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Abstract 
In this article, the author studies the language variation happening between generations in the Basque spoken in Gizaburuaga. In it the 
degree of variation suffered by both generations is measured: standard loanwords or those brought about by 
culturalization/deculturalization processes. This contribution adds to the research work carried out in the past in other villages, that is, 
it is part of the study of the sociolinguistic variation that the Basque language is undergoing. For that purpose, diverse linguistic 
parameters such as the lexicon, the morphology, and the syntax are examined using a closed-ended questionnaire. 

Laburpena 
Artikulu honetan belaunaldien artean Gizaburuagako hizkeran gertatzen ari den hizkuntza-aldaketa ikertzen da. Belaunaldi biren artean 
zenbaterainoko bariazioa jasan den neurtuko da: maileguak, estandarrak edo kulturizazio/ deskulturizazioak eraginda. Aurretik beste 
herri batzuetan egindako ikerketen jarraipena da honako hau ere, hau da, euskara jasaten ari den aldaketa soziolinguistikoaren 
azterketa. Hizkuntzaren hainbat arlo aztertuko dira horretarako, hala nola, lexikoa, morfologia eta sintaxia, galdesorta itxi bat aintzat 
hartuta. 
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1. Sarrera1 
Gizaburuaga Bizkaiko kostaldean, Lekeitiotik 8 

kilometro hegoaldera eta Bilbotik 64 kilometrora dago 
Lea ibaiaren ibarrean. Bertan 174 biztanle bizi dira, 19 
urtetik beherakoak %17,2 dira, 20-64 tartekoak % 59,2 
eta 65 urtetik gorakoak %23,6. 

Gizaburuagan % 84,4k euskara du ama hizkuntza, % 
11,4k gaztelania, % 3,4k gaztelania eta euskara eta % 
0,5ek beste hizkuntza bat. 

Lan honen xedea Gizaburuagako hizkeran adinaren 
araberako bariazioa aztertzea da. EUDIA ikerketa-
taldeak eskuartean duen “Euskal atlas sozio-
geolinguistikoa”2 da beronen sorleku, EHHA3 deritzon 
proiektua duelarik aitzindari. Proiektu hau Euskal Herri 
osoan burutzen ari bada ere, artikulu hau, lehen esan 
bezala, Gizaburuagara mugatuko da. 

                                                      
1 Eskerrak EUDIA ikerketa-taldeko buru den Gotzon 
Aurrekoetxeari ikerketa-taldean parte hartzeko gonbita egin 
izanagatik eta artikulua idaztean emandako laguntzagatik. 
2 Ikerketa hau EHUk babestutako (UPV05/72) ikerketa-
proiektuaren barnean kokatzen da. Proiektuaren 
zehaztasunetarako ikus Aurrekoetxea, G. & J.L. Ormaetxea 
2006. 
3 EHHA (Euskararen Herri Hizkeren Atlasa) egitasmoa 1984. 
urtetik Euskaltzaindia bideratzen ari den egitasmoa da. 

Horretarako, adinaren irizpidean oinarrituta, 
belaunaldi desberdineko bi lekukori4 egin zaie inkesta; 
biak gizonezkoak, bertan jaioak, bertan bizi direnak eta 
Lea-Artibai eskualdean lan egiten dutenak. 

2. Aurrekari  teoriko zenbait 
Hizkuntzaren sinkronia aztertzerakoan, honen 

aldaketa ezaugarri nagusietarikoa da eta aldaketa horren 
agente garrantzitsuenetarikoa adina da; hala ere, 
oraintsu hasi dira ikuspegi soziolinguistikoan 
oinarritutako ikerketak gure artean; ikusmolde 
filologikoak maizago izan dute xede hizkuntzaren 
ikerketa linguistikoa edo hizkuntzaren gramatika 
deskribatzekoa. 

Ikuspegi soziolinguistikotik, Aurrekoetxeak (2003, 
2004, 2006, 2008), Ezenarrok (2008) eta Ormaetxeak 
(2008, 2009, (2010) egindako lanetan antzeko 
ondorioak azaltzen dituzte. Funtsean denek diotena zera 
da, gazteen eguneroko hizkeran euskara estandarraren5  
 
 
 

                                                      
4 Eskerrik beroena lan honetarako ezinbesteko izan diren 
lekukoei: J. M. A. eta O. O. 
5 ‘Estandarra’ kontzeptua batua baino zabalagoa bada ere, 
hemen sinonimotzat hartu dira. Batua/estandarra auzirako ikus 
Alberdi 1999: sarrera. 
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eragina nabari dela; helduek “oinarri dialektala”ri6 
atxikimendu handiagoa diotela; biengan, aldaketa 
ukaezina dela lexikoan, izen-morfologian, aditz-
morfologian zein sintaxian, hau da, hizkuntzaren arlo 
guztietan eta, azkenik, estandarizazio prozesua aurretik 
burutu duten hizkuntzetan bezala ari dela gertatzen 
euskaran ere, alegia, “oinarri dialektal”etik urrundu eta 
estandarrera hurbiltze prozesua ari dela gertatzen. 

