, incapaces de darse cuenta de que sus datos son un medio, 
no un fin. Es la razón fundamental por la que, sin desdeñar en su proyecto 
la colaboración de archiveros, estime que obligatoriamente la redacción del 
trabajo ha de corresponder a los lingüistas, que serían García Blanco para el 
Reino de León, Michelena para el País Vasco-navarro, Moralejo para Galicia, 
Lapesa para Castilla la Nueva, Alvar para Aragón, y Pabón para una parte de 
Andalucía. Supongo que se mantenía en su idea, aunque no es explícito so-
bre ello, de que Merino Urrutia siguiera siendo el candidato para la Rioja y 

0 Omenaldi Sarasola.indd   5490 Omenaldi Sarasola.indd   549 27/1/15   08:28:5127/1/15   08:28:51



550 JOSÉ A. PASCUAL

Pérez Vidal y Régulo Pérez para Canarias. Falta en este borrador provisional 
alguien para Castilla la Vieja y para una parte de Andalucía, áreas para las 
que en ese momento había personas idóneas a las que, sin embargo, Coromi-
nas no conocía.

Aunque a lo largo de la carta se van reduciendo progresivamente los ob-
jetivos del proyecto, su realización hubiera significado un gran paso para el 
estudio de la onomástica del castellano y era un paso que, guiándose por el 
tiempo que estimaba le ocuparía el Onomasticon, podría haberse llevado a 
buen puerto de una manera desahogada en 9 años, el tiempo de una genera-
ción.

3.  De los materiales más antiguos y las personas que podrían allegarlos 
a la interpretación de los datos

Esta es la parte del proyecto que más podía interesar a Antonio Tovar, el 
destinatario de esta carta filológica, por lo que es mucho más lacónico en sus 
apartados, dedicados fundamentalmente a prevenir de la necesidad de reco-
ger una serie de datos:

1. Las formas antiguas procedentes de fuentes epigráficas y numismáti-
cas, que atribuye al propio Tovar o a Gómez Moreno.

2. Las formas extraídas de autores griegos, romanos y visigóticos, que 
podrían llevar a cabo José Vallejo o a García Bellido.

3. Las formas procedentes de fuentes musulmanas (y rabínicas); lo que, 
a su juicio, quizá debiera acometer Oliver Asín.

Del mismo ideal de relativa perfección —con el leit motiv de que no de-
bería dilatarse en el tiempo— procede la idea de acudir a repertorios de fuen-
tes no cristianas, limitando lo epigráfico y lo greco-latino a las identificacio-
nes seguras o muy razonables, que habría que añadir al material asequible y 
ya bien digerido en 1957. En lo musulmán recomienda contentarse con una 
puesta al día, ampliada y muy enmendada, de la defectuosa obra de Alemany 
y de los materiales que dejaron Codera, Saavedra y Asín.

Todo lo anterior era realmente importante para dar ese pequeño paso de 
gigante de que estaba necesitada la investigación onomástica española, con 
el que se podrían afrontar algunos de los retos más importantes de la etimo-
logía. Ello se concretaría en la publicación de un diccionario etimológico 
de nombres de lugar o en una exposición sistemática de estos asuntos, que 
exigirían tanto tiempo como el dedicado a la recopilación de los datos, se-
gún una fórmula que había experimentado ya en la redacción de su diccio-
nario etimológico castellano. Caminos ambos que el propio Corominas se 
atrevería a recorrer a solas o en colaboración con Manuel García Blanco o 
con Luis Michelena. Aunque este que es el punto de llegada difícilmente 
podría recorrer lo ninguna otra persona, por buena que fuera su formación, 
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sin llegar a un fracaso. De todas formas, seguir como hasta ese momento se-
ría perpetuar el carácter de entretenimiento, más o menos instructivo o des-
caminado, según quien lo hiciera, en que consistía la toponomástica cas-
tellana.

Corominas muestra su intención de participar decididamente en esta la-
bor que finalmente no pudo llevarse a cabo. Era consciente de la necesidad 
de afrontar una serie de tareas básicas, imprescindibles para el estudio his-
tórico del español, entre las que la Toponimia resultaba fundamental. Ha-
bía empezado ya su trabajo sobre el dominio catalán, que Menéndez Pidal 
conocía bien desde antiguo y, sobre todo, desde que en 1954 hubo de escri-
bir un informe sobre el Onomasticon de Corominas para la American Philo-
sophical Society, informe que tuvo que repetir anualmente,2 del que extrac-
tamos lo siguiente (que le había redactado previamente su discípulo), que es 
una buena prueba del punto de partida de su propuesta toponímica para el 
español:

La obra que tiene [Corominas] entre manos, el Onomasticon Ibericum, 
como compilación de todos los nombres de lugar y nombres de persona, an-
tiguos y modernos, empleados en el extenso dominio lingüístico catalán (Ca-
taluña, Rosellón, Reino de Valencia, Baleares y zona oriental de Aragón) y 
como trabajo de anotación de toda clase de fuentes históricas, desde las más 
generales hasta las más especializadas (libros de parroquias, listas de empa-
dronamiento y contribuyentes, monografías locales, etc.) será de gran im-
portancia, tanto para el estudio de la lengua como para la historia catalana, y 
será un gran auxiliar para los estudios hispánicos en general.

No se trataba de algo asentado en el vacío, cuando el filólogo catalán ex-
plicaba a Pidal en esa misma carta todo el trabajo que había desarrollado en 
1954:

visité personalmente 131 pueblos, recogiendo totalmente la toponimia de 
101 ayuntamientos. Pasamos ya de los 600 recogidos; este año cuento con 
pasar en España otros seis meses, recoger la de otros 100, y espero que los 
jóvenes que me ayudan recojan bastantes más. Así ya no faltarían más que 
unos 300 ayuntamientos para completar Cataluña (con la zona aragonesa de 
lengua catalana), y otros 700 más en el resto del territorio lingüístico. Un par 
de años más y aunque Cataluña no esté del todo terminada, dejaré ya el resto 
para mis auxiliares y pasaré a recoger en las demás regiones.

2 Vid. J.A. Pascual & J.I. Pérez Pascual, Epistolario de Joan Coromines & Ramón Menéndez 
Pidal, Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2006. Carta § 80, de 1.11.1955 de J.C. a R. Mz. P. 
En esta misma obra, carta § 4, escrita en época tan antigua como 1936, le dice Corominas a Pidal: 
«Si pudiera contar con la simpatía de usted y la ayuda del Centro quizás me decidiría a continuar 
esta obra [el Onomasticon Cataloniae] fuera del territorio de Cataluña».
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4. Las condiciones de la realidad

La realidad no le permitió acometer a Corominas esta nueva tarea tan ne-
cesaria y urgente. Mientras escribe esta carta se entera de la que luego Me-
néndez Pidal caracterizaría como una «expatriación voluntaria» de Tovar, 
yéndose a Tucumán:3

Acabo de enterarme de una importante decisión de V. que, si es cierta me 
impresiona tristemente y confiere a algunos párrafos de esta carta, en particular 
el último, un cierto carácter de irrealidad. Como la carta está escrita la enviaré 
de todos modos, tanto más cuanto que la capacidad del investigador para vivir 
fuera de la realidad pedestre, al mismo tiempo que su flaqueza, constituye su 
fuerza, y hace paradójicamente que cuando sus proyectos parecen entrar más 
en el reino de los sueños es cuando en realidad se acercan más a lo realizable.

Ciertamente, Tovar, al abandonar Salamanca, camino de América, no iba 
a poder hacerse cargo del proyecto; pero Corominas no se da por vencido y 
trata de implicar a Menéndez Pidal en él o, al menos, ampararse en su presti-
gio para convencer de su necesidad a personas como Gómez Moreno, Rafael 
Lapesa o Dámaso Alonso, que estaban «bien situados en la España de hoy, y 
con capacidad de sobra para pesar toda la importancia de la empresa y saber 
lo que debe exigirse a quienes la lleven a cabo». Con esta intención escribe 
una carta al maestro, que se ha perdido,4 que debía llevar aneja esta copia de 
la carta a Tovar que contenía el proyecto que he ido resumiendo, a la que le 
responde Menéndez Pidal, el 27.1.58, así:

He leído la carta que usted me envía y me parecen excelentes sus pro-
yectos para la publicación de repertorios de formas antiguas y modernas de 
nombres toponímicos, agrupadas por provincias o regiones. En lo que está 
usted equivocado es en creer que yo estoy bien situado para poder recomen-
dar la realización de ese proyecto ya que no tengo ningún cargo oficial y, por 
consiguiente, ninguna influencia en el Consejo de Investigaciones, que pa-
rece sería el organismo más indicado para llevar a cabo el proyecto. Quizá 
podría iniciarse privadamente obteniendo el concurso generoso de algunos 
amigos, aunque todos ellos están demasiado ocupados.

Todo lo que dice usted al amigo Tovar está muy bien...5

3 J.A. Pascual & J.I. Pérez Pascual, Op. cit, carta § 85, de 27.1.58, de R. Mz. P. a J.C.
4 Vid. J.A. Pascual & J.I. Pérez Pascual, Op. cit., carta § 85, de 27.1.58. Al no haber encon-

trado la carta a que hace referencia, suponíamos —lo explicábamos así en una nota— que se tra-
taba de una carta perdida en que Corominas había pedido a Menéndez Pidal apoyo para publicar 
su Onomasticon. 

5 Vid. J.A. Pascual & J I. Pérez Pascual, Op. cit., carta § 85, de 27.1.58. A esta carta se refiere 
Corominas en la carta § 86, fechada el 24.2.58, «Muchas gracias también por su atenta respuesta 
a lo que yo decía de Tovar; me dice usted cosas que, por desgracia ya sé, y que sin embargo si-
guen pareciéndome casi increíbles. Tanto mayor ha de ser la responsabilidad y la obligación de 
los que venimos después».

0 Omenaldi Sarasola.indd   5520 Omenaldi Sarasola.indd   552 27/1/15   08:28:5127/1/15   08:28:51



 COLABORAR EN AQUELLOS TIEMPOS DE PLOMO 553

Corominas hubo de abandonar el proyecto, pues no logró encontrar nin-
gún conducto posible para encauzarlo; ni siquiera sirvió para que otros lo hi-
cieran suyo, cuando lo dio a conocer en el homenaje a Dámaso Alonso («De 
toponomástica hispana. Juicios, planes y tanteos», publicado en 1960),6 mez-
clado con una reseña crítica a algunos trabajos de Tovar, así como con el es-
tudio etimológico de algunos topónimos hispánicos.

5. Conclusión

Joan Coromines era por los años ’50 uno de los lingüistas mejor prepa-
rados para construir las bases en que se sustentara el edificio de la toponimia 
del español. Antonio Tovar hubiera sido la persona adecuada para conseguir 
sacar el proyecto a flote. Aquellos tiempos de plomo no lo permitieron. Pero 
la barbarie no pudo derrotar la pasión por la ciencia de quienes fueron maes-
tros de nuestros maestros. La obra de Ibon Sarasola es buena prueba de ello.
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Erlaziozko izenak, izen-elkarketa, eta Ibon Sarasolaren 
Euskal Hiztegia

Elixabete Perez Gaztelu
Deustuko Unibertsitatea

Laburpena
Osagarria lexikoan ase eta mendekotasunezko izen elkartuak —Eguzki-
lore moduko izen elkartuak— eratzen dituzten erlaziozko izenak landu di-
tugu. Zehatzago esan, mendekotasunezko izen-elkarketan erlaziozko izenok 
burua direnean hitz elkartuko beste osagaiarekin (ezkerreko osagaiarekin) 
gauzatzen duten egitura-harremana «osagarri-buru» edo «mo di fi ka tzaile-
buru» den. Hori erabaki ahal izateko hitz elkartuko osagaien arteko erla-
zio semantikoak ezinbestean hartu behar dira kontuan. Erakutsi dugu, alde 
horretatik, erlaziozko izen guztiak ez direla gisa berekoak. Euskaltzaindiak 
argitaratu berri duen hitz elkartuen gaineko azken lana (HE/2) —osatzen 
duten sailkapen, azalpen eta adibidetegia— baliabide aukerakoa da erla-
ziozko izena eta elkartu motak erkatzeko. Horren guztiaren atzean hitzen 
informazio semantikoa dagonez gero, hiztegiko informazioa (hiztunona, 
hiztegigileena) funtsezkoa da: Ibon Sarasolaren Euskal Hiztegia (1996) jo 
dugu begiz lan honetako makulu gisa. Adibideak bertatik hartu ditugu eta 
argibide ugari ere bai.

Eskerrik asko, Ibon!

Gainerako lanak inondik ere gutxietsi gabe, Ibon Sarasolaren hiztegiak 
aipatu nahi ditut bereziki, eta multzo handi horretan, Sarasolaren hiztegi 
zaharrago batzuen (Euskal Hiztegi Arauemailea (Lehen prestaera) (1977-
-1979), Gaurko euskara idatziaren maiztasun hiztegia (1982), eta, batez 
ere, Hauta-lanerako Euskal Hiztegia (1984-1995) eta Orotariko Euskal 
Hiztegia (1987-) hiztegien) ondorio eta emaitzatzat har daitekeen 1996ko 
Euskal Hiztegia.

Arrazoi asko eman daitezke hiztegi hau hautatzeko: Lexikografiaren arau 
eta moldeak euskal hiztegi batean erabiltzea, informazio lexikografikoa cor-
pus batetik —corpus idatzi hautatu batetik— eskuratzea, euskararen estan-
darizazio bidean euskarri halabeharrezkoa izatea, euskal hiztegigintzarako 
eredugarri izatea, hiztegigilearen itzala dela medio «arau-emailetzat» ere jo 
zitekeen, jo daitekeen hiztegia izatea…
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Hori guztia onartuta, beste arrazoi pragmatikoago bat ere badago hiztegi 
hori berariaz aipatzeko: hiztegi hori paperean ez ezik euskarri digitalean, CD 
batean, pdf formatuan argitaratu zuten, 1996an. Kutxa Gizarte- eta Kultur 
Fundazioko sarreragileak zuzen dioen bezala, argitaratzeko modu honek es-
kura jarri zigun ordura arte izan ez genuen hiztegiak kontsultatzeko eta hiz-
tegiei etekina ateratzeko modua. 1996ko Ibon Sarasolaren Euskal Hiztegia 
hiztegi-erabiltzaileontzat iraultza goitik beherakoa izan zen, eta baita hizkun-
tzalari eta irakasleontzat argibide eta heldulekua ere.

Euskara estandarrean idatzitako hiztegi sarrera, kategoria, askotan hi-
tzaren lehen agerraldi idatziaren data (parentesi artean), oharren bat ere bai, 
batzuetan. Grafikoki ongi berezita hiztegigilearen azalpen, definizio eta/edo 
sinonimoak euskaraz eta hiztegia egiteko hautatutako corpusetik hartutako 
adibideak. Aldizka, hiztegi-artikuluaren amaieran (hasieran ere bai, † ikurrak 
lagunduta), [parentesi luzeen artean], baita arbuiatzeko erabilera okerren bat 
ere, *izartxoak hasieran lagunduta eta ordezko zuzena e. laburduraren ondo-
ren paratuta. Datuak eta metadatuak (zenbat datu!). Ongi egindako hiztegi 
batean guztia dela adierazgarria erakutsi digu Ibon Sarasola hiztegigileak.

Hiztegi bat egiteko bide malkarrean, hiztegigileak urratsez urrats eta 
etengabe erakutsi behar du gramatikaren gaineko gogoeta sakonak eginak di-
tuela. Hiztegia bera gramatika dela ere bai. Urrutirago gabe, gure ikasleek 
ederki ikasi behar (izan) dute hiztegi-sarrera osoko guzti-guztiari erreparatu 
behar zaiola: [*Gazteak eta politikari buruzko mahai ingurua Arrasate Tele-
bistan e. gazteei eta politikari buruzko mahai ingurua Arrasate Telebistan]. 
Izartxoaren ondokoa ez dela zuzena (ISen juntadura okerra dela medio) eta 
e. laburduraren ondokoa dela euskal gramatikaren araberakoa. Eta abar [*lu-
zea].

Lexikoko gai bat ez bide da desegokiena Ibon Sarasolari zor diogunaren 
esker onaren seinale izateko. Zurikeriarik gabe esan dezagun, hala ere, gure 
hau ez dela inondik ere zorraren kitagarria, aitortza baizik. Mila esker, Ibon.

0. Sarrera*1

Erlaziozko izenek mendekotasunezko izen-elkarketan duten jokamoldera 
hurbiltzeko saioa da hau, osatzeko eta hobetzeko saioa. Osagarria hauta de-
zaketen izen hauek aztertzea interesgarria dirudi, besteak beste, osagarria le-
xikoan ase dezaketen beste izen batzuekin konparatzeko; zehazki esan, adi-
tzetik eratorritako ‘ekintza’ eta ‘egile’ izenekin.

Ikusi nahi dugu erlaziozko izenok elkarketako buruak direnean zein 
harreman gauzatzen duten bere ezkerreko osagaiarekin; ‘osagarri-buru’ 

* Lan hau Eusko Jaurlaritzak onartu eta finantzatutako Deustuko Unibertsitateko Komunika-
zio ikertaldearen ikerrildoan kokatzekoa da (Komunikazioa-Eusko Jaurlaritza 8989).

0 Omenaldi Sarasola.indd   5560 Omenaldi Sarasola.indd   556 27/1/15   08:28:5227/1/15   08:28:52



 ERLAZIOZKO IZENAK, IZEN-ELKARKETA, ETA IBON SARASOLAREN EUSKAL HIZTEGIA 557

edo ‘modifikatzaile-buru’ harremana. Era berean, argitzen saiatuko gara 
ea erlaziozko izen mota guztiek gisa bereko egitura-harremana gauzatzen 
duten.

Azterketa batik bat uztartuko dugu Euskaltzaindiak plazaratu berri duen 
(Azkarate & Perez 2014)1 HE/2ko mendekotasunezko izen elkartuen sailka-
pen eta azalpenarekin, lan horretan izen elkartuko osagaien arteko erlazio se-
mantikoa zehaztuta dagoenez gero, bidea ematen duelako erlaziozko izenak 
hautatzen duen osagarriaren rol semantikoarekin lotu ahal izateko.

Agerikoa da, hortaz, hiztegitik (hiztunon eta hiztegigile diren hiztunon 
hiztegi(eta)tik) eskura daitekeena informazio semantikoa ezinbestekoa dela 
hemen. Lanean erabiliko ditugun adibideak, kontrakorik adierazi ezean, Ibon 
Sarasolaren Euskal Hiztegitik [SEH] hartuko ditugu.

1. Osagarria lexikoan ere hauta dezaketen2 izenak

Osagarria hautatzen duten izenen artean Artiagotiak (SEG) («sailkapen 
didaktiko eta formal batean») bi izen mota nagusi bereizten ditu: oinarriaren 
egitura berentzen duten aditzetatik eratorritako izenak (‘’egile’, ‘ekintza’ edo 
‘gertaera’, eta ‘emaitza’ izenak, Artiagoitia 2000; Azkarate 2008) eta erla-
ziozko izenak.

Geroago ere aipatuko dugun Meyersek (2007), berriz, erlaziozko izenen 
artean kokatzen ditu baita aditzetik eratorritako ‘egile’ edo ‘agente’ izenak 
ere.

AnCora-Nom espainolezko eta katalanezko «izen argumentudunen» cor-
pusean Peris-ek (2012) hirugarren izen mota bat ere jasotzen du, interpre-
tatzeko osagarria behar duelako, hitz predikatiboren batekin (aditz edo ad-
jektiboren batekin) erlazio morfologiko edo semantikoa duelako (Peris & 
Rodriguez 2009; Peris 2012): izenondoaren «karga predikatiboa» berentzen 
duten izenondoetatik eratorritako izenak (estupidez, sutileza, grosería, lenti-
tud…).

Izenon osagarriok zein kategoriatakoak diren zehaztean (Meyers 2007; 
Peris 2012; Artiagoitia SEG) batik bat kategoria sintagmatikoen berri ematen 
da. Euskaraz, baina, izenok —HE/2ko adibideen arabera, izenotako gehienok 
behintzat— osagarria lexikoan ere ase dezakete.

1 Argitaratu berri den (2014) Euskaltzaindiaren hitz elkartuen gaineko Hitz-elkarketa/2 Mi-
ren Azkaratek eta Elixabete Perezek landu, antolatu eta editatu dute, LEF Batzordea zenaren lan-
gaitik abiatuta. Artikulu honetan HE/2 laburdura erabiliko dugu lan hori izendatzeko, hitz elkar-
tuen gaineko saileko gainerako liburuez (HE/1, HE/3…) aritzeko bezala.

2 Terminologia ez da erabat gardena ez aho batez onartua. Osagarria hautatu ahal izatea 
(ezinbestekoa ez izatea) argumentutzat ez hartzeko, adjunktutzat hartzeko argudiotzat hartuko lu-
keenik bada (ik. Aldezabal et al 2003). Guk ez ditugu bereiziko.
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Euskal bibliografian batez ere hitz elkartu sintetikoekin lotu izan da el-
kartuko osagaietako batek, eskuineko osagaiak (mugakizunak, buruak),3 
osagarria lexikoan asetzea. Ulertzekoa da, osagai hori aditzetik eratorritako 
‘egile’, ‘gertaera-’ (edo ‘ekintza-’) eta ‘emaitza-izena’ (edo adjektiboa) izaki, 
aditzaren osagarri-hautapena berentzen du eta (Azkarate 1995, 2002; Gràcia 
et al 2000; HE/3).

Ez da baztertzekoa, baina, Euskaltzaindiak (1991) bere deskripzioan 
(HE/3), aditzetiko izen elkartu «osatuen» eta «errokarien» ondoan izen el-
kartu sintetiko «soilak» ere kontuan hartzea.4 Elkartu «soilen» burua ez da 
aditzetik eratorria, morfologikoki bakuna da, eta ‘egilea’ edo ‘ekintza’ adie-
razten du.

Esate baterako, ‘egile’ elkarketa motan lapur izena aipatzen dute,5 eta, 
ildo beretik, ‘ekintza’ elkarteetako burutzat dauzkate garraio, jorra, jario 
izenak. SEHko definizio-parafrasiek garbi ispilatzen dituzte adierok: ‘egile’ 
(«t(z)en duena») (1a) eta ‘gertaera-, ekintza-’ eta ‘emaitza’ («-t(z)ea») (1b-d):

(1) a. lapur. iz. (1596). Lapurtzen duen pertsona.
 b. garraio. iz. (1643). Garraiatzea.
 c. 2 jario. iz. (1745). 1. Jariatzea, zerbaiti darion zera.
 d.  jorra. iz. (*1745, 1761). Alor edo elgeak jorratzea. Ik. jorra-

keta; jorraldi.

Perisek (2012: 3) ere AnCora-Nom lexikoan —Meyersek (2007) 
PropBank eta NomBank proiektuetan ingeleserako egin bezala— aditz-izen-
tzat (deverbal) dauzka aditzen batekin nolabaiteko lotura morfologiko edo se-
mantikoa duten izen batzuk (cousin izenak), nahiz aditzetik eratorriak ez izan: 
izenok aditz eratorrien oinarriak izan daitezke (revolución → revolucionar), 
semantika hutsez lotuta egon daitezke aditzen batekin (ganar aditzaren cousin 
izena victoria da, tener_éxito «verbo soporte» delakoarena éxito da…), izenok 
‘gertaera’ edo/eta ‘emaitza’ adieraz dezakete, «argumentutzat jo daitezkeen 
osagarriak» izan ditzakete, egitura lexikalizatuetako osagaiak izan daitezke…

Alde horretatik begiratua, hortaz, Euskaltzaindiaren (1991) HE/3ko ikus-
pegia eta Meyers eta Perisen hau bat datoz: lapur, garraio, jario, jorra aditz-

3 Xehetasunetan sartu gabe erabiliko ditugu bi terminoak horrela, nahiz, mugakizun termi-
noa batik bat ezaugarri semantikoekin (HE/1, eta batez ere HE/4: § I.4.) eta buru terminoa (HE/4: 
§ 2) (sintaxiko irizpide parametrikoak hitz-elkarketara egokituta) eginkizun sintaktikoekin lotze-
koak diren.

4 Ematen duten arrazoia da, Marchanden (1960) irizpideei jarraituz, guztietan gauzatzen dela 
«osagarri zuzena + aditz (erro)-aren nominalizazioa» (H-E/3: 32).

5 Eta jabe eta maite ere bai, nahiz baztertzen dituzten sail honetatik. Zuzen baztertuta, guk 
uste, ez baitirudi ‘egile’ izenak direnik. jabe. iz. (XV h.). 1 Adierazten den berea duen pertsona 
[…] 2. Adierazten dena mendean duena. maite. izond. (1545). 1. Maitatua dena. […] 2. (Izen 
gisa). Lizardik bere maitearekin amets bideetan barna egin zuen bidaldia. [SEH]

0 Omenaldi Sarasola.indd   5580 Omenaldi Sarasola.indd   558 27/1/15   08:28:5227/1/15   08:28:52



 ERLAZIOZKO IZENAK, IZEN-ELKARKETA, ETA IBON SARASOLAREN EUSKAL HIZTEGIA 559

izen cousin lirateke eta «justifikatua» legoke elkartu sintetikoetako buruak 
izatea (sintetikoa izatea zer den nola ulertzen den),6 osaera morfologikoa 
alde batera utzita, eratorriek bezalako jokamoldea baitute hitz elkarketan.

2. Erlaziozko izenak

2.1. Definizioa

Erlaziozko izenak «transitiboak», «bi edo argumentu gehiagoko predi-
katuak», «semantikoki asegabeak izan eta gutxienez beste norbaitekin edo 
zerbaitekin harremana duen zerbait edo norbait izendatzen dutenak» (Adels-
tein 2006) badira, zehaztu beharko litzateke zer irizpidetan oinarritua erabaki 
daitekeen zein den izen horren ezinbesteko osagaia —argumentua edo osa-
garria—. Beste era batera esanda, argumentuak (osagarriak) eta adjunktuak 
(modifikatzaileak) bereiztean datza kontua.

Hizkuntzaren Prozesamenduko [HP] ikerketetan ere aditzak etiketatzean, 
aditzen argumentu-egitura (balentzia) eta lexikoia zehaztu behar izatean, auzi 
honekintxe egiten dute topo: nola bereizi aditzen azpikategorizazioan mar-
katu beharreko argumentuak, eta modu berean markatu behar ez diren ad-
junktuak. Euskararen azterketan, zehazki, zenbait egilek (Aldezabalek et al 
2003) erakutsi dute ingeleserako ezarritako irizpideetako batzuk (Pollard & 
Sag 1987; Grishman et al 1994; Verspoor 1997…) euskararako ez direla ba-
liagarriak7 eta, azkenean, batik bat maiztasunari begiratu diote.

Erlaziozko izenetara ekarrita, berriz, gure ustea da eskakizun semantiko-
logikoan oinarrituta jotzen direla batez ere izenok erlaziozkotzat: esanahia 
zehazteko beste «zerbaitekin/norbaitekin» lotu behar dira, «buruak semanti-
koki eskatzen duen hizkuntza-adierazpenarekin» (Eguren & Fernandez 2006: 
53). Inplikazioaren testa erabakigarria bide da.

6 Euskaltzaindiak ere aitortzen du elkarketa mota hau definitzeko adostasun erabatekorik ez 
dagoela (HE/3). Azkaratek ere (2002) ispilatu ditu ikertzaileen iritzi-desadostasunak.

Ildo horretan bat aipatuko dugu: funtsezko ezaugarria bada ezkerreko osagaia eskuineko oi-
narrizko aditzaren osagarri zuzena izatea, aditz eratorgaiaren mota erabakigarria da. Orduan, oi-
narrian aditz ezakusatiboak hautatzen dituen -era ‘emaitza’ izenez osatuak (Azkarate 2008) ere 
sintetikotzat hartu behar dira? Hala hartzen ditu Euskaltzaindiak (H-E/3: 53), zehaztuta aresti-
koak ez bezalako harremana gauzatzen dela osagaien artean: «‘subjektu-aditz-ekintza’ (sorgin-bi-
lera, nobizio-sarrera...)». 

7 Bostok aipatzen dituzte: 1. Obligatoriness condition. When a verb demands obligatorily 
the appearance of an element, this element is an argument. […] 2. Frequency. Arguments of a 
verb occur more frequently with that verb than with the other verbs.[…] 3. Iterability. Several in-
stances of the same adjunct can appear together with a verb, while several instances of an argu-
ment cannot appear with a verb. […] 4. Relative order. Arguments tend to appear closer to the 
verb than adjuncts. {…] 5. Implicational test. Arguments are semantically implied, even when 
they are optional. (Aldezabal et al 2003: 79). Bistan da lehena erlaziozko izenenetan, berez, ez 
dela betetzen, eta hirugarren eta laugarrena euskarari ez zaizkiola atxikitzen.
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(2) a. Miliak Errodrigoren neke eta lanen kezka gehitxo duela
 b.  Aita hil zitzaigunetik alarguntza bakarrean, nirekiko kezkak bi-

ziagotu zitzaizkion.
 c. Kontzientziako kezkak amatatzea

Zerk/nork eragiten duen kezka adierazten dute letra etzanean markatu-
tako sintagmek (2 a, b). Horixe da kezka erlaziozko izenaren osagarritzat 
jo daitekeena. Haatik, ez dirudi kezka non sentitzen den (kontzientziako) 
(2c) ezinbestekoa denik kezka-ren erlaziozko izaera ulertzeko.8 Gure uler-
tzeko moduaren arabera, (2a) eta (2b) adibideetan argumentua, eta (2c) adi-
bidean adjunktua daude adierazita.

2.2. Erlaziozko izen motak

Gure aztergaia kokatzeko baliagarriak gertatzen zaizkigula eta, elkarren 
osagarriak diren hiru sailkapen izango ditugu batez ere kontuan.

Artiagoitiak, «lehen hurbilketa batean», bost erlaziozko izen arrunt 
mota bereizten ditu SEGn. Aurrera dezagun ez dituela lan horretan aipatzen 
HE/2ko (Azkarate & Perez 2014) hitz elkartuetako buruak diren erlaziozko 
izen guztiak.

1. izen abstraktuak: arazo, ardura, asmo, aukera, antz, baldintza, behar, 
berri, defentsa, eite, erruki, eztabaida, hipotesi, ideia, itxura, kontu, 
kritika, kezka, lege, maitasun/gorroto, nahi, premia, susmo, teoria, 
uste

2. irudi izenak: argazki, erretratu, irudi, poema
3. erlaziozkoak diren beste izen konkretu batzuk: arerio, etsai, jabe, la-

gun, nagusi, zale
4. senidetasun izenak (Anderson 1983): ama, aita, alaba, seme, 

izeko eta abar
5. kokapen izenak (de Rijk-en (1990) laneko location nouns): aitzin/gi-

bel, aurre/atze, azpi/gain, albo, alde, aldamen, ezker/eskuin, inguru, 
ondo, oste eta antzekoak. (Artiagoitia SEG).

Meyersek (2007), Hizkuntzaren Prozesamenduaren ikerrildoan, arrunt 
sailkapen xehea egina du ingeleserako, PropBank, NomBank corpusetan eti-
ketak eratzeko. (Gure aztergaiko) ‘talde’ eta ‘mota’ izenak ere kontuan har-
tzen ditu. 16 erlazio mota nagusi bereizten ditu.

8 Esan dezagun, bidenabar, argumentua (edo osagarria) zein osagai den finkatzeko maiztasun 
hutsean oinarrituz gero, eta corpusaren arabera —demagun hemen SEHren arabera— arriskua 
dagoela ondorioztatzeko, esate baterako, ‘lokatiboa’ dela kezka izenak ezarritakoa, adibide asko-
txotan erlazio hori adierazten da eta. IHPk (batez ere euskararen prozesamenduak) kontuan hartu 
beharko lukeela.
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RELATIONAL (ACTREL): the vice pres-
ident of North America operations

REL = president, ARG0 = president, 
ARG2 = of North America operations,

ARG3 = vice
RELATIONAL (DEFREL): Mr. Engelken’s 

sister
REL = sister, ARG0 = sister, ARG1 = Mr. 

Engelken’s
JOB: the new Treasury post of inspector 

general
REL = post, ARG0 = of inspector general, 

ARG2 = Treasury
HALLMARK: the cornerstone of Phillips’ 

chemicals operations
REL = cornerstone, ARG0 = cornerstone, 

ARG1 = Phillips’ chemicals operations
PARTITIVE: dozens of attorneys who re-

ceived letters
REL = dozens, ARG1 = of attorneys who 

received letters
PARTITIVE/PIECE: the back of your 

hand
REL = back, ARG1 = of your hand
PARTITIVE/MERONYM: the president’s 

head
REL = head, ARG1 = the president
SHARE: each company’s share of liability
REL = share, ARG0 = each company’s, 

ARG1 = liability
GROUP: an army of judicial activists
REL = army, ARG1 = of judicial activists
ENVIRONMENT: a period of industry 

consolidation
REL = period, ARG1 = of industry consoli-

dation

ABILITY: the absolute right of everyone to 
disseminate materials

REL = right, ARG0 = of everyone, 
ARG1 = to disseminate materials,

ARGM-MNR = absolute
WORK-OF-ART: Congress’s idea of re-

form
REL = idea, ARG0 = Congress’s, ARG1 = of 

reform
VERSION: the House version of the de_cit-

cutting bill
REL = version, ARG0 = House, ARG1 = of 

the de_cit-cutting bill
TYPE: his unique brand of Christianity
REL = brand, ARG1 = of Christianity
ATTRIBUTE: the breadth of inquiries
REL = breadth, ARG1 = of inquiries, ARG2-

REF = breadth
ISSUE: the subject of U.S. direct investment 

in Japan
REL = subject, ARG1 = of U.S. direct in-

vestment in Japan
FIELD: the rapidly growing field of bio-an-

alytical instrumentation
REL = field, ARG1 = of bio-analytical in-

strumentation REL = subject,
ARG1 = of U.S. direct investment in Japan
CRISS-CROSS: the victim of an assassi-

nation
REL = victim, ARG1 = of an assassination
EVENT: the drought of 1988
REL = drought, ARGM-TMP = of 1988

1., 2. eta 3. irudiak moldatuta (Meyers 2007: 36, 37, 38).

Adelsteinek (2006 2011) hainbat ikertzaileren lanetan oinarrituta (De 
Bruin & Scha 1988; Pustejovsky 1995; Pustejovsky & Anick 1988; Partee & 
Borschev 1999) gaztelania eta katalanerako erlaziozko izen motok bereiz-
ten ditu (2006): familia adierazten dutenak, gorputz-atalak, mugak (esquina, 
superficie…) eta zati-harremanak (porción, trozo, rebanada, capítulo…). 
Geroago (2011), arestikoei eransten dizkie nominalizazioak, erlazio mero-
nimikoak (arestiko gorputz-atalen ondoan, rama, techo…), gizarte mailako 
harremanak (maestro), lekuzkoak (vecino…), eta izen «funtzionalak» (ve-
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locidad, distancia…). Era berean, leku-denborazko aurrizkiak (ante-, pre-, 
post-, entre-, sobre-, sub-, -ex, contra-) eta komitatiboak (con-/co-) ere azter-
tzen ditu, gaztelaniaz erlaziozko hiru izen mota nagusiak (de rol, locativos y 
meronímicos) zehazten dituztelako.

3. Erlaziozko izenak mendekotasunezko izen-elkarketan

3.1. Erlaziozko izenak elkartuko buru

Erlaziozko izenon osagarria kategoria sintaktikoetan (perpausetan, sin-
tagmetan) adieraz daiteke (2a-b) eta, hizkuntzaren arabera, lexikoan ere bai.

Euskaraz erlaziozko izenok lexikoan osagarria nola hautatzen duten ikus-
teko HE/2 (Azkarate & Perez 2014), mendekotasunezko izen elkartuen sail-
kapena, lagungarria gerta daiteke. Izan ere, lagun dezake erakusten loturarik 
badagoen eta, baiezkoan, zer lotura mota dagokeen erlaziozko izenen osagarri
-hautuaren eta mendekotasunezko izen elkartu moten artean. Era berean, zein 
egitura-harreman gauzatzen den erlaziozko izen elkartuko buruaren eta beste 
osagaiaren artean aztertzeko ere baliagarria izan daiteke.

HE/2ko sailkapenean mendekotasunezko izen elkartu arruntak (Behi-
esne modukoak) eta elkartu «bereziak» bereizten dituzte. Mugakizunagatik 
dira bereziak elkartu gehienak; gutxiago mugatzailea dela medio (leku-den-
borazko kokapen izena mugatzailea duten Aitzinsolas modukoak besterik ez 
dituzte bereizten).

Berezitzat jotzeko arrazoi nagusia bide da izen horiek (‘multzoa’, ‘za-
tia’, ‘modua’… adierako izenok) maiz izan ohi direla hitz elkartuko mugaki-
zunak (mugatzaileak, Aitzinsolas motan). Interesgarriagoa da, baina, maizta-
suna zerk bultzatua den edo zerekin lotuta egon daitekeen ikustea. Andregai9 
motako mugakizun batzuen, Hitzaurre moduko beste batzuen (eta zale predi-
katuaren) azterketan erakutsi bezala (Pérez Gaztelu 2004), berezitzat jotzeko 
arrazoia zor zaio izenok osagarria hautatu ahal izan eta hautua lexikoan maiz 
asetzeari.

Apenas erabiltzen duten HE/2n erlaziozko izen terminoa. Bitan erabiltzen 
dute: Artiagoitiaren sailkapenarekin lotuta, elkartu arruntetako premia eta ar-
dura mugakizun-buruak aztertzean (HE/2: I.5.4.1. 27. oin-oharra) eta, batez 
ere, mugakizun bereziko «Konparazio- eta irizpen elkarteak» aztergai dituz-
tenean (HE/2: § II.5.1.). Baina terminoa ez erabiliagatik, ematen du funtsean 
horixe dela elkartuak «berezitzat» jotzeko arrazoi nagusia: multzoa, zatia, 
modua, irudia… erlaziozko izenak direla (ekarri ditugun Adelsteinen (2006 
2011) eta Meyersen (2007) sailkapenak har daitezke ikuspegi horren euska-

9 1987ko sailkapenean (HE/1) ez da «erdi-atzizki» deizioa erabiltzen. Osagai «bereziak» ere 
ez datoz guztiz bat HE/1eko eta HE/4 (1992) eta HE/2ko (2014) sailkapenetan. 
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rri) eta hauta dezaketen osagarria lexikoan ase dezaketela, eta mendekotasu-
nezko izen elkartua eratu.

Guztiarekin ere, horrek ez du esan nahi erlaziozko izen guztiei banan-ba-
nan elkartuen sailkapenean atal berezi bana eskaini zaienik. Arestiko erla-
ziozko izenen sailkapenetako izen motekin erkatu besterik ez dago horretaz 
ohartzeko. Ez dago, demagun, ekarri ditugun erlaziozko izenen hiru sailka-
penetan aipatzen duten «senidetasun» motarik HE/2ko elkartu motetan, ez 
«gizarte mailako» edo «lanpostu» motarik, eta abar. Areago, HE/2ko adibi-
detegian10 ez dago ama, aita, amona, aitona, izeba, izeko, osaba… ahaideta-
suna adierazten duen izen mugakizun (edo burua) duen elkartuaren alerik.11 
Badirudi, beraz, erlaziozko izenen artean denek ez dutela aukera bera men-
dekotasunezko izen elkartuko buruak izateko.

Ildo beretik, HE/2n zehazten dute elkartu berezietan —hobeto esan, mu-
gakizun berezia duten elkartuetan— osagaien arteko egitura-harremana ez 
dela elkartu arruntena bezalakoa: mugakizun bereziko elkartuen ataleko sa-
rreran (HE/2: § II.1.) diote «ia» elkartu berezi guztiek12 «osagarri-buru» egi-
tura-harremana dutela, sintaxian gertatzen den bezala, eta elkartu arruntek, 
berriz, «modifikatzaile-buru» modukoa. Horri helduko diogu orain.

3.2. Egitura-harremanak eta erlazio semantikoak

Horrelako egokitasuna al dago HE/2ko sailen (arruntak/bereziak) eta egi-
tura-harremanaren artean? Badirudi mota batzuetan behintzat maiz hala bete-
tzen dela.

Esate baterako, mugatzaile berezia duten Aitzinsolas modukoek «modi-
fikatzaile-buru» harremana gauzatzen dute beti (Odriozola 2004). Mugaki-
zun berezia duen Hitzaurre motan ere beti «osagarri-buru» harremana gau-
zatzen da. Batean eta bestean kokapena, lekua eta/edo denbora adierazten 
duen izena (deiktikoa ere deitua (Euskaltzaindiaren 1992 HE/4)) da elkar-
tuko osagaia, baina izen hori burua bada, erreferentzia zehaztu beharra dauka 
bere osagarriaren bitartez; izen-elkarketan ezkerreko osagaiaren bitartez. Eta 

10 Bestelako hitz elkartuetan bai. Esate baterako, dvandvetan (HE/1: XIV.1.1.) eta atributu 
modukoetan (HE/3: IX). 

11 Alaba burua duten bi adibide daude (jauregi-alaba eta errege-alaba —biak Orixere-
nak—). Seme burua duten askotxo (alargun-seme, laborari-seme, mikelete-seme…); ia denak ‘ja-
begoa’ erlazio semantikoan sailkatuta daude. Anaia burua duten bi hitz elkartu daude (itsas anaia 
eta erdal anaia). Gure ustez, bietan ezkerreko osagaia modifikatzailea da, ez osagarria. Ahizpa, 
neba, arreba burua duen izen elkarturik ez dugu bat ere ikusi.

12 Berezien artean kokatutako sumpsumtiboak bestelakoak dira egituraren ikuspegitik: ez 
arrunten «modifikatzaile-buru» ez berezien «osagarri-buru» harremana gauzatzen da osagaien 
artean. Mendekotasunezko elkartutzat jotzeko oztopoak ere ikusten dituzte ikertzaileek (HE/2: 
§ II.6.4).
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mugatzailea bada kokapen-izena, berriz, beste izen buruaren modifikatzailea 
izan ohi da.

Osagaien arteko egitura-harremana zehaztea guztiz lotuta bide dago osa-
gaien arteko erlazio semantikoekin. Aditzen balentzia eta rol-tematikoen 
ezarpenarekin konparatzea badago, ikusi beharko litzateke erlaziozko izenok 
bere osagarriari zein θ-rol, zein erlazio semantiko ezartzen edo eskatzen dio-
ten; nolabait esan, elkartu sintetikoetan buru ez den ezkerreko izen osagaiak, 
oro har,13 gaia rola duela esaten den moduan (Azkarate 2002), ikusi beharko 
litzateke ea halakorik zehazterik badagoen erlaziozko izenez.

HE/2n mugakizun berezikotzat jotzen diren Multzo- eta Zati-elkarteek, 
oro har, «osagarri-buru» harremanaren arabera ulertzekoak dirudite. HE/2ko 
adibide gehienetan horixe ispilatzen da: zerk osatzen duen multzoa, zeren za-
tia den dena delakoa adierazten du erlaziozko izenaren argumentu edo osaga-
rritzat jo daitekeen ezkerreko osagaiak.14 Ez beti-beti, ordea.

Konparazio batera, txango-talde multzo-elkarteko txango gertaera-izen 
mugatzaileak bultzatuta, ‘helburua’ erlazio semantikoaren arabera interpre-
tatuko genuke seguru aski («txangoak egiteko taldea (eta ez bestetarakoa)»). 
Eta halaxe dago sailkatua HE/2ko adibidetegian. Ez dirudi, baina, oro har, 
multzo-izenen argumentu edo osagarritzat jo beharko genukeenik ‘helburua’; 
bai, ordea, taldea zerk osatua den, zeren taldea den (3). SEHko adibide ho-
nek erakusten duen bezala, jabetza genitibo sintagmaren bitartez adierazia du 
taldek osagarria.

(3) orkestra. iz. (1962; orkesta 1920). [nart.]. Hainbat instrumentu 
mota jotzen dituzten musika-jotzaileen taldea.

«Konparazio- eta irizpen elkarteetako» mugakizunak (H-E/2: § II.5.2.6.) 
eta Artiagoitiaren SEGko sailkapena ez datoz guztiz bat. Aire, antz, aurpegi, 
fama, haize, hots, irudi, itxura, kolore, kutsu, planta, tankera, usain... ize-
nak mugakizunak dituzten elkartuak, esan bezala, Konparazio- eta irizpen-el-
karteetan sailkatzen dituzte, konparazioan oinarrituta —Artiagoitiak (SEG) 
antz eta itxura ez ditu irudi izenen artean sailkatzen, izen abstraktuen sailean 
baizik, arazo, ardura, asmo, ideia, kritika… izenekin batean—. Era berean, 
HE/2n metaforarekin lotzen dute erkaketa: izen elkartuaren eta bere errefe-
rentziaren artean, edo elkartuko bi osagaien artean egon daitekeen metafora-
rekin. Orain aipu hutsean utziko dugu gaia.

Usain, irudi… metaforikoak ez diren izenak mugakizun dituzten izen 
elkartuak, berriz —Artiagoitiaren argazki, erretratu, poema «irudi izenez» 

13 Beste interpretazioren bat ere (lekua, denbora) litekeena da burua -le, -tzaile atzizkidun 
izen eratorria burua duen ‘egile’ elkartu sintetikoetan. (Azkarate 1995: 48).

14 Mugakizun bereziko sailetan (Multzo-, Zati-, Mota-… elkarteetan) ez dute azterketa 
xeheagoa egiten, ez egitura-harremanaren ikuspegitik, ez erlazio semantikoaren ikuspegitik. Mu-
gakizun bereko adibide guztiak sail berean daude. 
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osatuok (picture nouns, nombres de representación (Picallo 1999), direla-
koen ildokook)—, Behi-esne mendekotasunezko izen elkartu «arruntetan», 
hainbat erlazio semantikotan15 sailkatzen dituzte. Hala ere, aipatu behar da 
irudi izena bi sailetan sailkatzen dutela: arestiko Konparazio-elkartean eta 
mendekotasunezko elkartu arrunten artean.

Onartzen badugu buru den irudi izenak adierazten duen dena de-
lako irudiaren egilea, irudikatutako gauza, edo irudiaren jabea irudi ize-
naren argumentuak izan daitezkeela (Picallo 1999), ondoriozta dezakegu 
HE/2ko adibidetegiko ‘jabegoa’ (4a) eta ‘edukia’ (4b) erlazio semantikoak 
izan daitezkeela irudi hitzaren osagarri edo argumentuaren adierazleak. Ez 
dirudi, baina, demagun, ‘helburua’ (4c), ‘ondorioa, emaitza’ (4d) eta ‘ga-
raia’ (4e) elkartuko osagaien arteko erlazio semantikoetan ispilatzen dena 
hala denik. Mugatzaileek adjunktua (edo modifikatzailea) adierazten du-
tela esango genuke.

(4) a.  ‘jabegoa’ (H-E/2: § I.5.2): gorputz-irudi. «Dena den, gor putz-
irudia eman nahi izan ez digunak, gogo-barrena behinik behin 
ez digu hartaraino izkutatu». EJ00:180

 b.  ‘edukia. Zer-non’ (H-E/2: § I.5.4.2): amodio-poema. «erlijiozko 
poemei amorio poemak jarraitzen zaizkie». HE36:10

 c.  ‘helburua’ (H-E/2: § I.5.10): barre-irudi. «berriez, lan benez 
ta arin-alaiez — parrirudiak aztu-gabe». HE17:66; irri-poema 
«azalpen bat, irri-poema bat». HE28:68

 d.  ‘ondorioa, emaitza’ (H-E/2: § I.5.5): barre-erretratu. «Dies irae 
doinuan etxeko guztiei egin farre-erretratoan Gamizi berari da-
gokion ahapaldia: ibilkera zalapartaria». EJ00:179

 e.  ‘garaia’ (H-E/2: § I.5.8): komunio-erretratu. «Etzen asko eska-
tzea-eta, poz ori ez ukatzeagatik, egun bat aurreratu zuten komu-
nio-erretratoa Irun’en ateratzea». EJ03:61

Alegia, berriz ere, horrek erakusten du erlaziozko izen buruen ezkerreko 
osagaia ez dela beti bere argumentu edo osagarria. Oilo-lapur eta basa lapur, 
beste era bateko elkartuetan gertatzen den bezala, mugakizun bera izanik ere 
(lapur), ez dago egitura-harreman bera bi elkartuetan: oilo bada lapur izen 
‘egilearen’ osagarria (eta horrexegatik sailkatu zuten elkartu sintetikoetan 
(HE/3)), baina basa ez da hala; lapur izenaren esanahiak ez du ezinbesteko 
inplikazioa noiz «zertzen» duen lapurrak bere egitekoa. Horregatik, antza, 
basa lapur, baso-lapur, herri-lapur, itsas lapur, mendi lapur… ez zituzten 
HE/3n sintetikoen artean sailkatu. HE/2ko adibidetegian daude jasoak aipatu 
berriak (basa, baso, herri… mugatzaileak dituztenak), elkartu arrunten ar-
tean, ‘lekua’ erlazio semantikoan.

15 argazki mugakizuna duen izen elkarturik ez dago adibidetegian.
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Eta, kontrara, Behi-esne elkartu arruntetan kokatutako eta osagaien ar-
teko erlazio semantikoaren arabera sailkatutako izen elkartuen artean badago 
«osagarri-buru» egitura-harremana, hainbat erlazio semantikotan banatuta: 
gorputz-irudi (‘jabegoa’), amodio-poema (‘edukia’), irudi izenak buru di-
tuztenak, kasurako. Adelstein (2006, 2011) eta Meyersen (2007) ‘osoa-zatia’ 
harremanean bildutako adibideek: lizar-adar, astelehen-goiz… ere «osaga-
rri-buru» harremana gauzatzen dute; Meyersen (2007) field erlaziozko izena 
mugakizuna duten eta ‘edukia’ erlazio semantikoan sailkatuta dauden: arto-
alor, emazteki-alor, ortografi alor… ere halako harremanekoak dirudite.

4. Erlaziozko izen abstraktuak HE/2ko sailkapenean

Erlaziozko izen batzuk mendekotasunezko izen elkartuetako mugakizu-
nak maiz izaten dira eta beste batzuek, corpus horretan behintzat, lekukorik 
ez dute. Egungo euskal prosaren esparru askotan (demagun, egunkari-aldiz-
karietan, testu akademikoetan…) lexiko abstraktuak duen erabilerak bultza-
tuta, nahi genioke berariaz erreparatu (azaletik bada ere) erlaziozko izen abs-
traktuek mendekotasunezko izen-elkarketan duten jokamoldeari.

