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Abstract 
This paper provides a description of the main features of the 79-93EAC Young Basque People’s Speech Corpus. 79-93 refers to the 
birthdates period of the youth of the studied generation. After pinpointing the objectives of this corpus compared to other Basque 
corpora used in the past or being used at present, the author gives details about the number of informants that took part in the creation 
of the corpus and justifies their features. Then the different data are examined, and the reasons why they were collected are explained; 
the geographical origin of the informants and the geographical extension of the data are also accounted for. Finally, the criteria used 
for the labelling of the corpus and their usefulness are analysed, and research lines for some future projects are mentioned. 

Laburpena 
Artikulu honetan 79-93EAC izeneko Euskaldun Gazteen Ahozko Corpusaren ezaugarri nagusiak deskribatzen dira. 79-93k 
erreferentzia egiten dio belaunaldi honetako gazteak jaio diren urte arteko epealdiari. Euskaraz egin diren eta egiten ari diren corpusen 
aldean honen helburuak argitu ondoren, berau osatzeko erabili diren lekuko kopuruak eta euren ezaugarriak aipatu eta justifikatu egiten 
dira. Material motak eta eurok zein helbururekin jaso diren aztertuko da jarraian; era berean lekukoen jatorria eta materialen hedadura 
geografikoa ere adieraziko da. Corpusa etiketatzeko erabili den sistema azaldu eta ostean, beronen erabilgarritasunaz jarduten da, 
aurreikusten diren gerorako ikerketa batzuen nondik norakoak aipatuaz. 
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1. Sarrera 
Ahozko euskararen materialak jasotzen ibili garen 

guztiok ondo ezagutzen ditugu zeintzuk diren eurok 
kudeatzeko eta iraunarazteko dauzkagun zailtasunak. 
Are gehiago denboran zehar ibili garenon kasuan; nire 
kasuan honezkero 31 urte joan dira eta egia aitortu 
behar badut, zer daukadan nik neuk ere ez dakit.  

Kezka hau ez da berria eta nolabaiteko 
konponbideak eman gura izan ditugu orain artekoan ere 
(Hernáez eta lag., 2002). Honetan, bestalde, 
teknologiaren ekarria sarritan nabarmendu da 
(Gaminde, 2005). 

Ahozko corpusak oso desberdinak dira, helburuetan, 
metodologietan, datuen erabileran eta aurkezpenean. 
Euskal Herrian dauzkagunak edo direnak ikusten 
baditugu laster konturatzen gara horretaz. Azken aldion 
Euskaltzaindiaren Atlasa agertzen hasi da 
(Euskaltzaindia, 2008), argitalpena amaitzen denean, 
argi dago izugarrizko altxorra izango dena iraganeko 
euskara aztertu ahal izateko. Badaude EUDIA1 taldeak 
dauzkan corpusak (EUDIA, 2010), AHOLAB 
taldearenak (2010), IKER taldea garatzen dabilena 
(2010) edo beste era bateko bat aipatzearren 
AHOTSAK proiektua (Badihardugu Euskara Elkartea, 
2010). Ezin ukatuzkoa da corpus handi hauek oso 
                                                   
1 Gure corpusaren ezaugarriengatik EUDIAk erabiltzen 
dituen materialekin guztiz bateragarria izan daiteke. 

erabilgarriak izan daitezkeena; dena dela, denek, baita 
gureak ere, euron muga zehatzak dituztela kontuan 
hartu behar da. 

Corpus batzuk ikerketa zehatz batzuen helburuen 
arabera eraikitzen dira eta itxiak izaten dira, hots, 
ikerketa burutzen denean, corpusa ez da gehiago 
aberasten; hauen artean aurreko paragrafoan aipatu 
ditugun gehienak koka daitezke. Corpus irekiak, ostera, 
etengabe elikatzen direnak dira; AHOTSAK proiektua 
era honetakotzat jo liteke.  

Guk hemen aurkezten dugun corpusa ez da ez guztiz 
itxia ez eta guztiz irekia; alde batetik, aberats daiteke 
denboran zehar, baina AHOTSAK proiektuaren aldean 
gurean ez da edozein motatako materialik jasotzen, alta 
materialak nahikoa mugatuta daude eta homogeneoak 
dira, geroago azalduko den moduan. 