3. Inkesta eta metodologia 
201 galderako galdesorta egin zaie bi lekukoei 

(helduari eta gazteari), jasotako emaitzak erkatu nahi 
direlako. Galdesorta laburra izan da, baina Euskal Herri 
osorako den proiektu baten zati denez, ezinbestean izan 
behar mugatua. Hala eta guztiz ere, inkestaren emaitzak 
adierazgarriak eta kontuan hartzekoak direla esan 
daiteke. 

Galdesortari eta erabilitako metodologiari buruzko 
ezaugarri nagusiak ondokoak dira: 

• Galdesorta bidezko datu bilketa egin da, 
EHHA egitasmoan erabili den galdesortan 
azaltzen diren galderen lagin batez osatua. 
Lexikoa (119 galdera), izen-morfologia (23), 
aditz-morfologia (39) eta sintaxiari (20) 
buruzko galderak biltzen dituen 201 galderako 
galdesorta erabili da. 

• Ikerketa-proiektu honetan bi dira herri 
bakoitzeko berriemaileak, sarreran esan bezala, 
biak gizonezkoak, bata heldua (49 urtekoa) eta 
bestea gaztea (35 urtekoa)7. Gizaburuagan 
jende gehientsuena baserrian bizi da, eta baita 
berriemaile hauek ere, nahiz eta bata ere ez den 
hartatik bizi, biak eskualdeko lantegi banatan 
baitabiltza lanean. 

• Datu-bilketa elkarrizketa gidatu bidez egin da, 
lekukoen baimenarekin grabatu egin da eta 
hainbat bide erabili dira datuak lortzeko: 
galdera zuzenak, azalpenak, itzulpenak eta 
abar. 

• Helburua erregistro informala, alegia, egunero 
etxean, kalean, lagunartean erabiltzen den 
hizkera lortzea denez, horretara bideratu da 
ahalegina, ongi azalduz zer espero dugun 
haiengandik. Badirudi  lortu dela oro har nahi 

                                                      
6 Hizkera bateko hiztun zaharrenek ekoizten duten edo 
erabiltzen duten corpusak osatzen du “oinarri dialektala” 
Bellmann-en hitzak (1998) geure eginez. Hiztun hauek 
osatuko lukete hizkera horri dagokion corpusik eta “puruena”, 
berezkoena.  Beste modu batera esanda, euskalkiko edo 
hizkerako hitzak erabiltzea, orokorragoak diren edo 
estandarrekoak diren beste batzuen ordez. 
7 Gizaburuaga bezalako herri txikietan ikerketa honetarako 
beharrezkoak diren ezaugarri guztiak betetzen dituen lekukoa 
aurkitzea zaila izaten da. Hori dela eta, 20-30 urte bitarteko 
eremua zabaldu egin da. 

izan dena, ehuneko ehunean lortzea ezinezkoa 
bada ere. 

4. Datuen azalpena 
Helduen eta gazteen hizkerak zertan diren berdin eta 

zertan ez agertzea eta hau kopuruetan ematea da 
helburua. Pentsatzekoa denez, gehienetan bat datoz eta 
elkar ulertzea osoa da. Helduen eta gazteen artean 
gertatzen diren erantzun desberdinak arloka hartuta 
honako portzentaia hauek agertzen dituzte: 

1. Lexikoan: 17,5 erantzun, % 14,7 

2. Izen-morfologian: 4 erantzun, % 17,4 

3. Aditz-morfologian: 16 erantzun, % 41 

4. Sintaxian: 6 erantzun, % 30 

Guztira, 43,5 erantzun dira desberdinak, % 21,6. 

 

 

 

 

 

 

 

1. irudia: Gizaburuagako datu-kopuruak ehunekoetan 

Gizaburuagako bi belaunaldiren arteko (helduen eta 
gazteen belaunaldiaren arteko) hizkuntza-bariazioaren 
kopuruak ikus daitezke diagrama honetan, hau da, 
parametro bakoitzean zein desberdintasun-maila dagoen 
helduen eta gazteen hizkeraren artean ikus daiteke. Datu 
guztiak kontuan hartuz, erantzun berdinak orotara % 
78,4 izan dira eta desberdinak % 21,6. Helduen eta 
gazteen arteko aldea esanguratsua da, Gizaburuagan 
belaunaldi batean gertatu den bariazioa ia laurdena 
baita. 

Ikerketa honetan erantzun berdintasun handiena 
erakusten duen parametroa lexikoa (% 85,3) da, aski 
hurbiletik jarraitzen dio izen-morfologiak, erantzun 
berdintasuna % 82,6 delarik. Ondoren, sintaxia (% 70) 
dator eta, azkenik, aditz-morfologia (% 59). 

Uste orokorra da lexikoa dela hizkera batean lehenik 
eta gehien aldatzen den parametroa8, baina datu hauen 
arabera gutxien aldatzen dena da (% 14,7) 
desberdintasun handiena aditz-morfologian (% 41) 
agertzen baita. Ostean, sintaxia (% 30) dugu, hirugarren 
postuan izen-morfologia (%17,4) eta, azkenik, lexikoa, 
helduen eta gazteen erantzunetan % 14,7 desberdinak 
direlarik. 

