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Drift
oñederrA olAiZolA, Miren Lourdes

Alkate Jauna,
Euskal tzainburu Jauna,
Agintariok,
Euskal tzainok,
Adiskide, senide eta lagunok,
Jaun-andreok, 
Arra tsaldeon / Buenas Tardes / Guten Abend / Boa Tarde 

Juanjo Zearretarekin hasi nin tzen ni ekitaldi hau presta tzen, ziur naiz 
gaur bera pozik eta urduri egongo zela, ni bezala. Pozik egongo zen Henrike 
Knörr ere, ni euskal tzain izateko proposatu ninduten hiru kideetako bat, 
dudarik gabe ni gehien eta aspaldiagotik bul tzatu ninduena. Biei, Henrike-
ri eta Juanjori eskain tzen dizkiet nire urduritasunaren bizitasuna, nire poza 
eta, ziur naiz, hemen zaudeten askoren oroi tzapena.

Halaber aipatu nahi ditut ukitu esaten zuen ama, ikutu esaten zuen 
aita. Agian beren desadostasun haietan zegoen ni hona ekarri nauenaren 
hazia...
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Drift*

Hizkun tza airez eta memoriaz dago egina, hizketa airezkoa da, aire mugi-
mendua, airea mugi tzea, ura mugi tzen den bezala: uhinetan (olatuetan, guk 
hemen Donostiako hondar tzetan, Donostiako kaian, kayian1, esaten genuen 
bezala, oraindik ere ba tzuek ba tzuetan esaten dugun bezala).

Uraren edo airearen mugimendu horri dei tzen zaio ingelesez drift, mugi-
mendu horri edo mugimendu horrek (airearen eta uraren bul tzadak) era-
gindako mugimenduari. 

Aingeru	bat

Azkeneko aldiz Sting-en If on a winter’s night (‘Baldin neguko gau batez’2) 
diskoko kanta tradizional batean en tzun dut hi tza. Gabriel aingerua jai tsi 
omen zi tzaion Maria don tzeilari zerutik, hegoak aireak orraztutako elurra 
bezala zekar tzala, begiak su: his wings as drifted snow, his eyes as flame3. 

* Ondorengo lerroetan sarrera ekitaldian eginiko hi tzaldia ahalik eta leialkien ematen saiatu naiz. 
Ahozko doinu eta erritmoak ken tzeak beharrezko egiten dituen puntuazio aldaketak, esaldien berran-
tolaketa zenbait eta lokailu lagun tzaile ba tzuez gainera, ezer gu txi gehitu dut: informazio osagarriren 
bat ulermena errazteko asmoz. Alderdi teknikoenak oinoharretan eman ditut. Horrela, hi tzaldiaren 
ildoari besterik gabe jarraitu nahi dionak oinoharrei jaramon egin gabe irakur dezake testua.
1 International Phonetic Alphabet (ikus IPA 1999) edo Nazioarteko Alfabeto Fonetikoaren ara-
bera [kaɟian] eta [kaʝian] izan daitekeen ahoskera hori euskal fonologiaren gertakari interesgarri 
baten ondorio da. Ezaguna da irristariak alde batetik bokaliko bestetik kon tsonantiko direla. 
Euskarazko adibideotan diptongo azkeneko [j] irristariak kon tsonante balioa har tzen du eta on-
dorengo bokal baten aurrean /e/-ren eransketa gertarazten: kai-e-an. Beste goiko bokalaren, /u/-
ren, aldaera irristariak ere berdin joka tzen du hurrengo forma hauetan: lau-e-an, gau-e-an. Ikusten 
da diptongoz amaitutako errook kon tsonantez amaitutakoek bezala joka tzen dutela (cf. muturr-e-
an, oroimen-e-an). Hizkeraren arabera eratorpen fonologiko desberdinak izan di tzake /e/-ren erans-
keta horren emai tzak (adibidez, kai-e-an > kayean > kayian; gau-e-an > gabean > gabian).
2 Italo Calvinorenaren eleberri hura, Se una no tte d’inverno un viaggiatore, gogora dakarkiguna 
berehala. Ez dakit Stingek hori ote zeukan gogoan diskoari izena ematean. Eskerrik asko, bihotzez, 
Antonia Deias, Tonina, lankideari Calvinoren italierarekin emandako laguntzagtik.
3 Orraztearena, noski, nire i tzulpen ahalegina da, testuinguru horretan drifted adierazteko buru-
ratu zaidan egokiena.
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Baina ez dut uste hi tzaldi honen izenburua aingeruaren hegoengatik go-
goratu zi tzaidanik. Jakinaren gainean behin tzat, hautuak Sapir du inspirazio 
iturri eta Mi txelena maisua bitartekari.

Koldo Mi txelenari zor diot, beste gauza askoren artean, Edward Sapir 
irakurri nuen bezala irakurri izana. Izan ere hari en tzun bainion Edward 
Sapirren Language liburuak, nahitaezko behar lukeela Filologia ikasketetan 
eta nik, nahiz eta Mi txelenaren eskoletan en tzule nin tzenerako ikasketak 
(lizen tzia-titulurainokoak esan nahi dut) bukatuta izan, Sapirren liburuare-
kin osatu nituen4. Oraindik ere osa tzen ditut. 

Koldo Mi txelenaren i tzalaren babespetik, Euskal Filologiako gure ikasleei 
esan izan diet behin baino gehiagotan Sapirren liburua behar bezala irakur-
tzen duenak, gainera Mi txelenaren Fonética Histórica Vasca irakur tzen 
badu, merezi lukeela tituluaren erdia gu txienez5.

Edward Sapir handiak 1921ean argitaratu zuen Language liburuan 
hizkun tzaren aldaketa historikoari dagokion VII. kapituluaren azpititulua 
da drift hi tza. Mexikoko Fondo de Cultura Económica argitale txeak 1954 
urtean argitaratutako espainolezko i tzulpena egin zutenek ez zuten nonbait 
jakin nola i tzuli eta, besterik gabe, kendu egin zuten kapituluaren azpititu-
lua. Alberto Gabikagojeaskoaren euskarazko i tzulpenean «eraldaketa ko-
rrontea» ager tzen da drift hi tzaren ordain VII. kapitulu horren idazburuan. 
Zin tzotasunez ez da azpititulua kendu. I tzuli egin da nolabait, edukiaren 
ondorioa azaldu zaigu, hizkun tzaren azterketari zuzenean dagokion esana-
hiaren zatia. Ezinbestean metafora hau tsi da, agian sinekdokearen bekatua 
eginaz. I tzulpenaren mugak azaldu zaizkigu; hizkun tza batean esaten den 
oro esan daiteke beste batean, noski, baina ez beti, ez guztiz, ez erabat ber-
din. I tzul tzaileak ahalik eta ongien moldatu du euskarara hitz zail hori, drift, 
aipatu kapituluan eta hurrengoan batez ere, baina liburu osoan zehar aski 
maiz ager tzen dena; horrela, dituen adiera eta kategoria desberdinetan pus-

4 1982-1985, Mi txelenaren erretiro aurreko hiru ikasturteez ari naiz. Doktorego ikastaroetan ez 
nin tzen en tzule izan, ikasle oso baizik.
5 Ikus bibliografian Michelena, Luis [19772]1985.
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katuta ager tzen da ingelesez aditz zein izen izan daitekeen drift hi tzaren 
eremua: joera, korrontea, norabidea, xedea, eta abar6.

