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Abstract 
In this article we will be dealing with the accentual system and its phonological rules in the variety of Basque spoken in Igorre. Igorre 
is located in the Arratia valley and the local variety of Basque has always been classified as western Biscayan, the variety spoken in 
Arratia more precisely. Accentuation in the Basque from Igorre does not follow a pitch-accent pattern, but a stress-accent one and, 
even if there is a general rule, in many cases the rule is not followed. That is why the accentual system in Igorre Basque falls into a 
special category of western accentuation. 

Laburpena 
Artikulu honetan Igorreko azentu moldea eta beronen arau fonologikoez jardungo dugu. Igorre Bizkaiko Arratia eskualdean kokatuta 
dago eta bere hizkera bizkaieraren mendebaldeko azpieuskalkian, Arratiako barietatean zehazki, sailkatua izan da beti. Azentu sistema 
hau ez tonala da, indar azentua da topatzen duguna Igorren eta azentua arau orokor baten bidez ezartzen bada ere, asko dira arau 
orokorra betetzen ez duten kasuak. Honegatik guztiagatik, mendebaldeko zenbait sistema bereziren artean sailkatuko dugu Igorreko 
azentua. 

Keywords: dialectology, accent, Arratia, Igorre  

Gako hitzak: dialektologia, azentua, Arratia, Igorre. 

 

1. Sarrera 
Artikulu honen helburua Arratiako Igorreko 

hizkeraren azentuaren deskribapena eta arau 
fonologikoak ematea da. Honetaz gain, euskarak 
dauzkan azentu moten artean sailkatu egin dugu eta 
sailkapen hauetan erreferentziatzat hartzen den 
Zeberioko hizkerarekin antzekotasunak eta 
ezberdintasunak aztertu dira. 

Lan honetarako hiztun helduen grabazioaz osatutako 
corpusa erabili da, bat-bateko berbetak zein inkestak 
erabiliz.  

Azterketa akustikorako Praat deritzon programa 
informatikoa erabili da. 

Aurrekariak 
Orain arte Igorreko azentuaren gainean aipamen 

batzuk bakarrik idatzi dira: Gaminde (1995a eta b eta 
1998) eta Gaminde/Hualde (1995). 

Ikuspegi zabalago batekin Arratiako azentuari buruz 
lan hauetan ez eze Etxebarria (1991), Gaminde (1993) 
eta Hualde (1989, 1990, 1992, 1994 eta 1997)an ere 
aurki dezakegu informazioa. 

Lan hauek ikusita, beharrezkoa iruditu zaigu 
Igorreko azentuaren deskribapen sakonago bat egitea. 

Azentuaren ezaugarriak: aurrekariak 
Gure azterketan azentua sailkatzerako orduan 

Hualde (1997) hartu dugu oinarri gisa. Honetan euskal 

azentua lau talde nagusitan banatu zuen: Ekialdekoa, 
Erdialdekoa, Mendebaldeko zenbait sistema berezi eta 
Bizkaiko kostaldeko doinu sistemak. 

Mendebaldeko zenbait sistema bereziren artean 
‘Zeberio eta Arratia’ deituriko azpiatal bat aipatzen du 
Hualdek (167 orr.). 

Sailkapen hau ikusita, eta azterketa egin aurretik, 
logikaz suposatu behar dugu Igorreko azentua 
Mendebaldeko sistema berezi horien barruan, Zeberio 
eta Arratian, kokatu beharko litzatekeela. Horrela egiten 
du espresuki Gamindek (1998) Igorre herria aipatuz.   

Sistema honetaz Hualdek (1994) esaten du batetik 
ez dela tonala eta bestetik hitz mugatu (flexiodun) 
guztiak azentudunak direla, flexiozko morfemek 
azentuaren muga markatzen dutela eta azentua ez dela 
inoiz mugatzailetik eskuinera pasatzen. 

Gamindek eta Hualdek (1995) jadanik Etxebarriak 
(1991) eta Hualdek (1992) Zeberiorako adierazi zutena 
baieztatzen dute: azentua bereizgarria dela. 

Hualdek (1997) eta Gamindek (1998), aurretik 
Etxebarriak (1991) eta Hualdek (1992) adierazi zuten 
legez, sostengatzen dute sistema berezi honen azentuera 
arrunta azaltzeko, bereizi behar direla silaba bakarreko 
eta biko hitz-erroak hiru silaba edo gehiago dituzten 
hitz-erroez. Azken hauetan singular eta mugagabean 
azentua erroaren azken silaban txertatzen den bitartean, 
silaba bat eta bikoetan artikulu edo bokal epentetikoan 
txertatzen da. Pluralean silaba bat ezkerrerago 
txertatzen da. 
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2. Talde prosodikoaren azken silabaren 
estrametrikalitatea 

Igorren talde prosodikoaren azken silaba 
estrametrikoa da. Hitz ez markatuetan, hala nola gixona 
edo astoa, hitzaren azentua azkenaurreko silaban 
kokatzen da hitza talde prosodikoaren bukaeran 
dagoenean, baina azken silaban bestela: 

 

   a.   gixóna                        astóa                           
        gixoná da                  astoá da                   
        gixoná dator              astoá dator 
        gixoná doa                 astoá doa 

Gixónak edo astóak pluraletan, azentu paroxitonoa 
da ingurune guztietan: 

   b.  gixónak                       astóak               
        gixónatires                 astóatires             
        gixónatatos                astóatatos    
        gixónatoas                astóatoas 

 

Gixónak bezalako adibideek azentua azkenaurreko 
silaban duten bitartean, gixona bezalakoak hitz 
oxitonoak dira funtsean, nahiz eta talde prosodiko baten 
bukaeran azentua silaba bat atzeratuta agertu. Arau 
batez, azentua azken silabatik azkenaurrekora mugitzen 
da talde prosodikoaren bukaeran. Fenomeno hau talde 
prosodikoaren azken silabaren estrametrikalitatea 
bezala interpreta dezakegu. 