                                                      
8 Ikus Aurrekoetxea 2008:1 
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Aztertutako herri honetan % 21,6ko bariazioa 
gertatu da belaunaldi biren artean, datu horretan 
oinarrituta esan daiteke hizkuntza-sistemak9 ez dirudiela 
guztiz egonkorra. Hizkera honek ez duela barne 
kohesiorik eta desegituratuta dagoela esan daiteke. 
Gehiago oraindik, zalantzagarria da ez ote diren 
hizkuntza sistema bat baino gehiago koexistitzen herri 
berean baina zaila da jakintzaren gaurko egoeran 
sistema bat baino gehiago daudela defendatzea, 
hizkuntza sistema bi bereizteko metodologia eta 
prozedurarik oraindik ez baita ezagutzen. 

Gizaburuagako datuok bat datoz Ezenarrok (2008) 
Etxebarria eta Bolibarko hizkeretan eta Ormaetxeak 
(2008, 2009, 2010) Otxandioko, Aramaioko, 
Beasaineko eta Urretxuko hizkeretan argitaratutako 
emaitzekin. Datuak orotara kontuan hartuz, sei 
herriotan, Etxebarria eta Bolibarren (% 22), Otxandion 
(% 23,2), Aramaion (% 23,2), Beasainen (% 26), 
Urretxun (% 24) eta Gizaburuagan (% 21,6), belaunaldi 
heldu eta gazteen artean gertatu den bariazioa gutxi 
gora-behera laurdena da. Aurrekoetxeak (2008) 
aztertutako Dimako hizkeran, aldiz, helduen eta gazteen 
arteko bariazioa handiagoa da (% 42), belaunaldi batean 
hizkuntza ia erdia aldatu dela adierazten baitu datu 
honek lehenengo taula honetan ikus daitekeen moduan.  

Datuok kontuan hartzekoak dira, gaur egun hizkerek 
bizi duten egoera erakusten baitigute, zalantzarik gabe; 
hauetan oinarrituta esan daiteke hizkera hauek, gehiago 
ala gutxiago, aldaketa egoeran murgilduta daudela. 
Honen ondorioz lanaren hasierako hipotesia baieztatzen 
da, hau da, ez da bariazioa gertatzen aztertu diren 
hizkera hauek egoera berezian daudelako, aztertutako 

                                                      
9 Oso eztabaidagarria da herri batean sistema bat edo gehiago 
daudela esatea, oraindik zehazteke daudelako non dauden 
sistema baten mugak, hau da, non amaitzen den bata eta noiz 
hasten den bestea (ikus Aurrekoetxea 2008:23) 

hizkera hauek guztiak bariazio egoera jasaten ari 
direlako baizik. 

5. Belaunaldien arteko azterketa 
Datuak zehaztasunez aztertzen hasi aurretik eta 

inkestetan jasotako datuak ulertzeko argigarri gerta 
daitekeelakoan, helduen belaunaldiaren eta gazteen 
belaunaldiaren artean dauden zenbait desberdintasun 
aipatuko dira: 

• Lekuko heldua zaharren bizimodutik gaztea 
baino gertuago dago. 

• Lekuko heldua gaztelaniaz eskolatua izan da, 
eta gaztea euskaraz, euskara batua nahiko 
finkatuta zegoen garaian. 

• Helduen belaunaldikoek euskara 
estandarrarekin duten harremana nahiko txikia 
da, ez da iraunkorra, baina izan badute: 
haurren bidez, telebista, irratia eta 
irakurketaren bidez. Gazteen belaunaldiak, 
ostera, ume-umetatik du harremana 
estandarrarekin, eta harreman hori 
iraunkorragoa da. 

Izandako bilakaera edo aldaketak azaltzeko bi 
fenomeno izango dira kontuan: kulturizazioa10 eta 
deskulturizazioa11 

Kulturizazioa terminoarekin hizkuntzaren indartze 
fenomenoekin agertzen diren hizkuntza ñabardurak 
identifikatzen ditugu; hala nola, eskolatzean jasotzen 
direnak, hizkuntza estandarraren hedakuntzaren 
ondorioz lortzen direnak, etab. Belaunaldi gaztea 
euskaraz eskolaratu eta alfabetatu izanak kulturizazio 
                                                      
10 Aurrekoetxea 2008:18 
11 Aurrekoetxea 2008:18 

 Lexikoa Izen-morfologia Aditz-morfologia Sintaxia Guztira 

 Berdin Desberdin B. D. B. D. B. D. B. D. 