Orain arte bezala, batik bat HE/2ko adibidetegia (dituen mugak dituela)16 
izango dugu aztergai, baina ezin zaio bizkar eman Euskaltzaindiak «Asmo el-
karteetan» (HE/3) sailkatu zituela gura, nahi, gale, behar, gose, egarri, min, 
uste, beldur, gogo, larri, asmo erlaziozko izen abstraktuak mugakizun dituz-
ten izen elkartuak. HE/3ko sailkapenean, baina, mugakizunaren ezaugarri se-
mantikoei lehentasuna eman zitzaien eta horren arabera multzokatu zituzten 
izen elkartuak. Ezkerreko osagaiaren kategoria bigarren mailako irizpide-
tzat hartu zuten; alegia, mugatzailea aditza izan (adibide gehienak hala dira) 
nahiz beste kategoriaren bat izan (izena batez ere), sail berean bildu zituzten 
hitz elkartuak. Hemen guztiak hartuko ditugu kontuan, HE/2koak eta HE/3-
koak.

HE/2ko 11.000 erregistro edo testu-hitzeko adibidetegian, oro har, oso 
adibide gutxik dute erlaziozko izen abstrakturen bat burua dela. Erakusga-
rri hartzen baditugu Artiagoitiak sail honetan aipatzen dituen izen abstrak-
tuak,17 ikusten dugu aukera, baldintza, berri, eite, hipotesi, gorroto, nahi, 
susmo, uste izena burua duen izen elkarturik ez dagoela hemen bat ere. Egia 
da HE/3n sailkatuak daudela nahi eta uste mugakizunak, baina hor ere ustek 
ez du adibiderik mugatzailea izena duenik. Nahik bai (batasun, borroka, lo, 

16 Zer lehengai, zer testu mota aukeratzen den corpusa eratzeko, ondorio aski desberdinetara 
irits gaitezke, baina uste dugu baliagarria gerta daitekeela gure helburuetarako. Nolanahi dela ere, 
beste corpus «bestelako» batzuetara ere zabaltzea komeniko litzateke. Esate baterako, ZIO prosa 
zientifikoko bildumako corpusean (http://www.ehu.es/ehg/zio/) adibide bakarra ikusi dugu arreta 
izen elkartuko burua duena (guraso-arreta).

17 Antz, itxura, kontu alde batera utzita, beste sail batzuetan kokatu eta aztertuak daude eta. 
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zorion), baina batez ere aditza du ezkerreko osagaia. ‘zertakoa’, ‘helburua’ 
erlazio semantikoa gauzatzen dela diote (HE/3: 106).

Ardura, behar, erruki, kritika, premia mugakizuna duen hitz elkartu 
bana dago HE/2n (oro-ardura, giza behar, olerki-kritika, langile-premia…). 
HE/3n behar mugakizunak batik bat aditza du mugatzailea (premia ez dago 
jasoa). Izenak dituen hitz elkartuen adibide apurretan izen hauek dira mu-
gatzaileak: diru, herio, Jainko, katu, laguntza. Aipatzekoa da 1991ko lan ho-
rretan (HE/3: 114) erlazio (semantiko)a zehaztean nolabait aditzera ematen 
dutela erlaziozko izena dela: «Bigarrena, ‘zerena’ erlazio bezala defini deza-
kegu, mugatzailea izena denean aurkituko duguna: diru beharra hitz elkar-
tuak eta diruaren beharra izen sintagmak esanahi bera dute».

Asmo, eztabaida, ideia, kezka buruak bina hitz elkartutan (gainera, autore 
berarenak dira batzuetan) dituzte adibideak HE/2n. HE/3n, asmo mugakizuna 
izena mugatzailea duela bi izen elkartutan besterik ez dago:18 amorru-asmo, 
batasun-asmo. Hemen ere ‘zertakoa’ dela erlazioa diote (HE/3: 117).

Maitasun eta teoria burua duten hiruna hitz elkartu daude HE/2n (Jainko 
maitasun, inflazio-teoria…). Arazo eta lege mugakizunak dituzten elkar-
tuak dira ugarienak (hogeitik gora adibide: lege-arazo, sorrera-arazo, diru-
arazo…, izpiritu-lege, jainko-lege, ortografi lege…).

Alegia, lehen konstatazioa da erlaziozko izen abstraktuok, oro har eta 
aztergai dugun corpusean, ez direla maiz bi izenek osatutako mendekotasu-
nezko izen elkartuetako buruak. Hortaz, pentsatzekoa da, adieraztekotan, ba-
liabide sintagmatikoen bitartez adieraziko direla osagarriak.

Bestaldera, berriz, aditzak sailkatzeko erabiltzen den esanahiaren arabe-
rako irizpidea aurrean edukita (Azkarate 2008: 98) adimen-egoera adierazten 
duten kezka (eta Artiagotiak berariaz aipatzen ez dituen) beldur, lilura, min 
erlaziozko izenak adibide modura ekar daitezke (beldur eta min mugakizu-
neko izen elkartuak HE/3n aztertzen dituzte).

Izenok buru dituzten izen elkartu ia denak ‘iturburua’, ‘kausa’, ‘zergatikoa’, 
‘jatorria’ erlazio semantikoan sailkatuta daude HE/2ko adibidetegian (etorkizun 
kezka, intzestu-kezka…, gose-beldur, lapur-beldur…, edertasun-lilura, etxe-min, 
haur-min…). HE/3ko azalpenean ere «zeren beldur» perifrasia darabilte osa-
gaien arteko erlazio semantikoa adierazteko eta SEHko hiztegigilearen azalpe-
nek (5) ere horixe ispilatzen dute. Pentsa daiteke, hortaz, izen horiek hautatzen 
duten osagarriarekiko erlazio semantikoa horixe dutela, ‘zergatikoa’ (bitartekoa).

(5) beldurtasun. iz. (1571). Beldurra. Zure handitasunaren beldurta-
suna: zure handitasunak eragiten duen beldurtasuna.

 1 min. iz. eta izond. (1545). […] 2. Maite dugun zerbaitek, hargan-
dik urrun egotean, eragiten digun goibeltasunezko egoera.

18 Aditza duela ere ez da oso emankorra.
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Ez bide dago alde handirik erlazio semantiko horren eta Azkaratek 
(2002) izenondo elkartu sintetikoetako ezkerreko izenari (goseri) zehazten 
dion egilea rol semantikoaren artean ([lehoi] gose mindua].19 Ezta autore 
berak (Azkarate 2008:102) predikatu psikologikoetako kezkatu klaseko 
aditzen subjektuak adierazten duen ‘bitartekoa’ edo ‘kausa’ rolaren artean 
ere.

Alegia, gure corpusaren arabera, egoera psikologikoa adierazten duten 
beldur, lilura, min erlaziozko izenok izen-elkarketako buruak direnean osa-
garriaz, argumentuaz, eratzen dute hitz elkartua eta, honenbestez, ‘osagarri-
buru’ harremana gauzatzen dute. Ez dakigu izen horiek aditzen oinarri izatea 
(cousin izenak izatea) lotuta dagoen gertakari honekin.

Ezin da, baina, ondorio hori erabat zabaldu HE/2ko adibidetegiko erla-
ziozko izen abstraktuak buruan dituzten izen elkartu guztietarako.

Erlaziozko izen abstraktuen artean HE/2ko adibidetegian adibide 
gehientsu dituen arazo burua duten elkartu guztiak ez daude HE/2n erla-
zio semantiko bakarrean sailkatuta. ‘iturburua, egilea, zergatikoa, kausa, 
jatorria’ erlazioan daude sailkatuak adibide gehienak: diru-arazo, emi-
grazio-arazo,autonomia arazo… Adibidetegian zehaztutako beste erla-
zioak dira ‘edukia’: hiztegi-arazo, ekonomia-arazo…, eta ‘garaia’: so-
rrera-arazo.

Gure ulertzeko moduaren arabera, arazoren osagarriak ez du zertan ‘ga-
raia’ adierazi; inplikazioak ez du horretarako bidea ematen. Hortaz, sorrera-
arazo izen elkartuko ezkerreko osagaia modifikatzaile edo adjunktua dela 
esango genuke.

Eta antzeko zerbait gertatzen da beste erlaziozko izen abstraktu batzuk 
elkartuko buruak direnean: erlazio semantiko batean baino gehiagotan daude 
sailkatuta. Esate baterako, hauetan:

‘edukia. Zer-zerk’. oro-ardura, olerki-kritika, langile-premia, kultura-
ideia, teoria-ideia, inflazio-teoria, kostu-teoria, erbeste-lege, kalkulu-
 problema. ‘Zer-non’. baliogo-eztabaida

‘jabegoa’. giza behar, giza asmo, gertakari-lege, hizkuntza-lege, jakite-lege
‘iturburua’, ‘egilea, ‘kausa’… hoben-erruki, erlijio-eztabaida, anai maita-

sun, barau-lege, bekatu-lege, gizarte-lege, gobernu-lege, gramatika-
 lege, Jainko-lege, egile-problema

‘garaia’. guda-lege
‘helburua, ‘onuraduna’. eusko-maitasun, Jainko-maitasun, babesgarri-

lege, giristino-lege,
Mugatzaile lokatiboa: barne-asmo

19 «Elkarte sintetikoen barruan ageri den ezkerreko izena, goseak (mindua) […] izango da 
orain barne-argumentu bilakatu den egilea: (5) lehoi gose minduak […] (Azkarate 2002: 96).
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5. Ondorioak eta etorkizuneko ikergaiak

Saiatu gara lan honetan erakusten mendekotasunezko izen-elkarketan er-
laziozko izenak buru direnean ez dutela guztiek jokamolde bera. Era berean, 
erakutsi uste dugu osagarria lexikoan hauta dezaketen izenek —hitz elkartu 
sintetikoetako mugakizunek eta erlaziozko izenok— ez dutela argumentu-
hautaketan modu berean jokatzen, ezta elkartuko ezkerreko osagaiarekiko 
harremanean ere.

Esan dugun bezala, lan hau osatu beharko litzateke, besteak beste, beste 
era bateko corpus batzuk ere aztertuta.

Hitz-elkarketaren eremutik beste urrats bat eginda, uste dugu erlaziozko 
izenek egungo corpusetan zein postposizio-sintagma hartzen dituzten osa-
garri aztertzea ere mereziko lukeela, han eta hemen ikusiak baikara, besteak 
beste, -GANAKO postposizioaren osagaia [-biziduna] (nahiago bada, [-ani-
matua] (SEG)) duten erlaziozko izen abstraktu batzuez eratutako sintagmak; 
gisa honetakoak, adibidez: «politikarenganako interesa»…

Alegia, ez SEHko hiztegigilearen definizio-azalpenetan, ez Morfologia 
historikoko datuetan ispilatzen ez den —areago, tradizioko erabileraren kon-
trakoa dirudien («bizidunek errazago hartzen zituzten bizigabeen atzizkiak 
aldrebes baino» (Azkarate & Altuna 2001: 113)— jokamoldea gauzatzen ha-
sia bide da.

Hurrengo baterako utzi beharko gaiok. Atzeratu ezina da, ordea, Ibon Sa-
rasolaren lanen balioaren gure ezagutza zintzoa.
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Laburpena
Artikulu honetan, WNTERM lexikoi espezializatu eleaniztuna aurkezten 
dugu, eta hori egiteko erabili dugun metodologia deskribatzen. WNTERM 
sortu da EuroWordNeten oinarritutako Multilingual Central Repository 
(MCR) izeneko baliabidea Elhuyarren Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi 
Entziklopedikoaren (ZTH) bidez elikatuz. Hala, lan honen emaitza euska-
razko eta ingelesezko espezialitate-ontologia eleaniztun bat da, kontzep-
tuen arteko erlazio taxonomikoak eta bestelako erlazio semantikoak di-
tuena, eta beste wordnetekin ere lotua dagoena.

0. Sarrera eta aurkezpen orokorra

Informazioaren Gizartearen gaur egungo eskakizun eta, aldi berean, au-
kera nagusietako bat da ezagutzaren kudeaketako sistemak garatzea. Sistema 
horietako bat, adibidez, web semantikoa da. Horien oinarrian, ontologiak, 
ezagutza-baseak eta kideko baliabideak daude, hau da, kontzeptuak eta ho-
rien arteko erlazioak adierazten dituzten datu-egiturak.

Ixa taldeak1 arlo horretan euskararentzat ezinbestekoak diren lehen urra-
tsak egin ditu, eta horren emaitza da Euskal WordNet2 (Pociello et al 2008), 
2000. urtean garatzen hasi eta etengabe aberastuz doan ezagutza-base le-
xikala (EBL). Euskal WordNet, EuroWordNet (Vossen 1998) eta WordNet 
(Fellbaum, 1998) ereduetan oinarritzen da, eta hitz bakoitzaren adierak egi-
turatutako kontzeptuetara lotzen ditu. Euskal WordNetek izen, adjektibo eta 
aditzen informazioa du, kontzeptuen inguruan antolatuta. Kontzeptu horiek 

1 http://ixa.si.ehu.es
2 Euskal WordNet doan kontsultatu eta jaitsi daiteke:[http://ixa2.si.ehu.es/mcr/]
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definizioez eta adibideez hornituak daude. Horrez gain, kontzeptuak hierar-
kia batean antolatuta daude, eta kontzeptuen arteko erlazio lexiko-semantiko 
ugari topa daitezke (hiponimia, meronimia eta abar).

Euskal WordNet datu-basean, gaztelania, katalana, galiziera, ingelesa eta 
italiera daude lotuta. Hala, kontzeptuak hizkuntzen artean komunak dira, eta 
hizkuntza bateko hitz baten adierak beste hizkuntza batean dituen ordainak 
jakiteko balio du. Wordnet horiek guztiek Multilingual Central Repository 
(MCR) deritzoguna osatzen dute (Atserias et al 2004).

Azken urteotan hizkuntza eta terminologia espezializatuak izan duen go-
rakadaren eraginez, geroz eta konplexuagoa da informazio terminologikoa 
jasotzea eta antolatzea. Espezialitate-ontologiak egokiak dira informazio hori 
guztia antolatzeko, eta ezagutzaren errepresentazioan, kudeaketan eta par-
tekatzean oso lagungarriak direla ere erakutsi dute. Adibidez, badira espa-
zialitate-ontologia aipagarriak e-merkataritzan (UNSPSC,3 NAICS),4 medi-
kuntzan (GALEN,5 UMLS), eta ingeniaritzan —EngMath (Gruber & Olsen 
1994), PhysSys (Borst 1997)—. Honezaz gain, azken urteotan, Hizkuntza 
Prozesamenduan (HP) espezialitate-ontologiak oso erabiliak dira aplikazio 
eta sistema konputazional ugari garatzeko (Navigli et al 2003; Sagri et al 
2003; Stamou et al 2002; Roventini & Marinelli 2003).

Orain dela gutxi arte, ordea, Euskal WordNeten helburua hiztegi oroko-
rra lantzea izan da. Hori dela eta, espezialitate-arloko aplikazioak garatzean, 
Euskal WordNeten hedadura urria dela ikusi da, arloko hitz, termino eta adie-
rak falta baitzitzaizkion.

Egoera horri aurre egiteko, Euskal WordNet zientzia eta teknologia-
ren espezializazio-arloetara hedatzea komeni dela ikusi dugu. Horretarako, 
WNTERM deitu dugun proiektu honetan, Ixa taldeko «Lexikoa eta Seman-
tika» azpitaldea eta Elhuyar Hizkuntza & Teknologia unitateko I+G taldea 
aritu dira elkarlanean (Pociello et al 2008). Hala, Elhuyar Fundazioak eratu-
tako Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoan6 oinarrituta (ZTH), 
zientzia eta teknologiaren hainbat arlotako ontologiak MCR ereduaren ara-
bera garatu dira, eta WNTERM izeneko ezagutza-base eleaniztunean (eus-
kara eta ingelesa) jasotzen dira. Arlo bakoitzeko kontzeptuen arteko erlazio 
taxonomiko eta semantikoak ikusgai daude, eta kontzeptu horiek MCR zein 
ZTH baliabideekin lotuak daude.

Artikulu honen helburua da WNTERM aurkeztea, eta WNTERM lor-
tzeko jarraitutako prozedura deskribatzea. Horrenbestez, hau da artikuluaren 
egitura: 1. eta 2. ataletan, proiektuan erabili diren baliabideak labur aurkez-
tuko dira: MCR, Euskal WordNet eta ZTH. Ondoren, 3. atalean, espeziali-

3 http://www.unspsc.org
4 http://www.naics.com
5 http://opengalen.org
6 http://www.zientzia.net/hiztegia
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tate-ontologia eratzeko jarraitu dugun metodologia deskribatuko da. Azke-
nik, 4. atalean, ondorioak eta hemendik aurrerako lanak aipatuko dira.

1. The Multilingual Central Repository

WNTERM hizkuntza batzuetako wordnetetara lotzeko, Multilingual 
Central Repository (Atserias et al 2004) egiturari jarraitzea erabaki dugu. 
MCR ereduak ingelesezko, gaztelaniazko eta euskarazko wordneten arteko 
loturak ezartzen ditu, eta gainera, Euskal WordNet eta WNTERM aldi berean 
lantzeko eta garatzeko aukera eskaintzen du.

MCR interfaze eleaniztuna da, non Europa Batzordeko «MEANING: 
Developing Multilingual Web-Scale Language Technologies» (IST-2001-
-34460) proiektuan (Rigau et al 2003) aztertu den informazio guztia integra-
tzen den. Ezagutza-base honek EuroWordNeten7 eredua (Vossen 1998) jarrai-
tzen du: hizkuntza bakoitzeko izen, aditz, adjektibo eta adberbioak synonym 
set edo synsetetan (sinonimo-multzotan) antolatzen ditu, eta synset horien ar-
teko erlazio semantikoak jasotzen (hiperonimia, hiponimia, meronimia, holo-
nimia), hierarkia bat osatuz. Horietako synset bakoitza kontzeptu lexikal bati 
dagokio, eta gehienek glosa bat dute, kontzeptuak adierazten duenaren azal-
pen edo adibide banarekin.

MCRk sei hizkuntzatako wordnetekin egiten du lan: euskara, katalana, 
galiziera, ingelesa, italiera eta gaztelania. Sei hizkuntza horietako izen, aditz, 
adjektibo eta adberbioen adieren inbentarioa da, eta, EuroWordNeten eredua 
jarraitzen duenez, hizkuntza guztiak lotuta daude. Beraz, MCR neurri han-
diko baliabide linguistiko eleaniztuna da.

Gaur egun, MCRk synset arteko 934.771 erlazio semantiko jasotzen ditu, 
eta Princetoneko WordNet baino lau aldiz handiagoa da (WordNet 3.0 ber-
tsioak 235.402 erlazio semantiko ditu).

Hurrengo ataletan (1.1 eta 1.2), WordNet espezialitate-ontologiaren eta 
Euskal WordNeten berri emango dugu, WNTERM proiektuaren garapene-
rako funtsezkoak izan baitira.

1.1. WordNet «domeinu»- edo arlo-ontologia

Magnini & Cavagliàren (2000) lanean oinarrituta, WordNet Domains ize-
neko domain ontology edo arlo-ontologia eratu da,8 non synsetak erdi-auto-
matikoki etiketatu diren arlo-marka batekin edo gehiagorekin. Arlo-marka 
horiek hierarkikoki antolatuta daude, eta synsetak arloaren arabera antolatu 

7 http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet 
8 http://wndomains.fbk.eu/
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dira: Transport, Sports, Medicine, Gastronomy9 eta antzekoetan. Esate ba-
terako, jokatu aditzak kirol-arloko adiera duenean (futbolean jokatu diogu-
nean, adibidez), synsetak free time arloaren marka darama; zuzen jokatu kon-
binazioko adiera duenean, berriz, synsetak psychology marka du. WNTERM 
proiekturako erabili dugun bertsioa 171 arlo-marka dituen hierarkia da.

1.2. Euskal WordNet

Euskal WordNet (Pociello et al 2008) Ixa taldeak garatutako ezagutza-
base lexiko-semantikoa da, WordNeten (Fellbaum 1998)10 eta horren ildotik 
sortutakoetan oinarritua (EuroWordNet eta MCR).

Euskal WordNet WordNeten gainean garatu da, Vossenen (1998) expand 
approacha jarraituz; hots, euskarako ordainak, WordNeteko hierarkiari ja-
rraituz, bertako synsetei zuzenean esleitu zaizkie. Bestalde, euskarako kon-
tzeptuak edo synset berriak ere gehitu dira: ikastola, txakolina, trikitia…

1. IRUDIA

Hatz hitzaren kontsulta Euskal WordNeten

9 Domeinuen izendapena ingelesez dago MCRn, wordnet guztietan domeinu-izen horiek era-
bili ahal izateko. Guk ere halaxe erabiliko ditugu artikuluan zehar.

10 http://wordnet.princeton.edu 
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1. irudian, Euskal WordNeten kontsulta-interfazearen irudia dugu. Bertan 
ikus daitekeenez, euskarazko wordneta, MCRren egiturari esker, beste hiz-
kuntzetako wordnetekin (katalana, galiziera, ingelesa, italiera eta gaztelania) 
lotua dago, eta beste edozein hizkuntzatako wordnet batera lotu daiteke auto-
matikoki, % 100eko fidagarritasunarekin.

Horrenbestez, Euskal WordNetek erabilera ugari izan ditu HP arloan 
eta aplikazio konkretuetan. Arlo zientifikoan, Ixa taldeak eta Elhuyarrek 
frogatu dute WordNet erabilgarria dela analisi semantikoan, hala nola adie-
ra-desanbiguazioan (Martínez 2005), rol semantikoen detekzioan (Zapi-
rain et al 2007), ikasketarako ariketen sorkuntza automatikoan (Aldabe 
2011), edo sentimendu-markak dituzten lexikoak sortzeko (San Vicente et 
al 2013).

Gaur egun, Euskal WordNetek 33.302 synset ditu, 50.841 adiera eta 
26.999 lema.

2. Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa (ZTH)

Elhuyarrek, bere hiztegigintza espezializatuko jardueran, hainbat balia-
bide terminologiko eratu ditu, horietatik nabarienetakoa Zientzia eta Tekno-
logiaren Hiztegi Entziklopedikoa.11 Egun, hiztegi honetan 50 jakintza-arlo-
tako 23.000 kontzeptu baino gehiago jasotzen dira. Hiztegi honen helburua 
da zientzia eta teknologiari buruzko erreferentzia-informazio fidagarri, landu 
eta eguneratua eskaintzea, modu zehatz, argi eta ulergarrian, eta erabiltzai-
le-multzo zabala gogoan izanik. Zientzia eta teknologiako arlo guztietako 
informazioa biltzen duen lehen euskarazko hiztegi entziklopedikoa da, eta 
200 adituk baino gehiagok parte hartu dute hiztegiko informazioa eta artiku-
luak osatzen.

Hiztegi honen datu-basean, kontzeptu bakoitza fitxa bat da, non kon-
tzeptu horren informazio guztia jasotzen den: terminoak (euskaraz, gazte-
laniaz, frantsesez eta gaztelaniaz), definizioa eta jakintza-arloa. Kontzeptu 
bat arlo batekin baino gehiagorekin egon daiteke lotua. 1. taulan eman di-
tugu ZTHn bereizitako arloak, eta bakoitzean den kontzeptu-kopurua. Hala 
ere, kontzeptuen artean ez dute erlazio semantikoen bidezko loturarik. Ho-
rregatik, ZTHren hurrengo urratsetako bat WNTERM ezagutza-base lexiko-
semantikoaren bidetik egingo da, datu-base terminologikoan kontzeptuen 
arteko erlazio hierarkiakoak adierazita egoteak aukera emango baitu hizte-
giaren edukiak egituratzeko, erlazionatzeko, eta, azken buruan, erabiltzai-
leari informazio aberatsagoa eskaintzeko.

11 http://zthiztegia.elhuyar.org/
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1. TAULA

ZTHko kontzeptu-kopurua arloka

Abeltzaintza 114
Aeronautika 314
Albaitaritza 28
Anatomia 698
Antropologia 61
Argazkigintza 196
Arkitektura 157
Armagintza 98
Arrantza 28
Astronomia 532
Astronautika 152
Automobilgintza 223
Biokimika 614
Biologia 816
Botanika 1.391
Ekologia 354
Elektronika 541
Elikagaigintza 78
Eraikuntza 342
Estatistika 168
Fisika 1.612
Fisiologia 214
Genetika 171
Geografia 128
Geologia 1.306

Ingurumena 119
Itsasoa 286
Kimika 1.726
Logika 54
Marrazkigintza 4
Matematika 949
Materialak 75
Meatzaritza 17
Medikuntza 2.409
Metalurgia 352
Meteorologia 417
Mikologia 133
Mikrobiologia 414
Mineralogia 434
Nekazaritza 307
Orokorra 193
Ozeanografia 136
Paleontologia 127
Psikiatria 78
Teknologia 1.025
Teknologia elektrikoa 561
Teknologia mekanikoa 315
Telekomunikazioak 537
Trenbidea 43
Zoologia 1.889
GUZTIRA 23.656

3. WNTERM garatzeko metodologia

Atal honetan, WNTERM garatzeko jarraitu ditugun pausoak deskriba-
tuko ditugu. Lehenik, bi baliabideak (MCR eta ZTH) alderatu ditugu, bi ba-
liabideetako terminoak eta arlo-markak kontuan hartuz. Gero, WNTERM 
ezagutza-basean sartu beharreko kontzeptuak eta terminoak nola aukeratu di-
tugun azalduko dugu.

3.1. Baliabideen arteko alderaketa

Aipatu dugun bezala, lehenengo egitekoa bi baliabideak (MCR eta ZTH) 
erkatzea izan da. Lan hau automatikoki egin da, eta emaitzak kualitatiboki 
aztertu dira. Terminoen grafia ez ezik, arloaren bat-etortzea ere hartu dugu 
kontuan. Horretarako, lehenik bi baliabideen arlo-marken mapaketa bat egin 
behar izan da.
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3.1.1. ARLO-MARKEN ESKUZKO MAPAKETA

MCRko eta ZTHko kontzeptuak sailkatzeko sistemak eta arlo-markak des-
berdinak dira. MCRn 171 arlo-marka daude hierarkikoki antolatuta (adibidez, 
cinema, radio, post, tv, telegraphy eta telephony, telecommunications arloaren 
azpiarloak dira). ZTHk 34 jakintza-arlo daude, eta ez dago az piar lo-markarik.

Bi baliabideen arteko bat-etortzea neurtzeko arloen informazioa nahi-
taezkoa denez, lehenik eskuz mapatu ditugu MCRko 171 arlo-markak 
ZTHko 34 markekin. ZTHtik 18 arlo lotu dira MCRko arlo bakarrarekin, 
eta 16 MCRko arlo batekin baino gehiagorekin (esaterako, ZTHko Teleko-
munikazioak MCRko cinema, radio, post, tv, telegraphy, telephonyrekin). 
MCRko arloei dagokienez, 64k ZTHko arlo bana dute, baina 20 ZTHko arlo 
bati baino gehiagori lotu zaizkio (hala nola, MCRko town planning, ZTHko 
Arkitektura eta Eraikuntza arloekin erlazionatu dena). MCRko 87 arlok ez 
dute baliokiderik izan mapatzean, espezifikotasun handiko arloak direlako 
(fencing, paranormal, numismatics), edo zientzia eta teknologiaren arlokoak 
ez direlako (religion, sport, gastronomy).

3.1.2. TERMINOEN ARTEKO ERKAKETA AUTOMATIKOA ETA KASUISTIKA

Ingelesezko terminoetan oinarritutako erkaketa automatiko bat egin dugu 
lehenik. Euskal WordNetekin alderatuta, ingeleseko wordnetak terminolo-

2. TAULA

Erkaketa automatikoan erabilitako kodeak

Kodea Deskribapena

1 - 0 Ingelesezko terminoa MCRn dago, eta ZTHn ez.

1 - 1 Ingelesezko terminoa MCRn eta ZTHn dago, arlo berean.

1 - 2 Ingelesezko terminoa MCRn eta ZTHn dago, baina ez arlo berean.

1 - 3 Ingelesezko terminoa MCRn dago, eta ZTHn ez. Baina MCRko termino honen si-
nonimo bat badago ZTHn, eta, gainera, arlo berekoa da.

1 - 4 Ingelesezko terminoa MCRn dago, eta ZTHn ez. Hala ere, MCRko termino honen 
sinonimo bat badago ZTHn, baina arlo ezberdinekoak dira.

0 - 1 Ingelesezko terminoa ZTHn dago, eta MCRn ez.

1 - 1 Ingelesezko terminoa ZTHn dago eta MCRn dago, arlo berean.

2 - 1 Ingelesezko terminoa WNen eta MCRn dago, baina ez arlo berean.

3 - 1 Ingelesezko terminoa ZTHn dago, eta MCRn ez. Baina ZTHko termino honen si-
nonimo bat badago MCRn, eta, gainera, arlo berekoa da.

4 - 1 Ingelesezko terminoa ZTHn dago, eta MCRn ez. Hala ere, ZTHko termino honen 
sinonimo bat badago MCRn, baina arlo ezberdinekoak dira.
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gia zientifiko-teknologiko handiagoa du. Euskal WordNet garatzean, hiztegi 
orokorra (eta ez zientifikoa) lantzea izan zen helburu nagusia. Hori dela eta, 
ingelesetik abiatzea erabaki genuen, bat-etortze handiagoa lortuko genuela-
koan.

Sistemak baliabide bateko ingelesezko termino bat bestean aurkitzen 
duenean, egiaztatzen du bietan arlo-marka bera duen (arlo-mapaketan oi-
narrituta betiere); iturburu-baliabideko terminoa helburu-baliabidean ez ba-
dago, egiaztatzen du haren sinonimoa, iturburu-baliabidean egonez gero, hel-
buruan dagoen. Horiek kontuan izanda, bi baliabideetako termino guztiak 
2. taulan ikusten ditugun kodeekin etiketatu dira.

3.1.3. ERKAKETAREN ONDORIO BATZUK

3. taulak erakusten ditu erkaketa automatikoaren emaitzak. 40.665 ka-
sutan, bi baliabideen arteko bat-etortzeren bat gertatu da (erkatze-kodeetan 
0 balioa ez dutenen batura).

3. TAULA

MCR eta ZTH baliabideen bat-etortzea termino-kopurutan

Kodea Terminoak

1-0 112.307
0-1  10.436
1-1   8.678
1-2   9.039
1-3   5.911
1-4   6.660
2-1   7.187
3-1   1.636
4-1   1.554

Bistakoa da MCRk ZTHn ez dauden termino ugari dituela (112.307 in-
gelesez), eta ZTHk dituen baina MCRn ez dauden termino-kopurua txikia-
goa dela (10.436 ingelesez). Datu hori ez da harritzekoa, ZTHn zientzia eta 
teknologiako arloko kontzeptuak bakarrik jasotzen direla kontuan izanda.

Kontuan izan beharrekoa da terminoen arteko mapaketa egiterakoan iriz-
pide zorrotz bat erabili dugula («bat-etortze hertsia» izendatu duguna); hau 
da, terminoak berdin idatzia eta arlo berean sailkatua behar du bi baliabidee-
tan. Haatik, maiz ingelesezko terminoen aldaerak topatu ditugu. Adibidez, 
ZTHn videotape, vanilla plant, goldfish eta desertization terminoak daude, 
eta MCRk, berriz, video tape, vanilla and gold-fish, edo desertification. Be-
raz, 3. taulako emaitza MCRren eta ZTHren arteko benetako bat-etortzearen 
lehen estimazio bat baino ez da.
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3. taulak ere erakusten digu bat etorritako termino gehienek arlo-marka 
desberdinak dituztela (1-2, 1-4, 2-1 eta 4-1 kodedunak); guztira, 24.440 dira. 
Termino horiek guztiak eskuz landu behar dira, gerta baitaiteke kontzeptu 
bera ez adieraztea. Esaterako, horn terminoa ingelesez automatikoki 2-1 gisa 
etiketatu da, hau da, terminoa MCRen eta ZTHn dago, baina arlo-marka des-
berdina da bietan. MCRen horn terminoa anatomy arloari dagokio, eta ZTHn 
zoology arloari, eta bi terminoek kontzeptu bera adierazten dute (‘zenbait 
animaliaren adar itxurako luzakina’). Bestalde, beste horn bat dago MCRen, 
transport arloa duena (‘autoak soinua egiteko duen gailua’), eta termino ho-
nek ez du zerikusirik ZTHko zoology arloko terminoarekin.

Hurrengo atalean, erkaketa automatikoaren 0-1 terminoen eskuzko orraz-
ketari buruz arituko gara.

3.2. Erkaketa automatikoren eskuzko orrazketa

WNTERM eratzeko, lehenik, 0-1 kasuak eskuz orraztu ditugu (MCRn ez 
dauden ZTHko terminoak). Orrazketaren helburua da kontzeptu berritzat di-
tugun 0-1 terminoei MCRko hiperonimo bana egokitzea, arlo-ontologiako 
kontzeptu-hierarkian kokatzeko. Hori egitean ikusi dugu erkaketa automati-
koak 0-1 gisa markatu dizkigun termino batzuk (% 5) ez direla benetan be-
rriak, dagoeneko MCRko kontzepturen batean badaudelako. Kasu horietan, 
MCRko terminoa:

— ZTHko terminoaren grafia-aldaera da (IDAZK).
— ZTHko terminoaren termino sinonimoa da (SIN).
Beraz, 0-1 terminoen lagin bat orraztu ondoren, 0-1 kasuen eskuzko 

orrazketaren helburua findu egin dugu: 0-1 terminoei hiperonimoa esleitu 
aurretik, ziurtatu behar izan dugu adierazten duten kontzeptua ez dagoela 
lehendik MCRn.

Ondorengo ataletan, erkaketa automatikoaren errore-kasuistika landuko 
dugu, eta arazo horiei nola egin diegun aurre azalduko.

3.2.1. ZTHKO TERMINOA MCRKO TERMINOAREN GRAFIA-ALDAERA DENEAN

Termino beraren aldaerak aurkitu ditugu bi baliabideetan, 4. taulan di-
tugu adibide batzuk.

Marratxoek (marvel of peru / marvel-of-peru), pluralaren erabilerak (ente-
roviruses / enterovirus), hitzen arteko hutsuneek (wild cat / wildcat), letra la-
rriaren erabilerak (Bing Bang / bing bang) eta antzeko alde tipografikoek eragin 
dute erkaketa automatikoak MCRko eta ZTHko terminoak desberdintzat jotzea.

Horrelakoei IDAZK marka gehitu diegu datu-basean, eta ZTHko termi-
noari MCRko zein synset dagokion zehaztu ere, WNTERMen sinonimo gisa 
ager daitezen. Guztira, horrelako 163 adibide landu ditugu.
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4. TAULA

MCR eta ZTH baliabidetan sinonimoak diren 
baina era desberdinean idatzita dauden terminoen adibideak

ZTH MCR

anesthesic anesthetic
wild cat wildcat
Bing Bang bing bang
chabacite chabazite
enteroviruses enterovirus
acrocephalia acrocephaly
marvel of peru marvel-of-peru
St. John’s wort St John’s wort

3.2.2. TERMINOAK MCRN SINONIMO BAT DUENEAN

Beste zenbaitetan, elkarren aldaera izan gabe ere sinonimoak diren ter-
minoak ageri dira bi baliabideetan. Erkaketa automatikoak MCRn ZTHko 
termino berbera aurkitu ez duenez, MCR aberasteko kontzeptu berri gisa 
proposatzen du termino hori. Kasu horiek automatikoki ezin atzemanezkoak 
dira, eta eskuz aurkitu eta ebaluatu behar izan ditugu.

5. TAULA

MCR eta ZTH baliabideetan kontzeptu 
bera adierazten duten terminoen adibideak

ZTH MCR

gas pipeline gas line
stomach pain stomachache
riparian wood riparian forest
spermatic duct ejaculatory duct
muscle gluteus gluteus
radioactive fallout radioactive dust
military aircraft military plane
IOP interoperability
rhinocerotid rhinoceros
worm gearing worm gear
biofuel biomass
achalasia cardiospasm
antitetanic tetanus antitoxin
paracetamol acetaminophen
neomenia new moon
antibacterial agent bacteriostat
phoenicopterid flamingo
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Horrek ez du adierazi nahi erkaketa automatikoak sinonimia tratatzen ez 
duenik. 3-1 eta 1-3 kodedun bat-etortze mota sinonimoen detekzioan oinarri-
tua dago, baina, horretarako, ZTHn dauden sinonimoetako batek 1-1 kodea 
izan behar du aurretik MCRrekiko konparazioan. Atal honetan aztergai ditu-
gun kasuak, berriz, sistema horren bidez atzeman ez diren sinonimia-kasuak 
dira (0-1 kodea dutenak); guztira, 357 dira eta SIN etiketaz markatu ditugu. 
5. taulan, horietako kasuak ditugu.

3.2.3. KATEGORIA

Erkaketa automatikoan erabilitako irizpideak ez du kategoria kontuan 
hartzen; hori dela eta, zenbaitetan kategorien arteko interferentziak gertatu 
dira.

6. TAULA

Erkaketa automatikoan gertatutako kategoria-arazoen adibideak

ZTH MCR proposamena MCR
termino egokia

cetacean cetacean (adjektiboa) cetacean (izena)
scarf scarf (izena) scarf (aditza)

Batzuetan, sistemak MCRko eta ZTHko terminoak parekatu arren (ikus 
6. taulako scarf), bi baliabideetako terminoek ez dute adiera bera, bata adi-
tza zelako (ZTHko aditzak ‘akoplatu’ adiera du) eta bestea izena (MCRkoa, 
‘bufanda’ adierarekin). Erkaketa automatikoa egitean sistemak kategoriari 
buruzko informazioa jaso balu, horrelako akatsak eragotziko ziren, baina 
ZTHn, beste hainbat baliabide terminologikotan bezala, kategoria ez dago 
zehaztuta.

Bestalde, errore gehienek izen-adjektibo nahastearekin zerikusia dute, 
adjektibo ugari izen gisa ere erabil baitaitezke (cetacean, geosynclinal, cree-
per, triacid). ZTHren definizioan oinarritu gara kontzeptu horien kategoria 
erabakitzeko. Hala ere, komeni da gai hau sakonago aztertzea, baita MCRn 
adjektiboak nola antolatzen diren ere; ez dugu baztertzen horrelako termi-
noak izen eta adjektibo gisa sortzea WNTERMen, eta MCRko erlazio se-
mantiko batekin lotzea (XPOS_EQ_near_synonymy).

3.2.1, 3.2.2 eta 3.2.3an azaldu ditugun erroreek erkaketa automatikoan era-
bilitako «bat-etortze hertsia» irizpidearekin harreman zuzena dutela kontuan 
izanik, 0-1 motakoak ez diren beste kodeak ere eskuz orraztea erabaki dugu 
(3-1 kasuak lehendabizi, eta dagoeneko hasiak gara 2-1 eta 4-1 kodedunekin), 
aurrerago egin ditzakegun erkaketa automatiko berriak hobetzeari begira.

Hurrengo ataletan, eskuzko orrazketaren ondoren WNTERM ezagutza-
basea bera sortzeko erabili dugun metodologia deskribatuko dugu.
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7. TAULA

MCR aberasten. MCRn ez dauden eta ZTHtik hartu ditugun terminoen kopurua, 
WNTERMeko arloen arabera antolatuta

Arloa Ingelesezko 
terminoak

Euskarazko 
terminoak Arloa Ingelesezko 

terminoak
Euskarazko 
terminoak

Abel. 30 56 Ingur. 114 92
Aeron. 184 162 Itsas. 104 113
Albait. 15 13 Kim. 754 732
Anat. 96 97 Log. 17 18
Antr. 34 31 Mar. 3 1
Arg. 13 10 Mat. 479 503
Arkit. 32 27 Mater. 32 41
Arm. 22 20 Meatz. 7 4
Arr. 9 9 Med. 511 477
Astron. 219 203 Metal. 168 143
Astronaut. 157 129 Meteorol. 228 222
Autom. 118 100 Mikol. 36 23
Biokim. 283 244 Mikrob. 251 246
Biol. 243 239 Miner. 223 224
Bot. 283 269 Nekaz. 159 116
Ekol. 213 216 Orok. 61 70
Elektron. 465 431 Ozean. 98 92
Elik. 35 39 Paleont. 77 80
Eraik. 110 115 Psikiatr. 23 19
Estat. 177 188 Teknol. 524 443
Fis. 829 870 Teknol.Elektr. 413 385
Fisiol. 48 54 Teknol. Mek. 192 167
Genet. 60 62 Telekom. 594 563
Geogr. 22 21 Tren. 10 11
Geol. 755 789 Zool. 507 648
Inform. 399 396 GUZTIRA 10.436 10.223

3.3. Kontzeptu-hautaketa

Urrats honetan, WNTERM osatuko duten kontzeptuak hautatu ditugu. 
Ingelesa hartu dugu abiapuntu gisa (Euskal WordNet ingelesezko wordneta-
ren azpimultzo bat delako, eta ZTHren euskarazko eta ingelesezko edukiak 
baliokideak direlako). Oinarri gisa MCRn dagoeneko dauden kontzeptuak 
hartu ditugu (synsetak), eta horiek guztiak zuzenenean WNTERMen kopiatu. 
ZTHko kontzeptu bat MCRen ez dagoenean, WNTERMen txertatu da, eta 
eskuz esleitu zaio MCRko hiperonimo bat.

Hala, eskuz mapatutako arlo-marka bat duten MCRko kontzeptu guztiak, 
ZTHn egon ala ez, WNTERMera kopiatu dira. Bestela esanda, 1-0, 1-1, 1-3 
eta 3-1 gisa etiketatu diren MCRko termino guztiak zuzenean txertatu ditugu 
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WNTERMen. 1-2 eta 1-4 gisa etiketatu diren terminoak oraingoz alde batera 
utzi dira, 3.1.3 atalean aipatu dugun bezala, termino horiek, MCRn eta ZTHn 
arlo-marka desberdinak dituztenez, aurretik eskuz orraztea komeni delako, 
kontzeptu bera adierazten dutela ziurtatzeko.

Lehenik, 0-1 gisa markatutako kontzeptuak orraztu ditugu, hau da, 
MCRn ez dauden baina ZTHn daudenak. Orrazketa honen helburuetako bat 
izan da ziurtatzea kontzeptu hori ez dagoela MCRn (ikus 3.2 ataleko adibi-
deak). 4. taulako terminoekin gertatu den bezala, egiaztatzen badugu termino 
horri dagokion kontzeptua MCRn badagoela (aldaera edo sinonimo batez 
adierazia), kontzeptua kopiatu egiten dugu WNTERMen. Aldiz, kontzep-
tua berria bada, WNTERMen kopiatu eta MCRko hiperonimo bat egokitzen 
zaio.

8. TAULA

WNTERMek gaur egun duen kontzeptu-kopurua mapaketa-kodeen arabera

Kodeak WNTERM
kontzeptuak Izenak Adjektioak Aditzak

1 - 0 30.984 26.653 3.054 1.009
1 - 1  6.197  5.810   248    70
1 - 3  3.453  3.219   126   110
3 - 1    901    878    22     1
0 - 1  8.688  8.286   363    13

GUZTIRA 50.223 44.846 3.813 1.203

8. taulak WNTERMen gehitu den kontzeptu-kopurua erakusten du. Kon-
tzeptu gehienak nominalak dira (44.846). Adjektiboak (3.813) eta aditzak 
(1.203) ere gehitu dira.

3.4. Termino-hautaketa

Hirugarren urratsa terminoei dagokie. Ingelesezko eta euskarazko 
terminoak automatikoki gehitu dira MCRtik eta ZTHtik WNTERMen 
dagokien kontzeptuetara. Aurreko urratsean WNTERMen egongo diren 
kontzeptuak hautatu ditugunez, kontzeptu horiek bi baliabideetan dituz-
ten terminoak bilatu eta WNTERNen kopiatu ditugu. 9. taulan eman di-
tugu MCRtik eta ZTHtik WNTERMen gehitu ditugun terminoen kopu-
ruak.
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9. TAULA

WNTERMek gaur egun dituen terminoen kopurua mapaketa-kodeen 
arabera antolatua

Kodea Ingelesezko 
terminoak

Euskarazko 
terminoak

1 - 0 112.307 22.702
0 - 1  11.676 11.142
1 - 1   6.871  8.618
1 - 3   5.911  4.430
3 - 1   1.134  1.620

GUZTIRA 137.899 48.512

3.5. Espezialitate-ontologiaren egitura hierarkikoa

Azkenik, hiperonimoen loturak erabili ditugu espezialitate-ontologiaren 
kontzeptuen hierarkia egituratzeko, hots, WordNeteko hiperonimo-egituran 
oinarritu gara espezialitate-ontologiako terminoak antolatzeko. MCRtik da-
tozen kontzeptuen hiperonimoak kopiatu ditugu WNTERMen. ZTHtik hartu 
diren kontzeptu berriei, aldiz, eskuz esleitu diegu MCRko hiperonimoa, eta

detrivore

Mediterranean_forest Mangrove_forest

threatened_species

protected_species

vulnerable_species

temperate_forest

rare_species

exotic_species
hemicrytophyte

anacroflora

chasmacphytc

psammophyte

chasmophytehyperpredator

granivore

macrofauna

microfauna

gonidium

ekiaphyte

cryophil

calcifuge

soprovore

grazer

phycobionthyperparasite

zooparasite

prototroph

decomposer

vegetation

living_entity

organism

predator

animal

object

alga

whole

plant

forest

fauna

entity

group

species

herbivore

protectist

parasite

collection

abstraction

microorganism

biological_group

physical_entity

2. IRUDIA

WNTERMeko azpihierarkia, Ekologia arloari dagokiona. 
ZTHtik txertatu diren kontzeptuak laukizuzen baten barruan, 

eta MCRko hiperonimoak borobil baten barruan
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horiek ere WNTERMera eraman ditugu, aurreko atalean aipatu dugun be-
zala. Informazio gutxi eskaintzen duten hiperonimoak egon daitezke hie-
rarkian; esate baterako, 2. irudiko macrofauna kontzeptuaren hiperonimoen 
artean, collection eta group hiperonimoak. Horrelako hiperonimo hutsalak 
automatikoki detektatu eta ezabatu daitezke Vossenek (2001) garatutako sis-
temarekin.

Gerora, espezialitate-adituek beharrezkoa iritziko baliote, hierarkia orraz-
teko eta hobetzeko aukera izango genuke.

Beraz, emaitza wordnet berri bat litzateke (zehazkiago, zientzia eta tek-
nologiako arloen ontologia), beste wordnetetara lotzeko aukera eskaintzen 
duena.

4. Ondorioak

WNTERM zientzia eta teknologiaren ontologia da, ingelesezko eta eus-
karazko wordnetetatik eta ZTHtik abiatuta garatu dena. WordNet eleaniztu-
nak errepresentatzeko MCRren arkitekturan oinarrituta dago. Artikulu ho-
netan, WNTERM garatzeko metodologia eta WNTERM bera azaldu ditugu. 
WNTERMen arlo bakoitzeko kontzeptuen arteko erlazio semantikoak eta ta-
xonomikoak ikusgai daude, eta kontzeptu horiek WordNet eta ZTHrekin lo-
tuak daude. Hala, WNTERMek:

— espezialitate-terminologia jasotzen du
— termino guztien artean erlazio semantikoak definitzen ditu
— euskarazko eta ingelesezko wordnetetara lotua dago
— beste edozein wordnetera lotzeko aukera eskaintzen du
— ZTHra lotua dago

Bestalde, bi baliabide hauek kontuan hartuta, proiektu honetan beste hel-
buru batzuk ere bete dira:

— Euskal WordNet terminologiarekin aberastu, eta aldi berean, espezia-
lizazio-arlo batzuetarantz hedatu dugu hiztegi terminologiko eta cor-
pus berezituak erabiliz. Horretarako metodologia finkatu eta gauzatu 
dugu.

— ZTH hierarkikoki antolatu dugu MCRko arkitekturaren arabera.
— Proiektuan erabiltzen diren baliabide guztiak (MCR, ZTH eta 

WNTERM) lotu ditugu.

Gerora begira, WNTERMek MCRetik jaso duen hierarkia berrantolatu 
nahi genuke, eta hierarkia terminologikoa diseinatu arloko adituen irizpideen 
arabera.
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Mendebalaren eta ekialdearen artean:
goi-nafarrera zaharraren azterketa diakronikorantz

Urtzi Reguero Ugarte
UPV/EHU

Laburpena
Lan honetan, laburki bada ere, 1750 aurreko goi-nafarrerazko testu zaha-
rretako hainbat ezaugarri, esklusiboak eta ez-esklusiboak, aztertuko di-
tugu bilakabideen kronologia ardatz hartuta. Lehen testuak agertzen has-
ten direnerako, goi-nafarrera dialekto beregaina bide da, baina, ikusiko 
dugunez, egun esklusibotzat ditugun hainbat ezaugarri, artean garatu gabe 
zeuden. Hori dela eta, ezaugarri ez-esklusiboen konbinazio esklusiboa kon-
tuan hartzea izan liteke euskalkia definitzeko modua.

0. Sarrera*

Ibon Sarasolaren gorazarre liburu honetan gure ekarpen xumea egin 
nahi dugu, eta horretarako goi-nafarrera arkaiko eta zaharra izango ditugu 
mintzagai, dialektologia diakronikoa ardatz harturik. Alegia, 1750 aurreko 
goi-nafarrerazko testuek1 erakusten dizkiguten ezaugarri zenbaitez arituko 

* Lan hau eskuartean dugun beste lan mardulago baten, hau da, doktorego tesiaren parte da. 
Hemen biltzen duguna hangoan esan nahi dugunaren aurrerapen / laburpen bat besterik ez da. 
Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) 2010/2011 ikasturtean lau urtetarako emandako Iker-
tzaileen prestakuntzarako laguntzari esker burutu ahal izan da (kodea: PIF10/2010/ PIF10017). 
Halaber, UFI11/14 erreferentziadun UPV/EHUko formazio eta ikerketa taldearen eta MINECOk 
finantzatutako «Monumenta Linguae Vasconum (IV): textos arcaicos vascos y euskera antiguo» 
(kodea: FFI2012-37696) proiektuaren baitan egina da gure lana.

