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Abstract 
In this article phonological theory and language-use are combined. The main objective of this article is to analyse the operating of 
speakers  ́grammar by means of several theories. In this way, it has been tried to describe the main phonological rules established at 
the word-level in Ariatza-Muxika (Bizkaia). 

Laburpena 
Artikulu honetan teoria fonologikoa eta hizkuntza-erabilera uztartu dira. Helburu nagusia teoria edo teoria multzo baten arabera, 
hiztunek duten gramatikaren funtzionamendua azaltzea da. Modu horretan Bizkaiko Muxika herriko Ariatzan hitzaren mailan ezartzen 
diren arau fonologiko nagusiak deskribatzeko ahalegina egin da. 
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1. Sarrera 
Ugariak dira, eta askotarikoak, azken urteotan 

euskararen edota euskalki jakin baten inguruan egin 
diren ikerketak. Oraingo honetan, alde teorikoa eta 
azterketa praktikoa bateratu eta Muxika herriko 
Ariatzako hizkuntza-erabilera aztertu gura izan dugu. 
Horrela, nazioarteko teoriak euskarari ezarri eta 
euskararekin teoria egiten saiatu gara1.  

Lana sei atal nagusitan banatu dugu. Bigarren 
atalean gogoan hartu den oinarri teorikoaren ezaugarri 
nagusiak aurkeztu dira: teoria eta ikerketa orokorretatik 
abiatu eta euskararen inguruan egin direnetara jo da. 
Hirugarren atalean ikerlanean erabilitako metodologia 
finkatu da: informatzaileen inguruko xehetasunak, 
horiengandik datuak nola batu eta datu horiek nola 
transkribatu eta horietatik eratorritako arauak nola 
irudikatu diren ikusi da. Laugarren atalean azterketa 
bera dugu: jasotako datuetan oinarrituta, hitzaren 
eremuko arau fonologikoak aztertu dira, bokalei zein 
kontsonanteei eragiten dietenak. Bosgarren atalean arau 
fonologiko horien inguruko laburpena egin eta ondorio 
nagusiak hausnartu dira. Azkenik, seigarren atalean 
erabilitako bibliografia zehaztu da. 

2. Oinarri teorikoa 
Hizkuntzen azterketan hainbat teoria fonologiko 

garatu eta ikerlan egin dira. Nolanahi ere, oraingoan 
oinarrizko proposamenak eta gure egitekoarekin lotuta 
dauden ekarpenak baino ez ditugu jaso.  

                                                   
1 Honakoa 2011n Deustuko Unibertsitatean aurkeztu nuen 
doktore-tesian oinarrituta dago. 

Teoria batzuk oinarrizkoak izan arren, beste batzuek 
berrikuntzak txertatu ohi dituzte eremu batzuetan eta 
horien ekarria ere ezinbestekoa da aztergaia ondo ikertu 
nahi bada. Hori dela eta, zenbait teoria hartu dira 
gogoan, eta ez eredu bakar bat.  

Honako azterlana egiteko fonologia prosodikoa 
oinarri hartu eta fonologia lexikoarekin uztartu dugu. 

2.1. Fonologia prosodikoa 
Fonologia prosodikoaren edo hierarkia 

prosodikoaren teoriak (Selkirk 1981, 1996; Nespor eta 
Vogel 1986) gure hizketaldiaren sekuentzia jakin bat 
hierarkikoki antolatuta dauden osagai prosodikoetan 
 –gramatikaren osagai fonologikoetan– banatzen du. 
Osagai prosodiko bakoitzak arau eta prozesu 
fonologikoak ezartzeko eremu moduan funtzionatzen 
du. Honenbestez, teoria prosodikoak arauak ezarri behar 
diren eremuen berri ematen du. 

Fonologia prosodikoan zazpi osagai nagusi bereiz 
daitezke: bi hitzaren mailatik behera daude eta beste 
bostak hitzaren mailatik gora ezartzen dira2 (1. taula). 