Dima % 84 % 16 % 77 % 23 % 40 % 60 % 35 % 65 % 58 % 42 

Etxebarria eta  Bolibar % 92 % 8 % 75 % 25 % 81 % 19 % 71 % 29 % 78 % 22 

Otxandio % 86,7 % 13,3 % 78,3 % 21,7 % 51,3 % 48,7 % 60 % 40 % 76,8 % 23,2 

Aramaio % 79,2 % 20,8 % 65,2 % 34,8 % 82,1 % 17,9 % 65 % 35 % 76,8 % 23,2 

Beasain % 76 % 24 % 86 % 14 % 61 % 39 % 79 % 21 % 74 % 26 

Urretxu % 74 % 26 % 86 % 14 % 73 % 27 % 79 % 21 % 76 % 24 

 

Gizaburuaga % 85,3 % 14,7 % 82,6 % 17,4 % 59 % 41 % 70 % 30 % 78,4 % 21,6 

1. taula: Dima, Etxebarria eta Bolibar, Otxandio, Aramaio, Beasain, Urretxu eta Gizaburuagako datu-kopuruak ehunekoetan 
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fenomenoa dakar, maileguak eta kalkoak erabili 
beharrean euskarazko terminoak erabiltzea, alegia. 

Deskulturizazioa, aldiz, kontrako fenomenoa 
litzateke, hau da, hizkuntzaren eta kulturaren ahultze 
fenomenoak sortutakoa eta kultura edo bizimodu 
aldaketak eragindakoa, gaztelania edo beste 
hizkuntzetatik mailegatutako hitzen agerpena, 
kontzeptuen desagerpena eta antzekoak. Bistakoa da 
belaunaldi batetik bestera aldaketa sozialak eragina izan 
duela, izan ere, baserri-girotik bizimodu hiritarrera 
igaro baita gizartea. 

Datuak aztertzean ondoko lan metodologiari 
jarraituko zaio. Galdesorta hainbat  arlotan banatuta 
dagoenez, azterketa ere arloka egingo da: lexikoa, izen-
morfologia, aditz-morfologia eta sintaxia, alegia. 
Gainera, bestelako datuak ere aztertuko dira, hala nola, 
bustidura eta fonologia; galdesortan fonologiaz galdera 
zehatzik egiten ez bada ere, aipatu egingo da. Izan ere, 
beste arloetan jasotako erantzunetatik ondorioren batzuk 
atera baitaitezke. Ostean, euskara batuaren eta 
maileguen eragina aztertuko da eta azkenik, ondorioak 
azalduko dira. 

5.1. Lexikoa 

Galdera gehienak lexikoari dagozkie, 201etik 119 
hain zuzen ere. Lexikoan bi belaunaldien artean 
berdintasunak dira nagusi; 101,5 erantzun berdin (% 
85,3) eta 17,5 desberdin (% 14,7). Datu honek 
Gizaburuagako lexikoa egoera iraunkorrean dagoela 
adierazten du, gazteek nagusiek darabiltzaten hitzak 
ezagutu eta erabiltzen baitituzte. 

Bataren erantzuna eta bestearena etimologia edo 
lema desberdinekoak izatea kontsideratu da erantzun 
desberdin. Aldiz, lema berbera dutenean, nahiz eta  
elkarren aldaerak izan, erantzuna berdintzat jo da. 
Esaterako, batek eguski ‘eguzki’ esan badu, eta besteak 
ewski, berdintzat hartu dira edo baridxeku eta bariku 
‘ostiral’, hau da, aldaketa fonologikoetan oinarritutako 
diferentziak ez dira kontsideratu desberdintasun lexiko. 

Desberdintasunetan sakonduz honako oharrak egin 
daitezke: 

Kasu batzuetan berriemaile helduak eredu zaharra, 
“oinarri dialektala”, darabilen bitartean, gazteak berria 
darabil: helduak errekaixie eta ostarku erantzun 
duenetan, gazteak egoaixi eta ostadarra erantzun du. 
Kasu batean, kontrakoa gertatzen da, ordea, gazteak 
oñestu eta helduak tximistie gaztelaniazko ‘rayo’ 
kontzeptua adierazteko. Erantzunetan euskara 
estandarraren eragina ageri da kasu bakar batean 
helduari dagokionez eta bi kasutan gazteari dagokionez. 

Heldua maileguz ere baliatzen da: tuerra edo 
tuertue, gazteak, aldiz, euskal ondareko hitza darabil 
kasu honetan: begibakarra. Belaunaldi gaztea euskaraz 
eskolaratu eta alfabetatu izanak kulturizazio fenomenoa 
dakar, euskara estandarrak euskalkian nagusiki 
erabiltzen den hitza ordezkatu baitu. 

Zenbaitetan, berriz, helduak euskal hitza darabil, 
gaztearen jardunean, ordea, fenomeno 
deskulturizatzaileak aurkitzen dira, batetik, 
gaztelaniatik mailegatutako hitzak: sendue, agirike, 
errena helduak fuerti, bronki eta koxue gazteak. 
Bestetik, kultura edo bizimodu aldaketak eragindako 
kontzeptuen desagerpena iges, bart, eguerdiostie eta 
urkatu helduak, baina pasadan urtin, atzo, baskalosti 
eta buru bota gazteak. 

Bi kasutan (‘ombligo’ eta ‘yerno’ kontzeptuak 
adierazteko) gazteak ez du erantzunik eman; helduaren 
erantzunak hauek izan dira: sille eta suiñe. Tipologia 
garbia azaltzen dute kontzeptuen desagertzea adierazten 
duten erantzunik gabeko galdera hauek. Erantzun eza 
kontzeptua ez ezagutzea edo kontzeptua ezagutu arren 
bat-batean hitzik ez gogoratzea izan daiteke. 