Azken silabak daraman azentua beti atzeratzen da 
hitza unitate prosodikoaren amaieran dagoenean. 

etzerá noa 
etzéra 
  
astoá da 
astóa 

3. Azentuaren deskribapena izen eta 
adjektiboetan 

3.1. Oinarri markatugabeen azentuera 
Hurrengo paradigmek silababakarreko, silaba 

biko, hiru silabako eta lau silabako oinarri 
markatugabeen azentuera erakusten dute1: 
 

 
 
 
 
                                                   
1Eskerrak eman nahi dizkiet Gotzon Aurrekoetxeari, Gorka 
Elordietari, Iñaki Gaminderi eta Txipi Ormaetxeari artikulu 
hau egiteko euren laguntza ezinbestekoa izan delako. 
1 Adibide hauek guztiak talde prosodikoaren amaieran ez 
daudenean jasoak dira. Ikus 2. puntua. 
 

/lur/ 
 
  sg  pl  mgg 
lurré  lúrrek  lúr                                         
lurrék  lúrrek  lurrék 
lurréri  lúrreri  lurréri 
lurréna  lúrrena  lurréna 
lurrénari lúrrenari lurrénari   
 
/asto/             
 
sg   pl   mgg 
astoá  astóak   astó       
astoák  astóak  astók        
astoári   astóari   astóri                                                                                                      
astoána   astóana   astóna  
astoágas astóakas  astógas  
astoágana astóakana astógana      
 
/gixon/ 
sg  pl        mgg 
gixoná  gixónak   gixón 
gixonák  gixónak   gixonák 
gixonári   gixónari  gixonári 
gixonána gixónana  gixonána 
gixonágas  gixónakas gixonágas  
gixonágana gixónakana  gixonágana 
gixonáganaño   gixónakanaño gixonáganaño 
 
/abade/ 
sg  pl   mgg 
abadéa  abádeak  abadé      
abadéak  abádeak  abadék 
abadéari abádeari abadéri 
abadéagas abádeakas abadégas  
abadéagana abádeakana abadégana 
abadéaganaño abádeakanaño abadéganaño 
 
 

 

1. Irudia: Adb: abadéa yoan da 
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2. Irudia: Adb: abádeatxoan dires 

/alargun / 
Sg    pl     mgg 
Alargúne   alárgunek    alargún 
Alargúnek   alárgunek    alargúnek 
Alargúneri   alárguneri    alargúneri 
Alargúnena   alárgunena    alargúnena 
Alargúnegas   alárgunekas    alargúnegas 
Alargúnegana   alárgunekana    alargúnegana 
Alargúneganaño   alárgunekanaño    alargúneganaño 

 
/bersolari/ 
Sg      pl        mgg 
Bersolaríe     bersoláriek       bersolarí  
Bersolaríek     bersoláriek       bersolarík 
Bersolaríeri     bersolárieri       bersolaríri 
Bersolaríena     bersoláriena       bersolarína 
Bersolaríegas     bersoláriekas       bersolaríges 
Bersolaríegana     bersoláriekana       bersolaríegana 
Bersolaríeganaño   bersoláriekanaño   bersolaríeganaño 

 

Erro markatugabe hauek ikusita, berehala 
konturatzen gara hiru silabako erro singular eta 
mugagabeetan azentua hitz-erroaren azken silaban 
ezartzen dela: (1]) eta pluralean silaba bat ezkerrerago. 

Silaba bat eta biko erro markatugabe singular eta 
mugagabeetan, ordea, azentua silaba bat eskumarago 
ezartzen da, hau da, azentu-unitatearen barruan daude 
artikulua edota bokal epentetikoa. Singularrean 
artikuluaren gainean eta mugagabean bokal 
epentetikoaren gainean.  

Talde prosodikoaren amaieran: 
 
a.silababakarrekoa  b. hiru silabako sg 
lúrre    au de abadéa  
lurré da    au abadéa da  
 
silaba bikoa   hiru silabako pl 
au de gixóna   ónetires abádeak 
au gixoná da   ónek abádeatires 
 
hiru silabako mugagabea 
iru abáde  
iru abadé dires  
 

Beraz, silaba bikoak baino luzeagoak diren oinarri 
markatugabeen singularrean eta pluralean azentua ez da 
azken silaban kokatzen, hau da artikuluan, talde 
prosodikoaren azken silaba estrametrikala delako. 

3.2. Azentu arauak 
Sarreran aipatu dugunez Igorreko azentua ez da 

finkoa; hau erregela orokor batzuen bidez asignatzen 
da.  

