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Abstract 
This work is intended to be a humble step to the front in the sociolinguistics of the Basque Country. Language variation related to 
social factors is a widely studied subject worldwide. Some of the changes suffered by languages are due to outside factors. Amongst 
the multiple variables that cause those changes, it is prestige we shall be looking at. 
The aim of this article is to show the importance and the presence of this variable in sociolinguistic variation and in the works of a 
number of linguists. For that purpose, the research work of some foreign linguists in the field of sociolinguistics has inevitably been 
taken as a reference. 
The methodology used will be to show the qualitative value of the concept of prestige in the works of the researchers due to study. By 
qualitative value we mean how the concept is understood, which level it appears at, or what it is linked to. In other words, we shall see 
whether the subject is thoroughly treated by experts in sociolinguistic variation and the way in which it is treated. Besides, we shall 
underline the points of agreement and disagreement amongst researchers insofar as such links and comparisons can be made. We shall 
thus shed light on some trends of thought. 

Laburpena 
Lan honek, Euskal Herriko soziolinguistikan aurrerapauso apal bat izan nahi du. Faktore sozialen araberako hizkuntza aldaketa aski gai 
jorratua da munduan zehar. Hizkuntzek jasaten dituzten aldaketa hauetatik batzuk kanpotik eragindakoak izaten dira. Aldaketa hauek 
eragiten dituzten aldagai anitzen artean, prestigioa da hemen aztertuko duguna. 
Ikerketa honek, bariaziozko soziolinguistikan eta zenbait hizkuntzalariren lanetan aldagai honen  garrantzia eta presentzia erakustea du 
helburu. Honetarako, ezinbestean kanpoko hizkuntzalarien eta soziolinguistika munduan erreferentziak diren zenbait ikertzaileren 
zenbait lan baliatu dut.  
Aipatutako helbururako erabiliko dudan metodologia, aztertzen diren ikertzaileen lanetan prestigioa kontzeptuak hartzen duen balio 
kualitatiboa erakustea izango da. Balio kualitatiboa esatean, zera eman nahi dut aditzera; kontzeptua nola ulertzen den, zein mailatan 
agertzen den edo zerekin lotzen den. Hau da, Bariaziozko soziolinguistikan adituen lanetan, ea gai honi bete-betean oratzen zaion eta 
nola erabiltzen duten ikusiko dut. Honetaz gain, ikertzaileen arteko loturak eta konparazioak egin daitezkeen neurrian, hauen arteko bat 
etortzeak edo desadostasunak azpimarratzen saiatuko naiz. Honela, joera batzuk argi baitaitezke. 
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1 Eskerrak bihotz-bihotzez G. Aurrekoetxeari, lan hau propostu eta egitean emandako laguntza eta zuzentzeko izandako eroapenagatik. 

0. Sarrera 
Lan honek, Euskal Herriko soziolinguistikan 

aurrerapauso apal bat izan nahi du. Faktore sozialen 
araberako hizkuntza aldaketa aski gai jorratua da 
munduan zehar. Hizkuntzek jasaten dituzten aldaketa 
hauetatik batzuk kanpotik eragindakoak izaten dira. 
Aldaketa hauek eragiten dituzten aldagai anitzen artean, 
prestigioa da hemen aztertuko duguna. 

Ikerketa honek, bariaziozko soziolinguistikan eta 
zenbait hizkuntzalariren lanetan aldagai honen  
garrantzia eta presentzia erakustea du helburu. 

Honetarako, ezinbestean kanpoko hizkuntzalarien 
eta soziolinguistika munduan erreferentziak diren 
zenbait ikertzaileren zenbait lan baliatu dut. 

Aipatutako helbururako erabiliko dudan 
metodologia, aztertzen diren ikertzaileen lanetan 
prestigioa kontzeptuak hartzen duen balio kualitatiboa 
erakustea izango da. Balio kualitatiboa esatean, zera 
eman nahi dut aditzera; kontzeptua nola ulertzen den, 

zein mailatan agertzen den edo zerekin lotzen den. Hau 
da, Bariaziozko soziolinguistikan adituen lanetan, ea gai 
honi bete-betean oratzen zaion eta nola erabiltzen duten 
ikusiko dut. 

Honetaz gain, ikertzaileen arteko loturak eta 
konparazioak egin daitezkeen neurrian, hauen arteko bat 
etortzeak edo desadostasunak azpimarratzen saiatuko 
naiz. Honela, joera batzuk argi baitaitezke.  

1. Soziolinguistikaz hitz bi 
Hizkuntza etengabe aldatuz doa bere baitan, kanpo 

zein barneko eraginez. Esan dezagun, aldaketa 
hizkuntzan eta hiztunongan ere badagoela. Garai bateko 
hizkuntzaren homogeneotasunaren aldeko postulatuek 
eta hizkuntzaren estatikotasunaren aldeko usteek ez 
dute lekurik ikerketa honetan. Hizkuntz aldagarritasuna, 
munduko hizkuntza natural guztiek duten berezko 
propietate bat da, horrela onartzen baita.  

Hizkuntz aldagarritasun hau, hizkuntzei bizia eta 
arnasa ematen dien ezaugarri garrantzitsuenetako bat 
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izanik, hizkuntzalari askoren lan esparrua da. 
Soziolinguistika da jakintza arlo horietako bat. 

Soziolinguistikak hiru korronte nagusi ezagutzen 
ditu, oso a grosso modo azalduta, hauek lirateke: 
soziolinguistika etnografikoa (komunitate linguistiko 
baten baitako bariazioaz arduratzen dena), hizkuntzaren 
soziologia (hiztunen, hiztun taldeen eta hizkuntzaren 
arteko harremana, ikuspuntu soziologiko batetik 
ikertzen duena) eta Bariaziozko soziolinguistika 
(hizkuntzaren beraren aldagarritasuna aztertzen duena, 
hizkuntzalaritzaren ikuspuntutik, hizkuntza testuinguru 
sozial baten barruan kokaturik, jakina).  

Espiritu, jakin-nahi eta ikerbide honen baitan ulertu 
behar da jarraian aurkezten den lan hau. Hizkuntza 
gaitasun naturaltzat dugun bezala, hizkuntza aldaketa 
ere, hiztunok gure baitan dugun gaitasun bat da eta 
naturala da. Hiztunok, gaitasun honetaz baliatzen gara 
(batzuetan kontzienteki eta beste batzuetan 
inkontzienteki), eta askotan faktore eta motibazio 
sozialak dira hauek eragiten dituztenak; adibidez, 
hemen ikusiko dugun bezala, prestigioa.  

Humberto López Moralesek ere bat egiten du 
Laboven  baieztapen honekin eta testuinguru sozialaren 
garrantzia azpimarratzen du, aldagairik gabeko 
hizkuntzalaritza hutsetik bereizten duelako. Izan ere, 
azken honek, hiztunetatik at dagoen sistema gisa 
ikertzen ditu hizkuntzak.  

Hizkuntzalari honen arabera, hiztunon parte hartzea 
aintzat hartzen ez den ikerketa batean, hots, hizkuntza 
bera kanpotik begiratzen bada aurrez itxuratutako 
sistema bat bezala, normalean, aldaera linguistiko jakin 
baten deskribapena besterik ez da egingo. Aldaera hau, 
estandarra edo prestigio gehien duena izan ohi da, 
prestigio erreal edo ustezkoa duenarena alegia.  

Hemen jada, lan honen ardatza den faktore 
sozialaren presentzia ikus dezakegu, ikertzaile hau 
soziolinguistika zer den definitzen ari denean. 

Mota honetako ikerketek ez dituzte errealitate 
linguistikoak behar bezala islatzen, baizik eta oso 
baldintzatuak diren sistema idealak. Ondorioz, 
eskaintzen dituen emaitzak oso mugatuak direla esaten 
du. Hizkuntzak eta hizkuntza aldaerak, hiztun 
komunitateetan gertatzen dira eta hiztun komunitateak 
oso homogeneoak edo anitzak izan daitezke. Eragin edo 
kontaktu desberdin asko gerta daitezke. Esaldi batean 
adierazten du ideia hau: errealitate linguistikoa, sistema 
baten deskribapenak islatzen duena baino konplexuagoa 
da.   

2. Prestigioaren estatusa bariaziozko 
soziolinguistikako ikerketetan 

Hizkuntzaz kanpoko aldagai edo faktore sozial 
honek, ikerketa soziolinguistikoetan nolako papera bete 
duen ikusteko, hizkuntzalaritzaren alor honetan adituak 
diren ikertzaile hauen lanak baliatu ditut: William 
Labov, Peter Trudgill, Lesley Milroy, Francisco 

Moreno Fernández, María José Serrano Montesinos eta 
Humberto López Morales. 

Hizkuntza aldaketaren mekanismoen inguruko 
ikerketetan, aldagai sozial ugari landu izan dira, hala 
nola okupazioa edo ogibidea, adina, generoa, 
testuinguruak eragindako estilo edo erregistroa, sare 
sozialak, bizimodua, maila soziokulturala eta abar. 
Hauez gain, azken urteotan garrantzi handia hartzen ari 
dira, hiztuna bera gizartearen barruko kide aktibo bezala 
eta gizartean harremanak dituen “tresna” elkarreragile 
bezala ikusten dituen joerak; batez ere.  