Honaino berriemaile helduaren eta gaztearen artean 
antzeman diren desberdintasunak. Ez dira datu nahikoa, 
egia esan, erabateko ondorioak ateratzeko. Alabaina, 
joera batzuk antzematen dira: helduak eredu zaharrari 
dion atxikimendu handiagoa, batetik, eta gaztearengan 
eredu estandarraren eragina eta kulturaren aldaketaren 
arrastoak, bestetik. 

Gaztearen jardunean fenomeno deskulturizatzaileak 
aurkitzen dira: euskaraz alfabetatu bada ere, “oinarri 
dialektal”eko hitz gutxiago erabiltzen baititu. 

Kultura aldaketaren beste adierazpen bat 
kontzeptuen sinplifikazioa da: belaunaldi helduak bi 
hitz dituen bitartean, gazteak bakarra du. Esaterako, 
helduak ostarku eta ostadarra eman ditu ‘arco iris’ 
kontzepturako, eta gazteak ostadarra bakarrik. Helduak 
ekaiña eta junidxue eman ditu ‘junio’ kontzepturako, 
eta gazteak junidxu bakarrik; edo ‘arbol’ esateko 
tantaidxe eta arbola, eta gazteak arbola. Helduak 
odolostie eta mortzilli ere eman ditu ‘morcilla’ 
kontzepturako, eta gazteak odolostie bakarrik; edo 
‘habitación’ esateko logela eta kuartu, eta gazteak 
kuartue; modu honetan eman dituzte beste erantzun 
batzuk ere. 

5.2. Izen-morfologia 

Izen-morfologian 23 galdera egin dira eta horietatik 
lautan erantzun desberdina eman dute helduak eta 
gazteak. Izen-morfologian bi belaunaldien artean 19 
erantzun berdin (% 82,6) eta 4 desberdin (% 17,4) egon 
dira. Honako hauek dira erantzun desberdinak: 

Heldua  Gaztea 

1.  alabi  alaba 

2.  semie  semea 

3.   itxosoraño itxasorarte 

4.  larregi   lar 

Lehenengo eta bigarren kasuan arau fonologiko 
desberdina ageri da helduaren eta gaztearen hizkeran. 
Helduak eredu zaharra hautatu duen bitartean, gazteak 
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aldaera estandarraren eragina du. Lau erantzun 
desberdinotatik hizkerako “oinarri dialektal”tzat har ez 
daitezkeen erantzunak dira gaztearen alaba eta semea. 

Azken bi kasuotan agertzen den bariazioa hizkera 
mailakoa da eta bi aldaerak “oinarri dialektal”tzat jo 
behar dira; biak koexistitzen direlako hizkera berean. 
Hirugarren kasuan, itxosoraño helduak itxasorarte 
gazteak, denbora-espazioa kontzeptuetarako atzizki 
desberdina erabiltzea ez dago galdu bidean hizkera 
honetan, sasoi bateko hiztunek erabiltzen duten ia 
atzizki bakarra (-ra arte) gazteak baitarabil. Laugarren 
kasuko larregi-lar bikoteak biltzen dituen aldaerak 
hizkuntzazko faktoreen edo hizkuntzaz kanpokoen 
arabera agertzen diren jakitea ez da erraza, arrunt 
hedaturik daudelako. 

5.3. Aditz-morfologia 

Aditz-morfologian ere badira desberdintasunak 
helduaren eta gaztearen arteko hizkeran. Atal honetan 
39 galderatatik 16 (% 41) erantzun desberdin eman 
dituzte. Desberdintasun asko azaltzen dira, denak, 
ordea, ez dira maila berekoak batzuk besteak baino 
desberdintasun garbiagoak dira. 

Esaterako, (emon) dotzegu / (emon) tzau ‘diogu’, 
(edaten) eban / (edaten) ban ‘zuen’, (jaten) ebasan / 
(jaten) basan ‘zituzten’, (erosi) deutzo / (erosi) tzo 
‘dio’, (erosi) deutzagu / (erosi) tzegu ‘diogu’, (erosi) 
deutze / (erosi) tze ‘diote’, (erosi) deutzos / (erosi) tzos 
‘dizkiote’ eta (erosi) deustasu / erosistesu ‘didazu’ 
(lehena helduarena eta bigarrena gaztearena izanik) 
desberdintasun fonologikoak ditugu. Kasu hauetan ez 
dago sistema aldaketarik, sistema bereko unitateak dira, 
nahiz arau fonologiko batzuen eraginpean aldaera 
desberdina duten adizkiak bildu lan honetan  ez dira 
desberdintzat jo. 