3.2.1. Oinarri markatugabeen singularra eta 
mugagabea 

Oinarri markatugabeen singularrean eta mugagabean 
azentua azken silaban txertatzen da: 1], gutxieneko 
silaba kopurua duenean: 

Oinarri silaba bikoa baino luzeagoa denean azentu-
unitatea hitz-erroa da: 

sg   mgg 
alabéa    iru alabá dires 
abadéa   abadé bi 
bersolaríe   lau bersolarí dires 
alabéari 
abadéagana 
bersolaríegas 

 

Oinarri silababakarra edo silaba bikoa bada azentu-
unitatearen barnean sartzen dira singularraren artikulua 
eta mugagabearen bokal epentetikoa: 

sg   mgg 
gixonári   bost gixonári 
lagunéna   iru lagunéna 
lurré da   edosein lurrék 
neskeá da 
astoári 
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3.2.2. Oinarri markatugabeen plurala  

Oinarri markatugabeen pluralean azentua 
singularrean baino silaba bat ezkerrerago txertatzen da 
pluralaren morfema aurreazentuatzailea delako. 

 
Sg.     Pl. 
o ó...  ----------> ó o... 
lurréri    lúrreri  
lurré da    lúrretires 
lurréna    lúrrena 
   
o o ó...  ----------> o ó o... 
gixonári    gixónari 
gixoná da   gixónatires 
gixonágas    gixónakas 
                                                       
o o ó...  ----------> o ó o... 
alargúne   alárgunek 
alargúneri   alárguneri 
alargúnegas   alárgunekas 
 
 
o o o ó... ---------->  o o ó o... 
bersolaríe   bersoláriek 
bersolaríek   bersoláriek 
bersolaríeri   bersolárieri   

 

3.2.3. ‘-a’z amaitutako berbak 

‘-a’z amaitzen diren hitzen pluralean ez da arau 
orokorra betetzen. Hitz hauen pluralean azentua 
ezkerretara silaba bat mugitu barik silaba bi mugitzen 
da.2  
a. sg  pl           b. sg         pl 
    o o ó...   ----->  o ó o... o o ó   ----->  ó o o... 
    abadéa             abádeak alabéa           álabak 
    abadéak           abádeak  alabéak         álabak  
 

   Adibidez:  
 

/errota/ 
sg                 pl                          mgg  
errotéa  érrotak   errotá 
errotéak  érrotak   erroták 
errotéari érroteari  errotári 
errotéagas érrotakas  errotágas 
 

 

                                                   
2 Adibide guztiak talde prosodikoaren amaieran ez doazenean 
hartuta daude. 

/alaba/ 
sg  pl             mgg 
alabéa  álabak                 alabá 
alabéak  álabak                  alabák 
alabéari  álabari                 alabári 
alabéagas álabakas              alabágas 
alabéagana álabakana            alabágana 
alabéaganaño álabakanaño alabáganaño 

 

 

3. Irudia: Adb: alabéa yoan da  

 

4. Irudia: Adb: álabatxoan dires 

/makera3/ 
sg  pl  mgg 
makeréa  mákerak  makerá 
makeréak mákerak  makerák  
makeréar mákerari makerári 
makeréagas mákerakas makerágas 
 
/partikera/ 
Sg  pl  mgg 
partikeréa partíkerak partikerá 
partikeréak partíkerak partikerák 
partikeréari partíkereari partikerári 
partikeréagas partíkerakas partikerágas 

 

                                                   
3 Makera = txerrama, urdama. 



 
  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2009 20 

Adibide gehiago:, árrabak, lándarak, érrekak, 
txírrinkek, txábolak, ótzarak, íxerak, ítillek, burdíkadak 
(sg. burdikadéa)... 

Maileguetan: tóstadak, gálletak, pátatak, ténesak 
(gazt. ‘tenazas’), béntanak, mórsillek, érrudak, kártolak, 
kútxillek... 

Erdal maileguek singularrean mantentzen dute erdal 
azentuazioa: tostádea, gallétea, patátea, errúdea... 
Beraz, markatuak dira bai pluralean, bai singularrean. 

 mórsillek, kútxillek, txírrinkek, ítillek... hitzek 
erakusten dute azentu araua lehenago gauzatzen dela ‘a 
> e /i,u___’ araua baino, bestela *morsíllek, * 
kutxíllek... izango genituzke. 

 Azentu txertaketa ezohiko honetan datza: 
pluralean ‘-a’z amaitutako berbetan a + a > -ea 
disimilazioa barik a +a > -a dago. Hau da, ‘-a’z 
amaitzen diren berbek pluralean ohi den baino silaba 
bat gutxiago daukate. 

a. mgg.  sg. 
alaba alaba + a > alabea 
erreka erreka + a > errekea 
bentana bentana + a > bentanea 
arraba arraba + a > arrabea 

 
b. alaba alaba + ak > alabak  *alabeak 

erreka erreka + ak > errekak *errekeak 
bentana bentana + ak > bentanak *bentaneak 
arraba arraba + ak > arrabak *arrabeak 

 
Beraz, azentu arau orokorra betetzen da, hau 

da, azentua pluralean silaba bat ezkerrerago 
txertatzea, baina  ‘a + ak > ak’ arau 
morfonologikoa lehenago gauzatzen denez silaba 
kopurua murriztuz, silaba bat barik bi ezkerrerago 
txertatzen da. Arauen hurrenkerengatik gertatzen 
da. 