Aldagai honi dagokionez, modu anitzetan erabili 
izan da soziolinguistikan egin diren ikerketetan. 
Batzuetan aipamen huts gisa agertzen da, beste 
batzuetan zerbait erabakitzeko indarra daukala ikusten 
da, eta beste batzuetan mintzagai bezala hartzen dela ere 
ikus daiteke. Hala ere, ikertzaile askok gizartean ikusten 
dituzten joera desberdinak azaltzeko erabiltzen duten 
arren, ez da azalpen horietarako “tresna” izatetik 
urruntzen gehienetan. Esan beharra dago ordea, 
hizkuntzalari batzuek aldagai hau sakonago ikertzeko 
beharra ere ikusi eta adierazi dutela.  

Esan bezala, gure ustez arreta handiagoa mereziko 
lukeen kontzeptu hau, beste gai batzuen barruan azaldu 
ohi da eta erabilera desberdin ugari ezagutu ditu.  

Gehienetan, aldaketaren joera baten gidari gisa 
agertzen da. Hau nahiko esanguratsua da, hizkuntza 
aldaketa eragin edo bideratu dezakeen neurrian. Hala 
ere, eta ikertzaile guztiengan horrela agertzen den arren, 
bigarren mailakotzat hartzen. Nekez azaltzen da ordea 
ikerketen izenburuan.  

Prestigioa, eredu bat edo imita daitekeen zerbait 
bezala ulertzen da oro har lanotan. Ulertzeko modu 
honen barruan, batzuk norabide honen 
egiantzekotasunean igo dira, baina badago norabide 
honen alderdi kritikoa adierazten duenik ere, Milroy 
kasu. 

Zenbaitek, hiztunen eta hiztun taldeen arteko 
mekanismo bat bezala erabiltzen dute, hau da, hiztunen 
erabileraren arabera definituko lukete, adibidez Labov 
eta Serranok. Hau baita, Moreno Fernándezek, 1998ko 
lanaren bigarren edizio berrituan dakarren prestigioaren 
definizioa: Proceso de concesión de estima y respeto 
hacia individuos o grupos que reúnen ciertas 
características y que lleva a la imitación de las 
conductas y creencias de esos individuos o grupos. Eta 
honako hau berriz prestigio ezkutuarena: Conjunto de 
connotaciones favorables que para muchos hablantes 
tienen las formas incorrectas o relacionadas con usos 
sociales populares o vulgares. Azken definizio hau, 
Labov eta Trudgillengandik jasotzen du. 

2.1. Prestigioa beste kontzeptu baten 
ezaugarri gisa 

Esaten ari ginen bezala, prestigioa aldaketaren joera 
edo gidari bezala agertu ohi da maiz. Hizkuntza 
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aldaketan aurreneko aldaeratik bigarrenerako bidea, 
norabide batekoa izango da eta sarritan, prestigioaren 
kontzeptua, bigarren izate horrekin lotzen da. Prestigioa 
beraz, aldaketa zuzentzen den izate horren ezaugarri 
bezala ulertzen da.  

Honela erabiltzen den testuinguruetan, prestigio 
kontzeptuak, ezkerrean izen bat eta amaieran -tsu 
atzizkia darama. Honela sortzen dira lan hauetan 
etengabe ikusten diren; eredu prestigiotsua, hizkera 
prestigiotsua, aldaera prestigiotsua edota arlo 
linguistiko estutik pixka bat aterata, talde prestigiotsua. 

Bariaziozko soziolinguistikaz arduratzen diren 
hizkuntzalariek gizartean eta gizarteko faktoreetan 
bilatzen dituzte hizkuntza aldaketaren arrazoi eta 
azalpenak. Bilaketa honetarako, beste modu batean ezin 
izan daitekeen bezala, jendartean daukate lagina eta 
laborategia. 

Ikertzeko metodologia oso garrantzitsua da eta hau 
da hain zuzen ere, ikertzaile askok euren lanetan 
mintzagai hartzen duten gai bat. Baita prestigioak 
zerikusia duen metodologia modu batzuk baliatu ere. 

Bariazio soziolinguistikoaren ikerketan joera 
hedatua izan da informazio-emaileak gizartea 
estratifikatuz erabiltzea, bariazioa maila sozialen 
arabera aurkitzeko. Labovek adibidez, gizarte 
estratifikatua hartzen zuen lanerako lagin gisa.  

Esan beharra dago, Maria Jose Serranok bere 
artikuluan nabarmentzen duen bezala, Labovek klase 
eta estratu sozialen baitan ikertu dituela hiztunak, 
taldeen baitan baino. Gainera, Moreno Fernandezen 
ustez, prestigioa goi mailako taldeari egoztearen aurre 
suposizioarekin egiten omen zuen lan, talde honi 
egozten dion balio osagarri gisa.  

Hiztunen lagin estratifikatuarekin batera, hizketa 
momentuaren testuinguruak eragindako estilo edo 
erregistroaren bariazioa ikertzea ere oso ohikoa izan da. 
Baita bi aldagai hauek elkarrekin izan dezaketen eragina 
ere.  

2.1.1. Estratifikazioa 

Lagin estratifikatu batean, gizarte maila desberdinez 
hitz egitean, ia saihestezina da prestigioaz hitz egitea, 
hitz honek izan lezakeen adiera zabalarekin ulertuta.  

Labovek bokal ondorengo “r” kontsonantearen 
burutzapenaren azterketa egin zuen New York hirian, 
usuen maila sozial desberdinetako jendea joaten zen 
hiru merkatal zentro aukeratuz. Lan honetarako, 
Bernard Barberrek (1957: 1-3) estratifikazio sozialaz 
esan zuena berreskuratu zuen: estratifikazio soziala, 
desberdintze sozialaren eta ebaluazio sozialaren fruitua 
da. Honek ez du estratu, maila edo klaserik inplikatzen, 
baina Labovek dioen bezala, gizarte aktiboak 
desberdintasun sistematiko batzuk ezartzen ditu elkarte 
edo pertsona batzuen hizkuntza formen artean eta forma 
desberdin hauek maila edo prestigio jakin bat hartzen 
dute, adostasun orokor baten bidez. 

New York hiriko hiztunen bi azpitalde, estratifikazio 
sozialaren eskalan mailakatuta badaude, irizpide 
berdinen arabera sailkatuko dira beraien “r”ren 
erabilerak. Hemen ere, okupazio edo lanbidearen 
aldagai soziala ardatz moduan agertzen da; izan ere, 
badirudi Laboventzat ere, pertsona baten jokaera 
linguistikoa oso lotuta dagoela bere okupazioarekin. 
Honela, C. Wright Mills-en denda handietako 
emakumezko saltzaileak euren bezeroengandik 
prestigioa hartzen dutela dioen baieztapenean 
oinarrituz, Manhattaneko prestigio desberdineko hiru 
saltokitako saltzaileen datuak biltzea pentsatu zuen: 
“The tendency of white-collar people to borrow status 
from higher elements is so strong that it has carried over 
to all social contatcts  and features of the work-place. 
Sales people in department stores…” (1972: 243). 

Kasu honetan beraz, hizkuntzarekin lotutako 
prestigioa dendaren prestigioaren barruan ematen zen 
“r]”ren ahoskeran ikusten zuen. Labovek etengabe 
aipatzen du prestigioa, baina beti dendarena edo denda 
horrek daukan maila sozial eta ekonomikoarekin lotuz.  

Orain artean egin izan diren estratifikazioetan, 
gizartea 5 mailatan sailkatu izan da: behe maila (lower 
class), langileriaren maila (working class), behe-erdi 
maila (lower middle class), goi-erdi maila (upper 
middle class) eta azkenik goi maila (upper class). 

Aldaketa behe mailetatik baldin badator, 
estigmatizatu egin ohi delako hipotesiak egiten dira. 
Goi mailari dagokionez, beraien aldaketak 
prestigiotsutzat hartzearen usteak ere indarra izan du. 
Azkenaldion ordea, aldaketak edozein taldetatik eta 
edozein norabidetan abiatzea posible delako ustea da 
indar gehien duena.  

2.1.2. Erregistroa 

Hiztunei beraien hizkuntza erregistro desberdinetan 
ekoitzarazi ohi zaienean ere, batzuetan lau edo bost 
estilo desberdin bereizi izan dira: bat-batekoa, zaindua, 
irakurketa estiloa, hitz zerrenda estiloa eta pare 
minimoak. Kasu honetan ere, esan beharrik ez dago, 
bat-bateko estilotik estilo zaindura pasatu ahala, 
formalitatea igo egiten dela eta norberaren hizkeraren 
arruntasuna desagertu. Ikertzaile hauek, erregistroaren 
aldagaiaz egin dituzten frogetako datuak erakusten 
dituztenean, prestigioa erregistro jakin batzuen 
ezaugarri soil gisa agertzen da, nahiz eta kasu hauetan, 
bariazioaren norabidea markatzen duen gidari gisa 
jokatzen duen aldagaia izan. 

Erregistro desberdinak erabiltzen ere, William 
Labov eta Peter Trudgill izan dira aitzindari, New York 
eta Norwicheko hiztunekin hurrenez hurren. 
Metodologia hau baliatzean, aldagai linguistiko jakin 
batzuen bariazioa ikertu nahi zuten. 

Amerikarrak, prozesu sozialek egitura 
linguistikoetan izan ditzaketen zerikusien gogoeta 
batzuk dakartza aipatutako ikerketan. Aipatutako lanean 
agertzen den bezala, joera nabarmena dago erregistroren 
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formalitatea igo ahala, “r”ren ebakera prestigio 
markatzailearen ahoskatzearen joera are eta 
nabarmenagoa bihurtzen da.  