Ondoko hauek, ordea, sistema desberdina erakusten 
dute: 

Batua Heldua Gaztea 
1. zitzaizkion (gustetan) jakosan (gustetan) jakos 
2. ditu (jan) ditxus (jan) txu 
3. dezan (erosi) daidxen erosteko 
4. dezake eiñ al dau ein leikedau 
5. diezaioke (ekarri) leikidxo (ekarri) leiketzo 
6. nindoan noyen jute nitzen 
7. zituenean (amaittu) basanin (amaittu) basan 
8. dik (eran) dxok (eran) dau 

Hau guztia ikusita, ondorio batzuk atera daitezke: 

Hirugarren kasuan, helduak (erosi) daidxen 
subjunktiboko forma darabil, gazteak, ordea, erosteko 
aldaera ez jokatua darabil. 

Gaztearen laugarren eta seigarren erantzunetan 
ahalera ein leikedau, (ekarri) leiketzo analogiaz 
sortutako forma da; leike hirugarren pertsona oinarritzat 
hartu eta laguntzailearen paradigmako ezaugarriak 
gehituz osatzen ditu lehenengo pertsona, bigarrena, 
singularra, plurala. Helduak, aldiz, eiñ al dau, (ekarri) 
leikidxo darabiltza, batean, ahal partikularekin eta 

bestean ahalerako paradigmarekin adierazten ditu aditz 
moduok. 

Zazpigarren kasuan, hau da, aditz trinko bakarraren 
aurrean ere erantzun desberdinak jaso dira, helduak 
noyen, orainaldi trinkoari -en gehituz, analogiaz, 
iragana sortu du, gazteak, berriz, forma 
perifrastikoarekin ordezkatu du jute nitzen. 

Zortzigarren kasua kontuan hartuz, helduak (eran) 
dxok erantzun duen bitartean, gazteak (eran) dau 
erantzun du. Helduak forma alokutiboa ezagutu eta 
badarabil gazteak, aldiz, ez du ezagutzen eta forma 
neutroa darabil. 

5.4. Sintaxia 

Atal honetako 20 galdera egin zaizkie lekukoei eta 
horietatik 6tan (% 30) helduak eta gazteak desberdin 
erantzun dute. 

Heldua   Gaztea 

· jun biko sara  ·  jun in bikosu 

· jan arasi tzon  ·  jan erain tzon 

· neure gurasuetas · asko akordetan nas 

 oroitzen nas nire gurasuetas 

· bedarra ebaitxen dagos  · bedarra ebaten deutze 

· estau biarra baño · estau eñ lan 

  besterik eñ  baño besterik 

· egon seinkes bidxer  · bidxer egun gustidxen 

 etzunde egun gustidxen   etzunde egon seinke 

Erantzun desberdintasunak sakonduz honakoa esan 
daiteke: 

“Tendras que ir” esaldia itzultzerakoan helduak jun 
biko sara eta gazteak jun in bikosu erantzun du. 
Gazteak ‘egin’ aditza darabil indartzaile gisa eta 
‘*edun’ aditz laguntzailea; “oinarri dialektal”etik 
hurbilago dago ‘behar’ aditza laguntzaile 
iragankorrarekin baitarabil. Helduak ‘izan’ aditz 
laguntzailea darabil, ordea. 

Gazteak jan erain tzon, ‘eragin’ faktitiboa erabiliz, 
helduak jan arasi tzon. Erantzun honetan helduak 
estandarraren eragina azaltzen du: ‘eragin’ aditzaren 
ordez ‘arazi’ darabil, lehena euskalkiarena eta bigarrena 
estandarrarena. 

Aditzak eskatzen duen kasu-markaren aldetik biek, 
helduak eta gazteak, ordezkatu dute -etaz atzizkia -(r 
)ekin atzizkiarekin, neure gurasuetas oroitzen nas 
helduak eta asko akordetan nas nire gurasuetas 
gazteak. ‘Akordau’ aditzaren osagarriaren kasu-markari 
dagokionez, biak euskara estandarraren erabilerara 
hurbildu dira. Helduak izenordain indartua neure 
darabilen bitartean, gazteak izenordain neutroa nire 
darabil. 
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Helduak ‘estan cortando hierba’ bedarra ebaitxen 
dagos itzuli du; gazteak, berriz, bedarra ebaten deutze 
‘eutsi’ aditza ‘jardun’ aditzaren balioarekin erabiliz. 

Hizkera honetako aukera posible desberdinen artean 
helduak bat aukeratu du eta gazteak beste bat, 
esaterako, estau biarra baño besterik eñ eta egon 
seinkes bidxer etzunde egun gustidxen helduak, estau eñ 
lan baño besterik eta bidxer egun gustidxen etzunde 
egon seinke gazteak.  

6. Bestelako datuak 
Atal honetan galdesortan berariaz galdetu ez diren 

baina erantzunetan agertzen diren  zenbait ezaugarri 
aipatuko dira: 

Helduen eta gazteen artean kasu asko dira bokal 
aldaketa erakusten dutenak: odolesta / odolosta, junidxo 
/ junidxu, perretxiko / perretxiku, istar / ister, mantekille 
/ mantekilla, kutxillue / kutxillu, orkatillie / orkatilli , 
sikete / siketa, aitxebitxi / aitxabitxi, itxosora / itxasora. 
Bokal aldaketa hauen sailkapena egin behar izanez 
gero, kasu bat baino gehiago agertzen da, besteak beste, 
monoptongazio kasuak, asimilazio-disimilazio kasuak. 