Drift	(hi tza terminoan ur tzeaz)

Nik gaur zuekin partekatu nahi dut, litekeen ahanzturatik salba tzeko hitz 
hori, drift, nik ere, nola i tzuli ez jakin arren, edo horrexegatik agian, ziurre-
nik horrexegatik, bere horretan i tzulezina delako gure hizkun tzetan, eta 
polita delako formaz, indar tsu edukiz (bi horiek, forma eta edukia, bana-
tzeko baimena dugun heinean).

Hizkun tzalarien artean, ingelesez, egungo hizkun tzalari tzaren hizkun tza 
nagusian alegia, maiz aski erabil tzen da drift hi tza, termino gisa, bidenabar 
ba tzuetan, han hemenka, ia nahigabe bezala, aldian behin jatorrizko esana-
hiarekiko lotura galduta, urtuta7. 

Nik gaur nahita ekarri dut hi tza hona, edukiaren airezko forma hori, la-
burra, silaba bakarrekoa, baina kon tsonantez betea, bi aurretik, bi a tzetik, 
bokal bakarraren inguruan. 

Drift	(ho tsak)

Bokala, mehea, i txia, aho-sabairantz zuzenduta mihia nonbait, nahiz 
bokalen kasuan gauza horiek zail diren zehazki neur tzen8. 

6 Ikus bibliografiako Sapir 1921 erreferen tziaren azkenean euskarazko i tzulpenarena ere.
7 Esate baterako eta erreferen tzia gisa, Fischer-Jørgens-ek (1975) bere Fonologiaren Historia 
erraldoian, hiru lekutan aipa tzen du: Sapirrek hots aldaketan aldarrika tzen duen norabideaz eta, 
oro har, hizkun tzaren bilakaeraren haren kon tzeptuaz (op. cit. 18); fonologia diakronikoaz ari 
dela, adierazteko Bloomfield-en bidetik Hocke tt-ek ahoskeraren aldagarritasunean «drift of allo-
phones» delakoa aldarrika tzen duela (op. cit. 103); eta, azkenik, Generatibistek bloomfieldarren 
ikuspegi hori arbuiatu zutela azal tzeko (op. cit. 272).
8 Terminologia fonetikoan ohikoa da bokal i txiak «goiko» dei tzea. Neurriz kanpoko li tzateke 
hemen bi termino horien artean litezkeen desberdintasunez ari tzea. Oro har bokalen ezaugarri 
artikulatorioak kon tsonanteenak baino zehazgai tzagoak dira, nahiz egungo aurrerapen teknikoek 
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[i]. Edonola ere, bokal guztien artean ahoskordetan gora datorren aireak, 
hiztunaren gorpu tzetik irteteko, egin behar duen bidea laburrena duena, 
ezpainak irribarrera eramaten ditugulako, a tzerantz, [i] esatean eta horre-
gatik, an tza, akustikoki bigarren formante garaiena duena9.

[i]. Argitasunarekin lo tzen dena bokal ilun eta argien sailkapen sineste-
sikoan eta onomatopeietan, irrin tziarena bezalako doinu garaiekin, gauza 
txikiek atera tzen duten zaratarekin, klink10.

[i]. Zerbaitegatik Rimbaud-ek bokal gorri tzat hartu zuena «Voyelles» 
poeman, pourpres, sang craché,…11. 

[i]. Euskaraz ondoko kon tsonanteak «busti» egiten dituena: hilla, miña, 
di ttu, ixan… Urak bezala palataltasunak busti egiten du nonbait: fonetika-
ren sinestesiak. Sons mouillés, fran tsesez. Gaztelaniaz inor gu txik esaten du 
hori horrela, sonidos mojados. Agian errazago da aurki tzen mojamiento. Be-
hinik behin, ez da fran tsesez bezain oparoa, eta ez du izan inondik ere 

gauzak asko hobetu dituzten. Halaz ere eta berez, aho-sabairantz zuzen tze hori, palataltasuna dei-
tzen dugun tasuna, hobeto neurtu bide da oharmenaren alderditik bokal hori ahoska tzean sor tzen 
diren uhinek en tzumenean duten eraginarenetik, uhinen molda tze anatomikoaren aldetik baino, 
nahiz oinarri artikulatorio hori ere ukaezina izan: «(…) a feature with obvious acoustic correlates 
(like palatality) may have phonological effects which parallel those of a feature with obvious ar-
ticulatory correlates (like labiality or rounding) (…). This parallelism cannot be explained in a 
framework which assigns to one only an acoustic and to the other only (…) an articulatory corre-
late» (Doneganen 1978: 15).
9  Horrekin batera mihiaren goitasunak ere baduela zerikusia formantearen balioan akustikazko 
eskuliburuetan irakasten zaigu: «The longer the cavity, the lower F1 will be; the shorter it is, the 
the higher F1 will be. This correlates with tongue-height; the pharyngeal tube continues into the 
mouth and is narrowed in varying degrees by the movement up and down of the tongue» (Lodge 
2009: 191).
10 Alderatu «klonk egin zuen eror tzean» eta «klink egin zuen eror tzean»: bigarrenak gauza txikia-
go batek atera tzen duen hots garaiagoa iradoki tzen du (ikus Donegan 1978: 39). Literatura tanke-
ra horretako adibidez josita dago. Gorago aipatu Se una no tte d’inverno un viaggiatore eleberrian 
Italo Calvinok dio: «Il ga tto inarca il dorso, la cassiera chiude il registratore di cassa che fa dlín» 
(letra e tzana, nirea).
11 Hona hemen bokal honi dagozkion bi lerroak osorik: «I, Pourpres, sang craché, rires des lèvres 
belles / Dans la colère ou les ivresses pénitentes».
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euskaraz izan duen arrakasta «terminologikoa». Euskaraz, erraztasunaga-
tik edo zen tzu poetikoagatik edo –hizkun tza txikia izanik12– agian bionga-
tik, busti gehiago esaten da palatalizatu baino. Halaber, uniber tsitateaz 
landa, hots bustiak, hots sabaikariak edo are hots palatalak baino hedatuago 
dagoelakoan nago.

Drift	(hizkun tza bakoi tzaren aukerak)

Euskarak bere oraingo izaeran sortuko ez lukeen hots bilkura ager tzen du 
drift hi tzak: hasiera, nekez; bukaera, are nekezago. Edo, i txura besterik ez 
ote da uste hori? Pen tsa dezagun fonetikak eskain tzen digun abstrakzio 
aukera baliatuta. 