Prestigio markatzailea aipatzen du horretarako 
Labovek. Bariazioaren mekanismoa pausoz pauso 
deskribatzen duenean seigarren urratsean kokatu du 
markatzaile izaera edo maila. Hau da, soinu aldaketak 
eta bere balioak duen hedaduraren mugak lortzen ditu 
eta aldagai linguistikoa taldea definitzeko arau bat 
bihurtzen da. Taldekide guztiek, berdin jokatuko dute 
bere erabilerari dagokionez. Aldagaia jada, marker edo 
markatzaile bihurtu da. 

 Joera hau, bederatzi gizarte mailatan sailkatutako 
hiztunen datuetan ikusi zen. Erdi-goi mailako taldea da 
bapateko hizkeran [r] ebakeraren aldeko joera 
nabarmena erakusten ez duen bakarra. Bestalde, behe-
erdi mailako taldean bapateko igoera ikusten da azken 
bi erregistroetara heldu ahala. Hau ez baita behe-erdi 
mailako taldeak, presio sozial baten menpe dagoen 
aldaketa linguistiko prozesu batean, joera hau erakusten 
aurreneko aldia. Bere ustez, New York hiriak, “r” 
gabeko ahoskera izatetik, estilo zaindurako [r]-dun 
ahoskera izateko baliatu duen mekanismoa, behe-erdi  
mailaren hiperzuzenketa dela uste du. 

Trudgillek gauza bera egin zuen Ingalaterrako 
Norwich hirian, ingelesezko -in´ (-ing) aldagaiaren 
bariazioa ikertzeko, hiztunek ekoizten zuten estiloa eta 
hauen maila soziala aztertuz. 

 Orohar, jaso zen emaitza Laboven ikerketan jaso 
zenaren oso antzerakoa izan zen. Maila sozial guztiek 
euren ahoskera gehiago zaintzen zuten, eskatzen 
zitzaien estiloaren formalitatea igo ahala. Gainera, 
deigarria da maila guztiek graduazio eta euren ekoizpen 
estiloaren zaintza modu berean igotzen dutela, jokaera 
berbera erakutsi baitzuten. Bi lan hauen 
desberdintasuna, New York hiriko bigarren mailako 
taldearen [r]-dun aldagaiaren “gehiegizko” erabilerari 
eman zioten azalpena da. Labovek hiperzuzenketaren 
fruitua zela esaten zuen bitartean, Trudgillek talde 
honen segurtasun linguistiko eta sozial ezari egotzi zion 
joera horren ardura.  

Bariaziozko soziolinguistikaren tradizioan egindako 
bi lan hauetan ikusten da, nola ikertu ohi den bariazioa 
eta prestigioak nolako papera betetzen duen horrelako 
ikerketetan. Bai maila sozial, bai erregistroei atxikitako 
prestigioa, etengabe erabiltzen den kontzeptua da, ez 
alferrik gainera, bariazioak, prestigio eredurantz jotzen 
omen baitu. Hala ere, prestigio eredu edo prestigio 
ahoskerak erakusten dituzten lan hauek ez omen dira 
biderik zuzenena prestigio soziolinguistikoa ikertzeko 
Moreno Fernándezen ustez. Izan ere, metodologia 
honek erabilera prestigiotsuak zeintzuk diren erakutsiko 
luke, baina ez lituzke prestigio forma berriak aurkituko. 

Bukatzeko, deigarria da, Lesley Mirloyk, estilo 
desberdin hauei dagokien hizkera, prestigioaren 
inguruko metodologia hau baliatzen erakusten duena. 
Metodologia bera da, baina helburua zeharo desberdina. 

Izan ere, honekin erakutsi nahi duena zera da, estilo 
desberdinen metodologia honek eta estilo hauei 
dagokien prestigio mailak ez duela balio hizkuntza 
bariazioa ikertzeko hiztun kolektibo guztietan, ez 
behintzat ezaugarri jakin batzuk mantentzen dituen 
hiztun kolektibo jakin batzuetan, berak Belfasten ikertu 
zuen hiztun kolektiboan kasu. 

2.1.3. Generoa 

Generoaz datzan auzia honako hau da: emakumeek 
joera handiagoa dutela forma prestigiotsuak erabili eta 
sustatzeko, gizonezkoek prestigio ezkutuarekiko joera 
handiagoa erakusten duten bitartean. 

Kasu honetan ere, prestigioak ez du nagusitasunik 
hartzen. Aurreneko atalean ikusi dugun bezala, eredu 
edo forma linguistikoek duten ezaugarri bat bezala 
hartzen da, eta emakumezkoek joera handiagoa 
erakusten omen dute. Hau da, besteetan bezala, 
generoak hartzen duen protagonismoaren azpitik 
berreskuratu behar da prestigioaren kontzeptua. 

Labovek bi gauza azpimarratzen ditu gai honen 
inguruan. Batetik, behe-erdi mailako emakumeen joera 
indartsua, eta bestetik, joera hau argitzeko azalpen berri 
edo zientifikorik eman ezina. Hala ere, argi utzi nahi du 
hizketan ikusten den genero bereizketak eragina duela 
hizkuntza garapenaren mekanismoan. 

Trudgillen hitzetan generoen arteko hizkuntz 
bereizketaren aurkikuntza soziolinguistikaren lanik 
funtsezko edo sendo bakarrenetarikoa omen da. 
Oraindik ezin da joera honen zergatia argitu, baina, 
argitu behar honek proposamen espekulatibo batzuk 
ematearen beharra ekarri du. 

Joera honi erantzuteko eman izan diren erantzunak 
edo proposamenak honako hauek dira: batetik, 
langileria gizonezkoekin eta maskulinitatearekin lotu 
ohi dela gure kultura eta gizartean, eta gizonezkoek 
hizkera ez estandarrarekiko joera handiagoa erakusten 
dutela. Bestetik, arau sozialen eta gizartearen barruko 
zuzentasun eta egokitasuna emakumeei egozten zaien 
ezaugarria izan ohi da eta horregatik espero izaten da 
hauen hizkuntza zuzenagoa eta egokiagoa izatea. 
Ikusten denez, irizpide erabat kulturalak dira eta 
baliteke azken finean joera hau azaltzeko bidea 
ebaluazio kulturala izatea. 

Aldiz, Norwich hiriko hiztunei egindako 
galdeketako datuetan ikusten dena honakoa da: 
emakumezkoek forma estandar eta prestigiotsuarekiko 
joera erakusten dute, nahiz eta kasu guztietan egia izan 
ez. Eta gizonezkoetan berriz, prestigio ezkutuaren bidez 
azaltzen duen forma ez estandarrekiko joera. Hau 
guztia, kontuan hartuta Ingalaterran forma estandarra 
dela beste hizkera guztien gainetik erabateko prestigio 
soziala daukana. Izan ere, esan beharra dago, Trudgillek 
maiz egiten duela estandar eta prestigiotsuaren arteko 
lotura zehatza. 



 
  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2010 53 

López Moralesen lanean, emakumeen hizkuntza 
aldaera prestigiotsuekin lotzearen aldeko apustua egiten 
da, nahiz ez den ziur hala den. Beste ikertzaile batzuen 
datuen gainean eraikitzen du bere hipotesia: 
emakumeak kontzienteago direla taldeak forma jakin 
batzuei egozten dien balioaz eta prestigiodun formak 
norberaganatzen eta sustatzen dituztela, alegia. 
Gizarteko egoera, hots, gizonezko eta emakumezkoen 
arteko desberdintasun soziologikoa desberdintasun 
linguistiko horren azpian jartzen du. 

Generoarekin lotutako hizkuntza aldaketa eta 
prestigio soziolinguistikoa bete-betean hartzen duen 
hizkuntzalari bakarra, Serrano Montesinos da. Ikertzaile 
honen lana beste guztiena baino fokalizatuagoa da. 
Gaztelanieraren sintaxiaren bariazio kasu baten gainean 
dihardu, generoak eta prestigio soziolinguistikoak 
eragin dezakeen hizkuntza aldaketa ikertzen. Honen 
inguruan hitz egiten duenean, generoa beste aldagai 
batekin lotzean ikusten du irtenbidea. Iduriz, oso 
irtenbide ona eta beharrezkoa arazo eta nahasmen ugari 
saihestuko bailituzke.  

Eckert (1989) izan zen boterearen aldagaiarekin 
lotzearen garrantzia azpimarratu zuena. Generoaren 
araberako hizkuntza aldaketa boterearekin lotu ondoren 
generoa, boterea bezala, lortu egiten den rol sozial gisa 
ulertu behar dela gaineratzen du. Honetaz gain eta 
garrantzi berarekin, gizartearen barruan norbanakoak 
egiten duen auto-kategorizazio gisa ere ulertzearen 
aldeko apustua dakar.    

Ikusmolde hau oinarritzat hartuta bideratzen du bere 
ikerketa Eckertek. Hiztunen sexuak hizkuntza aldaketan 
erakusten dituen prozesu askok, norbanakoaren talde 
barruko auto-kategorizazio zantzuak erakusten omen 
ditu.   

Generoaren eta hizkuntza bariazioaren auzia, 
ikertzaile hauek adierazten duten bezala, ezin da 
oraindik argitu. Gizartean, edo gizarte batzuetan 
behintzat, bizi-bizia den joera hau azaltzeko gakoa ez da 
prestigioa izan, eta ziur aski ez da izan beharko ere. 
Momentuz, eta honetan gehienak nahiko ados daudela 
dirudi, bi generoen arteko desberdintasun soziologikoa 
litzateke erantzun posible bakarra, jokaera kultural gisa 
ulertuz, alegia.  