Osagaiok arau fonologikoen ezarpenari lotuta daude. 
Osagai bakoitza ezartzen zaizkion arauen bidez eta bere 

                                                   
2 Bereizketa hori egitean denak ez datoz bat. Batzuek, Inkelas 
eta Zec-ek (1996) edota Selkirk-ek (1996), kasurako, hitz 
fonologikoa, sintagma fonologikoa, intonazio esaldia, testu 
fonologikoa baino ez dituzte aipatzen, eta osagai metrikoak 
direnak (silaba eta oina) bereizi egiten dituzte, osagai tipo 
biak banatutako hierarkiei dagozkiela proposatuz. Beste 
batzuek, McCarthy eta Prince-k (1996), adibidez, mora, 
silaba, oina eta hitz prosodikoa zehazten dituzte. 
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eremua definitzeko ematen duen informazio 
fonologikoaren bidez bereizten da. 

1. Taula: Fonologia prosodikoak zazpi osagai prosodiko 
bereizten ditu. (Nespor eta Vogel 1986: 29) 

Eredu honek gramatikaren osagai fonologikoen 
azpisistema osatzen du eta fonologia lexikoa, fonologia 
metrikoa eta fonologia autosegmentala bezalako teorien 
azpisistemekin elkarreraginean dago. Modu berean, 
fonologia prosodikoan fonologia eta gramatikaren 
gainerako osagaiak –morfologia, joskera eta semantika– 
elkarreraginean daude (2. taula). Horrela bada, 
proiekzio arauek osagai fonologikoen eta gramatikaren 
gainontzeko osagaien arteko interfazea irudikatzen dute, 
eta osagai fonologikoak proiekzio arau horien bidez 
bereizten dira. Arau fonologikoak –patroi fonologikoan 
aldaketak eragiten dituztenak– irudikapen 
hierarkikoetako eragiketak dira, baina ez dira modu 
berean ezartzen hierarkia prosodikoaren maila 
guztietan. 

2. Taula: Fonologia prosodikoa eta gramatikaren 
gainerako azpisistemak elkarreraginean daude. (Nespor 

eta Vogel 1986: 344) 

Fonologia prosodikoaren bidetik euskararen 
inguruan egin diren ikerketen berri izateko, Gamindek 
(2007) Bizkaiko hainbat herritako datuetan oinarrituta 
egindako azterketa lagungarria da. 

2.2. Fonologia lexikoa 
Fonologia lexikoaren teoriak (Siegel 1974; Pesetsky 

1979; Strauss 1982; Mohanan 1982, 1986; Kiparsky 
1982) lexikoan edo hitzean du oinarria eta prozesu 
fonologiko, morfologiko eta sintaktikoen arteko 
harremana azaltzen saiatzen da.  

Fonologia eta morfologia elkarreraginean dauden 
osagai bi direla erakusten duen eredu teorikoa da. Arau 
fonologikoak eragiketa morfologiko eta sintaktikoei 
dagokienez elkarreraginda eta ordenatuta daude. Horrez 
gain, hizkuntza batek lexikoan modulu edo estratu 
batzuk dituela uste da. Estratu bakoitzean prozesu 
morfologiko kopuru bat eta kideko arau fonologikoak 
ezartzen dira. Horrela, morfema batzuk arau fonologiko 
batzuei lotuta daude eta beste batzuk ez, morfema 
horiek estratu banatan jarrita daudelako. Dena dela, 
ziurrenik arauren bat egongo da estratu batean zein 
bestean ezartzen dena.  

