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I. SARRERA

1.1. Ekialdeko bizkaiera

EUSKERA - XXXI (2.aldia)

Hizkuntzaren mundua oso korapilotsua da. Oihan itsuan sartzerakoan beza
la, han-hor-hemen katigu, aurrera egin ezinik eta noraezean dakusagu geure
burua. Euskararen kasuan oraindik zailago da, idatziz gutxi landua eta finkatu
gabea baitago, hau da: ahoz-ahozko iturriz iraun du eta euskalkietan, azpieuskal
kietan eta ia konta ezin ahalako aldakietan zatikatua; hizkuntzaren ardatz izan
daitekeen enbor nagusitik urrundua ikusten dugu euskara. Hobeto esan, euskarak
euskalki eta lekuan lekuko hizkeratan irauten du bizirik.

Gain-gainetiko begirada orokorrez so eginez, hara-honaka den-denari ikutu
ka, edo eta sail txiki eta zehatz batetan, barne eta kanpo miatzen eta arakatzen
ihardutea. Bietarik bat hautatu behar hizkuntzaren oihan liluragarri bezain ilu
nean, eta nik lehenengo hau hautatu. Baina begirada arinez, handi-handika
aztertuko ditut fenomenorik nabarienak, grabaketan irten ahala.

Ekialdeko bizkaiera dut aztergai.

Bizkaieraren auzia hainbat bider plazaratu izan da azken aldi honetan. "Auzia"
diot, euskara batutik aski urrundua, bizkaieraren egoera eta etorkizuna oso kezka
garri baitira askoren ustez. Arazo bezala atera ohi da eztabaidara bizkaieraren
auzia, eta euskara batuaren aurrez-aurre jarri ere bai, honek baztertu edo eta
azpiratu duen euskalki pobrea bailitzan. Bizkaiera aipatzen da, baina bizkaieraren
aniztasuna oso nabaria da. Ez dugu bizkaiera baturik, ez forma idatzian eta
gutxiago oraindik mintzatuan.

Idatzian, joerarik indartsuena, Markinaldeko azpi-euskalkia egiten zutenena
da, izenik aipagarrienak Mogeldarrak, Prai Bartolome eta Astarloa izanik. Baina
beste aldetik, Afiibarroren joera ere hor dago. Bizkaiera literarioaren sorreran
bertan ere batasunik eza nabari da. Euskara mintzatuan zer-esanik ere ez. Hemen,
ahoa ireki orduko ezagun da nor-nongoa den, bere hizkerak salatzen baitu.

1.2. Helburuak

Han eta hemen tokian tokiko hizketaldiak entzunez, berehala konturatzen
gara zenbait ezberdintasun badirela batzuen eta besteen artean. Baina zeintzu
diren zehatz-mehatz ez ditugu bereizten, honelako beren-beregiko hurbiltze-lan
bat azpieuskalki batez egiten ez dugun bitartean.

Ekialdeko bizkaiera hobeto ezagutzeko hurbiltze-lan bat izan nahi du saiotxo
honek, gain-gainetik bada ere. Azpieuskalki honen ezaugarririk nabarienak adie
raztera joko dut. Laburdurak, bustidurak, lesema eta deklinazio atzizkiaren artean
gertatzen diren fenomenoak, deklinabidea bera, aditzak, kontsonanteen galerak,
bokalen zenbait fenomeno aztertuko ditut irten ahala eta handi-handika.

Azpi-euskalkiaren gaur eguneko egoera izango dut aztergai, grabaketa oina
rritzat hartuz, baina era berean ekialdeko bizkaieraz idatzi zuten idazle zaharrekin
erkatuko ditut zenbait ondorio.
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Euskararen oraingo erabilera ere aipatu nahi nuke, eritzi maila hutsean
geratuko bada ere.

2. Non bilduak dauden datuak

2.1. Herria kokatu

Markina-Xemeinen egindako grabaketa batez baliatu naiz.

Lea-Artibai eskualdean kokaturik dago. Ibar bik osotzen dute eskualde hau,
Lea eta Artibai ibaiek izena emanik. Hegoalderantz dagoen Oiz mendiaren mal
detan dute sorburua ibai biok, bata nahiz bestea errekasto txikiagoen urez han
hor-hemen homitzen delarik. Lea Lekeition hiltzen da; Artibai, berriz, Ondarroan.

Markina-Xemein Bizkaiko ipar-ekialdean dago, mendiz inguraturik, haien
hesi bamean gordea. Ekialderantz jo ahala, Gipuzkoako lurrak ditu auzoan, Eibar
EIgoibarkoak hurbilen. Mendiz-mendi, Mutriku aldeko lurrak ere ez dira urrun.
Hegoaldera, Arraizgain edo Trabakuaz bestaldean Mallabia duo

Markina-Xemeinek 5.000 biztanletik gora ditu gaur egun auzune, baserri eta
abar. Oraintsu arte auzitegi buru izana, ibarraren bihotz-bihotzean dago eta
itsasaldera (Ondarroara 11 km.) nahiz inguruko herrisketara joateko bide-bidean.
Hemen dute erdigunea bide guzti hauek: kostaldera doanak; Markin-Etxebarritik
Urkaregi mendatetik zehar Elgoibarrantz jotzen duenak; Barinaga auzotik Arrate
barrenera eta handik Eibarrakoak; Meabetik eta Lekoiztik, Zapola eta Urregarai
mendiak eskuin aldera utziz, beste ibarrean (Lea ibarrean) bameratzen den
bideak; eta azkenez Trabakua gaindituz Mallabia ezkerraldean dela, Berriztik
zehar Durangotik Bilborako errepide nagusira iristen denak. Azkenengo honetan,
Markinatik irten berri, hiru kilometrotara, lruzubieta auzoa dugu eta hemen
eskuinera joz gero, Gemikara garamatzan basarteko errepide bihur eta gorabehe
ratsuan sartzen gara. Bi kilometro barru Bolibar dago eta goraxeago Ziortza, bere
Abateliza zaharra lehengo historiaren lekuko duela. Orain dela urte batzu Bolibar
Ziortza bere eskuko udal zen. Gaur egun, berriz, Markina-Xemeini erantsirik
dago.

Bolibar zeharkatuz, aldapa bihurrian gora, Gontzegaraira iristen gara. Hauxe
da, aide honetatik, Lea ibarrean barneratu orduko punturik garaiena, ibar bateko
eta besteko euskararen mugarri dirudiena. Azpi-euskalki bera izan arren, Aulestia
eta Munitibar aldean ez da Markinako aldaki berbera egiten; fonetika aldetik
batipat badira zenbait desberdintasun. Gontzegaraitik zehar-meharka eta gainbera
laster gara Arbazegi-Gerrikaizen, gaur egun Munitibar izenez ezagunago dugun
honetan. Herriska hauetan zer-esanik ez, baina Markina-Xemeinen bertan ere
nekazaritza da nagusi. Ez dago industriagintzari emana.Markina-Xemeinen lante
gi handietariko bakar bat besterik ez da: gerra-materialgintzakoa bera. Beste
guztiak kooperatiba eta lantegi txikiak dira. Inguruko herri koxkorretan ia-ia ez da
ikusten lantegirik. Basoz, pinadiz batez ere, ondo jantzia da inguru hau. Nekaza
ritzatik, abelazkuntzatik eta basotik bizi da Lea-Artibai eskualdeko lehorreko
jenderik gehiena. Aspaldi batetan, Ipar-Amerikara artzain edo eta Australiara
joera handia nabari da; edo nabari izan da, hobeto esan. Gaur egun, eta lehenago
ere bai, kirolari bezala, zestalariak joan ohi dira Amerikarantz, markinarrak batipat.
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2.2. Inguruko herriekin dituen harremanak

Markina-Xemein da eskualdeko herri txikien erdigune eta ardatz. Bolibar
Ziortza oso-osoan Markina-Xemeina begira dago. Goian adierazi dudanez, bere
eskuko izatetik Markina-Xemeini erantsirik egotera etorri da. Hala ere Markina
Xemeinek ezin diezaieke erantzun lan-eskakizun guztiei, beretzat ere nahikoa ez
baitu. Eta beraz, Ermua, Eibar, EIgoibar, Berriz eta Durangaldera jo behar lan
bila. Lan-arazoaz gainera, eskola, azoka, ganadu-feria, erosketak, kirolak (Pelota
unibertsitatean ospatzen diren partiduak) eta abar izan ohi dira harreman-iturri.

Munitibar eta Markina-Xemeinen arteko harremanak ez dira hain ziurrak.
Munitibar bitara dagoela dirudi: aide batetik Markina-Xemein eta bestetik Gerni
ka. Bien artean noraezean eta biderdian; baina Gernikara omen du joera bizia
goa. Gontzegarai gainak izan dezake horretan ere zer-ikusirik; jakina, Gernikako
astelehenak ere erakargarriak dira inguruko herrientzat.

2.3. Bonaparteren sailkapena

Bonaparteren arauera, hiru azpi-euskalki bereizten dira bizkaieran:

1. Gipuzkoako bizkaiera: Bergara, Gatzaga (Deba garaia).

2. Ekialdekoa: Markina.

3. Mendebaldekoa: Gernika, Bermeo, Gaminiz, Arratia, Orozko, Arrigorria
ga, Otsandio.

Euskalkien ikerketarako berezko sena eta entzumena zoli duenak erraz naba
rituko du sailkapen zorrotz eta zehatzik, gaur-gaurkorik behintzat, ez dugula
oraindik. Bonaparterenak, oinarri ona izan arren, berraztertu beharrekoa dirudi.
Bizkaian batipat, euskara, mendi eta ibarren arauera sakabanatua eta fiabarduraz
beterik ageri zaigu. Markinakoa, ekialdeko bizkaieran sartzen da bete-betean,
baina mugak ez daude batere garbi, ez aide batetik eta ez bestetik. Gerena
(Geria) eta Mallabia aldera jotzen badugu, handi-handika behinik-behin, azpi-eus
kalki bera dela esan genezake.

Bonapartek Gipuzkoako bizkaiera sail berezi batetan jarri arren, Eibarkoa
adibidez, hurbil-hurbilekoa da Markinako azpi-euskalkitik. Hala ere azentu eta
ahots-modulazio bere-berea eta berezia du bakoitzak. Morfologiazko desberdinta
sun txiki batzu ere bai, jakina!