2.1.4. Beste aldagai batzuk 

López Moralesek soziolinguistikan iker daitezkeen 
aldagai desberdinak landu dituen arren prestigioa ez da 
sakonen landutako gaia. Izan ere, orain arteko lan 
gehienetan ikusi dugun bezala, prestigioa eta hizkuntza 
aldaketa lotuta agertzen diren gaietaz mintzatzen 
denean, prestigioak “bide batez”ko edo bigarren 
mailako papera hartzen du, azalpenetarako tresna gisa, 
alegia.  

Interesgarria da, hala ere, hizkuntza aldagaiez 
mintzatzen den atalean, bariazio diafasikoaz esaten 
duena. Bariazio diafasikoaren araberako bi aldaerak, 
hizkuntzaren erabateko bat-batekotasun edo 

arruntasuna, eta erabateko ardura edo zaintza, hitz 
egiteko momentuan hiztunak daukan kontzientzia 
soziolinguistikoaren interbentzio-mailaren araberakoa 
da. Izan ere, kontzientzia soziolinguistiko hau omen da 
hiztun taldeak fenomeno linguistiko edo aldaera bati 
egozten dizkion prestigio edo estigmatizazio markak 
gordetzen dituena.  

Hemendik bi gauza ondoriozta daitezke: batetik, 
hiztun orok kontzientzia soziolinguistikoa duela; eta, 
bestetik, hiztunok prestigioa egozten diegula fenomeno 
linguistikoei, edo  aitzitik, estigmatizatu egiten ditugula. 
Hau hala ere, ez da berria, ezta prestigioari ematen 
zaion tratamendua ere. 

Hizkuntzaz kanpoko aldagaien inguruan hitz egiten 
duenean, prestigioa behin eta berriz azaltzen den 
terminoa da; ez alferrik gainera, dikotomia edo bitasun 
baten irizpide gisa baizik. Hala ere, dikotomia horretan 
maiz ez da erabakigarria izaten eta prestigioa beti 
gelditzen da bigarren mailan. Honakoak dira, besteak 
beste, gure ikergaiarekin batera agertzen diren gaiak: 
okupazioa, Milroyren sare sozialak, sexua edota adina. 

Merkatu linguistiko edo okupazioaz hitz egiten 
duenean norbanakoaren jarrera linguistikoak bere 
ogibidearekin harreman zuzena duela defendatzen du. 
Behin baino gehiagotan frogatu da lanbide jakin 
batzuetan lan egiten duten pertsonek (aktore, irakasle 
edota harreragileak kasu) euren ezaugarri sozial eta 
ekonomiko berdinak dituzten pertsonak baino hizkuntza 
aldaera estandarragoa erabiltzen dutela. López 
Moralesek ziurtasunez baieztatzen du, joera hau beraien 
lanagatik prestigio handiagoko tresna komunikatiboak 
erabiltzeko beharragatik dela. Hemen ere, ordea, 
prestigioa duena, lana litzateke.  

2.2. Aldagaien arteko elkarreragina 

Hizkuntza aldaketaz eta aldagaiez hitz egitean, 
lotura edo zerikusia izan dezaketen aldagaien 
elkarreragina eta hizkuntza aldaketa ikertzearen aldeko 
proposamena egitea ere nahiko joera orokorra dela 
dirudi. Aldagaien artean, prestigioa beste aldagai 
batekin batera ikertzea ere bai. 

Sexua eta maila sozialen arteko eragina aipatzen 
duenean, badirudi konotazio positiboa duela 
gizonezkoentzat. Maila baxuagoko hizkera ez 
estandarrek ere prestigioa dutela konturatzen da eta 
Labovek ekarri zuen prestigio ezkutua terminoa 
erabiltzen du hori azaltzeko.  

Bestalde, bariaziozko soziolinguistikatik pixka bat 
aldendu eta hizkuntzaren soziologiaren ateak irekiz, 
hizkuntza aldaketan prestigioak izan dezakeen eragina 
onartzen du eta prestigioa faktore beregain bat bezala 
ageri da, Fergusonen 1959ko lanean oinarrituz. Beste 
ikertzaile askok bezala, diglosiaren kontzeptua ere 
azaltzen da. Diglosia gertatzen denean alde batetik behe 
mailakoa bezala hartua izango litzatekeen aldaera arrunt 
edo ohiko bat, eta beste aldetik inposatutako eta eliteko 
jendeak eskolarizazioaren ondorioz lortutako beste 
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aldaera landu eta inposatu bat, hots, goi mailakoa, 
leudeke bere hitzetan.  

Egoera honek, diglosi diagnostiko desberdinetan 
egonkorrak izan ohi diren bederatzi ezaugarri izan ohi 
ditu (Ferguson, 1959): funtzioa, prestigioa, herentzia 
literarioa, jabekuntza, estandarizazioa, egonkortasuna, 
gramatika, hiztegia eta fonologia. 

 Kasu honetan, prestigioa, nortasun eta benetako 
eragina duen faktore beregaintzat onartzen da. 
Hiztunek, goi mailako aldaera prestigiotsua bezala 
hartzen dute eta behe mailako aldaerari baino edertasun, 
logika, ideia konplexuak adierazteko gaitasun, eta oro 
har balorazio positibo askoz ere handiagoa egozten 
diote. Irizpide honen arabera, batzuetan behe mailako 
aldaera baztertu edo ukatzeraino irits daiteke. Prestigio 
hau, maiz, erlijio testuetako hizkuntza izateagatik 
datorkio. 

Serranok, generoaren araberako hizkuntza 
bariazioari dagokion atalean ikusiko dugun bezala, 
generoa eta prestigio soziolinguistikoa ikertzen ditu. 
Baina ez hori bakarrik, aldagaien arteko 
elkarreraginaren beharra ere azaltzen du. Honetaz hitz 
egiten duenean, okupazioaren aldagaia ere agertzen da. 
Bariaziozko soziolinguistikan, kontuan hartu beharreko 
faktore bat dela dirudi. 

Generoa eta maila sozialaren araberako egitura 
sintaktiko batzuen bariazioaz ere hitz egiten du. 
Adibideetan, emakumeen prestigioaren sustatzea baino, 
maila sozial desberdinetako emakume eta gizonen 
joerak ikusten dira egitura prestigiotsuekiko. Datuek 
erakusten dutenez, ez da emakumea oro har prestigioa 
bilatzen duena, motibazio desberdinak eta jarrera 
desberdinak erakusten dituzten maila bakoitzeko 
emakume eta gizonezkoek baizik. 

Moreno Fernándezek ere hitz egiten du gai honen 
inguruan. Aldagaien arteko elkarreraginaz gain, 
prestigioaz arduratu izan diren zientziez eta hauen 
ekarriez ere mintzatzen da eta soziologiak 
soziolinguistikari egin diezazkion ekarpen batzuk 
aipatzen ditu.  

Soziologian helburutzat baino gehiago puntu 
garrantzitsuagoak ikertzeko ezinbesteko tresna bezala 
erabili dutela salatzen du. Horrek erakusten du gure 
arreta merezi duen zerbait dela. Dena dela, soziologiatik 
hartu eta soziolinguistikarako onuragarria izan 
daitekeen jarraibide bat proposatzen du: prestigioaren 
kontzeptua, boterearekin, funtzioarekin edota 
klasearekin batera ikertzea, hain zuzen ere; lotura hau 
sistematikoa eta hautsiezina izan gabe, ordea. Faktore 
hauek modu independentean ikertzea proposatzen du, 
nahiz eta gero lotuta daudela jakin. 

2.3. Taldeak 

Hastapenean esan bezala, hiztuna gizarte barruan 
taldeka antolatzen da eta taldekako antolamendu honen 

arabera jokatzen duen izate aktibo gisa ikustearen 
korrontea garrantzi handia hartzen ari da.  

Hauen artean kokatzen dira Milroy eta Serrano. 
Hiztun talde edo kolektiboekin zerikusia duten eta 
soziolinguistikan berriak edo gutxienez desberdinak 
diren ikuspuntuak aurkezten dituzte. 

Ikuspuntu hauetan garrantzia edo faktore selektibo 
baten izaera duen prestigioaz hitz egiten da.  

Milroyren ustez prestigioak ez du bariazio ikerketa 
guztietarako balio. Honekin, Labovek prestigioa 
erabiltzen duen moduarekiko irizpide desberdinak 
dituela ikusten da. Izan ere, Labovek, hiztunek forma 
prestigiotsua ezagutu eta aldaketaren norabidearen 
erakusle gisa erabiltzen zuen bitartean, Milroyk hiztun 
talde guztietan ezin dela horrela jokatu erakutsi nahi du. 
Dena dela, balio edo ez, erabakitzeko gaitasuna duela 
uler daiteke, nahiz eta berak dioen bezala, ez hiztun 
kolektibo guztietan. 

Serranoren lanean, generoarekin batera ikusten den 
arren, prestigioak nagusitasun handia hartzen du. 
Milroyk bezala, argitara ekarri nahi duen berrikuntza 
nagusia taldeen ikuspuntu hau den arren, prestigio 
sozialaz eta prestigio soziolinguistikoaz mintzatzen da; 
eta hau da orain arte ikusi dugun aipamen edo 
adierazpen garden eta esanguratsuena.  

Bere lanen ondorioetan gainera faktore honek 
garrantzia handia daukala aitortzen du eta honetan 
ikertzeko eta sakontzeko beharra adierazten du. 

