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Euskal azentuaren ikerkertan, Mitxelenak (1972) egin zuen sailka
pena oinarrizkoa izan da. Ordutik hona, azentuari buruzko lan gehiene
tan abiapuntutzat hartu da (cf. Txillardegi 1985, Salaburu 1984, Ibarra
1994, beste askoren artean). Mitxelenak, hala ere, ez zuen sailkapen hori
behin-betikotzat hartu. Hain zuzen, ondoko hitz hauekin bukatzen du
bere artikulua: "Almost everything remains to be done".

Oraindik ere, asko gelditzen bada egiteko, 1972. urtetik hona, bai
azentuzko datuen ezagutzaren aldetik eta baita analisiaren aldekik ere,
zertxobait aurreratu dugula ezin dezakegu ukatu. Ene ustez, bada, Mi
txelenak 1972. urtean egin zuen euskal azentu ereduen sailkapena gain
ditzeko garaia heldu da. Orain dakiguna kontuan hartuz egin dezakegun
sailkapena ere, dena den, behin-behinekoa izango da, oraindik hutsune
handiak gelditzen baitira gure ezagutzan.

Euskal azentuari buruz daukagun lehen lan sakona Larramendirena
(1729) da. Larramendik azaltzen duen eredua Bizkai-Gipuzkoetakoa dela
dio, eta honetatik Irun eta Hondarribiakoa beriezten duo Azkuek, bere
aldetik, bai Bidasoako azentu eredua eta bai Zubererarena bereizten ditu
berak orokortzat hartzen duen azentubidetik (funtsean, Lekeitiokoa, na
hiz eta berak bestela pentsatu, cf. Hualde 1990). Mitxelenak (1972) Az
kueren sailkapen hirukoitzari, beste azentubide bat eransten dio, lau
azentubide bereiztuz: mendebalde-erdialdekoa (edo Bizkaiera eta Gipuz
kerarena), Bidasoakoa, Nafarroa Garaikoa eta Zuberoa-Erronkarietakoa.
Artikulu berean, Pierre d'Urte idazle lapurtarrak erabili zuen azentua az
tertzen du, eta azentubide berezitzat hartzen duo Hau bostgarren azentu
-mota izango litzateke, beraz. Sailkapen honetatik at, gaurko Lapurtera
eta Behenafarrera gelditzen dira. Oraindik ere, Lapurtera eta Behenafa
rreraren azentuari buruz oso gutti dakigu, tamalez. Orain dakigunaren
arabera, hala ere, nik bi zuzenketa nagusi proposatuko nituzke Mitxele
naren sailkapenean.

Lehenengo eta behin, Gipuzkera eta Bizkaieraren eremuan bi azen
tubide nagusi bereiz ditzakegu, Mendebaldekoa eta Erdialdekoa; nahiz
eta biak historikoki loturik egon. Funtsean, Erdialdeko ereduan, azentu
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nagusia hitzaren bigarren silaban erortzen da kasu markatugabean. Men
debaldeko sisteman, aldiz, eskuinaldetik, edo bukaeratik, kontatuz sar
tzen da azentua hitz markatugabeetan.

Bigarrenik, Erdialdeko ereduan Bidasoakoa ere sartuko nuke (Txi
llardegik 1985 egiten duen moduan), sistema honetan ere azentu nagusia
bigarren silaban erortzen baita kasu normalean.

Bi zuzenketa hauek, beraz, erlazionatuta daude. Horretaz gain, gau
rregun dauzkagun datuekin, azpieredu batzuk bereiz ditzakegu eredu na
gusietan. Eredu nagusietatik kanpo geratzen diren hizkerak ere badira.