Fonologia lexikoaren ereduan arau fonologikoak 
ezartzeko modu bi proposatzen dira: alde batetik, 
lexikoan ezar daitezke hitzen osaketarako arau 
morfologikoekin batera (arau lexikoak informazio 
morfologikoa behar du); beste alde batetik, lexiko-
ostean ezar daitezke hitzak egitura sintaktikoetan 
txertatu ondoren (arau lexiko-ostekoak informazio 
sintagmatikoa behar du) (3. taula). Orduan, prozesu 
morfologiko guztiak lexikoan gertatzen dira, baita arau 
fonologiko batzuk ere. Arau fonologiko lexiko-ostekoak 
ere badaude, hitzei esaldietan ezartzen zaizkienak. Hala 
eta guztiz ere, item kopuru zehatz batekin (talde 
klitikoak) arazo teorikoa sortzen da: horiek lexiko-
ostean osatu arren, arau lexikoen eragina izan dezakete. 
Horrelakoetan, talde klitikoak estratu lexikoetara “itzul” 
litezkeela eta haiei dagozkien arauak jasan ditzaketela 
proposatu da. 

 

3. Taula: Fonologia lexikoan morfologia eta fonologia 
elkarreraginean daude. (Hualde 1989: 662; 1991: 3) 
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Fonologia lexikoaren bideari jarraituta euskararen 
inguruan egin diren ikerketen gainean sakondu gura 
izanez gero, honako hauek azter daitezke, besteak beste: 
Hualde (1988, 1989, 1991) euskalki batzuetako 
hizkeren berri izateko, Hualde eta Bilbao (1992) 
Getxorako, Hualde, Elordieta eta Elordieta (1994) 
Lekeitiorako eta Uriarte (1995) Fruizerako. 

3. Metodologia 
Azterketa praktikoa gauzatu ahal izateko erabili 

dugun metodologian honako urratsak egin ditugu: 
lehenengo ikerlanaren funtsa osatzen duten datuak 
eskuratzen lagundu diguten informatzaileak aukeratu 
dira. Hainbat galdesorta edo inkesta prestatu eta, 
informatzaileekin egindako elkarrizketen bidez, datuak 
bildu dira. Jasotako informazioa transkribatzeko 
irizpide batzuk zehaztu beharra egon da. Amaitzeko, 
arau fonologikoen irudikapena nola egin finkatu da. 

3.1. Informatzaileak 
Informatzaileak aukeratzeko, ahozko hizkuntza 

aztertu nahi dugun neurrian, irizpide nagusi bi erabili 
ditugu: lehenengo, lekuko guztiak Ariatza-Muxikan 
bertan jaio eta bertan –edo inguru hurbilean– bizi dira; 
bigarren, denak euskaldun zaharrak dira. Gainera, denek 
bertako hizkeraren ezaugarriak ondo gordetzen 
dituztelakoa daukagu. Kanpo-lan honetan Ariatza-
Muxikako hiru belaunalditako gizon-emakumeek hartu 
dute parte: 

1. 71 urtetik gorakoak, euskaraz alfabetatu 
gabeak. Etxekoekin zein herrikoekin harremana 
euskaraz dute; gaztelania eskolan erabili dute eta 
euren inguru hurbiletik kanpoko harremanetan 
darabilte, batzuetan kostata. 

2. 51-70 urte bitartekoak, euskaraz alfabetatu 
gabeak. Eguneroko hizkuntza euskara dute, baina 
gaztelaniaz komunikatzeko gai dira. 

3. 30-50 urte bitartekoak. Oinarrizko ikasketak 
euskaraz egin ostean, gehienek ikasten jarraitu 
dute; batzuek euskaraz, beste batzuek gaztelaniaz. 
Eguneroko hizkuntza euskara zein gaztelania dute. 

3.2. Datu-bilketa 
Datuak lortzeko gaztelaniazko hitzez osatutako 

inkesta bat prestatu da, informatzaileek eman ditzaketen 
erantzunak aldez aurretik gogoan hartuta; batzuk hitz 
solteak izan dira eta beste batzuk esaldi baten barruan 
sartzekoak. Ondoren informatzaileei hitzon euskarazko 
ordaina esateko eskatu zaie.  