2.3.1. Lesley Milroy 

Ikertzaile ingelesaren honek proposatzen berrikuntza 
bariazioaren ikerketa sare sozialen ikuspuntutik egitea 
da. Bizi dugun garai hau, sare sozialen garaia bezala 
izenda daiteke.  

Egun egunekoa da Interneta eta bere bidez mundu 
guztiko jendeak osa ditzake sare sozial bak. Milroy 
laurogeigarren hamarkadan jabetu zen horretaz, ordea 
(1982). Goragoko baieztapena berraipatuz, gizakiok 
joera naturala dugu taldeka antolatzeko; eta izaki 
sozialak garen heinean, gizaki taldeen barruan harreman 
desberdinen bidez sareak osatzea ere joera instintiboa 
da.  

Aipatzen ari garen lanean sare sozialen ikuspuntu 
berria ekartzeaz gain, Labovekiko desberdintasun 
batzuk ere ezartzen ditu; hain zuzen ere, prestigioak 
hizkuntza aldaketan izan dezakeen eragina ikertzea 
merezi duen edo ez aztertzen du, eta ikertzekotan bere 
ustez nola egin beharko litzatekeen zehazten du. Izan 
ere, Belfasten ikertu zituen moduko taldeetan behintzat, 
prestigioaren irizpideak ez duela balio ondorioztatzen 
baitu. 

Belfasten, arrazoi desberdinak direla eta (hiri horren 
egoera politiko eta soziala, jendearen ikasketa maila, 
belfastdarren hizkuntzarekiko ebaluazio subjektikoa eta 
abar), ez ziren  beste ikertzaile batzuk erabilitako kale 
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inkestetako emaitzak ikusi, Labovenean edo 
Trudgillenean kasu. Jendeak ez baitzeukan ohitura, 
erreztasun edo jario naturalik hitz zerrendak edo 
pasadizoak irakurtzeko orduan.  

Milroyk adierazi nahi duenarekin bat eginez, 
Belfasteko hiztunek bertako komunitatearen ebaluazio 
erlatiboaren aspektu jakin batzuk erakusten zituzten, 
komunikazioaren bide idatzi eta ahozkoaren gainean. 
Izan ere, Belfasteko hiztunak ezagunak omen dira 
hizlari trebeak izateaz. Badirudi beraz, hiri eta 
komunitate honetan, hiztunek oso positiboki ebaluatzen 
dituztela hizketa gaitasunak. Hau honela, bere iritziz, 
Belfasten ez luke balioko Labovek erabili zuen estiloen 
kontinuum bakarrak. 

Lan soziolinguistiko ugaritan onartzen da prestigio 
formak erraz identifikatzen direla. Hau ez da baina 
Belfasten edota Eskozian (Macaulay, 1977; Romaine, 
1978a) ikusi ahal izan zena. Belfasten azentu edukatu 
asko entzun zitekeen: azentu eskoziarra, ingelesa edota 
RP azentua (received pronaunce); hots, jasotakoa.  

Milroyk /a/ bokalaz eta /th/ kontsonanteaz egin 
zituen frogak erakusten dutenaren arabera, badirudi 
Belfasteko hizkera bernakularraren hiztunek arazoak 
izan ditzaketela ahoskera “zuzena” identifikatu eta 
horrela kopiatzeko, hitzak isolaturik irakurtzen ari 
direnean eta arrunta ez den testuinguru batean, hots, 
inkestetan. Ahoskera sistemak ezin diezaiekeenean 
lagundu, ezagutzen dituzten arau linguistiko 
indartsuetara hurbiltzen saiatzen dira, nolabaiteko 
segurtasun falta linguistikoagatik.  

Hau da, kontsonanteari dagokionez, bere ustez, 
ahoskera joera hauen azalpena ez da egin behar 
Labovek eskala horretan egiten zuen bezala, ahoskera 
desberdina ekoiztearena, arau prestigiotsuak ekoiztea 
komeni den estiloetan. Baizik eta zerbait ozen 
irakurtzean hiztunak ekoizten duen ahoskera gertaera 
bat edo hitz zerrenda bat kasu, kontsonante /th/ baten 
absentzia edo presentzia jokoan dagoen alternantzia 
batean ahoskera sistemaren arauek gidatzen dutela 
azaldu beharko litzatekeela uste du. Hau baina, /th/ 
kontsonantearen kasuan gertatuko litzateke. Azalpen 
honek ez du bokalaren aldagarritasun estilistikoa 
azaltzen; izan ere, ahoskera sistema oso gidari ahula da 
silabagile ozen baten ahoskera prestigiotsua ekoizteko 
orduan.  

Bokalen ahoskera prestigiotsua ekoiztu eta 
azaltzeko, Laboven azalpena bide bat litzateke. Hau da, 
hiztunak bokalen ahoskera prestigiotsua ezagutu dezake 
hiztun komunitatearen gehiengoak partekatzen dituen 
arauak ezagutzen baditu, New York hiriko hiztunek 
egiten duten legez. Partekatzen duten ezagutza hori 
litzateke, beraz, Laboven iritziaren arabera hiztun 
taldeak definitzen dituen ezaugarria.  

Baina ingelesaren prestigio eredu bakar bat 
definitzean, zaila gertatzen da Belfasteko hiztunei 
dagokienez, hiztun komunitate kontzeptua erabiltzea, 
eta bestalde ez du guztiz azaltzen langileen arteko 

hamahiru hiztun hauen arrakasta eza, /a/ bokalaren 
ahoskerak estilo desberdinetan ikusten diren froga 
horretan. Ez baitago mailakatze progresiborik edo 
joerarik. Badirudi noraezean daudela, bokal hori 
testuinguru desberdinetan nola ahoskatu behar duten 
jakin gabe. 

Milroyren iritziz, beraz, hiri honetako hiztunek 
erakusten duten joera, hiztunak erraz identifika 
dezakeen prestigio ahoskera bat helburutzat izateagatik 
baino, arau jakin batetik urrun egoteagatik izan daiteke. 
Hona hemen Labovekiko desberdintasuna. 

Hau, sare sozial trinkoetan eta harremanak eremu 
mugatu batean gertatzen diren sare sozialak osatzen 
dituzten hiztun komunitateetan gertatu ohi da. 

Gumperzek (1982), sare sozial  “itxi” eta  “irekiak” 
bereizten ditu. Itxia, nolabaiteko trinkotasun eta espazio 
baten elkar eragiten duten pertsona askotako sareetako 
egitura litzateke. Irekia berriz, ordezkagarria eta 
indibidualagoa da, sozialki eta geografikoki mugikorrak 
diren pertsonena, nolabait. Arreta berezia jartzen du 
sare itxietako pertsonetan, zeinak hizkera 
estandarrekoak ez diren lehentasun komunikatibo 
batzuk partekatzen dituzten. Batez ere, sare jakinetako 
hiztunentzat sarearen kode-aldaketa (code-switching) 
ereduak. Kode aldaketa, elebidunek berezkoa duten 
gaitasuna da. 

2.3.2. María José Serrano 

Serranok autokategorizazio teoria psiko-soziala 
ekarri nahi du bariazioaren ikerketara. Ikertzeko modu 
honen arabera, prestigio soziolinguistikoari aldaketan 
erabakigarria izateko gaitasuna onartzen zaio. Egiazki, 
beste hizkuntzalari batzuek beraien ikerketetan 
prestigioa aldaketaren norabide eta helburu gisa erabili 
duten moduan ikusten da lan honetan ere; adibidez, 
lagin estratifikatu bateko hiztunen bariazioa prestigioa 
duten forma linguistikoek eragiten dute. Beste 
ikertzaileen lanekiko desberdintasuna aldagai batzuk 
adjektibo izatetik izen moduan erabiltzeko egokitzea 
izan da.   

Bere ikuspegiaren arabera, prestigioak elementu edo 
bilakabide linguistiko baten aurrerapena edo 
desagertzea ekar lezake; bere ustez ez dirudi prestigioa 
oso modu egokian aztertu denik orain arte. 
Subjektibotasun handia darie horrelako pisua duten 
ikerketa batzuk izateko; beraz, ez lirateke oso 
baliagarriak prestigio soziolinguistikoa aztertzeko. 

 Prestigio eta generoaren araberako hizkuntza 
aldaketaren ideia argitzearren, talde sozial 
homogeneoak erabiltzea proposatzen du metodo bezala. 
Prestigioa taldeen arteko mekanismo bat bezala 
deskribatuz, beraien burua talde jakinetako kide bezala 
ikusten duten norbanakoen pertzepzioa erakutsiko 
lukeen metodo bat. Hau da hain zuzen ere, bere 
artikuluan erakusten den ikerketako metodologia: talde 
sozial homogeneo desberdinetako gizonezko eta 
emakumezkoen arteko joerak, beste taldeetakoekiko 
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joerak, eta harreman horretarako nola erabiltzen 
dituzten forma prestigiotsuak. 

Serranoren ustetan, autokategorizazioaren teoriak, 
prestigio soziolinguistikoaren kontzeptu desberdin bat 
erakuts diezaguke; izan ere, talde bakoitza 
autokategorizatu egingo da eta aldaerak hartu edo 
baztertu egingo ditu, bere burua definituz eta 
besteengandik desberdinduz. Beraien burua definitu edo 
besteengandik desberdintzeko forma prestigiotsutzat 
hartzen diren formen bidez egingo lukete. 

Egitura sozialek erakusten dute ezin dela prestigio 
forma edo eredu bakar bat ezarri komunitateko kide 
guztientzat. 

