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EGITEKO ASMOZ
Asko zabaldu da azken urteetan "partizipio burutua

+ asmoz" egitura:

- Ama ikusi asmoz joan nintzen hara.
Autore gehienek. ordea. -Izeko asmoz, asmoall, a.mlOarekill... idatzi dute:
- Joan zen andik besle gauzarik Erroman ekusi bage bere errira ilzullzeko asmoan (Mendiburu).
- KOnlu andijagaz ibilleko asmoz, duanak alallgo dallzeelara, pekalu loijari gorrolo deul.wla,
librau leile pekaluli (Mogel).
- Olsoa la Bildolsa eldu ziran bakoilza bere aldelik fbai baIera ura edateko asmoz (V. Mogel).
- Kupilurik sarlzen du Igaisoak kolkoan, I ango beroarekill I piZleko asmoan (ltueriaga).
- Elxe balen egileko asmulan (Duvoisin).
- Negar sanliiiak egiii ondoan asi zan bere ezpalaren billan, berearekill Golo josleko asmoz
(Arrue).

-fzan bere bekaluen damu egiazkoa, bizilza olldolzeko ela Eliza ama saillduak aginlzen duelIean kOIl!esalzeko asmoarekin (Legaz).
- Arralsalde aldera sarlu omen zan basamortu baIera, emen arkilzen zall koba zulo balean
gaua igarotzeko asmoan (A. Zavala).
- Jesusell gorpulza igorlzitzeko asmolan joan zira/t illobia zegoall baralzera (1nza).
- Zaraulzeral joan lIinlzan Palxi Barberoren omenaldian kanlalzeko amolan (Xalbador).
- Mullzo-Ieoria, balez ere, zela/an dago beli, aide ela aldi oro, linguislika osoaren oillarri
bihurlzeko asmolan edo (Mitxelena).
Hala ere. badira "partizipioa + asmoz, asmolan" egitura erabili dutenak ere. Gutxi dira. ordea.
goikoekin alderatuz gero. Hona hemen adibide batzuk:
- MUll egin gogoz la asmoz Jesusen llagaren bal (Aiiibarro).
- Orlan jarrailu asmolan bada I Ian Ixarrak eman lezazke (Basaeri).
- Buellalu nilzall alzera, kale aldera jelXi asmuan lellgo biria arlzera (A. Zavala).
Badirudi bi egituren arteko desberdil1tasuna, bataren ugaritasuna eta bestearen urritasuna. beste
bikote bali loturik azal daitekeela:
a)
b)

elorlzeko asmoa dUI
elorri asmo dUI.

Izan ere badira zenbait izen -asmo, gura, gogo, 1Il1I,i edo behar- iZllll (*edulI) aditzarekin
perifrasia osa dezaketenak eta, horrenbestez. aurretik partizipioa har dezaketenak:
a)

elorri asmo du
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b) etorri gura du
c) etorri gogo du
d) etorri nahi du
c)

etorri behar duo

Aditz perifrasi horien ondoan, "partizipioa
hala nola:

+

izena" egiturako izen elkartuak ere osa daitezke,

a) etorri asmoa
b) etorri gura
c) etorri gogoa
d) etorri nahia
e) etorri beharra.

Aldi berean, perifrasi guztiak ez dira emankortasun-maila berekoak. Behar nahi eta gura izenekin egunorokoak ditugu; ez, ostera, gogo eta asmo izenekin. Azken bi hauekin, askoz maizago esan
eta idatziko dugu etortzeko gogoa I asmoa dut, etorri gogo I asmo dut baino (nahiz badiren Iiteraturan
halako perifrasien lekukotasunak, Lardizabal, Etxaide edo Mitxelenarenak, besteak beste). Eta hortaz,
etorri gogoa eta etorri asmoa ere askoz bakanago aurkituko ditugu, etortzeko gogoa edo etortzeko
asmoa maizenak izanik.

Hortaz, hau da Euskaltzaindiaren erabakia: erabil bitez
egiteko asmoz, joateko asmoz, eztabaidatzeko asmoz, e.a., tradizioa
duten egiturez baliatuz, eta ez *joan asmoz, *egin asmoz, *eztabaidatu asmoz.

(Euskaltzaindiak, Usurbilen. 1995.eko irailaren 29an onartua)
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