Era berean, informazio hori bat-bateko testuekin 
osatzeko, berriemaileek komiki labur batean zer ikusten 
duten azaldu behar izan dute eta, ondoren, leku jakin 
batetik beste batera heltzeko jarraibideak eman behar 

izan dituzte. Horrez gain, gai jakin batzuk (baserriko 
kontuak, telebistan edo irratian entzundako berriak, eta 
abar) hizpide hartuta, bestelako berbaldiak ere egin dira. 
Modu berean, baserriko tresnen inguruko marrazkiak 
eta osterantzeko argazki batzuk ere erakutsi dizkiegu, 
ikusten dutena azaldu edo horri buruz hitz egin dezaten. 

Horrela bada, gehienbat taldeka –hiruzpalau lagun 
gehienez– elkartu eta, atondutako materiala bitarteko, 
aurrez aurreko berbaldiak egin ditugu. 

Informatzaileekin izandako elkarrizketa guztiak 
grabatu egin dira. Horretarako ahozko grabazioak egitea 
ahalbidetzen duen ordenagailu bidezko Cool Edit Pro 
deritzon programaz eta kanpo-mikrofono batez baliatu 
gara. 

3.3. Datuen transkripzioa 
Grabazioen bidez jasotako informazioa aztertzeko 

hasieran belarri bidezko balioztapena egin bada ere, 
gero datu akustikoen neurketa zehatzak egiteko 
programa informatiko batez baliatu gara. Horrela, 
audio-materiala transkribatzeko eta etiketatzeko Praat 
izeneko programa erabili dugu. Ahozkoaren 
ikerkuntzan azterketa akustikoa egiteko baliagarria den 
tresna horri esker sonogramak, oinarrizko maiztasuna, 
eta abar azter daitezke.  

Bildu ditugun adibideak transkripzio bidez eman 
dira. Horretarako ahozkoaren transliterazio erreala egin 
dugu, hau da, Euskaltzaindiak idatzirako ematen dituen 
gomendioak eta arauak ez ditugu kontuan hartu. Ahal 
izan den neurrian grafia ortografikoa erabili dugu letra 
etzanaz idatzirik. Dena dela, transkripzio fonetiko 
zehatzagoak ere egin ditugu [ ] artean adierazita.  

Irizpide fonologiko-fonetikoak eta grafikoak gogoan 
hartuta eta ahozko testuak transkribatzeko proposatu 
diren zenbait irizpideri jaramon eginez (Aurrekoetxea 
1997, Txillardegi 1982), hots batzuen idazkera bereziaz 
ohartu behar da. Izan ere, erabili dugun grafiarekin 
egungo benetako ahoskera islatu nahi dugu. 

Kontsonante multzoetan, t eta d herskariak eta l 
albokaria palatalizatuta daudela adierazteko hotsen 
idazkera bikoitzera jo da: tt, dd eta ll. n sudurkari 
palatalizatua ñ idatzi da.  

r dardarkari bakuna eta rr dardarkari anizkuna hitz 
barruan, bokalen artean, baino ez dira bereizten; beste 
posizioetan neutralizatu egiten dira. Horrela, hitz 
hasieran eta amaieran r bakarra idatzi da, gehienetan 
dardarkari hori anizkuna izan arren.  

z / s frikariak eta tz / ts afrikariak ez ditugu bereizten 
bizkaieraz; gure ahoskeran s eta tz hotsak baino ez dira 
ezberdintzen. Korrelazioa apurtu egin da eta ahoskatze 
gunearen neutralizazio bi daude (Mitxelena 1977, 
Hualde 2009, Gaminde 2010). Beraz, kasu guztietan s 
eta tz baino ez da idatzi.  
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Frikarien multzoarekin jarraituz, x eta tx idatzi dugu. 
dx sabaiaurreko frikari ahostuna adierazteko erabili da 
eta j beloko frikari ahoskabea adierazteko. Azkenik, h 
frikaria ez da idatzi mendebaldeko hizkeretan ez delako 
ahoskatzen. 