Hitz hasieraz, esan daiteke badaudela mota horretakoak euskaraz, egun 
eta aspaldi samarretik. Esate baterako, ezpainkariaz hasita, branka, broma-
tan, brusa edo brokel-dan tza. Ahoan a tzeragoko hersketaz abia tzen diren 
gramo, grisa eta grazia-ri ere ezin zaie ukatu beren euskaltasuna, ez badu 
batek mutu gelditu nahi. Beste horrenbeste horzkariz hasten den dragoi be-
zalakoez, nahiz egia den herensuge esan litekeela, baina auzi horrek, Euskal-
tzaindiaren esparrukoa bada ere, ez du zerikusirik ahoskerarekin13. Azkenik 
gogoratu behar dugu hitz barrenean euskarak berak sortu bide dituen on-
dratu, aldrebes, bolondres bezalakoak.

12 Hiztun vs. hizkun tzalari propor tzioak bereziak dira euskararen alorrean, erlatiboki asko gare-
lako era batean edo bestean hizkun tzaren kon tzien tzia teorikoa dugunok hiztunen artean; horrek 
handitu egiten du gai linguistikoez hitz egin bai, baina terminologia teknikoa menpera tzen ez 
dutenen kopurua.
13 Hitz hasieran /br/ eta /gr/ baino /dr/ gu txiago izateak badu bere esplikazio fonetikoa: [d] eta 
[r] hots (ia?) homorganikoen arteko distan tzia fonetikoa txikiagoa da [b] eta [r] edo [g] eta 
[r] ho tsen artekoa baino. Latinak, hain zuzen ere, lehen kon tsonantea ahoskabetu egin zuen 
[dr-] bilkuretan, erroman tzetik euskarara sar zitezkeen [dr-] bilkuren aukerak urrituz horrela. 
Ahoskabe tze horrekin kon tsonante bien arteko ozentasun desberdintasuna areagotu egin 
zuen, lehenengoaren traba-indarra handituz eta silaba egituren baldin tzetara hobeto egokituz 
horrela hi tzak (ikus silaba ekinaren nolakotasun hobe tzeaz: «The Head Law», Vennemann 
1988: 13 hh.).
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Hitz azkenaz ere, berriz, aitortu behar da bost, koxk bezala igurzkari-hers-
kari bilkuraz amai tzen diren hi tzek ez dutela euskararen ahoskera ezertan 
bor txa tzen. Beste bukaera ba tzuk baino urriagoak dira noski, baina hori 
hizkun tzaren iraganarekin dago lotua, [f] ho tsaren gaztetasun edo berrita-
sun erlatiboaren auzia bezala. Ba tzuen urritasunak eta bestearen berritasun 
erlatiboek ez dituzte hiztunen muga fonetikoak isla tzen.

Abstrakzioak abstrakzio, eta puskak puska, ordea, ezin da ukatu hi tzaren 
i txura arro tza dela. Berdin dio ho tsak banaka edo bilkuraka azter tzetik 
atera tzen dudana fonetikaren ai tzakian. Egia da, hi tzaldiaren izenburua 
txartelean irakurrita, galdetu didatenek sudurra okertuz edo doinu arraroz 
aipa tzen zidatela hi tza. 

Ez. Gaurko euskaraz ez li tzateke horrelako hi tzik sortuko. Agian garran-
tzi tsuena da [f], igurzkari hori, ia azkenean ager tzea, beste kon tsonante go-
gorrago baten aurrean. Igurzkari hori, ez [s] bezalako txistukari bat (s, z, x), 
[f] baizik. Eta, oro har, horrenbeste kon tsonante bokal bakarrarekin: ez da 
ez, inondik ere, silaba bakarreko euskal hitz arrunta. Onomatopeiak baka-
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rrik datozkigu burura adibideak bila tzen hasita: krask, plast, eta abar. Beraz, 
ez iraupena, ez erritmoa, ez bukaera, ezta bukaera hori hasiera horrekin: ez 
dagozkio euskararen oraingo izaerari.

Euskararen oraingo izaera esan dut. Zertaz ari gara «euskararen oraingo 
izaera» esatean? Zer da orain, zer da lehen hizkun tzaren tzat…

Hizkun tzen denbora, hizkun tzaren aroak luzeak dira gizakion neurri bio-
grafikoekin alderatuta, baina geure bizi tzetan bezalaxe ez dago geldiunerik 
hizkun tzaren aro horietan ere, etengabe aldakorra baita hizkun tza denboran 
barrena, espazioan zehar. 

Hizkun tza airea bezala, ura bezala, etengabeko mugimenduan dago, ba-
tzuetan nabari tzen ez bada ere.

Daniel Jones fonetikari britaniarrak bere Phonetic Readings in English testu 
transkribatuen antologiaren bigarren argitalpenaren hi tzaurrean, 1955ean, 
aitor tzen du transkripzio ba tzuk aldatu egin behar izan dituela, berak isla tzen 
duen ingelesaren (ingeles britaniar estandar zaindu samarraren14) ahoskera 
aldatu egin delako lehen argitalpenetik igarotako berrogei urteetan15. 

Ez du edonork Jones-en sentiberatasun fonetikoa, eta eskerrak, hiztun 
arruntaren egitekoa ez baita hizkun tzaren aldaketak analiza tzea, erabiliz 
aldaketa horiek sor tzea baizik. Horrela, hizkun tza erabiliak eta hizkun tza 
horietako ho tsak aldatu egiten dira etengabe. 

Drift	(aire uhinen oharmena)

Begira diezaiogun orain berriro gure gaurko izenburuaren formari, drift. 
Lehenengo, hi tzak duen bokal bakar horri: ni eta hi eta bil hi tzetan bezala, 
[i]. Bokala en tzuleari aire uhinetan iristen zaio, aire partikulen arteko presio 

14 «(...) educated Southern English –or RP (‘Received Pronunciation’) as it is now often called» 
(Jones 1955: X).
15 1912an argitaratu zen lehen aldiz liburua. Oso interesgarriak dira 1955eko argitalpenaren hi-
tzaurrean Jonesek egiten dituen ahoskera-aldaketa eta aldaera horien aipamenak (hala nola hitz 
elkartuetan gertatu azentu aldaketez) eta horiei buruz ematen dituen erreferen tzia osagarriak.
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gorabeheretan, en tzuleak [i] en tzun baitezake, hiztunaren irribarre mo-
dukoa ikusten ez duenean ere, hiztunaren mihiaren sabairanzko igo tzea 
ikusi ezin badu ere, [i] hori osa tzen duten uhinak ez direlako [a] edo [o] edo 
beste bokalak osa tzen dituztenak: eztarrian sor tzen diren uhin ani tzetatik 
ba tzuk bakarrik aukera tzen ditu ahots bideak (eztarriak, ahoak, ezpainek)16. 
Aukera desberdin horietan da tza bokalen arteko desberdintasuna17. 