Gernikalderantz joz gero ere, zalantza berdintsua: Non bukatzen da ekialde
ko azpi-euskalkia eta non hasi mendebaldekoa? Har dezagun, adibidez, Arratzu
koa. Ekialdekoa ala mendebaldekoa ote da? Markinakoaren kidea ala Gernikakoa
rena? Lehen hurbilketa batez bietako formak gurutzatzen direla dirudi. Hala ere
ikerketa honetatik kanpo dago auzi hau. Dena dela, aide bateko eta besteko
euskarak bereizkuntza eta ezaugarri I:labariak izan arren, muga zehatzik ezin
dugula ezarri konturatzen gara. Markina-Xemeingoak, Markin-Etxebarrikoak eta
Bolibarkoak, fiabardura batzu gorabehera, ez dute aide handirik. Beraz, azpi
euskalki eta aldaki berekoak ditugu. Munitibar eta Aulestiakoa ere azpi-euskalkiz
ekialdekotzat jo genitzake, mendebaldekoaren eraginak han-hor-hemen nabari
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badituzte ere. Markinakoaren aldaki berekoak ez dira, ordea. Bien arteko aldea
fonetikan soma daiteke batez ere, aditz laguntzailearen ebakeran hain zuzen:
Ekialdeko azpi-euskalkian, gipuzkoeraz bezala, /j/ belarea ebaki ohi da hitz arrun
tetan. Baina aditz laguntzailean zeharo ezberdin ebakitzen da Markinan eta Lea
ibarreko herri horietan:

Markina-Xemeinen: [etori x3ko] [xun x3ko].

Munitibar-Aulestian:[etorildzakoJ[xun dzako].

Lekeition [dzun dzako]

Beraz, bizkaiera enbor edo ardatz berekoa izan arren, adar desberdinez,
aldaeraz beterik dugu. Areago oraindik: zenbait kasutan herriak mendi eta hara
nez elkarrengandik urrunduak egon arren, elkar gurutzatzeak, eraginak eta kideta
sunak nabari izaten dira; eta alderantziz ere bai: ia auzo batetik bestera iiabardu
rak eta bereizketak...

2.4. Euskararen egoera

Euskararen egoerari dagokionez, gaztelaniaren gorakada bizia azpimarratu
beharko litzateke azken urteotan eta aspaldidanik. Hau fenomeno orokorra da,
baina nabarmenagoa eta kezkagarriagoa gerta daiteke, agian, euskara erabat nagu
si eta etxejaun izan den baserri isolatuetan ere gaztelania hain indartsu sartzea.
Gaur egun baserri eta herri koxkorrak ere ez dira euskara hutsaren egoitzak.
Gaztelania ere sarri samar entzun daiteke. Fenomeno honetaz ihardun dutenak
ia guztiak bat datoz erdal telebisioaren eragin bortitza salatzean, baserririk urrun
duetaraino ere barneratzen baita gaztelaniaren hotsa tresna horren bidez. Erdal
munduaren, olde arrotzaren afrontuak harrapatzen ditu lehen ezkutu-gordean
ziren zokondo guztiak. Beste aldetik eskola bilduak; herri handietako eskoletan
herriska guztietako haurrak biltzeak ere eragin gaiztoa izan duo Azkenez -eta
pertsona larrien erantzukizuna izugarria da kasu honetan- adinekoek bereizketa
zital bat egin ohi dute hizkuntzaren erabileran, haurrei euskaraz eginez eta beren
artean gazteJaniaz. Horrela, haurrak nagusituz eta haziz joan ahala, gaztelaniaren
zurrunbiloan murgiltzen dira, hori baita "nagusien hizkuntza"... Baina soziologia
ren eremura jo gabe, noan neurera; lehengo harira: Nolakoa da euskararen
egoera Markinan eta inguruan? Erdarak kutsatu gabeko herririk nekez aurki
daitekeela, gaur egun, autortu behar. Hori autortu ondoren, zorionez, hemen
nahiko osasuntsu dela euskara dirudi. Markina-Xemeinen, kalean behintzat, gaz
telaniaz egiteko joera nabarmena dago hala ere. Hemengo zaharrek diotenez,
aspaldiko kontua omen da hau. Harritzekoa, bestaldetik, etorkin-kopuru txikikoa
eta aide guztietatik euskaldun herriz inguratua baita. Baina egi-egia hauxe da:
inork uste baino gaztelania gehiago entzun daitekeela. 12 urtetik 25era bitartean
nabari da bizikien erdal-joera hori; baina hortik 45 bitartean ere erdal joerak
irauten duo

Inguru honetako herrisketan ere, lehenago ez baina, gaur badu gaztelaniak
bere lekua gaztetxo askoren ahotan, baina jakina, horretan Markinako kaleartea
da nabarmena. Oro-har, euskal kutsu handikoa da eskualde hau. Gaztelaniaren
nagusigoa aipatzen dugunean Markinako kalearteaz dihardugu.
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3. LEKUKOAK

EUSKERA - XXXI (2.aldia)

Markinako Lorenza ELORZA eta Zipriano BILBAo-ri egindako grabaketaz balia
tu naiz. Baina oraingoz, lehenengoaren transkribaketa bakarrik jarri dut hemen,
ondorioak ere ia guztiak Lorenza Elorza-ri egindako grabaketatik jasoak dira.
Dena dela, bai batarena eta bai bestearena, hizkuntza aldetik ezezik, etnografia
aldetik ere oso interesgarriak dira.

Zipri Bilbao-ren iharduna ia osorik sorgin-ipuinena da; sekulako bizitasunez
kontatuak, iturritik ur garbia bezala, hitzetik hortzerako jarioan zintara pasatuak.

Lorenza Elorzak 51 urte ditu. Ezkondua, Markinan jaioa eta bizi ere berton
bizi da GUEN KALEAN. Kaletarra, beraz. Bere seme Xabier Kalzakortak egin
dio elkarrizketa edo solasaldi hau eta eskertzen diot benetan mesede hau.

Zipri Bilbao, Markinako AXPE baserrian jaio eta bertan bizi da. 63 urte ditu;
ezkondua. Forma alokutiboan darabil aditza, hemen esaten denez "eztok eta
baidok".

11. LANAREN ARDATZA

1.1. Sarreratxo gisa

Lekukoen -edo hobeki esan- lekukoaren kontaketa magnetofonotik papere
ra aldatu dul. Idazkera konbentzionala da; lekukoaren ahoskatze modua ahalbait
ondoen isladatzen duena. Gero, transkripzio fonetikoz ematen dut lerroz lerro,
hautatu dudan transkripzio-mota filologikoa izanik, ezagunago eta errezago egiten
baitzail.

Honelako lanetan beti sortzen dira zenbait arazo, hotsak zehatz-mehatz
adierazi nahi direnean. Nik neuk, Izl = [5] berdinketa, edo Bizkaian ematen den
neutralizazioa onartu egin dut, zalantza batzuren ondoren, Isl fonema bezala
transkribatzea, alegia, bizkaieraz ez baitira bata eta bestea bereizten.

Markinan, hala ere, badira nolabait bereizten dituzten toki edo auzoak.
Gutxienak, baina badira. [sara] honelaxe bokale luze eta guzti entzun daiteke.
Hitz banaka batzutan, Izl fonemaren aztarna garbi geratu da, bereizketa hori
galdua duten kaleko euskaldunen artean ere. Hots afrikariz ebaki ohi dira hitzok:
"erretza" (facil), "barretz" (sin embago) eta abar.

1.2. Berridazketa konbentzionala eta transkripzio fonetikoa

- Zure gaztetako kontuak esan, ama! Harako kriada egon zinenekoak eta...
[sure gastetako kantuek esan, ama! ako kriseda egon S1uekwek eta...

- Kriada egon nintzenekoak? Urte asko dira. Jeseuuus! Bada, hango... tia bat egoan
kriseda ean nincenekuk? urtasko die. xeseuuus! ba, al)go tia bat euen an

zaharra, 88 urtekoa, eta esaten eban ze... zerera, Arretxinagara nahi joan
sara, larageta SOCCI uneku, da sera nai xun, acecina nai xun.

S. Migel hurrengo egunean
samigel urelJgo egunin.
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Eta izteko hara joaten. Eta ezetz amak, eta ezetz, beharra egoala etxean eta ez
eta isteko ad xuten. eta esee amak, eta esee, biera

eutsola itxiko. Baietz! joan egin behar ebala
euela ecin da esoeola iciko. baiee xun eimbibala

berak. Ba, hara joaten zirenei, kontsejalak eta eukitten ebela
berak. ba, ara xuten sirenei konsexaIak eta eukitebela

bazkaria hurrengo egunean, eta gero hareekin txuleta-hazurrekin
baskarise urel)go egunin, da gero arekin culetasurekin

hara joaten zirenei bota egingo eutsezela. Txuleta-hazurrak bota
ara xuten sienei bota eil)goeesela. culetasura pota

ta ee... zertu egiten zittuela handik, kentzen zittuela hara
ta ee... sertu eiten si1.uela andik. keneen situela ara

joaten zirenak; baina, ba, eberdiostekoa egitera joan zirenean,
xuten sienak, baina ba, eberdiostekue ei!a xun sienin,

aita eta ama ta joan zirenean, joan zan eta intxaurrak jo dau -sudurluzea zan
aite tama ta xun sienien, xun san, da incaurak xo dau bera

intxaurrak zerean, sudurrean
-surlusie san bera- da xodau ineaurak serien, surien

eta dana odola! Eta negarrez joan zan Ibazetara, arin-aringa.
da dana odola! eta negares xun san ibaseta, aril)garil)ga.

Eta ea zer pasatzen zan, ba, eta. Ba, intxaurak jo ebala ta
da ia se pasetesan, ba, ta, ba, incaurek xobala ta sure

sudurra apurtu eutsala. Eta esaten ban: "Nun joko hindunan, ba, hi;
apurtu eueala. ta esateban: "nun xoko inunamba, i;

nun joko hindunan, ez dauken besterik horixe baino ta, sudurra baino.
nun xoko inunan, esteuken besteik oise bainota, sure baino

Esaten eban: "Min handia zan sudurrean emon eustana, baina handiagoa
esateban: min andise san surien emostena baina andiSaue

zan ha berbea".
san a berbie.

- Eta besterik? "Titili-patalena" esaizu, "Titili-patalena".
eta besteik? titilipatalena esaisu, titilipataIena.

- "Titili-patalena"?
tilititilipataIena?

-Bai, esan!
bai esan!

Hiru ahizta ziren, hiru ahizta. Eta nobioa nai eben. Eta orain
iru aista sien, iru aista. eta nobisue naiben. eta oin

"Kurutzebarri" lez, ba, dedikatzen zan bat e... nobioa topetan;
kurueebari lee ba dediketan san bat ee nobisue topetan;

Eta esan eutsen: "Begittu, zuentzako moduko nobioa neuk bialduko
da esaueen: beitu, sueneako moduko nobisue neupialdukoeuet

deutsuet etxera eta egon zaiteze dotore-dotore jantzita etxean".
eca eta egon saitese dotoredotore xancite eeien.