3.2.4. Beste deklinabide kasuak 

Arestian aipatu dugunez, azentua silababakarra edo 
silaba biko oinarri markatugabeen singularrean 
artikuluaren gainean txertatzen da orokorrean.  

Hurrengo kasuek, ostera, ez dute erakusten 
singularreko markarik. Zelan jokatzen du orduan 
azentuak, non txertatzen da? 

3.2.4.1. Adlatiboa4  

Adlatiboak mugatzaile singularraren moduan 
jokatzen du azentua txertatzerako orduan. 

                                                   
4 Adlatiboaren gainean eratzen diren beste kasuek, hurbiltze 
adlatiboa, norantza-k, muga adlatiboa, noraino-k, eta adlatibo 
destinatiboa, norako-k, berdin jokatzen dute. 

a. sg   pl  mg 
lurrerá (doa)  lúrretara lurrétara 
aterá (doa)  atéatara  atétara 
etzerá (doa)  etzéatara etzétan 
erriré (doa)  erríetara erríten 
itzesóra  itzésoatara itzesótan 
sagarréra  sagárretara sagarrétan 

 

Adibideetan ikusten denez, mugatu pluralean 
azentuak eutsi egiten dio ohiko kokapenari, eta gauza 
bera esan dezakegu hiru silabako edo luzeagoko oinarri 
markatugabeen kasuan, azentua ez delako txertatzen 
artikuluaren gainean. 

Ezberdintasun hau galdu egiten da talde 
prosodikoaren amaieran:  

                              lurrerá doa ----------> lurréra 
                              aterá doa    ----------> atéra 

3.2.4.2. Ablatiboa 

Ablatiboa, adlatiboa ez bezala, markatua da, 
aurreazentuatzailea da, azentua silaba bat ezkerrerago 
txertatzen da. 

a. sg         pl             mg 
lurréti(k)(dator)    lúrretati(k)            lurretáti(k) 
atéti(k)(dator)       atéatati(k)            atéti(k) 
etzéti(k)        etzéatati(k)            etzetáti(k) 
erríti(k)        erríetati(k)            erritéti(k) 
itzesóti(k)        itzésoatati(k)            itzesótati(k) 
sagarréti(k)        sagárretati(k)          sagarrétati(k) 

 

3.2.4.3. Inesiboa 

Inesibo kasuan, singularrari dagokionez, azentuak 
ez du beti jokabide bera betetzen. 

Batzuetan gainerako kasuetako mugatu 
singularraren moduan jokatzen du azentua txertatzerako 
orduan: etzeán da. 

Duda barik hau ez da gehien agertzen zaigun azentu 
moldea. Igorren gehienetan azentua atzizkiaren aurreko 
silaban txertatzen da, hau da, inesibo kasua adlatiboa 
bezala markatua da gehienetan.  

Mugagabean ere honelako bikoiztasuna agertzen 
zaigu: ainbet etzetán eta ainbet etzétan, bigarrena izanik 
gehien erabiltzen den azentu moldea. 

a.  sg   pl  mg 
lurréan (dao)  lúrretan  lurrétan 
etzéan (dao)  etzéatan  etzétan 
erríen  erríetan  erríten 
itzesóan  itzésoatan itzesótan 
sagarréan  sagárretan sagarrétan 
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-a-z amaitutako berbetan singularrean azentua 
eskuinaldean kokatzen da, pluralean ezkerraldean eta 
mugagabean hitz-erroaren azkeneko silaban. 

a.  sg  pl  mg 
errotán érrotatan errotátan 
tabernán tábernatan tabernátan 
plasán plásatan  plasátan  
ormán órmatan  ormátan  
serrán sérratan  serrátan 

 
-a-z amaitutako berba markatuek era bitara jokatzen 

dute: batzuek absolutiboan aurkezten duten azentuari 
eusten diote inesiboko kasu guztietan eta beste batzuk 
lehenengo silaban azentuatzen dira mugatu singularrean 
zein pluralean eta mugagabean silaba bat 
eskuinalderago (ikus 3.2.3.). 

a. 
Absolutibo sg. Inesibosg     Inesibo pl Inesibo mg 
déndea     déndan        déndatan       déndatan 
dénporea              dénporan    dénporatan   dénporatan 

 
b. 
Absolutibo sg. Inesibo sg    Inesibo pl Inesibo mg 
bentánea béntanan     béntanatan bentánatan 
domékea dómekan      dómekatan domékatan 

 
Hala eta guztiz ere, markatuak izan daitezkeen berba 

batzuek, eskólea adibidez, era guztietako jokabideak 
aurkezten dituzte hiztunaren arabera. Batzuetan 
analogiaz ez-markatuen antzera jokatzen du: eskolán. 
Eta beste batzuetan berba markatuek izan ditzaketen 
azentuatzeko modu biak erakuts ditzakete:  

a) Absolutiboan daukan azentua mantenduz: 
eskólan  

b) Azentua lehenengo silaban ezarriz:  éskolan. 