Eskerrak eman behar dizkiet Ricardo Gómezi, Eneko Zuloagari eta Iñaki Caminori lan honen 
aurreko bertsioak irakurri, iruzkindu eta egindako ohar eta zuzenketengatik. Esan beharrik ez da 
dauden akats guztiak nire-nireak direla.

1 Lan honetarako baliatu ditugun 1750 aurreko testuen jatorrizko bertsioetara jo dugu, eta 
erdi prestatuak ditugun edizioetan oinarritu gara, salbu eta 1750eko eliz aginduaren Orrioko al-
dera (Satrustegi 1987) eta 1729ko sermoia (Ondarra 1981), oraindik ez baitugu originalik edo ho-
rien digitalizaziorik ikusteko abagunerik izan. 1750 ostekoetarako, aldiz, edizio ezagunak baliatu 
ditugu: Markotegiren sermoia (Knörr 1992), Joakin Lizarraga (Ondarrak paratu edizioak), Juan 
Martin Iberokoa (Ondarra 1996) eta Martinez de Morentin (Lecuona 1973); Mikelestorenaren 
adibideak ateratzeko Liburuklik atarian digitalizaturik dagoen alea erabili dugu: http://www.
 liburuklik.euskadi.net/handle/10771/8886.
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gara. Bi atal nagusi izango ditugu: batean goi-nafarrera arkaiko eta zaharrak 
dituen ezaugarri ez-esklusiboez arituko gara (§1), dialektoa kokatzen lagun-
duko digulakoan.2 Bestean goi-nafarrerak dituzkeen ezaugarri esklusiboez 
mintzatuko gara (§2); betiere, ezaugarriak ikuspuntu kronologiko3 eta dia-
kronikotik begiratuko ditugu.4 Amaieran (§3) hainbat ondorio aurkeztuko 
ditugu.

Bonapartek (1869 [1991]: 226) bere sailkapena egitean, hiru multzo-
tan bildu zituen euskalkiak: A multzoan bizkaiera sartu zuen (mendebaleko 
Gipuzkoako hizkerak barne), B multzoan lapurtera, gipuzkera eta ipar eta 
hegoaldeko goi-nafarrerak bildu zituen eta, azkenik, C multzoan zuberera 
(erronkariera barne) eta ekialdeko eta mendebaleko behe-nafarrerak (zarai-
tzuera eta aezkera barne) batu zituen.5 Hitz bitan: goi-nafarrera6 erdialdeko 
hizkeratzat zekusan printzeak.

XVI-XVIII. mendeetan mintzatu zen goi-nafarrera Bonaparte baino askoz 
lehenagokoa izan arren, erdiguneko dialektoa zen orduan ere; beraz, euskalki 
hau ikergaitzat hartzean berezitasun hori oso kontuan izan behar dugu; bai, ha-
laber, izate horrek sortzen dituen arazo bereziak, ertzetakoek ez dituztenak:

Bestetik, ezin atzendu da, hizkera hau geografikoki guztiz erdialdekoa 
dela eta erdialdeko hizkerak, usu eragin lektal anitzen menpe egoten direla; 
eremuotan neke izaten da dialektoak bereiztea: hizkuntza-ezaugarriak, na-
haska, gorde-ezkutuka edo jauzika bezala ageri zaizkigu, ez erarik koheren-
teenean bateraturik. Hizkuntza-ezaugarri batzuk hemen hasten dira, ezaugarri 
hauetarik batzuk horragoxe bukatzen, tartean beste berri batzuk sortzen zaiz-
kigu, besteren bat desagertzen zaigu: hizkuntza-ezaugarrien konbinazio ge-

2 «Dialekto bakar baten berrikuntza esklusiboak ez baldin badira, berrikuntza zenbaiten kon-
binazio esklusiboa da dialekto bat definitzeko erabil litekeen argudioa, orain arteko ikuspegian 
bederen» (Camino 2008: 218).

3 «Dialektologiaz dihardugunean kronologiaz jardun behar dugu baitezpada, hizkuntzaren 
historia eta dialektoen azterketa uztarturik baitaude. Alderdi kronologikoari dagokionez hizkun-
tza-ezaugarriak bereizteko ohiko sistemari heltzea gauza beharra du dialektologiak: zuzen eta 
bidezko da ezaugarriak berrikuntza / hautu / arkaismo banaketaren arabera aztertzea» (Camino 
2008: 209).

4 Lanaren tamaina murriztu beharrak lana bera asko mugatu du eta, ondorioz, goi-nafarrera-
ren historia ulertzeko garrantzitsuenak izan litezkeen ezaugarriak hautatu ditugu, gehiago egon li-
tezkeela badakigun arren.

5 Interesgarri dirudi Bonapartek bereizitako multzoek hizkuntza ezaugarrien justifikazio-
rik balute, azalpen diakroniko bat ematea eta balizko zuhaitz genealogiko bitarrean (ik. Camino 
2008; Lakarra 2011) multzo bakoitza non koka litekeen zehaztea: AB-C / A-BC. Alegia C mul-
tzoa izan zen lehenik bereizi zena AB-tik ala, aitzitik, A izan zen BC-tik bereizi zena? Ez bide du 
zentzurik proposatzeak bereizten lehena B izan zela eta AC-k multzo bat osatu zutela, iragazki 
geografikoa ez bailuke pasatuko; cf. orain Camino (2011) eta Lakarra (2011). Lapurtera eta goi-
nafarrera erkatzen dituen azterketa interesgarrirako, ik. Camino (2013).

6 Izatez, Bonapartek bi goi-nafarrera beregain bereizi zituen, iparraldekoa eta hegoaldekoa. 
Nolanahi ere, oraingo joerari jarraituz (ik. Camino 2003, 2004) dialekto bakartzat hartuko ditugu 
guk. 
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hiegi eta zinez konplexuak ageri dira gure begien aitzinean: eremuak elkar-
gainka jartzen zaizkigu (Camino 2004: xiv).

Euskal Herriaren erdigunean hitz egiten den dialektoa izanik, euskalki 
askorekin egin izan du edo egiten du muga: mendebalera Gipuzkoako eta 
Arabako euskarak ditu, iparraldean nafar-lapurtera eta ipar-ekialdean zarai-
tzuera eta erronkariera. Bestela esanda, zuberera eta bizkaiera dira zuzenean 
goi-nafarrerarekin muga egiten ez duten euskalkiak. Erromantzeen pisua ere 
(gaztelera, nafar erromantzea edo okzitaniera izan) nabarmena izan da Nafa-
rroako historian. Kokapen geografiko eta linguistiko horrek, ezbairik gabe, 
bere marka utzi du goi-nafarreran.

1.  Goi-nafarreraren berrikuntzak eta hautuak: ezaugarri ez-esklusiboak

Erdialdeko izate horrek eragin du, beharbada, XVI-XVIII. mendeetako goi-
nafarrerak ezaugarri esklusibo askorik eta ongi finkaturik ez izatea.7 Ezauga-
rri ez-esklusiboek nekez lagun dezakete dialekto bat definitzen, ez bada beste 
ezaugarriekin konbinazio esklusiboan (Camino 2009: 336). Hainbat ezauga-
rrik eta, bereziki, horien konbinazioak nolakotasun berezia ematen diote dia-
lektoari. Goi-nafarrera erdialdeko mintzoa izanik, interesgarri dateke ingu-
ruan dituen dialektoekin partekatzen dituen ezaugarriak aztertzea, bilakabide 
historikoa ezagut dezagun. Jarraian aurkezten ditugun ezaugarriak goi-na-
farrera zaharreko hizkera guztietan agertzen dira, hizkera horren izaeraren 
parte dira, ezbairik gabe; baina, ez dira esklusiboak: beste dialektoekin parte-
katzen dituen ezaugarriak dira. Nolanahi ere, zerrendatutako ezaugarriak goi-
nafarreraren dialektalizazioa ulertzeko lagungarri izan litezke.8

1.1. Mitxelenak (1961: 205) iradoki zuenez, hasperenaren galera Nafa-
rroan hasi zen eta bertatik hedatu bide zen Hego Euskal Herri guztira: «Es 
altamente probable que la pérdida comenzara por la Alta Navarra, en con-
tacto con el romance aragonés que no tenía h, y en la mayor parte de esa re-
gión era ya un hecho consumado en el siglo XI». Beste lan batean erakus-
ten ahalegindu garenez (cf. Reguero 2013), Erdi Aroko lekukotasunetan 
XIII. mendetik aurrera ez da hasperenik ageri. Nolanahi ere, berrikiago Julen 
Manterolak9 erakutsi du Nafarroako idatzietan agertzen diren XVII. mendeko 
testuetako <h> batzuek hasperena isla zezaketela; areago, Beriainen lanetako 

7 Egun goi-nafarrerak dituen ezaugarri esklusiboak, gainera, ez bide dira oso zaharrak, ge-
roago ikusiko dugunez.

8 Noski, emandakoez gain badira ezaugarri gehiago ere lan honen orrialde kopuruagatik kan-
poan utzi behar izan ditugunak. Besteak beste, -r(t)z- mantentzea edo -te pluralgilea izan litezke 
ezaugarri ez-esklusibo, baina dialektalizazioa ulertzeko baliagarriak.

9 Gutxi barru aurkeztu behar duen tesian dakar.
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<h> batzuk ere hasperentzat hartzen ditu. Ondorioz, goi-nafarrera arkaiko eta 
zaharrean hasperenaren aztarnak aurki litezke, baina galtze bidean (eta leku 
askotan galdurik) legoke ordurako hasperena. Beraz, hasperena ez izateak, 
edo emankortasuna galdurik izateak, goi-nafarrera arkaiko eta zaharra Ipa-
rraldeko dialektoetarik bereizteko balio lezake.10

1.2. Ekialde zabaleko hizkeren ezaugarri nabarmenetariko bat bizidu-
nekin postposizio sintagmak sortzeko erabiltzen duten forma da. Inoiz -gan 
atzizkia orokorra izan zen, mendebalean eta ekialdean lekukotzen baita as-
paldidanik. Goi-nafarrerari dagokionez, bi formak agertzen dira hasiera-ha-
sieratik; baita- daraman egitura bestea baino berriagoa izan arren, lehen le-
kukotasunetik bertatik lekukotzen da: erregue baytaric dator XV. mendeko 
gutun batean eta E[spiritu San]dua baytan XVI. mendeko katixima batean. 
Hala ere, mende berean oraindik forma orokorra ere lekukotzen da; adibide 
hauek ditugu, besteak beste: aur noble onengana Henrike Borboikoari egin-
dako koplan, ene anima Jayncoagana beldurrequi partituric Amenduxen 
bertsoan, Jayo çan Maria virgiñaganic Aresoko otoitz zaharretan.

XVII. mendean Beriainek bi aldaerak erabiltzen ditu era berean: bayta-
tic & baytan, guregana, berceanganic. Mende honen hasierakoa den Zannet-
toren kredoan, ordea, vaytan eta vaytatic formak agertzen dira. 1699an Eli-
zaldek idatzitako gutunean kasuaren adibide bakarra dugu, eta -ganic forma 
arkaikoa ageri da: zureganic.

XVIII. mendeko lehen erdiko sermoietan zein Elizalderen dotrinan baita- 
usu agertzen da, baina -gan erabiltzeko joera handia da: jangoycoaren baytan, 
gueuren baytan, baina virginarenganic, zuregana ditu, esaterako, Elizaldek.

Aztergai ditugun hiru mende hauetan joera bera ikusten da. Ekialde za-
baleko berrikuntza komuna garai guztietan lekukotzen da, menderik mende, 
maiz lekukotu ere. Baina -gan forma zaharra duten adibideak ere ugari dira.

Laburbilduz, lehen lekukotasunetik agertzen da, esaterako, bizidunen 
ablatiboaren baytaric; baina XVI, XVII eta are XVIII. mendean -ganic aldaera 
zaharra ere maiz lekukotzen da. 1750 aurretik aurkitu ez dugun adibidea bai-
ta-ren gainean eraikitako adlatiboa da; bizidunen adlatiboa dagoen kasu guz-
tietan -gana agertzen da. Geroxeagokoa den Lizarraga Elkanokoak (1983) 
ere baita- gisakoak nasaiki erabiltzen ditu, baina ez dugu baitara daraman 
adlatiborik aurkitu eta beti -gana erabiltzen du. Mendiburuk, aldiz, baditu 
gisa honetako adibideak, itzulcen baciña cere baitara esaterako; baina ez da-
rabil beti aldaera hau, -gana  ohikoagoa baita bere idatzietan.

10 Dena dela, ik. Lakarrak (2011: 173) berrikuntza negatiboez ari zela egin oharra: «Adibi-
dez, GN-k /h/a X. menderako galtzea berrikuntza dugu, bai, baina horregatik ez digu asko ba-
lio dialekto hori gainerakoetarik bereizteko; gorde edo galdu, aukerak %50ean baitziren; are 
gutxiago, h-gabeko aldameneko erromantzeen eraginez izan bada galera, Mitxelenak iradoki be-
zala». 
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1.3. Ezagun denez eta sinplifikazio bat eginez, *edun-en orainaldiko 
adizkiek duten erroaren arabera, euskararen eremua hirutan bana liteke: dot / 
det / dut. Bonapartek aski bide zuen dut gisakoak izatea euskara nafarra bes-
teetatik bereizteko.11

Hain zuzen ere, goi-nafarreraz idatzitako lehen testuetatik hasita, -u - 
errodun adizkiak agertzen dira: arçen duc, arçen dut (Uitzi, 1506), ossa-
suna dugu guztiyeq (izeba-iloben gutunak, XVII. mendea), us eguiñen duzu 
(Elizalderen gutuna, 1693). Hala ere, Berako olagizonaren gutunetan dezu 
aldaera agertzen da: yzanen badezu, baina nagusi -u- daraman aldaera da: 
erran dudana, bidalcen dut, boronte baduzu. Berako kasua Gipuzkoaren 
hurbiltasunak eragin lezake; alabaina, Gipuzkoatik gertu dagoen Goizue-
tako 1753ko sermoiak ez du -e- errodun aldaerarik; -u-dunak, aldiz, bai. 
Bestalde, Satrustegik argitaragabe utzi zituen Muruzabalgo sermoien artean 
«Nafarroako mendebalekoak» diratekeen sermoi sorta bat dago, XVIII. men-
dearen erdialdekoa direnak, eta hauetan -e-dunak eta -u-dunak agertzen dira. 
Nolanahi ere, interesgarri bezain beharrezko da oraindik argitaratu eta edi-
tatu ez diren sermoi hauek bere osotasunean aztertzea. 1606ko olerki sari-
tuetan beti -u-dun aldaerak agertzen dira. Baztandar Mikelestorenak 1749ko 
idatzian -e- errodun ugari ditu, baina -u-dunak dira nagusi; 1777an Marko-
tegi olloibartarrak ere dezu eta duzu erabiltzen ditu (Knörr 1992: 226).

1.4. N-N-N saileko adizkietako erro orokorra, euskalki guztietan inoiz 
ageri dena, -i(n)- bada ere, honen ondoan *eradun ere agertzen da goi-nafa-
rrera arkaikotik aurrera, gipuzkera zaharrean eta Iparraldeko euskalkietan be-
zala. Goi-nafarreraz XVI. mendeaz geroztik lekukotzen da aditz laguntzaile 
hori; esaterako, Beorburu (1536) eta Olatzagutiako (1578) ezkontza hitz-
emateetan derauçut dugu eta Gorritiko 1551ko afera batean eguyten deraut 
dago euskarazko esaldi batean. Beriainek adizki hau erabiltzen du, beti ere 
aldaera sinkopatua: drauan, draugu… Aldaera hauek ditugu, halaber, 1609ko 
Iruñeko lehiaketako euskarazko hiru olerki sarituetan: draue, drauco. Mende 
berean, urte batzuk geroxeago Berako olagizonak ere aditz laguntzaile hau 
zerabilen sinkoparik gabe: otoy egiten derauçut, erran nerauzun. XVIII. men-
dearen erdialdeko Goizuetako sermoian ere *eradun agertzen da: deraz-
quiola, cerazquizun, cerazquiola. 1750eko eliz aginduko Elbete eta Elizon-
doko aldaeretan derabeztegularic daukagu, eta erro bereko dirudien dabegu 
(< *derauegu).12 Ondoriozta liteke, beraz, Nafarroako ipar-hegotan erabil-
tzen zela *eradun, baina ez da sistematikoa, alboan -i(n)- agertzen baita le-
kukotasun ia guztietan.

11 «Ces cinq dialectes sont: 1. Le guipuscoan, caractérisé par det, dezu etc. 2. Le biscaïen 
par dot, dozu etc. 3. Le navarro-labourdin par dut, duzu, naiz etc. 4. Le bas-navarrais par niz, etc. 
—sans le traitement respecteux—. 5. Le navarro-souletin par le traitement respecteux» (Bona-
parte 1867: 7).

12 Causatuco daucutela (< *deraukutela) ere agertzen da testu berean.
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Caminok (2013: 106) adierazten duenez, Lapurdin derau- egiturak dip-
tongo eta guzti iraun zuen, eta Nafarroa Beherean derau- > darau- gertatu 
da. Caminok (ibid.) dioenez, Beorburun 1536an eta Olatzagutian 1548an de-
rauçut agertzen dira, baina «galduz eta soilduz joan ziren gero aldaerok». 
Nafarroan XVII. mendetik aurrera derau eta drau bi aldaerak agertzen dira, 
baina badirudi banaketa geografikorik izan lezaketela: sinkopadunak na-
gusiki Nafarroako erdi-hegoaldean agertzen dira, Beriainen idatzietan eta 
1609ko olerkietan adibidez; aldiz, Bortzirietako, Baztango eta Goizuetako 
lekukotasunetan Lapurdi aldeko aldaera berbera kausitzen dugu, sinkopatu 
gabea alegia.

1.5. Euskaraz geroaldia egiteko erabiltzen diren morfemen araberako 
sailkapena egingo bagenu, hiru eremu bereiziko genituzke: -go & -ko / -en & 
-ko / -en & -ren. Ezagun denez, lehena mendebal zabalean erabiltzen da 
(Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa); azken konbinazioa, bereziki, ekialdekoa da. 
Aldiz, erdialdeko zati handi batean (Lapurdi eta Nafarroa Garaian, batez ere) 
-en erabiltzen da, hasiera-hasieratik,   -n-z amaitu partizipioa duten aditzekin; 
besteak beste, emanen dugu 1674ko Berako olagizonaren gutunean, izanen 
tuc 1694ko Artaxoko auzi agiri batean, erranen 1729ko sermoian. Hala ere, 
esango dugu Elizalderen 1693ko gutunean, eguingo eta izango ditugu Muru-
zabalen agertutako 1751ko sermoi batean, baina juanen, izanen, inen daude 
testu berean. Bestalde, egungo hizkera nafar ugaritan -en duten geroaldiko 
formek aldaketa jasan eta izain, emain, esain eta gisakoak dituzte. Berrikun-
tza hori XVIII. mendearen bigarren erdialdetik gertatu dela dirudi, lehenagoko 
testuetan ez baita halakorik agertzen, dakigula behinik behin. Gerora, ordea, 
ugaritzen hasten dira forma horiek: essain erabiltzen du, adibidez, baztandar 
Mikelestorenak 1749n idatzitako dotrinan, eta Juan Martin Iberokoak joein, 
emein & emeiñ eta egoin ditu, baina baita egonen, joanen eta emanen ere 
(Ondarra 1996: 650). Alde horretatik, nabarmentzekoa bide da Satrustegik 
(1987: 70) argitaratu zuen XVIII. mende hasierako sermoi baten aldaera mo-
dernoago batean izanen → izain eta emanen → emein aldaketak egin zituela 
kopiagileak.13

Gainerako partizipioetan, sistematikoki -ko da goi-nafarrera zaharrean 
agertzen den morfema; salbuespen bitxi gisa Amenduxen olerkia aipa dai-
teke, bertan baturen ageri baita. Salaberrik (1996: 94) aipatzen duenez, Na-
farroako testu zaharretan ez da aurkitzen morfema hori, baina bi salbuespen 
ditugu: Amenduxena eta etorriren da XVIII. mende bukaerako Martinez de 
Morentin gesalaztarraren sermoi batean; hala ere, testu berean egorrico di-
tuela agertzen da.

13 Fray Felix Langarika izan liteke kopiatzailea, berak bildutakoen artean baitago. Egun Eus-
kaltzaindiaren esku dago Muruzabalgo beste hainbat sermoirekin. Bihoazkio eskerrak Satrustegi-
ren sendiari ikusteko eta ikerketan erabiltzeko baimena emateagatik. 
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1.6. Objektu zuzena genitibizatzea orokorra bide zen euskara zaha-
rrean (ik. Lakarra 1983: 58, 1996: 191), eta horren adibideak topa dai-
tezke mendebal zabaleko hizkeretan. Goi-nafarrera zaharrean ere ohikoa 
da egitura hori, baina absolutibodunak ere ez bide ziren arrotzak. Sanz-
berro etxalartarraren 1749ko dotrinan il cen gure salbaceco eta vicien eta 
ilen iuscacera datoz, baina culpatic gu ateraceco ere bada. Mende berean 
Elizaldek eta aurreko mendean Beriainek ere TOGEN egitura erabiltzen 
dute.

1.7. Hurrengo bi ezaugarriak14 ez dira goi-nafarrera osoan ageri, baina 
iparraldeko aldaera hegoaldekotik bereizteko balio dezakete. Azken hone-
tan, sistematikoki soziatiboan -requi aldaera erabiltzen da eta iraganeko -n 
galdu egiten da. Bi ezaugarriok ez dira esklusiboak, -requi Oihenartek eta 
Etxeparek ere baitute, esate baterako; eta iraganeko marka Bizkaiko men-
debaleko hizkera batzuetan ere galdu izan baita. Nolanahi ere, oso ezauga-
rri markatuak dira. Bereizketa hori zaharra bide da, lehen lekukotasunetatik 
agertzen baitira aipatu ezaugarriak: XVI. mendea n Amenduxek dagoeneko 
-requi erabiltzen du adibide guztietan. Bestalde, XVII. mendean, 1609ko 
olerki sarituetan iraganeko -n marka galdu izan da, guelditu çe, chipitu çe, 
baina eri çiran; eta soziatiboan urriquirequi eta damurequi agertzen dira 
adibide gisa. Mende horretakoa den Beriainen Meza enzuteco tratatuan -re-
qui da nagusi, bi kontradibide dituen arren, baina iraganean -n dago. Nola-
nahi ere, idazle jantzia izanik, zilegi da iraganeko    -n nahita gehitu izana au-
toreak.

2. Goi-nafarreraren ezaugarri esklusiboen kronologia baterako

Dialektoak etengabe aldatzen ari dira; eta gaur hizkera bat definitzeko 
balio lezaketen ezaugarriek ez digute nahitaez XVI, XVII edo XVIII. mendeeta-
koak definitzeko balio. Bestela esanda, gaur goi-nafarrerazko ezaugarri es-
klusibo batzuk ez dira lekukotzen 1750 aurretik, eta lekukotzen badira gutxi-
tan eta sistematikotasunik gabe lekukotzen dira; beraz, definitzen laguntzeko 
baliorik gutxi dute. Jarraian ikusiko ditugun ezaugarriak esklusiboak direla 
esan genezake, goi-nafarreraz usu agertzen dira eta egun bera definitzeko 
balio lezakete. Hala ere, ezaugarri hauen deskribapen diakronikoa egitea in-
teresgarri bide da aztergai dugun dialektoa nola garatu eta osatu zen ezagu-
tzeko.

14 Batera aurkezten baditugu ere, ez bide dute erlazio zuzenik, ez bada biak eremu geogra-
fiko berean bat egiten dutela eta azpieuskalki bat euskalki bereko beste batetik bereizteko balio 
dutela.
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2.1. Zuazok (1998) egindako sailkapenean goi-nafarreraren ezaugarri es-
klusibotzat hartu zuen instrumentalaren aldaera apikaria. Caminok (2009: 
348) ere gisa honetako ezaugarritzat hartzen du.15 Beste lan batean, ordea, 
Caminok (2004: 86-87) hauxe dio banaketa geografikoaz:

Instrumentaleko atzizkiko txistukaria apikaria da Nafarroako franko 
alderditan; Bidasoaldeko Bortzirietan, Malerrekan, Bertizaranan eta Baz-
tanen bizkarkaria erabiltzen da eta ertzetan baita Burundan eta Za raitzu-
Erronkarietan ere, nahiz Zaraitzun inoizka apikaria ere entzun daitekeen. 
Goiti-Areso-Leitza-Goizueta-Arano alderdian ere bizkarkaria erabiltzen 
da. Apikaria, berriz, Sakanan Larraungo hizkera batzuetan, Basaburuan, 
Imotzen eta Ultzaman ageri da. Horien peko alderdian txistukaria biz-
karkaria dugu hala Txulapaingo Nabatzen (EI), nola Ezkabarteko Maki-
rriaingo XIX. mendeko kristau ikasbidean. Hego-nafarrerari dagokionez, 
Beriain eta Elizalde idazleek apikaria zerabilten soilik; Gesalazko idazkie-
tan, apikariaz gainera bizkarkaria ere ageri da. Goñerrian, Oltza zendean, 
Olloibarren, Itzarbeibarren eta Eguesibarren ere apikaria zegoen. Artziba-
rren ere bai, baina EI-ko inkestetako erantzunetan bederen, bizkarkaria ez 
da ezezaguna; ekialdera, apikaria egiten da ia-ia beti Aezkoan. Esteriba-
rren eta Erroibarren ere nagusi da apikaria, bizkarkaria duten adibideak 
ugari diren arren.

Garai zaharrenetara joz gero, testuak ez ditugu aipatu eskualde guztie-
takoak, baina egoera berdintsua dela dirudi. Aski zaharra da ezaugarri ho-
nen lehen lekukotasuna; hain zuzen ere, dakigunez, XIII. mendean agertzen 
da lehen aldiz instrumentala eta honen aldaera apikaria lekukotzen da: gaiçes 
berme, ones berme (TAV 2.2.13). 1509ko Uitziko ezkontza hitz-ematean ere 
aldaera apikaria agertzen da: eta hon eta leyal nayçaquaçula dudanas eta du-
quedanas.16

Egun bezala, testu zaharretan ere ezaugarria ez da goi-nafarreraren 
eremu osoan agertzen. Iruñetik ipar-ekialdekoa dirudien 1729ko sermoian 
eta 1743ko garizumako sermoietan sistematikoa da aldaera apikaria. 1748ko 
garizumako sermoian apikaria da nagusi, baina salbuespen gisa becatuz 
ageri da. Urritzolakoa bide den bertsoan sistematikoki agertzen da aldaera 
apikaria. Aitzitik, Nafarroako ipar-mendebalean ez da aldaera apikaria eza-
gutzen; horren adibideak ditugu, esaterako, 1674-1676ko Berako olagizo-
naren gutunetan, 1751ko Goizuetako sermoian, Sanzberro etxalartarraren 
1749ko dotrinan eta 1750ko Elizondo eta Elbeteko eliz aginduetan. Ezka-
barteko Orrioko 1750eko eliz aginduan ere ez da inoiz apikaria ageri; bai, 
aldiz, bizkarkaria.

15 Egungo goi-nafarreran aldaera apikariak dukeen esklusibotasunaz gogoeta interesgarria 
dakar Zelaietak (2008: 188, 84. oin-oharra).

16 Beorburuko 1536ko ezkontza hitz-ematean çuçaz aldaera bizkarkaria agertzen da behin 
eta berriz.
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Gaur egun aldaera apikaria egon ez arren, Leitzako apezaren auziko ida-
tzian eta Aresoko otoitz zaharretan aldaera honen adibide bakanak ditugu: 
partes Leitzan eta gucis Areson; nolanahi ere den, ez da sistematikoa, ez ba-
tean ez bestean. Maiora Mendiak (2011) jasotzen duen Aresoko 1609ko auzi 
bateko agirian obeas, bates eta gueyaos agertzen dira.

2.2. XVIII. mendearen bigarren erditik aitzina, Nafarroa Garaian ugari dira 
adizki sinkopatuak. Joakin Lizarragaren (1802) laneko predikuetan eztuzte-
nei (< ‘ez dituztenei’) eta aipatzentú (< aipatzen ditu) ditugu, besteak beste. 
Bonapartek (1869) ere bere aditz taulan hegoaldeko goi-nafarrerazko adizki-
tzat hartu zituen, hala nola, tut, tuzu, tidazu, tiot eta tiguzu gisako pluraleko 
formak. Sinkopa hori nahiko zaharra dela dirudi, eta lehena erakusten Amen-
dux dugu: ycuste tut. Nolanahi ere, 1750 aurreko lekukotasunetan ez da maiz 
agertzen bilakabide hori. Agertzen diren gutxien artean hauek ditugu adibide: 
Berako olagizonaren gutuneko adibideak dira tuzu ‘dituzu’ eta tidazu ‘di-
tidazu’, 1729ko sermoian vear tucie ‘behar dituzue’ dugu eta 1750eko eliz 
aginduaren Orrioko aldaeran manatcen tugu, erran tugun, encargatcen tugu, 
bereisten tugu.

XVI. mendetik aurrera lekukotu arren, ez da XVIII. mendearen erdialdetik 
aurrera agertzen den maiztasunez agertzen; Beriainek esaterako ez du gisa 
horretako sinkoparik.

2.3. Besteak beste Zuazok (1998: 215) eta Caminok (2009: 348) goi-na-
farrerazko ezaugarri esklusibotzat hartu dute N-N-N saileko -zki- pluralgilea 
-it- morfemak ordezkatzea. XVIII. mende bukaerarako morfema pluralgile 
hori agertzen da, esate baterako Joakin Lizarraga Elkanokoaren kopletan: ez 
ditio nai eman. Aldaik (1999: 265-266) dioen bezala, Beriain eta Elizalde-
ren testuetan ez da -zki- → -it- bilakabidearen aztarnarik kausitzen; eta, oro 
har, goi-nafarrera arkaiko eta zaharretan ez da halakorik maiz ikusten. Di-
tuzkegun adibide bakarrenetarik, eta ziurrenik lehenak, Berako olagizona-
ren 1676ko gutunetan agertzen direnak dira: bidaldu ditidazunac eta emanen 
tidazu. 1750 arterainoko gainerako testu zaharrenetan ohiko -zki- atzizkia 
agertzen da, eta morfema hau dugu, halaber, Satrustegik argitaratutako 1756, 
1758 eta 1769ko Ororbiako sermoietan ere (1987: 92, 96 eta 104); Markote-
gik bere dotrinan -zki- erabili ohi du, baina dition bat ere badu. Bistan dago, 
beraz, -zki- → -it- berrikuntza, analogiaz-edo, XVII. mendean sortu zela, 
baina aldaketa ez zen erabat orokortu XVIII. mende bukaerara arte.

2.4. Caminok (2009: 348) ematen dituen nafarreraren ezaugarrien artean, 
esklusibotzat hartzen du «joan» aditzaren noaie, (g)oaie, doaie. XVI. men-
dean badirudi bazirela gisa honetako aldaerak: goaye arat agertzen da Bara-
soaingo 1593ko agiri batean. XVII. mendean Beriainek aldaera nafarrak da-
rabiltza: noaye & doaye. XVIII. mendearen lehen erdiko sermoietan ere gisa 
horretakoak ditugu.
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3. Ondorioak: kokapenerantz

Dialekto bat zenbat ezaugarrik definitzen duten erantzutea ezinezko den 
galdera da, ezaugarri guztiek ez baitute pisu bera. Arestian hainbat ezaugarri 
ikusi ditugu, eta ustez goi-nafarrera zahar eta arkaikoa definitzen lagun leza-
kete, gehiago ere badiren arren. Ikusitako ezaugarrietarik batzuk ez dira es-
klusiboak inguruko euskalkietan ere agertzen baitira; erdialdeko eta ez baz-
terreko dialektoa izanik, ezaugarri bereizgarri gutxi dago; beraz, Caminok 
(2009: 347) dioenaren ildotik, ezaugarrien konbinazio esklusiboa da goi-na-
farrera zaharra besteetarik bereizten duena. Eta esan beharrik ez dago goi-na-
farrera lekukotzen hasten denerako dialekto beregaina dela, bere ezaugarri 
esklusiboekin eta ez-esklusiboen konbinazio esklusiboarekin.

Bestalde, kontuan izan behar dugu 1750 aurreko testu kopurua oso mu-
gatua dela, bai kantitate aldetik bai testu mota aldetik. Nagusiki, erlijio tes-
tuak dira: sermoiak eta dotrinak. Horrek asko mugatzen du ezaugarri kopu-
rua, ezbairik gabe. Egia da 1750etik aurrera lekukotasun kopurua ugaritu 
egiten dela; ez, alabaina, testu moten kopurua, orduan ere sermoiak baitira 
nagusi. Nolanahi ere, XVIII. mendearen erdialdean aldaketa kualitatibo nabar-
mena dago, eta ez dirudi nahitaez Larramendik eta bere jarraitzaileek eragin-
dakoa denik. Ez dugu testu guztien alderaketa sistematiko eta zehatzik egin, 
baina lehen eta bigarren begi kolpean XVIII. bigarren erdiko testuek lehen er-
dikoek ez dituzten berrikuntza ugari dituzte. Besteak beste, goi-nafarrerazko 
hizkera batzuetan ohikoa den u_a > u_e eta i_a > i_e bilakabideak ez dira 
gertatu 1750 aurreko testuetan eta hau lagungarri izan liteke urte jakinik ga-
beko testuak datatzeko;17 ondoko urteetan, ordea, maiz agertzen da eta aski 
modu sistematikoan.

Gauza bera esan dezakegu datiboko -agi / -egi dela eta. Nafarroako he-
go-mendebalekoa bide den ezaugarri hau (cf. Camino 2004: 74) ez da 1750 
aurretik lekukotzen; aldiz, XVIII. mendeko 50eko hamarkadatik aurrera ugari 
ditugu adibideak: pluraleko baçuegui, fielegui eta singularreko Jesusegui, io-
regui eta eribetegui, baina behin tristeari, dakartza, besteak beste, Juan Mar-
tin Iberokoak 1755eko sermoian (Ondarra 1996). 1751koa den Muruzabalen 
agertutako sermoi batean ere amegui, lagunegui eta vezinoegui ditugu. Lehe-
nagoko testuetan, ordea, ez dugu halakorik aurkitu.

Ondorioz, badirudi goi-nafarreraren periodizazio bat egingo bagenu 
XVIII. mendeko erdialde horretan bi garai bereizteko arrazoi aski sendoak ba-
direla, eta ez bakarrik Larramendiren eragina iristen hasia zelako, Juan Mar-
tin Iberokoaren edo Mendibururen lanetan atzeman litekeenez, edo Mikeles-

17 Satrustegik (1987: 50) XVII. mende bukaerakotzat du Urritzolako olerkia, baina u_a > u_e 
sistematikoa duen testu bakarra litzateke eta, bestelako ezaugarriak kontuan izanda (grafia, kasu), 
Satrustegik esandakoa baino mende bete geroagokoa izan litekeela pentsatzeko arrazoirik ba-
dugu.
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torenaren kasuan bezala Larramendirekin zein Mendibururekin harremanak 
bazeudelako. Esan dugun bezala, hizkuntzako ezaugarrien artean bada aldea 
batetik bestera, eta hori aztertzeak, ziur, lagun lezake goi-nafarreraren histo-
riaren nondik norakoak ezagutzen. Bada, beraz, nondik heldu.

Hasieran, (§1) atalean aurkeztu ditugun ezaugarriak hedadura zabale-
koak dira; ondorioz, zaharrak direla pentsatzeko arrazoiak badaude. Gainera, 
ezaugarriok iparralderagoko eta ekialderagoko hizkerekin bat egiten dute na-
gusiki; beraz, badirudi antzina goi-nafarrerak batasun handiago zuela eremu 
honetako hizkerekin ezen ez mendebaleragokoekin. Hortaz, euskararen dia-
lektoen balizko zuhaitzeko banaketa bitarrean, zein kokagune izango luke 
goi-nafarrerak? Mendebaleragoko Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako mintzoe-
kin lihoake? Ala (ipar-) ekialderago dituen Zuberoa, Erronkari, Zaraitzu, La-
purdi edo Nafarroa Beherekoekin lihoake? Galdera anitz eta zail xamarrak 
dira erantzuten, bistan da; baina azterketa dialektologiko diakronikoek bidea 
argitzen lagun dezakete.
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Eliz atarian punttuka
Sentsibilitate poetikoak euskal literaturaren hastapenetan

Patxi Salaberri Muñoa
UPV/EHU

Laburpena
Inoiz fruitu idor samarrekoa bada ere, betidanik izan da jolas lirikoa 
Asaba Zaharren baratzean tentu handiz zaindu den landarea. Haren sus-
trai hezeak izan dira letrak eta generoak luzaroan elikatu dituzten horieta-
koak eta menturaz etorkizuneko literatur aletegiak ere ziurta ditzaketenak. 
Horregatik, on eta egoki izan daiteke noizik behin gutxienez zeharbegiratu 
bat egitea hari, landare guztien artean bera baita —hala-holako espiritu 
erromantiko batzuk baizik erakartzen ez duelako edo— ahulena eta erraz 
zimeltzekoa. Ondoko lerrootan, haren adartxoa baino ez diren behialako 
sentsibilitate poetikoak eta protagonistak izango ditugu ikusmiran, esan 
bezala, gure literaturaren lehen hari-muturrak mikorriza gisako hartan 
sendotu baitziren aurren-aurrenik. Erantsi beharrik ez da: poemak eta ber-
tsoak halabeharrezko aterpe, doi-doi egin ahalko zaio aurre punttuka ari-
tzeko tentazioari.

«C’est le Poëte Basque? Ah! L’on m’en a parlé,
Il nous divertira, c’est un écervelé,
Qui dit qu’il veut paroïstre & qu’enfin il se lasse
De voir que nos Autheurs president en Parnasse,
Et que les meilleurs sont des ignorans heureux
qui ne meritent pas, dit-il, qu’on parle d’eux»

R. Poisson, Le Poëte Basque (1668)

1. «Idazleetan, Bernart Etxepare da nik aurrez aurre ezagutu nahi nu-
keena» —bota zidan supituki lagun gipuzkoarrak Araban burututako nafar 
giroko afari baten erdian, inguruko jendeak Kontrapasa kantatzeari ekin zion 
unean. «Zeruan aingeru bilakaturik otoizten balego ere —erantsi zuen gero 
irribarre maltzur batekin—, huraxe baita guztien artean kitzikagarriena nire-
tzat».

Ondo baino hobeto ezagutzen du lagunak gure literatura, haren albeni-al-
bainuak zeharo baztertzeko erabakia aspaldi hartu zuen arren.
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Baina oraindik ez dut argi ustegabeko hitzen oldarra ala haren begi bel-
tzen distira izan ote zen segituan keinu irribarretsu batez baieztatzera eraman 
ninduena. Erakargarrienen artean azaltzen baitzait neuri ere sarasketarra, 
nahiz eta ez nukeen horretarako arrazoi berezirik asmatzen jakingo, arrunt-
arruntak baizik, Sautrelaren soinupean lagunak eta biok harilkatu genituenen 
ildokoak.

Objektiboki, letra idatzien aroa ireki zuen gurean, basa huts edo genuen 
hizkuntzari tornu egokia emanez.1 Eta xamurtasun ahaztezin batez ireki, bes-
talde. Baina ez hori bakarrik, paper inprimatuaren mundua ere ezagutarazi 
baitzion mintzaira hari; xume-xume ezagutarazi, gainera.

Eta alaitasun gaindiezin batez estreinatu zituen hegatsa eta tintontzia. Eta 
kalera, plazara, mundura, mundu guztira... bidali zuen zokoratutako hizkun-
tza madarikatu hau-hura; eta kulturara, eta dantzara, eta... bidali gintuen gu 
baskook ere.

Baina ez hori bakarrik, argi eta klar gogorarazi baitzigun geurea baino ez 
zela haren etorkizunaren ardura, eta alaitasunarena... Eta baskooi besterik ez 
zegozkigun ardura haietan euskaldun ikasiak eta letratuak ohi zirela axolaga-
beenak eta okerrenak ere erakutsi zigun.

Eta berrogeita hamar bat orrialde oparitu zizkigun hizkuntzarekin jo-
las gintezen eta, aldi berean, hizkuntzarekin jolasten ikas genezan. Eta min-
tzaira, gurea, geurea, balia genezan.

Eta abesteko gonbita ere egin zigun. Eta hausnartzeko eta solas egiteko 
gaiak papereratu zizkigun. Eta bizitza den bezala hartzeko plater konbinatua 
jarri zigun begien aurrean. Eta, bere burua adibidetzat jarriz, gizarte-bidega-
bekeriaren ondorioak ere erakutsi zizkigun lasaiki. Eta bat bera ere anatemi-
zatu gabe, maitasun eta amodioen oihana agertu zigun argiki.

Baina ez hori bakarrik. Zeren eta, hori guztia gutxi bailitzan, elizgizon 
izateko bokaziorik gabeko edozein poetak ere bereak nahi lituzkeen hamaika 
kopla —itxuraz— apal (a! «vulgares versificatores» madarikazioaren atzapar 
luzeak!) utzi zituen paperean zizelkaturik.

Adibiderako, lizardi-arestiarren kofradia mistokoen gogoko izan litekeen 
lerroalde ezaguna, Amorosen gaztiguyatik jasoa (1545, D-ifrentzua; 55-59 
bertso-lerroak):

Ychassoan hur gucia ceruyetan içarra
Oyhanetan içalori lur gucian velharra
Egunari yguzquia gau belçari ilhuna
Lehen faltaturen dira eci hura gugana
Balinetan eguiazqui gu bagaude hargana.

1 Veneziako enbaxadorea zen A. Navagerok 1528an Euskal Herrian barrena egindako bi-
daiaz jasotako oharretan adierazi bezala, Hegoaldeko euskaldunek (besteez ez du ezer eransten) 
euskara «non la scrivono; ma chi vuole scrivere, impara Castigliano, ed in quella lingua scrive» 
(1563: 1718, 395).
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Bost lerroko lauko bitxian enmarkaturik, bertso luze —paradoxikoki— 
biribilak, herri-errokoak, berdin jainkosa edo jaupalemeren bati zein —ho-
natx poetaren azken miraria!— geure mintzoari berari ere aplika lekizkio-
keenak...

2. Egia da Etxepareren bertso horien azken lerroa lelo bilakaturik ondu 
zezakeela Ziburun jaiotako Joanes Etxeberrik ere poema ederrik, eta ez, 
ezinbestean, hemengo amabirjinari edota hango jainko berdaderoari zuzen-
durik.

Poesiaren hegoak mozturik jaio omen zen, tamalez, itsas kaio hura, teo-
logo ziburutarra, sarasketarra bezalatsu, ez baitzen Parnasoko poesi ataria za-
paltzeko duin, geroxeago etorriko zen literatur kritikari mauletarraren abu-
ruz.2

Bertsogile-antzerik ere ez omen zuen erdietsi doktore saiatuak, ustezko 
bertsoak —hiru liburu mardulxkatan garatuak— arinki antolatu, oker mol-
datu eta behar bezalako neurkerarik, errimarik eta estilorik gabe taxutzen 
igaro baitzuen bizitza.

Generoa ulertzeko begi-orde bereziak, edonola ere, mauletar historialari 
handiak jantzita zekartzanak. Bi eredu kontrajarriren arteko talka ikusarazten 
zutenak.

Batek aristokrazia intelektualaren aurreko luzimendurako tekne kiribil-
dua omen zuen xede; zinezko artea, nonbait. Besteak, berriz, mintzaira ba-
teko gizatalde arrunta zuen ikusmiran,3 eta bi axola eta erdi zitzaion metro 
hoskidetuaren zuzena.

Ohaide desberdinekin alaitzen zen lehena; maitasun eternal bakarrera 
mugatu nahi zuen poztasuna bigarrenak. Gazte-azalkeriak zituen gai batak; 
gizakiaren salbazioa bezain auzi larriak besteak.

Inguruko hizkuntzetako poesia gorenarekin bat egin nahiak ekarri zuen, 
bada, lehen orduko kontrarreformista euskaltzaleen bazterreraztea urrezko 
letretatik. Talkaren ondorioz.

Parametro berrien arabera, Etxeberriren ereduaren bertsorik hoberenak 
ere ez ziren hitz lanotan idatzi zituen honako lerro hauetatik askoz haratago 
iritsi:

Berce natione Catholicac mintçatu direnaz gueroztic bere hitzcuntçaz, 
mintça gaiten gu ere gueureaz (1627: 1669, 188).

2 Hona, frantsesezko bertsiotik ekarriak, Oihenarten hitzak: «tamalgarria da espiritu honek 
hobetsi izana poesia eta ez prosa, non, zalantzarik gabe, arrakasta handia izan baitzezakeen […] 
Epai dezakegu, hortaz, benetako eliz-gizon baten gisara bere lagun hurkoaren probetxurako ga-
rrak bultzaturiko idazle bezala, ez handigurak eta bai batez ere karitateak eraginikoa» (1665: 
1967).

3 Esquer bada eta aithor/ Duçula berecia/ Ceren ohoratu duçun/ Herritarren mihia» idatzi 
zuen Klaberiak Etxeberriri eskainitako laudorioan (in 1636: 1665, z.g.; gurea da letra etzana).
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Kritikari mauletarraren sentsibilitateak ongiegi ulertu nahi izan ez zituen 
lerroak, bidenabar esateko.

Baina Poissonen poeta bizkaitarrak azpimarratu bezala, «Je suis Poëte, 
Monsieur, si vous le trouvez bon» (1668: 1687, 6. agerraldia, 208).

3. Agian horrexegatik jaso zuen ziburutarrak laudorio sutsurik maule-
tar donapaleutartu ez ziren inguruko euskaldun (euskal hegasdun, hobe) guz-
tien aldetik.4 Esanguratsuenak, ezbairik gabe, Estepan Hirigoiti adiskideak 
—nonbait kopla artistikoki gaitzesgarritan— ondu zizkionak (In Etxeberri 
1630: 1645, 9-10):

Nic behintçat aithortcen dut
Çure çordun garela,
Gure illhumbetic khentceco
Çucia çu çarela.

Çaharturic cihoana
Escara erortcera,
Etche berrian sarthuric
Berriz doa sortcera.

Erdaldunac ahal doazque,
Cein bere herritara,
Gogat eguinic, galduco
Eztutela Escara.

Aspaldion cegoena
Guztientçat azpico
Etcheberric altchaturic
Gorena da iarrico.

Escaldunac hel bequizquit
Haren ohoratcera,
Ceren Escara eman duen
Erdararen gañera.

Irakurle den heinean gaizki-pentsatua ere baden honako sinatzaile honek 
betidanik uste izan du —eta ez da, inondik ere, bakarra— laudorioa itzuli 
nahi izan ziola Etxeberri bihurriak Hirigoiti adiskideari, liburua kaleratzeko 
unean haren identifikazioa ezin modu umoretsuagoan eta, aldi berean, ha-
rrigarrian ezarri zuenean: «Doctor Medicus» erantsi aurretik, «Stephanus de 
Heriogiti» inprimatu baitzuen koplen azpiko sinaduran hizki handitan (Etxe-
berri 1630: 1645, 10; gurea da letra etzana).

4 Tartean Tristand Aphezte adiskidearenak, esaterako: «Çuri çordun çaitçu Escaldun/ Copla 
maitatçaillea». Eta lerro batzuk beherago: «Laudorio bada handi/ Duçula Escaldunez,/ Laphurta-
rrez, bizcaitarrez/ baita Nafar Iruñez» (in Etxeberri 1636: 1665, z.g.).
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Akatsa izan balitz, hori behintzat zuzendua zegokeen edizioan; baina itxura 
guztia du berariaz eginak direla bokal-aldaketa eta metatesia, eta ez zitzaiola 
burutik pasa zuzentzea, ezta testua kalera aurretik aukera izan zuenean ere.

Beren hizkuntzaren ahalmenean sinesten zuten poeta itsastarren bazka-
londoko jolasak, agidanez.

4. Lehor-lehorrekoa jaiotzez, itsasturuak ere ikusmiran izatera bulkatu 
zuen ofizioak Estebe Materre paristarra. Eta horrek erakarri zuen poesiaren 
besoetara, beste makina bat bezalaxe, obrarik gabeko isilpeko poeta bilaka-
tuz. «Car un Poëte Basque —Poissonen euskal poeta urduñarrak zioen be-
zala— est un Animal rare» (1668: 1687, 1. agerraldia, 197).

Euskal idazleen arteko desohorezko sailkapenetara iritsi gabe ere, konfe-
satu behar dut betidanik izan dudala aparteko jaidura Materrerenganako. Ez 
ideologikoa, bistan da.

Idazle zuzena eta argia eta euskararen erabiltzaile aparta izateaz gaine-
ra,5 umore-punttua ere antzeman (nahi?) izan diot nik harenari pasarte ba-
tean baino gehiagotan. Haietako bat da, aitortzea zilegi bazait, «Bekatuetaric 
apartatceco maiz consideratu behar diren pontuac» atal laburrari dagokiona 
(1623, 324).

Honela dio paremia moralizante batekin amaitzen den ikasbide honek, 
oihartzun poetiko frantziskotar-gandiagarrik ere ments ez duenak:

Cer naiz? Lur.
Non nago? Lurrean.
Nondic heldu naiz? Lurretic.
Norat noha? Lurrera.
Noiz harago naiz? Ezta segurançaric.
Nagoen beraz bethi prestic,
Segurançaric eztenaz gueroztic.6

Ez niokeen jolasari erreparatuko, ziur naiz, paradoxikoki —ironikoki?— 
«Marinelec nola eguin behar dituzten bere othoitçac itsasoan dabilçan dem-
boran» izeneko atal bereziaren aurre-aurrean —pare-parean, alegia, bata ez-
kerraldean; eskuinaldean, bestea— paratu izan ez balu gure lehen idazle 
euskaldun berriak «poema» gisara lerrokatuta irudikatu dudan hau. Eta are 
gehiago: horrekin batera, hain zuzen ere, ardurenik oinen azpian ezegonko-
rragoa den elementua ohi duten marinelen begien aitzinean lur hitza letra-
kera etzanez hain markatua utzi izan ez balu.

5 Badu, halaber, frantsesez argitaratutakorik ere; sormenaren arloan ausartena, L’Horloge 
Spirituel des âmes devotes, & religieuses consacrées au service de Dieu (Paris, Sylvestre, 1606) 
delakoa.

