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O. SARRERA

Gauza ezaguna da Euskal Herrian azentuera desberdin asko erabiltzen di
rela. Euskal azentuera desberdinen ezaugarriez eta hedadura geografikoaz ge
hiago jakin nahi duenak badu nora jo, eta, beraz, hemen ez gara saiatuko gai
hau laburtzen. Nahikoa argi dago, bestalde, orain dela ez hain denbora luzea,
Larramendiren garaian esate baterako, azentu aniztasuna askoz tipiagoa zela.
Argi dago, era berean, etorkizunean ere batasun handiagoa aurkituko dugula
azentu kontuetan, tokian tokiko hizkerak galtzen edo berdintzen diren neurrian.

Gaurregun nagusitzen ari den azentuera [+2] da (Txillardegik (1984) eus
kal azentuen ikerketan sartu zituen laburdurak erabiliz); edo, nahi bada, [+2,
-1], azken silabako azentua bigarrenkaria delarik. Euskara batuaz azentuera
honen aldeko joera garbia errezki baiezta daitekeen gauza bat da, ikusiko du
gunez. Azentuera honek prestigio berezia du euskara batua erabiltzen dutenen
artean; behintzat, pisu demografikorik handiena duten eskualdeetan. Eta azen
tuera baturako egin diren proposamenek (hala nola, Txillardegi (1987) eta
Hualde (1994» funtsean errealitate hau onartu eta eredutzat hartu dute.

Hemen gure helburu nagusia gaurko, eta bereziki biharko, euskarari bu
ruzko argibideak ematea da. Azentuaz arituko gara, beste batzuek bestela pen
tsatzen badute ere, gure ustez azentua eta prosodia ez baitira garrantzi guttiko
alderdiak hizkuntza baten nortasuna eta bizitasuna neurtzeko, kontu hauetan
neurtzerik badago.

Hortarako euskaldun gazteen azentuera aztertuko dugu, hiru hiztun mota
bereiziz: (a) aIde batetik, euskaldunberriak, euskara bigarren hizkuntza bezala

(1) Egileen erantzunkizuna honelaxe banatzen da: Sarrera eta hirugarren atala Hualdek idatzi
ditu, lehen atala Garnindek eta bigarrena Elordietak,.
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ikasi dutenak, (b) bigarrenik, bakarrik batuaz edo 'etxekoa' eta batua nahasiz .
hitzegiten duten euskaldun zaharrak eta (c) hirugarrenik, bai 'etxeko euskara'
eta bai euskara batua menperatzen dituzten euskaldun zahar kode-bi-dunak.

Jakina denez, eskualde euskaldun batzuetan (Bermeon, cf. Goikoetxea
Arrieta 1996, Lekeition, Ondarroan) gazte gehienek herriko hizkera eta batua
nahikoa ondo bereizten dituzten bitartean, beste leku batzuetan gazteen hizkera
arrunta euskalkiaren eta batuaren arteko kode bat da (Deba Arroan, cf. Elex
puru 1996, Nafarroako zenbait lekutan, cf. Camino 1998, etab.). Elexpuruk
(1996: 523) esaten digunez:

"Herri-euskara, adineko jendearen ahotan oraindik indartsu badago ere,
gainbehera dator, eta ez gatz eta ez berakatz duen hizkera hibrido bat, ez batua
ez euskalkia, nagusitzen ari da eskualde askotan, belaunaldi berrien artean."

Noski, etorkizunari begira euskara hibrido hori aztertzea merezi duo Baina
hirugarren talde edo multzoa interegarria da oso, gure ustez, hau da bereziki
jatorriko hizkeran [+2] ez den azentuera bat erabiltzen duten hiztunen kasua.
Egin dezakegun galdera da ea azentuaren eta prosodiaren arloan, zer nolako
eragina duen hiztunaren ama-hizkerak erabiltzen duen euskara batuan. Ikusiko
dugunez, hiztun askok ez dute, besterik gabe, beren ama-hizkeraren azentuera
erabiltzen batuaz hitzegiten dutenean.

Esan dugu [+2] azentuera hedatzen ari dela euskara batuaz. Honen arra
zoia erdialdeko eskualde zabal batean azentu molde nagusia dela izan daiteke.
Antza denez, banaketa geografiko hau ez da hain zaharra. Azken mendeetan
ere [+2] azentuera hedatuz joan da. Txostenaren gai nagusia oraingo eta ge
roko euskal azentua bada ere, iragana aztertzea argigarria izan daiteke. Beraz,
hirugarren eta azken atalean [+2] azentueraren jatorria hartuko dugu kontuan,
hipotesi batzuk plazaratuz.

1. EUSKALDUNBERRIEN AZENTUAZ

Euskaldunberrien azentuerak deskribatzeko egin diren ahaleginak orain
arte ez dira oso ugariak izan (Hualde 1997), beharbada lehentasunak beste non
bait kokatu behar izan direlako; zelangura ere, aurrerantzean esparru honetan
ikerketak egitea guztiz beharrezkoa dela uste dugu.