3.2.4.4. Leku genitiboa 

Leku genitibo atzizkiak inesibo atzizkiaren moduan 
jokatzen du, hau da, gehienetan atzizki 
aurreazentuatzailearen moduan, baina batzuetan 
bereganatu egiten du azentua. 

Erabilera arrunta: plasákoa, erríkoa, Dimékoa, 
etzékoa, itzesókoa, burúkoa, uríkoa, emékoa... 

Erabilera ezohikoa: 

pentzu emoten yako edo kalabasea solokóa 

Or euki gindun, txabolea eon san, labéa albokóak 
eta bien artean 

Da gero urteuresan errueda bikóak, errueda bikóak 
oin be emen daos adornu te diferente 

gure ama da orkóa 

 

a. sg  pl  mg 
lurréko lúrretako lurretáko 
etzéko etzéatako etzetáko 
erríko erríetako erritéko 
itzesóko itzésoatako itzesótako 
sagarréko sagárretako sagarrétako 

3.2.5. Atzizki eta oinarri markatuak 

Nahiz eta Igorreko azentua bereizgarria izan, badira 
azentuera berezi bat erakusten duten oinarri eta 
atzizkiak. 

Hitz batzuek azentua oinarriaren silaba berean 
daramate paradigman zehar, singularrean, pluralean eta 
mugagabean. 

Adb: afárie, áitite5, akíllue6, aldérdie, ámama7, 
armósue, arrákala, arrástie, aspírea8, átzea, baskárie9, 
basérri, básue, bedrátzi10, belárrie, béstea, égie, 
egúskie, érderea, eskútillea11, éurre, éuskerea, gánea, 
galdárea, girigíllea12, gónea, górue, igítie, intxúrre, 
iñúrrie, ipískie13, itárgie14, ixíkoa, kánpo, karábie15, 
kollárea, kórtea, landárea, lapíkoa léku, léngusue, 
léngusiñe, libúrue, madárie, maskíllue16, mallúbie17, 
mállue, óllarra, olláskoa, págoa, sútea, táloa, titérea, 
txábilea18, txubelásoa19, txúxoa20, urkúllue, usédio...  

Sg.  Pl.  Mg. 
lékue  lékuek  léku 
lékuek  lékuek  lékuk 
lékueri  lékueri  lékuri 
lékure  lékuetara lékutara  

 
básue  básuek  básu 
básuek  básuek  básuk 
básueri  básueri  básuri 
básure  básuetara básutara  

 
olláskoa  olláskoak ollásko 
olláskoak olláskoak olláskok   
olláskoari olláskoari olláskori 
 
 
                                                   
5 aitíte ere bai. 
6 bat. akuilu. 
7 amáma ere bai. 
8 aspira = azpira, oramahi. 
9 báskarie ere bai. 
10 bederátzi ere bai. 
11 bat. eskutaila. 
12 girigillea = golde mota bat. 
13 ipiski = ipizki, ipitz, mandar. 
14 idérgie ere bai. 
15 bat. karobi. 
16 maskillu = maskelu, pertz, lapiko. 
17 bat. mailuki. 
18 txabila = txirrika. Haria bihurritu eta biltzeko erabiltzen den 
tresna. 
19 txubelaso = ugaraixo, igel. 
20 txuxo = txuzo, txorimalo. 
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belárrie  belárriek belárri 
belárriek belárriek belárrik 
belárrieri belárrieri belárriri  
belárrire belárrietara belárritara 
 

Erdal mailegu berriek, oro har, jatorrizko erdal 
azentua mantentzen dute: ártea, kótxea, békea, 
telebisiñóa, istitútoa, unibersidádea, grabasiñóa, 
entrebístea, kaséta, mikrófonoa, teléfonoa, ordenadóra, 
gránjea... 

Atzizki batzuk, hala nola /-garren/, /-tar/, /-
en/(superlatiboa), /-txu/, /-txi/, /-xe/,  /-txe/, /-ago/ eta /-
egi/ ere markatuak dira eta azentua aurreko silaban 
ezartzen dute paradigmako forma guztietan, hots, 
atzizki aurreazentuatzaileak dira. 

Adibidez: 

/-garren/: bígarrena, irúgarrena, saspígarrena, 
sortzígarrena... 

/-tar/: Dimóstarra, errítarra, Bilbótarra...  
/-en/: ónena, txárrena, báltzena, gorríena, sárrena... 
/-txu/: umétxue, mutíltxue, astótxue, txarrítxue, 

txikítxu... 
/-txi/: neskátxie, alabátxie 
/-xe/: onéxek, onéxeri, orráxe, onáxe, aráxe... 
/-txe/: eméntxe 
/-ago/: andíagoa, txikíagoa, suríagoa, garbíagoa... 
/-egi/: andíegi, txikíegi, gorríegi, suríegi...  

 
/-dun/ atzizkia ere markatua da, baina honek, 

aurrekoek ez bezala, azentua bereganatu egiten du: 
bixerdúne, euskaldúne, erdaldúne... 

Beraz, oinarri markatuak ez eze, atzizki markatuak 
ere badaude, baina non txertatzen da azentua oinarri eta 
atzizki markatua berba berean ditugunean? 