Eta joan zan baten etxera, jo eutsen atea eta han egozan, abarketa
da xunsan baten eca, xo eueen atie ta an euasan abarketa

zuriekin-eta ei egozan, kontizu, hirurak, bata baino bestea dotoreago!
surisekil)ye eisegosan kOl)tisu irurek bata bai~o bestie dotoriau!
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- Beharrean, ez da?
biarien esta?

- Beharrean. Egoan, ba, haria egiten; bat egoan haria egiten, gorua
biarien. eguemba arise eilen; bateguen arise eilen, gorue

gorua egiten esaten dana. Eta dinotse: "Amak esan jon, amak esan don hirurok
gorue eiten esatel)dana, eta di!}oce: "amak esan xon, amak esandon

ixilik egoteko". Eta besteak esan eutsan ze: "Ttirt haria eta
irurok isilik oteko". da bestiek esaucon se lift arise ta

ttirt eten!". Eta hirugarrenak esan eutsan ze: "Hik i... ikusi bihar do
lirtetenL eta irugarenak esaeucen se: iki ikusi bion

hareek e... pitupean dagozanak". Eta "eene! -esan eutsen nobio horrek
areke pitupien daosanak". da eene! esaocen nobisuorek

hirurok zarie titilipatalak be?" Ta buelta egin eta nobio barik
irurok sarie titilipatalape? da bueIta elnye nobiso barik

geratu ziren. Ez eben egin traturik. "Titili-patalak" izan zirenez,
gatu sien. eseben ein tratuik. titilipataIak isen sienes

ba, geratu ziren nobio barik, ez jakoen gustau-ta.
ba gatu sien nobiso barik ecakoen gustaute.

- .Eta harako jaboiarena ta...?
eta ako xaboiena ta...?

- Baa hori zan Karmen Arrillaga. Arrillaganekoa, horrexen tia; Karmenen
baa ori sanKarmen arilaga. arilliganekue, oresen tia; karmenen

tia eta eukan lagun bat, Etxetxuko alaba, Jose Orbearen tia bat eukan
tia daeuken lagumbat ececuko alabie, xose orbean tia bateuken

aberatsekin kriada, eta etorten zan, ba, urtean baten Gabonetan etxera.
aberacakin kriseda, ta etorteSan, ba, urtiembaten gabonetan eca.

Eta enterau zanean zelan etorri zan, ene ba! joan zan. "Ea ondo?"
da entereu sanien selan etori san eneba xun san. ia ondo?

ta "bai, ondo" ta... "Ekarri jonat gauza bat... ez dakin zelako gauzea
ta bai, ondo ta... ekarionat gausabat... eStakin selako gausie

ekarri dodala ta". -"Bai?" -ta "bai".
ekariotelata. bai? te bai.

- "Zer don, ba?"
serdom ba?

- Ba, nire ugazabaren arkondara zuriak-eta gauza bataz garbitzen ditun.
ba nire usaban arkondara suriseketa gause batas garbiceilun.

- Zer don, ba, hori? -ta
ser domba ori le

- Jaboia esaten jakon horri, jaboia! Eta ekarri honat heuretzako,
xaboie esatexakon ori, xaboie! ta ekarionat eucako,

ikusteko samea eta belarriak-eta zelan garbitzen ziren". klaro!
ikusteko samieta belariseketa selan garbicen sien. klaro,

lehenago lixibea egiten zan eta ez egoan jaboirik.
lena lisibiei!en sanda eseuen xaborik.

- "Bai?" ta "bai". "Ikusikon". Beno
bai te bai. ikusikon. bweno.

-ta nora joango gaitun arratsaldean?
ta na xUl)go gailun aracaldin?
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- Boluko errekara joango gaitun! -Ta joan ziren. Eta hasi zan eskuak...
boluko ei'eka xUI)go gai!un. da xunsien. da asisan eskuek...

- "Begittu: holan-holan emoten don" -ta eskuak garbitu, uretan busti eta
beilu olan olan emoton- taeskuk garbi!u uretan busti ta

jaboiaz triki-traka hasi da dana dana bitsa ta... "hau don gauzearen
xaboias trikitraka aside dana dana bice ta... "ene au don gausian

labana!". "Bai!"
labana! bail

- "Ta selan emoton?"
da selan emoton?

- Ba, emon, holantxerik! Ikusten don? Holantxerik! Lehenengo samea
ba emon olanceik ikuston? olanceik! lelengo samie

ta arpegia ta... begiak zabal-zabal eginda esku zabalez hasi da ta,
tarpeiseta begisek sabalsabal eigye esku sabaIas aside ta,

- Ene! Ene! Ene! baina begiak niri erre egin jeustenaz ta...
ene ene ene baiQa begisek niri ere eil}xostenas ta

- Baina begiak sarratuta egiten don, begiak sarratuta- esaten eban.
baiQa begisek saratute eilon begisek saratute-esateban.

Niri orduantxe erre jatezan begiak eta ondino 88 urte daukadaz
niri ordunce ere xatesan begisek eta ondino larogetasorci une dekoaS

eta ez jatez preskau- esaten eban
ta ecates preskau- esateban.

- Ta bestea, ha... kriadearena... ez zara akordetan zelan ee...?
ta bestie ae krisadiana ecara akordetan selane

- Ah! Urlokoa?
a! urlokue

- Bai, hori da!
bai orida

- Ba, Joxepa Urlokok nahi eban kriadea. Kriadea nahi eban, eta ura
ba xosepa uflokok naiban krisedie. krisedie naiban, da ure

ekarri eta egurrak ekarri-ta egiteko modukoa. Eta eroan eban
ekari daegurek ekarite eiteko modukue. da eruban

Ittoiiioko Maritxu eroan eban. Eta -bueno, ba, emen izten dot eta
itoinoko Maricu eruban. da bwenoba emen iStot eta

etorriko naz hemendik hilabete batera, ba, ea konforme zagozan honegaz
etoriko nas emendik ilebetebata, ba, ia konforme sagosan onas

neska honegaz ta ea zelan konpontzen zarien.
neskionas da ia selan konponcen sarien.

- Bueno, ba, ondo da, ondo da!
bweno ba ondoda ondoda!

Joxepa hasi zan hurrengo egunean:
xosepa asisan urel)go egunien

- Bueno, Maritxu, hartu kantiiia eta joan Ibazetako Txantelera eta
bweno maricu, aftu kantine ta xun ibestako cantela ta

ekarri ura!
ekari ure

- Ekarri zeuk!
ekari seuk

ISI
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- Bai, baina ekarri egin behar deustazu ura, lapikoan...
bai baina ekari eimbistesu ure lapikun

- Zeuk ekarri!
seuk ekari

Eneee... ! Gem, hurrengo, ba, egurra:
enee gero ureDgoba egure

- Eta egur apur bat ekarrizu, ba, sua egiteko- ta
da egurapurbat ekarisu ba sue eiteko ta

- Zeuk ekarri, nahi badozu!
seukekari naibosu

Eneee... ! Halantxe pasau jakon hainbeste denbora. Gem hurrengo
enee alance pasau xakon aimbeste dempora. gem ureDgo

ama joan zanean, esan eutsan ze... :
ama xunsanine esaucanse

- Ta, zelan konpondu zarie, ba, zelan konpondu zarie? -ta
da selan kompondu sarie ba selan kompondu sarie? -ta

- Konpondu? Dana neuk egiteko esaten deust. Dana nahi badot ekarteko
kompondu? dami neukeiteko esatoste. dana naibot ekarteko

eta neuk egiteko... ta hemen gabiz...
ta neukelteko da ameDgabis

- Bai baina -esan eutsan- horri ezer esan behar deutsazunean,
bai baina esaocene ori eser esambiocesuniene

esan behar deutsazu: "Koittau-koittau hori, poli-polittori" -Eta
esambiocesu kotau ko!au oi polipoli!oi -ta

pentsau, Joxepak prisa eukanean be, "koittau-koittau horrek ekarri
pencau xosepak prisa eukanjembe kotaukolau orek ekaridasu

eidazu ura" eta "kottau-kottau horrek ekarri eidazu egurra"... eta
ure ta koilaukoilau orek ekarideSu egure da

holantxerik pasau eban bere denporea. Eta gem, denpora gutxi eginda,
olanceik paseuban bere demporie dagera dempora gici enye

kendu eban handik. Eta joan zan horraxe Eibar aldera edo, eta ez dot
kenduban andik da xunsan orase eibaralda edo ta estot

aspaldiko urteetan be ikusi. Neska polit bat zan. Horreek neuk ezagutzen
aspaldiko urtietam be ikusi neska politbat san. arek neuk esaucen

ditudanak eh! horrek neuk ezagutzen ditudanak dira.
di!udanak e, arek neuk esaucen di!udanak di

- Eta hori e... ezagutu dozu Karmengo iturrira joaten zirenak, neskak?
ta orie esautu dosu karmel)go icurira xuten sirenak neskak

- Ah, nik ezagutu ez dot egin hmi, baina lehenago, ba, kontizu, danak
a nik esautu estot en ori banalena ba kontisu danak

joaten ei ziren hartu edarrak eta uretara; urik ez zan hemen eta...
xuten eisien artu edaraketa ureta urik esan emenda...

- Buru-gainean, ez da?
burugaoin eSta

- Bai, hartu buruan edarrak eta uretara! Kolak egoten ei ziren.
bai artu burun edarak eta ureta kaIak egoten eisin

- Bueno, ama, horrek Karmen Arrillaga horrek zelan garbitzen zitun
bweno ama orek karmenarilaga orek selan garbicen silun
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haginak?
aginek

- Ba, ilintiaz. Zuk ez dakizu zer dan ilintia. Baina ilintia...
ba ilintiseas. suk estakisu ser dan ilintise. bana ilintise

lehenago egiten zan, ba, egurra bota eta egurrak izten dauan, geratzen
lena eilen san ba egure bota ta egurek isten daben, gacen

zan e... zera, haxe azkena, ondokina egurrarena; izaten da gauza baltz
san e sera asee askena ond6kine egui'ena iseten da gause bale bat

bat ilintia esaten jakona; eta ipinten eban harrian eta haizkoraren
ilintise esatexakona ta ipinleban arisen eta aisk6rian

doruaz, haizkoraren beste parteaz xehetzen eban eta gero zepilu bataz
donias aisk6rian beste partias seceban da ger6 sepilu batas

-hagin postizuak eukazan eta- haretxeaz garbitzen zituan.
agin postisuk eukesan da areceas garbicen silun.

