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Nahi izanlgura izan aditzek (eta nahiago izanlgurago izan aditzek ere bai, jakina) erabilera berezia
daukate, gehienetan (ez beti, ordea, aditz beregain gisa ere erabil baitaitezke) beste aditz bat baitute osa
garri. Aditz hau partizipio burutua denean,' ez ohi du jokabidearen forma baldintzatzen, zeren bera ira
gangaitza izanagatik subjektuak kasu ergatiboa hartzen baitu eta aditz laguntzaile iragankorra erabiltzen
baita:

(1) Elleake Ilaijoall betiko (1. M. Echeila, JoseclJO, 104).

(2) Etorri zitzaien ego aize zatar ta sendoa. ta Pagoak ez tueu berotu eta makurru no; (V. Moguet./put Gllok. 79).

(3) USle dOlO garako dabela nigaz ezkollda? (J. M. Echeila, Josecllo. 222).

(4) Ez neuskio oeure usteari cuts; lIai. neurea data ta beste barik (D. Agirre. Kl'esala, 7).

(5) Pekatu eginda, ez daa ezaara gal'll pekalulzat, ez dau aulorlu gura (F. Barlolome,/casiqaizallac II, 240).

(6) Bere agazabak be ezeball arara gal'll okerrelik, barriro aIde egingo ele eulson bildurrez,... (Kirikifto, Abarrak, 55).

(7) Gurekin sarri ozropo edo egill garako zelldake, (...) (B. Gandiaga, E/OI'1'i, 75).

(8) Konortera etorri zanian,jatell eta edaten emoll gura ixoll eulsoe1l (1. Altuna,lpu;llok. 97).

(9) Segur.jandarmek nah/ogaka zuke/e/o serora 000 fraide gaixo zonbait preSQ honu, Lohilakaten orde (1. Barbier, Su
pazrer clJOkoall, 148).

(10) Handiagoko zerbail egillllalliago zaell: (...) (1. Elchepare, Melldekoste gereziak, 113).

(11) (...) la bestiak eranlzulson (...) garago ebala bizia ga/da a illen ikusi bafto (Kirikifto, Abal'l'llk 11,25).

Halere, adilz osagarria iragangaitza denean eta datiboduna, orduan NOR·NORI saileko adizkera da·
tibodunak erabiltzen dira beti nahi izan aditzarekin:

(12) (...)jarl'oiki 110M 1I0tza;0 (J. Haraneder, Testamellf Berria. 34).

(13) Ohi nola aspaldian 110M etza;t m;matu, zerk anderehantu duien behar dizit galdatu (B. Dechepare, Linguae Vasco
lIum Primitiae, 160).

(14) Aurrak deadar egin zuen, eta pozaren indarrez begi biak irteullai zitzaizkall (G. Arrue, Santa Gellobebarell bizitza,
72).

(15) zalko jarri lIai zitzaizkioll mUlilkoak bizkarrean abere gazleari (f. Agiree, Uzram, 241).

Erabilera orokor hauetaz gain beste erabilera bat ere aipatu behar dugu: datiborik ez izanik aditz osa
garria iragangaitza denean, aditz laguntzailea ere iragangaitza izaten da maiz IparraIdeko testuetan. Joka
bide hau zubererazko tradizioan kasik bakarra da; Hegoaldeko tradizioan, aldiz, oso autore gutxiren lane
tan baizik ez da agertzen:

(16) Desertialajuall IIahi bazira, arren zuaza, oi, bena berhala (Prima e;jerra kantua, Sallaberryk bildu kantuak, 54).

(17) Dominika Haritchabalet etzen ezbaiekoetarik: Nahi niz izan apez eta apez saintU, erran zian, lehen egUnetik (J.B.
Constantin, Haritchabalet Jaull apezarell gaiuen, 16).

I Partizipio burutua agenzcn da adilZ osagarriari dagokion subjeklua eta lIahi I gum ;:0" adilZari dagokiona hera denean. Ikus OEn
(XII,674).

NoM I gura izall aditzenjokabidea aditz iragallgaitzekiu
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(18) XLVI, Eginen dut ene gisa, harek egiten dian bezala, libertitu nahi niz, ja ene lagun ekin (Astolast,rrak, 16),

(19) Materia eder batez nahi niz egUn minzatU (La Pastorale sou{eriue. Edition Critique de ClJarle-Magne. Benat Oy·
har9abal; 1991, Donostia, 1490, bertsoa, 364. or,),

(20) Ni·ere altxatu nahi naiz lurretik zugana (Duvoisin, Libu,.u eden"a. 14).

(21) Nere gezurrak ulzirik, Jainko hortaz orhoitu nahi naiz hemendik harat (Barbier, Supazter choxokoall, 162).

(22) Erre nai ezpazara aragijaren pensamendu loijetan, itxi adiskidetasun ori (Astarloa. Ul1eco domeca gustiietaraco vel'
baldi icasbidecuac, 2, 138).

(23) Galdetu zioten ea gizon arekinjoan no; zan (Lardizabal, Testamelllu Zarreko ta Berriko kOfldaira, 422).

Honenbestez honakoa da Euskaltzaindiaren gomendioa:

1. Nahi izan I gura izan aditzak (nahiago izan Igurago izan aditzak ere bail aditz laguntzaHe ira
gankorrarekin erabiliko dira, ondoan agertzen den partizipio burulua edozein motatakoa delarik, baita
iragangaitza denean ere:

a) Barre egin gura zuen
b) Hgia esan nahi diogu
d) Hz du isildu gura
e) Bihar etorri nahi du

• du-aditza + nahi I gura ==> [aditza] + nahi I gura + du·saileko aditz laguntzailea

• da·aditza + nahi I gum ==> [aditza] + nahi I gura + du-saileko aditz laguntzailea

Gomendio orokor horrek baditu hedadura desberdineko bi salbuespen, nahi izan aditzari dagoz-
kionak;

A. Nahi izan aditz iragangaitz batekin agertzen den kasuelan datiboarekiko komunztadura enple-
gatu behar bada, zaio-saileko jokabidea erabitiko da beti;

a) Carrantzi handiko gai batez mintzatu nahi natzaizu
b) Lagunak ere ikustera etorri nahi zitzaizkidan

• zaio·aditza + nahi ====> [aditza] + nahi + zaio-saileko aditz laguntzailea

B, Ipar ekialdeko euskalkietan aditz iragangaitzekin do laguntzailea ere erabiltzen da zenbaitetan:

a) Joan nahi zara
b) Orain zurekin mintzatu nahi naiz

Erabilera hau ere ez da gaitzesten:

• da-aditza + nahi ====> [aditza] + nahi + da·saileko aditz laguntzailea

(Euskaltzaindiak, 200Ieko otsailaren 23an, Lekeition,
eta maiatzaren 25ean, Donostian, onartua)

No"i I gura han aditzenjokabidea aditz iragallgaitzekill