Azentua oinarri markatuak duen berbera izango da. 
Kasu honetan, atzizkiek ez dute azentua ezartzen. 

a.  bedrátzigarren 
       basérritar 
        kánpostar 
  igórrestar 
  tálotxu 
  básutxu 
  bástuagoa  
  fuérteagoa 
  bástuegie 

3.2.8. Oinarri silaba biko berbak oinarri silaba biko 
baino luzeagoko berben azentu moldearekin 

Nahiz eta gutxi izan, oinarri silaba biko berba 
batzuek oinarri silaba biko baino luzeagoko berbek 
erakusten duten azentu moldea darabilte; hau da, 
azentua artikuluaren gainean ezarri barik oinarriaren 
azken bokalaren gainean txertatzen da: 

 

Sg. Pl. Mgg. 
seméa sémeak semé 
seméak sémeak semék 
seméari sémeari seméri 
seméan sémean semén 
seméagas sémeakas semégas 
seméagaiti(k) sémeakaiti(k) semégaiti(k) 
seméantzat/-tzako sémeentzat/-tzako seméntzat/-tzako 
seméan ganean sémeen ganean semén ganean 
seméagas sémeakas semégas 
seméagandi(k) sémeakandi(k) semégandi(k) 
seméagana sémeakana semégana 
seméaganantza sémeakanantza seméganantza 
seméaganaño sémeakanaño seméganaño 

 

Seme berbak jokatzen duen bezala ume eta andra 
dauzkagu. 

3.3. Hitz azentudunak eta azentugabeak 
Igorren hitz guztiek ez dute azentua hartzen.  

Hitz markatugabeez osatutako talde prosodikoaren 
azken hitzak baino ez du azentua jasotzen. 

Azentua ezartzeko araua talde prosodikoaren mailan 
gauzatzen da hitz markatugabeetan. 

a. gixon andié da 
mutil gasteári 
gure etzeá da 
alaba lodíe da 

 

Hitz markatuekin osatutako talde prosodikoek 
ez dute berdin jokatzen, hauetan hitz markatuak 
beti jasotzen duelako azentua. Beraz, hitz hauek 
azentu lexikoa dute, hitz mailan ezartzen da 
azentua. 

b. belárri andíe 
léngusu gastéa 
léku ederrá da 
góna bellegíe 
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5. Irudia: Adb: mai gánean ipinikotzut 

4. Azentuaren deskribapena aditzean 

4.1. Aditz partizipioak 
Igorreko partizipioen azentu patroiak aurkeztuko 

ditugu21: 

 
a. Bokalez amaitutako aditz partizipioak 

yó  yóten  yóko 
erré  errétan  erréko 

 
b. -n-z amaitutako aditz partizipioak  

yán  yáten  yángo 
 yagón  yagóten  yagóngo 
 emón  emóten  emóngo 
 entzún  entzúten  entzúngo 
 

c. -i-z amaitutako aditz partizipioak 
así  ásten  asíko 

 yosí  yósten  yosíko 
 ikusí  ikústen  ikúsiko 
 ibilí  ibílten  ibíliko 
 ipiní  ipínten  ipíniko 
 

d. -tu-z amaitutako aditz partizipioak 
artú  artzéan  artúko 

 kendú  kentzéan  kendúko 
 sartú  sartzéan  sartúko 
 apurtú  apúrtan22 apúrtuko 
 garbitú  garbítan23 garbítuko 
 begitú  begítuten24 begítuko 
 
 
                                                   
21 Partizipio hauek guztiak talde prosodikoaren amaieran ez 
doazenean jasota daude. 
   Adb: ikusí deu, ikústen deu, ikúsiko deu. 
22 apúrtuten ere bai. 
23 garbítuten ere bai. 
24 begítan ere bai. 

e. Aditz partizipio markatuak 
bóta  bótaten  bótako 

 yáusi  yáusten  yáusiko 
 

f. -ra- artizkidun aditz partizipioak  
eróan25  eróaten  eróango 
erákutzi  erákusten erákutziko 
erábili  erábilten erábiliko 

 
g. Mailegatutako aditz partizipioak 

ákordeu ákordetan ákordeuko 
 prégunteu préguntetan prégunteuko 
 éskapeu éskapetan éskapeuko 

4.2. Oinarri eta atzizki markatuak 
Partizipio burutu gehienak markatugabeak dira; hala 

eta guztiz ere, partizipio markatuak ere badira (e. eta f. 
puntuetan), hala nola bóta, yáusi, báskaldu, erábili edo 
eróan. 

Aspektu burutugabea /-tzean/ atzizkia (d. puntuan) 
markatua da, bereganatzen du azentua (/-dun/en antzera 
(ikus. 3.2.5.)).  

/-tzean/ atzizkia hartzen dutenak /-tu/ edo /-du/z 
amaitzen diren silaba biko aditz partizipioak dira, nahiz 
eta inoiz analogiaren bidez /-ten/ atzizkia ere hartzen 
duten. 

a. artzéan  b. artúten 
sartzéan   sartúten 
kentzéan   kendúten 
 

Aginik estotzie kendúten 

Bustena lenao es san kendúten emen  

Asto emeak iten badeu biorragas sartúten, 
murriñoa  

Esan euen bera alan sartúten estoala ainbeste 
lagunegas kuartuen 

Danak or sartúten gintzesan 

Eureri be maña artúten yakie 

Dena den, /-tzean/en aldeko partizipio analogikoak 
ere topa daitezke noizean behin, esate baterako, 
aitzéan, pentzéan... 