6 Gurea da hamaika lerroko testua zazpitan hautsita eman izanaren erantzukizun... erdia; 
beste erdia, agerikoa da, horrela irakurtzeko bidea iradoki zuenari bizkarreratu behar zaio.
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Irakurtzen dudan bakoitzean, inpresioa dut ur-gizonen irriñoa pizteko 
eratu zuela jolasa La Réoleko (ez bokalik nahasi, arren!) atezainak.7 Besteak 
beste, suposatzen dut.

5. Materrerekin gertatu bezala, zaila ohi da prosaren esparruko itzultzai-
leen artean poetarik aurkitzea, definizioz baitira, alorreko eskuarrek diotenez, 
kontzeptuok errotik kontrajarriak. Eta inoizka kriptopoesiaren kategorian ez-
kutaturik aritu arren, poesia agerriki ontzen duenari baino ez zaio poeta-esta-
tusa onesten, ez edonolako liburu mardulak idazten edo, are gutxiago, itzul-
tzen dituenari.

Eta Joanes Leizarraga azken moldatzaile horietakoa dugu.
Hortaz, ez-poeta peto bezala igaro da beskoiztarra Poesiaren Historiaren 

liburura.
Horregatik, horrek zekarkion madarikazioaz garaiz jabetu izan balitz, se-

guru da inolako konpromiso ideologikorik eskatzen ez zion neurtitzen bat ere 
utziko zigukeela Testamentu Berriko orrialde zorrozki itzulitakoetan tarteka-
turik. Akaso salmo penitentzialak berak bertso-lerroetaraturik. Oihenartek 
bere Arte poeta-kontsagratzailean aipa zezan, bederen.

Baina ez zen horrela gertatu.
Hori bai, kriptopoesiaren eskolan zaildutako ikasle aurreratuen gisara, ez 

du faltan ironia eta umore poetikoa islatzen dituen adibiderik ondu zituen le-
rro larrien artean.

Parentesien barnean dago ezkutaturik haietako bat, Albreteko Joanari pa-
ratutako eskaintzan. Izan ere, Testamentu Berriaren itzulpenari heltzeko or-
duko etsipen eta larrialdien erdian, gure Joanesek jakitunen laguntza izateko 
itxaropenari heldu zion salbamendu-ohol gisara: «ni baino sufficientagoric-
ere içanen cela obràn escu eduquiren luenic» (1571, [*vi] ifr.). Gertatuak 
ikusita, ironia poetikoaz baliatu zen segidan errealitatea nolakoa izan zen 
adierazteko eta itxaropen hura zertan gauzatu zen agertzeko: «nola eriden-
ere içan baita Bearnoco synodoaren ordenançaz lan eguina visitatu eta cone-
ritu behar içan denean» (1571, [*vi] ifr.). Puntu bat gora, errima bat behera, 
kintakoa ez zuen fraide batek ilunabarreko argia ezkutatzear zegoela egin ohi 
zuena zeukakeen orduan gogoan Leizarragak: «aita priorrak esan du lana bu-
katzen duzuenean, askaltzera joan gaitezela guztiok».

Beste adibide bat, berriz, olerkariek oso gogoko duten arazo batekin lo-
tua azaltzen da. Izatez, Betaniako Mariak afizioz edo zeukan «ofizio»arekin 
nahasketa teologikorik gerta ez zedin emandako irtenbideaz ari gara (Jn 11, 
2). Honako irudi liriko honekin moldatu zuen gure idazleak, frantsesezko ses 

7 Vinsonek jaso bezala (1891: 1984, 53), liburuaren lehen edizioa kaleratu zuen urtean 
(1617) «le P. Materre était […] gardien du couvent des Franciscains ou Cordeliers de la Réole 
(rue des Menuts)». 1623an, bigarren edizioaren argitaratze-urtean, Tolosako komentura igorri zu-
ten.
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cheveux biluziaren euskaratze hutsarekin bakarrik jolas anfibologikoetarako 
atea zabalik utz zezakeen pasarte poe[ro]tikoa:

Eta Maria haur cen Iauna unguentuz unctatu çuena, eta haren oinac bere 
adatseco biloez ichucatu cituena (1571, 184 vº; letrakera etzana ez da gu-
rea).

Bistan da: lirikan aritutako sentsibilitate baten hegatsetik baizik ezin isur 
zitekeen oparia.

6. Maiz kontrastatutako datua da beskoiztarraren izen-izanak besterene-
kin nahasteko arriskuarena.8

Lekuko bezain jasale, Joan Perez Lazarraga, besteak beste. Behin-
behinekoa, dena den, arabarrak mendea baizik ez zuen-eta partekatu beskoiz-
tarrarekin. Hori eta, esan bezala, oharkabeko nahasketak ahalbidetu ohi duen 
deituraren hurbiltasun fonetikoa.

Erdi Aroaren magalean eztiki bizi zitekeen zalduna izanik, erramu-bone-
taren deia nabaritu zuen supituki jauregiaren inguruan loreak eta virgoak ko-
lekzionatzen zebilen batean, ongi ohartu baitzen haize berriak iristen hasiak 
zirela lautada idorreraino.

Eta horrela, zaldun ehiztari saiatu hark kaieratxo bat betetzeari ekin zion 
bere burua hizkuntza eta kultura erromantzearen zurrunbiloak irentsia ikusi 
bezain azkar.

Balada bat hemen, inori xurgatutakoaren moldaketa bat hor, amodiozko 
zera bat han, euskararen kamuste-prozesu galopantearen talaia bilakatu zen 
gure poetaren obra. Eta besteren freskotasunaren egarria erakutsi arren, 
kantu monodikoak egiteari eskaini zion sen eta ahalegin oro; hartan espezia-
lizatu zen gure zalduna.

Ezkutuko poesiaren kuadrilateroan murgildurik, bada, paper zaharren za-
leei zor die Lazarragak literatur liburuetan agertzen hasi izanaren mirakulua. 
Orain, nonbait, filologia eta kritikaren abiadura gutxiko ebazpenaren zain 
dago Parnasorako trenean sartu ahal izateko.

Nolanahi ere, aitortu behar da beste aitoren seme zenbaitek baino zorte 
handiagoa izan zuela arabarrak eginkizun poetikoan. Zuberoako Zalgiz gi-
zagaixoak, esaterako, atsotitz-biltzaileen hilarri hotza jasan beharko bide du 
eternitate guztian, nahiz eta, aringarri gisa, izan omen zen poeta pribatua lau-
datzen duen hamalaurdun bat erantsirik eraman gainean.

8 Liburu larrietaraino iritsia da nahasteko egoskorkeria. Ez da, adibidez, despropositorik 
txikiena «ABC, Edo Christinoen instructionea othoitz eguiteco formarequin (Rochellan, Pie-
rre Hautin, 1571)» liburua «Lizárraga» [sic] delako bati bizkarreratzea eta, gero, sarrera osoa 
«Catecismos ortodoxos» azpiatalaren barnean agerraraztea, eta azkenik, hori gutxi bailitzan, 
«Cate cismos españoles del siglo XVI» izeneko atal ponpoilduan sailkaturik ematea (Resines 
1997, 195).
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7. Burutu nahi izan zuen obraren izaerak berak lagundurik, besterena 
baino askeago ibili zen letra-munduan Axularren hegatsa. Prosa kontrarre-
formistan jardun bazuen ere.

Nik dakidala, ikasle oharkaberen baten edo besteren kurtso-amaierako 
azterketan baino ez zaio aitortu urdazubiarrari poetaren estatusa.

Nolanahi ere, zinez berretsi behar da haren prosa soinudunak —are, mu-
sikaldua maiz asko—, haren jolas erritmikoek, jarraikako perpausen arteko 
paralelismo isosilabikoek, prosa lehorrenean ere homofonia distiratsuak tar-
tekatzeko zaletasunak eta beste hainbat ezaugarrik nabarmen erakusten du-
tela poesia ezezagun ez duen baten sentsibilitatea.

Eta inori arraro bezain estrainio egin balekioke ere, aitortu behar da Axu-
larren orrialdeek ez dutela ments parametro modernoetan poetiko gisakotzat 
edo irudikatu ohi den lerro lehorrik.

Hainbat adibide ekar liteke horren lekuko. Hemen bat besterik ez dugu 
oroitaraziko, ordea. Bibliatik jasotako pasarte batean datza, hain zuzen ere, 
deabru bezala ezagutzen dugun Luziferren izena lehen aldiz agertzen den 
hartan (Isaias 14, 12).

Honela dio profetaren testuak Estridongo Jeronimoren latinezko bertsioa-
ren arabera: «Quomodo cecidisti de caelo Lucifer qui mane oriebaris».

Arrazoi terrenalak ez dakizkigula (ohore gehiegi, agian, aingeru ohi ma-
darikatu batentzat?), «de caelo» delakoa moztu zien Axularrek latinezko ai-
puari eta euskarazko itzulpenari:

Nola errori [sic] cinen lucifer? Nola erori cinen, artiçarra, goicean goiz, 
oillaritean sortcen eta ilquitcen ohi cinena? Hain gora ceneundecina? (1643, 
140).

Errorea gorabehera, Axularren testuaren itzal faltarik ere ez duen Duvoi-
sinen itzulpen hertsia har daiteke konparaziorako (Bible, II. lib., 750):

Nola erori haiz zerutik, Luzifer, goizetan goizik ilkhitzen hintzena?

Baina ez du iruzkinik behar testuak, berez mintzo baita. Deabru gaizto 
bilakatua zen aingeruaren izenaren jatorrizko esanahi etimologiko-poetikoa-
rekin (hots, argiaren ekarle) jolasten du Axularrek goizeko izarraren aipa-
mena (artizarra) aposizio gisa tartekatzean eta oilaritearen irudi konnotatibo 
propioan kokatzean.

Axular ere poesiaren esparruan kukuka, nonbait; poesia serioaren espa-
rruan kukuka alegia,9 argi baitzeukan «escusatu behar dir[el]a eta guibelatu 
hitz alferrac, arinac […]» (1643, 396; gureak dira letra etzanak).

9 «Nigar hec, arrosac dira elhorrien artean. Egur heceac eguiten du gar, eta eguiten du nigar: 
sua datcheca, eta ura dario» ausartzen da idaztera beste toki batean ere (1643, 501).
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Baina meharra ere bazen, aldi berean, urdazubiar sinonimozalea, lar 
mehar-idorra oro har sormenezko literaturan aritzeko, eskusatu eta gibelatu 
beharrekotzat baitzituen «iocolariac, dostailluac, eta guztien gaiñetic de-
sonhestac, vanoac eta erguelac» diren hitzak ere (idem).

Eta are: Etxeparek ez bezala, estuegiak zituen zain-azalak funtsezko 
eginkizun poetikoan ezinbesteko diren une ludikoetarako ere:

Erraiten duçu: deçagun dembora iragan, gaitecin ioca, gaitecin dantça eta 
dosta. Eta etçaitçu gogoratcen bitartean dembora galtcen duçula (1643, 161).

Gure lehen poeta aitortuaren tesien arbuio zuzena, beraz:

[…] igorten darauritzut heuscarazco copbla batzu […] plazer harceco, 
solaz eguiteco, cantatzeco eta denbora igaraiteco […] (1545, A2).

Ez baitagokio, ez, jende larriari poeta gisa aritzeko jolasa; are gutxiago, 
larritasun hori poesia-lehiarako ezin egokiagoak diren maitasun-koaitak, se-
xu-hausteak eta alaitasunak bekatu bilakatzen dituen janzkera karsoilduaz 
belzturik kaleratzen bada.

Baina auskalo! Agian, gorago aipatu poeta urduñarraren bulkada bezala-
koa baizik ez zuen ments izan urdazubiarrak lirikan barna abiatzeko (Poisson 
1668, 4. agerraldia, 203):

GODENESCHE:
Je ne suis mal-heureux que faute de vertu.
Que ne suis-je Poëte?

LE POETE:
Et bien, que ne l’es-tu?

8. Prosaren sailik lehorrenetan aritua, gutxienik beste edonor —tartean, 
Leizarraga edo Axular bera— bezain olerkari agertzen da Joanes Haran-
buru ere sen literarioa datorkionean.

Materrerenetik «edoski» zuen batean, esaterako, etorri poetikoaren dis-
tirak berak lausotu zuen —gutxitxo, baina lausotu, edozein modutan ere— 
xurgatutakoaren jatorria.

Honela idatzia zuen Materrek bere Dotrina Christiana liburuaren biga-
rren edizio aberastuan:

Gero har ezazu ur benedikatua, erraiten duzula: Garbi nazazu, Jauna, 
zeure garaziaren uraz, eta eginen da ene arima elurra bezain zuri (1623, 
191-192).

Lirikara emanago nonbait —nahiz eta, adierazi bezala, ez zen genero 
hori predikarien gogokoena—, honelaxe ondu zuen hitz laua Haranburuk:
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Ur benedikatua hartzean: Garbi nazazu, o Jauna, zeure garaziaren ihin-
tzaz, eta elurra baino zuriago izanen naiz (1635, 278).

Ezbairik gabe baiezta daiteke uraren erredundantzia saihestera zetorren 
ihintzaren transmutazio hura izan zela Haranburuk prosa poetikoari egin zion 
ekarpenik larriena. Hori baino ez, edo, sentsibilitate maltzurren batek esango 
zukeen bezala, hori guztia.

Nolanahi ere den, ez da ahaztu behar poesiari, ez prosari, zor diola sara-
tarrak Literaturaren Historia nagusian hartu duen tokia.

Oihenarti esker, dena esateko. Edo hobeto adierazita, Oihenartek ziurtzat 
hartua zuen aieru huts bati esker.

Mauletarrak, izan ere, egiazki pentsatu zuen pertsona baten izen-deiturak 
buruan zeramatzan liburu baten barruan zegoen guztia pertsona horren he-
gatsetik sortua zela oso-osoan. Alegia, obran idatzitako guztiaren egilea dela 
azaleko kredituetan agertzen dena.

Eta ondorioz, Oihenartek baietz pentsatu zuen, Haranbururena berarena 
zela haren Debocino escuarraren barnean bertsotan kaleratu zen Zazpi Salmo 
penintzentzialak izeneko atalaren aitatasuna.

Eta horrela islatu zuen kontua bere zahartzaroko kumea zen Euskal Arte 
Poetiko hartan (1665). Islatu, goraipatu eta, hori gutxi bailitzan, obra urrie-
giko —eta, berak aitortu bezala, errima ez erregularregiko— autorea gainon-
tzeko garaikideen gaineko poetatzat laudatu.

9. Susmatzekoa da arin eta inozo jokatu zuela sentontasunean sartua ze-
goen mauletar historialariak harako hartan, berak liburuak eta idazkiak on-
tzean egiten zuena (izenpetu eta barruan zegoen guztiaren erantzule azaldu) 
ez baitzen beste autoreetan zertan gertatu; ezinbestean, bederen.

Baina zalantza gutxi dago, izan ere, Haranbururen Debocino escuarraren 
barnean bertsotan dagoen atal haren egiletzaz.

Haurdunaldiaren erritmoari lehenik, eta orobat aitaren gainerako seme-
alabei begiratzea besterik ez zegoen benetako sortzailearen aurpegia irudika-
tzen hasteko.

Zeren alaba poetiko hura erraz asko izan zitekeen beste guraso batek er-
naldua eta munduratua. Kristobal Harizmendi adiskideak, esaterako.

Taxuzko errimatan jarritako zazpi salmo haiek ez ziren lehen edizioan 
munduratu —jakina den bezala, argitalpen hura Haranbururena baitzen oso-
osorik—, 1642ko galduan10 edo handik aurreragokoetan baizik.11

10 Desagertu den arren, ziur da 1648koa baino lehenagokoa dela bigarren edizio hau, urte 
hartan hil baitzen liburuaren jasotzaile eta babesa zen Salbat Ihartze, eta Haranburuk moldatutako 
hitzaurre berrian bizirik dagoela adierazten du.

11 Edizioen auzian, Vinsonena dugu testigantza fidagarriena. Honako hauek dira, haren us-
tez, Haranbururen Eskuarrak izan zituen edizioak (desagertuak, parentesi artean): 1635, [c.1642], 
[c.1660], c.1690a eta c.1690b (ikus haren «Additions et corrections» ataleko zuzenketak [Vinson 
1898: 1984, 540-541]).
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Alabaren begitartea, tankera eta maina jentilak ikusita, ez da za lan tza-
izpi gehiegirik geratzen poema hura Harizmendik Haranbururen liburua goi-
tik behera berritzeko hartu zuen askatasun berberarekin ernatua eta erditua 
izan zela pentsatzeko.

Beraz, Oihenartek Haranbururi bizkarreratzen dionean errimak egokiro bu-
rutzeko trebetasuna, ez zuen besterik egin irakurri zuen «poema» luzea libu-
ruaren egileari berari egoztea baino. Halere, estiloak, errimak eta estrofa motak 
Harizmendiren jolasa erakusten dute, bete-betean. Eta horren froga bat besterik 
ez da Vinsonek aipatzen duen Te Deumaren erabateko «kointzidentzia».

Ezin jakin umegintza-bide berekoa ez ote zen gertatu, halaber, Haranbu-
ruk eskuarraren lehen edizioan prosazko tankeran eman zituen 6/7a molde 
harrigarriko laukoen (idatziz, 13a/13a ereduko distiko bezala edo identi-
fika daitezkeenak) eta bertsoen moldaketa berria ere. Harizmendik liburuari 
emandako orkoiaren bidez ezagutzen ditugun bertso berriztatu haiek 8/7a 
eredukotzat agertzen zaizkigu 1660(?)tik aurrera, garai berean moldatzaileak 
ondu eta kaleratu zuen Ama Viginaren hirur Officioac liburuan erabili orkoi 
eta neurkera berekoak.

10. Euskal letren baratzean ezagutzen diren salaketa-lerrorik poetikoe-
nak —baldin bertsotan jarririk egotea bera ez bada poetikotasunaren aurkako 
traiziorik doilorrena— eta ideologikoki zintzoenak Joan Klaberiaren eskuak 
idatziak dira.

Laukotan taxutuak, honela salatu zituen Klaberiak letratu erdaltzaleen or-
dezkaritzat zituen euskaldun unibertsalak (in Etxeberri 1636: 1665, z.g.):

Burlatcen naiz Garibaiez
Bai halaber Etchabez,
Cenac mintçatu baitire
Erdaraz Escaldunez.

Ecen cirenaz guerostic,
Escaldunac hec biac,
Escaraz behar cituzten
Eguin bere historiac.

Zehatzagoak agian bai (deiturak erakutsiz), baina Etxeparek hitz lauz 
egindako kritikaren esparruko parametroak, azken buruan:

Ceren bascoac baitira abil, animos eta gentil, eta hetan içan baita eta 
baita sciencia gucietan lettratu handiric, miraz nago iauna nola batere ezten 
assayatu bere lengoage propriaren favoretan heuscaraz cerbait obra eguitera 
eta scributan imeitera, ceren ladin publica mundu gucietara berce lengoagiac 
beçala hayn scribatzeco hon dela (1545, A2).

Baina trufaz gainera, Klaberiak eskainitako hartan inor gutxik ikusi nahi 
izan zuen —ez orduan, ez gero— zinezko proposamen trinkorik. Ez eta mo-
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rrontza linguistiko-kulturaletik ateratzekorik, edota hizkuntzaren erabilera 
eta normalkuntza ziurtatzeko balio zezakeenik, edo jakintza-arlo zenbai-
ten jorraketa bidera zezakeenik edo, zergatik ez, poesiaren garapenerako ere 
plantea zitekeen egitasmorik. Salaketa eta iseka, beraz; eta era berean hautu 
ideologiko kontziente eta esplizitua, Uriel Weinreichek language loyalty de-
ritzonaren ildokoa.

Baina hartan ere letratu handiak izan bide ziren itsuenak eta sentsibilitate 
kamutsenekoak.

11. Baldin ikusi nahi izan baleza, Arnaut Oihenartek ere aprobetxa ze-
zakeen bertso-lerro haietan zetzan proposamena. Baina albisteek diotenez, 
berandu jaio zen mauletarra letren mundura.

Eta horrek libratu zuen, orobat, Klaberiaren oldarrean deiturekin agertze-
tik.

Guztiarekin, eta beranduago etorri izanagatik ere, ez zituen Oihenartek 
irakurri nahi izan bere hizkuntz jokamoldea hankaz gora jar zezaketen ko-
pla bihurri haiek. Edo, beharbada ziurrago, irakurri edota entzun bazituen, 
gorretik egin zien zeharo, zahartzaroaren lasaia ozpin ziezaiokeen sabelmina 
saihestu ahal izateko.

Aski eta asko izan zuen aukeratutako jakintza-arloa zehatz-mehatz eta 
hizkuntza kultu(et)an jorratzearekin. Eta, aldi berean, despresurizatze-liber-
timendu modura edo, musen aterpean bertako mintzairan saiatzearekin. Hori 
bai, sentsibilitate aristokratikoa izanik, baxu eta lahartsu iritzi zion euskal 
profeten proposamenaren poesi inguruneko gehienari, eta ondorioz, bere ga-
raikide jasoen mailako izan zitezkeen jolas molde bertutetsuei heldu zien az-
kar baino azkarrago. Eta baita ordura arteko langa txatxarrak gainditu ere! 
Eskalimetroari esker izan bazen ere.

Nolanahi ere, inguruko gizatalde elebakardunaren premietatik12 urrunxko 
ziren berrikuntza haien funtsezko gakoa bilatzen hastekotan, Thorstein Ve-
blen soziologoak judutarrek mendebaldeko kulturan zuten eragina ulertzeko 
proposatu zuen eskemara jo liteke beharbada. Horrela balitz, haren arabera 
irakur genitzake mauletarraren —eta beste hainbaten— sentsibilitatea, joka-
moldea eta obra ere.

J.L. Borgesen lumatik isuriak dira hitzok:

[judutarrak] sobresalen en la cultura occidental, porque actúan dentro de 
esa cultura y al mismo tiempo no se sienten atados a ella por una devoción 

12 Erabakitzeko dago noraino ohartu ote zen Oihenart gaitzetsitako bertso-ereduak betetzen 
zuen gizarte-funtzio zehatzaz eta, garatutako mamia gorabehera, ahozkotasunaren kulturan mur-
gilduta zegoen gizataldearen beharrei ematen zien erantzunaz. Erabakitzeke, oro har, eskolatu 
gabeko ustezko literatur hartzaileen komunitate batean (kontatzen ere hala-hola zekikeena), zen-
bateraino joan zitekeen arte poetikoa enuntziatuak bideratu, kontrolatu eta oroitzeko oinarrizko 
baliabide poetiko-musikalak eskaintzetik haratago.
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especial; «por eso —dice [Veblen-ek]— a un judío siempre le será más fácil 
que a un occidental no judío innovar en la cultura occidental». (Borges 1989 
[1932], 272-273; gureak dira letra etzanak).

Atxikimendu ezagatik, beraz, eta besteren ustezko arinkerien aringarri 
gisara, ezin hobeto ondu zituen berak silaba eta erdiko errimak nahitaezko 
omen zituzten neurtitz haiek eta, horri aski ez iritzirik, molde matematiko 
perfektuetan ezarri zituen gero lerroalde guztiak.

Antze horrek jarri zuen gure historialaria Parnaso gaineko zutabe garaie-
naren goi-erpinean. Eta basa-sentsibilitatetik urruti aritzean eta aritzeagatik, 
euskal poeta gailentzat homologatzea erabaki zuten olerkari zapuztu omen 
diren literatur historiaren ehuleek.

Eta baita, agian, Borgesek erakutsi zuenaren ildotik abiatu zelako 
—avant la lettre izan bazen ere— mauletarra:

por eso repito que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro pa-
trimonio es el universo; ensayar todos los temas, y no podemos concretarnos 
a lo argentino (Borges, 1932:1989, 273-274).

«Ni a lo vasco, maestro» xuxurla lekioke orain apalki belarrian, inork ez 
baleki euskal jatorri lausoko argentinarra, 1976ko uztailean bere herrikideek 
berrehun urteko diktadura behar zutela zioen hura bera,13 zein aiher zitzaion 
euskal jende orori. Haren aitzineko —barka, otoi, oximoronaren ahulezia— 
jarraitzaile izan zen Oihenart neurtizgile betegina Ziburuko apaiz doktoreari 
eta hura bezalako bertsogile oiesei arlo poetikoan —arlo poetiko hutsean— 
zitzaienaren adinakoa, seguruenik.

2014ko buruilean, Aramaion
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Euskal hitz ibilienak

Pello Salaburu
UPV/EHU

Laburpena
Lan honetan biltzen da gaur egungo euskaran maizen ibiltzen ditugun hi-
tzen zerrenda. Lemaka multzokatu dira, testuetan duten agerraldien ara-
bera. Horretarako 205 milioi hitz biltzen dituen XXI. mendeko testuak 
aztertu dira: literatura, egunkariak, itzulpenak, eta abar. Azterketa siste-
matikoa egin da, eta lemak kategoriaka bilduak ematen dira, zenbateraino 
ibiltzen ditugun, hala sailkatuak. Anitzetan usteak ditugu gai honen gai-
nean eta, arrazoi garbirik gabe, hitz jakin batek bertze batek baino maiz-
tasun handiagoa duela pentsatzen dugu: orain aurkezten da azterketa sis-
tematiko bat arazo honetaz. Jakina, ibili dugun datu basea aski handi eta 
fidagarria izanik ere, ez dakigu euskara mintzatuan ibiltzen ditugun hitze-
kin antzeko zerrenda osatuko genukeen. Ez dugu inolako arrazoirik ikus-
ten, zernahi gisaz, arras diferentea izanen litzatekeela pentsatzeko.

0. Sarrera*1

Modan jarri ziren orain dela urte batzuk «oinarrizko testuak», «testu 
errazak», «testuak euskaldun berrientzat» eta holako lanak. Baziren testu 
batzuk, ustez, euskara errazean idatziak, edozeinek, ez horrenbertze jaki-
nik ere, ulertzeko moduan eskribituak. Testu haiek leitzen nituenean banuen 
beti sentsazio bat ezin baztertua: batetik, iduri zuen halako pareta zurrun ba-
tzuen barnean bildutako testuak zirela pasarte haiek eta, bertzetik, baziren 
han hainbertze hitz niri biziki arrotzak egiten zitzaizkidanak. «Jasangaitz ez 
banaitzaizu», «ile-apaintzaileak», «suhiltzaileak» eta holako gauzak ikusten 
nituen nik orrialde haietan. Sortzetik euskaraz egin badut ere, egia da zernahi 

* Emaitza hauetara ekarri gaituen ikerketak Europar Batasunaren ikerketarako, teknologia 
garatu eta erakusteko Zazpigarren Esparru Programaren laguntza jaso du 613465 diru-laguntza 
hitzarmenaren bitartez eta EHUko Euskara Institutuak (www.ei.ehu.es) egiten dituen lanetan oi-
narritu da. Lan horiek Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko Unibertsitate eta Ikerketa Sail-
buruordetzak, eta Hizkuntza Politikako Sailburuordetzak ematen dituzten laguntzei esker egiten 
dira. Halaber, EHUko Euskara errektoreordetzak eta Lagun Aro Fundazioak ere ematen dituzte 
laguntzak.
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gisaz ez nuela nik nire hizkeran haien ordezko hitz egokirik aurkitzen, «pelu-
kero», «bonbero» eta holakoak ez baziren. Beti galdetzen nion nire buruari, 
hala ere, hitz hau edo hura aukeratzean, non eta zertan oinarritzen zen idaz-
lea. Ez hitza aukeratzeko, idazle orok du eskubide osoa nahi dituen hitzak 
aukeratzeko, baizik baieztatzeko hala zela, hitz horrek «euskara erraza» ze-
lako hartan bazuela lekua, bitxi samarra baitzitzaidan ikustea euskaraz xar-
manki egiten zuen jendeak ez zituela batere ibiltzen.

Nik dakidala, ez da inoiz ere egin azterketa sistematikorik honen gai-
nean, hau da, ez da aztertu zein diren egunero gehien ibiltzen ditugun hi-
tzak, zein diren, euskaraz mintzatu nahi badugu, ezinbertzez ibili beharko 
genituzkeen lehentasunezko hitzak. Ez da batere kontu erraza. Ez da kontu 
erraza, informazio fidagarria beharko baikenuke hitz kategoriei buruz, eta hi-
tzak biltzen dituzten egiturak ere aztertu beharko baikenituzke. Bi kontu ho-
riek modu objektiboan aztertuko bagenitu, hau da, modu objetktiboan izaten 
bagenu hitz ibilienen eta hitz horiek besarkatzen dituzten egituren berri, or-
duan bai, orduan arrazoi eta argudio sendoak izanen genituzke errateko, oi-
narrizko testu bat eskribitzen badugu, hor ageri diren hitzak direla euskal-
dunak maizen ibiltzen dituenak. Informazio horrekin oinarrizko hiztegi bat 
egiten badugu, aise argudiobide handiago eta bortitzagoak izanen genituzke 
zinez hitz horiek direla oinarrizko hitzak pentsatzen hasteko. Eta ikusiko ge-
nuke, beharbada, erraztzat jo ditugun zenbait hitz eta egitura aski arrotzak di-
rela azkenean.

1. Hitzen kategoriak

Lehenbiziko arazoa hitzen kategorizazioarekin lotzen da. Nola sailka-
tzen dira hitzak euskaraz? Hemen kategorizazio lexikoez ari gara, jakina, ez 
kategoria funtzionalez.12Dakigun gisan, kategoria lexikoak sailkapen kutxak 
bezalakoak dira. Hola, etxe, hodei, andre, karrika edo irin bezalako hitzak 
izenak direla erraten dugu. Izenek badituzte propietate morfologiko eta sin-
taktiko batzuk bertze hitzek ez dituztenak. Gaur, etzi edo aurten bezalako hi-
zak adberbiotzat hartzen ditugu, eta ez dira izenen klasekoak. Hola, izenek, 
izenondoa (adjektibo ere deitua), har dezakete aldamenean: karrika polita. 
Baina aditzondoek (adberbio ere deituek) ez dute holakorik onartzen: *etzi 
polita. Bertze hitz mota batzuk aditzak dira: iraun, bota edo hartu, konpara-
zione. Eta baditugu ere izenondoak: handi, eder, edo beltz bezalakoak. Hi-
tzen kategoriak bereizteko argudiobideak ez ditugu hemen garatuko, horretaz 
zerbait erranen badut ere.

1 Arazo hau, berez, aise nahasiagoa da. Guk hemen hiztegi eta ohiko gramatiketan ibiltzen 
den sailkapena hartu dugu kontuan, baina gauzak ez dira hain gardenak. Kontu honetaz I. Bosque 
(2007) ikusten ahal da.
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Euskaraz gehien ibiltzen diren hitzen berri eman nahi baldin badugu, ko-
meni da hitzak kategoriaka sailkatzea, datuak pixka bat ordenaturik emateko. 
Ordea, batzuetan ez da batere erraza jakitea zein kutxatan sartu behar ditu-
gun euskal hitzak. Jo dezagun, adibidez, hurbil hitza. Hiztegietan kontsul-
tatuz gero, OEHn23adibidez, edo EEHan, ikusten dugu adberbioa dela, eta 
adjektiboa ere. Eta hori hala da: Miren hurbil bizi da (adb), Miren neska hur-
bila da (izond). Jakina, Miren, hurbil zaitez!, erraten badugu aditza da. Mu-
gak jartzea ez da izaten betere erraza batzuetan. Jo dezagun, konparazione, 
atsegin hitza: Jainkoaren atseginak eta plazerak gehienik ariman barrena 
dira, zioen Axularrek. Bistan da hor izena dela. Aldiz, mutil atsegina da hori 
diogunean izenondoa da. Eta batzuetan aditzak sortzeko erabili dugu: atsegin 
du mendira joatea edo atsegin hartu du jakin duenean. Holako zerbait ger-
tatzen da bertze hitz batzuekin ere: prest, gai, erraz, zail, trebe, eta abar. Be-
rez, hitz horiek izenak (gai), izenondoak (trebe, zail), aditzondoak (adberbio 
ere dietua) (prest) izan daitezke, baina izan edo egon erantsiz gero predikatu 
berriak sortzen dituzte, perpaus osagarriak eskatzen dituztenak: prest egon, 
zaila izan edo trebea izan, konparazione, aldaera guztiekin. Horregatik diot 
batzuetan zehaztasunak ematea ez dela hain erraza izaten. Eta hori aski ez 
denez, nahasteak bertze toki batzuetatik ere sortzen dira: kantari bezalako hi-
tza izena dela erranen genuke (ia beti, batzuetan izenondo bezala ageri bada 
ere), eta horren pareko diren singer, ingelesez, edo chanteur, frantsesez, ize-
nen artean sailkatzen dituzte hizkuntza horietako hiztegiek. Gauza bera ger-
tatzen da estudiante hitzarekin. Baina RAEk (2013) sarean duen hiztegian 
(http://www.rae.es/) cantor edo cantante adjektiboak direla erraten da. Ho-
rien pareko izan daitezkeen bertze anitzetan, ordea, ez du deusik zehazten: 
pintor, escultor, edo escritor, adibidez. Aditu, ordea, izenondotzat hartzen da 
OEHn, especialista ere izenondoa da RAErentzat, baina specialist ingelesez 
izentzat hartzen dute. Sarasola (2010) ere kontsulta daiteke.

2. Lana nola egin den

Lan hau egiteko EHUko Euskara Institutuak sarean duen Euskal Hiz-
tegiaren Maiztasun Egitura (EHME) izeneko aplikazioaz (http://www.ehu.
es/ehg/ehme/) baliatu naiz (Landa et al 2011). Testu masa handia dago hor, 
nahikoa hemen aipatzen dugun kontu honetaz zerbait funtsatua errateko. 
Oinarritu, Ereduzko Prosa Gaur-EPG (Sarasola et al 2009) izeneko corpu-
sean oinarritzen da, baina garbiketa bat egin da lehenik, datuak fidagarria-
goak izateko. Hola, aplikazio horrek 22.704.373 hitz aztertzen ditu. Badira 
hor 377.795 hitz desberdin eta, orotara, 53.310 lema. Hobeki konpreni-
tzeko: etxe, diot, etorri, apal, bihar, hura, zu, dakarkio edo herenegun hi-

2 Mitxelena & Sarasola (1987-2005) Orotariko Euskal Hiztegia.
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tzak dira, hitz desberdinak. Eta horiek anitzetan errepikatzen direnez, testu 
masa horretan ditugun hitz guztiak, banan-bana kontatuz, 22,7 M hitz bil-
tzen direla diogu. Errepikatu gabe kontatzen baditugu, 377.795 dira oro-
tarat. Eta hitz horiek 53.310 lematan (etxe, etxetik, etxeko, etxera, hitz de-
serdinak izanik, lema bakarra dute: etxe) biltzen dira. Lemak eta hitzak 
bereiztea gauza sinplea da batzuetan, baina bertze batzuetan ez da, ordea, 
hain gardena: ditut, zenigun, dezakegu edo niezaioke hitzak, ukan lemaren 
aldaerak direla erranen dugu (ez gara hemen *edun eta *ezan bereizketekin 
hasiko). Baina kontura gaitezen, hor ere, ditut hori laguntzailea izan daite-
keela (ekarri ditut), edo aditz nagusia: hogei urte ditut. Etorri lema aditza 
izan daiteke (berandu dator), edo izena ere (etorri handiko bertsolaria da). 
Ez hori bakarrik: aditza denean ere, ez du beti erabilera bakarra. Batzue-
tan bakarrik heldu da, goiko adibidean bezala, eta bertze batzuetan ongi, 
gaizki eta tankera horretako aditzondoak behar ditu ondoan, eta arruntean 
datiboa eskatzen du: ongi etorriko zaizue holako gauzak irakurtzen hastea. 
Edo aditzondo horiek gabe ere, betiere erranahiak aldatzen direla: ator hori 
ongi datorkizu.

Ibili dugun corpusa ez da txikia, ikusten denez, baina baditu bere mu-
gak, eta komeni da ongi zedarritzea hori ere: lema gehiegi dago, hasteko, 
eta lemen zerrenda laburtzea komeni da, garrantzi handiko lemak eta bi-
garren mailakoak bereizteko. Bestetik, erregistro jakin bateko hitzak dira 
guk aztertuak: batez ere literaturan (dela euskaraz zuzenean sortua, dela li-
teratura itzulia) eta prentsa artikuluetan oinarritzen baita gure corpusa. Ez 
dago hor ahozko daturik, adibidez. Baina hala izanik ere, badut uste corpus 
egokia den, material anitz baitago hor, eta gaur egungo hiztunek ibiltzen 
ditugun hitzak aski ongi bildurik baitaude hor: hiztunok aise lema gutiago 
behar ditugu eguneroko hizkeran, eta behar ditugun guztiak prentsak edo 
literaturak ibiltzen ez baditu ez dakit nik nolako prentsa edo literatura egi-
ten dugun.

Ondoko lerroetan euskaraz gehien ibiltzen ditugun hitzen zerrenda 
emanen dut, eta saiatuko naiz hitzak nolabaitere ordenatzen. Nolabaitere 
ordenatzen, diot, kategoria gurutzadura eta anbiguotasun horien argitzeak 
bertze lan mota bat eskatuko bailiguke: noiz jakin etorri, konparazione, 
aditza den edo izena den? Hitz horrek baditu corpusean 13.344 agerraldi, 
eta ez dago modu automatiko fidagarririk bi kategoria horien artean be-
reizteko. Badira moduak zeharkako bideak ibiltzeko: aukera daiteke etorri 
gehi izenondo bat (handi, konparazione), edo gehi izan aditza (etorri da), 
eta orduan mugatzen dugu hobeki lema. Baina informazio hori zeharka-
koa da betiere. Badira bertze izenondo batzuk izen horrekin ageri direnak 
(indartsu, adibidez), eta bakarka ikusi beharko genituzte holakoak, dene-
kin ezin baita (*etorri gogorra) ibili. Beraz, muga horiek guztiak kontuan 
hartu behar dira.

Zerrendak emateko nolabaiteko hurrenkera eginen dut. Hasiko naiz ka-
tegoriaz, itxuraz bederen, «garbiak» diren hitzekin: iduri luke etxe, andre, 
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gizon edo aulki, izen garbiak direla. Eta gidatu, pintatu eta atzendu aditzak 
direla. Eta polit, txiki eta gizen adjektiboak. Kategorizazio hauek begien bis-
takoak direla ematen du, baina ez dira anitzetan kontuak hain argiak. Atzendu 
aditza da, aditz bezala ibili dute idazleek, baina horren parekoa den ahaztu, 
ordea, izen gisa ere ageri da, eta ez bakarrik aditz bezala: bidegabekeria guz-
tien ahaztu osoa egin diete. Nork izanen luke zalantza txikiena urdin hitza-
ren izenondotasunaz? Zeruak urdin paregabea du alde horietan erraten ba-
dut, ordea, izena da. Bai frantsesak bai ingeleseak izenondo eta izen bezala 
sailkatzen dute hitz hau, baina RAEren sareko hiztegiak dio izendondoa dela 
edo, bestela, «izen gisa ibilitako izenondoa». Ikusten denez, bereizketa hauen 
guztien artean argia aurkitzea ez da batere erraza.

Bestetik, hitzak ordenatzean garbiketa gehiago egin behar dira. Corpu-
sean 377.795 hitz (desberdin) ditugula erran dugu. Baina hitz horietatik ba-
dira behin bakarrik ageri direnak, bost aldiz, hogei edo ehunka eta milaka al-
diz. Jakina: holako corpus handi batean hitz bat behin bakarrik ageri bada, 
pisu gutxi eta aski interes mugatua duen zerbaitez ari gara.

Gezurra ematen badu ere, badira 154.837 hitz behin bakarrik ageri dire-
nak. Kontuan izanik corpusean 377.795 hitz desberdin ditugula, hitz horien 
%41 egiten du horrek. Gainerako hitzak dira behin baino gehiagotan ageri 
direnak. Gehienez bi aldiz ageri diren hitzak (behin bakarrik aipatuak, edo bi 
aldiz, baina ez gehiago) 207.753 dira, %55ean jartzen gara. Gehienez 5 al-
diz ageri direnak 267.550 hitz dira, %71 hurbil. Ohart gaitezen datu hauekin, 
aski hitz gutxi ibiltzen ditugula praktikan gure artean mintzatzeko, edo litera-
tura eta prentsan idazteko, corpusak 22,7 M hitz dituenez, kopuru horretan ez 
baita deus hitz bat 5 aldiz ibiltzea, hitza euskara arruntean adierazgarria dela 
errateko gehiago ibili behar baikenuke. Hitzez ari gara, ez lemez: du eta dute, 
bi hitz dira, baina lema bakarra.

Segi dezagun kalkuluekin. Badakigu badirela hitz batzuk aski gutxi 
ibiltzen ditugunak, baina interesa dugu jakiteko zein diren benetan behin 
eta berriz ageri direnak: demagun jakin nahi dugula 100 aldiz edo gehiago 
errepikatzen diren hitzek corpuseko testuen ehuneko zenbat besarkatzen 
duten. Badira 18.278 hitz (hitzak dira, ez lemak) gutxienez 100 aldiz ageri 
direnak corpusean, hortik goiti betiere. Hitz horiek 20.129.577ko kopu-
rua osatzen dute denen artean, corpusaren % 88,66 hartzen dute. Konpa-
razioak argiago izateko: Euskaltzaindiaren hiztegi batuaren lehenbiziko 
edizioak (2000) 21.235 lema hartzen zituen. Bada, orain ari gara erraten 
gutienez 100 aldiz ageri diren hitzak kontuan hartzen baditugu 18.278ko 
hitz zerrenda ageri zaigula. Baina zerrenda horretan daude da, zuen, zen, 
du, izan, dira, dute, zuten, ziren, zituen, ditu, nuen, dugu, eta abar. Horien 
guztien azpian bi lema bakarrik daude, betiere: izan eta ukan (horiekin ba-
tera sartu ditugu *edin eta *ezan aditzen adizkiak). Eta ez ditugu sartu hor 
den, duen, zela, diren edo duten bezalakoak. Horiek ere gehien ibiltzen 
ditugun hitzak, betiere aipatu bi lemen azpikoak. Euskara Batuko hiztegi 
hartan ageri ziren 21.235 lemen parean, gure corpusean gehien ibilienen 
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artean 18.278 hitz ageri badira, orotaran aise lema gutxiago dago, ez da 
erran beharrik.

3. Hitz ibilienak

Lehenbiziko 20 hitz ibilienak honako hauek dira (parentesian age-
rraldiak): eta (987.639), ez (442.503), da (285.225), zuen (256.273), ere 
(224.801), bat (215931), zen (193.496), du (177.861), egin (171.844), izan 
(170.178), baina (133.067), bere (107.416), dira (103.067), dute (89.509), 
behar (88.755) beste (79.872), hori (79.623), esan (78.585), zuten (76.821), 
edo (74.369). Hitz horien agerraldien kopurua 4.036.835 da, corpus osoaren 
%17,78.

Hitz horiek dira gure corpusean maizen ageri direnak. Ikusi, gainera, zer 
desberdintasunak dauden: zerrendako lehenbiziko hitza hogeigarrena baino 
hamahiru aldiz gehiago ibiltzen dugu. Hogei hitz horietan 14 lema daude: 
eta, ez, izan, ukan, ere, bat, egin, baina, bere, behar, beste, hori, esan eta 
edo. Jakina: zuen hori ukan aditza izan daiteke (nagusia edo laguntzailea, 
*edun) edo zuek izenordainaren genitiboa. Eta aditz beregaina izan daiteke 
(goizean ikusi zuen), edo mendekoa (ikusi zuen neska gaztea zen). Eta bere 
ez da lema berez, baizik hura izanordain indartuaren genitiboa. Baina euskal 
hiztegietan lema bezala ageri da, ez gara bereizketa horietan geldituko, ez 
dute garrantzirik hemen.

Hitz bat adierazgarria dela errateko, zenbat aldiz agertu behar luke cor-
pusean? Zaila da horri erantzutea, baina ikus dezagun zer gertatzen den 
1.000 aldiz baino gehiago errepikatzen diren hitzekin. Denetara 2.831 dira 
(lemak aise gutiago, jakina), eta hitz horiekin 15.672.870 hitzeko testu masa 
osatzen dugu. Bertze hitz batzuetan paratzeko: hitz horiek (hitzek, ez lemek) 
corpusaren %69,03 hartzen dute. Ikus dezagun zein diren hitz horiek. Aha-
leginduko gara sailkaturik ematen, kategoriak bereiztea batzuetan erraza ez 
bada ere. Zernahi gisaz, kalkuluak, ondoko lerroetan, mailaka eginen ditugu, 
askoz ere gehiagotan ageri diren hitzetatik hasirik.

3.1. 20.000 aldiz baino gehiago ageri diren hitzak

115 hitz errepikatzen dira corpusean 20.000 aldiz baino gehiago. Dene-
tara 66 lema. Zenbait kasutan eztabaidagarria izan daiteke kategorien sail-
kapen hori: arte, konparazione, izenen artean sartu dugu, baina postposizioa 
izan daiteke; bada eta dena ere sail bat baino gehiagokoak izan daitezke, 
guk aditzetan sartu baditugu ere; zuen genitiboa izan daiteke, edo aditza, eta 
guk aditzetan sailkatu dugu; berriz hitza, berez, adberbio gisa sailkatu dugu, 
baina berri lemaren azpian ere sartzen ahal zen (gure ustez, adberbializatua 
da guztiz); bere, neurri batean, bera lemaren genitibotzat har daiteke, baina 
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bereiz jarri dugu; batzuk, nahi izanez gero, bat lemaren pluraltzat har dai-
teke, baina nahiago izan dugu bereiz paratu; beste izenordainetan sartu dugu, 
EGLUk egiten duen gisan, eta abar. Holako batzuk gehiago badira. Bertzetik, 
euskal hitza izenen artean sartu dugu, izen elkarketetan euskara hitzaren al-
daera delakoan. Erran dezagun, azkenekoz, ‘lokailuak’ deitu dugula atal bat, 
EGLUk erraten duena segituz, baina lokailuen kontu hori gramatika horre-
tan aipatzen dena baino zabalagoa da: ‘alabaina’ bezalako hitz bat lokailua 
da. Baina, testuinguruaren arabera, hasteko edo laburbilduz, konparazione, 
birformulatzaile gisan ere erabiltzen ahal ditugu, eta hala sailkatzen dituzte 
hauen parekoak beste hizkuntza batzuetako gramatikek. Lokailuak, hortaz, 
oso zentzu zabalean hartzen ditugu hemen, lokailu horiek EGLUn aztertu ez 
badira ere. Denak diskurtso markatzaileak dira. Ohar hauek ondoko kuadro 
guztietan egin behar genituzke, baina hemen bakarrik paratuko ditugu. Be-
raz, honekin erran nahi dut hemen, oro har, egin dudan lemen kategorizazio 
sailkapena eztabaidagarria dela.

Beraz, corpusean 20.000 aldiz baino maizago ageri diren lemak hola sail-
katu ditugu:

1. TAULA

I. Hitzen agerraldiak: 20.000-987.639
Hitz kopurua: 7.159.835

Corpusaren %31,54

Kategoriak Atal honetako lemak: 65 Lemak denetara: 65

Adberbioak 16 atzo, berriz, beti, bezala, etzi, gaur, gehiago, gero, hain, hala, lehen, 
ondoren, orain, ordea, orduan, oso

Aditzak 11 ari, egin, egon, eman, esan, hartu, hasi, ikusi, izan, joan, ukan

Erakusleak 5 bera, bere, hau, hori, hura

Galdetzaileak 2 zer, nola

Izenak 11 alde, arte, behar, bizi, egun, euskal, gauza, hitz, lan, nahi, urte

Izenondoak 1 berri,

Izenordainak 2 beste, gu, ni

Juntagailuak 3 baina, eta, edo

Lokailuak 1 ere

Ordinalak 1  azken

Postposizioak 1 gabe

Partikulak 5 ahal, bai, baino, ez, ezin

Zenbatzaileak 6 asko, bat, batzuk, bi, guztiak, hiru
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3.2. 10.000-19.999 tarteko agerraldiak dituzten hitzak

Hemen ere ez dira hitz gehiegi: 132 bakarrik. Denetara 102 lema, baina 
16 lehendik errepikatzen direnez, corpusaren % 39,42a 151 lemak osatzen 
dute (65+102-16).

2. TAULA

II. Hitzen agerraldiak: 10.000-19.999
Hitz kopurua: 1.789.223

Corpusaren %7,88

10.000-987.639
Hitz kopurua: 8.949.058

Corpusaren %39,42

Kategoriak Atal honetako lemak: 102 Lemak denetara: 151

Adberbioak 20 arabera, arren, aurka, begira, behin, berriro, bertan, besterik, bezain, 
hala, han, hemen, hor, horrela, inoiz, kontra, non, ondo, ongi, orain

Aditzak
31 adierazi, agertu, atera, azaldu, bete, egin, egon, entzun, erabaki, 

erran, esan, eskatu, etorri, galdu, geratu, gertatu, hartu, heldu, hil, 
ikusi, irabazi, izan, jakin, jarri, jaso, jo, jokatu, lortu, sartu, sortu, 
ukan

Erakusleak 4 bera, hau, hori, hura

Galdetzaileak 2 zein, zergatik

Izenak
24 aita, argi, arte, atsegin, aukera, aurre, behar, bide, bitarte, buru, den-

bora, egia, egoera, esku, etxe, gain, gisa, gizon, herri, inguru, lagun, 
lan, partida, talde

Izenondoak 4 bakar, guzti, handi, on,

Izenordainak 4 ezer, ni, zerbait, zu, 

Juntagailuak 2 baizik, nahiz

Lokailuak 1 aldiz 

Ordinalak 1 bigarren

Postposizioak

Partikulak 4 al, ia, omen, ote

Zenbatzaileak 5 bat, bost, hainbat, lau, zenbait
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3.3. 5.000-9.999 tarteko agerraldiak dituzten hitzak

Multzo honetan 308 hitz daude, eta 2.102.620 hitzeko testu masa hartzen 
dute. Hemen 220 lema daude, baina horietarik 48 lehengoak direnez, corpu-
saren %48,68a (ia-ia erdia) 323 lemak osatzen dute (151 + 220-48).