Txirriket-enekoak bizi ziren goian eta harren anaia bat egon zan
ciriketenekuk biSi sien goisen da oren anaisebat egonsan

zer baten, drogeria baten egon zan Bilbon eta harek esaten eutsan
ser baten drogerisabaten egon san bilbon da arek eSatocen

- Baina zuk, tia, ez badaukazu nezesidaderik horreaz garbitzeko.
baga suk tia espadekosu nesesidadeik oras garbiceko

Zuk egin behar dozuna da "Dens"az garbitu haginak. Esaten eutsan:
suk einbiosune da densas garbilu aginek. esatocen

Haginak garbitu behar dabe horreaz porkeria horreaz?
agigek garbitu bidabe oras porkerisoras

- Ixilik egon hadi -esaten eutsan- Holako DENS-ik etxak; hau dok
isilik onari esateocen olako denSik ecak au dok sanuena ta garbisena".

Eta haretxeaz, ilintiaz garbitzen zituan harek haginak.
eta areceas ilintisas garbicen si!un arek aginek

- Eta haginak zuriak, ez da?
eta aginek sufisek esta?

- Zuriak? Horixe bai, zuriak. Postizuak eukazala, zepiluaz eta gero uraz
surisek? orise bai surisek. postisuek eukesala sepiluas da gero uras

eraginda ikusgarriak agertzen zituan harek haginak. Finak ziren horreek,
eraigye ikusgarisek agercen silun arek agigek. finek sien orek

finak! Eneee... ! Pertsona finak!
figek! enee! persona figek!
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- Eta harako hemen ee... kale honetan egiten ziren zerak, antzarrak eta...
eta ako emene kale onetlin etten sien serak ancaraketa

- Ah, bail horreek antzarrok geure kaletik! Aitita be joaten zan.
a bai orek ancarok geure kaletik! aititebe xuten san

Aitita, gainera, ona zan. Harek edozenbat... ia urtero eteten eutsen
aili!e gaigera onasan. arek edosembate... ise urtero eteteocen

sama hari. Orduan hauxe kale hau zan Markinan; hemendik zehar antzarrak
samioi. ordun ause kaliau san markigen; emendisik sier ancarak

eta danak. Akordetan naz ni, umea baina, zelan bentanak-eta danak jentez
eta danak. akordetanas ni umie baiga selan bentanaketa danak xentes

egoten ziren. Danak aurretiaz esanda, eh!: "Gero etorriko gara ta ea
egoten sien. danak auretises esanda e: gero etoriko ga ta ia
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egoten dan lekua"! Hau kale hau? Bai... Gero, zelaian ipini zituen eta
egoten dan lekue! au kaliau? bai gero selasen ipini situenda

akabo, baina ondo polito egoten ziren hemen. Akordetan naz ni zenbat
akabo bal}a ondo polito egoten sien emen.akordetanas ni sembat

jente egoten zan.
xente egoten san.

- Ta... urkamendiarena ta... zeozer esan zeinke?
ta urkemedisana-ta soser esan seinke?

- Tia Arrillaganekok esaten eban berak ezagutu ebala; ha hil zala dira
tia ari!aganekok esateban berak esautubala; a il sala die

ba, hogetamabi urte; ziurrik ez dakit, eh! Berak esaten eban zelan berak
ba ogetiunabi urte sigurik estakit e! berak esateban selan berak

ezagutu eban; eta gero ba... ia 89 urtegaz hit zan eta, esaten eban
esautuban ta gero ba ise larogetabederaci urtegas i\San da eMteban

zelan Xemeinen zan urkamendia. Bera akordetan zala mutil bat be
selan semeinen san urkemendise. bera akordetasala mutil bape

ederragoa eroan ebela, ta ea nora joian eta andra batek esan eutsala
ederaue eruebela, ta ia na xoienda andra batek esaocela

hartxe Foteroneko parean: "Zure mutil-itxura ikusita hori da mutilaren
orcefoteroneko plirien: sure mutil icuri ikusite oride muti!an

paraderoa!". Eta berak atzera begituta esan eutsala: "Ai, ama, ofizio ona
paraderue. da berak acera beitute esaocela: ai ama, ofisio ona

nuen nik laga balie". Eta gero, ba, batzuk berba egiten ei eben urketu
nuen nik laga balie. da gero, ba, bacuk berba eiten eseben urketu

baino lehen. Eta eneee! kontu tristeak esaten zituan harek! Urkamendiko
bano len. ta enee! kontu tristiek esaten situn arek! urkemendiko

kontuak eta. Lehenagoko lapurrak baserrietan-eta; zelan izaten zan
kontuk eta. lenako lapurek baserisetanda selan isetesan

diru-zaparradea egoen lekuan...
dirusaparadie eguen lekun.

- Hor baserri famatu bat, ez da?
or baseri famau bat eSta...

- Erretolotzan be bai ta...
eretolocambe baite

- Hari-hori! Esan hori!
oriori! eMn or!!

- Erretolotzan be, kontizu, gau baten halakorik! Horman gora joian eta
eretolocambe kontisu gau baten alakoik! ormaI)gora xoien da

barrutik jo tiroa eta ha desaparezidu egin ei zan, kontizu. Hil, kontizu,
barutik xo tirue ta a desaparesidu einisan kontisu. iI kontisute

ta gero besteren batzuk eroan eben eta hurrengo egunean mezatara etorri
gero besteen bacuk eruben da ureI)go egunin meseta etori

ei zan hango gizona, ta... "Zer -esan ei eutsen- Erretolotza,
eisan aI)go gisona ta "ser -esan eisocen- eretoloca,

- (dirudunak ziren, ez da?)
dirudunek sien esta?

- (Bai, dirudunak ziren).-"Zer, mahatsak heldu dittuk?" -eta- "Bai,
bai, dirudunek sien. "ser macak eldui!uk? eta -bai,
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lantzean mordo bat bajatozak behera"- esan ei eutsen. Ba, lehenago,
lancjen moi'dobat blixatosak beni- esan eiSocen. ba lena

holan baserri zeretan eta... Odola, barriz, errestu handian ei egoan.
61ambasei'i seretanda... od61a barec ei'estu andiSen eisegoen

- Hori... denpora luzea da hori?
ori... demp6ra luSie da ori?

- Bai, antxina-antxinako kontuak dira horreek, eh! Berak kontetan zituan eta
bai, anci!}eanci!}eko k6ntuk die 6i'ek e! benik kontetan situnde...

- Ama, gure amama zanak edo zure amak goruetan egiten eban, ez da?
ama, gure amama sanak edo sure amak goruetan eiceban esta?

- Baai! Goruetan egin. Ardi-Ianea ekarten eutsan tia Mariak eta egiten,
bai, goruetan ein. ai'dilanie ekarteocen tia mariak eta eiteban

ba, haria. Eta gero, hareaz hariagaz egiten zituan kaltzak, ardi-
ba arise ta gero aras ariseas eiten situn kalcak, ardi

lanazko kaltzak.
lanasko kcilcak.

- Eta asko batzen ziren goruetan egiteko?
ta asko bacen sien goruetan eiteko?

- Ez, harek berak bakarrik egiten eban, eh! Afari ostean berak bakarrik
es, arek berak bakarik eiteban e! afari ostien berak bakarik

egiten eban; eta libre egoan guztian.
eiteban; eta libre euen gustisen.

- Eta harako txikiak zinenekoak-eta... han Mugartegiko harri-ondoan ta...
eta ako cikisek sinenekueketa, an mugarteiko arionduenda...?

- Eneee... ! Ba, hantxe harriaren gainean guk aponak eta kanikak eta...
eneee! ba, ance ariSen ganin guk aponak eta kanikaketa...

hantxe nahi izaten genduan egin Gregorik eta biok joan eta kaniketan;
ance nai iseten gendun ei!} gregorik eta bisok xunde kaniketanda

laster kentzen ginduzan harek!
laster kencen gi!}usen arek!

- Eta zer zan ha? Eskritorea zan, ez da?
ta ser san a? eskntorie san, esta

- Bai, ona eh! luanito Mugartegi? Ona!, baina pentsetan dot ha ee...
bai ona e! xwanitomugartegi? ona, bana pestot a e

ni ez naz akordetan orain zelakoa zan be, baina raroa zala. Ez euskun
ni enas akortan oin selakue sambe ba!}a i'arue sala. esoskun

izten han jarri be egiten. Eta guk hantxe harrian nahi jarri eta
isten an xaribe eiten. ta guk ance arisen nai xari ta

ez euskun izten eta halantxerik ibilten ginen; (larri) estu ibilten ginen
esoskun isten da cilanceik ibilten given, estu ibil!.en gi!}en.

- Eta harako Katalin?
ta ako katalin?

- Katalin erroskeria?
katalin eroskeri?

-Bai!
bai.

- Katalinek hainbeste txakur eukitten zituan. Bera bakarrik bizi zan.
kataligek aimbeste cakur eukiten situn. bera bakarik bisi san
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Guk txakurrandirik ez, eta erroskea nahi jan... hareek komediak!
guk cakurandik es da erokie nai xan... arek komedisak!

Eta... batzen ginen, baina erroskarik ezin jan... ! San Migeletan eta
da bacel)gigen baga eroskaik eSin xan... samigeletanda

karnabaletan eta beti egoten zan erroska-saltzen. Txiki-txiki bat zan.
karnabaletanda beti eotesan eroskaSalcen. cikicikibat san

Hortxe Fermin Iperragarre bizi zan lekuan, hortxe bizi zan Katalin
orce fermin iperagare bisi san lekun, orce bisi san katal1n

erroskerea; famosea! Lehenago pentsetan dozu pesetea-eta? Sekulo be
eroskeri; famoSi! lena pencetosu pesetieta? sekulobe

ez genduan eukitten txakurrandirik be tal Erroskea nahi jan eta ezin!
esgendun euki!en cakurandipe tal eroski nai xan da esin

Halako komediak!
alako komedisak!

- Eta zelan zan ha hor Kale Okerrean pentsetan dot bizi zala, eta
eta selan san a or kale okerin pencetot bisi sala eta

oso argia ei zan, Alejandra Zumarraga izenekoa...
oso argiSe eisan alexandra sumara isenekue...

- Ah bail Hori, hantxe Kaja Laboralaren goian bizi zan. Julian Bollar-en
a bail ori ance kaxalaboralan goisen bisisan. xulian bolaren

ama zan hori. Eta gure amak esan eutsan: "Zer, oinez zoaz"?
ama san ori. da gure amak esaucen: ser oines soies?

"Ez, oin (orain) ez, gero!!" Eta baina holakoa danean. Beti ataraten
es, on es, gero! da baoa olakue danien. beti atateban

eban! Hori berban-berban eukan. Saladea zan. Joan zan Ameriketara eta
ori berbamberban euken. saladie san. xunsan ameriketa ta

akabo! Joan zan eta hankea ebagi eutsela ta, gero ezdakit zer. ..
akabo! xunsan da al)kie ebaiocela ta gero eStakit ser...

Han hil zan behintzat. Andra ederra eta saladea haxe zan benetan!
an ilsan beincet. andra edara ta saladie ase san benetan!