Estot pentzéan. Dimen se festa eingo deurie ba? 

bai, pentzéan dot semean bat an dekola 

Beraz, analogiak partizipio mota guztietan agertzen 
dira. 

 

                                                   
25 erún eta erán ere bai. 
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Aditz partizipioetan aurki dezakegun /-ra-/ artizkia 
(f. puntuan) ere markatua da, artizki honek ere, /-tzean/ 
atzizkiaren moduan, bereganatzen du azentua: erábili / 
erábilten / erábiliko, irákatzi / irákasten / irákatziko, 
erákutzi / erákusten / erákutziko... 

Bestalde, aspektu burutugabeak  /-ten/ eta  /-ko/ 
atzizki aurreazentuatzaileak dira, aurreko silaban 
ezartzen dute azentua, b. puntuko adibideetan agertzen 
den moduan. 

Partizipio burutugabeetan,  /-tu -ten/ eta /-tu -ko/ 
konbinaketak ditugunean, /-tu/-k ere atzizki 
aurreazentuatzaile gisa jokatzen du aditz-erroa silaba 
bikoa denean: apúrtuten, begítuten, apúrtuko, 
konpónduko...      

Aditz-erroa silababakarrekoa denean, azentua 
gehienetan /-tu/ atzizkiaren gainean ezartzen da, d. 
kasuan ikus daitekeenez.    

a. apúrtuten apúrtuko b. artúten26 artúko 
garbítuten garbítuko sartúten27 sartúko 
konpónduten konpónduko aitúten aitúko 
                               

Baina batzuetan aurreazentuatzailea ere izaten da eta 
honako bikote hauek topa ditzakegu: áituten / aitúten, 
kénduko / kendúko...  

Gauza bera esan dezakegu /-i/ atzizkia daukagunean. 
/-i –ko/ konbinaketa daukagunean, /-i/-k ere atzizki 
aurreazentuatzaile moduan jokatzen du.28 

a. ibíliko 
ikúsiko 
ipíniko 

 

Lehen aipatu dugun legez, arau honek salbuespenak 
dauzka aditz-erroa silababakarrekoa denean; kasu 
hauetan azentua /-i/ atzizkiaren gainean ere ezar 
daiteke.  

a. bisíko 
itxíko 

 

Mailegu berriei buruz esan dezakegu azentua 
lehenengo silabaraino atzeratzeko joera dagoela (g. 
puntua), baina azentua mailegatu berri diren aditz 
partizipioetan edonon ager daiteke, hau da, ákordeu, 
akórdeu zein akordéu hiru aditz partizipio motak 
erabiltzen dira. Berdin ákordetan, akórdetan, 
akordétan, eta abar. Baina esan bezala ohikoena da 
azentua lehen silaban ezartzea. 

                                                   
26 artzéan da arruntagoa. 
27 sartzéan da arruntagoa. 
28 Dena den ikusíko bezalako formak ere aurki ditzakegu, 
baina ez dira ohikoenak. 
 

5. Azentu bereizgarria sintaxian 

5.1. /ba-/ aurrizkia baiezko eta baldintza 
perpausetan 

Azentua ere bereizgarria suertatzen da /ba-/ 
aurrizkia duten baiezko eta baldintza perpausak 
bereizteko. 

Baldintza perpausetan azentua /ba-/ atzizkiaren 
gainean txertatzen da, baiezko perpausetan, berriz, 
silaba bat aurreratzen da. 

 

a. Baldintza          b. Baiezkoa 
Bánoa    Banóa 
Bánator   Banátor 
Bánabil   Banábil 
Bánao    Banáo 

5.2. Agintezkoak vs osagarrizkoak 
Atzizki berdineko aditz forma hauek ere azentuaz 

bereizten dira Igorreko euskaran. 

a. Agintezko konpletiba 
Dátorrela arin!  
Ba, dáoela etzea 

 
b. Konpletiba 

Ointxe datorréla esan doste 
Soloan daoéla diño 

5.3. Mendekoak vs ez-mendekoak 
Aditz laguntzailea ezberdin azentuatzen da mendeko 

eta ez-mendeko esaldiak ezberdintzeko. 

a. Mendekoak 
Kotxea ekarri euen gu yoan gaitesán 
Pastela ekarri euen gutxan daigún   
 

b. Ez mendekoak 
Yóan gaitesan sútera                                      
Éin daigun entrebistea                                 

5.4. Iraganeko mendekoak vs ez-mendekoak 
Aditz laguntzailea ezberdin azentuatzen da 

iraganeko mendekoak eta ez mendekoak ezberdintzeko. 

a. Mendekoak 
Nik ein neuén modure egin éuen 
Erderas eiten eurién les erderas ein bear 
 

b. Ez mendekoak 
Gusture páseu neuen ume denporea            
Arek gitxiao kóbraten eurien                         
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6. Igorrekoa azentua vs Zeberioko azentua 
L. L. Bonaparteren sailkapenetik gaur arte Igorreko 

eta Zeberioko euskarak arratiera delako euskalkian batu 
izan direnez, egokia iruditu zaigu hizkera bi hauen 
azentuerak konparatzea. 