Transkripzio fonetikoa egiteko The International 
Phonetic Alphabet - IPA (2005) erabili dugu. Alabaina, 
fonema frikarien eta afrikarien multzoan egokitzapen 
batzuk egin ditugu. Izan ere, euskarazko fonema 
frikariak eta afrikariak deskribatzean, izendapen ugari 
eta hainbat transkripzio sinbolo erabili izan dira eta, 
bateratasun gabezia horren ondorioz, nahaste handia 
sortu da. Euskarazko frikariak transkribatzeko hainbat 
sinbolo proposatu badira ere (Yarnoz 2002), honakoak 
hautatu ditugu: goi-hobietako frikari ahoskabea [ś], 
bizkar-hobietako afrikari ahoskabea [ts] eta 
sabaiaurreko afrikari ahoskabea [tʃ].  

Era berean, bokal segidei dagokienez, beheranzko 
diptongoetan gunea den bokalaren ostean dagoen bokal 
ez-silabikoa adierazteko bokalaren azpian txapeltxo bat 
jarri da (IPA 2005, Etxebarria eta lag. 1998): /i̯/ eta  
/u̯/. Goranzko diptongoetan, berriz, bereizketa egin ohi 
denez, gunea den bokalaren aurretik dagoen bokal ez-
silabikoa /j/ eta /w/ idatzi dugu, /i/ eta /u/ bokalen 
lekuan, hurrenez hurren. Dena dela, batzuetan /i̯/ bokal 
ez-silabikoa kontsonantizatu egiten da eta horrelakoetan 
ere /j/ hurbilkaria erabili dugu.  

Horrez gain, yeismoaren ondorioz /ʎ/ sabaiko 
albokariaren ye ahoskera ere /j/-ren bidez adierazi dugu. 
Horrenbestez, goranzko diptongoetako bokal ez-
silabikoa, bokal ez-silabiko kontsonantizatua eta 
yeismoaren ondoriozkoa modu berean adierazi ditugu. 

3.4. Arauen irudikapena 
Arauak irudikatzeko orduan fonologia sortzailearen 

eredua izan da euskarri, egituraren deskribapena egiten 
baitu; sinbolikoki adierazten ditu terminoak eta horiek 
itxuraldatzen dituzten arauak (Txillardegi 1982).  

Horren arabera, aldaketa, txertaketa edota ezabaketa 
arauak isla ditzakegu (4. taula). Beraz, aldaketa 
dugunean, A elementua B berridatzi eta ahoskatu behar 
da X __ Y ingurunean, hau da, bere ezkerretara X eta 
eskuinetara Y dituenean. Txertaketa dugunean, A 
txertatu behar da X eta Y artean. Ezabaketa dugunean, 
A ezabatu egin behar da X eta Y artean. Kasu guztietan 
X edo Y hutsik egon daiteke. 

 

A → B / X __ Y 
 → A / X __ Y 
A →  / X __ Y 

4. Taula: Aldaketa, txertaketa eta ezabaketa arauak 
honela irudikatu dira. 

Hala ere, arauen irudikapena abstraktuegia izan ez 
dadin, bokalak eta kontsonanteak erabiltzea egokiagoa 
iruditu zaigu. Esaterako, aldaketa arau bat honela azal 
genezake: edozein /a/ /e/ berridatzi behar da silabiko 
zein ez-silabiko diren /i/ edo /u/ bokalen ondotik, eta 
tartean kontsonante bat –edo kontsonante multzo bat– 
ager daiteke (hautazkoa denez, parentesi artean dago). 

a → e / i, u, i̯, u̯, (Cº) __  

Horri lotuta, izendapenetan nazioarteko ikurrak 
erabili ditugu, ingelesez emanda daudenak, hain zuzen 
ere: V (vowel) bokalak adierazteko erabili dugu eta C 
(consonant) kontsonanteak adierazteko.   