Euskara Batuaren sorrerak eta geroagoko garapenak, tradizioaren aldean,
aldakuntza nabarmenak ekarri ditu euskal hiztunen komunitatera. Hauetan ga
rrantzitsuena euskaldunberrien agerpena izan da; fenomeno hau artean ezaguna
bazen ere, batuaren aurretik nahikoa bakana izan zen, geroztik, ostera, multzo
esanguratsua osatzen dutenez gero, kuantitatiboki garrantzi handia hartu du eta
pentsa daiteke etorkizunean, talde hau handituz eta sendotuz doan heinean, al
daketa kualitatiboak ere ekarriko dituela. Bestalde, ezin ahantzizkoa da berria-
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goa den beste gertakari bat, hots, euskaldunberrien seme-alaba euskaldunza
harrek osatzen duten geroago eta multzo handiago eta konpaktoagoa.

Euskaldunberriek ez dute hiztun talde homogeneoa osatzen, eman dezagun
herri bateko hiztunek osatzen dutenaren antzera. Argi dago haien artean oso
maila desberdinak aurki daitezkeena ezagutzaren arabera nola erabileraren ara
bera, ingurunearen egoera soziolinguistikoak ere mugatzen ditu, ezpairik gabe.
Ezagutzari dagokionez, talde nagusi bi egin dezakegu; batetik euskara irakas
kuntzaren bidez jaso dutenak txikitatik, eta bestetik, euskara nagusitan ikasi
dutenak. Talde bi hauen arteko desberdintasunak, motibazioarekin hasita, oso
handiak dira.

Beste aldagai garrantzitsu bat, erabilerari dagokionez, euskal hiztunen
komunitatean euskaldunberriek daukaten integrazio maila ere bada.

Hemen euskaldunberriak osotoro hartu ditugu eta horrenbestez joerez bai
no ezin mintzatuko gara, izan ere, aldagai soziolinguistikoak, datuen urrita
sunagatik beragatik, ezin kontutan hartu ditugu. Mugengatik ere, nahiko ge
nuke geroko ikerketen eragingarri eta akuilagarri izan ledin.

Egileon esperientzian oinarrituta, uste dugu, bai umeen irakaskuntzan bai
nagusien irakaskuntzan, azentuerari ez zaiola garrantzi handirik ematen; hau
da, beren-beregi ez da irakasten eta esplizituki ez da lantzen. Egia da azken
urteokin, arazo honekiko arrengura sortu dela eta euskara batuaren azentua fin
katzeko proposamen bi egin direla (Txillardegi 1984, Hualde 1994).

Txillardegiren proposamenak zelanbaiteko oiartzuna ere izan du helduen
irakaskuntzan jarduten duten irakasleen artean, hala AEKren ELE aldizkarian
Txillardegi (1987, 1992) eta HABEren ZUTABE aldizkarian Dieguez-en
(1991) lanak agertu dira, besteak beste.

Hala eta guztiz ere, euskaldunberrien orain arteko azentuera ez da progra
mazio sistematiko baten emaitza izan.

Atal hau zati bitan banatuta aurkeztuko dugu; lehen zatian, dauzkagun da
tuetan oinarrituta euskaldunberrien erabilera deskribatuko dugu. Bigarrenean
berriz, oharmenaren aldetik zeintzuk diren onetsi eta gaitzesten dituzten ere
duak aztertuko ditugu.

1.1. Erabilera

Euskaldunberrien azentu erabileraren joerak irudikatzeko egileon intui
zioetan ezezik, Hualdek (1997), Urkijok (1996), Lafuentek eta G6mezek
(1997) eta Martinezek eta lag. (1997) egindako lanetan ere oinarrituko gara.

Lan guztiok nahikoa desberdinak badira ere, joera bertsuak islatzen dituzte
eta horretan datza euren interesgarritasuna. Hauetariko hiru argitaratu gabe
daudenez gero, zilegi izan bekigu hemen euren deskripzio txiki bat egitea.
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Hualderen lana Donostiako hiztun baten emaitzetan oinarritzen da (eus
kaldunzaharra, aita euskalduna baitu. baina batua besterik ezagutzen ez duena).
Urkijoren lanaren oinarria Laudioko lau euskaldunberriren emaitzek osatzen
dute. Lafuente eta G6mez-en lanaren ezaugarriei bagagozkie. esan beharra
dago ezen. Gasteizen burutu zela. Informanteak zazpi izan ziren. hauetariko
bost euskara irakasleak eta denek euskara nagusitan ikasi dute. Azkenik, Mar
tinez eta lag.en lana Santurtzi eta Portugaleten burutu zen; informatzaileak ho
gei izan ziren.