Oso interesgarriak dira, bai prestigioaren 
aldagaiaren ikusmoldetik, bai eta dakarren ikusmolde 
berri honen ikuspuntutik, bere lanaren amaieran 
aipatzen dituen sei ondorioetatik, laugarrena, 
bosgarrena eta seigarrena. Laugarrena hain da 
esanguratsua, ezen bere horretan ekartzen dugu hona, 
partzialki bada ere (1995: 196). 

“El concepto de prestigio tiene una importancia 
capital en el análisis del cambio, porque determina la 
aceptación o el rechazo en el uso de las variantes y, por 
lo tanto, condiciona su progreso o retroceso. Aunque se 
ha reconocido su importancia, no se ha tratado de 
forma sistemática y profunda, sino que aparece siempre 
de forma sobreentendida o implícita”. 

Orain arte ikusitakoaren arabera, prestigioa 
gehienbat beste aldagai baten barruan agertu zaigu, 
salbuespen batzuk izan ezik. Aztertutako ikertzaile 
guztiek erabili dutela ikusi dugu; erabakitzeko 
gaitasunarekin ere ikusi dugu, nahiz eta ekarri berri 
dugun hizkuntzalari kanariarraren kasuan bezala, 
salbuespenak izan diren erabakitzeko gaitasun horretaz 
hitz egin dutenak.. 

Aldagai hau, ikertzaile hauen lanen orrialdeetan, 
ibiltari bezala hartzeari utzi eta batzuen lerroetan lekua 
egin duela ikusiko dugu orain. Ez dira gutxi hiztunen 
jarrera, kontzientzia edo ebaluazio linguistikoez 
mintzatu direnak. Bai ordea, honekin batera, 
prestigioaren aldagaia lotu dutenak. 

2.4. Prestigio soziolinguistikoa 

Prestigioa bariazio soziolinguistikoan aintzat 
hartzen den faktore bezala onartu, eta mintzagai nagusi 
bezala hartu duten aztertutako hizkuntzalari bakarrak, 
María José Serrano eta Francisco Moreno izan dira, 
Laboven aipu txiki baina distiratsu bat ahantzi gabe. 

Ikusi dugun bezala, Serranok ez ditu hitz hutsak 
erabiltzen gure aldagaiari erreferentzia egiten dionean. 
Baina esan behar da, prestigioaren aldagaiak ez duela 
inoiz ezagutu ikertzaile honen lanean daukan besteko 
protagonismorik soziolinguistika lan batean. 

Morenoren lanean, Labovena baino hemezortzi urte 
beranduagoko lan bat dela kontuan izanda, aurreneko 
aldiz ikusten da prestigio soziolinguistiko kontzeptua. 

Esan behar da, Morenok (1990: 173-201) artikulu 
honetan egiten ari garen gauza bera egiten duela; hau 
da, prestigioa irizpide edo aldagai gisa erabilia izan den 
edo izan daitekeen zientzia alorretan (soziologia, 
hizkuntzalaritza, soziolinguistika eta psikologia 
soziala), prestigioaren eta honen erabileraren deskripzio 
edo jarraipen bat. Bere lanean, inork sistematikoki hartu 
ez izanaren ondoriora iristen da. Gainera, bere 
aurkikuntza edo proposamen batzuk eskaintzeaz gain, 
oso garrantzitsua den beste zerbait ere erakusten digu 
oso modu garbian, norbaiten arreta piztu duela.  

Bitxia da, edo behintzat askotan errepikatzen ez den 
gauza bat, material bilketarako metodoez hitz egiten 
duenean, prestigioa ere onartzen duela hiztunen 
hautaketarako aintzat hartzeko moduko aspektu teoriko 
gisa. 

Prestigio soziolinguistikoa aipatzen duenean, honen 
ezagutzara iristeko moduak ditu hizpide. Laboven 
ikertzeko erari mami handia atera ahal dakiokeela 
ikusten du, kontzeptu hau beste kontzeptu batzuen 
artetik eta bere lanen lerroetan beste aldagai batzuen 
azpitik berrartzen bada. Hala ere, arazo batzuk ere 
ikusten dizkio ikertzaile iparramerikarraren lanari. 
Batetik, bere ikertzeko modu enpirikoak erabilera 
prestigiotsuak ezagutzera eramaten gaitu, baina ez 
prestigio soziolinguistikoa. Eta bestetik, Laboven 
ikerketak aurre suposaketa batetik abiatzen dira; hau da, 
goi mailei prestigioa edo erabilera prestigiotsua egozten 
die eta behekoei berriz estigma.  

Prestigioa neurtzeko eta detektatzeko ideiak ere 
aurkezten ditu. Eta soziolinguistikan aurreneko aldiz, 
prestigioaren sailkapen bat proposatzen du: 

Ogibidearen prestigioa / norbanakoaren prestigioa. 
Pertsona bati eskaintzen zaion prestigio pertsonala edo 
bere lanagatik ematen zaion prestigio formalari egiten 
dio erreferentzia. Aurrena talde bereko pertsonen 
harremanetik ateratzen den bitartean, bigarrena, talde 
desberdinetako pertsonen harremanetatik ateratzen da. 

Prestigioa jarrera bezala / prestigioa joera bezala. 
Ikerketa beraren bi alderdi osagarri dira. Prestigio forma 
eta izpi berriak aurkitzeko jarrera bezala aztertu beharko 
litzateke. Behin forma berriak aurkituta, joera hori 
deskribatu eta lana osatu beharko litzateke. 

Prestigio bertikala / prestigio horizontala. Prestigio 
bertikalak talde desberdinen artean eragiten du; 
adibidez, goi mailakoen eragina maila baxuagokoengan. 
Prestigio horizontalak, berriz, talde beraren barruan 
eragiten du. 

Prestigio soziologiokoa / prestigio linguistikoa. Bi 
hauen artean maiz sor daitekeen nahasmenagatik, zaila 
egiten da prestigioa bera definitu edo aztertzea. 
Elkarrengandik banatuta bakoitzak egin dezakeen 
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ekarria ikusita, biak batera soziolinguistikan duten 
eragina ikusi ahal izango litzateke.  

Hizkuntza bariazioaren funtzionamenduak eta 
hizkuntza aldaketak orain duten iluntasuna, asko 
argituko litzateke Morenoren ustez ondo garatuko 
balira.  

Serranok prestigio soziolinguistikoaz hitz egiten 
duenean, faktore linguistikoez gain, faktore psikologiko 
eta sozialak ere eragiten duten prestigio mota batez hitz 
egiten du. Hizkuntzalaritzak oztopo bat aurkitzen du 
soziologiarekin alderatuz; izan ere, soziologia ogibidean 
oinarritzen dela dio prestigio sozialaz hitz egiteko, 
baina prestigio soziolinguistikoa edo unitate 
linguistikoei lotutako prestigioaz hitz egitea zailagoa 
ikusten du. Horregatik ez du zilegi ikusten prestigio 
sozialaren eta soziolinguistikoaren arteko paralelismo 
oso bat. 

Bere lanean, prestigioa generoen arteko bariazioan, 
aldaketaren norabide gisa agertzen den arren (hau da, 
aitzindarien lanetan bezala) bere berezitasuna joera 
honetaz funtzio erabakigarria duen faktore batez bezala 
hitz egitea da. Hiztunek hori egiten dutenean, buruan 
daukaten horri prestigio soziolinguistikoa deitu dio 
Serranok. 

Aurrerago deskribatu dugun autokategorizazioaren 
teoriak lagunduko luke hizkunek hizkera edo ahoskera 
aldatzen dutenean eta horretan prestigioak zerikusia 
duenean, jokaera hau eragiten duen prestigio 
soziolinguistikoa deskribatzen. 

Bukatzeko, oso interesgarria da Laboven ikerketan 
adierazten dena prestigioaren aldagaiaren 
aurkikuntzaren inguruan. Bederatzigarren atalean 
aldaketa linguistikoaren eragile gisa moda aipatzen du. 
Jarraian, presio sozial edo imitazio hutsaz gain, esaten 
du badagoela elkarreragite sozialean parte hartzen duen 
beste mekanismo bat, eta badirudiela aldagai sozial 
honek paper sistematiko bat betetzen duela aldaketa 
linguistikoan. Prestigioaz ari da hain zuzen ere, eta bere 
ustez prestigioa puntu edo jarraibide batzuekin definitu 
beharko litzatekeela ematen du aditzera, jendeak nola 
erabiltzen duen eta zein egoeratan erabiltzen duen 
ikusteko. Hau da, kontzeptu hau, uste eta hipotesietatik 
atera eta ikerketa enpirikoetako gaitzat hartzea.  

2.4.1. Kontzientzia soziolinguistikoa eta hiztunen 
jarrera 

Gumperzen ustez, erkidego bateko hiztunek noiz, 
non eta nola hitz egin behar duten ere jakin behar dute. 
New Yorkeko hiztunen ebaluazioak erakusten duen 
/r/ren ahoskeraren batasunak edota hiztunek helburu bat 
lortzeko euren erregistroa aldatzeko gaitasun 
kontzientea izateak frogatzen du hiztunek euren 
hizkuntzarekiko eta gizarteak hizkuntzan duen 
eraginarekiko kontzientzia dutela.  