Euskal Herriko mendebalde-erdialdeko eskualdeetan him sistema
nagusi bereiz ditzakegu: 1. Mendebaldekoa, 2. Erdialdekoa eta 3. Hon
darribikoa eta Lapurtera zaharrarena. Him sistema hauek lotura histori
ko garbia erakusten dute eta proto-eredu bakar baten barman kokatu be
harko genituzke, nahiz nahiko arau desberdinak izan (ef. Mitxelena
1985:587). Esan bezala, nire Mendebaldeko sistema, Mitxelenaren Lehen
Saila baino askoz murriztuagoa da. Honen barnean, bi azpi-eredu be
reizten ditut: 1.1. Iparraldeko bizkaierarena (Gernika/Getxo eta Lekeiti
koko azpi-azpi-ereduekin) eta 1.2. ZeberiolAzpeitiakoa. Nire Erdialdeko
eredua, berriz, nahiko zabala da eremu geografikoaren aldetik, Bizkai,
Gipuzkoa eta Nafarroako hizkera batzuk hor sartzen direlarik. Lan ho
netan, him azpi-eredu kontuan hartzen ditut: 2.1. Ofiatikoa, 2.2. Ekial
deko Gipuzkerarena eta 2.3. Bortzerrietakoa. Esan dudanez, eredu ho
nen ezaugarri nagusia azentua kasu normalean bigarren silaban jartzea
da. Beraz, Elorrioko azentubidea ere azentu eredu honen barnean ko
katzen da, adibidez (cf. Jansen 1992). Hondarribiko sistema Erdialdeko
eredutik bereizten dut eta Lapurtera zaharraren azentubidearekin batu,
azentua hitz-erroaren eskuinaldetik kontatuz ezartzen baita hizkera
hauetan.

Ekialderantzago, azentu bereizgarririk gabeko bi eredu nagusi aur
kitzen ditugu: Hegoaldean, Goinafarrerarena eta Iparraldean,
Lapurtera/Behenafarrerarena. Berriro, Lapurdi-Behenafarroetako eskual
deetan erabiltzen den azentubideei bumz ez dakigu gauza handirik.
Goinafarreraren eremuan, aldiz (eta Bortzerrietako sistema aIde batera
utziz), eredu orokorretik aldentzen diren bi sistema aurkitzen ditugu,
behintzat: Sakanako zenbait herritan erabiltzen dena eta Imoz eta Basa
buman Ibarrak (1994) aurkitu berri duena.

Azkenik, Zubererak duen eta Erronkarierak izan zuen azentubideak
aurkitzen ditugu, Ekialdeko saila osatuz.

Goazen, beraz, eredu eta azpi-eredu bakoitzaren ezaugarri nagusiak
ikustera.
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1. MENDEBALDEKO AZENTU-EREDUA

1.1. Iparraldeko bizkaiera
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Ikertzaile askok ikusi duten moduan (Azkue 1923, 1931-32, Baste
rreehea 1974, Rotaetxe 1978a, 1978b, Hualde 1989, 1991, Gaminde 1992,
1993), Bizkaiko iparraldean doinu-azentuzko sistema bat aurkitzen dugu.
Azentu eredu honetan badago oinarrizko bereizketa bat hitz azentudun
eta azentugabeen artean. Hitz azentugabeek ez daukate silaba azentu
dunik. Normalean, hitz azentugabeek osatutako hitz-andanetan badago
goiko tonu bat bigarren silabatik azken silabaraino (edo azkenaurreko si
labaraino, Markinaldeko hizkeretan), eremu honen azken silaba pixkat
altuagoa izan badaiteke ere. Hitz azentudunek, aldiz, silaba jakin batean
azentu lexikala daramate (tonu gorakada-beherakada garbi batez gauza
tzen dena). Azentu-eredu hau, Getxo eta Sopelatik Mutrikuraino heda
tzen da, Bizkaiko iparraldetik (Gaminde 1993). Azentu lexikalak morfe
mei dagozkie. Azentu hauek ezartzeko erabiltzen den araua kontuan
hartuz, bi azpi-eredu bereiz ditzakegu, Gernika/Getxokoa, edo orokorra,
eta Lekeitiokoa.