Lan guztiok islatzen duten azentuera nahikoa sinplea dela esan dezakegu.
Ez dago inolako marka lexikorik eta egitura bereko hitz edo hitz andana guz
tiak era berean azentuatzen dira. Laburbilduz Hualdek (1997) egindako eskema
bera eman dezakegu:

Donostiako hiztun gazteen euskara batua

6-0
0-6
0-6-0

6-0-0
0-6-0-0
0-6-0-0-0

0-6-0-0-0-0

0-0-0-0-0-0-0

ate, mendi, lurra, lurrak
gizon, atal, enb6r
mend{a, basoa, gizona, mut{l/a, mend{ak, gizonak, lurre
ra, lurretik
lurrari, arrari, beltzari, beltzena, beltzago
aut6busa, alarguna, gizonena, amarentzat
txistularia, alargunena, gizonarena, lagunarentzat, lu
rrarentzakb
txistulariari, aldrgunenari, gizonarentzakb, lurrarentza
koa
txistulariarena, alargunarenari, baserritarrarentzat

Azentu patroiak:

[+ 1] a) bokalez bukatzen diren hitz bisilabadunetan: mendi

b) kontsonantez bukatzen diren hitz bisilabadunetan, kontsonantea
atzizkia bada (eta ez oinarriaren partea): lurrak, azak

c) bi silaba baino gehiagoko hitzetan erroa silababakarra bada (au
kerakoa): beltzago - beltzago

[+2] beste kasu guztietan

1.2. Oharmena

Oharmenaren aldetik euskaldunberriek onetsi eta gaitzetsi egiten dituzten
ereduak aztertu ahal izateko Martin de Vidales eta lag.en (1998) lanean oina
rrituko gara.

Lan horren helburua bete ahal izateko oharmen-test bat prestatu zen 72
itemek osatua. Itemok ondoko erara sailkatuta agertzen ziren:
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a) Izen sintagmaren azentuera:

- sustantiboa + artikulua
- sustantiboa + deklinabidea
- sustantiboa + beste zenbait klitiko
- sustantiboa + adjektiboa

b) Izen ordainen azentuera

c) Aditzaren azentuera:

- partizipioa
- aditz jokatua

d) Aditzondoak

e) Klitikoak

Atal bakoitzeko zenbait adibide erabili ziren euskara baturako dauden
azentuari buruzko proposamenak kontuan harturik. Entzule guztiak (14) Bil
boko AEKren irakasleak izan ziren. Inkestatuek itemak entzun ahala, hitzak
eta esaldiak oharrnenaren arabera puntuatu behar zituzten.

Puntuatzeko orduan hiru maila egin ziren, aide batetik euren ustez erabat
txarto zeuden azentuerei 0 puntu eman behar zieten; bestetik, nolanahiko onar
pena zutenei letik 3rako puntuaketa; eta azkenik azentuera perfektoa eta haien
ustez erabat ona zuten esaldiei 4 puntu.

Goiko atalkaketaren araberako emaitzei dagokienez, sustantiboetan gehien
onartzen den moldea [+2, -I] da. Hala ere, silaba biko sustantiboetan 6-0
aukera gaitzesteko joera nabarrnentzen da, honetan kontraesana susmatzen da
erabilera eta oharrnenaren artean; gaitzespen honen zioa teoria eta usteetan aur
ki daiteke, izan ere, erdararen antza daukan guztia baztertzeko joera dago. Hor
taz, azentu paroxitonoa erdarazkotzat jota hiper-zuzenketa egiten da eta erre
fuxatzen da, nahiz eta euren erabilerarekin kontraesana egon.

Izena + enklitikoa aukerari dagokionez, izena silaba bikoa denean, aukera
bi proposatu zitzaizkien; bata [+2,-1] eta bestea [+ 1,-1]. Desberdintasun han
dirik egon ez bada ere, [+2, -I] joeraren aldekoak gehiago izan ziren.

Izenordainen azentueran nahikoak adierazgarriak dira galdetegien emai
tzak, inkestatuek 0-6 azentu-moldea hobesten dute 6-0 azentuera gaitzetsiz.
Sustantiboei buruz esan dugun zio berberagatik izan daiteke.

Aditz partizipioetan azentueran, alderik nabarmenena, berriz ere, silaba
biko partizipioetan gertatzen da, izan ere, 0-6 aukeraren aldekoak gehiago dira.

Aditz jokatuetan, aditzondo eta talde klitikoen emaitzak aztertuta, [+2,-1]
aukera ere bada aldeko gehien izan duena.
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Ondoriotzat erabilera eta oharmenaren artean kontraesan handirik ez da
goela esan dezakegu, gehien onartzen den azentuera [+2] erakoa da. Arazoa
silaba bikoetan gertatzen da, kasu honetan azentu paroxitonoa gaitzesteko joera
guztiz nabarmena da, euren erabileretan berau arruntena izan arren.