Mutatis mutandis, an tzekoak dira gauzak drift hi tza osa tzen duten gaine-
rako ho tsekin. Hasierako eta bukaerako kon tsonanteak ere aire mugimen-
duetan iristen zaizkigu, hasiera hots-uhinetan, [dr]; bukaera, [ft], zarataren 
igur tzi borti tzagoen bidez, maiztasun edo frekuen tzia erregularrik gabeko 
partikula mugimendu nahasietan. 

Aireak darama beti en tzulearen belarrira hiztunak esan duena, airea da 
hiztunaren hi tza en tzulearen belarrira iri tsi bitartean. Airezkoa.

Noski, hiztunak sortutako aire mugimendu horiek… iristen dira edo ez dira 
iristen. Edo, en tzulearen belarrira iri tsi arren, aldatu egiten dira haren adime-
nera heldu orduko, hiztunaren ahoak eta sudurrak eta eztarriak molda tzen 
dutena ez baitu beti bere horretan har tzen en tzulearen oharmenak.

Duela zenbait belaunaldi latina euskarazko belarriekin en tzun zutenei ez 
zi tzaien iristen guri bezala hitz hasierako [r] dardara. Aurretik beste zerbait 
zuela en tzuten zuten, bokal bat, hala zela uste zutelako sortu ziren euskal 
hiztegiko errege, Erroma, errota18; eta ez horren aspaldikoek gaztelaniazko 
[θ] horzkariaren aire zurrunbiloan, [s] en tzuten zuten eta hala zela uste 
zuten, eta hala zela uste zutelako en tzuten zuten horrela (orain ere Iparral-

16 Horregatik esaten du fonetika akustikoak, hizketa-hots ahostunen ebakera sorburu-irazki es-
kema teorikoaren arabera analizatuta, ahoskordetatik gorako barrunbeek irazkiaren egitekoa bete-
tzen dutela. 
17 Adibidez, Zaldibiako bokalen azterketan Pilar txo E txeberriak (1990, 265) ateratako batez bes-
teko neurri akustikoetan aipatu hiru bokalen bi lehen formanteen balioak hurrenez-hurren on-
dokoak dira: [i] 335 Hz-2238 Hz, [a] 661 Hz-1319 Hz, [o] 442 Hz-975 Hz.
18 Latinaren ondorengo erroman tzeetako maileguetan ere gertaten da protesi hori, nahiz ba-
tzuetan ez dagoen garbi erroman tzeak berak (ere) ez ote zuen bokala gehitu (Michelena 
[19772]1985, 156).
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deko hiztun askori gerta tzen zaion bezala) eta esaten zuten plaza [plasa], 
arrazoi [arasoj], zapata [sapata], inguruko gaztelaniaz plaza [plaθa], razón 
[raθon], zapato [θapato] baziren ere. 

Orain ere guk (Hegoaldeko euskaradunok) bokal eta guzti en tzuten di-
tugu ingelesezko [s] gehi kon tsonante hasten diren hi tzak: stop (/estop/), 
Skype (/eskaip/), striptease (/estriptis/) edo lehen aipatutako Sting (/estin(g)/). 
Iparraldeko gehienak badira gauza honezkero, txikitatik ikasi duten fran-
tsesari eskerrak, spleen bezalakoak bere horretan hautemateko (/sp-/), 
gogora tzeko eta, berariaz, ahoska tzeko19.

Norberak ahoska tzen dituenak ere gogoan duenarekin berdindu ohi ditu. 
Esaterako, irudi tzen zaigu berdin-berdinak direla kon tsonante biak baba, 
gogo, duda hi tzetan. Baina ez dira, ia inoiz ez dira berdin. Hiztunaren gogoan 
hasierakoa bezalakoa den bigarren kon tsonantea aldatu egingo da hiztuna-
ren gorpu tzetik atera orduko, baina en tzulea ez da ohartuko, batera hiztun 
eta en tzule den hiztun-en tzule edo en tzule-hiztun hori ez da konturatuko, 
ziurrenik berak ere beste horrenbeste egiten duelako kon tsonante horiek 
bokal artean ahoska tzen dituenean, bokalen lasterrak kon tsonantearen in-
darra airean eramaten dionean20.

Nahigabe, oharkabean egiten dugun hori ohitura bihur tzen zaigu eta, 
bizi tzaren beste alor zenbaitetan bezala, ohitura hausten denean, ohikoe-
na gerta tzen ez denean, nabari tzen da argien. Horregatik, Ruper Ordo-

19 Orain arteko kasu guztiek erakusten dute nola hiztunak en tzuten duena bere lehen hizkun tzan 
berariaz erabil tzen dituen oinarrizko hots (fonema) eta hots-bilkura posibleetara egoki tzeko joera 
duen, beste hizkun tza batetik datorkionean ere. Beherago aipatuko da zer gerta tzen den erabil tzen 
diren bereizkun tzak beste hiztunak egiten ez dituenean. Testu nagusiko paragrafo honetan ho tsak 
// barren artean eman dira, fonemen bidez gauza tzen den oharmenaz ari garelako. [] kako zuzenen 
artean adierazten denak forma ahoskatua jaso tzen du fun tsean. Egia da maiz oharmenaren eta 
ahoskeraren transkripzioak bat letozkeela hemen erabil tzen den transkripzio-maila aski laxoan.
20 Teknikoki adierazita, lehen kon tsonantea herskaria da ([b, d, g]) eta bokal artekoa, berriz, 
jarraitua ([ß, ∂, g]). Ohikoa bada ere «igurzkari» dei tzea azken horiei, ez dirudi egoki izen horrek, 
ikerlari zenbaitek gazteleraren inguruan adierazi bezala, ez baita benetako igur tzirik sor tzen eus-
karaz ere (Joaquín Romeroren taldeko edo bakarkako lanak bereziki gomendagarri dira). Hitz 
hasierako eta bokal arteko /b, d, g/ kon tsonanteen arteko desberdintasun horrek emankortasuna 
galdu du Iparraldeko fran tses-euskara hiztun elebidunengan. 
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rikak, bere kanta tzeko eraren ozentasun eta leun tze bereziengatik kon-
tsonante moten lekuak alda tzen dituenean, en tzuleari irudi tzen zaio 
zerbait gertatu dela21.

Ho tsez, hizketarako erabil tzen ditugun ho tsez ohar tzen baikara, zeharka 
bezala, ez hi tzez bezala, ez gramatikaz bezala… Ho tsak urrutiago daude gure 
jakinaren gaineko ezagu tzatik. Beharbada horregatik gramatikagileek, idaz-
leek, irakasleek, araugileek ere kasu gu txiago egin izan diote ahoskerari… 
hizkun tzaren kanpoko aldea balitz bezala, fruitua janda bota egiten den 
oskola. Baina azalik gabeko fruitua usteldu egiten da, kanpora tzen ez den 
hizkun tza bezala. 