3. TAULA

III. Hitzen agerraldiak: 5.000-9.999
Hitz kopurua: 2.102.620

Corpusaren % 9,26

5.000-987.639
Hitz kop: 11.051.678
Corpusaren % 48,68

Kategoriak Atal honetako lemak: 220 Lemak denetara: 323

Adberbioak
22 agian, are, aski, askotan, aurka, batere, benetan, berehala, bereziki, 

beti, bihar, erabat, guztiz, han, horretarako, kontra, laster, lehen, noski, 
ostean, prest, sekula, 

Aditzak

61 abiatu, agertu, agindu, aipatu, aldatu, aritu, atera, aurkeztu, aurkitu, begi-
ratu, bildu, bota, deitu, eduki, egon, ekarri, eman, erabili, eragin, erakutsi, 
esan, eskatu, espero izan, ezagutu, ezarri, galdetu, gelditu, gertatu, hartu, 
ibili, idatzi, iragan, iritsi, irudi izan, itzuli, izan, jakin, jakinarazi, jarraitu, 
jarri, jo, jokatu, kendu, maite izan, nabarmendu, nahi izan, onartu, pen-
tsatu, salatu, sartu, sentitu, sortu, ukan, utzi, zabaldu, zain egon, 

Erakusleak 1 hau

Galdetzaileak 1 noiz

Izenak

83 alde, alderdi, aldi, ama, aste, atze, aurre, balio, barne, barru, begi, behar, 
behe, bide, bizitza, buru, diru, egun, emakume, era, erdi, erredakzio, es-
ker, estatu, etxe, euro, euskara, eusko, ezker, falta, gai, gain, garai, gau, 
gauza, giza, gizarte, gobernu, gogo, hasiera, haur, herri, hilabete, hiri, 
hitz, hizkuntza, hots, igande, indar, inguru, itxura, izen, jainko, jarrera, 
jaun, jean, jende, kanpo, kasu, kontu, laguntza, lan, lege, leku, liburu, 
maila, modu, mundu, musika, nagusi, nazioarte, neska, ondo, ondorio, 
ordu, pertsona, puntu, seme, talde, une, ur, urte, uste

Izenondoak 16 azken, berdin, berri, eder, garbi, gazte, handi, hurren, luze, on, oso, 
preso, san, soil, txiki, zuzen

Izenordainak 9 bertze, beste, edozein, eurak, gu, inor, ni, nor, zu, 

Juntagailuak 4 ala, baina, halaber, hots

Lokailuak 4 ba, behintzat, bestalde, zeren

Ordinalak 1 hirugarren, 

Postposizioak 2 bila, gabe

Partikulak 3 baldin, ea, ohi

Zenbatzaileak 13 bat, batzuk, bi, denak, gutxi, guztiak, hamar, mila, milioi, oro, sei, 
zazpi, zenbat
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3.4. 1.000-4.999 tarteko agerraldiak dituzten hitzak

Multzo honetan 2.276 hitz daude, eta 4.621.192 hitzeko testu masa hartzen 
dute. Denetara 1.124 lema daude atal honetan, baina horietarik 195 lehendik 
atera zaizkigunez, corpusaren % 69,03 (bi heren baino gehiago) 1.252 lemare-
kin osatzen dugu (323+1124-195). Honako hauek dira atal honi dagozkionak:

4. TAULA

IV. Hitzen agerraldiak: 1.000-4.999
Hitz kopurua: 4.621.192

Corpusaren % 20,35

1.000-987.639
Hitz kop: 15.672.870
Corpusaren % 69,03

Kategoriak Atal honetako lemak: 1124 Lemak denetara: 1.252

Adberbioak

90 aburuz, adina, aise, alderantziz, antzina, aparte, are, arras, arrunt, aspaldi, 
astiro, at, atzo, auskalo, azkar, batik bat, beharbada, behin, benetan, be-
randu, bestela, betiere, bezala, biziki, doi, emeki, erabat, etzi, ezinbeste, fi-
nean, gainezka, gaizki, gaur, gehi, gero, gorabehera, haatik, hala, han, he-
men, herenegun, hola, honela, hor, horrela, hurbil, iaz, inola, inon, jada, 
jadanik, jarraian, kasik, kontuz, kosta ahala kosta, lasterka, lehenbailehen, 
lehenik, luzaz, maiz, noizbait, nolabait, nolanahi, nonbait, oihuka, oinez, 
orain, ordez, orobat, osoki, ostera, ozta, pixkanaka, poliki, samar, sarri, se-
gidan, segur, sekula, sobera, urrun, urruti, urtero, zeharo, zehazki, zintzilik, 
salbu

Aditzak

238 abian jarri, abiatu, adi egon, adierazi, ados izan, agertu, agurtu, ahaztu, ain-
tzat hartu, aipatu, aitortu, aldarrikatu, aldatu, altxatu, amaitu, antolatu, ar-
duratu, areagotu, argitaratu, argitu, ari, asmatu, atera, atxiki, atxilotu, atze-
man, aukeratu, aurkeztu, aurreratu, axola izan, azaldu, azpimarratu, aztertu, 
babestu, baieztatu, baliatu, barkatu, begiratu, behatu, behartu, bereizi, be-
rreskuratu, berretsi, bete, bidali, bihurtu, bilakatu, bilatu, bildu, bizi izan, 
bota, bukatu, bultzatu, bururatu, deitu, desagertu, edan, eduki, egin , egon, 
egokitu, egotzi, ekarri, ekin, elkartu, eman, entzun, erabaki, erabili, eragin, 
eraiki, erakutsi, eraman, erantsi, erori, erosi, erran, erreparatu, errepikatu, 
erre, esan, eseri, eskaini, eskatu, eskuratu, esnatu, estali, estutu, etorri, etzan, 
eutsi, existitu, ezarri, ezkondu, ezkutatu, finkatu, frogatu, gainditu, gaine-
ratu, gaitu, gaitzetsi, galdu, garatu, garbitu, gauzatu, gelditu, gertatu, gogora-
razi, gogoratu, gorde, gustatu, harrapatu, harritu, hartu, hasi, hautatu, hautsi, 
hazi, heldu, hil, hobetu, hurbildu, hustu, ibili, idatzi, igaro, igo, igorri, ikasi, 
ikusi, inguratu, ipini, irabazi, iragarri, irakurri, iraun, ireki, iritsi, irten, irudi 
izan, iruditu, isildu, itxaron izan, itxi, itzuli, izan, izendatu, jabetu, jaiki, jaio, 
jaitsi, jakin, jan, jantzi, jardun, jarraitu, jarri, jasan, jaso, jin, jo, joan, jokatu, 
kaleratu, kendu, kokatu, komeni izan, konpondu, kontatu, konturatu, kriti-
katu, lagundu, landu, lehertu, leporatu, lortu, lotu, luzatu, makurtu, merezi 
izan, mintzatu, moldatu, moztu, mugitu, nagusitu, nahasi, ohartarazi, ohartu, 
onartu, ordaindu, oroitu, osatu, pasa(tu), pentsatu, piztu, plazaratu, posible 
izan, prestatu, proposatu, saiatu, sailkatu, salatu, saldu, sartu, segitu, sentitu, 
sinetsi, sortu, sumatu, suntsitu, topatu, topo egin, ukan, ukatu, ukitu, ulertu, 
utzi, zabaldu, zaindu, zauritu, zeharkatu, zehaztu, zendu, zutitu, zuzendu

Erakusleak 7 beraiek, berbera, haiek, hura, hauek, hau, hori

Galdetzaileak 7 ze, zer, zertan, zelan, nola, nondik, nora
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IV. Hitzen agerraldiak: 1.000-4.999
Hitz kopurua: 4.621.192

Corpusaren % 20,35

1.000-987.639
Hitz kop: 15.672.870
Corpusaren % 69,03

Kategoriak Atal honetako lemak: 1124 Lemak denetara: 1.252

Izenak

626 abendu, abertzale, abiadura, abokatu, abuztu, adar, adibide, adierazpen, 
adin, adiskide, administrazio, afera, agentzia, agindu, agintari, agiri, agur, 
ahal, ahalegin, ahalmen, aho, ahots, aire, aita, aitor, aitzin, akordio, alaba, 
albo, aldaketa, alde, alderdi, aldi, amaiera, ama, amets, amore, anaia, an-
dana, andre, animalia, antz, apaiz (apez), apiril, arau, arazo, ardura, argazki, 
argi, arima, arlo, arma, armada, arnasa, aro, arrakasta, arratsalde, arrazoi, 
arreba, arreta, arrisku, arropa, arte, artista, askatasun, asmo, aste, astearte, 
asteazken, asteburu, astelehen, atal, atari, ate, atseden, atsegin, atze, atzerri, 
aukera, aulki, aurkari, aurkitu, aurpegi, aurre, auto, autonomia, auzi, auzi-
tegi, auzo, azal, azaro, azpi, azterketa, babes, baimen, bake, baldintza, ba-
liabide, baloi, banaketa, banatu, barne, barren, barre, barru, batasun, batu, 
batzar, batzorde, bazkari, bazter, begi, begirada, behar, behe, bekatu, belarri, 
beldur, berba, bertso, beso, besta, bezpera, bidaia, bide, biharamun, bihotz, 
bikote, bilduma, bilera, bilkura, biltzar, bisita, bista, bitarte, bizkar, bolada, 
bonba, borondate, borroka, botila, boto, boz, buelta, bukaera, buru, buru-
zagi, dantza, datu, defentsa, dei, demokrazia, denboraldi, denbora, denda, 
deus, diputatu, diru, disko, distira, dolar, egia, egile, egin, egitasmo, egi-
tura, egoera, egoitza, egun, egunkari, eguraldi, eguzki, ekain, ekialde, eki-
men, ekintza, ekitaldi, ekonomia, eliza, elkarrizketa, elkartasun, elkarte, 
emakume, emazte, energia, enpresa, entrenatzaile, epaiketa, epaile, epe, era-
bilera, eragile, eraikin, eraikuntza, erakunde, erakusketa, erantzun, eraso, 
erdi, eredu, eremu, erlijio, errealitate, erreforma, errege, errepide, erre-
suma, erronka, ertzaintza, ertze, esaldi, eskaera, eske, esker, eskola, esku, 
eskualde, eskubide, eskuin, esparru, espazio, esperantza, esperientzia, espe-
txe, estatu, estatutu, estrategia, etapa, eten, etengabe, etorkizun, etxe, etxe-
bizitza, euri, euro, euskara, ezaugarri, ezker, ezkontza, eztabaida, familia, 
festa, film, filosofia, final, forma, foru, froga, funts, futbol, gai, gain, gaita-
sun, gaitz, galde, galdera, garai, garaipen, garapen, garrantzi, gatazka, gau, 
gauza, gehiengo, gela, gerla, gerra, gertaera, gertakari, gezur, gidari, giltza, 
giro, gisa, gizaki, gizarte, gizon, gobernu, gogo, gogoeta, goi, goiz, gol, go-
resmen, gorputz, gose, greba, grin, guardia, guraso, gustu, gutun, haize, 
hanka, hari, harreman, harrera, harri, haur, hautagai, hauteskunde, hegazti, 
hego, hegoalde, hein, helburu, helegite, herri, herritar, hezkuntza, hil, hil-
keta, hiri, historia, hitz, hitzarmen, hizketa, hizkuntza, hizpide, horma, hots, 
hotz, ibai, ibilbide, idazkari, idazle, ideia, iduri, igande, igoera, ihes, ikas-
keta, ikasle, ikerketa, ikuspegi, ildo, ile, indarkeria, indar, industria, infor-
mazio, inguru, interes, ipuin, irail, irakasle, irakurketa, iraultza, iritzi, irri, 
irribarre, irudi, isiltasun, istorio, itsaso, itun, iturri, itxaropen, itxura, itzal, 
itzulpen, izaera, izaki, izen, jabe, jai, jainko, jarduera, jatorri, jaun, jaurla-
ritza, jauzi, jende, joera, jokalari, joko, justizia, kafe, kale, kalte, kanpaina, 
kanpo, kanta, kantari, kantu, kapitulu, kargu, kartzela, kasu, kausa, kaze-
tari, keinu, kezka, kide, kilo, kilometro, kirol, kolore, kolpe, konfiantza, 
konpromiso, kontratu, kontseilu, kontu, kontzertu, koentzientzia, kopa, ko-
rrika, kristau, kritika, kronika, kultura, kutxa, lagun, , laguntza, laguntzaile, 
lan, landa, langile, larunbat, lege, legebiltzar, lehendakari, lehia, lehio, leku, 
lepo, lerro, letra, liburu, liga, literatura, lore, lotsa, lotura, lur, mahai, maiatz, 
maila, maisu, maitasun, maite, makila, makina, manifestazio, marka, mar-
txa, martxo, mediku, mende, mendebalde, mendi, merkataritza, merkatu,
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IV. Hitzen agerraldiak: 1.000-4.999
Hitz kopurua: 4.621.192

Corpusaren % 20,35

1.000-987.639
Hitz kop: 15.672.870
Corpusaren % 69,03

Kategoriak Atal honetako lemak: 1124 Lemak denetara: 1.252

Izenak
(jarraitu)

mesede, metro, meza, mezu, militar, min, ministro, mintzo, minutu, modu, 
molde, mota, muga, mugimendu, multzo, mundu, musikari, musu, mutiko, 
mutil, nagusi, nahi, nazio, negar, neke, neska, neurri, nobela, objektu, obra, 
odol, ogi, ohar, ohe, ohitura, oihu, oinarri, ondo, ondorio, ontzi, ordena, or-
dezkari, ordu, oren, orri, osaba, osasun, ostiral, ptoitz, otsail, paper, parada, 
pare, partida, pauso, pena, pentsamendu, pertsonaia, pertsona, pieza, pilota, 
pilotari, pisu, pixka, plan, plaza, poema, poesia, politika, polizia, porrot, 
postu, poz, premia, prentsa, presidente, preso, proba, programa, proiektu, 
proposamen, protesta, prozesu, puska, sail, saio, salaketa, sare, sari, sarrera, 
sasoi, segundo, segurtasun, seinale, seme, senar, sexu, sindikatu, sistema, 
so, soinu, soldadu, soldata, sor, sorta, su, taberna, talde, tarte, teknologia, te-
lebista, telefono, teoria, testu, tiro, toki, tortura, tratu, tren, tresna, txanda, 
txapel, txapelketa, txartela, txosten, uda, udal, ume, unai, une, unibertsitate, 
ur, urrats, urre, urri, urtarril, urte, urtebete, usain, uste, uztail, xede, xeheta-
sun, zakur, zalantza, zaldi, zama, zati, zehar, zehazki, zelai, zenbaki, zentzu, 
zer, zerbitzu, zerga, zerikusi, zerrenda, zeru, , zientzia, zigor, zin, zinema, 
zori, zorion, zuhaitz, zulo, zuzendari, zuzendaritza

Izenondoak

95 aditu, ageri, alfer, apal, apur, arduradun, aske, aurren, bakar, bakoitz, beltz, 
berdin, berezi, bero, berri, bikain, bitxi, bizkor, desgerdin, don, eder, egoki, 
erne, erraz, eskas, estu, gaixoeuskaldun, ezagun, ezberdin, frantses, garbi, 
garrantzitsu, gazte, geldi, gertu, gogor, gorri, goxo, guzti, handi, harriga-
rri, harro, haserre, hasiera, hatz, hobe, huts, ikaragarri, ikusgarri, ilun, in-
dartsu, isil, izugarri, justu, labur, larri, lasai, libre, luze, nabarmen, normal, 
ohi, oker, on, orokor, oso, polit, politiko, polizia, publiko, sakon, santa, ttipi 
santu, seguru, sendo, serio, soil, sozial, txapeldun, txar, txiki, urdin, urduri, 
xuxen, zabal, zahar, zail, zibil, ziur, zoriontsu, zorrotz, zut, zuzen, ipar

Izenordainak 8 beste, elkar, gu, hi, inor, ni, norbait, norbera, 

Juntagailuak 2 edota, ezta

Lokailuak 3 alabaina, bederen, ezen

Numeralak 2 bana, milaka

Ordinalak 6 azken, bigarren, bosgarren, laugarren, lehen, lehenbiziko

Postposizioak 4 baita, barik, gabe, gaindi

Partikulak 13 ahal, ai, alta, baietz, ei, et, ez, ezik, ezin, harik, tira, eta abar

Zenbatzaileak
23 anitz, asko, bat, batzuk, bederatzi, berrogei, bi, bizpahiru, denak, ahun, 

ehunka, franko, gutxi, hainbeste, hamabi, hamabost, hamaika, hogei, 
nahiko, oro, ugari, zernahi, zortzi

Ez da erran beharrik sailkapen hau egiteko orduan irizpide desberdinak 
ibiltzen ahal direla. Hola, konparazione, aburuz adberbioen sailean sartu dut, 
nire ustez aski adberbializatua dagoelako: lema gisan 1.280 aldiz ageri da 
corpusean, eta horietatik «-en + aburuz» 1.145 aldiz, esamolde egina bezala; 
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azkar izenondoa da, baina gehien-gehinetan, gaur egun, adberbioaren era-
bilera du; holako zerbait gertatzen da finean hitzarekin ere: egia da fin ize-
nondo bezala ibiltzen dugula (mutiko fina da hori), baina adibide gehienak 
ez dira izenondoarenak, baizik erramolde mota egin batenak, finean edo az-
ken finean, izenetik abiaturik; sail berekoak ditugu jarraian, luzaz edo se-
gidan; segur ere sail horretan sartu dut (hain segur), baina hor daude segur 
izan edo leku segurra bezalakoak; atsegin lemak aditzean ere izan dezake to-
kia (atsegin dut), edo izenondoetan (atsegina da), lehen aipatu dugu; abian 
jarri bildu dut, baina hor daude abian izan, abian ezarri, abian egon, abian 
etorri, edo abian ekarri bezalakoak; gauza bera adi egon aditzarekin (ez ditut 
bildu adi begira, adi entzun, adi geratu, adi ibili...); aditu izenondoetan sartu 
dut, baina aditza ere bada; axola izena ere bada, berri izena ere, bizi izena 
eta izenondoa, jantzi izena, kosta ahala kosta bai, baina baztertu dudan itsa-
soko kosta ere; maite izentzat hartu dut, baina izenondoetan ere, ordea, badu 
leku, maitea ageri baita; arrunt adberbioa da (arrunt ona), baina izenondoa 
ere izaten ahal da (aski gizon arrunta da), eta abar. Ororen gainetik, hala ere, 
garrantzia ez du kategoriak, baizik lemak, lemak ari gara bereizten, eta lema 
horiek kategoria bat baino gehiagotan agertzen ahal dira. Guk bat hautatu 
dugu, eta ibiliena biltzen saiatu gara.

Ordea, eseri eta eserita lema bakarrean sartu ditugu; gauza bera gehi, 
gehiago, gehien; guzi eta guzti; hala eta halaxe; han eta hantxe; han eta 
hara; hau eta hauxe; hemen eta hona, eta abar. Mugak ezartzea holako kon-
tuetan arras zaila da, eta kontraesanak berehala agertzen ahal dira: hego eta 
hegoalde sartu ditut; herri eta herritar, eta abar. Adizkitzat hartu ditut, men-
deragailuari kasurik egin gabe den, dena, dela, zela, diren, delako, denak, di-
tuela, dituzten duena, dugun, eginez, zuena, zuenez, eta abar; lema beretik 
bestelako lemak eratortzen dira: diru, dirudun, dirutu; eder, ederki; hasi, ha-
siera; ikasi, ikasle, ikasketa; indar, indartsu; lagun, lagundu, laguntza, la-
guntzaile, eta abar. Guztiak beregaineko lematzat hartu ditut.

Lan honek segida behar luke izan bertze hainbertze puntutan: aipatu berri 
ditudan «familiak»; lema eta aldaeren arteko aukerak (batzuetan lema biluzik 
ez da ageri, beti dira aldaerak); gehien ageri diren adizkien marka sintaktikoak; 
kasu marken erabilera nagusiak, eta abar. Adizkiei buruz erranen dut zerbait. 
Hauexek dira maizen ibiltzen direnak, ibilienetatik gutiago ibiltzen direnetara 
(parentesi artean multzoak): da, zuen, zen, du, dira (100.000tik goiti); dute, zu-
ten, ziren, den, dela, zion (50.000-99.999); zituen, ditu, duen, dut, nuen, dago, 
dugu, duela, zela, diren, dio (30.000-49.999); dituzte, dena, duten, zegoen, zi-
tuzten, nintzen, naiz (20.000-29.999); zuela, direla, duzu, dituen, zitzaion, du-
tela, daude, zioten, nion, gara, zien, diote, genuen (10.000-19.999); dagoen, 
zirela, denak, ditugu, duk, zeuden, zaio, dituzten, badu, daiteke, ginen, duena, 
zara, dagoela, zutela, zitzaidan, ditut, nituen, baitzen, delako, dakit, balitz, 
zuenez, zait, diot, zenean, dituela, litzateke, dugun, die, zegoela, baitu, bai-
tzuen, nago, zuena, luke, zituela, dit, bazen (5.000-9.999); dudan, zuenean, de-
nean, nuke, ninduen, datorren, dauka, baitira, zena, dizut, direnak, dituztela, 
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zizkion, diat, nuela, bazuen, dutenak, duenez, badute, dezake, balu, duelako, 
gaude, nengoen, zieten, denez, digu, dezagun, daudela, zaie, dadin, zelako, 
ziola (3.000-4.999); zitekeen, dagokionez, nintzela, daitezke, zitzaizkion, du-
gula, baitute, zuelako, genituen, nau, diete, zenuen, zigun, zioen, badago, doa, 
dituzu, zaigu, diogu, duzun, daki, dik, daukat, dirudi, badugu, dezan, zaion, zi-
rudien, zihoan, zituztela, naizela, zaude, ditugun, duenean, baduzu, ezazu, ze-
larik, dator, dutena, dizu, duenak, diola, zarete, zidaten, dabil, dezaten, diozu, 
datozen, denik, delarik, dutelako, daitekeen, badakizu (2.000-2.999); liteke, di-
renean, zaizu, zekien, gaitu, badirudi, dioten, dun, zutenean, daitekeela, dizkio, 
baditu, badaki, badut, dituk, balira, lukete, zezakeen, zirenak, genuke, zetorren, 
zutenez, dituena, zitzaiola, dezala, digute, ninduten, zaiola, bazekien, zezan, 
dutenez, badakigu, zizkioten, lirateke, didate, bazuten, dutenek, ditudan, daite-
zen, dakigu, zenez, dituztenak, genion, litekeena, daitezkeen, duguna, daukagu, 
dezakeen, duenik, nintzenean, zizkidan, baliteke, zutenak, zeuzkan, zaitu, ezak, 
dezakete, goazen, dadila, nekien, zuelarik, ginela, diet, genuela, diegu, zitzai-
gun, nian, bedi, dezakegu, dagokion, duzula, baitzituen, zihoazen, dagoena, 
lukeen, balute, dakizu, dagokienez, badaude, dagoelako, daukate, diagu, zu-
telako, zizkien, baitut, zian, badela, dituzue, dudana, ziguten, nauzu, balego, 
zarela, zebiltzan, gintuen, zutena, dizuet, dezatela, dabiltza, zenuke, lukeela 
(1.000-1.999). Aukera handiak eskaintzen ditu euskal aditz miragarriak baina, 
ikusten denez, 1.000 aldiz baino gehiago errepikatzen diren hitz zerrenda ho-
rretan ez da geniezaioke miserable bat ageri. Ez dugu ikusten gaitzakezue triste 
bat. Egia erran behar badut lehenbizikoa 18 aldiz ageri da corpus osoan, eta bi-
garrena 3 aldiz bakarrik... 205 milioi hitzeko corpusean (ETC). Sarasola et al 
(2013) ere kontsulta daiteke, nahi izanez gero.
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Parc Güell

Beñat Sarasola
Idazlea / Escriptor / Escritor

Garai batean ameskeria hutsak iruditzen zitzaizkionak aukera erreal 
bihurtu zituen «une historiko berriak». Halaxe deitzen zioten medioek: une 
historiko berria edo estatus politiko berria edo nor bere buruaren jabe izatea. 
Garai ez oso urrun batean itzulinguru gabe independentzia esango zitzaion 
hori alegia. Iñaki Abaituak Coll del Portell abenidatik egiten zuen aurrera 
pauso laburrean, eskuineko eskua poltsikotik hur, aldika lokietatik jaisten 
zitzaizkion izerdi tantak musuzapiarekin lehortzeko pronto. Egoera berrian 
gauza originalak egiten ibili nahia izango zen, pentsatu zuen Abaituak, baina, 
egiazki, txundituta utzi zuen unibertsitatetik jasotako proposamenak. Txun-
dituta jada katedratiko emeritu izaki, han berarekin inor gutxi akordatuko 
zela uste zuelako —eta hala zen izan, murrizketak aitzaki despatxua kendu 
ondoren fakultatea zapaldu ere egiten ez zuenetik—, are gutxiago aurrekontu 
hain handiko proiektu baterako. Txundituta, halaber, Institut Catalak proiek-
tuan parte hartzen zuelako, zer eta euskarazko hiztegi bat egiteko. Egia zen 
aspaldi batez gisako egitasmo bat eduki zuela Institutarekin, baina Trantsi-
zio osteko garaiak ziren horiek, dirua nahieran banatzen zen garaia, pujolis-
moaren garai loriatsuak. Nolanahi den, txundigarriena proposamenaren xele-
brea zen ezbairik gabe. Egungo euskararen hiztegi berri bat nahi zuten, baina 
alfabetoaren legeei men egingo ez ziona; hots, hitzak ohiko ordenaz joango 
ez zirenak baizik eta hiztegigilearen irizpide, gogo, apeta edo dena delakoa-
ren arabera. Eta nori eta berari proposatu, alfabetoaren jarraitzaile ez ezik al-
darrikatzaile sutsuari. «Hitzen arteko sare berri bat nahi dugu» esan zion bi-
lera batean pastazko betaurrekodun gazte batek, hogeita bost urterekin jada 
doktore zen tipo brillante bat, agidanez eta ondoren jakin zuenez, Massachu-
settsen eta Berkeleyn ikertzen jardundakoa. Klon bat, alegia, pentsatu zuen 
Abaituak, ondorengo luntxean gazteari itzuri egiten ahalegintzen zen bitar-
tean. «Hau da» gaineratu zuen gazteak «sare» kontzeptua garbi geratu izan 
ez balitz bezala, «egitura rizomatikodun hiztegi bat». Abaitua proiektua zu-
zentzea onartu izana damutzen hasi zen, gazteak «rizomatikodun» ebaki 
zuen istant berean.

Sapa harekin aldapa bi aldiz zen malkar eta jendearen jenio txarra bi al-
diz malaletxe. Auto ilara begiztatu zuen muinotxoaren goialdean, autobus bat 
bihurgunean aurrera egin ezinean zebilen errepide bazterreko auto aparka-
tuak oztopo. Klaxon hotsa, purrustadak «on vas, burro», «sempre el mateix 
amb aquets». Harridura eta sustoaren arteko aieruz begiratzen zuten autobus 
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barnekoek kanpoaldera, ibilgailuak behin eta berriz aurrera-atzera egin bi-
tartean, pendiza kari motorra itotzeko zorian. Ez zen autobusekoen oso bes-
telakoa Abaituaren aldartea, nahiz eta eskarmentuak eman larruaren gogorrak 
gizon seguru, gizon arrakalgabe baten irudia ematen zion. Arauari men egitea 
beti da errazagoa haren gaberik ibiltzea baino, eta hala, galdurik sentitzen zen, 
delako hiztegia nola arraio taxutuko zuen arrastorik ez zuela. Doktore gazte 
idiota haren hitz jarioa gorabehera, garbi zegoen zein zen bere egitekoa: orde-
narik gabeko hiztegi bat osatzea. Lanak eduki izan zituen maiz beste hiztegi 
batzuk egiten ari zela: hitz arrotz bat, edo azken boladan sarritan idatzia ikusi 
hitz berri bat, edo beste baten adiera zaharkitua, edo hitzen esanahia argitu 
nahian osatu esaldi egokiak asmatu beharra. Ordukoa, baina, zailtasun berri 
bat zen, eta gainerakoei aurre egiten gutxi-asko asmatzen bazuen ere, besterik 
zen ordena gabeko hiztegi bat egitearena. Nola ipini hitzak? Ze segida eman? 
Umetako jolas haietan nola, beste hiztegiren bat hartu, orrialde bat ausaz ireki 
eta hitzak seinalatzen hasi begiak itxita? Buruz bestela? Baina buruz aritze ho-
rrek ez ote zuen logika gibelekorik? Hitz bat beste batekin lotu, ume garaiko 
akordu batek beste batera eraman... Alfabetoa alde batera lagata, bururatzen zi-
tzaizkion hitzak emateko forma «alternatibo» guztiek zuten, finean, ordena ez-
kuturen bat, metodo gisakoren bat, eta honenbestez, egitasmoaren asmo origi-
nalari iruzur egingo ziola iruditzen zitzaion.

Bezperan egon zen Institut Catalakoekin batzartuta Carme kaleko bu-
legoetan. Ez zuen behialako garaietako inor ezagutu. Belaunaldi berri bat 
zen orain, antza, Kataluniaren gidari. Denak ziren bera baino gazteago; nola 
ere baitzen, Guardiolaren tankera hartzen zien gehienei. Ondo jantziak, in-
telektual gisa mintzo ziren, erabakitasunez, eta esaten zuten oro baldintza 
gabe sinesten zutela zirudien, harrigarriro. Hala ere, ez zuten batere estutu. 
Beharrik, ez zuen eta jakingo oso ondo nola erantzun, egitasmoa inori sal-
tzeko ezgai izateaz aparte kontuari tamaina hartu gabea zelako. Hobe zate-
keen doktore gaztea bidali izan balu hara bere txorrada kolekzioa botatzera, 
pentsatu zuen Institutera sartu baino lehenago Caravelle-n eskatutako kafe 
amerikanoa edan bitartean. Zorionez, baina, proiektuaren izaeraz ez zuten in-
teresik batere. Tramite kontu batzuk lotu, hainbat orri izenpetu eta kito. Do-
nostia 2016koekin hitz egin behar zutela, bi erakundeak izaki hiztegiaren ba-
besle nagusiak. «Elkarlan formula berriak sustatu behar ziren» orain esaten 
den moduan, pentsatu zuen Abaituak, «finantziazio partekatua» eta halakoak. 
Independentziaz gero Kataluniako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren el-
karlana ugaritu egin zela, batez ere kultura sailen artekoa. Ba ondo. «Pozten 
naiz» bota zien konbentzimendu handirik gabe. Bostekoa eman, «fins la pro-
pera» eta abar, katalanen ohiko kortesia hotz hori.

Sant Josep de la Muntanyan ikusi zituen jada saldoak gorantz, pausarik 
gabe ilara modukoetan. Horiek bai ordenan, pentsatu zuen Abaituak. Jende-
tzaz aparte igotzen ahalegindu zen baina ez zen erraza asuntoa. Ez zegoen 
kexatzeko, haatik. Ongi zekien jendetza ibiliko zela parkean zein inguruetan. 
Gauza ezaguna zen urte batzuk geroztik leku hori edozer gauza zela garai ba-
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teko leku eder baketsua baino. Guztiarekin, baina, hara joatea deliberatu zuen 
hiztegia zela-eta murgilduta zegoen kakanastea soluzionatu nahian. Izango 
zen akaso uste zuelako aspaldi handian han igarotako uneak akorduan inspi-
razioa etorriko zitzaiola, edo, maila inkontziente batean —J.J. Lasak esango 
zukeen eran—, masa zalapartari eta deseroso haren ondorioz ezer onik atera 
ez eta, ernegatuta, egitasmoari uko egiteko aski indar biltzea espero zuelako. 
Gazte doktoratuak har zezala mugiroa, rizoma eta guzti. Egiazki, Güell par-
kea gehiago zen beretzat iraganeko maitemin baten gogoratzea lan kontuak 
ebazteko toki bainoago. Inoiz ez zuen iraganean parkea baliatu pasieraren 
patxada lagun konpondu-gaitzen inguruan hausnartzeko. Idazle ugarik esan-
dako hori: paseatzeak gogoa aktibatu eta ideiak sorrarazten dizkiela alegia, 
eta ostean lerroak idazten zituztela jario betean. Ez zen Abaituaren kasua, 
zeinak arazoak konpontzeko seta erabiltzen zuen, buruaren gogorra, ordena-
gailuaren aurrean tinko beti, eta ez haizearen freskoa. Bazuen parkeak Abai-
tuaren temarako joera eta jaidura metodologikoarekin lotura zeharkakorik or-
dea. Han jaso zituen, hamarkada zenbait lehenago, Susanaren ahotik, liburu 
haren lehen lerro bihurtuko zirenak: «Egin aurretik mugimendu bakoitza en-
tseiatzen duk buruan, egiteko gauza izango haizela ziurtatzeko». Abaituaren 
zuhurtzia eta ordenaren erakusgarri behinena zen esaldia, baiki, orain agida-
nean aparte utzi behar zuen zuhurtzia eta ordena berarena.

Urte mordoa zen hara joaten ez zena. Bartzelona utzi zuenetik tarteka 
baino ez zion egiten bisita Coll de Portelleko etxeari, eta urteek aurrera egin 
ahala are eta gutxiago. Geroz eta nekezagoa egiten zitzaion Bartzelonan utzi-
tako bizitza harekin lotzea. Hango lekuak, orduko adiskideak, ez ziren leku 
eta adiskide berberak gehiago. Eta Abaitua bera ere, pentsatzen zuen bere 
baitarako, ez zen gutxi aldatu. Urteek eman ohi duten petraletik ere jaso zuen 
bere izaerak, baina behiala gobernatzen zuen xalotasuna berdintzeko balio 
izan zion. Zahartzaroak —ez zen denbora asko hitz hori erabiltzea onartu 
zionetik bere buruari—, ezaxolatasuna areagotu zion lotsagabekeria gisako 
batekin batera. «Berdin-berdin gauza bat edo bestea egin, bada, egin dezadan 
gogoak ematen didana» esaten zuen bere baitarako maiz. Garai batean dok-
tore gaztea konprenitzen eta are harengandik ikasten ahaleginduko zen se-
guru asko; egun, bere kezka nagusia zen nola bidali morroi gogaikarri hura 
pikutara.

Lekua turistez mukuru bazen ere ez zitzaion nekeza egin parkearen baz-
ter batzuk bere gogoan identifikatzea. Eskalinata, sarreraren goialdean da-
goen begiratokia, mosaiko koloredunak —nola ez—, sozialista hura alkate 
zela Donostian ere ugaritu zirenak, zutabe-labirinto moduko hori... Ez zuen 
presarik, eta bazter ugaritan begiratu zuen ea parkeko zatiren batean lasaita-
sun pixka bat lor zitekeen, baina luze gabe jabetu zen sarrerako eromenera 
ailegatzen ez bazen ere, parkearen luze-zabal guztian zela antzera. Jendea 
saihestu ez ezik argazkilari saldoen eremu-optiko ugariak ekidin beharra ezin 
gogaikarriagoa zen eta, azkenez, banku kizkur tipiko batean esertzea deli-
beratu zuen. Han ere jendea besterik ez zen, baina gutxienez, banku aski lu-
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zeak izaki, espazio pixka bat har zitekeen bata eta bestearen artean. Horie-
tako banku batean behar zuen izan, esan zion Abaituak bere buruari, Susanak 
esaldi hura bota zionekoa. Atzerantz lerratu zuen gorputza, belaunak bula-
rralderantz eraman eta besoekin inguratzen zituela; irribarre batez jaulki zion 
hasieran esaldi arrunta iruditu baina denborarekin aski esanguratsua egin zi-
tzaion hura: «Egin aurretik mugimendu bakoitza entseiatzen duk buruan, 
egiteko gauza izango haizela ziurtatzeko». Eta hala ere ez duk taxuz egiten, 
gehituko zukeen. Ez zuen gerizperik lortu, bakanak zituen banku luzeak, 
baina tarte batez behinik behin sosegurik lor zezakeen aproba egitea pentsatu 
zuen. Sargori zen, bizkarraldean izerdi tantak sentitzen zituen larruazalean 
behera. Mediterraneoko sapa Kantabrikokoa baino koska bat sapagoa zen, 
han ez zen Donostian maizenik lagungarri izaten zen brisarik.

Bere ingeniari estiloko ordena zaletasunari jarraiki, hasieratik hastea 
izango zela onena erabaki zuen. Gezurra badirudi ere, ez da beti metodo-
rik ziurrena hasieratik haste hori, pentsatu zuen; are bere printzipioen kon-
tra, eskarmentuak irakatsi zion hasieratik hasten ez diren hastapenak izaten 
direla bikainenak ez gutxitan. Ziurgabetasun artean, baina, hobe esperimen-
turik ez egin, hori ere bazekien jakin. Hala, inondik hastekotan hiztegiaren 
lehen hitza erabakitzetik hastea litzatekeela zuhurrena pentsatu zuen. Jakina, 
hiztegiko lehen hitza nahieran hautatzeko aukera izanik, ezin ausaz hartu-
tako nolanahiko bat aukeratu, demagun, «ordenagailu», «kuartzo», «saretu», 
«pareta», «baina»... Luze gabe ohartu zen, ordea, ezein hitz aukeratuta ere, 
lehena ipinita esanahi berezia hartzen zuela; baita hitzik zozoena ere esan-
guratsu bilakatzen zen bat-batean. «Ordenagailu»k, esate batera, hiztegigin-
tzari egin ziezaiokeen keinu. «Kuartzo»a irakurri eta denboran pentsatuko 
zuten askok eta hiztegiari halako soslai transzendentala emango lioke gai-
nera. «Saretu» berehala saihestekoa zen, doktore gazteak omenalditzat in-
terpreta zezakeelako. «Pareta» bizkaitarrak nazkatzeko —gogaitzeko, esan 
nahi baita— saiakera moduan ulertzeko arriskuan zegoen. «Baina»k ira-
kurketa psikoanalistetarako bidea irekitzen zuen —berriz ere akordatu zen 
J.J. Lasarekin—. Bazituen hitz gustukoak, jakina; «hasperen» esaterako edo 
«hautsontzi», zeinak iragana ekartzen zion gogora, nahieran ke urdinezko zi-
garroak erre zitezkeen garaiak alegia. Zigarro kez inguraturik zegoen Abai-
tuak idatzi zuen lehen kontakizuna, oraindik kariño apur batekin gogora-
tzen zuena. Han erabili zuen lehen hitza baliatu zezakeela ere pentsatu zuen: 
«Ez». Ezin esan esanguratsua ez zenik baina dudarik gabe, gehiegizkoa iru-
ditzen zitzaion hiztegi bat «ez» hitzarekin hastea. Ez: Ezezko esaldi baten or-
dain den adizlaguna. Eskarmentuak azala gogortu zion baina ez zen ziniko 
totala izatera ailegatu. Oraindik lehenago argitaratu zuen poema liburura jo-
tzea pentsatu zuen gero, non «ni» zen erabili zuen lehen hitza. Gehiegizkoa 
hori ere, zalantzarik ez.

Bazirudien gustua hartzen hasia zitzaiola kontuari, hitz batetik bestera 
jauzi egite hori hiztegi bat hasteko hitz perfektuaren bila. Proiektuak zuen 
erokeria eta are adar jotze traza ikusita, akademiaren arauen kontra zihoan 
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hitzen batekin hastea bururatu zitzaion. Bazituen hainbat gogoko: taferna, 
entrepresa, jestikulatu, xokolate, elgar, eskenatoki, karizia, ideki... Elgar-ekin 
has zitekeen, pentsatu zuen Abaituak, besterik ez bazen haren musika klasi-
koarekiko zaletasunaren omenez, nahiz eta ez zen konpositore ingelesa hain 
justu haren gustukoena. Akademia zirikatzearenak kitzikatzen zuen, zergatik 
uka; izan ere, urte batzuez gero gogaitu baino ez zuen egiten Akademiak, ne-
keza egiten zitzaion han hartzen ziren erabaki gehienekin akort egotea. Geroz 
eta urrunago sentitzen zen, eta ez zatekeen mendeku txiki eskasa inkorrekzio 
batekin hastea hiztegia. Gaztetako kontuak izaten omen dira inkorrekzioak, 
baina Abaituaren kasuan gehiago ziren zahartzarokoak. Adar jotzearen ildo-
tik, mailegu berriren bat aukera zezakeen, demagun, «txat», «selfie», «air-
bag» edo halakoren bat, baina aspaldi zen euskararen purista-garbizaleak zi-
rikatzeari gustua galdu ziona. Haiek ere baketan uztea zela onena sinetsita 
zegoen. Haiek hor eta ni hemen, pentsatzen zuen, norbera bere bidetik. Ga-
rai bateko eztabaida sutsuak gogoan, hatxez hasten zen hitz bat hautatzea zen 
beste aukera bat, baina, nor gogoratzen zen honezkero katramila haiekin? 
Egokitu zitzaion behin baino gehiagotan hatxearen eztabaida ondoren jaio-
tako ikasleei esplikatu beharra, eta beti sentitu zuen ez zutela deus ere en-
tenditzen. Hatxea erabili edo ez erabiltzeagatik halako kalapitak? Burutik al 
zeuden ba? Dudarik gabe, diskutitzen dugunean euskaldunok dugun jarrera 
tragikoaren beste adibide bikaina zen, zeinaren arabera letra madarikatu ba-
ten gorabeherak hil ala biziko auzi bilakatzen ziren.

Eserita egoteak ez zion beroa sobera apaldu. Izerdi patsetan zela kontu-
ratu zen, ez soilik bizkarraldean, beti lehenik izerditzen zitzaion gorputzaren 
partean, baita beso eta bularraldean ere. Alferrikako ahaleginak egiten zituen 
alkandora gorputzera pega-pega eginda gera ez zedin. Gauzak horrela, altxa 
eta beste leku freskoagoren batera joatea deliberatu zuen. Bazuen tarte bat 
Plaza kafetegiraino, baina behialako lekuen bisita birarekin jarraitzeko toki 
egokia zela pentsatu zuen.

Kontent zen gainera. Bazirudien burua funtzionatzen hasi zitzaiola. Ez 
zuen oraindik hiztegiko lehen hitza aukeratu, baina behinik behin, hainbat 
aukera aztertu zituen eta lehen urrats hura ematetik gertuago sentitzen zen. 
Parkean gora egiten zuen turista uholdetik ihesi, metroaren sarrerarantz egin 
zuen. Ez zuen gertu, baina edozer gauza mukuru joango zen autobus bat har-
tzea baino lehen. Trenean sartu zelarik, jertse bat faltetsi zuen udaran beti 
gertatzen zitzaion moduan, eta praken atzealdeko sakelan begiratu zuen, zer 
gerta ere beti eramaten zuen Frenadol sobretxoa hor zuen konprobatzeko.

Ez zen Plaza kafetegia sobera aldatu. Egurrezko barra luze eta altuak hor 
zirauen, eta baita Thonet estiloko aulki eta mahaitxoak ere. Horietako batean 
eseri zen Torres 10 bat eskatu ostean. Ez zuen ahaleginik egin behar izan toki 
hartan ere Susanarekin bildu ohi zela akordatzeko. Hark esplikatu zion ho-
riek Thonetek eginiko aulkiak zirela, XIX. mendean diseinatutakoak. Abai-
tuak azaldu zion gero, ordainetan zerbait erakutsi behar izango balio bezala, 
euskaraz ere bazela kadira erabiltzerik: «Oso gustuko ditut kadira hauek» 
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esan zion irribarrez. «M’agraden molt aquestes cadires». Luze gabe horie-
tako batekin azaldu zen Susana Coll de Portellen, «per a quan vulguis llegir 
a la terrassa» esanez.

Doministiku egin zuen, ohi zuen moduan nahiko modu exageratuan. Be-
soa jaso eta baso bat ur eskatu zion barmanari. Alde batera inklinatu eta es-
kua praken atzealdeko poltsikora eraman ondotik berriro mahai gainean ipini 
zuen sobretxoa. Ondoko aulkiari, kadirari esan nahi baita, begiratu zion pen-
tsakor.
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Abstract
This paper proposes that the pattern of 1st and 2nd person agreement between 
plural DPs and inflection attested in some Null Subject Languages (NSLs) 
such as Spanish and Basque is to be attributed to a null pronoun linked to 
the plural DP (Torrego 2014). Pronouns within plural DPs/NPs are nothing 
new. Since Postal (1966), linguists have viewed pronouns as a subtype of De-
terminer, related to the definite article, a point highlighted by the morpholog-
ical identity of, for instance, the Spanish definite determiner «el» («el libro») 
and the third person singular masculine pronoun «él» (written with an ac-
cent mark: «él leyó el libro»). Postal (1966) shows that pronouns within plu-
ral DPs behave like definite determiners, as witnessed by expressions such 
as [DP we women], [you girls], that have a Determiner pronoun («[D we]» in 
[DP we women]). Our discussion makes two main points: One is that cross-
linguistic variation in the domain of 1st and 2nd person agreement with plural 
DPs stems from the internal syntax of overt pronouns within DPs. The other 
is that NSLs resort to null pro when overt pronouns are not able to function 
as Determiner-pronouns within plural DPs for syntactic/structural reasons, 
with consequences for the pronominal agreement inflection of the clause.

0. Introduction*1

Ibon Sarasola introduced generative linguistics in the study of Basque 
very early on. One of his pioneering works, Sarasola (1979), is a study of the 
relationship between agreement and the distribution of reflexive possessive 

* The authors acknowledge the research funding received from the Basque Government 
(IT665-13), the Spanish Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2012-31360). The re-
search leading to these results has also received funding from the European Union’s Seventh 
Framework Program for research, technological development and demonstration under grant 
agreement no. 613465. We use the following abbreviations: P:person; Pl:plural;SG:singular.
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pronominal forms in the written records of the language. We would like to 
pay homage to Sarasola’s contribution to linguistics by putting forth an ac-
count of a phenomenon also involving agreement and a specific type of pro-
nominal form. As we will argue, the type of pronominal responsible for this 
phenomenon belongs in the same class as those studied in Sarasola (1979).

1. The Empirical issue

Let us consider the phenomenon at stake: φ-agreement. Nominal features 
can be expressed on DPs as well as on verbs and auxiliaries (V/A, hence-
forth) in both Basque and Spanish. We can tell from the form of the V/A 
that φ-agreement with a DP has taken place because the person and number 
values of the DP appear morphologically on V/A, even though person and 
number lack semantic interpretation on V/A. Person-agreement between V/A 
and NPs is expected to be in 3rd person (Baker 2008), as illustrated, for in-
stance, by the Italian examples below:1

(1) a.  Le amiche *arriviamo[1stP.Pl]/*arrivate[2ndP.Pl]/arrivano[3rdP.
Pl] presto.

  ‘The friends arrive early.’
 b.  Le amiche *siamo[1st P.Pl]/*siete[2nd P.Pl]/sono[3rd P.Pl] arrivate 

presto.
  ‘The friends have arrived early.’

The noticeable fact is that in some of the languages that allow a pronom-
inal subject to be phonologically null, φ-agreement between a subject DP 
and V/A can be not only in 3rd person, but in 1st and in 2nd person as well.2 
Crucially, the «extra» agreement options of 1st and 2nd person are restricted 
to plural DPs, as illustrated below for both Spanish and Basque. As shown, 
non-pronominal DPs in the singular disallow the 1st and 2nd person agree-
ment possibilities allowed in plurals:

(2) Spanish
 Subject-Verb agreement with a singular DP
 a.  La amiga llega[3rd P.SG]/*llego[1st P.SG]/*llegas[2nd P.Pl] 

pronto.
  ‘The friend arrives early.’

1 Much of the discussion of these issues centers on nominal agreement between Verbs/ Aux-
iliaries and subjects. For the purposes of illustration, we omit the NP/DP distinction in our pres-
entation of agreement.

2 The 1st and 2nd agreement phenomenon of plural DPs is noted in Spanish descriptive gram-
mars. Both Bosque & Moreno (1984) and Hurtado (1985) brought it to the attention of generative 
grammar (Hurtado 1985 gave it the unfortunate name of Unagreement).
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 Subject-Verb agreement with a plural DP
 b.  Las amigas llegan[3rd P.Pl]/llegamos[1st P.Pl]/llegáis[2nd P.Pl] 

pronto.
  ‘The friends arrive early.’
(3) Basque
  Subject-Verb agreement with a singular DP
 a. Laguna garaiz dator[3rd P.SG]/*nator[1st P.SG]/*zatoz[2nd P.Pl]
  ‘The friend arrives early.’
  Subject-Verb agreement with a plural DP
 b. Lagunak garaiz datoz[3rd P.Pl]/gatoz[1st P.Pl]/zatozte[2nd P.Pl]
  ‘The friends arrive early.’
  Subject-Auxiliary agreement with a plural DP
 c. Lagunak garaiz etorri dira[3rd P.Pl]/gara[1st P.Pl]/zarete[2nd P.Pl]
  ‘The friends have arrived early.’

The agreement pattern in (2b) and (3b-c), which we call First and Second 
Agreement (henceforth, FSA), is surprising insofar as the theme plural DP 
can agree with V/A in 1st and 2nd person, in addition to 3rd. Since agreement 
with non-pronominal DPs is in 3rd person cross-linguistically, deviation from 
the 3rd agreement pattern calls for an explanation.3

It is important that we highlight the connection between being a NSL and 
the FSA phenomenon. The distribution of FSA is restricted to syntactic con-
texts of pronominal or «rich» agreement morphology, the kind that tradition-
ally «licenses» null pro in finite clauses in NSLs like Spanish (but see Dug-
uine 2008, 2013). This is best illustrated with pronominal object clitics. For 
instance, in Spanish, 1st and 2nd person object pronominal clitics can «dou-
ble» non-pronominal lexical DPs, although doubling in this syntactic context 
is not required. Consider (4):

(4) pro (nos/os) saludó a las ganadoras.
 pro (us/you)-greeted to thefem winnersfem
 ‘S/he greeted us/you/the winners.’