2. EUSKALDUNZAHARREN AZENTUERA BATUERAZ

Euskal Herrian hainbat azentu eredu ezberdin izanda, interesgarria da ja
kitea euskaldunzaharrek zein eredu erabiltzen duten euskara batuaz hitz egiten
dutenean. Orain arte euskara batuaren azentuerazko araurik ez dago proposa
tuta, erakunde ofizialetatik behintzat. Izan dira proposamen batzuk, Txillar
degirenak (1984, 1992) eta Hualderenak (1994) hain zuzen ere, baina modu
ofizialean zabaldutakoak ez. Gai honek euskararen normalizapenerako garran
tzi haundia daukalakoan gaude; batuaren normalizapena aspaldian lortuta hiz
tegi, morfologia eta joskera mailan, gutxienez jakin eta ezagutu erazi egin be
har da zein den gaur egun batuaren azentuera euskaldun berri eta zaharren
artean.

Printzipioz behintzat pentsatu daitekeena da euskaldunzaharrek euskara
batuaz ari direnean euren jatorrizko euskalkietako azentu ereduak erabiltzen
dituztela, batuerazko azentuera eredu baten faltan. Baina beste aIde batera, kon
tutan hartu behar da euskaldunzahar batek euskara batua erabiltzen badu en
tzulea bere euskalkiko hiztuna ez delako edo inguru ofizial batetan dagoelako
dela. Normalean, euskaldunzaharrek ondo dakite beste euskalki askok beste
"doinu" bat daukatela, bere euskalkiarena ez bezalakoa. Elkar ulertzeko as
moak hiztunak bere jatorrizko euskalkiaren azentuera erabiltzea murriztu de
zake euskara batuaz ari denean. Are gehiago, euskaldunzahar askorentzat (biz
kaitarrentzat, hain zuzen ere) euskara batuaren ezaugarri batzuk euren
jatorrizko euskalkien ezaugarriengandik urrun daude, aditz morfologia eta izen
sintagmaren atzizki batzuen formak, esate baterako. Lexikoki ere euskara ba
tuan erabiltzen diren hitz asko euskalki askotan ez dira erabiltzen. Beraz, hiztun
askori euskara batua ez zaie euren euskalkiak bezain naturala egiten. Eta hau
horrela izanik, gerta daiteke euskara batuaren ezaugarri askorengandik urrunen
dauden euskalkietako hiztunei hain erraz ez egitea euren bizi-guztikoa ez den
euskara batuari euren bizi-guztiko azentuera pasatzea.

Gu aspaldi ohartu ginen Bizkaiko iparraldeko euskaldunzaharrek behintzat
ez zutela euren jatorrizko azentuera erabiltzen batueraz ari zirenean. Euskalki
hauek doinu-azentu sistemakoak dira, eta azentuak normalean bereizkuntza le
xikoa dauka: erro eta atzizki batzuk azentudunak dira eta beste batzuk ez. Le
keitioko euskalkian, adibidez, erro edo atzizki azentudun bat daukaten hitzek
azkenaurreko silaban daramate azentua. Beste hitz guztiak (hau da, hitz azen
tugabeak) azkenengoko silaban daramate azentua, aditzaren aurrean baldin ba
doaz edo soilean ahoskatzen badira; bestela, azentu gabe agertzen dira. Hitz
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azentudun baten adibidea lagundgas da, -gas atzikia azentuduna delarik. Li
buruetdtik hitza azentuduna daerroa azentuduna delako eta atzizki biak ere
azentudunak direlako. Mutillentzak6, semiend, mendird hitz azentugabeak dira,
erroak eta atzizkiak azentugabeak direlako. Soilik esanda, guk esan ditugun
bezala oraintxe, azentua azken silaban daramate. Gernikaldean eta Getxo in
guruko euskalkietan antzeko sistema daukagu, baina hemen atzizki a~entudu

naren aurreko silaban jartzen da azentua: lagundgas, liburuetatik. Hualde
(1998)-k erakusten duenez, Markinan hitz azentudunak bukaeratik hirugarren
silaban jasotzen dute azentua (g(xonak pI, menditxik), eta hitz azentugabeak
azkenaurreko silaban hartzen dute azentua aditzaren aurrean badoaz edo soilik
esaten badira. Bestela, Lekeition eta Gernikaldean bezala, ez dute azenturik
hartzen. Euskalki hauetan, beraz, hitz bukaeratik hasita kalkulatzen da azen
tuaren kokagunea. Zeberio ta Arratian ere antzeko sistema erabiltzen da, di
ferentzia batzukin. Bizkaiko euskalki hauetako hiztunek euren azentu eredua
jarraituko balute batueraz, lagunarekin, liburuetdtik edo liburuetatik (l(burue
tatik, Gernikakoek) mutilarentzak6 edo mutilarentzdko, semearend edo semea
rena, eta mendird edo mend(ra esango lukete.

Esan bezala, gure belarrietara behintzat eskualde hauetako hiztunek ez zu
ten euren azentuera erabiltzen batuaz. Ohartu ginen batzuk hitz hasierako bi
garren silaban jartzen zutela azentua, eta beste batzuen portaera ez zein hain
erraza asmatzen. Gure susmoa baieztatzeko, sei hiztun euskaldunzaharren ba
tuerazko azentu eredua aztertu dugu. Sei bizkaitar dira, lau gizonezkoak (12,
17, 33, eta 36 urtekoak) eta bi emakumeak (17 eta 30 urtekoak), euren jatorriko
hizkerak Lekeitio, Markina, Gatika eta Arratzukoak izanik.