Halaz ere, nahiz horren garran tzi tsu izan, egia da ahoskera gauza berezia 
dela hizkuntz osagaien artean, ezin dela hiztegia bezala edo gramatika beza-
la arautu, ezta ikasi ere. Ahoskera ez da memoria, ez da pen tsamendu hu tsa, 
gramatika edo gauzen izenak bezala. Ahoskera hi tzak eta gramatika gorputz 
bihur tzea da eta, gorpu tza baliatuta, aire mugimendu eta aire mugimendu 
hori, tinpano astindu (berriz gorputz) en tzulearengan.

Kanpokotasun hori isla tzen da alemanez ahoskera Aussprache dei tzean. 
Euskaraz mingatu nahi zuen Broussain-ek, hi tzaren eraketa alde batera 
u tzita hemen, mihiarekin, zuzenean hiztunaren anatomiarekin lo tzen den 
deitura22. Broussainenak baino arrakasta gehixeago izan duten ebaki, trenka-
tu bezalakoek iradoki tzen duten analisiak ere merezi luke orain luzeegi ger-
tatuko li tzatekeen eztabaida. Larramendiren oguzi ere erabili izan da, baten 
batek nahi baino gehiago. Ahoskatu esaten dugu guk, pen tsamenduari, esan 
nahiari, gogoari aho tsa ematea, hizkun tza aho tsaz atera tzea, aho tsaren bi-
dez kanpora tzea, besterengana tzea.

Uhinetan mugi tzen den ho tsa da aho tsa; areago, uhinen uhina da esaldi 
bakoi tza, gerta tzen den unean, eta uhina da hizkun tzaren historia etenga-

21 Silaba ekineko (onset) txistukarien ahostun tzea edo hitz hasierako herskari ahostunen jarraitu-
tzea dira Ruper Ordorikaren kantuan azal tzen diren bilakabide fonologiko berezi eta nabarmene-
netakoak.
22 Hi tzaren formaren oinarri tzat miin+ka+tu morfema katea aldarrika tzen du Broussainek 
(Charri tton 1986: 338).
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beko drift horretan, denboran eta espazioan zehar, hizketa alda tzen denean 
leku batetik bestera, bailara batetik bestera, belaunaldi batetik bestera, hiz-
tun batetik bestera, hiztunaren aho-sudurretatik en tzulearen belarrira eta 
belarritik oharmenera23. 

Daniel Jones ez den hiztun arruntak aldaketa nabarmenenak bakarrik 
hauteman ohi ditu bere horretan: fun tsean norberak egiten duen bereizkun-
tza besteak egiten ez duenean ohar tzen gara desberdintasunaz. Esate bate-
rako, «s» eta «z» bereizten dituen ekialdeko hiztun batek nahastea haute-
mango du bizkaitar edo gipuzkoar kostaldeko askorengan, edo ollua eta oyua 
bereizten dituztenek jakingo dute bestek nahasten dituela. Bereizkun tza 
egiten duenak desberdintasun horiek memorian ditu eta egiten ez duenak, 
ez24. 

Hizkun tza airea eta memoria dela esan dut lehen eta ahoskera ez dela 
memoria, baina behar du, gerta tzeko, memoria. Hi tzen memoria bezala, 
gramatika arauena bezala, gure hizkun tzaren –edo hizkun tzen– ho tsen me-
moria dugu. 

En tzuten duguna gorde tzen dugu memorian txikitatik, umetan en tzuten 
ditugun lehen hi tzetatik, lehen esaldietatik. En tzuten duguna gogora tzen 
dugu, baina gogoan gorde duguna bakarrik en tzuten dugu linguistikoki, hori 
bakarrik kudea dezakegu berariaz, nahita, hori bakarrik da gure hots-ba-
liabide hitz egiteko, hiztun egitekoa bete tzeko25. Bakoi tzari bere hizkun tzak 
–bere hizkun tzek– memorizarazi diona bakarrik gogora tzen dugu, hautema-
ten dugu, en tzun-uste dugu. Hizkun tzaz jabetu den helduak txikitan gogo-
ratu, gogoan gorde zuen hori, en tzungo du, egin ahal izango du nahita, bai 

23 Hiztuna bera izan daitekeen en tzule horren oharmenera.
24 Ez dituenak nekez programatuko ditu ho tsa ekoizteko mugimendu anatomikoak buruan ez 
duen moldaketa baten arabera. Honek helduen irakaskun tzan ahoskerak behar lituzkeen irakasbi-
deen berezitasuna azpimarra tzen du.
25 Erabateko desberdintasuna dago hemen hizkun tzaz jabe tzen ari den haurraren eta hizkun tza 
bereganatu duen helduaren artean. Testu nagusian esandakoa bigarren horri dagokio. Umearen 
hautemateko gaitasun zabala noiz eta nola bihur tzen den hizkun tza ikasiak hesitutako helduon 
oharrmen fonemiko her tsia eztabaidagai zail bezain oparoa da ikerlarien artean (fonologia teo-
rikoaren ikuspuntutik egindako hausnarketa interesgarri baterako, ikus Donegan 1995).
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txikitan ikasi zuen hizkun tza edo ikasi zituen hizkun tzak erabil tzean, bai 
beranduago bereganatu nahi lituzkeenak ikastean: berak gogoan duena.

XIX. mendearen azkenean Jan Baudouin de Courtenay hizkun tzalari 
poloniarrak Errusian alemanez esan zuen fonema dela hiztunaren hots-
ideia (Lautidee), hots-irudika tzea (Lautvorstellung), bere hots-asmoa 
(Lautabsicht)26. Euskaraz hots-gogo terminoak hiruko alemanaren alderdi 
fun tsezkoenak bilduko lituzkeela uste dut, baina, hortik aurrera, hiztegi-
gileek esan beharko dute.

Drift	(norabidea: aldian-aldiko aldagarritasuna eta denboran 
zeharrekoa)

Aipatutako kontu horietan da tza ahoskeraren misterioaren atal bat: bes-
teren ahotik en tzun uste duguna gorde tzen dugu buruan. Bestalde, buruan, 
gogoan dugun hori da guk egin nahi izaten duguna, gure asmoa, gure gogoa. 
Haatik, gure gogotik aire uhinetara gauzak aski alda daitezke eta areago, 
gero, en tzulearen burura. Aldaketa horretan ez dira beti arazo soilik fone-
tikoak tarteko. 

Zuen baimenarekin, nire ustez hori sala tzen duen anekdota bat konta-
tuko dizuet. Izan ere, asko dira gisa honetako gertakariak, baina kontatuko 
dudan honek nire adinekoak ingelesarekin zaletu gintuzten garai eta giroe-
tara garama tza eta horregatik gertatu zait bereziki apropos gaurko hi tzaldi 
honetarako.