- Txikitan mendira joaten zinien, ez da, zuek?
cikicen mendira xuten sinien esta, suek?

- Enee, asko! Gu asko mendira. Domeka guztietan. Gure diberzinoia, ba,
ene asko! gu asko mendire. domeka gustiSetan. gure dibersinoie ba

horixe zan! udan manzanilea batzera Egizarrera edo Larruskainera.
oise san! udan mansanilie baca egisara edo laruskana.

Oinez, eh! Joan hor Xemeindik zehar Egizarrera eta gero Laruskainera
ones e! xun or semeindik sier egisara da gero laruskaiga

honuntzagotik zehar bajatu eta gero oinez. Automobilean pentsetan dozu
omincatik sier baxatu eta gero oges. automobilien pencetosu

orain ibilten/zarien moduan? Ez! Hori ez, eh! Eta Barinagara,
og ibil!en sarien modun? es! ories, e! da barigll

Barinagako jaietan, SanPedroetan, ba... oinez Barinagara.
barigako xaisetan, sampedroetan ba ones barina.

Etxebarrira ta Aspiltzara, Amallora.. danean oinez. Ai, lehenago
ecebarire da aspilca ama!ora... danien ones. ai lena xentie

jentea asko gehiago ibiltten zan. Orain alperkeria dago asko!
asko gesa ibilten san. on alperkeise da asko!
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Orain automobila haruntz eta automobila honuntz!!!
on automobile aruc ta automobile onuc!

Baten pentsau genduan e... geure eguna zala-ta zelebrau egin behar
baten pencau gendun e geuregune sallita se!ebrau en bigendule.

genduala. Ea zelan zelebrauko genduan, ba, ta; zelan zelebrau?
ia selan selebrauko gendun ba ta; selan selebrau?

Ba, txokolatea egin behar genduala, baina etxean eginda barik,
ba cokollitie en bigendule baga ecin eoye barik

kanpoan zala onena jatea. Eta egin genduan txokolate hori, sartu
kampun sala onena x<itje. da engendun cokol<itioi, sartu

botila zabal-zabal baten eta pentsau genduan Elkorra joatea. Eta
boti!a sabalsabaI baten da pencau gendun elkora xutie. da

pentsau zelan igerri geuntsan denporeari... Xemeina allegau ginenean,
pencau selan igeri goncen demporiai... semega alegau ginenin

euria... ta bueno! orain nora joango gara gu, nora joango gara?
eurise... da bweno oiO na XUIJgo ga gu, na xUIJgo ga?

Kanposantuaren aurreko petriletan jarri eta jan hantxe txokolatea
kamposantuan aureko petriletan xaff eta xan ance cokolatie

atertu ebanean eta etxera! Haxe zan gure zelebrazinoia!
atertubanin da eca! ase san gure selebrasinoie!

Ill. AZTERKETA FONIKOA

1.1. Armonizazio bokalikoa

157

Zeri deritzagu armonizazio bokalikoa? Zenbait bokale, elkarren ondoan ger
tatu arren, ez dira elkarren kideko. Hiatoan ez dute elkar ondo hartzen. Beste
batzu, ordea, molderrazagoak ohi dira; elkarren kidekoago. Hori dela eta, lexema
ri artikuloa edo ta bokalez hasten den deklinazio-atzizkia eransten zaionean
batipat, aldaketak sortu ohi dira, bikote moldakaitzen ordez molderrazagoak
sartuz; fenomeno hauei armonizazio bokalikoa derizte zenbait lingufstek.

Puntu honetan, labur-labur emango ditut azpi-euskalki honetan ematen diren
fenomenorik garrantzitsuenak. Bide batez gaurko joera eta azpi-euskalki honetan
idatzi zutenena -idazle zaharrena- erkatuko ditut.

Nominatiboan -eta ergatiboan ere bai, jakina- garbi ikus daiteke lexemaren
bukaerako bokalea eta artikuloa elkartzerakoan zer gertatzen den. Lehen hurbil
keta batez zera esango genuke:

-a + a: ez dute irauten. Gaur egun, singularrean, "-ie" ematen duo Bilakabi
dea hauxe izango litzateke: -a + a > -ea > -ia, -ie. Kostaldera hurhildu ahala
(Ondarroara, adibidez), beste urrats bat gehiago ematen da bilakabide honetan -i"
eginez. Inguru honetako idazle zaharrek, ordea, urrats bat gutxiago: "-ia" (alabia).

Pluralean, gaur egun, "a" biak bakundu egin ohi dira, "a"bakarra izatera
etorriz. Idazle zaharretan ia beti biak agertzen dira, horretan Prai Bartolome
izanik nabarmenena: "alabaac".
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-e + a: ez dute irauten, ez idazle zaharretan eta ez oraingo hizkeran. Orain:
"-ie"; bilakabidea: -ea> -ia > -ie (bidie). Idazle zaharretan: "-ia"; bilakabidea:
-ea> -ia (bidia). Ordurik hona urrats bat gehiago eman izan da.

-i + a: Yod-en eraginez erdikontsonante sabaikaria sortu ohi da. Idazle
zaharretan honela adierazten da grafiaz: "-ja".

Ez dakigu nola ebakiko zen ahoskatzerakoan horrela idatzirik dagoena. Orain
go erara, agian... Gaurko hizkeran ere erdikontsonante sabaikaria entzuten da,
baina "i"ren eraginez, artikuloa itxi egin ohi da: "txorixe".

-0 + a: ez dute irauten, ez idazle zaharretan eta ez oraingo hizkeran ere.
Orain: "-ue" (basue). Bilakabidea: -oa > -ua > -ue. Kostaldera hurbildu ahala
(Ondarroara, adibidez), beste urrats bat gehiago eman ohi da bilakabide honetan:
-oa > -ua > -ue > -u (basu). Idazle zaharretan, ordea, oraingo hizkeran baino
urrats bat gutxiago: "-ua" (basua, besua, lepua...).

-u +a: ez dute berdin-berdin irauten. Orain: "-ue".

Bilakabidea: -ua> -ue. (Burue).

Idazle zaharretan wau ageri da "u"ren eraginez erdikontsonante ezpainbikoa
sortuz; artikuloa itxi gabe, noski: "buruba". Oraingo egoeran "i" eta "u" boka
leek itxi egin ohi dute beti artikuloa. Horrela, "-o"z bukatutako lexema eta "u"z
bukatutakoa, artikuloa erantsiz, zeharo berdinduak ageri zaizkigu: asto + a =
astue; buru + a = burue.

Datiboa

Ez da berdin-berdin ematen. Markinan eta inguruko herrixketan bada ezber
dintasun edo fiabardura txikiren bat honetaz, baina handi-handika, zera esan
genezake:

Mugagabean: -C i: Lexema kontsonantez bukaturik, "i" bakarrik eransten
zaio datibo mugagabea egiteko.

-v (r)i: Lexema bokalez bukaturik, "(r)i" eransten zaio. Baina inguru hone
tan, bokale arteko "r" oso ahula da eta erori egin ohi da ia beti, deklinazio
atzizkian batipat.

Mugatu bakarra: -C = -V: Lexema kontsonantez bukatu nahiz bokalez
bukatu, ondorio berbera dugu. Orobat mugatu anitzean ere.

Orain: "-ai". Bilakabidea: -a(r)i > -ai.

Idazle zaharretan: "-ari".

Mugatu anitza: Orain: "-ei". Idazle zaharretan: "-ai".

Oharra: Mugagabean, lexema "-i"z bukatzen denean, "r" bokale artekoa galduz, bi "i"
gertatzen dira elkarren ondoan; bata lexemarena eta bestea morfemarena. Baina ez dute
biek irauten; bakundu egiten dira: -i + (r)i > -i. (Batzutan biak entzun daitezke).
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Partitiboa eta ablatibo zaharra
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Bokale arteko "r" galduz, lexemaren bukaerako bokalea, edozein dela ere,
morfemako "i"rekin elkartzen da, aldaketarik sortu gabe. Lexema "i"z bukatzen
denean ere, biak entzun daitezke; ez garbi, ordea.

lnstrumentala eta soziatiboa

Nominatiboaren gainean eraikitzen dira kasu hauek. Beraz, nominatiboan
bezalako bokale-aldaketak sortzen dira. Hala ere singularrean "e" artikulo itxia
eta bokale arteko "g" galdu egin ohi dira: esku + a > eskue + -(g)az > eskuaz.

1.2. Azentua

Azentuarena arazo irristakorra da euskaran. Salbuespenak salbuespen, azen
tua oso indarge eta ahula da euskaraz; fintasun handiko tresnaz baliatu ezik,
zalantza-iturri da puntu hau. Gainera, hitz bakoitzak azentu nagusi bakar bat izan
arren, beste azentu motelago bat ere izan ohi duo Baina esaldiaren inguramen
duak errez aida dezake azentua, markatu gabea baita. Dena dela, nik, Markinal
deko azpi-euskalkiaz bai ikerketa honetan ta bai beste lan batzutan jaso ditudan
eritzi, edo eta nahi baduzu, usteak adieraziko ditut hemen:

Mugagabeko (nor, nork) kasuetan, oxitonoa da azentua: (zortzi etxe).

Singularreko nominatiboan eta ergatiboan, paroxitonoa gehienetan; batzutan
oxitonoa ere bai: "eskue", "astue", "etxie", "ahibie", "gizona".

Pluralean ia beti da proparoxitonoa: "eskuek", "etxiek", "gizonak", "alabak"
(paroxitonoa).

Partitiboan ere oxitonoa dela dirudi, baina ez da ondo markatzen edo zalan
tza nabari da, hitz batzutan batera eta besteetan bestera ebakiz: "diroik" (=
dirurik), "zigurrik" (ala "zigurrik eztakit"?); baina "txakurrandik".

Mailebuzko hitzetan ere jatorrizko azentuari eusten dio: "erroskaik"...

Instrumentalean eta soziatiboan, singularrean paroxitonoa da eta pluralean
proparoxitonoa:

"umiaz" (sing.)
"umiikin" (pI.)
"mutillaz" (sing.)
"mutillekin" (pI.)

Instrumental mugagabea oxitonoa dela dirudi (bi silabakoak behintzat): "basoz",
"oiiez", "mendiz", "zaldiz"...

Inesiboa, singularrean oxitonoa da eskuarki; proparoxitonoa pluralean eta
paroxitonoa mugagabean:
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"lepun", "kalin", "etxin" (sing.)
"kalietan", "etxietan" (pI.)
"kaI6tan", "etx6tan" (mugab.)

Aditz-izenetan, singularrean oxitonoa da eta paroxitonoa pluralean?

"etorri zanin" (sing.)
"etorri zan6tan" (pI.) ala "etorri zanetan"?
baina "etorri ziinin" (sing.) > "zifiin".