Lau hiztunen hizkera grabazioen bidez aztertu dira (gure eskerrik beroenak
Esti Amorrorturi bere grabaketa bi eskaintzeagatik). Beste bi hiztunen joera ez
genuen izan aukerarik grabatzeko baina gure belarrietara guztiz argi zegoen
azentuaren kokagunea zein zen eta gure artean adostasun osoa geneukan. Gra
batutako hizkera batzuetan hiztunek elkarrizketa batetan edo istorio kontaketa
batean ari ziren, eta beste batzuetan hiztunei batuerazko hitz zerrenda bat eman
genien irakurtzeko.

Gure hipotesiak eta susmoak baieztatu egin dira hiztunen jarrera aztertuz:
sei hiztunetatik lauk ia sistematikoki bigarren silaban jartzen dute azentu na
gusia, edo lehengo silaban hitza bisilabaduna bada eta bokalez bukatzen bada.
Batzuk hitzaren azken silaban ere azentu bigarrenkaria jartzen dute. Jarraian
lau hiztun hauek jatorrizko euskalkian eta batueraz erakusten dituen azentuera
bien adibide batzuk erakutsiko ditugu:
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Batuaz Jatorrizkoan

ja.mi.rLa ja.na.rf.a
de.na da.mi
el.ka.rri al.ka.rre.rf
ge.ro ge.ro
gu.txf.ra gLtxi.ra
a.ma a.ma
aLta aLtxa
e.txe.ra e.txe.ra
na.go.sLei na.gu.si.a.ri
ko.men.ta.tzen ko.men.ta.ten
a.txu.rra.re.kin a.txu.rra.gas
bLtar.te.an bLtxar.tf.an
mu.tf.lla mu.ti.lla
aLta.ga.na aLtxa.ga.na

2. MARKINA

Batuaz Jatorrizkoan

se.me.a.re.kin se.mf.as
e.ra.ku.tsi e.ra.ku.tzf
i.tu.rrLa itxurrixe / i.txu.rrf.xe
pa.lan.ka.ren pa.lan.kin
e.tor.ki.zu.na etor kixune / e.tor.kLxu.ne
dLre.ne.an disenin
i.ma.jLna.tzen i.ma.ji.na.ten
a.be.ra.tza aberatza / a.be.ra.tza
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3. GATIKA

Batuaz Jatorrizkoan

bel.tza bal.tza
gfl.tza gil.tze
a.la.ba a.la.be
e.lu.rra e.du.rre
e.gus.kLa e.gus.ki
e.rre.ka e.rre.ke
a.be.ra.tza a.be.ra.tza
a.tza.ma.rra a.tza.ma.rra
a.tza.sa.la a.tza.sa.la
aLto.na ai.ttLtte
a.mo.na a.mo.ma
in.txau.rra fn.txu.rre

Gatikako hiztunaren adibideak erakusten dutenez, batuerazko azentuera
sistematikoki jartzen da bigarren silaban, etxeko hizkeran azentua hitz bukae
ran nahiz hasieran jarrL

Sei hiztunetatik laurek bigarren silaban jartzen badute azentua batueraz ge
hienetan ere, hiztun bik ez dute portaera hau erakusten eta ez daukate patroi
argirik. Lekeitieraz azentugabekoak diren hitzei batueraz azentua batzutan az
ken silaban jartzen die baina beste batzutan azkenaurreko silaban, edo askotan
era biak ematen ditu aukerazkoak bezala:

Batuaz Jatorrizkoan

a.ma a.ma
or.du or.du
la.gu.na la.gu.na
i.lu.na i.lu.na
i.txa.so.a i.txa.so.a
ra.dia.do.re ra.dia.do.re
a.tza.ma.rre.an a.tza.ma.rre.an
o.gLaJo.gf.a o.gLa
ar.gi.aJar.gf.a ar.gi.a
mu.ti.la.re.naJmu.ti.la.re.na mu.ti.le.na

Lekeitieraz markatuak direnak, hau da, azentua azkenaurreko silaban izan
go lukenak batueraz ere azkenaurreko silaban azentuatzen ditu:
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Batuaz Jatorrizkoan

bi.si.kIe.ta bi.xi.kle.ta
ba.se.rri.ta.rrak ba.se.rri.ta.rrak
Ii.bu.ru.ak li.bu.ru.ak
i.kas.t6.Ia i.kas.t6.Ia
kan.po.ta.rra kan.po.ta.rra