2006. urtean abiatu ginen corpus honen eraiki 
bidean eta esan behar dugu ahozko hizkuntzaren 
ikerkuntzarako tresnatzat jotzen dugula eta ez grabazio 
gordailu hustzat. Badakigu gaur egun dauzkagun 
tresnekin edozeinek egin ditzakeela grabazioak, are 
gehiago Interneten argitaratzea ez dirudi arazo larria 
denik ere. Horren argi ez dagoena da jakitea horrek 
zertarako balio duen.  

Hori dela eta, lan honen helburua gure corpusaren 
ezaugarriak eta berezitasunak deskribatzeaz gain 
beronen erabilgarritasuna ere justifikatzea da. 
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Corpusaren helburu nagusia 1979-1993 urte artean 
jaiotako euskaldun gazteen ebakerak eta prosodiaren 
alderdi desberdinak aztertzeko material homogeneoak 
biltzea da. Material horien bidez esparru honetako 
azterketa fonologikoak, akustikoak eta bariazioaren 
gainekoak egin daitezke (Ikusi beherago corpusaren 
erabilgarritasunaz aritzean hau guztia zehatzago). 

Lana sei ataletan banatuta aurkezten dugu. Bigarren 
atalean eduki ditugun lekukoen ezaugarriez jardungo 
dugu. Hirugarren atalean material motak eta euron 
berezitasunak aurkeztuko ditugu. Laugarrenean 
materialak jasotzeko erabili diren prozedurak erakutsi 
ondoren, bosgarren atalean corpusa etiketatzeko sistema 
erakutsiko da. Azkenik, seigarren atalean, beronen 
erabilgarritasunaz arituko gara. 

2. Lekukoen ezaugarriak 
Azpi-atal honetan eduki ditugun lekukoen 

ezaugarriak aurkeztuko ditugu. Lekukoak, gorago 
esaneko moduan, belaunaldi berekoak dira, 1979-1993 
urte artean jaiokoak, denak eskolatuak eta hiru urtetik 
batxilergora arte hezkuntza prozesu osoa euskaraz egin 
dutenak; hegoaldean “D” ereduan hain zuzen ere. 
Proportzio handian (% 78,64) andrazkoak dira baina 
gizonezkoen materialak ere jaso dira. 

Lekukoen ama hizkuntzaren arabera hiru talde 
nagusi egiten ditugu (A, B eta C) 

A taldea etxean txikitan euskararen barietate 
klasikoren bat jaso dutenek osatzen dute. Hauen artean 
mota batzuk aurki ditzakegu, guraso biak euskaldunak 
dauzkatenak eta barietate berekoak, barietate bitako 
gurasoak dauzkatenak, gurasoetariko bat euskaldun 
berria dena, edo erdalduna, e.a. Ikusten denez, 
kasuistika handia daukagu. Bestalde, batzuk jaso duten 
barietatearen lurralde berean bizi dira, baina badaude 
euskararen barietate klasiko hori jaso dutenak barietatea 
egiten den eremutik kanpo. 

B taldea osatzen dute euskara eskolan ikasi dutenek; 
etxean erdararen bat jaso dute lehen hizkuntzatzat baina 
hiru urterekin hasi ziren euskara eurenganatzen. 

C taldeko gazteak euskara etxean jaso dute lehen 
hizkuntza moduan, baina guraso biak euskaldun berriak 
eduki dituztenak dira; hau da, euskaldun zaharrak diren 
arren, ez dute barietate klasikorik jaso etxean. 

Hau idazten nabilen unean 590 lekukoren materialak 
biltzen dira corpusean. Araban 36, Bizkaian 338, 
Gipuzkoan 119, Lapurdin 18, Nafarroa Beherean 12, 
Nafarroa Garaian 60 eta Zuberoan 7. 

Ama hizkuntza eta generoaren arabera sailkatuta, 
probintzia bakoitzeko kopuruak 1 taulan ikus daitezke. 