"etorri zienetan" (pI.) > "zifietan"...

Ablatiboa, mugagabean eta singularrean paroxitonoa da; pluralean, berriz
proparoxitono-aurrekoa deituko dioguna, bukaeratik hasita laugarren silaban mar
katzen baita:

"menditt6tik" (mugag.)
"mendittik" (sing.)
"mendixetatik" (pl.).

Adlatiboa, mugagabean proparoxitonoa da argi eta garbi:

"mendittera" (mugag.), baina baita "mendiUa"ere

Pluralean proparoxitono-aurrekoa:

"mendixetara" (pl.), baina baita mendixeta

Singularrean oxitonoa dela dirudi; baina lexemaren bukaera "_i" eta "_u"
dutenetan, paroxitonoa ote den nago:

"etxa", "kala", "lurra" (Hauetan oxitonoa da argi eta garbi); baina "errire",
"mendire", "barrure" etab. paroxitonoak dira. Dena dela, hemen oxitonoa egite
ko joera nabarmena dago esamolde hauetan ageri denez: "itxasun onda jun"
(hondora) = "neure 6nda dator" (aldamenera), "na doa?" (nora doa).

Izen nagusietan, azentuaren eragina azken silabaren eta azken aurrekoaren
artean banatzen dela dirudi. Nire eritziz, izen nagusiek lexemaren azentua nahiko
markatua dute eta morfemarena eransten zaie, kasu honetan azken silaban:

"Eibarra" (kasu honetan, nominatiboko azentua aldatu egin zaio: "Eibar").
"Gernika" (nominatiboan "Gernike" izango litzateke)

"Barma" (nominatiboan "Barifia"; izen ofiziala "Barinaga").

Adlatibo norabidezkoa (direkziozkoa), azentuari dagokionez, berdina da, bai
na azpi-euskalki honetan kasu honen deklinazio-atzizkia, "-rutz" da beti eta ez
"-runtz" edo "-rantz".

Adlatibo kasua bizidunena denean, singularrean paroxitonoa da eta proparo
xitono-aurrekoa pluralean: "amengana" (pl.), "amana" (singu.).

Beraz, singularra genitiboarekin berdintzen da, bien arteko bereizgarri baka
rra esaldi-haria izanik.
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Genitiboan, lexema nola bukatzen den, gurutzaketak sor daitezke edo ez
singularraren eta mugagabearen artean; gurutzaketa horiek, "-i" eta "-u"ren
eraginez ondoko "a" (mugatuaren artikuloa) "e" bihurtzen delako gerta daitezke:

"edozein mutillena" (mugag.)
"mutillena" (sing.)
"mutillena" (pI.)

"a" itsatsia duten hitzetan ere gurutzaketa gertatzen da, baina beste arrazoi
bategatik: singularrean "-aren" da deklinazio-atzizkia.

Mugagabea "-ren", baina singularrean lexemaren bukaerako "-a" eta morfe
maren hasierakoa "a" bakarra izatera datoz. Beraz: "edozein alabaren" (mugaga.)
"edozein· amaren" (mugag.) "gure alabaren" (sing.) "gure amaren" (sing.).

Hemengo azpi-euskalkiz: "edozein alaban" (mugag.)/"gure alabian" (sing.).

Baina: "edozein aman" (mugag.)l"gure aman"...

Oharra: "-a" itsatsia dutenetan, bizkaierazko erregela oso ezaguna da: -a + a = -ea>
-ia > -ie; beraz, ondo bereizten dira mugagabea eta singularra Euskara batuz, ez
ordea.

"edozein neskana" (mugag.) "neskena" (pI.)
"gure neskiena" (sing.). "Aita" eta "ama" hitzetan ez da jarraitzen goian
aipaturiko erregela, animalietan izan ezik.

Erakusle eta izenlagun posesiboak

Hauetariko zenbait kasutan, azentua gertatzen da bereizgarri:

"onek" (ergatibo sing.)
"onek" (ergatibo pI. eta nominatibo pl.); kasu bien berdintzea berriro ere.
Esaldi-haria bakarrik izan daiteke bereizgarri.

Beste horrenbeste esan dezakegu erakusleen 2. eta 3. graduez ere:

"orrek" (ergatibo sing.)
"orrek" (ergatibo pI. eta nominatibo pI.)
"arek" (ergatibo sing.)
"arek" (ergatibo pI. eta nominatibo pl.).

Oharra: Azpi-euskalki honetan ez da erabiltzen ergatibo singularrean "hark" edo
"hak" bizkaieraz beste zenbait tokitan egin ohi dutenez.

Genitiboaz ere gauza bera esan dezakegu. Lehen gradua bakarrik aipatuko dut:

"onen" (sing.)
"onen" (pI.).

Beraz, pluralean ez da agertzen "e" bikoitzik eta azentua da bereizgarri. Idazle zaha
rrek, ordea, euskara idatzian "e" bikoitza darabilte beti pluralerako.
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Beste kasuetan ez da ezer aipagarririk gertatzen. Datiboa euskara batuan bezala egin
ohi da:

"oni" (sing.)
"onei" (pl.).

Mendebaldeko bizkaieraz, ostera, forma berbera entzun daiteke tokirik gehienetan
singularrerako eta pluralerako, baina azentuz berezirik: "oneri" (sing.) / "oneri" (pl.).

"nire", "zure", "bere ", "gure" = oxitonoak; "zt.ien", "euren" = paroxitonoak.

1.3. Laburdurak eta kontsonanteen ga/erak

Zenbait kasu laburturik eman ohi dira beti. Beste zenbait, ordea, ez da hain
ziurra izaten eta pertsona berak ere laburturik nahiz laburtu gabe ematen digu.
Grabazio honetan ere argi ikus daiteke hori: [kriseda eon nincenekuk?] [lepun]
[xun sienin] [larogeta sorci urteku] [urengo egunin] [ecin]. Hemen, beraz, labur
duraz. Hitz-barnean ageri diren "g" horiek ere duda-mudazkoak dira, ez baitira
garbi entzuten.

Ingurune berdintsuetan laburdura barik ere ebakitzen dira zenbait hitz:
[sunen] [entereu sanien] [gausie] [lisibie] [arilaganekue]. .. Ageri denez, inesibo
kasuan, genitibo lekudenborazkoan eta nominatiboan, batera nahiz bestera ahos
katzen da.

Beti laburturik ebakitzen direnak

Adlatiboetan, baita kasu honetako aditz-izenetan ere: [eca], [areCina] [barina].
Esana dugu azken kasu biotan nominatiboa eta adlatiboa azentii hutsez bereizten
direla. Gauza bitxia da, baina kasu honen galdetzailea ere [na] ahoskatu ohi da.
Hor, lehen-lehenik "-r-" bokale artekoa galtzen da eta gem bokaleen asimilazioa
eta monoptongazioa ematen da azentua daramana nagusituz.

Aditz.izenak: [bedara ebcita], [eberdiostekue eim]. Aditz-izen hauetan, Bizkai
ko, tradizio zaharra ez da jarraitzen Markinan. Beste tokirik gehienetan behintzat,
"bedarra ebaten joan ziren" esango lukete zalantzarik gabe. Bizkaieraz, adlatiboa
ren ordez, ingurune horretan, inesibo mugagabe zaharra erabiltzeko joera da
nagusi. (Hala ere atal honetan laburdurez ari gara eta ez morfologiaz).

Partitiboetako "r" guztiak suntsitu egiten dira: [olakoik] [besteik] [cakural)dik]...

Genitiboen "r" guztiak ere suntsitu egiten dira, izenorde pertsonaletan edo
izan ezik: [aiskorian doruas] [egurena]. (= egurrarena). Genitiboan, egia esan, ez
da "r"rik agertzen bizkaiera mintzatuan, baina hori ezin genezake galeratzat jo,
dirudienez, ez baita sekula erabili.

"r" bokalen artekoa deklinazio-atzizkietan galtzen da eta adlatiboan bereziki;
baina baita zenbait lexemaren barnean ere eta aditz laguntzailearen adizkietan
batipat:
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[etori sienien] edo [sinin] [etori die] edo [dij (= etorri dira), [etori gal -r
galdu lehenbizi eta gero "a" biak bakundu. [gostise] (= gorostia), [aite] (haritza),
[ako] (= harako).

"g" bokale artekoaren galera singularreko soziatiboan eta instrumentalean
nabari da. Gero, ondorio orokorretan adieraziko dudanez, kasu bi hauek singula
rrean berdindu egin ohi dira; berdinak dira forma aldetik:

[aiskorian donias] [xaboias] [esku sabalas].

Dirudienez, bokale arteko "r" eta "g" dira kontsonanterik jauskorrenak. Hau,
hura baino finkoagoa izan arren, oso ahul entzuten da mantentzen den ingurunetan.

Beste laburdura mota batzu, monoptongazioak dira. Nominatiboan eta inesi
boan eman ohi direnak ikusi ditugu bidenabar. Oraingoan "behar" eta "-ago"k
izan ohi dituzten aldaketak arakatuko ditut:

"Behar" beti ahoskatu ohi da laburturik baiezko perpausetan behintzat, eta
aditz laguntzailea beroni dautsola:

[biocesu]. Beste zenbait aditzetan ere, iragankorretan batipat, horrelaxe ahos
katu ohi da:

[esaocen], [esaban], [es<itoste] (= esaten deust Markinan "esaten deuste"
"eban" adizkiaren "e" ia beti galdu egiten dela esan behar: [naiban], [eruban] (=
eroan eban).

"-ago"k ere laburdurak eta aldaketak izan ohi ditu: "egon" aditzaren adizki
guztietan somatzen da eta konparatiboen "-ago" bukaeran:

[emen na] (= hemen nago). Bilakabidea: nago > nao> nau > na.

Beste guztietan ere berdin: [sas] (= zagoz), [gas] (= gagoz), baina [sause],
[das] (= dagoz); hitanoka berdin: [emen xak] (= hemen jagok). [geisa] (= gehia
go), [andiSa] (= handixago), [andiSaua].

"-oa" bukaera duten guztiek "-u" edo "-ue" ematen dute, artikuloa ondoren
dutenean behintzat: [lapikun], rerun] (= eroan), [eruban] (= eroan eban), "txinga
erute" deritza Markinaldean herri-kirol bati.

Goian aipatu dugu "g" bokale artekoaren galera, baina ez dut adierazi
adibiderik orokorrena; "egin" aditzean gertatzen dena, alegia. Aditz honetan "g"
galtzea fenomeno orokorra dela esan genezake. Grabazio honetan hainbat aldiz
agertzen da laburdura hau, baina iraganeko partizipioaren adibidea jarriko dut:
"eifidde" [einye] (= eginda).