Baina aipagarriena da hiztun honek gutxitan jartzen duela azentua bigarren
silaban, bizpahiru hitz luze izan ezik, eta beti aukerazko bezala, azkenaurreko
siIaban azentuatzeko aukerarekin batera (lagrinarekin, aipagarria, t{ntarekin,
beseroarengandik). Hitz bitan hirugarren siIaban jartzen du azentua
(e.gu.ral.di.a, i.ra.kds.le.a.ri). Beraz, hiztun honek ia ia lekeitierazko eredua
erabiItzen du batueraz, zehazki ez bada ere. Ematen du euskalki ezberdin ba
tean dagoelako antza emateko edo markatu egiten dituela lekeitieraz marka
tugabeak diren hitz batzuk. Baliteke arrazoia jarrera pertsonala izatea: behin
baino gehiagotan hiztun honek esan du euskaldunberriek erabiItzen duten azen
tuera (hots, bigarren siIabakoa) ez zaiola batere gustatzen. Nolanahi ere, argi
dago ezin dezakegula esan Bizkaiko doinu-azentuko euskalkiko euskaldunza
har guztiek jartzen dutela azentua bigarren siIaban euskera batuaz. Hiztun ge
hiago behar dira generalizazio bat eman orduko, eta hau hurrengo egin behar
den lana da.

Aurreko atalean ikusi dugu euskaldunberriek gehien bat bigarren silaban
jartzen dutela azentu nagusia (hau da, [+2] eredua), eta atal honetan erakutsi
dugu Bizkaiko doinu-azentuko euskaldunzahar askok ere [+2] eredua erabil
tzen dutela batipat, nahiz eta euren jatorriko azentuera nabarmenki ezberdina
izan. Jarrera hauek bat datoz TxiIIardegik (1987, 1992) eta Hualdek (1994)
eginiko proposamenekin euskara batuaren azentuerarako. Hau horrela izanik,
orain sortzen den galdera da nola heldu garen egoera honetara, euskara batua
ren azentuerarako gomendio edo arau ofizialik gabe, aipatutako salbuespene
kin. Posibilitate bat irrati-telebistaren eragina da. Datu zehatzik eskuartean izan
gabe ere, jakin badakigu Euskal Telebistako esatari gehienak giputzak direla.
Eta Gipuzkoako alderdirik haundienean (erdialdean hain zuzen ere) eta Nafa
rroako mendebaldean (Bidasoa haranean) [+2] eredua daukagu. Beraz, agian
gertatu zena orain dela urte batzuk da euskal irrati-teIebistako esatari gehienak
euskalki hauetako hiztunak direla, eta euren azentuera erabiltzea erabaki dutela,
beharbada batuaren ezaugarri gehienetatik gertu dauden euskalkietako hiztunak
direlako, hau da, euren jatorriko euskalkiaren antzeko euskalki batetan ari di
relako eta "eurenagoa" sentitzen dutelako. Ikusentzuleak prestigiotsu edo eredu
bezala ikusten badu irrati-telebistan erabiItzen den euskara batua, normaltzat
hartu dezakegu ikusentzuleak eredu hori imitatu nahi izatea. Gipuzkeraren ohi
ko prestigioaren eragina ere izan daiteke [+2] azentuera hobesteko arrazoi bat.
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3. NONDIK [+2]?

Ikuspegi diakronikotik, Euskal Herria bi zatitan erdibi dezakegu azentua
ren aldetik, agian, isoglosa Bortziriak eta Baztanen artetik iragaten delarik (ipa
rraldean isoglosa historikoa ez dago hain garbi). Isoglosaz mendebaldera, agian
sistemarik zaharrena gaurregun Bizkaiko kostaldean aurkitzen duguna da, eta,
bereziki, Gernika-Getxoko edo Gernikaldeko azentu-eredua deitua izan dena.
Azentu-eredu honetan, hitz gehienek ez dute berez hitz-mailako azenturik.
Kasu orokorrean azentua taIde prosodikoaren azken silaban kokatzen da. Hau
da, arau orokorra [-1] da. Badaude, dena den, azentuera berezia erakusten duten
hitzak; hitz markatuak bezala ezagutzen ditugunak. Hitz hauek silaba azentu
dun bat daukate eta azentuera berberarekin agertzen dira ingurune guztietan.
Esan bezala, badira arrazoi onak pentsatzeko azentu-sistema hau kontserba
korrena dela mendebaldeko eta erdialdeko azentueretan. Aide batetik, sistema
honetatik hasiz besteak nola sortu ziren azaItzea errezagoa da, beste edozein
sistematatik hasita baino (ikus Hualde 1993, 1997,8. kap.). Gainera, Larra
mendiren testigantza dugu. (Dena den, [+2] azentuera oso zaharra izan daiteke
leku batzuetan, Bortzierietan, esate baterako).

Baina [-1] azentuera zaharrena bada ere, ez da gaurregun erabiIiena,
goian mugatu dugun eskualde zabalean. ErabiIiena [+2] da. Gaurregun [+2]
azentuera, arau orokor bezala, leku askotan aurkitzen dugu: Bortzirietan, Gi
puzkoako leku gehienetan, Durangaldean, Araban, etab. (ikus Gaminde &
Hualde 1995). Alderdi sozioIinguistikotik ikusita ere, azentuera hau bereziki
garrantzitsua da, esan dugunez.