Both the option of ‘clitic+lexical DP’ and the option of the ‘lexical DP 
with no clitic’ are grammatical. However, the presence of the pronominal 
clitic carries along a difference in the interpretation of the lexical DP. With 
the 1st person clitic nos, the interpretation obtained in the object DP implies 

3 A word of caution about Basque is necessary. Basque (mostly in western varieties) has a 
distinctive determiner -ok that is frequently associated with FSA (Artiagoitia 1998). However, 
there is no necessary connection between the determiner -ok and FSA for two main reasons: 
One is that both -ak/-ek and -ok can be used in FSA. In addition, -ok can be used for third person 
agreement as well. Here we put aside -ok since it deserves an exploration on its own, and so far it 
has not been explored in depth.
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that the speaker is one of the (female) winners who were greeted (las ga-
nadoras). This is just the interpretation that obtains in English DPs with a 
Determiner-pronoun plus a plural N as in us winners. For example, in S/he 
greeted us winners the DP complement us winners is understood as includ-
ing the speaker. Similarly, in example (4), with the 2nd person object clitic os 
the DP las ganadoras is understood as including the addressee in the refer-
ence of the winners, as in English you winners. Therefore, in the clause S/he 
greeted [you winners], the reference of the DP in brackets includes the ad-
dressee. Importantly, in the absence of the «doubling» pronominal clitic, the 
interpretation of the complement DP in (4) is neutral with respect to whether 
the speaker and the addressee are among the winners; the speaker and the ad-
dressee can be among the winners but they do not have to be.4

Similar facts obtain with object verb agreement in Basque, where a plu-
ral DP object can agree with Inflection in 1st and 2nd person in addition to 3rd:

(5) pro irabazleak agurtu gaituzte[1st P.Pl]/zaituztete[1st P.Pl]/dituzte[3rd P.Pl]
 pro winners-the greeted us-have-them/you-have-them/  them-have-them
 ‘They greeted us/you/the winners.’

The correlation we see in (4) and (5) between pronominal inflection and 
the interpretation of the DP complement also obtains in examples involving 
subjects. Agreement in 1st person plural between a subject and a Verb/Aux is 
interpreted inclusively for the speaker, and Subject-Verb/Aux agreement in 
2nd person plural is interpreted inclusively for the addressee. Thus, the subject 
DP in (2b), when it agrees with the Verb/Aux in 1st person, is understood as in-
cluding the speaker in the reference of the DP. The same interpretation obtains 
in the corresponding Basque examples involving 1st person agreement (3b-c).

In order to strengthen the correlation between pronominal inflection and 
FSA we give additional examples contrasting a dative complement (6b) with 
a prepositional complement (6c):

(6) a. pro nos habló.
  pro us spoke 
  ‘S/he spoke to us.’
 b. pro nos habló a los clientes.
  pro us spoke to the clients
  ‘S/he spoke to us the clients.’
 c. pro (*nos) habló con los clientes.
  pro  us spoke with the clients
  ‘S/he spoke with (*us) the clients.’

4 For this interpretation of pronouns in so-called infinitival control clauses, see Torrego 
(1996).
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With the clitic, the dative complement a los clientes in (6b) has the char-
acteristic inclusive interpretation of English plurals with a D-pronoun, as al-
ready noted. By contrast, the prepositional complement con los clientes in 
(6c), which cannot co-occur with pronominal clitics, lacks the inclusive in-
terpretation of the dative complement in (6b).

Strikingly, some but not all NSLs display 1st and 2nd person agreement 
with plural DPs. When we turn to, for instance, Italian, we find that the 1st 
and 2nd agreement options of plural subject DPs are banned, as we can see in 
the example below:

(7) Le amiche arrivano[3rd P.Pl] /*arriviamo[1st P.Pl]/*arrivate[2nd P.Pl] presto.
 ‘The friends arrive early.’

In summary, the 1st and 2nd person agreement possibilities obtained with 
plural DPs in languages like Spanish and Basque are puzzling. On the empir-
ical side, some NSLs allow them (in the restricted contexts of person mark-
ing, the kind that is traditionally thought to «license» null pro), while others 
do not. On the theoretical side, this paper argues that plural DPs displaying 
FSA contain a null pronoun. In the spirit of Baker (2008), we assume that 
FSA reflects a syntactic relation with a DP that has a 1st or a 2nd person fea-
ture on its label/projection (Chomsky 2013), although we do not work out 
the labeling aspect of the analysis here. As it turns out, FSA is a by-product 
of plural DPs with a null pronoun, all other things equal (e.g. provided that 
the syntactic contexts in which they occur permit null pro).

2. Internal versus External Syntax

The consensus in the literature is that 1st and 2nd person pronouns are 
indexical pronouns (Fillmore 1971): 1st person indexes the speaker, and 
2nd person indexes the addressee.5 A considerable body of work has focused 
on the indexical property of 1st and 2nd person pronouns, attempting to un-
derstand how the indexicality of pronouns should be captured in the gram-
mar. Some literature has proposed that there is a Speech Act Phrase above 
the Comp-domain containing two DPs: one for the Speaker, and another for 
the Addressee (Siðgurson 2004; Baker 2008; Zanuttini 2008, among others). 
This approach builds on the old Performative Hypothesis proposed by Ross 
(1970) for root clauses. The gist of the Performative Hypothesis is that root 

5 Here we put aside the bound uses of 1st and 2nd pronouns, which are not indexical. For in-
stance, the second occurrence of ‘I’ in its bound variable interpretation is not indexical in Only 
I got a question that I understood (credited in the literature to Irene Heim), with the meaning: 
‘other than me nobody has the property of being an x such that x got a question that x understood’ 
(Only I got a question that I understood, nobody else did).
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clauses contain an abstract performative verb above CP which indexes the 
utterance, something like I claim/tell (you)/promise (you)+ CP clause.

Although we do not take sides on the semantics of indexical pronouns, 
we do take sides with respect to the source of the agreement phenomenon 
under consideration: FSA. We argue that the Speech Act Phrase that in some 
approaches is above CP in both root and embedded contexts is not responsi-
ble for FSA.6 We put forward the proposal that cross-linguistic variation in 
the domain of 1st and 2nd person agreement with plural DPs stems from the 
internal syntax of overt pronouns within DPs, following Torrego (2014).

The distributional possibilities of overt pronouns in DPs provide the first 
hint that the internal structure of plural DPs/NPs with pronouns is involved 
in FSA. Observe that plural DPs with an overt Determiner-pronoun are at-
tested in both English and Italian, but not in Basque and Spanish:

(8) English
 a. [us linguists]
 Italian
 b. [noi linguisti]
(9) Spanish
 a. *[nosotros lingüistas]
 Basque
 b. *[gu hizkuntzalari]

As shown, the pronoun in the DPs of Spanish and Basque in (9) only 
admits an appositive interpretation, an option commonly represented by a 
comma: Spanish nosotros, lingüistas; Basque gu, hizkuntzalari. In sum, 1st 
and 2nd person plural pronouns within DPs in English/Italian type of lan-
guages behave as Determiners, while 1st and 2nd person plural pronouns within 
DPs in Spanish/Basque type of languages do not. We will now consider what 
appears to be a difference in the «size» of 1st and 2nd person plural pronouns 
in the two types of languages (English/Italian versus Spanish/Basque), and 
then we will examine some syntactic consequences of this difference.

3. Some pronouns are bigger than others

It is well established in the linguistic literature that the size of pronouns 
varies within a single language and across languages. On the scale estab-
lished by Cardinaletti & Starke (1999) (C&S, henceforth), pronouns are clas-

6 Mancini et al (2011) pursue a pioneering ERP study on the phenomenon and attribute the 
1st and 2nd person agreement of Spanish plural DPs to «the application of a reverse Agree opera-
tion and a shift in the interpretation of the nominal» (Mancini et al 2011: 1369). Our account does 
not require those two operations being available for Spanish but not for Italian, and places the 
source of this difference between Spanish and Italian in the internal structure of DPs. 
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sified as strong (e.g., Italian noi), weak (null pro), and the weakest pronouns 
of all, which are clitics (See also Cardinaletti 1997). Here we wish to con-
trast two strong pronouns within C&S’s classification which nonetheless dif-
fer in their morphological complexity: Italian noi and Spanish nosotros. In 
particular, we will examine their morphological make-up and sketch an ap-
proach to their contrastive behavior within plural DPs.

3.1. Spanish versus Italian

Morphologically, 1st and 2nd person plural pronouns in Spanish contain a 
morpheme expressing person and number, namely nos- (1st person, plural)/
vos- (2nd person plural), and another element, expressing number and gen-
der: otros Masc./otras Fem. (‘others’). Importantly, we assume that the per-
son and the number features of nosotros/vosotros are introduced by separate 
heads, following: nos/vos bears interpretable person and otros is an indefinite 
expressing plurality (i.e., nosotros/vosotros = I/you(sg) + others (See Vassil-
ieva and Larson 2005).7

Assuming that Number is associated with its own head (Ritter 1992 and 
subsequent literature), the structure that results from combining the pronoun 
nosotros/vosotros with a plural Noun in the DP will be as follows:

(10) [DPD(nos/vos)[NumbPNumber[DPD(otros)][NumbPNumber[NPN (lingüistas)]]]]]

As illustrated in (10), both the Noun and the pronoun nosotros/voso-
tros have interpretable number. Therefore, the pronoun nosotros/vosotros 
can only combine with the plural Noun in an appositive relation, as shown in 
(9a) (*nosotros lingüistas/nosotros, lingüistas).

The bimorphemic nature of the Spanish 1st person plural pronoun nosotros/
nosotras (and of the second person plural vosotros/vosotras) is not found in the 
1st person plural Italian pronoun noi (or its second person plural correlate voi). 
As is clear from representation (10), Spanish nosotros/nosotras is a DP con-
taining its own Number projection and Noun Phrase, as the presence of the in-
definite D otros highlights. By comparison, the Italian pronoun noi, or for that 
matter English we/us, are monomorphemic D-pronouns which can combine 
à la Abney (1987) with the Number Phrase of another Noun Phrase, as in the 
forms us linguists/noi linguisti (see also Déchaine & Wiltschco in press).

(11) [DP D(noi) [NumbP Number [NP N(linguisti) ]]]

7 We put aside French here, since French autres behaves differently from Spanish otros in-
side and outside the DP.
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The internal structure of Spanish 1st (and 2nd) person plural pronouns 
shown in (10) suggests that these pronouns are syntactically autonomous, and 
as such, they allow for the corresponding null pronominal option within plural 
DPs. When Inflection enters into 1st or 2nd person agreement with a plural DP, 
it agrees with a 1st or a 2nd person feature of the null pronoun inside the DP.

Let us now turn to Italian, starting with the pronoun noi. The fact that noi 
is a D-pronoun rather than a DP-pronoun has implications for the absence of 
its null option in plural DPs, and consequently for the absence of FSA in this 
language. The gist of the proposal is that within the plural DP, noi is a D ele-
ment that combines syntactically with the number-feature of the Noun, tying 
it to the Noun. This prevents its null option. Although numerous details of 
this proposal are not dealt with here, the need to invoke the internal syntax of 
plural DPs to explain FSA seems correct.

To recapitulate, first we have shown that Spanish and Italian differ in the 
size of their 1st and 2nd person (non-clitic) pronouns. Then we have estab-
lished a link between the size of their person plural pronouns and FSA, argu-
ing that FSA is a syntactic effect of a null pronoun linked to the DP.

3.2. Some syntactic effects

The range of plural DPs that give rise to FSA in Spanish and Basque is 
wider than the range of plural DPs that have D-pronouns in English and Ital-
ian (us linguists/noi linguisti). The former is not restricted to definite DPs, 
but the latter is. Observe that both definite and indefinite plurals display FSA 
in Spanish and Basque:

(12) Definites
 Spanish
 a.  Las organizadoras entrevistan[3rd P.Pl]/entrevistamos[1stP.Pl]/  

entrevistais [2ndP.Pl] a muchos candidatos.
  ‘The organizers interview many candidates.’
 Basque
 b.  Antolatzaileek hautagai asko elkarrizketatzen dituzte[3rdP.Pl]/

ditugu[1stP.Pl]/dituzue[2nd P.Pl]
  ‘The organizers interview many candidates.’
(13) Indefinites:
 Spanish
 a.  Muchas/varias amigas asisten[3rd P.Pl]/asistimos[1st P.Pl]/

asistís[2nd P.Pl] al concierto.
  ‘Many/several friends attend the concert.’
 Basque
 b.  Lagun asko/batzuk joan dira[3rd P.Pl]/ginen[1st P.Pl]/

zineten[2nd P.Pl] kontzertura.
  ‘Many/several friends attend the concert.’
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From the point of view of the internal structure of plural DPs, D-pro-
nouns in plural DPs in English are tied to the DP via the Number Head. This 
restricts the distribution of D-pronouns in English plural DPs to the Deter-
miner position. This is clearly in contrast with the behavior of null pronouns 
in plural DPs in Spanish and Basque, whose positions within the DP do not 
depend on the Number Head of the Noun. As argued, the internal syntax of 
overt 1st and 2nd person plural pronouns in Spanish contains its own Number 
Phrase and NP. This makes the distribution of these pronouns, null or overt, 
within the plural DP more free.

The same point can be made with Wh-Movement. Both Spanish and 
Basque plural DPs can undergo Wh-movement when they agree in 1st and 2nd 
person with Inflection, as illustrated below:

(14) a.  ¿Cuántas/cuáles asistimos[1st P.Pl]/asistís[2nd P.Pl] al concierto?
 b.  Zenbat/zeintzuk joan ginen[1st P.Pl]/zineten[2nd P.Pl] kontzertura?
  ‘How many/which ones attended the concert? ’
 c.  Me pregunto cuántas/cuáles asistimos[1st P.Pl]/asistís[2nd P.Pl] 

al concierto.
 d.  Jakin nahi nuke zenbat/zeintzuk joan ginen[1st P.Pl]/

zineten[2nd P.Pl] kontzertura.
  ‘I wonder how many which ones attended the concert.’

Regardless of details, the facts of (13) and (14), as well as their absence 
from Italian, also a NSL, can be made to follow from the internal structure of 
plural DPs with pronouns. However, it is hard to see how they could be cap-
tured by invoking a Speech Act Phrase in the Comp-domain. This concludes 
the description of the facts of pronouns inside plural DPs in Spanish and Ital-
ian. We now turn to Basque pronouns.

3.3. On the size of pronouns in Basque

Given the arguments provided above regarding the differences in the in-
ternal makeup of pronouns between Spanish and Italian, and given the fact 
that Basque aligns with Spanish in displaying the FSA phenomenon, it is to 
be expected that the internal structure of Basque pronouns will resemble that 
of Spanish in the relevant respects. That is, if FSA correlates with DP type 
pronouns and not with D type pronouns, then Basque should have DP type 
personal pronouns. Here we provide some evidence in support of this, which 
is rather speculative and awaits further scrutiny.

Artiagoitia (1998) discusses the Determiner category and the Determiner 
Phrase in Basque, and argues that personal pronouns are Determiners. He 
notes that Basque personal pronouns are an idiosyncratic type of Determiner, 
because unlike English personal pronouns, they do not allow further branch-
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ing of the DP into an NP to generate expressions like the ones in (8a-b). Our 
proposal can provide an alternative account for the ‘obligatory intransitiv-
ity’ of personal pronouns in Basque: personal pronouns involve whole DPs, 
as shown in (10) for Spanish, and thus the D hosting the person features cre-
ates ‘transitive’ or branched DP structures. That is to say, personal pronouns 
in Basque are ‘transitive’ DPs and that is why they cannot generate structures 
like (8a-b), which English and Italian can, given their D-pronouns.

Can we provide evidence that there is further syntactic structure to 
Basque personal pronouns? The form of 1st and 2nd person plural pronouns 
generally provided in Basque grammars is gu ‘we’ and zuek ‘you pl.’ re-
spectively. It is well known that the 2nd person plural is a relatively recent 
morphological evolution from the older plural form zu, attested as plural in 
older texts, which has come to correspond to 2nd singular in contemporary 
Basque.8 This morphological evolution involves the addition of a plural de-
terminer -ek to the original plural pronoun zu, creating a bi-morphemic new 
pronominal form. The fact that this new form should include a plural marker 
suggests an internal structure of the type in (15), where the pronoun is a DP 
with branching internal structure that can host the plural morpheme:

(15) [DP zu [NumP [NP] ek]]

The most compelling evidence that Basque personal pronouns involve 
branching DP structures and not simple D elements comes from what are 
called «emphatic» pronominal forms. These forms involve «a combined se-
quence of the reflexive form of the corresponding possessive pronoun and 
the appropriate demonstrative pronoun» (de Rijk 2008: 795). It is also de 
Rijk (2008) who notes that in the case of 1st and 2nd plural pronouns «the in-
clusive article -ok appears in place of the demonstrative pronouns.» Below 
we show the 1st and 2nd plural pronoun forms provided by de Rijk (2008) in 
neutral and emphatic form:

(16) We emphatic you emphatic
 gu gerok zu zerok

As noted by de Rijk (2008), there are many variants of these emphatic 
pronouns, and in some varieties they combine with demonstratives, particu-
larly in eastern varieties where the use of the inclusive determiner -ok is not 
attested. We show in (17) the eastern forms provided by Lafitte (1944):

(17) We emphatic you emphatic
 gu  guhaur zu zuihauk

8 See for instance de Rijk (2008) Chapter 6, for discussion and further references on the his-
tory, uses and other details concerning the Basque pronominal system, not directly relevant here.
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These forms belong to the Navarro-Labourdin variety, and they do not ap-
pear to contain a genitive form of the pronominal, but rather a demonstrative 
following the pronominal form: gu+haur «we+this» zui+hauk «you+these» 
Despite the differences in detail between (16) and (17), both types of em-
phatic pronominals point to a more developed internal structure for the pro-
noun, that is, to a DP type pronoun rather than to a mere D-pronoun.

Despite the fact that they are often referred to as «emphatic», and despite 
the fact that they can and are often used when pronouns are foci, it would be 
mistaken to assimilate these forms exclusively to foci environments. The de-
scriptive grammar of the Basque Language Academy (Euskaltzaindia 1991) 
refers to these forms as «strengthened», and in spite of the many forms that 
can be found across varieties of the language it chooses the ones shown 
in (16) and (17) as representatives. Euskaltzaindia (1991) strongly warns 
against giving out simple rules regarding the use of strengthened forms and 
points to the difficulty in spelling out precisely when the two types of pro-
nouns can be used. For one, western varieties use them far more frequently 
than eastern ones, though precise data are not available as to the differences 
in frequency and context9. Strengthened forms can be used as foci, but need 
not be, so that both sentences in (18) are grammatical and pragmatically ad-
equate answers to the question Nor etorri da? ‘Who arrived?’:

(18) a. Gerok/Guhauk etorri gara
 b. Gu etorri gara
  ‘We arrived.’

These forms can also (but need not) be used as topics, as discussed by de 
Rijk (2008:797):

(19) a. Gerok/guk ere egin dezakegu hori
  We+ok/we too do can-aux that
  ‘We too can do that.’
 b. Zerok/zuek behintzat etorri zarete
  You+ok/you at least arrived are
  ‘At least you have arrived.’

The variety of strengthened pronominal forms used in western varieties 
of the language is illustrated in (20):

(20) we emphatic you.pl emphatic
 gu geu zu zeu

9 «Ez dirudi arau estuegirik eman daitekeenik. Euskalkien arteko diferentzia ere nabaria da 
arlo honetan, Mendebaldeko euskaldunek joera handiagoa baitute Ekialdekoek baino forma in-
dartuak erabiltzeko.» (Euskaltzaindia 1991:42).
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It should be noted that the forms in (16), (17) and (20) are, to the best of 
our current knowledge, dialectal variations, though it must also be empha-
sized that there are no thorough studies on the preferences of use of strength-
ened forms across varieties of the language, with the exception of Sarasola 
(1979) regarding the classical use of strengthened genitives as reflexives in 
Basque. In the case of Basque, we have suggested that strengthened pronom-
inal forms of the type shown in (16) to (20) reveal the internal structure of 
pronouns in Basque, crucially involving a rich internal structure. If our ap-
proach is correct, then it is more adequate to think of the neutral forms as 
«shortened» in relation to the strengthened ones.

4. Conclusion

This paper provides a characterization of plural NPs entering into 1st and 
2nd person agreement in NSLs. It establishes the existence of two classes of 
pronouns within plural NPs, a Determiner size pronoun, and a DP size pro-
noun. It draws a distinction between plural NPs with a Determiner size pro-
noun, and plural NPs with a DP size pronoun. It argues that plural NPs with 
a DP size pronoun give rise to 1st and 2nd person agreement in contexts in 
which null pro is found because these DPs involves a null pronoun.

Sarasola (1979) studied the distribution of possessive pronominal forms 
in Basque classical literature, and revealed that it often did not respond to the 
so-called Linschmann-Aresti Law:10 use strengthened forms when the pos-
sessive is co-referent with one agreeing argument of the clause. This left the 
distribution of the two types of pronominal forms unexplained (see also Dug-
uine 2003 for similar conclusions). Here, we have attempted to argue that the 
possibility of a plural DP agreeing in first and second person with the verb, 
generally not available except for pro-drop languages of the type of Spanish 
and Basque springs from the presence of a null pronominal associated with 
the plural DP, and that the possibility of having this null pronominal depends 
in turn on having DP-type pronouns of the type discussed, like the ones 
found in Spanish and Basque. Within this view, the main difference between 
neutral and strengthened pronominal forms would be whether there are pho-
nologically shortened or not. It would not concern their internal make-up, 
which would always involve a branching DP structure.

10 Regarding the Linschmann-Aresti Law, see Mitxelena (1976). Duguine (2003) studies the 
use of third person possessives in three speakers of contemporary Navarro-Labourdin, and shows 
they do not comply to the Linschmann-Aresti Law either.
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Tartas eta Leizarraga berrikusiak, edo nola aldatzen duen 
historia ikertzailearen begiradak

Blanca Urgell
UPV/EHU

Laburpena
Lan honetan frogatuko dut, bi adibideren bitartez, ondo ezaguna den zer-
bait: ikertzailearen begiradak datu beretatik atera daitekeen ondorioa alda-
tzen duela. Hala bada, erakutsiko dut Tartasen Onsa hilceco bidiaren argi-
talpen berankorra (1666) Iparraldeko hiru elizbarrutietan (Oloroe, Akize eta 
Baionan) liburua zabaltzeko egilearen asmoari zor zaiola ziurrenera, eta ez 
eliz aztertzaileek haren edukiaz edota formaz izan zitzaketen susmo edo era-
gozpenei. Halaber, erakutsiko dut Leizarraga ez zela «erraldoi bakarti» izan, 
baizik eta haren Testamentu Berria (1571) XVII eta XVIII. mendeetako egile 
euskaldunek ezagutu zutela, eta haien idazlanetan aztarnak utzi dituela, gra-
fia eta lexiko kontuetan behinik behin. Ildo honetatik, Leizarragak Materre 
eta Etxeberri Ziburukoaren idazkeran izan zukeen eragina agerian jartzeko 
modukoak diren zenbait ezaugarri aztertuko ditugu, Leizarragak literatur 
hizkuntzan, eta batez ere XVII. mendeko lapurterazkoan, izan zuen eragina 
sakonago aztertzera ikertzaile gehiago aurreratuko delako esperoan.

0. Sarrera*1

Ezagutza zientifikoa gainerako ezagupide nagusietatik —ezagutza artis-
tiko eta ezagutza errebelatutik (Wagensberg 1998: 83-93)— bereizten duten 
hatsarre funtsezkoenetan bat objektibotasuna da, ikertzaileak ikergaitik ahal 
den guztia aldendu behar gisa ulertua: norberaren aurreiritziak, apriorismoa 

* Lan hau «Monumenta Linguae Vasconum (IV): textos arcaicos vascos y euskera antiguo» 
(MINECO, FFI2012-37696), «Historia de la lengua vasca y lingüística histórico-comparada» 
(Eusko Jaurlaritza, GIC. IT698-13) eta «Lingüística teórica y diacrónica: Gramática Universal, 
lenguas indoeuropeas y lengua vasca» (UPV/EHU, UFI11/14) ikerketa proiektuen laguntzari es-
ker egina da. Aldez bederen, «Euskararen lekua munduan eta historian: mitoetatik egitateetara» 
UEUren 2014ko ikastaroan aurkeztu nuen, eta haren antolatzaile eta ikasleei nire eskerrik be-
roena luzatu nahi diet. Eskertu nahi diet, halaber, Antonio Rivera irakasleari historialarien gogoe-
tez jabetzeko eman didan laguntza estimaezina, eta Joseba A. Lakarra eta Manu Padilla lankideei 
egin dizkidaten ohar zuhurrak. Ostera, nireak dira akats eta gaizkiulertuak oro.
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eta emozioak alde batera utzi eta aktiboki objektibotasuna berma dezaketen 
bitartekoak (neurbide estandarrak, onartutako metodologia, kide arteko berri-
kuspenak...) erabiltzea bere burua zientziatzat duen edozein ezagutza-arloren 
eskakizuna da, bada.

Hala ere, «ahal den guztia» horrek adierazi bezala, objektibotasuna ezin 
daiteke egia-rekin nahastu: desideratum bat besterik ez da, ezagutzen eta irudi-
kapenen gainean izan dezakegun konfiantzaren edo kalitatearen adierazle bat. 
Izan ere, gizakiok zuzen ezagutzeko gauza garenentz eta galdera honek aspaldi 
sortu ditu hausnarketak eta eztabaidak, alegia, ezagutzen duguna egiazkoa de-
nentz ala litezkeen interpretazio edo ikuspuntuetako bat baino ez. Objektuaren 
eta subjektuaren arteko eragina zientzia esperimentaletan ere gertatu arren, giza 
(eta gizarte) zientzietan are nabariagoa da, hauetan subjektua objektu bihurtzen 
delako, hau da, gizakiak beste gizaki batzuk ikertzean dautzalako. Esparruotan 
beharbada historialariak dira, XIX. mendeko mito historizistak behin hautsi eta 
gero, gai honetaz beren buruari gehien galdetu diotenak. Kezka honen adieraz-
garri dugu Historiografia, «historiaren historia», iraganari buruzko ezagutzak 
orainaldi aldakorraren (gehi gizarte bakoitzaren) galdera eta arazoetatik edaten 
duelako kontzientzia erne izatea bilatzen duen gogoeta.

Honetan sakontzeko betarik gabe izanik, aski izan liteke objektibotasuna 
Historian hiru zutabetan oinarritzen dela gogoratzea: iturri egiazko eta egiaz-
tagarrietan, partekatutako metodoaren zorroztasunean eta gainerako aditue-
kiko kontrastean. Honen ifrentzuan, baina, historialariaren lanaren zati handi 
bat interpretazioan datza, hots, gertakarien garrantzia neurtzean eta haien ar-
teko erlazio kausalak ezartzean (Le Goff 1997: 32). Datuen interpretazioa 
edo, nahiago bada, datuen gainean eraikitzen diren hipotesiak, ezinbestean, 
historialariaren testuinguru sozial eta kulturalak baldintzatzen ditu (ibid.). 
Historia zientifikoki egin nahiagatik ere, historialariek ez dute ahaztu ohi 
historia ez dela benetakoa inondik inora ere, «baizik eta onartutako iritzien 
multzoa» (Barraclough 1955: 14). Le Goff-ek dioenez (1997: 35), «la obje-
tividad histórica se construye poco a poco, a través de revisiones incesantes 
del trabajo histórico, las laboriosas rectificaciones sucesivas, la acumulación 
de las verdades parciales» edo «...la historia es la ciencia del pasado, con la 
condición de saber que éste se convierte en objeto de la historia a través de 
una reconstrucción que se pone en cuestión continuamente» (ib. 29).

Izan ere, datuen interpretazioak halabeharrez badu subjektibotasunetik 
zerbait.12Hauxe da E. H. Carr-en (1961) pasarte klasikoa:

1 Historialari askok salatu dute datuen sakralizazioa: «The belief in a hard core of histori-
cal facts existing objectively and independently of the interpretation of the historian is a prepos-
terous fallacy, but one which it is very hard to eradicate» (Carr 1961: 12). Le Goffek (1997: 33-
34) gogoratzen digu datu historikoak ere, iturri gisa erabiltzen diren dokumentuak zehatzago, 
ez direla material gordin, objektibo eta tolesgabe: aitzitik, eurak ere, giza ekoizpenak diren ber, 
euren testuinguruak baldintzatuta sortzen direnez, historialariaren (eta, erants dezadan, are aurrez 
filologoaren) berrikuspen kritikoaren beharrean dira.
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The facts are really not at all like fish on the fishmonger’s slab. They are 
like fish swimming about in a vast and sometimes inaccessible ocean; and 
what the historian catches will depend, partly on chance, but mainly on what 
part of the ocean he chooses to fish in and what tackle he chooses to use 
—these two factors being, of course, determined by the kind of fish he wants 
to catch. By and large, the historian will get the kind of facts he wants. His-
tory means interpretation (Carr 1961: 23).

Historiatik kanpo ere esan ohi da ikertzailearen begiradak aldatu egiten 
duela ikergaia edo, beste era batera esanda, erabiltzen dituen hipotesiek datu 
batzuk hautarazten eta besteak alde batera utzarazten diotela. Hain zuzen, 
hauxe da, erakutsiko dudanez, hala Tartasen Onsaren argitalpen berankorra-
ren kasua, nola Leizarragaren (1571) literatur hizkuntzaren saioaren patua-
rena ere.

Bere gogokoa izango delakoan, lantxo hau Ibon Sarasolari eskaini nahi 
diot, nire maisu eta ongile handienetako bati: nigan —eta nire belaunaldiko 
hainbatengan— utzi duen inpronta, filologia gure egitekoari begiratzeko be-
rak daukan modu berezi eta eraginkorra, eskaini dizkigun tresna lexikogra-
fiko ezinutzizkoak eta haren hizkuntz irizpideak zerrenda amaigabe baten 
aleak baino ez dira, neuk behintzat zor dizkiodanen artean.

1. Tartasen Onsaren argitalpen berankorra

Gai honek ez du zeresan handirik eman, baina badu bere garrantzia, iku-
siko dugunez, Tartasen asmoak berreraikitzerakoan. Darricarrère (1911) 
ohartu zen Onsa hilzeko bidiaren lehen eliz baimena eta azkenaren artean 
zortzi urte luze pasa zirela (1657-1665), eta hortik ondorioztatu zuen argi-
taratzeko arazoak izan bide zituela. Haren iritziz liburuaren edukian datzake 
berantzearen zioa, bai baititu moraltasunaren aldetik susmagarri diren pa-
sarteak. Funtsean, Darricarrèrek iradokitzen du Tartas, katoliko garbia izan 
arren, ez dela garaiko gainerakoak bezalakoa, baizik eta, nolabait ere, ba-
duela protestantekumearen zerbait. Hauek dira bere hitzak:

Cependant, après avoir constaté que, entre l’approbation de MM. les dé-
légués de l’évêque d’Oloron, celle de l’évêque de Bayonne, et la dernière 
en date, celle de M. le curé de Mauléon, il s’est écoulé neuf années, ne doit-
on pas se demander s’il n’existerait pas çà et là dans le livre en question, 
quelques traits ou quelques anecdotes qui —de la part des examinateurs— 
auraient donné lieu à des réflexions, à des observations critiques, peut-être 
à propos de la moralité mondaine qu’il reflète? Il est sans doute permis de 
faire planer quelques doutes à ce sujet, car, bien qu’il ait été fait par un prêtre 
catholique, cet ouvrage est tel qu’il aurait pu être conçu et écrit par un tout 
autre lettré basque, notamment par un royaliste ardent, qui, de zélé protes-
tant, se serait converti au catholicisme et aurait embrassé ses pratiques austè-
res (1911: 15-16).
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Villasantek ere (1979: 93) hipotesi hori aipatu zuenetik ez zaio garran-
tzi gehiago eman, dakidalarik, azkenotan Salaberri Muñoak (2002: 86) gaia 
berrartu arte. Aditu honek Darricarrèreren ikuspegia onartu eta gaineratu dio 
Onsako autoritate-mailakatzea ere heterodoxoegia dela, paganoetatik hasten 
baita, Elizak gomendatu ez bezala.

Ez naiz nor moral zein erretorikaren aldetik hipotesia eztabaidatzeko, 
baina, iragarri bezala, uste dut Tartasen adibide hau ona dela ikertzaileak be-
gien aurrean dituen datuetatik zeini erreparatu eta horrek bere hipotesia nola 
baldintzatzen duen erakusteko. Izan ere, Darricarrèren hipotesia egiazko datu 
egiaztagarrietan oinarritua da, behar denez, baina ez datu guztietan. Hona he-
men Onsaren atarian ageri diren baimenen sinatzaileak:

A. de Conget, Atarraçeco erretor eta Çuberoa herrico Vicario generala eta 
Officiala (1657)

D. Irunberri, Utziateco prioria eta Aquiçeco Vicario generala eta Officiala 
(1659)

Ioanes, Baionaco Apespicua (1665)

Datei bakarrik begiratu beharrean eliz baimenak nork edo zeren izenean egi-
nak diren aintzat harturik ondorioa oso ezberdina da: sinadurok garden adieraz-
ten dute Tartasek Iparraldeko hiru elizbarruti zaharren baimenak erdietsi zituela, 
erdietsi ere, lehenik berea, Oloroekoa, gero Akizekoa eta azkenik Baionako 
apezpikuarena berarena. Hau ez da ohikoa: areago, hiruren baimenekin irten zen 
liburu bakarra da, oso oker ez banago.2 Beharbada, beraz, argitaratze berankorra 
bere elizbarrutitik kanpo harrera lortu beharrari egotz dakioke. Ez dakigu Aki-
zeko bikarioaren eta Baionako apezpikuarengana nola iritsi zen,3 baina bai zer-
gatik: bistan da hiruretan nahi zuela liburua zabaltzea eta, honezkero, ondoriozta 
dezakegu Iparraldeko euskaldun guztientzat idatzi zukeela. Hau kontuan hartu-
rik, bada, aski bestela uler daitezke «irakurtzaliari» idatzi zizkion hitzok:4

Ene euskara, eta lengajia eztakit aprobatia izanen denez, bai, ala ez, badu 
orotarik zerbait, Zuberoak, Basanabarrek eta Lapurdik eman drauko zerbait, 

2 Tartasen bigarren liburua bera (Arima penitentaren occupatione debotaq, 1672) «Bon-
necase Maulioko Erretora», «Fr. Nicephore Capucin» eta Arnaud François de Maytie Oloroeko 
apezpikuaren oniritziarekin irten zen, ohi bezala.

3 Etxagibelek (2014: 283) frogatu du badirela kidetasun lexikoak Onsa eta Philotea-ren ar-
tean: honek esan nahi luke, berak dioenez, Pouvreauk bere itzulpen horren eliz baimenaren data 
(1662) baino lehen ezagutu zukeela Onsa-ren eskuizkribua, Tartas Baionako onespenaren bila 
bide zebilen garaian, hain zuzen, eta agian onespen horren gauzatzean balukeela zerikusirik, ar-
tean Olze apezpikuarekiko harremanak gaiztotu gabe baitzeudekeen.

4 Batez ere Axularren pasarte baten alderantzizkatzea izateagatik ezagunak: «Baldin egin ba-
liz euskaraz hanbat liburu, nola egin baita latinez, franzesez edo bertze erdaraz eta hitzkuntzaz, 
hek bezain aberats eta konplitu izanen zen euskara ere, eta baldin hala ezpada, euskaldunek berek 
dute falta, eta ez euskarak» (Gero 19).
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baina ez oro. Aruen egin dut neure pieza pobria: hanko lengajia ezpada aski 
eder, hanko euskarak du ogena, eta ez euskaldunak.

2. Leizarragaren literatur hizkuntza saioaren patua

La tentativa de Leizarraga no tuvo las consecuencias que hubiera podido 
tener para la fijación del vasco literario, las que la traducción de la Biblia ha 
tenido en tantos países: se hundió con el fracaso de la penetración protestante 
en el país. Por más que se debieron hacer crecidas tiradas de sus versiones, 
que sabemos fueron conocidas por autores posteriores (Pouvreau, sacerdote 
católico, se valió mucho del Nuevo Testamento para su diccionario), su ca-
rácter heterodoxo les privó de toda posibilidad de influencia en la literatura 
posterior. Con la rica floración de escritores católicos en el siglo siguiente, 
el tipo de lengua por él establecido fue sustituido por otro, mucho menos ar-
caico, más popular y accesible, y también más teñido de particularismos lo-
cales: el labortano de Sara y San Juan de Luz (Mitxelena 1960: 51-52).

Hitzotan laburbildurik dago —eta neurri handi batean oinarriturik— Lei-
zarragaren obraren patuari gure garaian eman zaion interpretazioa. Duela gu-
txi arte, eta orain ere maiz, ziurtzat jotzen zen Euskal Herriko protestantis-
moaren porrotaren ondorioz alde batera utzi zela haren literatur hizkuntza 
saioa. Alde batetik, nabaria da lapurtera klasikoko egileek beste era batera 
idatzi zutela, Mitxelenak berak dioenez. Bestetik, inplizituki bederen jakin-
tzat ematen zen5 Leizarragaren obren aleak atzerrian baino ia ezin aurki zi-
tezkeela, erre nahiko lituzketen katolikoen eskuetatik atzerrira ihes egindako 
protestanteek ozta-ozta salbaturik.6 Labur bildurik, Leizarraga «erraldoi ba-
kartia» zen, ez aurrekaririk, ez ondokorik izan ez baitzuen (Villasante 1979: 
§ 50; ikus, halaber, Juaristi 1987: 42; Knörr 1996: 134-136; Urkizu 2000: 
146-147; Aldekoa 2004: 44, etab.).

Opinio communisaren ezin adierazgarriagoak dira Salaberriren hitzok, 
nahiz egiazki bera izan den ikuspegi hau desarmatzen lehena, laster ikusiko 
dugun bezala:

Tradizio motza egina zuen euskal literaturak, jakina, 1545ean hasi bai-
tzen Etxepareren obrarekin. Jaio berria, beraz: ehun urte baino gutxiagoko 
ibilaldiko letrak aurkituko zituen urdazubiarrak [Axularrek] bereari ekin zio-

5 Beharbada Vinsonen (1891-1898: 18) hitzotan oinarriturik: «Dans le pays basque, je ne 
connais plus aujourd’hui qu’un exemplaire du Nouveau Testament...», eta batez ere honegatik: 
«...la traduction de Liçarrague est incontestablement une traduction calviniste (...). C’est parce 
qu’il était heretique que le livre de Liçarrague est devenu si rare» (ib. 20).

6 «...antes de su promulgación [Fontainebleauko ediktuarena] habían sido arrebatados de 
las manos de los protestantes los Nuevos Testamentos, así como los demás libros de la Reforma 
traducidos al Euskara; no pudieron salvar más que algunos pocos documentos» (Olaizola 1993: 
254).
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nean. Horrezaz gainera, urria: eredutzat inolaz ere ezin har zitekeen Leiza-
rraga erreformistaren itzulpenetik landa, gutxi batzuk baino izan ez zirelako 
Axularren aurretikoak (Salaberri 1997: 66; azpimarra nirea da).7

Esan gabe doa Leizarragaren eragina ez dela izan Bibliaren beste itzul-
pen batzuek garai bertsuan idatziz landu ziren Europako hizkuntzetan izan 
zutenaren heinekoa. Beraz, dudarik ez dago erlijio gatazkak erabateko era-
gina izan zuela haren lan handiak literatur euskararen eraikuntzan izan ze-
zakeen oihartzunean. Alabaina, une honetan ezarritakotzat jo dezakegu XVII. 
eta XVIII. mendeetan ez zela ezohikoa Ipar Euskal Herriko elizgizonek behi-
nik behin Leizarragaren obra eskura izatea —isil-gordean balitz ere— eta, 
hortaz, gure premisa ezin izan daiteke haren eraginik eza. Ondoko lerroo-
tan ondorio honetara abiapuntu batetik bestera nik neuk egin dudan ibilbi-
dea azalduko dut, zeren eta Lardizabalen hitzez baliatuz, Zertako, bada, zure 
anaiaren begian lastoa dakusu, eta zure begiko aga ez? Berriro ere begien 
bistan ziren datuak alde batera nola utzi ditugun erakusteaz gain, Leizarraga-
ren eraginean doi bat sakonduko dut, hurbilketa bat besterik ez, ondokoek il-
doari etekin gehiago ateratzen jakingo dutelakoan.

Iparraldeko idazleek Larramendiren (1745) hiztegian zer-nolako sarrera 
izan zuten aztertzerakoan, Materre eta Leizarragaren arteko batetortze le-
xiko harrigarri batzuk azaleratu ziren (Urgell 2000: 776-777). Batetortze ho-
riek nola edo hala bide ematen zuten ea Axularren liburuan diren Testamentu 
Berriko pasarteek Leizarragaren itzulpenarekin zerikusirik ote zuten begira-
tzeko eta, ustez ustekabean, bertatik atereak direla egiaztatu nuen neke han-
dirik gabe, haren hizkera eta idazkerara egokituak badira ere,8 hurrengo adi-
bideak aditzera ematen duen bezala:

Leiz: Nahi duc bada goacen eta bil deçagun hura? (Mt 13, 28)
Ax: Nahi duçu bada goacin, eta gaixto hura (...) vil deçagun (Gero 120).

Aurkikuntza txundigarri hori aurkezterakoan (Urgell 1999) Iñaki Camino 
irakasleak adeitsuki jakinarazi zidan —mea maxima culpa— horrelako zer-
bait aurretiaz Salaberrik tesian frogatua zuela. Hauxe, zehazki:

7 Oharrean dioena ere kontuan hartzekoa da: «Gogoratu beharrik ere ez dago Leizarragarena 
bezalako esperientziak espreski debekatuak zituela eliza katolikoak, eta ez bakarrik haren disi-
dentzia erlijiosoagatik: «Como la experiencia aya enseñado, que de permitirse la sagrada Biblia 
en lengua vulgar, se sigue, por la temeridad de los hombres, mas daño que provecho, se prohibe 
la Biblia con todas sus partes impressa, o de mano, en qualquier lengua vulgar, i assi mismo los 
Sumarios, i compendios, aunque sean historiales, de la misma Biblia, o libros de la Sagrada Es-
critura, escritos en aualquier idioma, o lengua vulgar» (Index librorum prohibitorum, 3. or.)» 
(ib. 61. oh.; azpimarra berea da).

8 Adibidean ikusten den bezala, Axularrek inoren aipuetan erabili ohi duen amplificatio-a ba-
darabil Leizarragarenetan ere (cf. Salaberri 1997: 169 eta, Axularren ezaugarri honetaz oro har, 
ib. 242-245).
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Bestalde, Leizarragaren obrak 1571koak zirela kontutan harturik, Axula-
rrek, Materrek bezalatsu, ongi ezagutu zitzakeen harenak, eta testuen arteko 
konparazioa egitean azalduko dugunez, badirudi, aurkitu uste dugun kide-
tasun zenbaiten arabera, zuzen-zuzenetik ezagutu zituela gainera (batez ere 
Testamentu Berria-ren hitzaurrea) (Salaberri 1997: 166).9

Bestalde, honek Gero-ko kidetasunen gaia sakonki aztertua zuen, tesian 
material guztia erabili ez bazuen ere, eta behin betiko frogatu zuen handik 
gutxira argitaratu zuen lanean (Salaberri 2000), besteak beste huts batera-
tzaile bat, eman daitekeen frogarik sendoena, seinalaturik:10

Leiz: Han içanen da nigar eta hortz garrascots (Mt 8, 12).
Ax: Han içanen dela nigar, eta hortz carrasc-hots (Gero 585).
Ax (latinez): Ibi erit fletus & stridor gentium [sic, dentium-en ordez].

Leizarragaren bi irakurle eta erabiltzaile genituen, bada, lapurtera klasi-
koko idazle garrantzitsuenen artean. Honen kariaz derrigorrez gogoratu behar 
haren erabileraren zantzu ziur gehiago bazirela, orduraino anekdota huts be-
zala tratatuak eta, beraz, Leizarragaren saioaren ustezko porrotaren hipotesia 
ezertan ere aldatzeko behin ere aintzat hartu ez zirenak.

Aspaldi da ezaguna, batetik, Leizarraga Pouvreauren hiztegiaren iturrie-
tako bat dela, «L.» eta «Liz.» bezalako laburdurez aitortua A eskuizkribuan, 
eta hitzak ez ezik haren aipu osoak ere ugari direla bertan (Urquijo 1909: 
517). Arestian frogatu da, gainera, Leizarragaren idazki guzti-guztiak baliatu 
zituela (Etxagibel 2014). Egiantzekoa da Pouvreau Leizarragaren obren ale 
baten jabea izatea: haren eskuizkribuak gorde dituen Colberten liburutegian 
zena (Vinson 1910: 139), hain zuzen.

Bestetik, eta hau ere ezaguna zen (Vinson 1891-1898: 19), Larramendik 
atal oso bat eskaini zion Leizarragari hiztegiaren hitzaurrean («Del Nuevo Tes-
tamento en Bascuence», 1745: xxxvi-xxxviii), eta Madrilgo Academia de la 
Historian haren paperen artean Testamentuaren zati baten (Mt 25, 26 artekoa) 
eskuzko kopia gorde da. Ezaguna da, halaber, garrantzia kendu ziola itzulpen 
protestante izateari: «Por lo demás, no se puede conocer que sea calvinista el 

9 Zehazkiago, Salaberrik tesian frogatu zuen Leizarragak baduela Gero-ko gomendiozko 
gutunaren eta «Irakurtzaileari» atalaren inventio-an parterik (ib. 167-172), zeren eta harilka-
tzean ez ezik hitz eta esamolde zehatzetan ere sumatu baitzituen kidetasunak bien artean (ib. 168, 
211. oh.).

10 Agerian denez, kontraesan bat dago Axularren latinezko bertsioaren eta euskarazkoaren ar-
tean, Leizarragaren pasartea horretaz erreparatu gabe kopiatu izanaren adierazle, nonbait (Salabe-
rri 2000: 196). Zehaztu behar da stridor gentium ez dela Axularren akatsa («...ala liburua apailatu 
eta zuzendu zutenena?», Salaberri ibid.), baizik eta Vulgataren irakurketa ezagun xamar bat, adi-
bidez John Major-en In quatuor Euangelia expositiones luculent[a]e... delakoan (1528) ere aurki 
daitekeena, besteak beste. Egiazki Leizarraga eta Axularren euskarazkoari «zuzenketa bateratzai-
lea» deitu beharko genioke, horrelakorik balego, bertsio kalbindar guztiek zuzenduta baitakarte 
Calvinoren lehen bertsiotik bertatik (Lakarra a.e.).
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traductor, que está a mi entender muy ajustado en su traducción» (1745: xxx-
vii). Bestela ere nabaria da Larramendik Leizarragaren itzulpenari eman zion 
lehen mailako garrantzia: hiztegiko literatur iturri garrantzizkoena bide da (Ur-
gell 2000) eta, besteak beste, sarrera batean bere izenaz aipatua den euskal 
idazle bakarra (s.v. placa; Urgell 1998: 401) eta agerriki hitzberrigintza ere-
dutzat hartutako bakarra (-kide dela eta; Urgell 2005: 259) ere bada. Bestalde, 
Leizarraga da, itxura guztien arabera, andoaindarrak Hegoaldeko literatur hiz-
kuntzan <tz> txistukari afrikatua adierazteko ekarri izanaren eredu zehatza,11 
lapurtera klasikoan erabili zen <tç>, <tc>, <tz> sistema hirukoitzaren ordez.

Testamentuaren kopiari ezarri oharrean (1761) Larramendik diosku Gaz-
tanbide izeneko Baionako katedraleko kanonigo baten alea erabili zuela (Te-
llechea-Idigoras 1966: 175-176). Ale hark Testamentu osoaz gain Erregina-
ren gutuna eta «Testamentu Berrian diraden icen propri Hebraico eta Greco 
batzuén declarationea» ere bazituen, baina ez gainerako atalak, nonbait (Ur-
gell 2005: 254-255).

Pouvreau eta Larramendi apaiz katolikoen erabilera arazo gabeko eta 
oparoari, iduriz, behar bezalako garrantzirik eman ez zitzaiolarik, Leizarra-
gari buruzko ikuspegia ez zuen aldatu, azkenik, ezta Ruiz Arzalluzek (1987: 
716-717) erakutsi izanak Haranederrek tarteka bederen eredu gisa erabili 
zuela Testamentu Berriaren lehen itzulpen katolikoa (c. 1740) egiterakoan. 
Izan ere, aspaldi ezaguna zen (Vinson 1891-1898: 19), berebat, Haranederrek 
bere izenez aipatu zuela hitzaurrean:12

Eguia da, bada, Joannes Leiçarraga ceritçan Beracoizco (sic) aphez edo 
erretor cen batec noizbeit aspaldi imprimaraci içan çuela Testament berrico 
liburua, berac escararat itçuliric; baiñan nola dohacabe hura, erreligione 
catholica eta eguiazcoa utciric, orducotz ja itçulia baitcen bera Calviñen secta 
içurriztaturat eta haren heresia poçoatuaz cutsatua, ecin guelditu da bere 
obrari iretchequi gabe cembeit lekhutan berac hartu içan çuen içurritic (...); 
eta hala, beldurrez ecen, cembeit arima fidelec (...) jan ez deçan guiçon etsai 
eta dohacabe harc han barrayatu içan duen poçoatic ere, gure jaun Aphezpi-
cuac (...) desiraturic diocesa huntaco cembeit aphecec Testament berrico li-
buru sacratu hau escararat garbiqui eta fidelqui itçul deçaten, entseyatu içan 
gare... («Aitcin solhasa», Altuna 1990: 1-2).

Euskalgintzan erabilitako ale hauetaz gain,13 Vinsonek Euskal Herrian 
ziren beste lau aleren berri eman zuen. Alde batetik, Fleury Léclusek (1826: 

11 Cf. Lakarra 1985: 243 eta Urgell 2001: 143-144, non oraindik ez den ideia hau bere horre-
tan zabaltzen. Ostera, <ts> erabiltzeko eredu gisa Axular aipatu zuen (Urgell 2001: 143).

12 Vinsonek (1891-1898: 18) ezagutu zuen Haranederren alea, bere eskuzko ex libris-a ba-
zuena: 1851n Ithurrondo delako Martxuetako batengandik hartu zuen M. P. Pagadoy-k, eta ho-
nengandik orduko jabea, zeinaren izena esataltzen duen.