"Pentsatu" aditza era bitara agertzen da grabazio honetan: [pencetot], [pestot].

Beste zenbait laburdura ere azpimarra daitezke azpi-euskalki honetan. Une
honetan adibide bitxi baten lekukotasuna eman nahi nuke. Aurrerago ere aipatua
dut, baina bilakabidea eta azalpen laburra emango dut orain: Azpi-euskalki hone
taz baliatu ziren idazle zaharrak -Markinaldeko euskararen ordezkaririk fidako
rrena den Prai Bartolomek- "etorri dirianac", "etorri cirianac" formak erabiltzen
dituzte. Gaur egunean, era bitako l:lburdura egin ohi da adizki honetan: "dienak"
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eta "zienak" aide batetik eta "difiek" eta "zifiek" bestatik. Bilakabidea: "dirianak"
> "diianak" > "dianak" > "dienak" (batzu hemen geratu dira; beste batzuk
aurrera jo dute, monoptongazioa eginez azentudun bokalearen aide, baina "i"
bokale itxiaren eraginez "n" sabaikari bihurtzen da eta gainera hurrengo silabako
"a" gradu bat ixten da) "difiek"...

Nire zalantza zera da: Prai Bartolome eta Mogelen garaian nola ahoskatzen
zen adizki hari? Idazten duten bezala ahoskatzen ote zuten ala, gaurko erara
ahoskaturik, idazteko forma kultotzat jo ote dezakegu? Honelako aldakuntza
batetarako epe laburregia dela esango nuke lehen eritzian, baina ez da ezinezkoa.
Gainera, geroxeago aztertuko dugunez, lexemari artikuloa eranstean ere, ezber
dintasun nabarmenak somatzen dira ordurik hona.

Laburdurez ari garelarik, honetan bilduko nuke labur-Iabur korapilo hau:

Laburdurak, kostalderantz eta bereziki Ondarroarantz hurbildu ahala, nabar
menago, ugariago dira. Artibai ibarrean, Lea ibarrean baino ugariago. Beste
horrenbeste esan dezakegu kontsonanteen galeraz ere. Zuberoatik hasita Gipuz
koan zehar datarren fenomenoa omen da "r" bokale artekoaren galera. Bizkaian
ez dago batere sustraitua, baina Markinan bai.

IV. ONDORIO OROKORRAK

1. Bonaparte printzeak ekialdeko bizkaierari buruz ematen dituen datoak
funtsean bat datoz Mogel eta Prai Bartolomerekin, armonizazio bokalikoari dago
kionez batipat.

Oraingo egoera, ordea, zeharo desberdina da. Bonaparte, azpi-euskalki honen
berri ematerakoan, idazle haiengan eta beraz, euskara idatzian oinarritu ote zen
da nire susmoa. Susmo honek, gainera, badu arrazoirik, hain epe laburrean ez
baita edo zail baita honenbesteko aldaketarik ematen. Hala ere ezinekoa ez
dirudi. Ikus ditzagun ezberdintasunak:

MogellPrai Bart.

-a + a > -ia (sing.) alabia
-a + ak > -aak (pI.) alabaak
-e + a > -ia (sing.) etxia
-e + ak > -iak (pI.) etxiak
-i + ak > -ijak (pI.) txorijak
-0 + a > -ua (sing.) astua
-0 + ak > -uak (pI.) astuak
-u + a > -uba (sing.) buruba
-u + ak > -ubak (pI.) burubak

Datiboan

-ari (sing.) gizonari
-ai (pI.) gizonai

Orain

-ie
-ak
-ie
-iek
-ixek
-ue
-uek
-ue
-uek

-ai
-ei

alabie> (alabi)
allibak
etxie > (etxi)
etxiek
tx6rixek
astue> (astu)
astuek (astuk)
burue
buruek

gizonai
giz6nei
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Idazle zaharrengan lehen aipaturiko kontsonante galerarik ez laburdurarik ez
da nabari.

2. "i" eta "u"ren eraginez artikuloa itxi egin ohi da, baina beste mugatzai
leak eskuarki ez. Hala ere, inoiz entzun daitezke "harri bet" etab. Baina itxitura
hau, "i" nahiz "u" aurreko silaban direnean bakarrik gertatzen da; ez diptongoa
osotuz beste bokalearen ondoan daudenean. Bizkaierazko zenbait azpi-euskalkitan,
"u"ren .eraginez batipat eta gutxiago "i"ren eraginez, aurreko "a" > "e" izatera
etorri ohi da: "au" > "eu".

Adibidez: "gaur" > "geur"; "hautse" > "heutse"; "pentsau" > "pentseu";
"aurrien" > "eurrien"; "Iauso" > "Ieuso" etab.

Azpi-euskalki honetan ez da honelako itxiturarik gertatzen. Beti mantentzen
da "au" diptongoa. Beraz, aditz laguntzaile iragankorraren NORI adizkiak, euska
ra mintzatuan laburturik eta aditz nagusiari loturik ahoskatu arren, hemengo
idazle zaharren idatzietan DEUTSUT / DEUTSUGU / DEUSKU etab. dira beti;
sekula ere ez DAUTSUT / DAUTSUGU etab. Eta ezin daiteke ihardetsi bokalea
itxi denik, azpi euskalki honetan ez baita inoiz ixten. Iparraldekoek erabili ohi
duten DATXEKIOLA (gaztelaniazko 'adherido'), ostera, DAUTSOLA. Egoki zuten
tzen du S. AItubek, Azkuek puntu honetan egindako errakuntza, honen morfolo
giaren oharretan. Ikus dezagun goian aipatutako hitz bien bereizketa garbia Prai
Bartolomeren testa batetan:

"Oin bijac laban eguinda, plaziaren erdijan jausita gueratuten dira andraz
cuac, inoc, beguiratu biar ezdeutseen modubuan, escuti dautsanac jaso artian".

3. Bustidurak eta hots sabaikariak egiteko joera nabarmena dago azpieuskal
ki honetan. Mendebaldeko bizkaieran Txorierri eta Arratia alderantz jo ahala,
bustidura gutxiago nabari da. Hala ere, Prai Bartolomek, grafian behintzat, kon
tsonante sabaikari gutxi erabiItzen duo "N" ia inoiz ere ez. Idazle honen ezauga
rrietako bat horixe dela esan dezakegu. "LV' sarri samar darabiI. Mogel gehiago
baliatzen da kontsonante sabaikariez. Harritzekoa bada ere, Afiibarro, Arratiakoa
izanik, Mogel eta batez ere Prai Bartolome baino ugariagoa da kontsonante
sabaikariak erabiltzean.

4. Ablatibo zaharra, esamolde fosilizatu batzutan izan ezik, nekez entzun
daiteke: "kaleik kale"; "mendik mendi"; "etxeik etxe", baina hauek ere galzorian
daudela dirudi eta honako hauek sarriago erabiItzen ote diren nago: "kaletik
kalera"; "etxetik etxera"... Mendebaldeko bizkaieraren zenbait tokitan "ordurik
hona"; "gaztetarik"; "txikitterik" etab. parra-parra entzun daitezke. Hala ere,
ondoko ingurune honetan egoki-egoki erabiltzen da; beti erabili ere: "ondoik
joan" ("ondotik" edo "atzetik" esateko): "Umiau (au umiau) neure ondoik dabil
beti".

5. Pluraleko ergatiboa eta nominatiboa ez dira bereizten, ingurunetik edo
testo-haritik izan ezik.

Ekialdeko eta euskara batuko bereizketa: "-ak" (nominat. pI.); "-ek" (ergati
bo pI.), hemen ez da ezagutzen.

6. Soziatiboa eta instrumentala berdinduak daude singularrean eta plura
lean ere; singularrean bata nahiz bestea "-az" da. Egoera zaharra berrezartzera
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joz gero, "g" galdu dela esan behar, egoera zaharrean "-gaz" izan baitzen.
Pluralean, bata nahiz bestea "-ekin" da. Horretan oraingo hiztun arruntak ez du
hutsik egiten; ezta Prai Bartolomek ere. Mogelek, ordea, ez du erregela hau beti
betetzen; zenbait pasartetan "-akaz" bukaeradunak dakartza.

7. Lexema batzutan zalantza nabari da, "u" eta "o"ren arteko nahasketa
dela eta. Artikuloa hartzerakoan, biak zeharo berdinduak direnez gero, lexema
nola bukatzen den zail gertatzen zaie, euskara bereziki landu ez dutenei. "Eskue"
eta "astue" entzuten direnez, batzutan "esko" (esko bat) eta holakoak erausten
dira. Markinaldeko hiztun arruntari gehiago entzungo diozu "diroik" "diruik" (=
dirurik) baino.

8. Gaztelaniazko "-on" bukaeradun hitzak "-oe"l"o" ebakitzen dira hemen:
"kamioe bat' baina maizago "kamio bat"; "arratoe bat" maizago "arrato bat".

Gaztelaniazko "-cion" atzizkia, "-ziiioe" da, baina eskuarki artikulo eta guzti,
honela entzun daiteke: "-ziiioie" (funtziiioie), (bedeikaziiioie)...

9. Aditz laguntzaile iragankorrean, osagarri zuzenaren plurala markatzeko,
"-it-" elementudunak entzuten dira [ekarten situn]. Baina bestelakoak ere bai
kasu batzutan. "Genituen", adibidez, ez da entzuten, "genduzen" baino. Orainal
diko lehen pertsonan pluralaren marka biak ageri zaizkigu bata-bestearen ondo
rik: [ekirituas] (= ekarri ditudaz); beraz, "ditut + "dodaz"en bukaera; noizean
behin baita [ekeritut] ere. Idazle zaharrengana jotzen badugu, zalantza nabari da
plural-marka bakar eta bikoitzaren artean. Uriartek plural-marka bikoitzekoak
darabiltza: "icentatu cituzan", "igaroten dituezan penaac".

Juan Jose Mogelek bietarikoak darabiltza: ditubee I ditubeez; cituban I
cituzan; nituban I dituguz, dituzubeez...

Juan Antonio Mogelek eta Prai Bartolomek, plural-marka bakarreko formak
eta "-it" elementudunak darabiltzate beti. "Neukez" eta "Ieukez" ere ez dira
ageri bi hauen idazlanetan, "nituke" eta "Iituke" baizik. Bizkaierazko oraingo
idazleetan dabilen saltza eta nahastea dela eta, "nebazan", "ebazan", "dauz" eta
honelakoak ere noizean behin entzun daitezke...

10. Aipagarria deritzat grabazioan ageri den forma honi: "tia Arrillaganekok
esateban..." Ez da "Arrillaganeko Ha" esaten, deitura bezala mugagabean baizik.