[+2] azentuera ez da ezaguna ekialdeko euskalkietan. Aldiz, eskualde ho
netan azentuera erabiliena [-2] da. Hala ere, faktore demografiko eta sozio
linguistikoak kontuan hartuz, ez litzateke harrigarria izango [+2] azentuera
ekialdera ere zabaltzen bada belaunaldirik gazteenetan.

Hurrengoan [+2] azentueraren bilakaera diakronikoa aztertuko dugu, garai
batean azentuera nagusia [-1] zela onartzen badugu. Bi bide ditugu [-1] >
[+2] aldaketa azaltzeko, bata luzea eta bestea laburra. Antza denez biak erabili
dira, leku desberdinetan, azentuera batetik bestera iragateko.

3.1. [-1] > [+2] aldaketa: Bide luzea

Gernikaldean, edo Gernika-Getxoko azentueran, esan dugunez, hitz mar
kagabeekin osatutako taldeetan azentua azken siIaban doa (zehazkiago, azentu
hau galdegaiarena da). Tonua bigarren silaban gora doa eta goiko maiIan man
tentzen da bukaeraraino. Azken silaban beheko kontornua dugu eta azken si
laba hau azentuduntzat har daiteke:
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(1) Gernikaldeko azentuera: hitz markagabeak [-1]

la I gum~ \

~ 1 gune da \

la I gune dat?r \

gu I re Iagune \

~ I re Iagune dat6r \

gu I re Iagun aundidxe \

~ I re Iagun aundidxe da \

gu I re txistulari ona \

gu I re txistulari ona da \

Hitz markatuek, aldiz, silaba jakin batean dute azentua eta azentu-osteko
silaban tonu beherakada argia dugu:

(2) Gernikaldeko azentuera: hitz markatuak (lagunek, lfbru, gerntkar)

~ I re Iagu I nek

~ I re Iagu I nek direz

gu r;If1 bru aun :-1-di-d-xe-d-a-\

gu I re gernf I kar 0 I na \

1-8 irudietan esaldi batzuen FIIl-zko kurbak ematen dira hitz markatuen eta
markagabeko azentuera erakusteko (hiztuna Bermeokoa da). Ikus daitekenez,
azentu baten ondoren beherakada garbia dugu beti:

(3) Gernikaldeko azentuera (Bermeo): hitz markagabe eta markatuak,
ikus irudiak.

1. nire Iagunen ama da (sg)
2. nire Iagunen ama da (pI)
3. nire Iagunen amuma da (sg)
4. nire Iagunen amuma da (pI)
5. suen Iagunen ama da (sg)
6. suen Iagunen ama da (pI)
7. suen Iagunen amuma da (sg)
8. suen Iagunen amuma da (pI)

Markinaldean hitz eta talde markagabean azentua azken silabatik, azke
naurreko silabara mugitu da:



mutill
mutt1la
mutillandako
mutillakifi
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(4) Markina: taIde markagabeak [-2]

~ I gU I ne

~ I gune I da

gu I re lagune I da

gu I re lagune da I tor

gu I re lagun aundf I xe

~ re lagun aundixe I da

gu re txistulai 6 I na

gu re txistulai ona I da

Aldaketa honek motibazio akustiko/artikulatorio garbia du eta antzeko
azentu aldaketak (azken silabatik azkenaurrekora) beste hizkuntza askotan ere
aurkitzen dira.

Hitz markatuetan ere azentu lerraketak egon dira (adib. lagunek > ldgu
nek) baina orain ez gara gai horretan sartuko, interesatzen zaiguna azentu arau
nagusia baita (ikus Hualde 1998).

Antzuolan eta Bergaran esaldi mailako azentu hau hitz mailako azentu bi
hurtu da, prosodia erabat aldatuz. Eskualde honetan kasu orokorrean [-2]
azentuera aurkitzen dugu:

(5) Antzuola: azentuera orokorra [-2]

esku
eskua
eskuandako
eskuandakua

Pluralean, aldiz, azentua atzizkia baino bi silaba lehenago ezartzen da: mu
tillak, mutillendako, eta, goiko azentu-sistemetan bezala, badira oinarri mar
katuak ere: lengusua, etab.

Azkoitian eta Urola ibarreko beste herri batzuetan, azentua hitzaren hiru
garren silaban ezartzen da kasu orokorrean, [+3], hirugarrena ez bada azkena.
[-2] > [+3] aldaketa nola gertatu zen asmatzea ez da zaila, kasu gehienetan
bi arauek emaitzak berberak ematen baituzte. Desberdintasunak bakarrik hitz
luze xamarretan agertzen zaizkigu (xehetasunetarako, ikus Hualde 1997):

(6) Antzuola [-2] Azkoitia [+3], ez-oxitonoa
burt1a = burue
giz6na = giz6na
gizonai = gizonai
alkatfa = alkatfe
alkatiai # alkatfei
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Azken pausua [+3] > [+2] da. Hau oso urrats txikia da. Gamindek aur
kitu du Getarian zaharrek [+3] azentuera erabiltzen dutela, Azkoitian bezala,
baina gazteen artean, aldiz, [+2] azentumoldea nagusitu dela.