Ez da asko El País egunkarian Joseba Elolak kontatu zuela eta beharbada 
irakurriko zenuten zuetako ba tzuek ere edo lehendik jakingo zenuten27. Kon-
tua da Bob Dylan-ek, 1964ko abuztuan lehen aldiz The Beatles taldearekin 
bildu zenean, haien begikotasuna erakarri nahian edo, esan omen ziela asko 

26 Agian ez da erabat zuzena Errusian esan zuela idaztea. Kontuan izan behar da Baudouin de 
Courtenayk bere 1895eko Versuch einer Theorie Phonetischer Alternationen. Ein Capitel aus der 
Psychophonetik liburuan azaldu zituela termino horiek eta 1893az geroztik bost urte igaro zituela 
Polonian kontratatuta berriro Errusira i tzularazi zuten arte (ikus Stankiewicz 1972: 10).
27 Philip Norman-ek ida tzitako John Lennon-en biografiatik jaso omen zuen Elolak (2009).
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gustatu zi tzaiola beren kanta bat, I want to hold your hand (‘eskutik heldu nahi 
dizut’), batez ere errepika tzen zen lelo hura, I get high zioena,‘zopa tzen naiz, 
zopa tzen naiz’ alegia28. Haatik, eran tzun omen zioten, ez zen hori Beatles-ek 
kanta tzen zutena, baizik askoz gauza txin txoagoa, I can’t hide, alegia ‘ezin dut 
izkutatu’. Kazetariak ahoskera britaniarraren eta Dylan-en oharmen amerika-
rraren artean koka tzen zuen arazoa. Lagunduko zuen, nola ez, kantuaren 
doinuan, esaldi biek har tzen duten an tza handiagoak ere. Ziurrenik hori da 
neurri batean, baina esango nuke alderdi semantikoek ere sartu zutela esku 
gaizkiulertuan, Dylan en tzuleak gogoan zuenak, ulertu nahi izan zuenak.

Horrelako uste okerrak hizkun tza beraren barruan jazo tzen badira, zere-
sanik ez, bat baino gehiago dituenean en tzuleak bere esku, belarrira iristen 
zaizkion uhinak buruan hizkun tza bihur tzeko, esanahiz janzteko. Duela ia 
hogeita hamar urte egindako grabazio batean Astigarragan, gure gizartean 

28 Ulermena errazte aldera, gehitu behar dut gehien bat «koloka tzen, jar tzen naiz» edo «flipa tzen 
dut» bezalakoak en tzun ohi direla, edo niri behin tzat ezagunago gerta tzen zaizkidala hiztegiko 
zopatu ikasia baino.
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oso arruntak diren code-mixing edo kode-nahastearen29 gertaldi batean, jaso 
genuen. Euskaraz zihoan hitz-aspertuaren une batean hiztun donostiarrak 
«de eso nada» esan zuen gaztelaniaz, eta Astigarragakoak, kode aldaketaz 
ohartu ere egin gabe, lasai asko, besteak esandakoa errepikatu ustez, esan 
zuen «esan dana», beste hiztunak erabilitako ia doinu berberean.

Emandako bi adibide hauek ez dira anekdota xumeak baizik, ez direnak 
ahoskera-oharmen desegoki tzeen bidez garden eta erraz analiza tzen. Balio 
dute ordea ikusteko gauzak nola gerta tzen diren. Dylan bere aldaketaz ohar-
tarazi egin zuten besteek. Gure Astigarragako laguna ez zen ohartu eta segi 
egin zuen30. Askoz gehiago eta mota askotakoak izango dira oharkabean 
gauza tzen diren aldaketak edo aldaketetarako abiapuntuak, iturburuak. 
Horietako ba tzuek, zerbaitegatik, bat egingo dute hizkun tzaren barne mu-
gimenduaren norabidearekin, drift-arekin, eta agian noizbait sendotu egingo 
dira. Orduan hizkun tzaren ezaugarri berri bihurtuko dira.

Drift	(ahoskeraz gainerakoak eta, berriz, ho tsa)

Hizkun tzaren etengabeko aldaketa hori, mugimendua, ur lasterrarena 
bezalakoa, airearena bezalakoa, hizkun tzaren ezinegon hori berori da, bes-
talde, hizkun tzaren irmotasunik handiena. Hiloztearen arriskutik beti ihesi 
ibili ahal izateko barne-indarra ematen dio aldakortasun horrek, komunika-
zio behar eta baldin tzetara egoki tzeko balioa, azken batean, beraz, erabilga-
rritasuna. 

Haatik, bere aldetik, hizkun tza bizi tzeko ezinbesteko indarra den al-
dakortasun hori erabileraz elika tzen da, hizkun tza behin eta berriz hizketa 
eginaz: hi tzak hots egiteak bazka tzen du, pen tsatutakoa aire bihur tzeak.

29 Berezi behar lirateke code-mixing vs. code-switching (alegia, kode-nahaste vs. kode-alda tze). He-
men lehenengoaz ari naiz). Bereizkun tza terminologiko hori egiten dutenen arabera, hainbatik 
hainbatean, mixing edo nahastea arrunta da bi hizkun tzetan trebe diren hiztunengan, switching edo 
alda tzea, berriz, hizkun tza batean behin tzat pobreago direnen baliabide izan ohi da.
30 Hain zuzen ere, «esan dana» hi tzak bere hurrengo hizketa-jardunaren abiapuntu gisa erabili 
zituen, zitekeen eten-saioari jaramonik egin gabe.
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Eta… hor, berriz, hor ere berriz… beste aldaketa askoren (agian gehie-
nen) fun tsean apika31, ho tsen aldatu beharra. Ez gara gauza ahoaren mugi-
menduak, beste edozein mugimendu errepika tzeko, erabat eta guztiz 
errepika tzeko, ezintasun hori ho tsa hautematearen leialtasun ez-osoarekin 
korapilatua datorkigu gainera. Gizakiaren sor tzezko gaitasuna, errepikape-
narena, erabatekoa ezin izatearen murriztapen horrek mugatua, gizaki oro 
noizbait sor tzaile, nahigabe bada ere berri tzaile bihur dezake.

Ahalmenaren eta ezinaren arteko paradoxa hizkun tzaren aldaketa guz-
tien azpian da tza, bai ahoskeraren esparruan eta bai gainerakoetan ere, eta, 
Sapir dixit, hizkun tzalarion ezjakintasunagatik i txura mistikoa har tzen du32:

(…) are we not imputing to this history a certain mystical quality? 
Are we not giving language a power to change of its own accord over 
and above the involuntary tendency of individuals to vary the 
norm?And if this drift of language is not merely the familiar set of 
individual variations seen in vertical perspective, that is historically, 
instead of horizontally, that is in daily experience, what is it? Lan-
guage exists only in so far as it is actually used –spoken and heard, 
wri tten and read. What significant changes take place in it must ex-
ist, to begin with, as individual variations.