1.1.1. GernikalGetxo

Azpi-eredu honetan, erro azentudunek, azken silaban ezezik, beste
edozein silabatan eraman dezakete azentua: Idenbora/, lesk6la/. Atzizki
azentudun gehienak aurreazentuatzaileak dira; hau da, aurreko silabari
ematen diote azentua: Igixon-'aril gixonari 'gizonei', lon-'en-al onena.
Hizkera batzuetan, atzizki azentudunek bi silaba aurrerago ezartzen dute
azentua: lesan-"gol esango, baina bakarrik testuinguru jakin batzuetan.
Hitzak azentu lexikal bat baino gehiago badauzka, lehenengoa bakarrik
gauzatzen da: Ikanpo-'tarr-'akl kanpotarrak, Igixon-'an-'ari/ gixonanari
gizonenei' (cf. Hualde 1990, 1991, Hualde eta Bilbao 1992, 1993).

1.1.2. Lekeitio

Nahiz eta beste aspektu guztietan, Lekeitioko sistemak Gernika
IGetxoko azentu ereduaren ezaugarri berberak izan, azentu lexikalak ko
katzeko araua zeharo desberdina da. Lekeition, hitz azentudun guztiek
azkenaurreko silaban daramate azentua. Hau da, azentu lexikalak azke
naurreko silabara mugitzen dira. Arau hau Lekeition eta Ondarroan aur
kitzen da (ef. Hualde, Elordieta eta Elordieta 1994).
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1.2. ZeberiolAzpeitia
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Zeberion erabiltzen den azentu sistemak orain arte ikusitako beste
azentu ereduekin antzekotasun nabaria du (cf. Etxebarria 1991, Hualde
1992). Badira, hala ere, desberdintasun garrantzisuak ere. Hasteko, azen
tuaren gauzatze fonetikoa desberdina da. Bizkaiko iparraldeko hizkere
tan ez bezala, ez dago tonu hedatzerik.

Morfema azentudun eta azentugabeen banaketa Gernikan edo Le
keition aurkitzen duguna da. Gainera, Zeberioko ereduak Gernika
IGetxoko arau berbera du hitz azentudunetan; hots, lehen azentu lexi
kaIak irabazten duo Diferentziarik nagusiena flexiozko morfemen
azentuzko ezaugarrietan aurkitzen dugu. Bizkaiko iparraldeko sistemetan
ez bezala, hitz mugatu (flexiodun) guztiak azentudunak dira; hau da, hitz
mailako azentua jasotzen dute. Zehazkiago, flexiozko morfemek azentu
eremuaren muga markatzen dute. Azentua ez da inoiz lehen mugatzai
letik eskuinaldera pasatzen. Hitz-erro azentugabeekin, azentuaren koka
gunea silaba kopumaren arauera determinatzen da: gixondri (sg), gix6
nari (pl), baina mamarroari (sg) mamdrroari (pl). Oso antzeko sistemak
Gipuzkoako mendebaldean aurkitzen dira (Hualde 1993b).

2. ERDIALDEKO AZENTU-EREDUA

Gipuzkoako eskualde handi batean, eta baita Bizkaiko eta Nafarroa
Garaiko zenbait tokitan, azentu nagusia hitzaren bigarren silaban koka
tzen da kasu normalean. Kasu batzuetan, aldiz, lehenbiziko silaban eror
tzen da. Patroi markatua sorterazten duten kasuak ez dira berdinak mota
honetako hizkera guztietan. Hemen him azpieredu kontuan hartuko di
tugu, aurkitzen den aniztasuna agortu gabe, Oiiatikoa, Ekialdeko Gipuz
kera deitu dezakeguna eta Bortzerrietakoa.