 

 

 

 A B C 

Probintzia n m n m n m 

Araba 1 4 22 7 1 1 

Bizkai 159 38 104 17 15 5 

Gipuzkoa 75 24 12 8 0 0 

Lapurdi 11 2 4 0 1 0 

Nafarroa B. 6 3 3 0 0 0 

Nafarroa G. 19 7 23 7 4 0 

Zuberoa 4 1 0 0 0 2 

1. Taula: Corpusaren materialak lekukoen ama 
hizkuntzaren eta generoaren arabera sailkatuta. 

Ezin uka daiteke euskal hiztun komunitatearen 
egoera soziologikoa sano aldatu dena eta aldatzen 
dabilena azken hamarkadetan. Aldaketa hori corpus hau 
osatzeko aukeratu ditugun lekukoen belaunaldian 
nabarmenagoa da arteragokoen aldean. Lekukoen ama 
hizkuntza ez ezik, euren jatorri geografikoa ere aldatu 
da eta. Gaur egun euskararen gaineko datuak Euskal 
Herriaren lurralde osoan jaso daitezke. Hala bada, gure 
corpusaren lekukoak zonalde guztietakoak dira.  

Egia da zonalde guztietan euskara ez dena indar 
berberaz erabiltzen eta zonalde bakoitzak pisu 
espezifiko bat edukiko duena populazio euskaldunaren 
arabera.  

Corpusaren materialak 30 zonaldetan banatuta 
sailkatu ditugu (1. mapa). Zonaldeok 2. taulan erakusten 
dira probintzien arabera (Eskualdeen izenak eta mugak 
proiektu honetarako sortuak izan dira, probintzien 
kodeak honakoak dira: Araba AR, Bizkaia BI, 
Gipuzkoa GI, Lapurdi LA, Nafarroa Garaia NG, 
Nafarroa Beherea NB eta Zuberoa ZU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Irudia: Probintzia bakoitzeko aukeratu diren 
eskualdeak. 
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Pro. Eskualdea Pro. Eskualdea 

AR 01Iparraldea GI 16Beterri 

AR 02Erdi mendebaldea GI 17Donostialdea 

AR 03Ekialdea GI 18Bidasoa 

AR 04Hegoaldea NG 19Sakana 

BI 05Mendebaldea NG 20Iparraldea 

BI 06Bilbo NG 21Iruñerria 

BI 07Ipar Uribe NG 22Erdiekialdea 

BI 08Arratia-Nerbioi NG 23Pirinioaldea 

BI 09 Durangaldea NG 24Erribera 

BI 10Busturialdea LA 25Itsasaldea 

BI 11Lea-Artibai LA 26Barnealdea 

GI 12Debabarrena NB 27Iparraldea 

GI 13Debagoiena NB 28Hegoaldea 

GI 14Urola ZU 29Iparraldea 

GI 15Goierri ZU 30Hegoaldea 

2. Taula: Corpusaren banaketa geografikoa egiteko 
aukeratu diren eskualdeak. 

Eskualde bakoitzaren euskaldun kopuruen pisu 
demografikoa kalkulatzeko Euskararen Datu Baseak 
ematen dituen 2001. urteko datuetan oinarritu gara 
(Soziolinguistika Klusterra, 2001). Orduan umeak 
zirenak dira gure belaunaldi honi dagozkion gaurko 
gazteak. Datuak ez dira guztiz zehatzak batetik 
populazioaren segmentazioa ez delako berdin egin eta 
Iparraldeari dagokionez ez dagoelako herririk herriko 
daturik. Edozelan ere, eskualde bakoitzaren gutxi gora 
beherako pisu demografikoa ematen digute, euskaldun 
gazteei dagokienez. 3. taulan erakusten diren 
eskualdeen pisuen portzentajeak dira hemendik 
aurrerako lanetan kalkulu estatistikoen estrapolazioetan 
erabiltzeko asmoa daukagunak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro. Eskualdea Pisua 