4. Hitzaren eremuko arau fonologikoak 
Hitza terminoaren adiera mugatzea ez da erraza, eta 

horren inguruko hainbat definizio aurki ditzakegu3. 
Orokorrean esanda, hitza hizkuntza batean esanahia 
duen unitatea da eta morfema –esanahia duen forma 
beregain txikiena– bat edo gehiagoz eratuta dago. Hitza 
oin bat hartu eta atzizkirik gabe edota atzizki bat edo 
gehiago erantsita osatzen da4. Esate baterako, talo, 
akulu, narru/s/ko... 

 “The phonological word or prosodic word (also 
called pword; symbolised as ω) is a constituent in the 
phonological hierarchy higher than the syllable and the 
foot but lower than intonational phrase and the 
phonological phrase.” (Hall 1999: 1)  

Teoria prosodikoan hitz fonologikoa gramatikaren 
osagai fonologikoen eta morfologikoen elkarreragina 
islatzen duen hierarkia prosodikoko osagai txikiena da. 
Teoria lexikoan hitza oinarrizko unitatea da eta maila 
horretan ezartzen dira prozesu lexikoak.  

Oraingo honetan hitzari eragiten dioten arau 
fonologiko nagusiak ikertu ditugu, horiek nola 
funtzionatzen duten ikusteko. Hala ere, gehiago 
sakontzen hasi aurretik, arautzat zer hartzen dugun 
azaldu behar dugu. Demagun batetik berdin / bardin 
erako hitzak ditugula eta bestetik alaba / alabie 
erakoak. Lehenengoa fonetikari dagokio, lexikoari, eta 
ez dago /r/ aurreko /e/ guztiak /a/ bihurtzen dituen 
araurik. Bigarrena, ordea, arau fonologikoa da; zeren /a/ 
/e/ egiten baita oinak -a artikulu zehaztua hartzen duen 
guztietan (eta ondoren beste arau batzuk ere ezartzen 
dira darabilgun azken emaitza lortu arte).  

                                                   
3 Batzuek hitza terminoa definitzeko arazoak ikusten dituzte: 
“No está muy claro lo que debe entenderse hoy por palabra en 
varios dialectos vascos, y todavía es más oscura la definición 
de ese concepto para estadios prehistóricos de la lengua” 
(Mitxelena 1977: 20). Beste batzuek ikuspegi orokorra dute: 
“le mot est une unité qui s’impose à l’esprit, quelque chose 
central dans le mécanisme de la langue.” (Saussure 1916: 159) 
4 Oina terminoa erabili dugu aurrizki eta atzizki gabeko hitz 
zatia adierazteko; erroa, deklinagaia. 
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Hortaz, ondo bereizi beharko litzateke zer dagokion 
lexikoari eta zer gramatikaren antolaketari, aldaketa 
bitxi direnak eta arau sistematikoak bereiziz. Hortaz, 
lehenengo bokalei eragiten dieten arau fonologikoak 
aztertu ditugu. Ondoren kontsonanteen alorreko arau 
fonologiko nagusiak zehaztu dira. 

4.1. Bokal eremuko arauak 
Bokalei eragiten dieten arauen ezarpena hitzaren 

mailara mugatuta dago (arau lexikoak). Kasu honetan 
oinari -a artikulu zehaztua eranstean gertatzen diren 
egokitzapenak deskribatu ditugu5. Hemen kontuan hartu 
behar da hitzok prozesu bat baino gehiago jasan 
ditzaketela erabiltzen dugun azken emaitzara heldu 
orduko. Prozesu bat baino gehiago ditugunean, prozesu 
horiek eta azken emaitza kortxete artean adierazi 
ditugu. 

4.1.1. Bokal irekien arteko disimilazioa 

a → e / __ a  

Elkarren ondoan dauden /a/ bokal ireki bi disimilatu 
egiten dira eta bietako lehenengoa itxi egiten da. 
Aldaketa hau hitzak -a artikulu zehaztua hartzean 
ezartzen da.  

karrerea {> karreria > karrerie [kareɾie]}  

patatea {> patatia > patatie [patatie]}  

Bokal irekien arteko disimilazioaren ondorioz, /a/ 
eta /e/ amaieradun hitzen arteko neutralizazioa gertatu 
da. Kasu biotan nominatibo singularrak forma berbera 
du: alabie [alaβ̞ie] // semie [śemie]... Hala ere, bokal 
irekien arteko disimilazioa singularrean baino betetzen 
ez denez, pluraleko formak ezberdinak dira: alabak 
[alaβ̞ak] // semiek [śemiek]... 