2.1. Oiiati

Oiiatin, kasu markatugabean azentua bigarren silaban erortzen da
(cf. Izaguirre 1970): argdla, aldkia, burdiiiia. Atzizkiek ez dute inolako
eraginik azentuaren kokagunea determinatzeko: abdde, abddia, abddiak.
Hitz batzuk, bestaldetik, azentua lehenbiziko silaban hartzen dute. Pa
troi markatu hau hurrengo kasuetan agertzen da: (a) Hitz-erroa silaba
bakarrekoa denean: lurrera, bdltzagua (hau da, azentu eremua erroa da);
(b) Hitz-erro markatuekin (salbuespen lexikalak): dntzar, dntzarra, seme,
semia, eguen, eguena, idola, fdofia, denpora, denporia. (c) Hitza bisilaba-
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duna denean: lau bdba baina babia, babdak; gerri, gerrixa; dize, alZla;
dgin, agina (hau da, hitzaren azken silabak ezin du azentua eraman).

2.2. Ekialdeko Gipuzkera

Gipuzkoako ekialdeko hizkera gehienetan Ofiatiko sistemarekin an
tzekotasun haundia duten sistemak aurkitzen ditugu. Hizkera hauetariko
askotan, dena den, azentu eremua hitz osoa da, eta ez hitz-erroa. Horre
gatik, azentua bigarren silaban ager daiteke hitz-errroa silabakarra de
nean ere: lurrian. Bestaldetik, eskualde honetako hizkera askotan, hitz
-erro silababakar eta bisilabadunen pluralean patroi markatua (lehenbi
ziko silaban) erabiltzen da: gizona baina gizonak, lurretik baina lurretatik.
Datu honek Mendebaldeko sistemarekiko lotura diakronikoa erakusten
du argi eta garbi. Izan ere, leku batzuetan arau-aldaketa oso berria izan
daiteke; azken belaunaldiotan gertatu den aldaketa bat.

2.3. Bortzerrieta

Bortzerrietako hizkerak azentuari lotutako fenomeno bereziak ditu;
alegia, bokal neutralizazio eta galketa gogorrak. Agian, arrazoi honetatik
aparteko sistema bezala ikusia izan da. Dena den, fenomeno hauek "epi
fenomenoak" dira, Mitxelenaren (1972) hitzetan esateko. Azentu nagusia
ezartzeko erabiltzen diren arauak kontuan hartzen baditugu, erdialdeko
patroi berberak aurkitzen ditugu; hots, kasu orokorrean azentu nagusia
bigarren silaban: mendia, inportantzi, armonirik, maddrikatu; eta kasu
markatuan azentu nagusia lehenbiziko silaban: bueltaka, besta. Ofiatin
bezala, azentu eremua hitz-erroa da: menditik baina lurretik. Ofiatin ez
bezala, aldiz, azentua hitzaren azken silaban ager daiteke: lau mend!, lau
zakur.

3. HONDARRIBIA ILAPURTERA ZAHARRA

Hondarribiko sisteman, azentu eremua hitz-erroa da, Bortzerrietan
eta Ofiatin bezala. Bortzerritako sisteman ez bezala, azentua hitz-erroa
ren eskuinaldetik kontatuz ezartzen da. Hitz-erroak him silaba edo ge
hiago dituenean, erroaren azken silaba astuna bada azentua erroaren az
ken silaban ezartzen da, eta arina bada, erroaren azkenaurrekoan:
euskaldun.a, txistuldri.ya, txistuldrLyakentzat. Hitz-erroa bisilabaduna
bada, azentua bigarren silaban (erroaren azkenean) erortzen da kasu
markatugabean: mendi.ya, txakurr.akin, lau mendi. Silababakarra bada,
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eremuak duen silaba bakarrean erortzen da azentua: !urr.etikan,
arr.akentzat (Hualde eta Sagarzazu 1991).

Pierre d'Urteren eskribuetan Mitxelenak (1972) aurkitu zuen azentu
sistema berdintsua zen. Beraz, Mitxelenak Lapurtera zaharra deitzen
duen azentu eredua, funtsean gaurregun Hondarribian erabiltzen dena
da.