Modu zuzenago edo zeharkako batean, gehienek 
izan dute aipagaitzat. Gure aldagaiarekin lotzeko 

modua, hiztunek hizkuntza formekiko duten ebaluazioa 
izango da, eta prestigioa edota ezkutuko prestigioa 
moduko terminoak agertzen dira hiztunen jokaera hauek 
azaltzeko. Hau da, hiztunek beraien hizkuntzaren eta 
inguruaren jabe dira, eta honen arabera aldatuko dute 
hizkuntza; zeina askotan prestigioa edota ezkutuko 
prestigioaz azal daitekeen.  

Labovek estilo formala mailakatzerako 
metodologiaz hitz egiten duenean, prestigioarekin 
lotutako baliabide bi aurkezten ditu: batetik, norberaren 
ebaluaziorako galdeketa, hiztunen jarrerak ikusteko 
finko dauden aldaerekiko. Maiz gertatzen baita, 
hiztunaren erantzuna gertuago egotea berak ontzat edo 
prestigiotsutzat daukanetik, berak normalean ekoizten 
duenetik baino. Eta bestetik, segurtasun linguistiko 
ezaren galdeketa. Badaude hiztun batzuk, beste batzuk 
baino kontzienteago direnak aldaera estandar 
prestigiotsuarekiko, eta hauek hobeto egingo baitute 
batetik besterako aldaketa. Sozialki markatutako aldaera 
pareez osatzen den galdeketa honen bidez, hiztun hauek 
erakutsiko dute zein den prestigiotsutzat daukatena eta 
zein erabiltzen dutena. Oharmenaren bidezko aurkibide 
bat eratzen dela esan daiteke.   

Honekin lotuta, Trudgillen ikerketatik ondorio 
interesgarri pare bat berreskuratu daitezke. Batetik, 
hizkuntzarekiko balio epaiketak erabat arbitrarioak 
direla ikuspuntu linguistikotik. Bestetik, ahoskera bat 
prestigiotsutzat hartzen bada, gehiegitua izateko joera 
izango duela. Hau da, hain zuzen ere, Labovek New 
Yorken egindako ikerketan ikusi zena, behe-erdi 
mailako hiztunek forma prestigiotsua neurri gabe 
ekoizten zutenean. Gehiegizko erabilera honi ikertzaile 
britainiarrak eman zion erantzuna segurtasun eza izan 
zen. Beraien nortasun linguistikoa ez omen zen oso 
sendoa eta forma prestigioduna neurri gabe ekoizten 
zuten. Hau da zehazki aipatu berri dugun Laboven 
galdeketa horrek bilatu nahi duena, hiztunek zergatik 
egiten dituzten horrelako gauzak. Eta badirudi, 
erantzuna segurtasun ezean eta ebaluazio ez-
linguistikoetan aurkitu behar dela.  

Gorago ikusi den bezala, Milroy bera ere mintzatzen 
da hiztunen ebaluazioaz. Zehazki komunikazio kateen 
eta erabilera prestigiodunen ebaluazioaz, eta 
bariaziozko soziolinguistikaren ikerketetan bide berriak 
irekitzeko emaitzekin gainera.  

Humberto López Moralesek, bariazio diafasikoaz 
hitz egiten duenean erabiltzen du kontzientzia 
soziolinguistikoaren kontzeptua. Bakoitzaren 
kontzientzia soziolinguistikoari ematen dio aldaera bat 
prestigiotsutzat jo edo bestalde estigma markak 
gordetzearen ardura. 

Morenok zuzen-zuzenean lotzen du prestigioaren 
kontzeptua hiztunen jarrerarekin. Prestigioa joera edo 
jarrera bezala uler daitekeela eta iker daitekeela dio. 
Soziolinguistikako ikertzaileek, “joera” bezala hartu eta 
sakondu omen dute, hau da, prestigioa daukana zer den 
jakin nahi izan dute, horri prestigio ematen diona ikertu 
baino lehen.  
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Prestigioa joera bezala ikertzeak datu interesgarriak 
eskain ditzakeen arren, ez luke prestigio zantzu edo izpi 
berririk aurkituko; jada prestigioa egotzi zaien formen 
gainean argi gehiago eman baino ez luke egingo, eta ez 
da gutxietsi behar. Jarrera bezala ikertzean, ordea, 
prestigio forma berriak aurkitzea posible izango 
litzateke. Eta gainera hiztunek hizkuntza, hizkera edo 
forma linguistikoekiko dituzten jarrerak argituko 
lirateke. Zerk bultzatu duen hiztuna aldaketa bat egitera. 
Aldaketaren arrazoia hiztunarengan bertan bilatzea, 
alegia. 

Bere ustez erabilera prestigiotsuak bilatzeko aurrez 
pentsatu behar da hiztunak zuzentzat daukana 
prestigiotsutzat ere badaukala, baina zuzentzat hartzen 
duena ez du zertan zentzu arauemailearen 
zuzentasunarekin bat etorri. 

Inguruaren eta inguruko hizkuntzaren jabe 
izatearekin lotuta, Laboven presioaren teoria ere lotu 
daiteke, baita estigma eta estereotipoena ere. 
Hizkuntzalari iparramerikarrak, hizkuntza aldaketak 
nola funtzionatu dezakeen ikusteko, hamahiru urrats 
desberdinez osatutako proposamen bat osatu zuen.  

2.4.1.1 Prestigio soziala, estigmatizazioa eta 
estereotipoak 

Laboven ustez, soinu aldaketa azpitalde batean 
barruko zein kanpoko presio batek azpitalde honen 
nortasuna ahultzen duenean gauzatzen da. Aldaketak, 
azpitaldearen barruan, forma linguistikoaren 
orokortzearekin hasten dira. Honi, azpitik datorren 
aldaketa edo azpiko aldaketa deitzen zaio, kontzientzia 
sozialaren azpiko maila delako. Urrats honetan, 
aldagaiak ez du bariazio estilistiko eredurik erakusten, 
eta indicator edo erakusle bat da. Bide batez, hemen 
ikusten da Labovek ere hizkuntza hiztunek taldeko 
egitura mantentzeko tresna bat bezala ikusten duela, 
nahiz eta gero beharbada, horretan ez sakondu. 

Aldaketa modu grafikoan hamahiru urratsetan 
adierazten du. Zortzigarren urratsera iritsi artekoak, 
beheko aldaketak omen dira, kontzientziaren azpikoak. 
Bederatzigarrenetik aurrera ordea, goiko aldaketa 
delakoa da; hots, aldaketa kontzienteki egiten dela 
ulertzen baita. Hauetan, prestigioari bere lana ematen 
dio Labovek; aldaketa bideratzeko lana, alegia. Honekin 
lotuta, prestigioaren ondorioz gerta litezkeen 
estigmatizazioa eta estereotipoak agertzea ere gerta 
daitekeela adierazten du. Beraz, prestigio linguistikoak 
ondorioak izan ditzakeela ikusten da, ez edonolakoak 
gainera, hizkuntza forma bat txartzat hartu eta gehiago 
ez erabiltzeko moduko ondorioa izan daitekeelako. 
Labovek hori gerta litekeela esaten du, baina ez egoera 
linguistiko baten deskribapena bezala, aldagai honen 
nagusitasuna lantzeko baino. 

Honako hauek dira, kontzientziaz gain, prestigioak 
hizkuntza aldaketan nola funtzionatu eta eragin 
lezaketen erakusteko marraztu zituen irudiko azken bost 
urratsak: 

Aldaketa sortu deneko taldea ez bada hiztun 
komunitateko goi-mailako talde bat, goi mailako kideek 
estigmatizatu egingo dute aldatutako forma, sare 
komunikatiboan duten indarraren bidez. 

Estigmatizazio honek eragiten du goitik datorren 
aldaketa. Zuzenketa irregular eta ez-sistematiko baten 
bidez, goi-mailako kideek, goi-mailako eredurantz 
bideratuko dute aldaketa; hau da, eredu 
prestigiotsurantz.  

Goi-mailako taldeak ezarritako eredu prestigiotsua 
ez badute beste talde batzuek ere erabiltzen, gainerako 
taldeek beste hiperzuzenketa mota bat erakutsiko dute. 
Euren eredu zaindua beste modu batera aldatuko dute, 
talde prestigiotsuak ezarritakotik urrunduz. Honi, goiko 
edo goitik datorren hiperzuzenketa deituko zaio. 

Muturreko estigmatizazioaren ondorioz, forma bat 
desagertu egingo da. Estereotipoei egozten die honen 
ardura. 

Goi-mailetako hiztunen komunitatean sortutako 
aldaketa eredu prestigiotsua bihurtzen bada gainerako 
hiztun guztientzat, aldaketa erregistro zainduan hartzen 
da eta gutxiago hedatzen da erregistro informalean. 

Labov ez da hiztunen ebaluzio subjektibo eta 
estigmatizazioaz mintzatzen den bakarra; bere 
garaikidea den Trudgill ere arduratzen da hiztunek 
nahita edo nahi gabe egiten dutenaz. Honako hau da 
Trudgillek bere ikerketen ondoren ondorioztatu zuena: 
ingelesaren barruan dialekto edo azentu asko daude, 
prestigioa baina ingeles estandarrak omen dauka, eta 
ingelesaren barruan oso finkatua den itxura ematen du. 
Honek, gainerako dialekto desberdinak desitxuratu edo 
baliogabetu egiten ditu. Honen azpian baina gizarteko 
balorazio subjektiboa besterik ez dagoela utzi nahi du 
argi. Irizpide linguistikoek ez dute erakusten hizkuntz 
forma edo osagai bat beste hizkuntza bateko osagai bera 
baino hobea denik. 