13 Le Dauphin itsasontziaren gutunetako batean (1757) Francha Barrere andreak —bestelako 
ezaugarriengatik ikasia zela erakusten duena— ebanjelioaren aipu bat dakar (Mt 3, 10), argitara-
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18-21, ap. Vinson 1891-1898: 18) berea berton lortu zuen, zeren baitio zor 
diola: «...á la complaisance réunie de M. le supérieur du grand séminaire de 
Bayonne (l’abbé Darrigol) et de M. le vicaire de Hasparren». Bestetik, Jean 
Robin (1738-1821) euskaltzale eta kopiagile ezagunak aipatu «Testamentu 
Berriaren ale osoa» eta beste bi ale, horiek ere denak Leizarragaren lana-
ren aleak ziratekeela iradoki zuen Vinsonek (ib. 21-22): bat Robinek berak 
ikusia («un exemplaire entier du d. Nouveau Testament qui à la fin avoit le 
catéchism de Genève aussi traduit»), biga XVII. mendearen bukaeran Baio-
nako kaputxinoetan erre zena («On le tient du Capucin même qui la jetta au 
feu») eta heren, «On l’a cru d’autant plus facilement qu’on étoit déjà instruit 
qu’un pareil ouvrage existoit chez M. Narbaïtz, curé de Baigorry».

Berriro lehengora gatoz: ikertzailearen begiradak erabakitzen du zein 
datu diren funtsezkoak eta zein ez, den-denak begien aurrean izanik ere, ba-
tzuk aukeratzen baititu, eta besteak albora uzten, eratzen ari den edo erabil-
tzen duen hipotesiaren barruan. Kasu honetan hipotesi estandarraren aurkako 
datu pilaketa nahikoa izan ez, eta datu berri ezin esanguratsuago bat —Axu-
larren erabilera— behar izan da Leizarragaz geneukan irudia aldatzeko, edo 
aldatzen hasteko behintzat. Honen guztiaren arabera, bada, lehengo ideiak 
alde batera utzita abiatu beharko ginateke, zerotik bezala, Leizarragaren era-
ginaren zantzuen puzzlea osatzerakoan. Hemen saio apal bat baino ez dut 
egingo: zehazki, eztabaidatu nahi nuke Materre eta Etxeberri lapurtera kla-
sikoaren bi aurrekarietan badenentz Leizarragaren aztarrenik, literatur tradi-
zioa, non-nahi ere dela, ahal dela aurrekoen lorpenetan eraiki ohi dela edo, 
bestela esanda, idazketa irakurketan finkatu ohi dela oinarritzat hartuta.

2.1. Leizarragaren balizko eragina Materrerengan: grafia eta lexikoa

Materreren dotrinaren lexikoan Leizarragaren eraginik egotea, 90eko ha-
markadan harrigarri zirudiena, zeharo egiantzeko bihurtu da ikusiak ikusi-
rik. Haatik, grafiatik hasi behar dela konturatu naiz denborarekin.14 Izan ere, 

tzaileek Leizarraga eta Haranederren itzulpenekin konparatzen dutena, ondorio garbirik atera ezi-
nik (Lamikiz et al 2014: 64), agian emaztekia buruz aipatzen ari zelako. Nolanahi ere, ondoriozta 
daiteke Barrere andreak euskarazko ebanjelioak eskura zituela eta, Haranederrena luzaz inpri-
matu gabe izaki, ez da zorakeria pentsatzea, ikusiak ikusirik, Leizarragaren ale bat zatekeela.

14 Badugu aurrekari garbi baina isilean utzitako bat: «Lapurtera zaharraren bidejorratzaile» 
deitu zion Pikabeak Leizarragari (1993: 287, 1. oh.). Izan ere, ohar xume batean, eta bestela be-
zala, oso ideia garrantzizko batzuk eman zituen: «[Leizarragak] ...lapurteraren tradizioak men-
deetan zehar erakutsiko dituen berezko ezaugarriak ere, neurri adierazgarri batez behinik behin, 
aurreratu egingo ditu (...). Honela, grafia kontuan —baikara, baikaude, e.a. idatziko du (...)—, 
nahiz morfologia arloan (...), edota hiztegiaren esparruan (...), lapurtar klasiko baten itxura osoa 
erakutsiko ligukeen. Lanaren osotasuna kontuan hartuz oso oker ote geundeke, beraz, Leizarra-
garen hizkeraren ehuneko hogeia edo lapurteraren tradizioari dagokiola bete-betean esango ba-
genu?».
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Eliza katolikoak Trento ondoren —batez ere erro sakonak botea zen protes-
tantismoari aurre egin beharrez— abian jarritako ofentsibaren aurresku ida-
tzi bide zuen Materrek (cf. Oyharçabal 1996: 62) ez zeukakeen, dakigularik, 
Etxepare eta Leizarragarenez beste eredu zehatzik. Iparraldeko grafia zaha-
rraz egin zuen tesian Mujikak (2002) eman datuak argi berri honetara begira-
tuta ura bezain gardena da Materre Leizarragarengan oinarritu zela hots be-
reizienetan, hau da, txistukari eta herskari hasperendunetan behintzat.

Txistukariei dagokienez, derradan bidenabar ezen, egiantz handiz, Lei-
zarragak bere aldetik Etxepare izan zukeela eredu,15 zeren eta beskoiztarrak, 
itxuraz, garaztarrak afrikatuak adierazteko erabili zituen grafemarik bereiz-
garrienak (<ts> eta <tz>; cf. Lafon 1951: 311) orokortu baitzituen.16 Honetaz 
dena dela, ezaguna da Leizarragak sistema trinko bat sortu zuela, txistukarien 
arteko oposaketak ongi eta aise islatzen dituena, eta Hegoaldean garai ber-
tsuan eta gero ere afrikatuak frikarietatik bereizteko oro har izan zen arreta 
gutiarekin kontrastean dena. Materrek —edota inprentak— Leizarragaren 
arabera jokatu zuen, salbu eta honetan, alegia, <tz> denetarako erabili beha-
rrean, hark bezala, frikarietako grafema banaketa klasikoari heldu baitzion, 
testuinguruaren arabera <tç>, <tc> eta <tz> erabiliz, gerokoek ere egingo zu-
ten legetxe. Ondorioz, duda izpirik gabe esan daiteke Leizarragaren sistema 
dagoela lapurtera klasikoak garatu zuenaren azpian.

Are nabariago dateke herskari hasperendunen adierazpena, ondoko ia 
guztiek honetan Materrerengandik aldenduko baitziren.17 Izan ere, Leizarra-
gak <pp>, <th> eta <k> baliatu zituelarik, Etxeparerengandik urrun (<pph>, 
<th>, <qh>), hori bera da funtsean Materreren sistema,18 Etxeberri Ziburu-
koarengandik aurrera <ph>, <th> eta <kh> grafema analogoak hobetsiko ba-
zituzten ere.

Lexikoaren esparruan saio bat egin dut Oyharçabalek (1996) bildu Ma-
terreren 181 hitz eratorriekin: haietatik 78 (% 43) baziren lehendik Leizarra-
garen testuetan, gehien-gehienetan forma beraren pean. Emaitza ez da eraba-

15 Bestela azaldu berri dute kontua Arcochak eta Lakarrak (2014), Leizarragaren hautu berri-
tzaileak (<k> [kh] adierazteko, <ts>, <tz> eta <tch> afrikatuetarako) frantsesaren gramatizazioan 
hain garrantzizkoak izan ziren gramatikagile eta inprimatzaile protestanteen gogoetetatik abiatu-
rik eginak direla. Egia esanda, baina, ez zait iruditzen hipotesi kontrajarriak direnik, elkarren osa-
garriak baizik.

16 Datu zehatzen bide honetatik bakarrik uxa liteke, behin-betiko uxatzerik balego, Etxepare-
ren liburua ezagutu zuen ala ez aspaldi darabilgun zalantza (laburpen baterako, ik. Zulaika 1999: 
42-44).

17 Dirudienez, Bela eta Zalgize higanotez gain (nola ez?), gainerakoetan Pouvreau da Lei-
zarragaren sistemari honetan atxiki zitzaion bakarra (cf. Mujika 2002: 183-184, eta Etxagibel 
2014).

18 Materrek <ph>, <pp> zein <pph> erabili zituen, batetik, eta <k> zein <kh> (Mujika 2002: 
183-184), baina ez dakigu grafema bakoitza zein neurritan. «Euscaldunei» atalean behinik behin 
<pp> (appur) eta <k> (ikasteco, ikassia, ikus, bekaiztuco) grafemez besterik ez dago, eta berbera 
gertatzen da eliz baimenetan, hala Axular nola Guillentenarenean (bietan Ikussi).
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kigarri, agerian denez, baina bai aski adierazgarri, hizkuntza orotan idazkera 
jasoa eta eratorrien ugaritasunaren artean den erlazio hertsia dela eta (Sara-
sola 1997: 635; Blanco 2014: 34):

aberatstasun (Leiz abrastasun), adimendu, adiskidetasun, banoki, barka-
mendu, barkatzaile (Leiz barkazale), batasun, begirale, beldurtasun, bereziki, 
bidezki, biltzarre, biluzgorritasun, botheretsu, desoneski (Leiz desonestki), 
edari, egiati, egiazki, egile, emaille, emetasun, erakusle, eritasun, errai-
lle, errealki (Leiz realki), espiritualki, ethorkizun, etsaitasun, ezkonza, fal-
tsoki (Leiz falsuki), falseria, fermuki, fermutasun, gaixtakeria, gaixto, gaizki, 
gathibutasun, generalki, gidamendu, gidari, gobernari, goratasun, guthizios 
(Leiz guthizioso), handirasun, handitasun, haserretasun, heriotze, herstura, 
hobekiago, iaki, iakintsun (Leiz iakinsu), irakurzaille (Leiz irakurzale), kon-
plimendu, konplituki, komunzki, konsentimendu, konsolatzaile (Leiz konso-
lazale), kontentamendu, kreatzaille (Leiz kreazale), langile, liburutto (Leiz 
liburutxo), manamendu, merezimendu, onhasun, ontasun, orhoitzapen, osa-
sun, osoki, pagamendu, pensamendu, prinzipalki, sainduki, saindutasun, sal-
bamendu, salbatzaille (Leiz salbazale), urrikimendu, zerbitzari, zuhurtzia.

Oso zaila da hitzon artean Leizarragak eta Materrek bakarrik erabili du-
tenik kausitzea, dela euren hurbiltasun linguistikoagatik, edo dela hemen 
agerian jarri nahi den ikuspegiagatik, hots, biek sortu zuten literatur tradi-
zioagatik, den-denak lapurtera klasikoko gainerako idazleetan ere aurkitzen 
baitira. Bakanen artean azpimarratzekoak dira, dena dela, biez gain Pouv-
reauk bakarrik baliatu zituenak (biluzgorritasun, (er)realki, ezagutze, fermu-
tasun, gidamendu eta konsentimendu) eta hiruroz gain Axularrek bakarrik 
baliatua: guthizios(o).

Honegatik, nire ustez, orain ere ahozkotasunari edota halabeharrari erraz 
ezin egotz dakizkiokeenak lirateke frogarik garbienak, hala nola ‘oinarri 
mailegatua + euskal atzizkia’ egiturak (fermutasun, flakotasun, gathibutasun, 
giristinotasun), edo ‘izen abstraktua + -tasun/ -mendu’ eratorri hiperkarakte-
rizatuak (haserretasun, beldurtasun, gidamendu, urrikimendu) edota lekuko-
tasun urriko eta ezohiko formakoak (biluzgorritasun).

Hain liburu ezberdinak izanik, ez da erraza bien arteko harremana berma-
tuko lukeen pasarterik edireitea. Dena dela, aipatutako hitzek pare bat eskaini 
dute, bilatu gabe aurkituak, beharbada Leizarragaren irakurketaren oihartzun 
litezkeenak: çareten prophetizatzera guthicioso (Leiz 1 Cor 14, 39) eta ongui 
eguitera guthicios (Mat 153); communzqui deitzen da Eliçaco Troncoa (Leiz 
1213) eta comunzqui Eliça Catholica deitcen dena (Mat 66).

2.2. Leizarragaren eragina Etxeberrirengan?

Etxeberri Materre eta Axularren artean dago kronologiaren aldetik. Agian 
bera da, bada, hautagairik onena Sarako eskolakoen artean, Leizarragaren lo-
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rratz zuzenak inon gehiago bilatzekotan. Leizarragak bere hizkeraz zabalago 
bat eta, zehazkiago, zenbait ezaugarritan ekialdera begira zegokeena baliatu 
nahi izan zuelako uste hedatuaren alde —hedatua da oso, baina ez da se-
kula xeheki aztertu, gero ageriko denez— bi ezaugarri aipa litezke, besteak 
beste: *iron laguntzailea (Schuchardt 1900: 85) eta, zein ere den partizipioa, 
geroaldia jabego-genitiboaz egitea. Bi ezaugarriok erabili izan ditut urtetan 
Etxeberrik ere beskoiztarraren eragina jasan zukeela ikasleei erakusteko. He-
men berraztertu nahi nituzke, azkenotan haien hedadura dialektal eta histori-
koaz egin diren aurrerapenen laguntzaz.

Ezin ezagunagoa da ekialde zabalean partizipio prospektiboa -(r)en ja-
bego-genitiboaz markatzen dela. Ordea, eremu osoa ez da bat: «Zenbat eta 
Ekialderago jo, orduan eta hedatuago dago -en honen erabilera, eta hizkera 
batzuetan (baina erabilera hau ez dago aurrekoa bezain hedatua) -en mor-
fema agertzen da adizki guztiekin, aurreko morfema bokalez bukatutakoan 
ere, -r- tartekoa sartzen delarik orduan: sarturen, etorriren, e.a.» (Euskal-
tzaindia 1997: 116). Erabilera zabalago hau badirudi atzeraka joana dela 
ekialderantz. Gaur egun, «bokalez bukatzen diren aditz nagusietan, Nafarroa 
Beherean ez d[a] arrunta Zuberoan ohikoagoa den -tu = -i + -ren lotura, ezta 
Amikuzen ere; bildu datuetan, Alduden adituren dugu (1911), Baigorriko 
kantu batean ikusiren eta Aturrialdeko Beskoitzen joon diat ‘joren diat’; al-
daera hau Hazparnen ere bildu da (Epelde 2003: 306)» (Camino 2004: 472). 
Alabaina, XVIII. mendera arte Nafarroa Beherean barrena ere ondo zabaldua 
zen (Camino 2008: 118).19

Honetan Etxeberrik ekialde murritzekoa balitz bezala jokatzen du, sa-
rri -(r)en baitu era guztietako partizipioekin, baina zalantzaz, bietara ematen 
dituenak ere ugari ditu eta; hona -n amaieradunez beste partizipioen adibide 
batzuk, liburu bakoitzean zenbat agerraldi dituzten zehaztuta, aliritzira hartu-
tako lagin zabal batean:20

soilik -(r)en: higitu (M 4, E 1), hil (M 7, N 3, E 1), isuri (M 1), largatu 
(M 2), masakratu (N 1), pagutu (N 1), sentitu (M 4, N 1)

bietara: aitortu (-ren M 6, E 1; -ko N 1, E 3), aldatu (-ren M 3, E 1; -ko 
N 1), altxatu (-ren M 8, N 4; -ko M 1, N 2, E 3), begiratu (-ren M 1, N 1; 
-ko M 1, E 6), bete (-ren M 2; -ko M 3), bihurtu (-ren M 5; -ko N 2, E 2), 
bizi (-ren N 1; -ko M 2, N 1), ekarri (-ren M 2; -ko M 2, N 2), erakutsi (-ren 
M 2; -ko N 3, E 2), erre (-ren M 1; -ko M 1), eskañi (-ren M 1; -ko N 1), eto-
rri (-ren M 9; -ko M 1, N 7, E 6), ezagutu (-ren M 1, N 1, E 1; -ko N 1, E 1), 
gelditu (-ren M 3; -ko N 1, E 1), hartu (-ren M 5, N 1, E 2; -ko M 2, E 4), 
iaiki (-ren M 2; -ko M 1, E 1), iarraiki (-ren M 4; -ko M 2, N 1), iautsi (-ren 
M 2; -ko M 7, N 5, E 6), ibili (-ren M 2; -ko M 2, N 1, E 2), iduki (-ren M 8; 

19 Padillak (2013b: 342-345) poliki aztertu du -ko partizipio prospektiboaren sarrera ekialde 
murritzean, bai eta hipotesi interesgarri bat garatu ere hura azaltzeko.

20 Adibideak Euskal Klasikoen Corpusetik hartu ditugu. M = Manual debozionezkoa, 
N = Noelak eta E = Elizara erabiltzeko liburua.
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-ko N 1, E 6), iharrosi (-ren M 3; -ko N 1, E 1), ikusi (-ren M 13; -ko M 2, 
N 3, E 5), ilki (-ren M 5, E 1; -ko M 4, N 1), irakatsi (-ren M 1; -ko N 1, E 3), 
itzuli (-ren M 8; -ko N 4, E 2), iuiatu (-ren M 2; -ko M 1, N 1, E 1), kantatu 
(-ren M 1; -ko N 1, E 2), laudatu (-ren M 5, E 1; -ko N 2, E 1), libratu (-ren 
M 1; -ko N 1), mintzatu (-ren M 4, N 1; -ko M 3, N 2, E 3), nahasi (-ren M 2; 
-ko M 1, E 1), ohoratu (-ren M 1; -ko N 1), utzi (-ren M 1; -ko M 3, N 2, E 2)

soilik -ko: berezi (N 1), deitatu (N 1), distiatu (N 1), erabili (N 1, E 1), 
garaitu (M 1, N 1), gatzatu (N 1, E 1), hazi (N 2), iarri (M 1, N 1, E 1), 
iauntzi (N 1), iauzi (N 1, E 1), inguratu (N 1, E 1), konzebitu (M 1), lehertu 
(N 1), piztu (N 3)

Erraz ikusten da -(r)en-en adibideak anitzez ugariago direla Manual-ean 
Noelak eta Elizara-n baino. Hau liburu honen bi ezaugarrietako batek azal 
lezake, edo agian biek batera: beste biak baino jasoagoa izatea eta beste biak 
baino, ustez, goiztarragoa.21

Hona hemen Etxeberrirenean maizenik bildu ditugun -(r)en atzizkidun 
aditzen gainerako erabiltzaile lapurtarrak Euskal Klasikoen Corpusaren (he-
mendik aurrera EKC) datuen arabera 1850 arte:

aitorturen (Leiz, Lg), altxaturen (Leiz, Lg), bihurturen (Hm, SP, Lg, Dh), 
etorriren (Leiz, SP, Lg), harturen (Leiz, Lg, Dh), idukiren (e- Leiz), ikusiren 
(Leiz, Lg, Mih), laudaturen (Leiz, SP), mintzaturen (Leiz, SP, Lg), sentitu-
ren (–).22

Agerian denez, ez dago Sarako eskolakoen artean hark bezainbeste 
-(r)en erabili duenik, eta oro har idazle lapurtarren artean ere ez dago bes-
terik, zehazki nongoa den ez dakigun Larregi arte, Harizmendi saratarraren 
eta Mihura donibandarraren adibide bakanak salbu. Sekulako aldea dago 
datu hauen eta hilen-en datuen artean, azken hau beti baitoa -n amaieradune-
kin bat (Leiz, Mat, Harb, Ax, Hm, Arg, SP, Gç, Arbill, Urt, Ch, Lg, Brtc, Dh, 
He).23 Nola interpretatu datuok? Esango nuke bi aukera baino ez direla: edo 
kostaldeko hizkeran aukeran zen ezaugarria, eta gainerakoek gehienbat mu-
zin egin zioten erabiltzeari, edo ekialderagoko ezaugarria izanik ere Etxe-
berrik erabiltzea deliberatu zuen. Baldin eta, gorago iradoki legez, -(ren)-en 
erabileraren maiztasuna jasotasunarekin edota lehen obra izatearekin lotua 
balitz, batera zein bestera, Leizarraga izan bide zuen eredu. Hori da nire us-
tea, behintzat.

21 Ezaguna denez, galdua da aspaldi Noelak-en ustezko lehen argitalpena, 1645ekoan ageri 
diren eliz baimenen datan oinarriturik 1630 inguruan kokatu ohi duguna (Vinson 1891-1898: 15a-
15b. zb.). Bestalde, egiantzekoa da oso Etxeberrik Manual-a baino arinago beste poesia liburu bat 
kaleratu izana, agian Egunoroscoa litekeena (Etxagibel 2014: 211).

22 Laburdurak (Leiz = Leizarraga izan ezik) OEHkoak berak dira.
23 EKCk hilko-ren adibide bat eta bakarra ematen du lapurteraz 1750 arte, Urteren Ethorkia 

eta Ilkhitzea-n (c. 1700; 1894).
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Ekialde zabaleko ezaugarria da (Zuazo 2003: 198), berebat, *iron aditz 
laguntzailea, gehienbat ahalera adierazteko erabilia erdialdeko *ezan-en eta 
mendebaldeko egin-en lekuan. Ezaugarri hau Lapurdiko sortaldera iritsi iris-
ten da gaur, baina ez kostaldera: Caminok (2004: 474) bildu datuen arabera, 
Nafarroa Beherean *ezan eta *iron, bietakoak erabiltzen dira: «izanen dira 
aldeak eremu batetik bestera erabilera maiztasunean, baina *iro errotik era-
tuak bederen, Nafarroa Behere guztian ageri dir[a] (...) eta baita Lapurdiko 
Aturrialdean Bardozen eta Beskoitzen ere; erdialdean ere ageri dira (Epelde 
2003: 308)». Haatik, ezaguna da aspalditik Etxeberrik ere erabili zuela (Al-
tuna 1981: 48, 44. oh.), Axularrek eta ez bezala. Partizipio prospektibotik 
atera ondorioaren arabera, pentsa genezake *iron laguntzailea ere Etxeberrik 
Leizarragaren testuan ikasi zuela, aditz honen agerraldi guztiak (Eliçarako 
dirot bakar bat izan ezik) berriro ere Manualean biltzen baitira, EKCn egin 
behin-behineko bilketaren arabera: diro (4), dirot (3), dirokezu (1), liro (1), 
niro (1), zirok (1).

Halere, usteak erdia ustel izan ohi direnez, aski da diro formaren bila-
keta XVII. mendeko lapurterara hedatzea Voltoirek ere adibide bat baduela 
egiaztatzeko: ene onez osoquy plaçer doçuna (sic) eguyn diroqueçula (La-
karra 1999: 510). Beraz, ziurtzat eman dezakegu Ziburun orduan bizirik 
zela, Voltoirek eredu gabe bere kasa islatu baitzuen ikasi zuen euskara, da-
kigularik. Areago, Padillaren (2013a: 138) azterketaren arabera uste baino 
nahikoa hedatuago zegoen orduan *iron, aipatuez gain bai baitira Hariz-
mendi, Pouvreau eta Etxeberri Sarakoaren adibideak, eta hainbat lapur-
tar gehiagorenak XIX. mendetik aitzina. Badirudi, bada, honek gezurta-
tzen duela ezaugarri hau Leizarraga eta Etxeberriren arteko loturaren froga 
garbi gisa.

Hala eta guztiz ere, sakonean bada ondorio interesgarriagorik. Leizarra-
garen hizkuntzaren oinarria nongoa ote eta honek aspaldi sortu duen eztabai-
dan (laburpen baterako, cf. Zulaika 1999: 45-53), jarrera zentzuzkoena Bo-
naparterena (1884) dela iruditu zait beti, alegia:

Quant à la nature du dialecte du Nouveau Testament, nous croyons avoir 
parfaitement bien démontré que c’est un dialecte labourdin éteint, quoique 
melé de souletin et de bais-navarrais. Il était probablement en usage à Bris-
cous, patrie de Liçarrague, bien que cette localité appartienne maintenant au 
sous-dialecte bas-navarrais oriental de l’Adour. Il diffère aussi du bas-navar-
rais occidental, même de celui d’Ustaritz, qui reprèsente la variété la plus 
rapprochée du labourdin. Ses formes verbales et nominales les plus characté-
ristiques (...) le rattachent au labourdin (Bonaparte 1884: 2)24

24 Hauek dira Bonapartek erabiltzen dituen kidetasunetako batzuk (Leiz = Leizarraga, L = la-
purtera, Ust = Ustaritz, Bris = Briscous): burua (Leiz, L) vs. buruya (Ust, Bris), naiz (Leiz, L) vs. 
niz (Ust, Bris), zara (Leiz) zara, zare (L) vs. zia (Ust, Bris), zaitu (Leiz, L) vs. zitu (Ust, Bris), 
zayo (Leiz, L) vs. zako (Ust, Bris).
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Honetaz iritzia eman duten anitzek ez bezala, Bonapartek bazuen kon-
tuan bilakaera historikoa, hots, hizkuntza etengabe aldatuz doala, bai eta 
ezaugarrien lurralde hedadura ere. Beraz, ez bide zitzaion bururatuko, gero-
koren bati bezala, Leizarragak laborategiko hizkuntza bat erabili zuela esa-
tea. Eredurik ezean, zentzuzkoena da, eta zero hipotesia izan beharko litza-
teke, Leizarragak zekien euskara izan zuela oinarri, beste mintzoetatik nahi 
beste forma erantsirik balitz ere. Ikusiak ikusirik, nago berraztertu beharko 
liratekeela Leizarragaren hizkuntzaren ekialdekotasunaz esan izan diren azal-
keriak. Izan ere, *iron bizirik aurkeztu berri dugu XVII. mendeko lapurteran. 
Zaharrago eta ekialderagokoxeago den Leizarragarenean are biziago egotea, 
bada, ez da harrigarria, eta ezin daiteke ekialde murritzeko ezaugarritzat har, 
alegia, ezin da Testamentuko -ei datibo pluralaren ordez ABCn -er erabili 
izanarekin batera aurkeztu, biak ala biak ekialdera begirako jarrera baten le-
kuko bailiran: bata ikusi berri dugu egiantz osoz Beskoitzeko euskaratik ber-
tatik jalgia dela;25 besteari buruz, aldiz, Leizarragak berak «Çuberoa eta aldi-
rietan» erabiltzen dela (Decl 1214) dio garbi.

3. Ondorioak

Historia datuen interpretazioan oinarritzen dela eta interpretazioak eten-
gabe berrikusi beharrekoak direla gogoan harturik, aspaldiko bi hipotesiri 
heldu diegu, hots, Tartasen Onsa-ren argitaratze berankorrari eta Leizarraga-
ren hizkuntz ereduaren erabateko porrotari.

Lanean zehar bildutako datu berriak —gehienak zahar-berriak egiazki— 
eta haietatik ateratako ondorio berriak birpasatu beharrean, labur beharrez, 
zilegi bekit interpretazio ausartago bat egitea, ospakizun baten testuinguruan 
egina izanik ausardia errazago barkatuko zaidalakoan. Onartua da gizaldi eta 
gizarte bakoitzak historiari buruzko bere galde-erantzun propioak izaten di-
tuela, bere interpretazio moduak, azken batean. Hala bada, hemen jorratu-
tako bi adibideek aditzera eman lezakete badela euskalarion artean azalpen 
dramatikoetarako halako jaidura bat. Arrazoiak ez dira falta euskararen histo-
rian, esan gabe doa, baina beti txarrean jartzeak inoiz ondorioak makurraraz-
ten dituela ikusi berri dugu.
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«Natural» Grammars and Natural Language

Juan Uriagereka
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Abstract
Lucas structures can be abstracted from within Fibonacci structures ex-
pressed as Lindenmayer-trees by «atomizing» certain chunks of structure 
(which yields the Padovan series) and by pruning the immediate context of 
said atomizations. Such conditions may define a space with arguable syn-
tactic significance. Fibonacci and Lucas structures are common in nature, 
and have been most studied in botanics. Padovan structures have been in-
dependently studied in aesthetics.

0. Introduction*1

Fibonacci patterns are amply attested in nature (Jean 1994). A simple 
way to generate a Fibonacci pattern is in terms of an extension of Chomsky-
style rewrite rules proposed by Aristid Lindenmayer, the L-system (Linden-
mayer & Prusinkiewicz 1990). In L-systems, which may be seen as “natural” 
(or growth) grammars, several rewrite rules —all applicable rules— apply 
simultaneously to a given derivational line. Moreover, in these devices no 
significant distinction is made between terminal and non-terminal nodes, so 
rule application iterates indefinitely. Consider the example in (1):

(1) 0 → 1 (“rewrite ‘0’ as ‘1’ ’’), 1 → 1 0 (“rewrite ‘1’ as ‘1 0’ ”)

This system, applied Lindenmayer-style, generates a graph like (2), 
which involves 1, 1, 2, 3, 5, … number of symbols in each derivational line. 
That is, of course, the Fibonacci sequence, obtained by adding successive 
numbers starting with 1:

* It is a great honor for me to present this paper in celebration of Ibon Sarasola’s career, 
spanning from engineering to philology. I appreciate useful feedback from Bill Idsardi, Terje 
Lohndal, Guillermo Lorenzo, Roger Martin, David Medeiros, Massimo Piattelli-Palmarini and 
Doug Saddy. All errors, mischaracterizations, or involuntary lacks of reference stem from my 
own, vast, ignorance.
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(2) 0 ................................................................. 1

             1 ................................................................. 1

................................................. 2

................................................. 3

......................................... 5

0

0

0

1

1

1 011

1

Note that a “semantic” way to generate the Fibonacci series (starting 
with 0) is by adding the actual arithmetical value of the numbers in each line 
(that is: 0, 1, 1, 2, 3…).12

The Lucas series, too, can be derived in L-systems by making two as-
sumptions: a) the grammar allows for a trifurcation, but b) one of the trifur-
cated symbols is a “stump” —that is, it is terminal (technically, the symbol 
can be treated as a constant in the system):

(3) 0 → 1, 1 → 1, 0, k, where k is a constant.

Given such a system, again applied in the Lindenmayer fashion, we ob-
tain:

(4) 1 1..................................................................

..................................................

..................................................................

.............................................................

1

1

1 1

1

0

0

0

k 3  

k

k 1 0 k

4

7

The next derivational lines yield 11, 18, 29, ... symbols, etc. In a direct 
sense (2) and (4) resemble one another, as “aggregative” systems emerg-
ing by adding two successive numbers in the earlier generation of the series, 
or through two rewrite symbols: a binary skeleton, since the one element 

1 Readers can check that the next derivational line in (2) will yield 8 symbols, the next 13, 
etc. In turn adding the values of numbers in the next line will yield 8, 13 in the next and so on. 
The ratio between successive numbers in the series approximates the golden section – the irra-
tional 1.6180339… or 0.6180555…, solutions to the equation x2 – x – 1 = 0.
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that makes (4) ternary dies out from inception. Note that, by the “semantic 
method”, adding the arithmetical value of the symbols in (4) we obtain the 
Fibonacci sequence if the constant’s value is either ignored or assumed to be 
of value zero in arithmetical terms — which shows how related the Fibon-
acci and Lucas series are.23

Moreover, there are “higher level” regularities in both (2) and (4) that 
fall into a “Fibonacci character”:

(5) a.  b.

In a basic Fibonacci tree ‘0’ always presents a ‘1’ to its left, and imme-
diately below every ‘0’ there is a ‘1’. If the grammar in use was a standard 
Chomsky-style rewrite grammar these regularities need not iterate. But in L-
systems the requirement that all rewritable symbols be rewritten ends up cre-
ating, in effect, a “higher level” object. For (5a) this is represented as in (5b). 
The “higher” representation could also be generated by the type of L-gram-
mar seen in (1) (ignoring the “start” symbol):

(6) 1 → 1–0, 1–0 → 1–0 1

Structurally, the difference between (6) and (1) is merely semantic. In (1) 
there is a “weak” symbol (namely, ‘0’) that rewrites as a “strong” symbol; 
and a “strong” symbol that bifurcates into each of those symbols. The same 
is true for (6), except this time the weak symbol is ‘1’ and the strong symbol 
is a compilation into a single rewrite atom of the string 1–0. Let’s call such 
compilations “atomizations”:

2 Another way to show the relationship between these two series is through the rules in (i):
(i) 1 → 3, 3 → 3 1
Readers can check that the syntactic result of a system of this sort still yields the Fibonacci 

series (counting symbols), while the semantic result yields the Lucas series (adding values). 
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(7) Atomization
 Any string of sister symbols can be atomized into a single constitu-

ent symbol.

The objects in (5b) and (5a) are structurally identical, the latter also fall-
ing into a Fibonacci pattern — so the fundamental structure of objects gener-
ated by the L-grammar in (1) is “self-similar”.

Note that the comparison just discussed works only if we “ignore” the 
start symbol, ‘0’. Let us call the process of ignoring such non-branching 
symbols, under conditions that we need to explore, a derivational “pruning”:

(8) Pruning
 A non-branching symbol can be ignored in certain designated con-

texts.

Similar issues arise in objects of the sort generated by (3): Not surpris-
ingly, the object in (9b) is identical to the object in (5a) if we ignore the k 
constants —but even the array of constants in (9b) falls into the Fibonacci 
pattern.

(9) a.  b.

1. Transforming the Fibonacci object into a Lucas object

Let’s now explore these relations in a more systematic way, making use 
of the “atomization” (7) and “pruning” (8) tools just discussed, in the follow-
ing guise:

(10) Conditions transforming Fibonacci into Lucas L-structures
 a.  Atomize all the ‘1’s and their constituent structure in any imme-

diate domination path, except those involving condition (b).
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 b.  Prun any ‘0’ in the immediate context of (i.e. adjacent or imme-
diately dominating) an atomized ‘1’.

The atomization process on the sort of structure in (5a), together with 
a correlating pruning process, results in the graph in (11). The intended ef-
fect of the conditions in (10) is to atomize as much structure as possible, 
while leaving the syntactic context of the atom “live”. This syntactic context 
is the atom’s sister (immediately adjacent) and the atom’s mother (immedi-
ately dominating) constituent. Pruning happens in that context. (Note that, by 
this method, some immediately dominating structures are pruned twice, inas-
much as they happen to be adjacent to an atom and immediately dominating 
another atom.) Graph (10a) identifies atoms in a circle and structures to un-
dergo a pruning collapse in a square. Graph (10b) is a cleaned up version.

(11) a.

b.

Note that the number of new atoms that result per derivational line be-
yond the initial step is: 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2… The number of such atoms 

0 Omenaldi Sarasola.indd   6690 Omenaldi Sarasola.indd   669 27/1/15   08:29:0427/1/15   08:29:04



670 JUAN URIAGEREKA

in the next line is 3, then 4, then 5, 7, 9, 12… This is the Padovan series 
(and see fn. 1).3 The compactness of the object is shown by the fact that the 
number of “non-atoms” in each derivational line is: 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
12…, again the Padovan series — albeit five steps into its generation. Also, 
each derivational line after the root of the object contains 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 
5… pruned elements, again the Padovan sequence, ignoring the seed.4

Through the adjustments in the structure in (11), pruned elements and 
new edges connect the remaining symbols. As we scan the resulting ob-
ject top-down (which wavy lines emphasize in the clarifying graph in (12)), 
again ignoring the very top element, the ensuing number of symbols is 1, 3, 
4, 7… The Lucas series.

(12)

So the conditions in (10) show a curious structural reduction: computa-
tionally, the Fibonacci object properly contains the Padovan and Lucas ob-
jects. In particular, when imposing certain atomization conditions coupled 
with related conditions of pruning, the Fibonacci tree reverts to a Lucas 
structure, as (13) highlights.5

3 Ratios between this sequence’s terms approximates the plastic number 1.3247179…, the 
unique real solution to x3 – x – 1 = 0. Each number in this sequence is obtained by skipping the 
previous one and adding the two before that, starting at ‘0, 0, 1’, which generates 0, to be skipped 
while we add 1 to 0, to generate 1, to be skipped, etc. Hans van der Laan used this as a base for 
the proportion of his architectural constructions, after having performed experiments to discover 
the limits of humans’ ability to perceive relationships between objects.

4 The Padovan series can also be expressed in Lindenmayer fashion by applying the rules 
in (i):

(i) 1 → 2, 2 → 3, 3 → 1 2
5 In (13) we ignore inner elements in the atomized structures and emphasize portions con-

taining doubly pruned structures and associated atomized structures. The (…3…) in the lower 
part of the graph shows elements from the next derivational line, which the relevant “cut” needs 
to consider to properly aggregate.
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(13)

Needless to say, the formal observations just reviewed are tightly con-
nected to the assumptions made. With a different sort of atomization, differ-
ent results ensue. Obviously, atomizing the entire structure trivializes it, but 
even atomizing with room for just a single dependent simplifies matters: the 
aggregative nature of the structure reduces to a periodic one: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 
1, 2... Atomizing a smaller structure than what we see in (11), leaving three 
(not two) branches “live” yields the series of atoms 1, 0, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 8, 
11…, which are sometimes referred to as “poor Phidias numbers”. This se-
ries converges to 1.4655712 (a cubic Pisot number).6 It is likely the case that 
other atomizations yield interesting results too.

2. Grammatical Considerations

“Waves” of structure of the sort seen in (13), including an atomic ele-
ment and two immediately related symbols, are arguably relevant to natural 
language syntax. Atomic elements as in the previous section are customarily 
called “heads”;7 a sister to a head is called a “complement”,8 while a further 
phrasal dependent of a head is called a “specifier”. The basic “molecule” of 
language exhibits the form in (14):

6 A central characteristic of Pisot numbers is that their powers approach integers at an expo-
nential rate. For instance, the number in the text approximates 2. The plastic number is also a Pi-
sot number, the minimal one.

7 In (12)/(13) always ‘1’s exhaustively dominating other ‘1’s.
8 In (12)/(13) complements and specifiers stem from a ‘0’. The difference between them in 

these graphs is that complements involve double pruning. 
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(14) a. Neronis incendium Romae
  Nero-GEN burning Rome-GEN
  “Nero’s burning of Rome”

b. NP
                                         /       \
SPECIFIER Neronis         N’

                   /      \
[incendium]N Romae

COMPLEMENTHEAD

Visually this Latin example presents the mirror image of the sorts of 
structures in (12)/(13), but we are abstracting away from linear ordering con-
siderations in this exercise.9 The complement/specifier asymmetry can be il-
lustrated as follows:

(15) a.  Nero’s city burning is legendary. [Intended: Nero’s burning of a 
city]

 b.  *Rome(‘s) man burning is legendary. [Intended: a man’s burn-
ing of Rome]

(15a) is one among many processes demonstrating the tight connection 
between a head like burning and its complement (in this instance, city). An 
expression like city burning ensues from a more basic structure akin to burn-
ing of a city. Mutatis mutandis, we could ask whether something like a man’s 
burning (of Rome) couldn’t underlie the expression man burning presented in 
(15b). But in such an instance the only meaning available involves the man 
as the target (not the agent) of the burning.

Head-complement relations in the most general sense define so-called 
computational phases (Chomsky 2001). The most important property of 
phases is that, for the purposes of the derivational system, they transfer to se-
mantic interpretation at specific points in the derivation. What this means is 
that, although their component parts are live for interpretation, syntactically 
they are inert, thereby yielding a variety of specifically linguistic proper-
ties.10 The scaffolding of computational phases is destroyed after the transfer. 
The pruning at the phase level in (12)/(13) (highlighted by the curves) may 

9 As is well known, Latin allows all other permutations of these particular phrases, although 
the one in (14) is arguably the default one. In many other languages, of course, other such order-
ings are the most natural (e.g. the English Nero’s destruction of Rome or the Spanish la destruc-
ción de Roma de Nerón).

10 For example, binding conditions (licensing reflexives or forcing the obviation of co-ref-
erent pronouns) take places within phases, as does the phenomenon of “successive cyclicity” in 
long-distance Wh-displacement. 
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be interpreted in just this way: the constituents within the phase attach di-
rectly (by the tripartite connections) to the immediately dominating element, 
higher up in the structure — their previously existing syntactic structure is 
no longer present after phase-transfer.

It should be emphasized, perhaps obviously, that not all syntactic struc-
tures in human language need to have the maximal structure represented in 
(12)/(13).11 This is a point emphasized by Medeiros (2008), when studying 
conditions for syntactic structures that, he argues convincingly, present Fi-
bonacci signatures. They do at the limit, when maximally expanding nodes. 
Observe (16). If we expand every expandable branch in this basic X’-struc-
ture, the Fibonacci pattern is clear (for maximal projections XP, intermediate 
projections X’, and heads X0):

(16) XP X’ X0

3. Conclusions

This paper has argued that a relatively simple way exists to abstract Lu-
cas structures from within Fibonacci structures. This was done, first, by “at-
omizing” all the ‘1’s and their constituent structure in any uniform immedi-
ate domination path —except the top two ‘1s’— which yields the Padovan 
series. In addition the “immediate context” of atomized structures (i.e. any 
‘0’ adjacent to an atomized ‘1’ and any ‘1’ immediately dominating the at-
omized structure) was pruned, which results in the Lucas series. It seems 
curious that those conditions should define a “topological space” with syn-
tactic significance: what constitutes a “head”, what constitutes a “comple-
ment”, what constitutes a “phase”. The question to explore is why conditions 
on atomization and pruning, at the specific level studied here (i.e. yielding 

11 Although structures with this amount of complexity are not hard to parse: [[Conditions 
that provoke [governments to tell lies]] [(normally) entail [[situations triggering mistrust] (at 
least partly) [affecting [citizens embracing democracy]]]]].
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heads, complements, corresponding phases), bridge two basic mathematical 
structures, with an overwhelming attestation in nature. Jean (1994), report-
ing on tens of thousands of observations of hundreds of plant species, shows 
how Fibonacci patterns emerge in 92 % of instances, while Lucas cases are 
the next most common (2 % of the observations). Padovan objects (“mediat-
ing” Fibonacci and Lucas objects as computationally organized by L-gram-
mars) are also independently studied, at least in aesthetics (see fn. 3). Aside 
from proving these conjectures and attesting other natural connections be-
yond botany (well known from a vast literature), the real question to explore 
is why any of these structural factors should matter to language or cognition 
more generally.
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Batasunaren eragile

Arantxa Urretabizkaia
Idazlea / Escriptora / Escritora

Behin baino gehiagotan esan eta idatzi dut nire belaunaldikook euskal le-
tren mundura heldu ginenean, ez genuela ezer. Borobila da esaldia eta beraz, 
susmagarria.

Esaldi horrek ezkutatzen du gutxienez zerbait bagenuela, alegia, gogoa, 
nahia, borondatea eta horiekin batera, tradizio bat, nahi bezain urria, baina 
tradizioa. Esaldiak agerian uzten du, berriz, gaur normaltzat dugun ia guztia 
falta zitzaigula. Euskaraz idatzi nahi genuen, baina euskara ez zen bat, ez ze-
goen euskaldun guztiontzat erabilgarri izango zen eredurik. Bakoitzak berea 
erabiltzen zuen, etxean ikasitakoa, kasu gehienetan.

Edozein hizkuntzalarik esango dizu euskalkien arteko desberdintasunak 
txikiak zirela eta direla, baina alfabetatu gabekoentzat txikitasun objektibo 
hori izugarria izan zitekeen. Kontu hauetan hasi nintzenerako jarria zegoen 
gaur ezagutzen dugun batasunaren zimendua, baina nik ez nuen horren berri. 
Gipuzkeraz alfabetatu nintzen ni, Maria Dolores Agirreren eskutik.

Ez genuen irakurlerik. Gerra aurreko idazleak bezala, ehunka zenbatzen 
ziren gure balizko irakurleak. Askotan aipatzen genuen, gure artean, mo-
mentu hartan ugaltzen ari ziren ikastolek sortuko zituztela literatura guztiek 
behar dituzten irakurleak.

Bizpahiru ziren guk egindako lanen oihartzuna zabal zezaketen aldizka-
riak, Zeruko Argia, Anaitasuna, Egan. Ez genuen egunkaririk ez telebistarik. 
Ezta gure lanak aztertuko zituen aditurik. Gure artean eztabaidatzen genituen 
honen edo bestearen lanak.

Bistan da ezer gutxi genuela: gehienez jota ere gogoa eta handik bostur-
teko batzuetara sendotuko zen hizkuntza ereduaren hastapena. Baina ez genuen 
ezer esaterakoan beste zerbait ezkutatzen da. Balio izugarrizko pertsonak geni-
tuen eta haien artean Koldo Mitxelena, Gabriel Aresti eta Ibon Sarasola.

Ibon ezagutu nuenean, 1969an, ingeniaritza ikasketak bukatzen ari zen 
eta poema liburu bat argitaratu berri zuen. Sasoi hartan ez ninduen harritu bi 
aurpegi hain desberdinen loturak, baina gerora ikasi dut batak eskatzen duen 
zorroztasuna, Ibonek bere hizkuntza lanetan hainbestetan frogatu duena, eta 
besteak eskatzen duen gogoaren hegada, nekez datozela bat pertsona baka-
rrarengan. Hori da Ibonen meritu askoren artean azpimarratu nahi dudan 
lehena, inor gutxik bezala zirkulua laukitu zuela.

Mitxelena, Aresti eta Sarasola, hiruak azaltzen dira 1968an Arantzazun 
Euskaltzaindiak antolatutako jardunaldia islatzen duten argazkietan. Sasoi 

0 Omenaldi Sarasola.indd   6750 Omenaldi Sarasola.indd   675 27/1/15   08:29:0627/1/15   08:29:06



676 ARANTXA URRETABIZKAIA

hartan ez banuen bileraren berri, are gutxiago nekien zer nolako liskarrean 
sartzen ari nintzen Ibonen iritziekin bat egin nuenean.

Une hartako Ibon, liburu bati lotutako gizon gaztea zen niretzat. Hain-
beste urteren buruan, atzera begiratzen badut, irudi bat datorkit gogora: Ibon, 
Axularren Geroa besapean duela eta inguruan hiruzpalau ikasle saiatu eta ez-
jakin.

Horixe egiten genuen astero, Axular irakurri eta bertatik ikasten saiatu. 
Azpimarratzen genuen zati bat, konstante bila. Aditzak, hiztegia, sintaxia. 
Kontatzen genion Iboni aurkitutakoa eta hark onesten edo ezeztatzen zuen 
balizko eredua, beti ere argibideak emanez, sarritan irizpide horiek nik eza-
gutzen ez nituen egileen lanetan oinarriturik.

Sistema horrekin sartu ginen euskara batuaren mundu ekaiztsuan, gauzak 
gerora uzteak zituen kalteak irakurriz. Ni behintzat ez nintzen orduan horre-
taz jabetu, baina Axularren mezu nagusiak zerikusia zuen euskararen etorki-
zunarekin: batasuna premiazkoa zen, ezin genuen etorkizunaren eskutan utzi.

Egun haietan idatzi zuen Koldo Mitxelenak euskararen batasuna ezinbes-
tekoa zela, hil ala bizikoa. Euskaltzaindiak Mitxelenaren eskutan utzi zuen 
batasunaren ontziaren lema eta hor abiatu zen oraindik ondo kontatu ez den 
liskarra eta, haren ondoren, gaur guztiok onesten dugun hizkuntza eredua.

Batasuna aldarrikatzen genuenok inguruko hizkuntzek aspaldi egindakoa 
nahi genuen euskararentzat: araudi bat, lurralde guztietako euskaldunentzat 
baliagarri izango zen eredua. Kontrakoek euskalkien tradizioa aldarrikatzen 
zuten. Bitartean, hasiak ziren ikastoletarako testu liburuak argitaratzen, baina 
Bermeorako balio zuena ez zen erabilgarri Donostian, ezta Donostiakoa Bea-
sainen ere.

Eztabaida, ordea, ez zen inondik ere zibilizatua izan eta berehala frogatu 
genuen hamaika aldiz frogatutakoa: ze zailtasunak ditugun adostasunak lor-
tzeko eta zer nolako erraztasuna desberdin pentsatzen duena etsai bilakatzeko.

2013aren udan emandako elkarrizketa batean, modu honetan aztertzen 
du Ibon Sarasolak batasunaren inguruko liskarra:

Nik uste dut batez ere belaunaldien arteko liskarra izan zela. Bi belau-
naldi zeuden, bat tradizionala, nolabait esateko, eta bestea guk gazteok edo 
garai hartan gazte ginenok osatzen genuena.

Badaude datu batzuk. 1972-73ean, beraz, Arantzazutik 5/6 urtetara, 
101 liburu argitaratu ziren. Horien artean 73 batuan publikatu ziren. Gainera, 
desglosea eginda, 101 liburu horiek 65 idazlek idatzi zituzten, eta horien ar-
tean 35 urtetatik beherako guztiek batuan idazten zuten. Baina 50etatik behe-
rako ehuneko 91ak, batuaz idazten zuen. Hortik gora, berriz, 50 urtetatik go-
rako pertsonen ehuneko 27a bakarrik batuaz eta 75 urtetatik gora, ehuneko 
16ak bakarrik batuaz. Beraz, hor adina da nire ustez erabakiorra.1

1 Arantxa Urretabizkaia. 2013. «Euskararen erraldoiak». Passion for Knowledge Quantum 
13, Donostia, Irailak 30-urriak 6. 
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Sarasolaren datuek frogatzen dute urte gutxitan euskara batua nagusitu 
egin zela idazleen artean. Berdintsu gertatu zen gainerako kultur eragile na-
gusien artean, are ikastolen Federazioan. Liskarra, ordea, ez zen baretu. Ba-
tasunaren kontrakoek, «H»a ikurtzat hartuta, ez zuten gelditu batasunaren al-
dekoen kontrako ehiza.

Berehala, eztabaidak kutsu politikoa hartu zuen: ezkertiarrak batasunaren 
alde, eskuinekoak, kontra. Aski zen batasunaren aldeko jarrera plazaratzea 
komunista epitetoa jasotzeko, halakoak gizartearen antolamenduari buruz 
zuen eredua edozein izanda ere.

Zaila gerta daiteke, gaurtik begiratuta, gertatutakoa ulertzea, batez ere ez 
delako nahikoa aztertu euskararen batasunaren prozesu mingarri hura. Bata-
sunaren aldeko batzuk, Aresti edo Txillardegi, adibidez, ezkerrean koka zi-
tezkeen, baldin eta ezkerra oso modu zabalean ulertzen badugu eta berdin 
haien inguruko gazte batzuk. Adinari buruz, berriz, batasunaren kontrako 
asko ez ziren gazteak, baina ezta Mitxelena edo Aresti bera ere.

Tirabira horretan jardun genuen urtetan. Batasunak nekez egiten zuen au-
rrera, baina aurrera egiten zuen. 1982an jaso zuen euskara batuak azken bul-
tzada erabakigarria, hain zuzen, Garaikotxea buru zuen Jaurlaritzak euskara 
batuaren aldeko hautua egin zuenean. Urte horretan, Pedro Miguel Etxenike 
hezkuntza sailaren buru zela, Jaurlaritzak, etxetik zetozkion ekaitza guztiei 
aurre eginez, ebatzi zuen euskara batua zela bide bakarra, baldin eta irakas-
kuntza sistema oso bat euskaldundu nahi bagenuen, baldin eta unibertsitate 
euskaldun bat, hedabide euskaldunak edo literatura bateratu bat lortu nahi 
bagenuen. Halaxe zioen Euskararen Normalizaziorako legearen 30. artiku-
luak.