Hipotesi honek hizkeren arteko lotura diakronikoa azaltzen duo Bitarteko
etapa guztiak gaurko hizkeretan aurkitzen dugunez gero, [-I] > [+2] aldaketa
bilakaera luze baten ondorio bezala ikus daiteke: [-I] > [-2] > [+3] >
[+2].

1.2. Bide laburra

Badago, hala ere, bide laburrago bat [-I] > [+2] aldaketa azaltzeko. Bide
labur hau da, antza denez, zenbait eskualdetan erabili dena.

Esan dugu Bizkaiko kostaldeko azentueran azentua tonu beherakadarekin
lotuta dagoela. Hau da, hiztunek azentua sentitzen dute silaba batean hurrengo
silaban tonu beherakada handia baldin badago.

Gaztelania bezalako hizkuntza batean gauzak nahikoa bestelakoak dira.
Hizkuntza honetan ere tonua azentuaren ezaugarri nagusia da (ez, ordea, ba
karra). Baina bi hizkuntzetan tonuaren eta azentuaren arteko lotura oso des
berdina da. Hemen desberdintasun bakar bat hartuko dugu kontuan: tonu mu
gimenduak silaba azentudunen inguruan.

Gaztelaniaz, ingurune deklaratiboan, hitza esaldiaren bukaeran badago, si
laba azentudunean tonu gorakada izango dugu eta beherakada hurrengo silaban
(hurrengorik badago):

(7) ~ I nu I mero la cala I ba I za

Esaldiaren erdian (edo zehazkiago, nukleoaurreko gunean), aldiz, azentu
dunean gorakada izango dugu, baina tonu maila hitz bukaeraraino mantentzen
da intonazio etenik ez badago. Ikus 9. irudia, intonazio kontornua honelaxe
irudika dezakegu:

(8) ~ I die ron I ~ I numero I del I vue I 10

F0-ko kurban ikusten denez, dieran eta numera hitzetan, silaba azentuduna
ez da altuena (lehen hitzean, adibidez, -ran silabak die- silabak baino tonu ga
raiagoa erakusten du), baina, hori bai, tonu gorakadarik handiena silaba azen
tuduenan gertatzen da.

Gaztelaniari buruz egindako ikerketa fonetikoak erakutsi du hitz paroxi
tonoetan tonuzko gailurra ez dagoela silaba azentudunean, hurrengoan baizik,
hitza nukleoaurreko gunean badago (Prieto, van Santen & Hirschberg 1995).
Gaztelaniadunentzat psikologikoki azentuarekin lotzen dena tonu gorakada da
(ez, nahitaez gailurra).
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Hau ikusi eta ikasita, itzul gaitezen GernikaIdeko azentuerara. Har ditza
gun hurrengo adibideak:

(9) ar I gittasune \

~ I gunena \ (sg)

zaz I pi I garrena

~ ~I nena (pI)

Azentuera mota hau erabiItzen duen euskaI hiztunak azentua siIaba des
berdinetan sentitzen du ezkerraIdeko eta eskuinaIdeko zutabeetako hitzetan. Es
kuinaIdeko hitzak, zazp(garrena eta lagunena (pI), hitz markatuak dira eta
azentua bigarren siIaban dute (2). EzkerraIdeko zutabeko hitzak, aIdiz, azen
tugabeak dira, eta esaIdi bukaeran egonik, azentua azken siIaban dute. Kasu
guztietan tonu beherakadak esaten digu azentua non dagoen. GazteIaniadun ba
tek, aIdiz, azentua bigarren siIaban entzungo Iuke Iau hitzotan, siIaba honetan
gertatzen baita tonu gorakada.

Ikusten badugu, Getxoko, Gatikako edo UrduIizko baserritar zaharrek
[-1] azentuera erabiltzen duteIa eta erakutsitako kontrasteak egiten dituzteIa
(singuIarra eta pIuraIa, hitz markatu eta markagabeak) eta, aldiz, Bilboko ber
toko euskaIdunek [+2] azentuera erabiItzen duteIa (Gaminde 1998), honetan
gazteIaniaren prosodiak eragin zuzena izan dueIa pentsatzea ez dirudi hain hi
potesi zentzugabea. Bilboko euskararen [+2] azentuera nagusia [-I] azentue
raren berreinterpretapenaz sortu da, ziur asko, eta berreinterpretapenaren arra
zoia gazteIaniaren fonetika izan bide da. Gauza bera esan daiteke (hipotesi
bezaIa) beste Ieku batzuetako [+2] azentueren jatorriaz, Bizkaian, Araban edo
Gipuzkoan.
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