                                                   
5 Berez multzo honetakoak izan ez arren, aipatu beharrekoak 
iruditu zaizkigu honako beste arau bi hauek ere.  
Erdiko bokalaren ixtea eta bokal ez-silabiko egitea: 
 e → i̯/ [itxia] __  
/e/ erdiko bokal azentugabea itxi eta bokal ez-silabiko 
bihurtzen da itxia ez den bokal baten ondotik. Hemen 
beheranzko diptongodun morfema-amaierak aztertu behar 
dira, honakoek oinarrian /e/ amaiera duten hitzen moduan 
jokatzen baitute: galbae-a > galbaia > galbaie [galβ̞aje], 
baloe-a > baloia > baloie [baloje]... (oinarrian ez dira /i/ 
amaieradunak, horiek beste arau batzuekin funtzionatzen dute 
eta: mai-a > maidxe [mai̯ʒe], loi-a > loidxe [loi̯ʒe]...).  
Bokal osteko bokal ez-silabikoen osaketa:  
i, u → i̯, u̯/ V __  
Aurreko bokalarena baino ahoskatze modu itxiagoa duten /i/ 
eta /u/ bokal itxi azentugabeak bokal ez-silabiko bihurtzen 
dira, lehenengo bokala azentuduna izan zein ez izan: ogei 
[oɣ̞ei̯], leun [leu̯n]... 

4.1.2. Erdiko bokalaren ixtea 

e → i / __ a  

/e/ erdiko bokala itxi egiten da /a/ bokal irekiaren 
aurretik. Aldaketa hau hitzak -a artikulu zehaztua 
hartzean ezartzen da.  

legia {> legie [leɣ̞ie]}  

tomatia {> tomatie [tomatie]} 

4.1.3. Kontsonante txertaketa 

Ø→ ʒ/ i, i̯__ a  

Silabikoa zein ez-silabikoa den /i/ bokal itxiaren eta 
/a/ bokal irekiaren artean / ʒ/ sabaiaurreko frikari 
ahostuna tartekatzen da. Txertaketa hau hitzak -a 
artikulu zehaztua hartzean ezartzen da.  

asidxa {> asidxe [aśiʒe]}  

jaidxa {> jaidxe [xai̯ʒe]}  

Arau hau azpiko irudikapenean hitz amaieran /i/ 
bokala dagoenean baino ez da ezartzen, ez arau bidez 
sortutako /i/ bokala bada. 

4.1.4. Bokal irekiaren asimilazioa  

a → e / i, u, i̯, u̯, (Cº) __ a  

/a/ bokal irekia itxi egiten da silabiko zein ez-
silabiko diren /i/ edo /u/ bokal itxien ondotik, eta bokal 
bien artean kontsonanteak egon daitezke. Aldaketa hau 
hitzak -a artikulu zehaztua hartzean ezartzen da.  

txiliñe [tʃiliɲe]  

txakurre [tʃakure]  

/a/ amaieradun hitzek /a/ dute azpiko irudikapenean, 
euskara estandarrean bezala, inoiz azaleratzen ez bada 
ere. Hori erraz ikus daiteke /a/ eta /e/ amaieradun hitzek 
arau desberdinak dituztelako: aitte > aittek [ai̯cek] // 
bide > bidiek [bið̞iek]... Beraz, azpiko irudikapenean /a/ 
eta /e/ amaierak ez dira neutralizatzen.  