AR 01Iparraldea 1,81 

AR 02Erdi mendebaldea 7,00 

AR 03Ekialdea 0,50 

AR 04Hegoaldea 0,32 

BI 05Mendebaldea 8,44 

BI 06Bilbo 9,70 

BI 07Ipar Uribe 7,93 

BI 08Arratia-Nerbioi 5,39 

BI 09 Durangaldea 4,94 

BI 10Busturialdea 2,51 

BI 11Lea-Artibai 1,63 

GI 12Debabarrena 2,76 

GI 13Debagoiena 4,17 

GI 14Urola 4,79 

GI 15Goierri 4,20 

GI 16Beterri 3,45 

GI 17Donostialdea 10,86 

GI 18Bidasoa 7,15 

NG 19Sakana 1,02 

NG 20Iparraldea 2,20 

NG 21Iruñerria 4,82 

NG 22Erdiekialdea 0,82 

NG 23Pirinioaldea 0,36 

NG 24Erribera 0,21 

LA 25Itsasaldea 1,16 

LA 26Barnealdea 0,77 

NB 27Iparraldea 0,39 

NB 28Hegoaldea 0,34 

ZU 29Iparraldea 0,22 

ZU 30Hegoaldea 0,14 

3. Taula: Eskualde bakoitzaren euskaldun kopuruen 
pisu demografikoa. 

Jarraian oraintxe dauzkagun 590 lekukoen herriak 
eta kopuruak erakusten dira eskualdeen arabera 
banatuta. 
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Araba (36) 

01Iparraldea (13): Amurrio (2), Aramaio, 
Artziniega (3), Laudio (4), Urduña (2), Zigoitia 

02Erdi mendebaldea (15): Gasteiz (15) 

03Ekialdea (5): Agurain (3), Kanpezu (2) 

04Hegoaldea (3): Eskuernaga, Urizahar, Oion 

Bizkaia (338) 

05Mendebaldea (38): Abanto (1), Balmaseda, 
Barakaldo (7), Gueñes, Karrantza (4), Muskiz 
(2), Ortuella, Portugalete (5), Santurtzi (7), 
Sestao (2), Sopuerta, Trapagaran (3), Zalla (3) 

06Bilbo (66) 

07Ipar Uribe (47): Bakio (2), Barrika, 
Berango, Derio, Erandio, Getxo (9), Gorliz, 
Jatabe, Larrabetzu (2), Leioa (4), Lezama (3), 
Loiu, Mungia (6), Plentzia, Sondika, Sopela 
(9), Urduliz (2), Zamudio (2) 

08Arratia-Nerbioi (45): Areatza (3), 
Arrankudiaga (1), Arrigorriaga (7), Basauri 
(5), Etxebarri, Galdakao (6), Igorre (9), Lemoa 
(4), Orozko (3), Ugao (3), Zaratamo (1), 
Zeanuri (2). 

09 Durangaldea (41): Abadiño (4), Berriz (4), 
Durango (9), Elorrio (3), Ermua (5), Iurreta 
(2), Mallabia, Mañaria, Zornotza (12) 

10Busturialdea (59): Ajangiz, Arratzu (2), 
Bermeo (14), Busturia (2), Ea (3), Ereño, 
Errigoiti, Forua (3), Gernika (27), Ibarrangelu 
(2), Mendata, Morga, Muxika 

11Lea-Artibai (42): Amoroto (2), Aulesti (3), 
Berriatua (2), Etxebarria (2), Ispaster (2), 
Lekeitio (11), Markina (5), Munitibar, 
Ondarroa (14). 

Gipuzkoa (119) 

12Debabarrena (24): Deba (5), Eibar (9), 
Elgoibar (5), Mendaro, Mutriku (3), Soraluze. 

13Debagoiena (11): Antzuola (2), 
Aretxabaleta, Arrasate (3), Bergara (3), Oñati 
(2) 

14Urola (28): Aia, Aizarnazabal (3), Azkoitia 
(5), Azpeitia (4), Beizama, Errezil, Orio (4), 
Zarautz (4), Zestoa (2), Zumaia (3). 

15Goierri (16): Ataun, Beasain (3), Gabiria, 
Lazkao, Ordizia (4), Segura, Urretxu, Zaldibia, 
Zegama, Zumarraga (2). 

16Beterri (11): Amezketa, Andoain (3), 
Tolosa (7) 

17Donostialdea (19): Donostia (13), Hernani 
(4), Lasarte, Usurbil. 

18Bidasoa (10): Hondarribia (3), Irun, Lezo, 
Oiartzun, Orereta, Pasaia (2) 

Nafarroa Garaia (60) 

19Sakana (8): Altsasu, Arbizu (4), Lakuntza, 
Urdiain (2) 

20Iparraldea (19): Aldatz, Bera (5), 
Donamaria, Elizondo, Ezkurra, Goizueta (2), 
Irurita, Leitza (2), Lekunberri, Lesaka (2), 
Zubieta (2). 