(Sapir 1921: 154-155)

31 Ikus ideia horren aldeko tipologia holistikoaren proposamenak (Donegan/Stampe 1983, 2004; 
Donegan 1993), neurri batean, nahiz ez hemen isla tzen den ikuspuntu kausalenetik, Joseba Laka-
rrak euskararen berreraiketan erabiliak (ikus Lakarra 2009). Ez dago urruti Sapirren (1921: 174) 
oihar tzuna: «A drift that begins as a slight phonetic readjustment or unse ttlement may in the 
course of millennia bring about the most profound structural changes. The mere fact, for instan-
ce, that there is a growing tendency to throw the stress automatically on the first syllable of a word 
may eventually change the fundamental type of the language, reducing its final syllable to zero 
and driving it to the use of more and more analytical or symbolic (…) methods».
32 Ondoko aipua agian estetikoki luzeegi gerta badaiteke ere, uste dut merezi duela hona ekar tzea 
Sapirrek dioena dioen bezalaxe. Izan ere, dei egingo nioke irakurleari aurreko eta ondoko lerroak 
ere irakur di tzan (Sapir 1921: 174-175, euskarazkoan). Kontuz ibili behar du euskarazko i tzulpena 
irakur tzen duenak. Nahitaez zuzendu behar da 174. orrialdean azkenetik gora hirugarren lerroan 
«Horiek beroriek ez dira zorizko fenomenoak (…)». Jatorrizkoak dio (op. cit. 154): «They them-
selves are random phenomena, like the waves of the sea (…)». Letra lodiak desberdintasuna 
nabarmen tzeko erabili ditut.
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Hizkun tza hizketa egitean bere kasa alda tzen da, hiztunoi baimenik es-
katu gabe33, baina guk, hiztunok alda tzen dugu, gauzei izenak jar tzeko be-
harragatik, gure memoriaren mugengatik, en tzuten duguna ulertu egiten 
dugula sinesteagatik, mundua puskaka, esaldika antola tzearen zailtasunak 
behin eta berriz gainditu, konpondu nahi izate horregatik, eta, ahoskerari 
dagokionez, gure en tzumen mugengatik, gure gihar alferren lana arin tzeko 
grinagatik. Horrek guztiorrek berrikun tzak dakar tza etengabe. Berrikun tzak 
jazo tzen dira hizkun tzaren maila bakoi tzaren barreneko gatazkan eta mailen 
arteko etengabeko norgehiagokan34, hizkera eta garaien arabera, noiz era-
gile bat, noiz beste bat lehenesten delarik.

Guztia, gainera, gizakiok ho tsak atera tzeko eta barnera tzeko, ibil tzeko, 
dan tza tzeko eta kanta tzeko bezala ezinbesteko dugun antolaketa errit-
mikoaren tiraniak, giza mugimendu orok duen betebehar horrek menpera-
tuta, betebehar horri aurre egiteko hizketak ematen dizkigun azentu, doinu, 
lastertasun, silabaka tze eta abarrek liluratuta, zorabiatuta, eramanda35. Ri-
chard Wagner-ek ez zuen arrazoirik esan bazuen musika hasten dela hi tzen 
boterea amai tzen denean36. Bada hi tzik gabeko musika, baina erabat ezi-
nezkoa da musikarik gabeko hizketa37.

33 Garran tzizko gogoeta da gure lanetarako ain tzat har tzea beti hizkuntz gaietan adituei ere ez 
digula baimenik eska tzen, ez behin tzat beste inori baino lehenago.
34 Esaterako, fonologian ahoskera errazten duten aldaketen artean eta en tzumena berma tzen 
dutenen artean; fonologiaren eta morfologiaren artean, hots azentugabeak ahul tzeko joerak 
marka gramatikalak adieraztearen kontra joka tzen duenean; morfologia eta sintaxiaren artean, 
komunztadura marken sistema abera tsak kalte egin diezaiokeelako perpaus-unitatearen epe labu-
rragoko prozesa tze kognitiboari.
35 Modu teknikoago batean adierazirik, esan nahi da hi tzak osa tzen dituzten kon tsonante-bokal 
kateak doinu eta erritmo egituran sar tzen direla, denboran zehar gauza tzen direla fisikoki hots 
direnean hi tzak, horrek ho tsen arteko eraginak molda tzen dituelarik gertutasun eta lastertasun 
eragileak medio, besteak beste. Luze eta lekuz kanpo bali tzateke ere areago gara tzea, ez nuke ai-
patu gabe u tzi nahi hi tzen barne izaeran bertan ere bokal eta kon tsonanteez gainera egon daitezke-
ela osagai prosodikoak (fun tsean, azentua, gramatikak edo hiztegiak baldin tzatua denean).
36 Esaldia Wagnerrena ote den ez da gauza segurua, nahiz askok berari egozten dioten. Eskerrik 
asko Carmen Rodríguez-Suso lankide ohiari esaldiaren inguruko argibideengatik.
37 Ikustea besterik ez dago mezu elektronikoetan ahozkotik gertu dauden esamoldeak doinurik 
gabe erabil tzeak usu sor tzen dituen ondorioak.
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Beste	aingeru	bat

Eta Akademian horrekin guztiarekin aritu behar dugu, ba tzuen ustez hori 
kudeatu behar dugu, nahiz pen tsa litekeen Hiponako Agustinek aurkitu 
omen zuen aingerua bezala ari garela i tsasoa zulo txiki batean sartu nahian. 
Ez baita nolanahikoa hizkun tza bideratu nahi izatea. Zeregin horren zailta-
suna, gainera, ez da tza soilik gaiaren neurrian.

Hurch lankide eta adiskideak, Euskal Herriaren Adiskideen Elkarte-
rako38 sarrera hi tzaldian ekarri zizkigun Georg Bossong-en hi tzak ongi datoz 
orain, esku artean duguna, hizkun tzaren ezaugarri tze hau, osa tzeko: 

El error principal en que caen los simplificadores consiste, según 
Schuchardt, en que consideran la lengua como un objeto uniforme 
y bien delimitado, o sea, como una cosa. Hay que tener siempre en 
cuenta que cada lengua es un objeto multidimensional e infinita-
mente variable en sí mismo, o mejor dicho, que no es un objeto del 
todo sino una actividad colectiva.

(Bossong 1984: 176, apud Hurch 2009: 21)

Ondoren gogorarazi zigun Hurch-ek Humboldt-ek egiten zuen bereizkun tza 
ergonen eta energeiaren artean, «y, más exactamente, la paralela concepción de 
energeia y actividad humana» (Hurch 2009: 22). Luze joko luke eta ez da orain 
horretarako unea. Ezta ere, haatik, gauzen konplexutasuna ahaztekoa.