Grain arte ikusi ditugun hiru azentu eredu nagusiek (Mendebalde
koa, Erdialdekoa eta Hondarribia/Lapurtera Zaharra) ezaugarri garrantzi
tsu bat dute amankomunean; hots, hitz markatu eta markatugabekoen
arteko bereizkuntza. Are gehiago, neurri handi batean, hitz markatuak
edo azentuzko salbuespen lexikalak berdinak dira eremu honetako hiz
keretan, Mitxelenak (1985:588) ohartu zuen moduan. Ezaugarri hau era
bil dezakegu sail zabalago bat definitzeko.

4. GOINAFARRERAREN AZENTU EREDUA

Nafarroa Garaiko zati handi batean, azentua ez da bereizgarria eta
normalean azkenaurreko silaban ezartzen da, Mitxelenak (1972) esaten
digun moduan. Era honetako sistema baten deskribapena Salabururen
(1984) Baztango hizkeraren ikerketan aurkitzen dugu. Ibarrak (1994) sis
tema berbera deskribatzen du Ultzamako hizkerarako. Goinafarreraren
eremuan ezezik, Aezkeran (I. Camino, ahozko komunikazioa) eta Zarai
tzeran (Mitxelena 1967, 1976) ere aurkitzen dugu sistema hau.

5. SAKANA

Arbizun eta Sakanako beste herri batzuetan, azentua ez da bereiz
garria. Hala ere, azentu-patroia ez da aurreko atalean aipatu duguna.
Normalean badago azentu bat hitzaren edo hitz andanaren lehenbiziko
edo bigarren silaban eta beste bat azken silaban: arbizuarra edo arbizua
rra.

6. BASABURUAlIMOZ

Guttien espero genuenean, edo, hobe esan, guttien espero genuen
lekuan, Ibarrak (1994) azentu bereizgarria duen hizkera bat aurkitu du,
non eta Goinafarreraren eremuan; Basaburua eta Imozeko hizkeran, hain
zuzen. Bizkai-Gipuzkoetako hizkera askotan bezala, hemen ere singula-
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rra eta plurala bereizten dira azentuaren bidez. Baina, bereizkuntza era
bat bestelakoa da. Nafarroako Basaburuan eta Imozen "[s]ingularrean,
azentu nagusia joaten da ezkerretik hasita, lehenengo edo bigarren sila
ban, eta azentu birrenkari bat badago azken silaban" (Ibarra 1994:402).
Pluralean, aldiz, azentu nagusia pluralaren morfema daukan silaban
erortzen da; hau da, azken silaban absolutibo eta ergatiboan, baina az
kenaurrekoan datibo, soziatibo edo benefaktiboan, adibidez. Bereizketa
hau deklinabidean zehar egiten da, Ibarrak datu akustikoen laguntzaz
erakusten duen moduan. Era honetan, hurrengo singular/plural pareak
bereizten dira: gizonak/gizonak, emakumek/emakumek, emakumiri/ema
kumiri, emakumeekin/emakumekin, emakumeentzat/emakumentzat. Ibarrak
ez digu esaten hitz markatu edo berezirik dagoen, Mendebaldeko eta
Erdialdeko ereduetan bezala. Kointzidentzia hori aurkituko bagenu,
horrek zerbait esango liguke sistema honen jatorri historikoaz. Nire sus
moa, hala ere, horrelakorik ez dagoela da. Aldiz, Zubererak eta Erron
karierak duten sistemarekin antza handiagoa ikusten dut, Mendebalde
ko/Ekialdeko sistemekin baino. Lotura historiko bat bilatzekotan, nik,
beraz, ekialderantz begiratuko nuke.