11. Ijl beti ahoskatzen da belarea [x]. Aditz laguntzailean eta alokutiboan
ere bai: "etorri jat" [etori xate], [esan xok][xausi xakoe]. Durangaldean [xausi
dzaku]; Meiiakan [dzausi dzaku].

12. IfI ez da izan kontixu, Markinaldekoen begiko oraintsu arte. Behin
honez gero, nahiko bertokoturik dagoela dirudi. Grabaketa honetan bertan ere
"fiiie", "afarixe" etab. entzun genitzake. Egia esan, "piiie", "paltsue", "aparixe",
"palta", "apana" etab. asko entzuten dira oraindik, baserritarren artean batipat;
baina ez dira guztitara ere hitz asko. Inguru honetako idazle zaharrengana joz
gero, zera aurkituko dugu: Juan Antonio Mogelek eta Prai Bartolomek ez dute
IfI onartzen, eta bakoitzak bere argudioak jartzen ditu; hark Peru Abarka-ren
sarreran eta honek Icasiquizunetan. Prai Bartolomek zera dio:
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"Eguija da, erantzun eustan batec: "p" iminten nevala "f' lecuban: baina,
jaquitunac dinuenez, ta euscaldun utsai entzuten jakuenez, ez dauca "f'c cer
eguinic gueure eusqueran". Uriartek, Astarloak eta Juan Jose Mogelek ez dute
engararik, maileguzko hitzetan behintzat, "f' erabiltzeko. Prai Bartolomek zeharo
baztertzen du kontsonante hori, eta "f'dun maileguzko hitzak ugari erabili arren,
"p" trukatzen ditu beti: opendidu, oitura impamiac, propeta paltsuen, San Pran
cisco Sales, opicijoz, popuertza, apicinoia, paltia, paltau, piestia, pabore, pandan
guan, compeseetan, prutia, copradijeetaco, pornicacinoia, pamelija... empin.

1. A. Mogel-ek ere ez du onartzen "f'rik euskaran. PERU ABARKA liburu
ospetsuaren sarreran, bere gramatika eritziak ematen dizkigu. Sarrera hori erdaraz
datoL Hona zer dioskun:

"El idioma bascongado no necesita en el alfabeto romano de estas dos letras
/ y h y no aciertan los que escriben con f, estos vocablos al/erra, a/aria, ijini, y
algunos otros que se deben escribir con p: a/perra, aparia, ipini, es decir como
los pronuncian los puros vascongados. Estos, si no han estado en tierras donde
han aprendido algo del idioma castellano, 0 no han cursado la escuela, no
pueden pronunciar la f Asi por Fernando dicen Pernando, por Francisco Prancis
co, por fiesta y /unci6n piesta y puncion. He hecho repetidas experiencias con
ellos, y no pueden pronunciar la / sino sustituyendo la p. Argumento conc!uyen
te de que es letra extrafia y superflua. Los chicuelos cuando empiezan a apren
der el abecedario en la escuela llegando a la f, dicen epe, y cuesta trabajo el
ensefiarles a decir / como los castellanos".

R. M. Azkuek, bere hiztegi nagusiaren sarreran zera dio:

"Comunmente se cree que no es sonido indigena, por mas que, aunque
pOCO, se usa en todos los dialectos del vascuence. Es sonido espirante de p (.,,)

La / no forma parte de ningun sufijo, ni prefijo, ni infijo (. ..). Todavia hay
muchos vascos naturalmente refractarios a este sonido y tienden a pronunciarle
como p".

Luis Mitxelenak "Fonetica Historica Vasca"n ematen dituen eritziak bilduz
amaituko dut "f' letraren auzi hau:

"El caso del fonema IfI, ya se le suponga realizacion bilabial 0 labiodental,
no ofrece grandes dudas. Es seguro que su introduccion es relativamente recien
te. En efecto, / aparece sobre todo en prestamos y fuera de ellos se puede
demostrar por 10 general que procede de otro sonido mas antiguo.

Lo que hay que modificar de raiz es el cuadro que con alguna frecuencia se
presenta acerca de la posicion fonologica de If! en el vasco historico. Conforme
a el, en efecto, el vasco unilingiie de la zona que sea no acierta a pronunciar este
sonido que repugna a sus habitos lingiiisticos.

Su introduccion es por 10 tanto sumamente reciente, en realidad algo que se
esta realizando en nuestros mismos dias, gracias a la creciente influencia de las
lenguas oficiales.

Ahora bien, si nos atenemos a la mera descripcion dejando a un lado toda
consideracion diacronica, es decir, si nos limitamos a examinar las formas bien
establecidas en la lengua haciendo caso omiso de su procedencia, veremos que
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en la mayor parte de la zona de habla vasca If! es un fonema como cualquier
otro. Su frecuencia, tanto en posici6n inicial como interior, sin ser de las mas
elevadas, no es tampoco baja. Esta es la situaci6n en labortano, bajo-navarro,
suletino, en buena parte de la Navarra espafiola (sic) y probablemente tambien
en la parte occidental de Vizcaya.

Tampoco parece haber duda de que If! se realiza en la mayor parte del pais
como una fricativa labiodental sorda, que no difiere gran cosa de la pronuncia
ci6n normal del esp. 0 fro Esto puede extenderse al vasco que conocemos por los
textos desde el siglo XVI: no hay, en efecto, que sepamos, ningun testimonio de
esos siglos en que se sefiale una pronunciaci6n caracteristica del sonido escrito f
No sera ocioso afiadir que esa letra no falta tampoco en nombres propios vascos
registrados en documentos medievales: Najfarrate, Zuffia (mod. Nafarrate, Zuya)
CSMiLL. 91, afio 1025, molino de Ama Nafarra ib. 196, afio 1096, ect.

La situaci6n es diferente en guipuzcoano y areas pr6ximas aitonavarras y
vizcainas. Aqui f en prestamos esta representado normalmente por p (pa/tsu
'falso', peria 'feria', pesta 'fiesta', inpemu 'infierno', etc.), salvo en fede 'fe' y
algun otro que alguna vez aiterna facuitativamente con f, al menos en ciertas
localidades: afari I apari 'cena', nafar I napar 'navarro", etc. Pero esto no
representa nada antiguo probablemente, sino un proceso secundario relativamen
te reciente. Segun toda probabilidad, estaba en 10 cierto el P. Afiibarro cuando
escribia a 1. A. Mogel hacia 1900:

"Cada vez achica Vd. en bascuence de Marquina... afiade Vmd. que en
Marquina no aciertan a pronunciar la j; y que se borre del alfabeto vascongado,
y nuestros escritores sucesivos si se conforman con esta regia Iran escribiendo
pedea, pielac, pina, etc. Es comunisimo su uso en Vizcaya; usan de f en Navarra
y Francia, y Guipuzcoa ha pegado la p a Marquina...".

Habla en favor de esto el que los escritores guipuzcoanos del siglo XVIII
empleen normalmente j; no solamente en palabras de origen evidente como
fa/so, fede, fin, confessatu, infemu, sino tambien cuando no podia mediar ninguna
consideraci6n etimol6gica: O. de Arin a/ferrik 'en vano', ifeni 'puesto', Ubillos
af(lfi 'cena', farragarri 'ridiculo', etc."

Orri-barreneko oharretan dioenez, XVIII. mendean zalantza zegoen eta A.
Kardaberaz-en hitzak aipatzen ditu. Kardaberaz-ek F I P-ren arteko zalantza eta
gor eta ozenen nahasketa salatzen du: "Ala Provincian (= Gipuzkoan), nola
Nafarroan, ta are gueiago Bizcaian, itz-eguiteco, edo aoz esatean, itz asco labur
teen dira, baita letra asco trucatu ere: b, d, f, p, t, bata bestearen lecuan: ala
becatua, pecatua, farrez, barrez; ififii, [pifii, ibefii; oficio, opicio; alterric, alperric...
ta onela beste asco, bafia jaquifiac ta errazac, usa ta costumbriac gucia eracus
tendu".

13. Txistukari bizkar-albeolareak eta apiko-albeolareak nahiko garbi bereizten
dira Markina inguruko herriska eta auzoetan; ez, ordea, Markina-Xemeingo kalear
tean bertan. Horretan Luis Mitxelena Jauna zuzen dagoela esango nuke, Markin
Etxebarrin ~ta Bolibarren bien arteko bereizketa egiten dela esatean. (ik. Fonetica
Hist6rica Vasca).

14. Aurreko puntuaz adierazi dugun gauza berbera esan genezake hitanoari
dagokionez ere. Hitanoa edo alokutiboa bizi-bizi dago oraindik hemengo herriska
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eta auzoetan, baina ez Markina-Xemeingo kaleartean. Hemen. euskara bera ere
-eta erabiltzen denean pozik- nahiko kutsatua eta interferentziaz zipristindua egin
ohi da. Hitanoa bizirik dagoen herrisketan ere erabilera ez da giza-talde guztietan
berdintsua. Gazteen eta adineko pertsonen artean da erabiliena. Adin beretsu
koen artean da erabiliena. Gizonezkoen artean maiztasun handiagoa du emaku
mezkoen artean baino. Neska-mutilen artean, adin beretsukoak izanez gainera,
etxekotasun handia behar da hitanoa erabiltzeko. Baserri giroan maiztasun handia
duo Forma aldetik hemengo hitanoa oso atsegingarria da, Gipuzkoako bizkaiera
egiten den tokietakoa eta hemengoa berdintsuak dira. Aide handia du mendebal
deko bizkaieraren formekin alderatzen badugu. Mendebaldeko bizkaieran, adibi
dez, honelako formak erabiltzen dira: "Ekarri yozak"; ekialdeko eta Gipuzkoako
bizkaieraz, ostera: "ekarri jittuk" etab.

Haur txikiei ez zaie hika hitz egiten, zuka baizik. Hemendik II kilometrota
ra, Ondarroan zeharo baztertua dago itanoa; arruntegi lruditzen omen zaie; edo
eta soziolinguistikako edo sikolinguistikako arrazoiren bat izan daiteke tartean.

Markinan ez zaio hitanoa edo alokutiboa deitzen, "EZTOK ETA BAlDOK"
baizik. Markinako emakume zahartxo bati entzuna dut, berak ez diela seme-alabei
"EZTOK ETA BAIDOK" IRAKATSI; BEGIRUNE GUTXIKOA ETA ARRUN
TEGIA IRUDlTZEN ZITZAIOLAKO; beti irakatsi izan diela "EZTOZU TA
BAIDOZU" eraz hitz egiten...

15. Euskara oraindik osasuntsu den herrisketan NOR-NORI erako adizkiak
egoki-egoki erabiltzen dira: "Jun zakixoz", "etorri zakidaz" aginte-erako formak
bizi-bizi daude.

16. Euskara gaizki egiteari EUSKAL-GAIZTOA deritza. Hitz egitean "mol
dakatxa" dela ere esan ohi da...
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