3. Faktore hau ikertzeko beharra 
Bariazio soziolinguistikoan, prestigioaren faktorea 

ikertzearen beharra argi eta garbi adierazi duten 
ikertzaileak honako hauek dira: William Labov, 
Francisco Moreno Fernández eta María José Serrano. 

Gorago ikusi da, Laboven lanei justu kontrakoa 
leporatu izan diotela, aipu honek erakusten duen bezala: 

Algo similar significa la aportación de Labov. 
Aunque en su obra el prestigio es traido y llevado 
constantemente, Labov nunca ha organizado en un 
papel sus ideas sobre el prestigio sociolingüístico. Sin 
embargo, hay afirmaciones, hechas de forma 
esporádica, que pueden ser interesantes si se 
aprovechan adecuadamente. La pena es que esa falta 
de organización obliga en muchos casos a leer entre 
lineas (Moreno Fernandez 1990: 185). 

Hala ere, baieztapen hau agertzen den liburu eta 
orrialde berean, Laboven aldaketa linguistikoaren 
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oinarri sozialaren inguruko lanean prestigioaren 
definiziorako formula ere eskaintzen du.  

Moreno Fernández prestigioa ikertu beharra adierazi 
baino, ikertu ez izana deitoratzen du behin eta berriz, 
eta oso modu zuzenean gainera. Dioguna erakusteko 
hainbat lerro ekar daitezke hona, hala nola, aipatu berri 
dugun atalaren hasierakoa bertakoa:  

Antes nos hemos referido al escasísimo tratamiento 
que ha recibido el concepto de prestigio. En este 
epígrafe, pretendemos reflexionar sobre las relaciones 
que se establecen entre él y la lengua. A ello nos ha 
movido principalmente el comprobar cómo ese 
concepto citado por todos no ha sido estudiado en 
profundidad por casi nadie o sólo lo ha sido 
parcialmente, aunque, a su vez, ha servido de 
explicacion para infinidad de procesos lingüisticos. 
(Ídem: 173). 

Ikertzaile honek bere lanetan prestigioak izan duen 
papera ikusteaz gain, ekarpen batzuk ere egiten ditu. 
Batetik, bere ustez prestigioaren nola ulertu beharko 
litzatekeen. Bestetik, prestigioa jarrera bezala ikertu 
beharko litzatekeela esan eta bost galderatako galdetegi 
ireki bat proposatu du. Eta azkenik, prestigioaren 
analisirako, lauko dikotomia aurkeztu digu. 

Serranok ere aipatzen du prestigioaren faktorea 
ikertu ez izana. Honen inguruko aipamenik 
adierazgarrienak bere artikuluko ondorioetan dakartzan 
laugarren eta seigarren puntuan ematen ditu. Lan 
horretan, lehen ikusi dugun bezala, prestigioak 
berebiziko garrantzia daukala esaten du, aldagaien 
erabileren onarpen edo baztertzean erabakigarria izan 
daitekeelako. Seigarren puntuan, kontzeptu hau 
lantzearen beharra adierazi ondoren, bere ustez nola 
hobe daitekeen esaten du. Honek, prestigioaren ikerketa 
etorkizunera begira jartzen du. 

4. Era honetako lanak euskararen 
inguruan 

Euskal Herrian faktore sozialen araberako hizkuntza 
aldaketaren inguruan badago ikerketarik, Gotzon 
Aurrekoetxea edo Sonia Gonzálezen lanetan, adibidez. 
Baina oro har, ez da bide luzeegia duen ikerketa 
esparrua gurean. 

Hizkuntza bariazioa oso gai jorratua den arren, 
prestigioak ez du hauen interesik piztu aldaketa faktore 
gisa aztertzeko. Kanpoko ikerketa askotan bezala, 
honekin lotutako zerbait agertzekotan status hitza da 
agertzen dena, normalean diglosiarekin lotuta agertzen 
dena eta gehienbat hizkuntza soziologiara jotzen duten 
ikerlanetan.  

Era honetako hizkuntza bariazioa ikertzeko EUDIA 
ikerketa-taldea sortuda EHUn berrikitan. Ikerketa-talde 
honetako ikertzaileak bariazio geolinguistikotik abiatu 
ziren arren, bariazio geolinguistiko eta soziolinguistikoa 
uztartzen dituen lanekin jarraitu dute bidea, nazioartean 

bariazioa ikertzeko erabiltzen den metodologia bere 
eginez.  

 Orain arte, tradizio luzeko aldagaiak dira 
euskararen bariazioan ikertu direnak. Ikerketa hauek, 
datu ugari eskainiko dute euskararen bariazioari buruz, 
aldagai hauei dagokienez bederen. Adina da orain arte 
gehienbat landu dena.  

5. Ondorioak 
Bariaziozko soziolinguistikan, hizkuntzaz kanpoko 

aldagai gisa, prestigioaren faktorearen jarraipena egin 
den lan honetatik, bi ondorio nagusi aterako daitezke: 
batetik, azalpen askotarako balio izan duen arren, inork 
ez duela modu sistematiko batean ikertu prestigioak 
hizkuntza aldaketan zein eta nolako eragina izan 
dezakeen. Nahiz eta ikusi den bezala, badagoen 
absentzia honetaz konturatu den ikertzailerik. Badirudi 
beraz, arreta pixka bat bederen merezi duen kontzeptu 
baten aurrean gaudela. 

Bestetik, honetan gehiago sakontzeko asmoa 
erakutsi dutenen hitzen arabera, momentuz behintzat 
ezin da prestigio soziolinguistikoaren patroi bat ezarri. 
Ikusitakoaren arabera, egin ezin den gauza bat da 
hiztunak, gizarteak, lekuak eta denborak desberdinak 
direlako eta faktore askok eragiten dutelako. Prestigioa 
kontzeptu kultural bat da, eta hizkuntzak kulturak 
bezain anitzak dira munduan zehar. Gizarte bakoitzean 
balio desberdina hartzen du eta balore desberdinak 
agertzen dira prestigiotsuak bezala. 

Honekin lotuta, hiztunak gizarte taldeetako kide 
bezala ikertzeak pisu handia daukala ematen du. Eta 
jakina, munduko kultura anitzak bezala, prestigio 
soziolinguistikoa ere, desberdin gauzatuko da hiztun 
komunitate bakoitzean.  

Ikertzeko moduari dagokionez, ikusi da hastapen 
gisa balio dezaketen jarraibide batzuk eman direla. 

Hasteko, prestigioa nola definitu daitekeen 
adierazten dute bai Labovek eta bai Serranok ere: 
taldeen arteko tresna bat bezala deskribatuz Serranok 
eta aldaketa linguistikoaren oinarri sozialaren inguruko 
lanean, Labovek kontzeptu hau definitzeko formula 
eman zuen arren, lan honetan ondokoa dio argi eta 
garbi: the notion of prestige must be defined in terms of 
the people using it and the situation in which it is used; 
that is, brought out of the area of speculation and made 
the focus of empirical investigation. (1972: 308). 

Aldagai desberdinen elkar eragina ikertzea ere fruitu 
onak eman ditzakeen metodologia dela dirudi. Honela, 
aldagai bakarra ikertzearen arriskuak desagertzen dira 
eta ikerketa bera errealitatearekin fidelagoa izango 
litzateke. Besteak beste, generoa, boterea, ogibidea 
edota maila soziala dira erabilienak.  

Jarraitzeko, prestigioa joera bezala ikertu dela esan 
behar da, eta honela ikertzen jarraitzea gaizki ez 
legokeen arren, jarrera bezala begiratzen hastea 
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komenigarria izango litzatekeelako ustea adierazi dute 
ikertzaile hauetako zenbaitek.  

Nahiz eta gehienek prestigioa joera gisa hartu duten, 
batzuk behintzat joera horretaz hitz egin dute, Serranok 
edota Milroyk, adibidez. Gainerako gehienek ordea, 
joera hori, egoera linguistiko bat deskribatzeko erabili 
dute, bere garrantzian erreparatu gabe.  

Moreno Fernándezek, hiztunen jarrera bezala 
ikertzearen aldeko apustua plazaratu izanaz gain, 
prestigio soziolinguistikoa detektatu eta neurtzeko 
jarraibide batzuk eskaini dizkigu. Baita gure aldagai hau 
sailkatzeko lauko dikotomia ere. Etorri daitezkeen 
ikerketetarako baliagarriak izan daitezke eta abiapuntu 
bikaina. Esan daiteke, Moreno Fernándezek orain 
arteko bidearen amaieran, beste bide batzuk ireki 
ditzakeela. 

6. Aurrerantzean 
Hemendik aurrera, aldagai gehiago ikertu ahala, 

gero eta ezagunagoa izango da euskararen bariazioa. 
Ikusi beharko da, euskararen kasuan, zeintzuk izan 
daitezkeen aldagai esanguratsuenak.  

Prestigioak, hizkuntza aldaketan izan dezakeen 
eragina aztertzeko ikerketak ikusteko, pixka bat gehiago 
itxaron beharko da nazioartean eta baita Euskal Herrian 
ere.  

Ez litzateke harritzekoa izango, euskararen kasuan, 
New Yorkeko kasuan bezala, hiztunen ebaluazio 
erlatiboez adostutako aldaera linguistiko batzuk egotea. 
Hemen baditugu, hiri turistikoak, langile eta industria 
hiriak, herri txikiak, pentsaera politiko anitz eta 
desberdinak eta abar. Prestigioak, guzti hauekin batera 
eragin lezake euskararen bariazioan.  
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