7. LAPURTERA/BEHENAFARRERA

Gaurko Lapurtera eta Behenafarreraren azentuari buruz ezin esan
gauza handirik. Dakigunaren arauera, euskalki hauetan azentua ez da
bereizgarria eta esaldi-mailako fenomenoa da, frantsesez bezala edo
Mendebaldeko sisteman bezala, hitz azentugabeek osatutako esaldietan,
eta ez hitz-mailakoa. Gauzak horrela badira ere, egoera honek nahiko
berria izan behar du leku askotan. Lehen esan bezala, XVIII. mende arte
guttienez gaurko Hondarribiko azentuarekin zerikusi estua zeukan siste
ma bat erabiltzen zen Lapurdiko kostaldean (Mitxelena 1972). Bestalde
tik, Leizarragak (Beraskoitzen sortua) gaurko Zubereraren azentubidea
rekin erlazionatutako sistema bat erabili zuen (Lafon 1935).

8. EKIALDEKO AZENTU-EREDUA (ZUBERERA/ERRONKARIERA)

8.1. Zuberera

Gaurko Lapurtera eta Behenafarrerarekin gertatzen zaigun ez beza
la, Zubereraren azentua nahiko ondo ezagutzen dugu, bai fonologia eta
baita fonetikaren aldetik ere, batez ere Larrasqueten (1928, 1931, 1934,
1939) lanari esker (cf. baita Gavel 1920, 1960, Hualde 1993a, Gaminde
1994). Jakina den moduan, euskalki honetan azentua bereizgarria da.
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Gehienetan azentua azkenaurreko silaban ezartzen da; baina kasu jakin
batzutan azken silaban kokatzen da: lau gizun, gizuna, gizunak baina gi
zunek; alhdba, mugagabea, baina alhaM, singularra, etab.

8.2. Erronkariera

Mitxelenak (1954) erakutsi zuen moduan, Erronkarieran erabiltzen
zen azentu-ereduak antzekotasun handia zuen Zubererarenarekin, nahiz
eta konplexuagoa izan. Deklinabide-atzizkirik gabeko hitz gehienak pa
roxitonoak dira, baina badira oxitonoak eta proparoxitonoak. Kasu oro
korrean, hitz-erroaren azentua ez da mugitzen deklinabide-atzizkiak
erroari eransten zaizkionean: gizon, gizona, gizonak; morrai, morraia, mo
rraiak, morroiari; bezino, bezinua; orrdtz, orrdtza, orrdtzareki; mendi, men
dia, menditik, mendiara; lur, lurriara; maiordl, maiordla, maiordlentako;
guzu, guzia, guziak , guzietarik. Rala ere, bi kasutan, atzizkiak hartzen du
azentua. Lehen eta behin, absolutibo plurala izan ezik, pluraleko beste
atzizki guztiek erakartzen dute azentua: gizon baina gizonek, gizonentako;
artzdi baina artzayeki. Bigarrenik, /a/-z bukatzen diren hitz-erroekin,
azentua kontrazioa gertatzen den silabara mugitzen da: /alaba-a/ alabd,
arropdk, karrikdn; /azienda-a-ra/ azienddra, azienddreki. Bi salbuespen
hauek, noski, Zubereran ere ematen dira eta batasun historikoa erakus
ten dute.

Esan bezala, sailkapen hau ez da behin-betikoa. Alderantziz, dauz
kagun hutsuneak betetzen diren neurrian, sailkapena zuzendu eta aldatu
beharrean aurkituko gara. Zorionez, hizkera jakin bati buruzko ikerketa
monografikoak gero eta ugariagoak dira eta hauetan ikertzaileek, garai
batean ez bezala, azentuzko fenomenoak kontuan hartzen dituzte gau
rregun. Mitxelenak (1972) markatu nahi zuen ikerkerta bidetik ibiltzen
hasiak gara, bada. Dena den, azentuera eta intonazioa euskal fonologia
ko alderdirik ezezagunenak dira, oraindik ere.
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