Gaztearen hizkeran kontsonante galerak agertzen 
dira: igetargi / itargi, baridxeku / bariku, (erosi) deutzo 
/ (erosi) tzo, (erosi) deutze / (erosi) tze. 

Hirugarren pertsonako izenordain posesiboa: 
gazteak bere ausokue dioen bitartean helduak beren 
ausokue. 

Bustidura fonetikoari dagokionez, bien ahoskeran 
azaltzen da, helduak aitxebitxi ‘aitabitxi’, oitxurie 
‘ohitura’, ixena ‘izena’, birritxen, ‘birritan’ (jan) ditxus  
‘ditu’, batetik, eta gazteak aitxabitxi, oitxurie, ixena, 
birritxen, (jan) txu, bestetik. 

/ll/-ren ebakerari dagokionez, ez batak ez besteak ez 
du ahoskera yeista12, hala, helduak kollarie ‘koilara’, 
kutxillue ‘aiztoa’, mantekillie ‘gurina’, orkatillie 
‘orkatila’, billosik  ‘biluzik’, apelledue ‘abizena’ eta 
baita gazteak ere kollarie, kutxillu, mantekillie, orkatilli , 
billosik, apellidu. 

Hitz hasierako /j/-ren ahoskera kontuan hartuz, 
belare [x] ahoskatzen dute biek jan [xan] eta jun [xun] 
baina helduak zenbaitetan sabaiaurreko afrikatu 
ahostuna ebakitzeko dxate ‘zait’ , dxaten ‘zitzaidan’ eta 
dxok ‘dik’ joera du. 

                                                      
12 Xabier Kintanak ‘jeismoa’ deitzen du, eta honelaxe azaldu 
zertan datzan: “l palatal edo bustia, euskaraz ll (llabur, 
Mallabia, Ollargan…) eta il + bokal (oilaskoa, mutila, 
langilea…) idazten dena, i edo j moduan ebakitzea da: jabur, 
Maiabia, Oiargan, oiaskoa, mutija, langijea, hots, hitz horiek 
erdaraz y-az idatzirik baleude bezala esatea. Eta fenomeno 
hau, oraintsura arte gure artean ia-ia ezezaguna, gero eta 
hedatuagoa da” 
(http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1172049570) 

Bizkaieran ohi den legez, /s/ eta /z/ txistukariak 
biek, helduak eta gazteak, /s/-ren alde neutralizatzen 
dituzte. Helduak ewskidxe ‘eguzki’, sapatue ‘larunbata’, 
eskerra ‘ezkerra’, asala ‘azala’, asule ‘urdina’, salto 
‘salto egin’ , ostarku ‘ostadarra’ eta gazteak ewskidxe, 
sapatu, eskerra, asala, asule, salto, ostadarra. 

7. Euskara estandarraren eta maileguen 
eragina 

Artikulu honen bigarren helburua euskalkian 
mintzatzen diren Gizaburuagako hiztun heldu eta 
gazteengan estandarrak eta maileguek duten eragina 
neurtzea da. Ikerketa honetan kontuan izan dira eragin 
hauek eta erantzun desberdintasuna azaltzen izan 
denetan, aldaera estandarreko osagairik eta mailegurik 
dagoen aztertu da. Honetara, bariazioan osagai hauek 

zein rol jokatzen duten eta zein den rol hauen garrantzia 
zehazteko modua dago. 

2. irudia: Euskara estandarraren eragina gazteen eta 
helduengan (Gizaburuaga) 

Bigarren irudi honetan estandarraren eragina hiztun 
gazteengan eta helduengan arloka eta guztira ikus 
daiteke. Lexikoan % 5,88an kokatzen da gazteengan 
estandarraren eragina, izen-morfologian % 8,70ean, 
aditz-morfologian % 5,13an eta sintaxian % 5ean. 
Parametro guztiak batera ezarriz % 5,97an kokatzen da 
euskara estandarraren eragina gazteengan. 

Estandarraren eragina hiztun helduengan, aldiz, 
lexikoan % 3,36an kokatzen da, izen-morfologian eta 
aditz-morfologian ez dago estandarraren eraginak eta 
sintaxian % 10ean. Parametro guztiak batera ezarriz % 
2,99an kokatzen da euskara estandarraren eragina 
helduengan Gizaburuagako hizkeran. 

Estandarraren eragin behinena lexikoan azaltzen 
dela uste bada ere, kasu hauetan ez da hori gertatzen; 
gazteei dagokienez, lexikoa bigarren postuan baitago 
izen-morfologiaren atzetik 1,98 puntuko aldearekin. 
Helduen kasuan ere, lexikoa bigarren postuan dago 
sintaxiaren atzetik 6,64 puntuko aldearekin. 

Dimako, Etxebarria eta Bolibarko, Otxandioko, 
Aramaioko, Beasaineko eta Urretxuko gazteen datuok 
bigarren taula honetako Gizaburuagakoekin erkatzen 
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baditugu, aldaera estandarraren eragina adierazgarria 
dela herriotan ikusi daiteke. 