21Iruñerria (17): Badoztain, Barañain (2), 
Burlata (2), Iruñea (8), Uharte (3), Zizur. 

22Erdiekialdea (8): Erriberri, Iturgoien, 
Lizarra (4), Zangoza (2) 

23Pirinioaldea (6): Agoitz, Irunberri (2), 
Urdaitz (2), Zubiri. 

24Erribera (2): Tutera (2) 

Lapurdi (18) 

25Itsasaldea (12): Azkaine (3), Baiona (3), 
Bidarte, Donibane, Getaria, Hendaia, 
Miarritze, Senpere 

26Barnealdea (6): Hazparne, Itsasu, Kanbo, 
Larresoro, Mugerre, Uztaritze. 

Nafarroa Beherea (12) 

27Iparraldea (6): Armendaritze, Behaskane, 
Gabadi, Isturitze, Lukuze, Oragarre 

28Hegoaldea (6): Baigorri (2), Garazi (2), 
Irulegi, Lartzabal. 

Zuberoa (7) 

29Iparraldea (4): Barkoxe (4) 

30Hegoaldea (3): Aloze, Atharratze, 
Urdiñarbe 

3. Material motak 
Corpusaren helburuak zeintzuk diren gogotan 

erabilita, materialak lau atal nagusitan banatzen dira: 
Berbak, Esaldiak, Bat-bateko testuak eta Testu 
irakurriak. 

Berbak deritzon atalean, berba isolatuak eta talde 
klitikoak batzen dira. Hauen helburu nagusiak bi dira; 
alde batetik, ebakera zehatz batzuk aztertzea eta 
bestetik, azentueren arauak ikertzeko materiala 
edukitzea. Denetara 320 lekukoren berbak biltzen dira. 
4. taulan probintziako berba bildumak adierazten dira. 
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Probintzia Berbak 

Araba 18 

Bizkai 180 

Gipuzkoa 71 

Lapurdi 6 

Nafarroa B. 0 

Nafarroa G. 45 

Zuberoa 0 

4.Taula: Jaso ditugun berba bildumak probintzien 
arabera sailkatuta. 

Esaldiak izeneko atalean biltzen diren materialen 
bidez intonazio ereduak, emozioak eta jarrerak ikertu 
nahi dira. Aurrerantzean prosodiaren informazio para-
linguistikoak eta ez-linguistikoak lantzeko beste eremu 
batzuk lantzeko materialak ere gehituko dira, hala nola 
kortesia ikertzeko esaldi motak. Intonazioa, Emozioak 
eta Jarrerak ikertzeko dauzkagun kopuruak 5. taulan 
ikus daitezke probintziako. 

Probintzia Intonazioa Emozioak Jarrerak 

Araba 85 66 60 

Bizkai 618 528 309 

Gipuzkoa 294 195 168 

Lapurdi 54 48 39 

Nafarroa B. 34 24 24 

Nafarroa G. 204 165 147 

Zuberoa 16 12 12 

5. Taula: Esaldi kopuruak probintziako. 

Bat-bateko testuetan izeneko atalean, era bitako 
testuak batzen dira, narratiboak eta instrukzioak 
direnak. 6. taulan probintzia bakoitzeko kopuruak 
erakusten dira. 

Probintzia Narrazioak Instrukzioak 

Araba 34 24 

Bizkai 236 243 

Gipuzkoa 88 65 

Lapurdi 17 18 

Nafarroa B. 11 11 

Nafarroa G. 55 50 

Zuberoa 7 7 

6.Taula: Jaso ditugun bat-bateko testu kopuruak 
probintzien arabera sailkatuta. 

Azkenik, testu irakurriak ere batu ditugu; gehienak 
7. taulan erakusten den moduan, A motakoak dira (436), 

B motako testuak oraingoz gutxi badira ere (27), gure 
asmoa batzen segitzea da. 

Probintzia A mota B mota 

Araba 34 2 

Bizkai 230 22 

Gipuzkoa 81 3 

Lapurdi 18 0 

Nafarroa B. 12 0 

Nafarroa G. 54 0 

Zuberoa 7 0 

7.Taula: Testu irakurrien kopuruak probintzien 
arabera sailkatuta. 