Hizkun tzaren barruan, ahoskeraren gaia ez da inondik ere errazena, erra-
zik bada; nik ere hartuko nuke aztergai sinpleagoa bagenu. David Stampe 
fonologialariak dio (Stampe 1979: 17), hizkun tzaren jainkoa balitz, edozein 
sistema asma tzea bere esku balu izaki hilkorrok hots zailak gure hizketa 
ahalbide mugatuetara egoki tzeko, errefusatu egingo lukeela ziurrenik dugu-
na bezalako sistema, zailtasun bakoi tzari eran tzun atomistiko berezia ema-
ten diona. Horren ordez sistema bateratu globala antola tzen saiatuko li-
tzatekeela. Haatik naturak ez omen ditu gauzak hala moldatu. Haurren eta 

38 Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País/Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea 
Erreferen tzien zerrendan adieraziko den bezala, sarrera ekitaldia Donostian izan zen, 2005eko 
maia tzaren 27an.
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helduen hizkun tzek sala tzen dute ahoskerak ordezka tze pila baten emai tza 
direla, eta ordezka tze horiek, banan-banan natural badirudite ere, denak 
batera elkarren kontrako ondorio makurrak dituztela39.

Baina halakoa da, ez dugu besterik eta zaindu egin behar dugu, inoiz 
ahaztu gabe hizkun tzak ez duela bere barrena baino zain tzaile hoberik, bere 
barrena, bere fun tsa, drift.

Drift hori bazka tzeko, bestalde, ez dago erabilera bera baino elikadura 
aproposagorik.

Hizkun tzaren barrena ondo elikatuta badago, behar bezala ikasi eta aski 
erabil tzen den hizkun tzaren ahoskerak ez du ezer gal tzen beste hizkun tza 
batekin edo gehiagorekin bizi tzeagatik. Hiztunak baliabideak irabazten ditu. 

Garaje esaten ikasi duelako, azken kon tsonantea ahoska tzean, [x] ho tsa 
bereganatu duenak ez du ezer galdu, zerbait berria ikasi du, ez bazuen lehen-
dik bere euskaraz jakin [xakin] edo jan [xan] esaten. Beste kontu bat da, 
hiztun horrek, Euskal tzaindiaren arau eta gomendioei jarraiki gogoratu be-
har lukeela egoera formal, profesional, dotore, forma bereziki zain tzen den 
horietan (gaurkoa bezalako hauetan) yakin, yarraitu40 esatea egokiago suer-
ta daitekeela41. Arreta horrekin, hizkun tzak, euskarak irabazten du, malgu-
tasuna irabazten du, batasuna irabaz lezake.

39 Jatorrizko aipua hi tzez hitz: «If one were the god of language, free to create any sort of system 
for mortals to adapt difficult sounds to their limited speech capacities, one would surely reject a 
system involving such atomistic responses to specific difficulties as these individual processes re-
present, and instead a ttempt to devise a unified, global system. However, nature has not managed 
to furnish such a system. The pronunciations of children and of adult languages reveal themselves 
to be the result of numbers of substitutions which, however natural they may seem individually, 
have collective results which are perversely cross-purposeful».
40 Yakin eta yarraitu transkripzio fonetikoaren beharrik gabe ho tsa zein den uler tzea errazteko 
ida tzi dira horrela. Nazioarteko Alfabeto Fonetikoaren arabera [ɟ] li tzateke erabili beharreko 
ikurra ([ʝ] aldaera ere izan dezakeena euskaraz, 1. oinoharrean esan bezala). Paragrafo horretan 
bertan gorago erabilitako [x] ikurra hots belarrari dagokio, adibide garbi bat jar tzearren, gaztela-
niazko jamón hi tzean edo euskaraz ere erabil tzen dugun jope esapidean lehen hots dena.
41 Euskal tzaindiaren 87. arauaren izenak berak, Euskara Batuaren Ahoskera Zaindua, adierazten 
du ahoskera erabilera maila jakin ba tzuetarako bakarrik arau tzen dela (ikus Euskal tzaindia 1998, 
485-490).
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Berdin gerta tzen zaio garbure mailegua fran tsesetik bereganatu eta ü42 
ho tsaz aberastu duenari bere ahoskera-baliabideen zorroa; hori, ez bazuen 
lehendik ere esaten egün, edo üzten, (h)artü, en tzüten. Seigarren bokal hori 
duenak hobeto ahoskatu ahal izango ditu alemanezko Tübingen edo fran-
tsesezko tu.

Ez da beraz (eta berez) kezkagarri Iparraldeko hiztunek egungo mailegue-
tan hots hori erabil tzea. Arazoa li tzateke, euskal hitz jatorrak ere horretara 
makurtuko balituzte.

Hartara, erabil tzeaz gainera behar bezala ikasi behar da. Lehen egiteko 
horretan guztiok garen hiztuna da lehen bul tzagile, protagonista. Behar beza-
la ikaste horretan, ordea, badu Euskal tzaindiak zer esan, izan lezake bederen. 
Euskara behar adina erabili nahi bada, erabilera maila guztietara egoki tzeak 
berebiziko garran tzia du, ez horrenbeste euskarari beste hizkun tza ba tzuekin 
bizi tzea egokitu zaiolako, beste hizkun tza askoz hedatu eta garatuagoekin, 
aspaldi estandartutako hizkun tzekin bizi delako baizik: gaztelaniarekin, fran-
tsesarekin eta orain, pixkanaka handiagotuz doan neurrian, ingelesarekin. 
Hor behar du gure zain tza eta guztion arreta. Hizkun tza indar tsu normalduak 
baino ahalegin, arreta eta kontu handiagoa behar du euskarak. 

Guk behin tzat, hiztunon konfian tza jaso izanaren zori ona izan dugunok, 
neurri horretan berorretan zor diegu eran tzuna. Ni, euskal tzainek horreta-
rako deitua izanaren ohoreari ahal bezain ondo eran tzuten saiatuko naiz: 
euskararen aireak haize eta urak olatu bihur di tzaketen zurrunbilo guneak 
bilatuz, aztertuz ur lasterren bideak, drift horren nondik norakoak, fonema 
eta doinuen esparruan.

Ez da erraza gure lana, euskal tzainona alegia. Oso uler tzekoa ere ez da 
hizkun tzaren askatasuna maite duen hizkun tzalariaren tzat, uhinak zaindu 
baino olatuak harrapa tzea, txanpa egitea, a tseginago duen baten tzat. Hor 
gaude halere. Hemen nago halere. Ahal bezainbat egingo dut eska tzen zai-
dana. Zaila da, badakigu. Jakin beharko genuke behin tzat. Ez da inoren tzat 
erraz, ez zain tzaileen tzat, ez erabil tzaileeen tzat. Baina, guztion lasaitasune-

42 Nazioarteko Alfabeto Fonetikoan [y]. Ez da nahasi behar  [ɟ] edo [ʝ] hotsak ortografikoki 
adierazteko erabili berri dudan «y» letrarekin.
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rako gogoan izan behar dugu hizkun tza indar tsua dela, hizkun tzarik txikie-
na ere aski indar tsua dela. Anima du. Berezkoa. Drift. Hiztunak behar du 
bidea, euskararen egoeran (ataka honetan) dagoen hizkun tzaren hiztunak. 
Hizkun tzak ez. Hizkun tzak hiztunak behar ditu eta, hiztunek, argi pixka bat 
eta pa txada handia, urak bere bidea egin dezan.
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