Diman % 13an, Etxebarrian %10ean, Bolibarren % 
8,33an, Otxandion % 8,91n, Aramaion % 9,9an, 
Beasainen % 4an, Urretxun % 8,5ean eta Gizaburuagan 
% 5,97an sartu baita belaunaldi batean, aldaera 
estandarra “oinarri dialektala”ri atzera eraginez.  

Maileguei dagokienez, Gizaburuagako gazteen 
jardunean % 3,78ko eragina dago; helduen hizkeran, 
aldiz, % 4,20koa. Fenomeno deskulturizatzaileek indar 
handiagoa dute helduengan eta gutxiago gazteengan, 
nahiz eta aldea txikia izan. 

8. Ondorioak 
“Euskal atlas sozio-geolinguistikoa-(EAS)” 

ikerketa-proiektuaren barnean dagoen Gizaburuaga 
herriko hizkeraren azterketa soziolinguistikoa egin da 
artikulu honetan. Azterketa belaunaldi biren arteko 
hizkuntza-harremanetan oinarritzen da (helduen 
belaunaldia eta gazteena); beraz, adinaren araberako 
azterketa da. Hainbat desberdintasunen artean 
azpimarratu behar da, maiz ahaztu egiten zaigu eta, 
“helduen belaunaldia hizkuntza arrotz batean 
kulturizatua (eskolatua) izan dela, belaunaldi gaztea 
euskaraz kulturizatua izan den bitartean”. 
(Aurrekoetxea 2008: 24). 

Ikerketa honetako lehen ondorioa hau da: 
Gizaburuagako hizkeran gertatu den belaunaldien 
arteko bariazioa, beste hizkera batzuekin erkaturik, ez 
dela hain handia ikusi da; baina bai aztertzekoa, ordea. 
Gizaburuagan bi belaunaldiren artean gertatzen ari den 
bariazioa honela ikus daiteke parametro bakoitzean: % 
14,7 lexikoan, % 17,4 izen-morfologian, % 30 sintaxian 
eta % 41 aditz-morfologian. Lau parametroak (lexikoa, 
izen-morfologia, aditz-morfologia eta sintaxia) kontuan 

hartuz, belaunaldi batean hizkuntza ia laurdena (% 21,6)  
aldatu dela Gizaburuagan ondorioztatzen da. 

Ikerketatik atera daitekeen bigarren ondorioa 
hurrengoa da: hizkerako bariazioaren eragileen artean 
euskara estandarra eta mailegutza aipatu behar direla. 
Gazteengan %5,97koa da estandarraren eragina eta % 
3,78koa maileguena. Helduengan, berriz,  % 2,99koa da 
estandarraren eragina eta % 4,20koa maileguena. 

Hirugarren ondorioa ondokoa da: hizkerako 
bariazioaren orain arteko eragileez, euskara estandarraz 
eta mailegutzaz, gain, beste eragile esanguratsu bat ere 
bada; gazte eta helduen arteko hizkera desberdintasuna, 
hizkeretan dauden aukera desberdinek sortzen dutena, 
alegia. Beraz, Gizaburuagako belaunaldien arteko 
hizkerako bariazioan (%21,6) hiru eragile ditugu 
estandarraren eragina, mailegutzaren eragina eta gazte 
eta helduen arteko hizkera desberdintasuna. 

Orain artekoa kontuan izanik, ikerketa honetako 
hizkerako bariazioaren eragileak arloka edo 
parametroka hartuta honakoak dira: 

 
Estandarraren  

eragina 
Mailegutza 

Aukera 

desberdinak 

Gazteengan % 5,97 % 3,78 % 11,85 

Helduengan % 2,99 % 4,20 

3. taula: Gizaburuagako hizkerako bariazioaren 
eragileak 

Gazteengan hizkeretan dauden aukera desberdinek 
sortutakoa (%11,85) da eragile nagusia, estandarraren 
eragina (% 5,97) ondoren eta mailegutza (% 3,78) 
azkenik. Helduengan, berriz, lehen eragilea mailegutza 
(% 4,20) da eta estandarraren eragina (% 2,99) ondoren.  

 

 Lexikoa Izen-morfologia Aditz-morfologia Sintaxia Guztira 

Dima % 10 % 8 % 40 % 13 

Etxebarria   % 10 

Bolibar  % 8,33 

Otxandio % 8,33 % 13 % 2,56 % 20 % 8,91 

Aramaio % 9,16 % 21,73 % 7,69 % 5 % 9,9 

Beasain  % 4 

Urretxu  % 8,5 

 

Gizaburuaga % 5,88 % 8,70 % 5,13 % 5 % 5,97 

2. taula: Euskara estandarraren eragina gazteengan 
 (Dima, Etxebarria, Bolibar, Otxandio, Aramaio, Beasain, Urretxu eta Gizaburuaga) 
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Amaitzeko, laugarren ondorioa, hizkera uneoro 
aldatzen doala jakinik, zerk aldatzen duen aztertu nahi 
bada, dialektologiak soziolinguistikari ateak zabaltzea 
ezinbestekoa dela, ahozko hizkerak parametro 
soziolinguistikoak erabiliz aztertuz. 
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