4. Materialak biltzeko prozedurak 
Seinaleak jasotzeko hiru tresna mota erabili dira  

(Sony minidiska, ordenagailuaren txartela programa 
batekin, Marantz PMD620). Kasu guztietan kanpo 
mikrofonoak erabili dira.  

Inkesta asko Unibertsitateko ikasleen artean egin 
direnez gero, Eskola eta Fakultateetako gelak, 
mintegiak eta bulegoak erabili ahal izan ditugu. 
Gainerako kasuetan lekukoen etxeetan edo euren 
herrietako lokalak erabili dira (txokoak, elkarteak, e.a.). 

Homogeneotasuna lortzeko antzeko inkesta teknikak 
erabili dira kasu guztietan.  

Datu mota batzuk jasotzeko (ikusi material motak 
gorago) itzulpenak erabili dira; beste batzuk lortzeko 
(emozioak eta jarrerak) egoeraren baldintzak adierazi 
dira eta egoeran kokatuta, lekukoek imitatu dituzte 
egoera horietako erabilerak.  

Bat-bateko testuetan komiki bat erabili da bertan 
irudikatzen den istorioa kontatzeko (ikusi Gaminde 
2010b). Bestetik, bat bateko instrukzio testuak 
jasotzeko, atazen metodoa erabiliz, 2. irudia eman 
zitzaien bertan agertzen den ibilbidea egiteko 
instrukzioak emateko inkestagileari. Testu mota bi 
hauen bidez testu libreetan ezin kontrola daitezkeen 
aldagai batzuk kontrolatu nahi izan dira. 

Azkenik, testu idatzi mota bi erabili dira 
irakurtzeko. (a) testua da gehien jaso duguna. (b) testua, 
oraingoz gutxiagotan jaso dugun arren, beste ezaugarri 
batzuk dauzka; alde batetik soinu mota guztiak biltzen 
dira bertan eta, bestetik, arau fonologiko batzuen 
gauzatzeak aztertzeko balio dezake. 
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2.Irudia: Ibilbidea azaltzeko erabili zen 
marrazkia. 

 (a) 

Errigoiti eta Gernika artean Citroen Xara motako 
auto bat bidetik irten eta irauli egin da. Horren 
ondorioz kotxean zihoazen pertsona bi zauritu egin 
dira. Hala ere, zauri arinak dituztela adierazi du 
Ertzaintzak. Anbulantzia bat eta ertzainak joan dira 
istripua gertatu den tokira. 

(b) 

Astebururako eguraldi txarrak jarraituko duela 
iragarri dute. Atzo ekaitz itzelak izan ziren 
lurraldearen eremu zabaletan. Zonalde batzuetan 
trumoiak, tximistak eta euri jasa ikaragarriak jasan 
dituzte. Elurra egin ez duen lekuetan txingorra 
gogotik bota du. Horixe baino ez egun osoan! Euri 
fina edo mardula, baina euriak ez du alde egingo. 
Oso tenperatura hotzak espero dira egunsentirako, 
beraz izotza ager daiteke errepideetan. 
 
Atzokoa egun iluna izan zen. Makina bat istripu 
egon dira. Arratsaldeko lehen orduetan, Fikan 
suhiltzaileek mutil bat atera zuten kotxe barrutik. 
Badirudi zauri arinak baino ez dituela. 
 
Iragarpenak ez badira aldatzen, ez da aldaketarik 
espero epe laburrean. Hauxe da sasoiari dagokiona! 
Elur maila zertxobait gorago kokatuko da, baina 
hodeitsu eta aldika haizetsu egongo da. Kotxea hartu 
behar izanez gero, ez ahaztu bertan kateak eramatea. 

 

Behin seinaleak grabatuz gero, wav formatuan 
digitalizatu dira, gero programa egokien bidez aztertu 
ahal izateko.  

5. Materialen etiketazioa 
Aurreko sekzioetan aurkeztu ditugun materialak 

sailkatu ez ezik, etiketatu ere egin behar direla uste 
dugu. Etiketazioa egiteko “praat” (Boersma, 2009) 
programa erabili dugu. Behin etiketak ipinita edukiz 
gero, programa honen bidez azterketa fonetikoa ere egin 

daiteke. Gainera neurri batzuk automatikoki lor daitezke 
scriptak erabiliz. 