Hor bildu ziren hiru indar nagusi: Euskaltzaindiaren zuhurtzia, kul-
tur eragile nagusien bultzada eta Jaurlaritzari zegokion erabaki politikoa. 
Orduantxe hasi zen euskara batua bere izenondoa galtzen. Laster, euskara 
izango zen eta kitto.

Eta momentu hartatik aurrera, gure artean gutxitan ikusi dugun fenomeno 
bat gertatu zen: milaka eta milaka lagun, Euskal Herri osoan, Euskaltzaindia-
ren esanetara, diziplina harrigarriaz, arauak ikasten, arauak ahal genuen mo-
duan betetzen, gure inguruko hizkuntzetan edozein aldaketa txikik sekulako 
iskanbila sortzen duen bitartean.

Ibilbide horretan guztian, hasieratik bukaerara, Ibon Sarasola izan zen, 
niretzat eta beste askorentzat, iparrorratza. Literaturaren inguruan egin ge-
nuen topo eta berak, berehala, hizkuntzaren esparrua hautatu zuen.

Gogoan ditut hamaika eztabaida Ibonen eta Arestiren artean, Kintanare-
kin ere bai, eta apenas ulertzen nituen beraien argudioak. Eztabaida horreta-
tik sortu zen Batasunaren Kutxa, batuaren lehen hiztegia. Nik gidari lanak 
egiten nituen eta zerbait ikasten ahalegintzen nintzen. Erabaki nuen nire ze-
regina Euskaltzaindiaren arauak betetzea zela, ez horiei buruzko eztabaide-
tan sartzea.
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Ordurako hasia zen handitzen euskalgintzak Ibon Sarasolarekin duen zo-
rra. Handik aurrera ez zuen inguruak laupabost ikasle izango, milaka baizik.

Aipamenak

Urretabizkaia, Arantxa. 2013. «Euskararen erraldoiak». Passion for Knowledge 
Quantum 13. Donostia, Irailak 30-urriak 6.
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Biokimikaren terminologiaren deskripzioa: 
erabilera errealetik hiztegietara

Igone Zabala, Mikel Lersundi, Mercedes Martínez, Maria Asun Requero & 
Miren Josu Omaetxebarria

UPV/EHU

Laburpena
Bi terminologia-glosategi egin dira Terminologia Sareak Ehunduz (TSE) 
programan garatutako metodologia erabiliz: Zientzia eta Teknologia Fa-
kultateko Biozientzien enborreko graduetan irakasten diren Biokimika eta 
Oinarrizko Metodologia Biokimikoa irakasgaien glosategiak. Lan hone-
tan, bi glosategietan bildutako terminologia aztertu da, erabilitako meto-
dologiaren zenbait ondorio ebaluatzeari begira. Bestalde, aztertutako ter-
minologia erkatu egin da Euskaltermen jasota dagoenarekin, aztertutako 
irakasgaietako komunikazio-egoera errealetan erabiltzen diren terminoak 
terminologia-banku publikoan zenbateraino dauden jasota ebaluatzeko as-
moz. Egindako azterketek agerian utzi dute glosategiak egiteko erabilitako 
metodologia (corpusek gidatutako lan semasiologikoa) baliagarria dela 
metodologia onomasiologikoa erabiliz elikatutako banku publikoan jasota 
ez dauden denominazio ugari detektatzeko (glosategietako denominazioen 
% 46,5). Bestalde, jakintza-alor berekoak izanagatik ere, ikuspegi desber-
dina (ikuspegi deskriptiboa vs metodologikoa) duten bi irakasgaietan era-
bilitako terminoen alderaketak oso soslai semantiko desberdinak eta alda-
kortasuna kudeatzeko joera desberdinak erakutsi ditu.

0. Sarrera*1

Euskara bezalako hizkuntza gutxituak indarberritzeko prozesuaz ari ga-
renean, funtsezkotzat jotzen da alorrez alorreko terminologia garatzen joatea, 
terminologia ezinbestekoa baita edozein espezialitate-alorretako komunika-
zioa posible izan dadin. Euskarak azken hamarkadetan bizi duen garapen eta 
lantze funtzionalean, gakotzat hartu behar da, gure iritziz, unibertsitatearen 

* Lan hau Madrilgo Gobernuko MINECOk diruz lagundutako «EXTRECM: EXTracción de 
RElaciones entre Conceptos Médicos en fuentes de información heterogéneas» (TIN2013-46616-
C2-1-R) ikerketa-proiektuan kokatuta dago.
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esparru akademikoa. Izan ere, komunikazio espezializatuaren oinarriak uni-
bertsitatean ezartzen dira, unibertsitatean ikasten baitituzte edozein espeziali-
tate-alorretako etorkizuneko adituek beren alorreko diskurtso espezializatuen 
gakoak, besteak beste, terminologia eta fraseologia espezializatuak (Parodi 
2007). Nolanahi ere, unibertsitateko ikasgelen barruan egunero erabiltzen 
den terminologia ikusgaitz gertatzen da maiz terminologia kodifikatzeko eta 
normalizatzeko erantzukizuna duten erakundeentzat. Areago, unibertsitateko 
ikasgeletan aditu-irakasleek erabiltzen duten terminologia ikusgaitza da, neu-
rri handian, beste aditu-irakasleentzat ere (Zabala et al 2014). Hori dela eta, 
2008 urtean UPV/EHUko Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa saileko zen-
bait irakaslek Terminologia Sareak Ehunduz (TSE) programa jarri genuen 
abian Euskara Errektoreordetzaren babespean. Programa horren lehen helbu-
rua izan zen unibertsitateko ikasgeletan erabiltzen den terminologia erreala 
ikusgai egiteko metodologia, tresnak eta baliabideak garatzea (Zabala et al 
2011; San Martin 2013; Zabala et al 2014).

Lan hau TSE programaren testuinguruan kokaturik dago, hain zuzen, 
eta programa horren metodologia erabiliz garatutako bi termino-glosategi 
ditu abiaburu. Abiapuntutzat hartu ditugun bi glosategiek Zientzia eta Tek-
nologia Fakultatean Biozientzien alorreko titulazioetan (Biologia, Bioki-
mika eta Biologia Molekularra, eta Bioteknologia) irakasten diren bi oina-
rrizko irakasgaitan (Biokimika eta Oinarrizko Metodologia Biokimikoa) 
erabiltzen den terminologia biltzen dute. Lan honen xede orokorra da TSE 
programan terminologia akademikoaren deskripziorako erabiltzen den me-
todologiaren ebaluazioa egitea. Helburu orokor horri begira, bi urrats eman 
ditugu. Lehen urratsa izan da aztertutako bi irakasgaien irakaskuntza-ikas-
kuntza prozesuak aurrera eramateko komunikazio-egoeretan erabiltzen di-
ren baliabide terminologikoak karakterizatzea eta elkarren artean konpa-
ratzea. Izan ere, jakintza-alor berean kokatzen ditugun bi irakasgai hauek 
ikuspuntu desberdinetatik begiratzen diote Biokimikari: lehen irakasgaiak 
ikuspegi deskriptiboa du eta, bigarrenak aldiz, ikuspegi metodologikoa. 
Hartara, ikertu nahi izan dugu ikuspegiak eraginik ba ote duen baliatzen 
duten terminologian. Bigarren urratsa izan da irakasgai hauetan erabiltzen 
den terminologia erreala Euskalterm terminologia-banku publikoan zenba-
teraino dagoen jasota ebaluatzea. Izan ere, Euskalterm funtsezkoa da eus-
kara garatzen doan terminologia erabiltzaileen artean zabaltzeko eta nor-
malizatzen laguntzeko.

Lehen atalean, TSE programaren eta lan honen funtsa diren oinarri teori-
ko-metodologikoez arituko gara. Bigarren atalean, abiapuntutzat hartuko di-
tugun glosategiak garatzeko eta alderaketak egiteko erabili den metodologia 
azalduko dugu. Hirugarren atalean, glosategien azterketa egingo dugu: bate-
tik, bi glosategiak erkatuko ditugu elkarren artean eta, bestetik, glosategietan 
bildutako terminologia Euskalterm terminologia-banku publikoan kontsulta-
gai dagoenarekin erkatuko dugu. Azkenik, lanaren ondorioak laburbilduko 
ditugu laugarren atalean.
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1. Oinarri teoriko-metodologikoak

Zalantzarik gabe XX. mendeko terminologia-lan gehienek oinarritzat era-
bili duten hurbilketa teoriko-metodologikoa izan da Eugen Wüster-ek pro-
posatutako eta Vienako eskolak garatutako Terminologiaren Teoria Orokorra 
(TTO) (Wüster 1979). TTO deritzon teoriak kontzeptu espezializatuetan jar-
tzen du arreta eta terminologia-lana termino eta nozioen estandarizaziorantz 
zuzentzen du, nazioarteko komunikazio espezializatuaren «unibokotasuna» 
ziurtatze aldera. TTOk terminoak espezialitate-alor jakin baten barruan ba-
karrik justifika daitezkeen unitate semiotikotzat hartzen ditu. Bestalde, kon-
tzeptuak hizkuntzetatik kanpokotzat eta unibertsaltzat hartzen ditu eta, beraz, 
denominazioekiko independenteak, eta horien aurretikoak direla aldarrika-
tzen du.1 TTOren arabera, espezialitate-alor jakin bateko terminoek elkarren 
arteko harreman jakin batzuk dituzte, alorraren kontzeptu-egitura osatzen du-
tenak, eta ikuspegi horren ondorio zuzena da terminografia-lanerako meto-
dologia onomasiologikoa, alegia, kontzeptuetatik (alorreko kontzeptu-egitu-
ratik) denominazioetara doan jarduna.2

Oraindik ere, terminoen estandarizazio-zereginetarako oso baliagarritzat 
jotzen da TTO, baina komunikazio espezializatu naturalean terminoek ager-
tzen duten konplexutasuna azaltzeko orduan, hainbat hutsune egotzi zaizkio 
teoria klasikoari, ikuspegi linguistikotik, kognitibotik eta sozialetik. Kritika 
horietatik abiatuta, terminologiarako hurbilketa teoriko berriak garatu dira 
XX. mendearen azken hamarkadatik aurrera. Hasteko, terminologiarako hur-
bilketa sozioterminologikoak (Gambier 1987 eta beste asko) agerian utzi du 
espezialitate-alorrak ezin direla hartu sistema itxi eta isolatutzat: terminoak 
espezialitate-alor desberdinetan kokatuko genituzkeen testu eta diskurtsoe-
tan zehar mugitzen dira. Bestalde, terminoak (denominazioak eta kontzep-
tuak) denboran zehar aldatzen dira, jakintzaren garapenaren eta komunika-
zio-egoeren aniztasunaren ondorioz; hartara, Sozioterminologiaren arabera, 
adituen komunikazioan gertatzen den terminoen jarioa eta garapena ulertu 
nahi badira, terminoek komunikazio espezializatuan (eta espezializazio maila 
desberdinetako diskurtsoetan) duten ezarpenaren azterketari eman behar zaio 
lehentasuna estandarizazioari baino areago.

Beste alde batetik, terminologiarako hurbilketa soziokognitiboak (Tem-
merman 1997, 2000) agerian utzi du kontzeptuak ez direla independente 
hizkuntzarekiko, eta testu espezializatuek datu ugari eskaintzen dizkigutela 
aditu desberdinek munduaren elementuak ulertzeko dituzten modu desberdi-

1 TTOren arabera, funtsezkoa da terminoen eta hizkuntza orokorreko hitzen arteko bereiz-
keta egitea: terminoak esanahi modura kontzeptu espezializatu bat esleitzen zaien hitzak dirateke 
eta, hizkuntza orokorreko hitzak, aldiz, forma eta esanahia uztartzen dituzten unitate banaezinak.

2 TTOren jarraitzaileen arabera, terminografiaren metodologia onomasiologikoa lexikogra-
fiaren metodologia semasiologikotik bereizten da, lexikografia-lana hiztegi baten sarrerari dago-
kion denominaziotik abiatzen baita horren ezaugarri semantiko eta funtzionalak finkatzeko.
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nei buruz, elementu horiei buruz komunikatzeko balio duten hiztegi-elemen-
tuak ulertzeko moduari buruz eta hiztegi-elementu berriak sortzera darama-
tzaten motibazioei buruz.

Azkenik, hurbilketa linguistiko-komunikatibotik, terminoak hizkuntza 
naturaletik kanpoko unitatetzat hartzea kritikatu zaio TTOri, eta Terminolo-
giaren Teoria Komunikatiboa (TTK) deritzona garatu da (Cabré 1999, 2001). 
TTKk aldarrikatzen du hiztunen gramatikaren unitate lexikoak ez direla prin-
tzipioz ez hitz ez termino, eta adituek komunikazio-egoera espezializatuetan 
erabiltzen dituztenean aktibatzen dutela terminotzat hartzera garamatzan ba-
lio espezializatua.3

Terminoen unibokotasunaren idealizazioa da ebidentzia enpirikoaren bi-
tartez TTOri kritikatu zaion funtsezko beste oinarri bat. Izan ere, komuni-
kazio-prozesuek berez dakarte aldakortasuna: kontzeptu bera adierazteko 
hainbat forma edo denominazio (sinonimia) edota forma baten zabalkun-
tza semantikoa (polisemia). Hartara, aldakortasunari ezin zaio ezikusia egin 
terminologiarako hurbilketa berrietan. TTOren ikuspegitik, aldakortasuna 
terminologia-lanak konpondu beharreko gertaera desiragaitza da eta, ildo 
horretatik, teoria klasikoan normalizazio esaten zaio terminologiaren estan-
darizazioari. Terminologiarako hurbilketa berriek, ordea, bi kontzeptu bereiz-
ten dituzte: estandarizazio esaten diote erreferentzia-forma bat norma bihur-
tzeko prozesuari eta, normalizazio deritzote, aldiz, forma bat normal edo 
ohiko bihurtzeko prozesuari. Hortaz, terminoen normalizazioa bi prozesuren 
ondorio izan daiteke: denominazio bat (edo batzuk) lehenesteko erakunderen 
batek egiten duen interbentzio baten ondorio, edota adituen erabilera parteka-
tuaren autorregulazioaren ondorioz gertatzen den aldaki baten (edo batzuen) 
finkapena (Cabré 2003). Hortaz, komunikazio naturalaren testuinguruan era-
kundeek normalizatutako termino-aldakiak diskurtso espezializatuetan ager-
tzen diren aldakietako batzuk izan daitezke baina ez halako diskurtsoetan 
ageri diren bakarrak. Normalizazio-ekimenek diskurtso espezializatuetan 
erabiltzen diren termino(-aldaki)ak kontuan hartzea garrantzitsua da termino-
logiaren autorregulazio naturala oztopatuko ez badute (Zabala et al 2014).

Terminologiarako hurbilketa berriek eskainitako ebidentziak eta oinarri 
teorikoak hartu ditugu abiapuntutzat TSE programan, eta zenbait erabaki me-
todologikotan aplikatu ditugu:

— TSE programaren terminologia-lanaren abiapuntua aditu-irakasleek 
etorkizuneko adituak izango diren ikasleei alorreko kontzeptu espe-
zializatuak eta komunikazio-moduak irakasteko baliatzen dituzten tes-
tuak dira.

3 TTK teoria lexiko sendoan oinarritzen da, zeinean gramatikaren hiztegi-osagaiak, gramati-
ka-informazioa ez ezik, informazio pragmatiko eta entziklopedikoa ere badituen. Horretaz gain, 
komunikazio-egoera bakoitzean hiztunari tasun-hautapen jakin batzuk egiteko aukera ematen 
bide dio gramatika-sistema horrek.
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— Lan-unitatea irakasgaia da, irakasgaia baita komunikazio-unitate aka-
demikoa. Irakasgaiak jakintza-alor eta -azpialorretan sailka daitezke, 
baina alor berean koka daitezkeen irakasgaiak ikuspegi desberdineta-
tik hurbiltzen zaizkio gai berari, eta lehen hurbilketa batean askotariko 
alorretan kokatuko genituzkeen terminoak baliatzen dituzte diskurtsoa 
garatzeko.

— Hortaz, esan daiteke TSE programan ibilbide semasiologikoa egiten 
dugula eta ez onomasiologikoa. Areago, corpus-hizkuntzalaritzan be-
reizi ohi diren bi ikuspegietatik, corpusek gidatutako (corpus driven) 
terminologia-lana egiten dugula esan daiteke, eta ez corpusetan oina-
rritutakoa (corpus based) bakarrik.4 Izan ere, gaur egun onartuta dago 
testu-corpusak ezinbestekoak direla terminologia-lanerako, baina ohi-
koena da lehenago jakintza-alorraren kontzeptu-sistema definitzea eta, 
ondoren, terminoak bilatzea testuetan kontzeptuak denominazioekin 
uztartzeko. TSE programan testu-corpusek ematen digutenetik abia-
tzen gara terminologia-lanerako.

— Terminoen aldakortasuna aintzat hartzen dugu, eta aztertutako irakas-
gaietan ahal den eta termino-aldaki gehien deskribatzea da gure hel-
burua.5

— TSE programaren helburua unibertsitateko irakasgaietan erabiltzen 
den terminologia erreala deskribatzea da, autorregulazio naturalari la-
guntzeari begira, eta ez terminologia horren estandarizazioa.

— Nolanahi ere, terminologiaren normalizaziorako erakunde ofizialek, 
gure kasuan, Eusko Jaurlaritzaren Terminologia Batzordeak, lehe-
netsitako terminoek eta termino-aldakiek,6 zenbaitetan adituen era-
bileraren balioztatze funtzionala iragan ez badute ere, probabilitate 
handiagoa dute hedatzeko. Izan ere, zuzentzaileek, argitaratzaileek, 
itzultzaileek edota zalantza terminologikoren bat duten adituek joera 
izango dute «terminologia ofiziala» lehenesteko, erakunde normali-
zatzailearen bermea ez duten termino-aldakien aurrean. Hori dela eta, 
funtsezko deritzogu programan deskribatutako terminologia erreala 
terminologia ofizialarekin erkatzeari. Lan honetan aurkezten dugun 
alderaketak aurreko beste lan batzuetan (Angulo & Zabala 2013; Sua-
rez 2014) egindakoen ildoa segitu nahi du eta, beraz, lan honen emai-
tzak aurreko bi lanenekin ere alderatuko ditugu.

4 Corpus driven vs corpus based azterketen arteko bereizketaz, ikus adibidez Mc Enery eta 
Hardie (2011).

5 Terminologien aldakortasuna kudeatzeko oinarri eta irizpideak lan labur honen mugetatik 
kanpo daude. Zenbait gako irakur daitezke lehenago egindako zenbait lanetan, hala nola, Zabala 
et al (2012, 2013a).

6 Euskalterm terminologia-banku publikoan kontsultagai dauden terminoez ari gara: http://
www.euskadi.net/euskalterm
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2. Metodologia

TSE programan terminologia-lanaren lehen urratsa da irakasle batek ira-
kasgai batean erabiltzen dituen ahal den eta dokumentu gehien (ikasleen-
tzako gida, apunteak, aurkezpenen diapositibak, ariketak, praktika-protoko-
loak…) Garaterm lan-ingurunera (Zabala et al 2013b) igotzea. Lan-ingurune 
horrek posible egiten du dokumentu bakoitzaren metadatuak gordetzea. Bes-
talde, testuen etiketatze formal eta linguistikorako tresnak ditu integratuta 
eta, beharrezko anotazioak egin ondoren, testuak kontsultagai jartzen dira 
Garaterm corpusean.7

Corpuseratutako testuetako terminologia landu ahal izateko, beharrezkoa da 
ingurune berean integratu den Erauzterm termino-erauzlea (Alegria et al 2004) 
erabiltzea. Jakina denez, egungo termino-erauzleak erdiautomatikoak dira, eta 
aditu edo terminologoek balioztatu behar dituzten termino-hautagaiak erauzten 
dituzte testuetatik. TSE programan, balioztatze-lana abiapuntuko testuak sortu 
dituzten aditu-irakasleek egiten dute. Termino-hautagaien balioztatzea testuen 
egileek beraiek egiteak fidagarritasun handia ematen dio prozesuari.

Behin termino-hautagaiak Erauztermen balioztatu ondoren, balioetsitako 
denominazioen esportazioa egiten da, glosategia lantzeari begira. Lortutako 
zerrenda garbitu, eta adituek beraiek esleitzen dizkiete bildutako euskarazko 
terminoei beste hizkuntzen ordainak. Bestalde, jasotako denominazioen ar-
tean termino beraren aldakiak (maila bateko edo besteko sinonimoak) iden-
tifikatu, eta sarrera bakar batean biltzen dira. Sinonimoen detekzioa funtsez-
koa da aldakortasunaren azterketarako. Deskribatutako metodologiaren bidez 
lortutako glosategi eleaniztunak Terminologia Zerbitzurako Online Sisteman 
(TZOS) (Arregi et al 2010) jartzen dira kontsultagai.8

Aztergai ditugun glosategiak deskribatutako metodologiari jarraiki 
eraiki dira. Ondoren, bildutako bi termino-zerrendak elkarren artean kon-
paratu dira, elementu eta ezaugarri komunak eta bereizgarriak karakteri-
zatzeko. Azkenik, bilaketak egin dira Euskalterm terminologia-banku pu-
blikoan, bildutako termino(-aldaki)ak zenbateraino eta nola dauden jasota 
ebaluatzeari begira.

3. Termino-glosategien azterketa: emaitzak eta eztabaida

Atal honetan Zientzia eta Teknologia Fakultatean irakasten diren Bio-
kimika (BIK) eta Oinarrizko Metodologia Biokimikoa (OMB) irakasgaie-

7 Garaterm corpusa helbide honetan kontsulta daiteke: http://ixa2.si.ehu.es/garaterm-
kontsulta/cgi-bin/kontsulta.py

8 Terminologia Zerbitzurako Online Sisteman (TZOS) kontsultak egiteko helbidea hauxe da: 
[http://tzos.ehu.es]
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tako dokumentuetatik erauzitako bi glosategien gainean egindako azter-
keten emaitzak azalduko ditugu. Hasteko, elkarren artean erkatuko ditugu 
ikuspegi formal, semantiko eta pragmatikotik, terminologiaren ezaugarriak 
irakasgaien profilarekin erlazionatzeko. Bigarrenik, bi glosategietako ter-
minoak Euskalterm banku publikoan kontsultagai daudenekin erkatuko di-
tugu.

BIK irakasgaiko glosategiak 427 sarrera ditu eta OMB irakasgaikoak, al-
diz, 414. Nolanahi ere, sarrera horietako zenbaitek termino baten denomina-
zio-aldaki bat baino gehiago biltzen dituzte: BIK glosategian 84 dira alda-
kiak dituzten sarrerak eta OMB glosategian, aldiz, 40. Ezer baino lehenago, 
glosategi bien sarrerak alderatu ditugu zenbateraino datozen bat ikusteko, eta 
ikusi dugu bi glosategiek partekatzen dituzten sarrerak 47 direla, eta horieta-
tik 11 sarrerak aldaki bat edo gehiago dituztela.

3.1. Glosategien azterketa semantikoa

Glosategietan bildutako terminologiaren azterketa semantikoa egiteko, 
terminoei etiketa semantiko bana esleitu diegu, eta etiketa bakoitza esleitu 
diegun terminoak zenbatu ditugu. 1. irudian ikus daiteke glosategien profil 
semantikoen alderaketa.

 
1. IRUDIA

BIK (ezkerrean) eta OMB (eskuinean) glosategietako terminoen azterketa 
semantikoa
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BIK glosategian 27 etiketa erabili ditugu eta, OMB glosategia aztertzeko, 
aldiz, 54 etiketa behar izan ditugu. Hala ere, bi glosategien datuak errazago 
alderatzeko, OMB glosategian terminoen ehuneko handienei zegozkien 27ak 
baino ez ditugu erakutsi 1. irudian. Hortaz, esan daiteke ikuspegi metodolo-
gikoa duen OMB irakasgaiko terminologian askoz ere dispertsio semantiko 
handiagoa dagoela, deskriptiboagoa den BIK irakasgaian baino.

Bestalde, oso esangarria da definitu ditugun kategoria semantikoek bi 
glosategietan duten banaketa bereizgarria. Izan ere, BIK glosategiko katego-
ria nagusiak Biokimikaren alorrean espero genitzakeenak dira: ‘biomolekula’ 
(% 26) (adenina, desoxirribosa…), ‘biomolekulen azterketa-unitatea’ (% 20) 
(amaiera-faktore, amino mutur…), ‘prozesu biokimikoa’ (% 14) (adieraz-
pen, anabolismo…), ‘entzima edo entzima-osagaia’ (% 9) (katalasa, DNA li-
gasa…), ‘biomolekumen ezaugarria’ (% 4) (superkiribildura, afinitate,…) eta 
‘biomolekulen funtzioa’ (% 4) (modulatzaile alosteriko, inhibitzaile…).

Azpimarratzekoa da BIK glosategian seigarren kategoria dela ‘laborate-
gi-tresna edo baliabidea’ (% 3) (DNA-txip, erauzkin gordin…). OMB glosa-
tegian, aldiz, kategoria nagusia da ‘laborategi-tresna edo baliabidea’ (% 18) 
(kalorimetro, agarosazko gel…), metodologiarekin lotutako beste batzuekin 
batera: ‘laborategi-teknika’ (% 12) (zentrifugazio isopikniko, zutabe-kroma-
tografia…) eta ‘magnitudea’ (% 11) (absorbantzia, biraketa-abiadura…). 
OMB glosategian, ‘biomolekulen azterketa-unitatea’ eta ‘biomolekula’ ka-
tegoriak ere ageri dira, baina, hurrenez hurren, laugarren eta bosgarren posi-
zioetan, eta % 6 eta % 5 portzentajeekin. Bestalde, OMB glosategian oso ehu-
neko handietan ageri dira BIK glosategian ageri ez diren zenbait kategoria, 
esate baterako, ‘fenomeno fisikoa’ (% 4) (eremu magnetiko, fluoreszentzia…), 
‘laborategiko azterketa-unitatea’ (% 4) (prestakin, fase mugikor…) eta ‘azter-
keta-unitate estatistikoa’ (% 2) (aldagai independente, datu gordin…).

Azpimarratu beharrekoa da, bestalde, bi irakasgaiek dituzten 47 termino 
komunen azterketa semantikoak BIK irakasgaiaren antzeko profila erakutsi 
duela: ‘biomolekula’ (% 24), ‘biomolekulen azterketa-unitatea’ (% 19), ‘en-
tzima edo entzima-osagaia’ (% 12), ‘prozesu biokimikoa’ (% 7) eta ‘laborategi-
teknika (% 5). Hortaz, esan daiteke bi irakasgaiek partekatzen dituzten termi-
noak Biokimika eta Biologia Molekular jakintza-alorreko termino oinarrizko 
eta bereizgarrienak direla, eta profil hori bat datorrela neurri handian BIK ira-
kasgaiarenarekin. OMB irakasgaiaren ikuspegi metodologikoak, aldiz, isla 
zuzena du baliatzen duen terminologian. Laburbilduz, esan daiteke egindako 
azterketak agerian utzi duela bi irakasgaien ikuspuntu eta xede desberdinek 
eragin nabarmena dutela erabiltzen duten terminologiaren profil semantikoan.

3.2. Denominazio-aldakortasunaren azterketa

Oinarri teoriko-metodologikoak azaldu ditugunean, terminologiarako hur-
bilketa berriek aldakortasunari eta horren azterketari ematen dioten garrantzia 
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azpimarratu dugu. Atal honetan, glosategietan bildutako denominazioen alda-
kortasuna aztertuko dugu, hain zuzen ere. Aldakortasunaren ikerketetan au-
toaldakortasuna eta heteroaldakortasuna bereizten ditu Freixá-k (2006). Lan 
honetan autoaldakortasuna baino ez dugu aztertu, alegia, erabiltzaile batek 
komunikazio-unitate akademikotzat hartu dugun irakasgai batean baliatzen 
duen aldakortasuna. Heteroaldakortasuna aztertzeko, alderatu beharko geni-
tuzke antzeko irakasgaiak ematen dituzten hainbat irakasleren testuak edota 
irakasle bakar batek komunikazio-egoera desberdinetan erabiltzen dituen tes-
tuak, baina lan honen mugetatik harantzago lihoazke halako azterketak.

BIK glosategian 84 terminok (termino guztien % 20) daramatzate deno-
minazio-aldakiak. Horietatik, bi terminok 5 eta 3 denominazio-aldaki dituzte, 
7 terminok, 2 aldaki eta, gainerakoek, aldaki bakarra. OMB glosategian, al-
diz, 40 terminok dituzte aldaki bana (termino guztien % 11). Denominazioen 
autoaldakortasuna aztertzeko, Elordui & Zabalaren (2005) sailkapenean oi-
narritu gara.

 

2. IRUDIA

Denominazio-aldaki moten banaketa 
BIK glosategian

3. IRUDIA

Denominazio-aldaki moten banaketa 
OMB glosategian

Denominazio-aldaki moten banaketa ikus daiteke 2. eta 3. irudietan. BIK 
glosategian, nagusi dira ‘forma hedatua vs laburtzapena’ (% 41) (adenosina 
trifosfato / ATP, aminoazido / aa, arginina / Arg, abiadura maximo / Vmax) 
eta ‘forma konplexua vs laburketa’ motakoak (% 21) (proteina aktibatzaile / 
aktibatzaile, elementu transposagarri / transposon). Nahiko proportzio han-
dian ageri dira baita mota desberdinetako aldaki lexikoak (%20): ‘mailegu vs 
jatorra’ (%17) (espresio / adierazpen, aktibitate katalitiko / jarduera katali-
tiko) eta ‘mailegua vs mailegua’ (% 3) (murrizketa-endonukleasa / murriz-
keta-entzima). OMB glosategian, aldiz, aldaki lexikoak dira nagusi (% 50): 
‘mailegua vs jatorra’ (% 42) (sedimentazio / jalkitze, gradila / tentegailu), 
‘mailegua vs mailegua (% 5) (inpaktu-faktore / inpaktu-indize) eta ‘jatorra vs 
jatorra’ (% 3) (iraungitze molarreko koefiziente / xurgapen molarreko koefi-
ziente). Horien atzetik, ‘forma hedatua vs laburtzapena’ erako aldakiak ere 
oso ugariak dira (% 28).
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Egindako azterketak erakutsi du Biokimika alorreko diskurtsoan termino 
luzeak laburtzeko estrategia dela aldakortasuna eragiten duten faktore ga-
rrantzitsuenetako bat. Hala ere, aldakortasun lexikoa ere maiz azaleratzen da, 
bereziki ondo finkatutako maileguen eta euskararen hiztegi-sorkuntzarako 
bideak erabiliz sortutako neologismo berri samarren artean.

3.3. Euskalterm terminologia-banku publikoarekiko alderaketa

Lana bukatzeko, aztergai ditugun terminologia-glosategiak Euskalterm 
terminologia-banku publikoan jasotako terminologiarekin erkatu ditugu. BIK 
glosategiko terminoen % 52 inguruan baino ez dago jasota Euskaltermen eta 
OMB glosategiko terminoen % 55 inguruan. Azpimarratu beharrekoa da, 
hala ere, glosategi bietan ageri diren termino komunen % 81 jasota daudela 
Euskaltermen.

4. IRUDIA

BIK eta OMB glosategietan jasotako terminoetatik bai eta bi glosategietan ageri 
direnetatik Euskaltermen jasota daudenen proportzioak

Aztertutako jakintza-alorreko datuak beste alor batzuetakoekin aldera-
tzearren, TSE programaren metodologia berarekin egindako beste bi lanetan 
lortutakoekin konparatu ditugu: Informatika Fakultatean ematen diren Ana-
lisi Matematikoa eta Kalkulua irakasgaietako glosategietako terminoen % 71 
jasota daude Euskaltermen (Angulo & Zabala 2013) eta, Zientzia eta Tekno-
logia Fakultatean ematen den Esperimentazioa Kimika Fisikoan irakasgaiko 
terminoen % 65 (Suarez 2014). Hortaz, esan daiteke BIK eta OMB irakas-
gaietan erabiltzen den terminologia erreala neurri txikiagoan dagoela jasota 
Euskaltermen aipatutako beste bi irakasgaietan erabiltzen dena baino. Alde 
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hori lotuta egon liteke Matematika eta Kimika alor tradizionalagoak izatea-
rekin. Izan ere, alor tradizional horien euskarazko terminologiaren lantzea 
80ko hamarkadan hasi zen UZEIk egin zituen Matematika eta Kimika hiz-
tegiekin. Biokimika eta Biologia Molekularra, aldiz, alor berriagoa da, eta 
baliatzen duen terminologiaren zati handi bat duela gutxi garatu da beste 
hizkuntzetan ere. Hala ere, azpimarratzekoa da BIK eta OMB partekatzen di-
tuzten termino komunak proportzio handiagoan (% 80) daudela jasota Eus-
kaltermen Matematikako eta Kimikako glosategietakoak baino.

Euskaltermen jasota dauden terminoak zer alorretan kokatuta dauden az-
tertuta, zenbait datu esangarri lortu ditugu. Hasteko, aipatzeko modukoa da 
terminologia-banku publikoan Biokimika jakintza-alorra Kimika alorreko 
azpialor modura kodifikatuta dagoela. Bigarrenik, nabarmena da jasota dau-
den BIK glosategiko terminoen ehuneko handia (% 72,4) Kimika > Bioki-
mika alorrean kokatuta daudela. Kimika eta Fisika alorretan kokatuta daude, 
aldiz, OMB glosategiko terminoen ia erdia (% 49). Hirugarrenik, aipatu 
beharrekoa da gure glosategietan jasotako hainbat laburtzapen, Euskaltermen 
ohiko jakintza-alorretan kokatuta agertu beharrean «Laburtzapenak» atalean 
jasota daudela.

 

5. IRUDIA

Euskaltermen jasota dauden BIK 
glosategiko terminoen banaketa banku 

publikoan bereizitako 
jakintza-alorretan

6. IRUDIA

Euskaltermen jasota dauden OMB 
glosategiko terminoen banaketa banku 

publikoan bereizitako 
jakintza-alorretan

Metodologia onomasiologikoaren bidez elikatutako Euskalterm termi-
nologia-banku publikoarekiko alderaketak erakutsi duen jakintza-alorretan 
zeharreko banaketa ezin hobeto uztartzen da 3.1. azpiatalean bide semasiolo-
gikotik irudikatu ditugun profil semantiko-pragmatikoekin.

Bukatzeko, nabarmendu nahi dugu TSE programan erabili dugun meto-
dologia semasiologikoak azaleratu egin dituela Euskaltermen jasota ez dau-
den termino ugari. Adibide batzuk ematearren, ez dira ageri biomolekulen 
% 26 (glikoproteina, azido glukuroniko, hipoxantina), biomolekulen azter-
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keta-unitateen % 48 (hemo talde, birkonbinaketa-gune, erregulazio-gene…), 
prozesu biokimikoen % 24 (aldaketa postranskripzional, erregulazio aloste-
riko, ziklo katalitiko…), laborategi-tresna eta baliabideen % 58,5 (DNA-txip, 
dialisi-poltsa, argi ultramore, izarniadura-kontagailu…) eta laborategi-tek-
niken % 100 (hibridazio-teknika, adsortzio-kromatografia, frakzionamendu, 
homogeneizazio, zelula-hazkuntza…).

4. Ondorioak

Lan honetan TSE programan garatutako metodologiaz egindako bi termi-
nologia-glosategi aztertu ditugu. Hasteko, agerian utzi dugu glosategiak egi-
teko erabili den metodologia, alegia, corpusek gidatutako terminologia-lan 
semasiologikoa oso baliagarria gertatzen dela metodologia onomasiologikoa 
erabiliz elikatu diren datu-base terminologikoetan jasota ez dauden denomina-
zioak detektatzeko. Izan ere, bi glosategietan bildu diren terminoen % 46,5 ez 
daude jasota Euskalterm banku publikoan. Gainera, jasota ez dauden termino 
horien artean, batzuk aztertutako irakasgaien jakintza-alorraren bereizgarriak 
direnetakoak dira. Adibidez, ez daude jasota Euskaltermen biomolekulen 
% 26, biomolekulen azterketa-unitateen % 48 eta prozesu biokimikoen % 24.

Bigarrenik, terminologia akademiko errealaren deskripziorako lan-uni-
tate modura irakasgaia erabiltzeak aukera eman digu egiaztatzeko ja kin tza-
alor beraren barruan kokatuko genituzkeen testuetan komunikazio-ekintzaren 
ikuspegiak eragin handia duela erabilitako terminologiaren profil semanti-
koan: ikuspegi deskriptiboa duen Biokimika irakasgaian erabiltzen diren ter-
minoen artean biomolekulak, biomolekulen azterketa-unitateak eta prozesu 
biokimikoak gailendu dira eta, ikuspegi metodologikoa duen Oinarrizko Me-
todologia Biokimikoa irakasgaian, aldiz, laborategi-tresnak eta baliabideak 
eta laborategi-teknikak. Nabarmentzeko modukoa da azken bi kategoria ho-
rietan sailkatu ditugun terminoen % 58,5 eta % 100, hurrenez hurren, ez dau-
dela jasota Euskaltermen.

Hirugarrenik, metodologia semasiologikoaz osatutako glosategiak me-
todologia onomasiologikoan oinarritutako Euskalterm datu-base terminolo-
gikoarekin alderatu ditugunean, ikusi dugu terminologia-banku publikoan 
Biokimika ez dagoela jasota jakintza-alor modura, Kimika alorraren barruko 
azpialor modura baizik. Bestalde, Euskaltermen jasota dauden glosategietako 
terminoak hainbat jakintza-alorretan kokatuta daude: Kimika > Biokimika, 
Kimika, Fisika, Biologia, Medikuntza... Alorren dispertsio hori nabarmena-
goa da OMB glosategian BIK glosategian baino. Izan ere, irakasgaiaren ja-
kintza-alortzat har genezakeen Kimika> Biokimika alorrean ageri dira BIK 
glosategiko terminoen % 72,4, baina OMB glosategiko terminoen % 25,6 
baino ez.

Azkenik, agerian utzi dugu komunikazio naturalean erabiltzen den termi-
nologia aldakorra dela eta bi glosategietan bildutako denominazio-aldakiak 
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aztertu ditugu. Aldakortasunaren azterketari esker, agerian utzi dugu bi glo-
sategiek soslai desberdina dutela aldakortasunaren kudeaketan: BIK glosate-
gian laburketaren bidea nagusitzen da (% 41) eta OMB glosategian, aldiz, al-
dakortasun lexikoarena (% 50).
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Mendebaleko lexiko dialektala

Koldo Zuazo
UPV/EHU

Laburpena
Azken urteotan —Ibon Sarasolari esker, gehienbat— hiztegigintzan egin 
den bide luzea jarraitze aldera, ahozko euskara ekarri dut saio honetan 
gogora. Mendebaleko euskalkia hartu dut adibide. Euskalki horretako hitz 
orokorrak ezagunak direnez, eta bertako azpieuskalki bietakoaz ere zer edo 
zer aurkeztuta dagoenez, hango hizkeretakoa izan dut aztergai. Zazpi hiz-
kera nagusi ageri dira eta horietako bakoitzean erabiltzen diren hitz be-
reziak erakutsi ditut. Eremu bi agertzen dira nortasun handiko: ipar-men-
debala eta hego-ekialdea. Uribe Kosta, Mungialdea eta Txorierri daude 
lehenengoan; Leintz harana, Oñati eta Aramaio, bigarrenean.

0. Sarrera

Azken hamarkadetan aurrerakuntza nabarmena gertatu da euskal hizte-
gigintzan eta, zalantzarik gabe, Ibon Sarasola izan da bilakaera horretako ar-
datz nagusia. Haren omenez idatzi ditut ondorengo lerroak.

1. Mendebaleko lexikoa

Begi-bistako arrazoiengatik, hizkuntza idatzia baliatu ohi da hiztegigin-
tzan. Bigarren mailan utzi ohi da hizkuntza mintzatua. Gutxi landu eta gutxi 
ezagutu ohi da. Horixe izango dut saio honetan hizpide eta mendebaleko eus-
kara hartuko dut adibide.

Ezagun samarra da mendebaleko euskalkiaren lexiko orokorra. Ezagu-
tzen nuena oraindik orain erakutsi dut Euskalkiak (Zuazo 2014: 175-179) 
izeneko liburuan. Mendebalean ageri diren bi azpieuskalkietakoa ere erakutsi 
dut saio horretan (Zuazo 2014: 186-187). Lehen aldiz aurkezten zen azpieus-
kalkietako lexikoa eta, uste izatekoa denez, zerrenda ez da ez osoa ez zuzena. 
Arabako lexikoa ere erakutsi dut El euskera de Álava (Zuazo 2013) liburuan: 
bai aspaldiko izkribuetan agertzen dena (55-150) eta baita gaur egungo ara-
barren jardunean bizirik iraun duena ere (151-233).
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Saio honetan beste urrats bat egingo dut: mendebaleko hizkeretako lexi-
koa erakutsiko dut. Euskalki hori guztiz aztertu gabe daukadan arren, zazpi 
hizkera bereizten ditut:

1. Ipar-sartaldekoa. Uribe Kostan (hiriburu Getxo duena), Mungial-
dean (hiriburua Mungia) eta Txorierrin (hiriburua Derio) egiten da. 
Guztira 25 herri dira. Hiru eskualde horietako bakoitzak badu bere 
nortasuna, baina, aldeak alde, egitura berekoa dela ematen du. Uribe 
Kostakoa da denetan bereziena.

2. Nerbioi ibarrekoa. Bilbon, Etxebarrin, Basaurin, Arrigorriagan, Za-
ratamon eta Ugaon egiten da. Osasun ahulekoa da.

3. Hego-sartaldekoa. Arratia haranean, Galdakaon eta Zeberion egiten 
da.

 Hego-sartaldeko eta Nerbioi ibarreko hizkera horien artean, bada tar-
teko eremu bat, batetik eta bestetik elikatzen dena. Hiru herri daude 
bertan: Orozko, Arrankudiaga eta Arakaldo.

4. Busturialdekoa. Zornotza-Gernika-Bermeo ardatzaren inguruan egi-
ten da. Sartaldeko eta sortaldeko azpieuskalkien tartekoa da eta ez 
dauka bereizgarri askorik.

5. Otxandio aldekoa. Otxandion, Ubiden eta Aramaioko Oleta auzoan egi-
ten da. Legutiano ere multzo horretakoa izan da, baina hango euskara 
galdutzat jo dezakegu dagoeneko. Hau ere sartaldeko eta sortaldeko az-
pieuskalkien tartekoa da eta ez dauka bereizgarri esanguratsurik.

6. Debagoienekoa. Leintz haranean (Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza 
eta Gatzaga), Oñatin eta Arabako Aramaio haranean egiten da.

7. Deba ibarrekoa erdigunekoa. Bergaran, Antzuolan, Elgetan, Soralu-
zen, Eibarren eta Ermuan egiten da.

Bada zortzigarren hizkera bat: Debabarrenekoa. Elgoibarren, Mendaron 
eta Mutrikun egiten da. Hori, baina, ezin da mendebalekotzat hartu: mende-
baleko eta erdialdeko euskalkien tartekoa da eta, horrenbestean, alde batera 
utziko dut saio honetan.

Berehala ikusiko denez, euskalkiaren ertz bietako hizkerak dira denetan 
berezienak: ipar-sartaldekoa eta Debagoienekoa. Ikus ditzagun denak banan-
banan.

1.1. Ipar-sartaldeko berbak eta aldaerak

Eremua: Uribe Kosta, Txorierri eta Mungialdea.

1.1.1. BERBAK

abrozidu ‘aspertu’; aldestaio ‘ganorabako’; árterago ‘lehenago, aurre-
rago’; asao/paraje ‘urrun/hurbil’; berbots ‘hitz hots’; etxa ‘bota’; justuri 
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‘tximista’; kazkaragar (> kazkar) ‘kazkabar, txingor’; laskitu ‘lorrindu, lar-
daskatu’; luki ‘azeri’ (Nerbioi ibarrean ere bada) (eta luki-buztan ‘azeri-buz-
tan [Equisetum sp.]’); sokorru ‘garrasi, errieta’; txori-jagole ‘txorimalo’; 
ulertu (Nerbioi ibarrean ere bada); zerra ‘igitai’ adierarekin (Busturialdean 
ere bada).

Ondorengo hauek eremu txikiagoan erabiltzen dira; Uribe Kostan eta ha-
ren inguruetan gehienbat: aube ‘amaginarreba’; barekil ‘bare (Fam. Lima-
cidae)’; basaratoste (> basatoste) ‘garizuma aurreko igandean basora joan 
eta zerrikia jan ohi zen txitxiburduntzian erreta’ (Busturialdean ere bada); 
gariko/gariteko ‘gainerako’; gernu (> garnu); leba ‘ardura, axola’; ohida-
lako/ohidalez ‘nahiko, samar’; sugoi ‘suge’; troñu ‘korapilo’; txotor ‘txingor 
xehea’.

1.1.2. ALDAERAK

girten ‘kirten’ (Nerbioi ibarrean ere bada); gorta ‘korta, ukuilu’; ien 
‘igo’; ingeru/ingiru ‘inguru’ (Busturialdean ere bada); ixi ‘itxi’; oilosko ‘oi-
lasko’ (Busturialdean ere bada); orrotz ‘orratz’ (Nerbioi ibarrean eta Bustu-
rialdean ere bada).

Eremu txikiagokoak dira hauek: alderri/aldarri ‘alderdi’; duzti ‘guzti’; 
ela ‘ala’; eron ‘eroan, eraman’; jon ‘joan’; zelau ‘zelako, nolako’ (eta lau/la-
seko ‘lako, bezalako’; holau/holaseko ‘horrelako’; halau/halaseko ‘halako’).

1.2. Hego-sartaldeko berbak eta aldaerak

Eremua: Arratia, Galdakao, Zeberio.

1.2.1. BERBAK

aitaxe/amaxe ‘aita-/amaginarreba’ (Nerbioi ibarrean eta Txorierriko 
ekialdean ere badira); barakarro ‘bare (Fam. Limacidae)’; berbalots ‘hitz 
hots’; inizitu ‘tximista’ (Txorierriko ekialdean ere bada); kanporamartxo 
(> kanpomartxo, kanporamartxa) ‘garizuma aurreko igandean basora joan 
eta zerrikia jan ohi zen txitxiburduntzian erreta’ (Txorierrin ere bada); urri 
lehelengo / urri bigarren ‘irail/urri’.

Ondorengo hauen eremua txikiagoa da; arrotzak dira Arratian: aitu ‘ai-
tita, aitona’; eragon ‘ari izan’.

1.2.2. ALDAERAK

arazo (> azo) ‘arazi’ (Txorierrin ere bada); azagari ‘azeri’; kinpulla ‘ti-
pula’ (Nerbioi ibarrean eta Txorierrin ere bada); mozollo ‘mozolo (Athene 
noctua)’ (Nerbioi ibarrean eta Txorierriko ekialdean ere bada); ugelatxu/
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 txubelaixo ‘igel’ (Nerbioi ibarrean ere bada); ulle ‘ile’ (Nerbioi ibarrean, 
Leioan, Getxon eta Berangon ere bada).

1.3. Nerbioi ibarreko berbak eta aldaerak

Eremua: Bilbo, Etxebarri, Basauri, Arrigorriaga, Zaratamo, Ugao.

1.3.1. BERBAK

egosari ‘lapikoko’ (Orozkon ere bada); uxaita/uxama ‘aita-/amagina-
rreba’.

1.3.2. ALDAERAK

anpullu ‘anpulu, malko’ (Orozkon eta Zeberion ere bada); arruntza/
arrontza ‘arrautza’ (Orozkon eta Zeberion ere bada); bihe ‘behe’ (Oroz-
kon eta Zeberion ere bada); ostei ‘oste, ondoren, atze alde’ (Getxon, Leioan, 
Orozkon eta Zeberion ere bada); urtein ‘irten’ (Orozkon ere bada).

1.4. Debagoieneko berbak eta aldaerak

Eremua: Leintz harana, Oñati eta Aramaio.

1.4.1. BERBAK

amarratz ‘armiarma’; bar(a)utz ‘adur, lerde’; biao ‘siesta’; eguba-
koitz (> ebakoitz, eguakitz, eguakotx) ‘ostiral’; garbatu ‘damutu’; garranga 
‘i zotz-burrun tzi’; irastu (> irestu) ‘tximista’; itu/itoi ‘ukuilu’; itxungi/atxingi 
‘itzali’; jaregin (> jarein) ‘utzi, askatu’; justuri ‘trumoi’; kiribilar ‘basoilar’; 
laru ‘kolore horixka’; lekario ‘irrintzi’; petrina ‘larruzko gerrikoa’; samur 
‘erraz’ esangurarekin; susuma ‘higuin’; takarrada ‘lasterka’; tril egin ‘topo 
egin’; urdaintzaki ‘urdaiazpiko’.

1.4.2. ALDAERAK

betik ‘beti’; birki ‘biki’; egogi ‘egoki’; emun ‘eman’; fan/fuen/fuan 
‘joan’; gutxi (vs mend. gitxi); hafia ‘habia’; nahar ‘lahar’ (Otxandion ere 
bada); ordei (> ordai) ‘herdoil’ (mend. ugar/uger); xei ‘sei’ (Otxandion eta 
Legutianon ere bada).
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1.5. Deba ibarreko erdiguneko berbak eta aldaerak

Eremua: Bergara, Antzuola, Elgeta, Soraluze, Eibar eta Ermua.

1.5.1. BERBAK

antxitxika ‘lasterka’; barren aurkaritza lokailua (nora zoiaz hain goiz, 
seirak pe eztira barren! ‘nora zoaz hain goiz, seiak ere ez dira eta!’); emen-
dau ‘itzali’ (Goierriko eta Urolaldeko herri batzuetan ere bada); enor ‘gara-
txo’; satandera ‘erbinude’.

1.5.2. ALDAERAK

gizur ‘gezur’ (Debabarrenean ere bada).

Aipamenak

Zuazo, Koldo. 2013. El euskera de Álava. Gasteiz: Arabako Foru Aldundia.
Zuazo, Koldo. 2014. Euskalkiak. Donostia: Elkar.
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