Zeberiokoa hartu dut Arratian gaur egun sakonki 
aztertuta dagoen hizkera bakarra delako.29 

Datuak aztertu ondoren, ondorioa litzateke Igorreko 
eta Zeberioko azentuerak berdinak direla kasu 
guztietan, zenbait toponimotan, -‘a’z amaitutako 
berbetan eta aditz partizipioetan izan ezik: 

 
a. Toponimia 

Igorre   Zeberio 
Sarásola   Sarasóla 
Árgiñao   Argíñao 
 

Ezberdintasun hau azaltzeko toponimia osoa batu 
beharko genuke eta konparaketa egin, baina hau ez da 
lan honen helburua. 

 
b. -a-z amaitutako berbak  

Igorre   Zeberio 
béntanak  bentának 
érrekak   errékak 
álabak   alábak 
pátatak   patátak 
sápatak   sapátak 
 

3.2.3. puntuan aipatu dugun legez, Igorren ‘-a’z 
amaitutako berbetan pluralean azentua silaba bi 
ezkerralderago txertatzen da; Zeberion, aldiz, beste 
berbetan legez, silaba bat ezkerralderago txertatzen da. 

 
c. Aditz partizipioak 

Igorre   Zeberio 
apúrtuko  apurtúko 
konpónduko  konpondúko 
garbítuko  garbitúko 
ikúsiko   ikusíko 
ibíliko   ibilík 
  

/-tu -ko/ morfema konbinaketa dugunean, Igorren /-
tu/ atzizkia aurreazentuatzailea den bitartean 
(silababakarreko aditz erroekin salbuespenak aurki 
ditzakegu), Zeberion azentua /-tu/ atzizkiaren gainean 
txertatzen da. 

/-i –ko/ morfema konbinaketa dugunean Igorren /-i/ 
atzizkia aurreazentuatzailea da, Zeberion aldiz ez. 

                                                   
29 Lan honetarako batez ere J. M. Etxebarria (1991), Gaminde 
(1995a), Gaminde (1998), Hualde (1992), Hualde (1997) eta 
nik neuk jasotako datuak erabili ditut. 

7. Ondorioak 
Behin azterketa egin ondoren, hurrengoa baiezta 

dezakegu: 
Igorreko azentua ez-tonala da.  

a) Hizkera honetan azentua bereizgarria da. 

b) Hitz mugatu guztiak azentudunak dira, 
flexiozko morfemek azentuaren muga 
markatzen dute eta azentua ez da inoiz 
mugatzailetik eskuinera pasatzen. 

c) Igorreko kasuan azentua ez da finkoa; silaben 
kokapena eta norabidea kontatzeko kontuan 
hartzen dituzten erregela orokorren bitartez 
asignatzen da azentua. 

d) Azentuaren kokagunea azaltzeko bereizi behar 
dira silaba bat eta biko hitz-erroak hiru silaba 
edo gehiago dituzten hitz-erroez. Hiru 
silabakoetan singular eta mugagabean azentua 
hitz-erroaren azken silaban txertatzen da: 1]. 
Silaba bat eta biko hitz-erroetan ere 1] da, 
azentu-unitate barruan sartzen badugu 
artikulua edo bokal epentetikoa.  

e) Pluralean azentua silaba bat ezkerrerago 
txertatzen da. 

f) Baina hizkera honetan, beste hizkera batzuetan 
ez bezala, ezin dugu formula bakar batekin 
deskribatu, azentubidea askoz konplexuagoa da 
eta arau bat baino gehiago behar da bere 
osotasunean azaltzeko. 

Hauek dira izenetako arauak: 

1) Azentua singularrean eta mugagabean 1] 
da 

2) Pluralean azentua silaba bat ezkerrerago 
txertatzen da 

3) ‘-a’z amaitutako berbetan azentua silaba 
bi ezkerrerago kokatzen da pluralean 

4) Ablatibo, inesibo eta leku genitibo 
kasuetan deklinabide atzizkiak 
aurreazentuatzaileak dira 

5) Badaude zenbait atzizki eta oinarri 
markatuak: -garren, -(s)tar, -en, -txu, -txi, 
-xe, -txe, -ago, -egi eta -dun 

Aditzetako arauak: 

1) Azentua aditz partizipioetan 1] da 

2) Badaude zenbait oinarri, atzizki eta 
artizki markatuak: -tzean, -ra-, -tuten, -
tuko eta -iko 

Beraz, ondorio nagusi gisa hauxe esan behar dugu: 
Hualdek (1997) egin, eta Gamindek (1998) onartu zuen 
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sailkapenean Igorreko azentua bat datorrela 
Mendebaldeko zenbait sistema bereziren artean Arratia 
eta Zeberio atalean emandako datu eta ezaugarriekin. 
Halaber, esan behar dugu Igorreko azentua eta sistema 
berezi honetakoa den Zeberioko azentua, Etxebarriak 
(1991) eta Hualdek (1992) sakonki aztertua izan dena, 
ezberdintasun batzuk gorabehera ia berdinak direla. 
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