Material moten arabera etiketazio maila desberdinak 
erabiltzen dira. Horrela bada, berbak etiketatzeko 
oraingoz maila bakarra erabili dugu. Intonazioa 
aztertzeko jaso ditugun esaldietan hiru maila erabiltzen 
ditugu (esaldiak, berbak eta silabak) (3. irudia). 
Emozioak eta jarrerak aztertzeko esaldien etiketazioan 
“soinu” maila gehitu dugu eta maila honetan bokalak 
markatu ditugu (4. irudia). Kasu hauetan guztietan 
transkripzio fonologikoa erabili da. 

Bat-bateko testuetan eta testu irakurrietan hiru 
etiketazio maila erabiltzen dira (esaldiak, silabak eta 
soinuak), kasu hauetan transkripzio fonetikoa egiten da 
IPAren arabera (5.irudia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Irudia: Esaldi enuntziatibo baten etiketen 
adibideak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Irudia: Emozioen etiketen adibideak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.Irudia: Testu zati baten transkripzio eta etiketen 

adibideak. 
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Bosgarren irudian ikus daitekeen moduan, esaldi 
mailan intonemen amaierako tonuak eta etenak markatu 
ditugu. Tonuetan bost tonu mota bereizten ditugu; hiru 
tonu bakun, goranzkoa (H), beherazkoa (L), ertaina 
(M), eta tonu bikun bi silaba berean tonu mugimendua 
gertatzen denerako, goranzko-beheranzkoa (HL) eta 
beheranzko-goranzkoa (LH). 

Azken silaba horren bokal txertaketa edo luzapena 
gertatzen denean (v) etiketa gehitu dugu. Azkenik, eten 
mota bi bereizi ditugu; batetik isilunea daukaten etenak 
(%) eta bestetik isilune barik gauzatzen direnak ($). 

6. Corpusaren erabilgarritasuna 
Orain arte deskribatu dugun corpus honen 

erabilgarritasunaz jardungo dugu azken sekzio honetan. 
Esan behar da honezkero hasi dela bere emaitzak 
ematen corpusa, izan ere, argitalpen batzuk egin dira 
hemengo materialak erabilita (Gaminde, 2009a, b, c; 
2010a, b) 

Gorago corpusaren helburu orokorrak zeintzuk diren 
azaldu arren, jarraian zehazkiago aurreikusten ditugun 
gai interesgarri batzuk zerrendatuko ditugu. 

Azentu ereduak: Belaunaldi honetako azentueren 
arau nagusiak deskribatzea izango litzateke helburua. 
Bide batez zer nolako aldaketak gertatzen ari diren ikus 
genezake eta baita aurreko ereduen aldean zertan 
bereizten diren. 

Esaldi enuntziatiboen azterketa fonologikoa, tonu 
arauak zehazteko. 

Bai-ez galdera moten sailkapena. Amaierako tonuen 
azterketa fonetikoa. 

N/Z galderen sailkapena eta tonuen azterketa 
fonetikoa eta fonologikoa. 

Oinarrizko emozioen azterketa fonetikoa eta 
fonologikoa. Bereizteko dauden parametro akustikoen 
azterketa. Emozioak adierazteko moldeen sailkapena. 

Oinarrizko jarreren azterketa fonetikoa eta 
fonologikoa.Jarrerak adierazteko moldeen sailkapena. 

Hotsen, silaben eta tonuen frekuentzien azterketa 
egitea. 

Hots moten sailkapena eta azterketa akustikoak 
egitea. 

Hotsetan gertatzen ari diren ebakera aldaketak 
aztertzea. 

Genero bereizketetan erabiltzen diren parametro 
akustikoak aztertzea. 

Bat-bateko testuen eta testu irakurrien artean dauden 
desberdintasun fonetikoak, fonologikoak eta 
estilistikoak aztertzea. 

Zerrenda labur honetan ikusten denez, corpusaren 
ustiaketak oso gauza interesgarriak ekar ditzake eta argi 
dago urte batzuetarako lana geratzen dela aurretik. 
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