Arau hau izen flexioan deklinabideko beste kasu-
marka batzuk hartzean ere betetzen da, esaterako, -a(k) 
nominatiboa edo ergatiboa, -tzat prolatiboa, -ra 
adlatiboa, -rako adlatibo destinatiboa edota -rantz 
hurreratze adlatiboa gehitzean6. 

mutillek [mutiʎek]  

laguntzet [laɣ̞untset]  

mendire [men̪diɾe]  

burureko [buɾuɾeko]  
                                                   
6 Hala eta guztiz, ez da ezartzen hurreratze adlatiboaren -
rantza aldaerarekin, ezta -ra(i)ño adlatibo amaituarekin ere: 
errirantza [eriɾantsa], errira(i)ño [eriɾa(i)ɲo]... 



 
  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2011 11 
 
 

errirentz [eriɾents]  

Aditz flexioan ere ezartzen da, hala nola, -ta (-da 
sudurkari edo albokarien ondoren) partizipio-adberbioa 
edota -na, -la eta -lako menderagailuak lotzean.  

ekarritte [ekarice]  

dosune [dośune]  

dosule [dośule]  

doguleko [doɣ̞uleko]  

Eratorbideko atzizki gutxi batzuk (-ka, -na, -tza...) 
gehitzen direnean ere ikus daiteke bokal irekiaren 
asimilazioa. 

mosuke [mośuke]  

irune [iɾune]  

arritze [aritse] 

4.1.5. Bokal ez-silabikoaren kontsonantizazioa 

i̯→ j / V __ a  

Silaba hasieran /i/ bokal itxi azentugabea 
kontsonante bihurtzen da bokalen artean badago. 
Aldaketa hau hitzak -a artikulu zehaztua hartzean 
ezartzen da.  

kanpaie [kampaje]  

morroie [moroje]  

Honakoak oinarrian ez dira /i/ amaieradunak; 
beheranzko diptongodun morfema-amaiera hauek 
azpiko irudikapenean /e/ amaiera duten hitzen moduan 
jokatzen dute (kanpae, morroe...).  

4.1.6. Silabifikazioa  

Hitz batek -a artikulu zehaztua hartzen duenean, 
silabifikazioa modu jakin batean betetzen da. Arau 
nagusi bi ditugu.  

a. Bokala, kontsonantea eta bokala  

/...VCV/ → /...V.CV/  

Bokala + kontsonantea + bokala multzoan, bigarren 
bokala -a artikulu zehaztua denean, kontsonantea 
eskuinetara duen bokalari silaba hasiera gisa lotzen 
zaio.  

a.rra [a.ra]  

ga.tza [ga.tsa]  

b. Bokala, bokala eta bokala  

/...VWV/ → /...V.WV/  

Bokala + bokal + bokala multzoan, hirugarren 
bokala -a artikulu zehaztua denean, diptongoa silaba 
hasiera egin ohi da.  

gas.ta.ie [gaś.ta.je]  

arrasoie [a.ra.śo.je]  

Honakoak oinarrian ez dira /i/ amaieradunak; azpiko 
irudikapenean /e/ amaieradun hitzak ditugu (gastae, 
arrasoe...). Izan ere, beheranzko diptongoa ondoko 
bokaletik banatzeko eta indartzeko /ʒ/ kontsonantea 
txertatzen da tartean eta, ondorioz, ez dago diptongorik 
silaba hasieran: jai̯.dxe, bei̯.dxe...  

4.2. Kontsonante eremuko arauak  
Kontsonanteei dagozkien arauen artean, batzuk hitz 

barruan gertatzen dira (arau lexikoak), baina beste 
batzuk hitzen artean (arau lexiko-ostekoak), eta beste 
batzuk maila bietan. Oraingo honetan hitzaren mailako 
arauak ditugu aztergai. 

4.2.1. Sudurkarien eta albokarien asimilazioa  

n → m / __ [+ezpainetakoa]  

n → ɱ / __ [+ezpain-hortzetakoa]  

n → n̪  / __ [+hortzetakoa] 

n → ɲ  / __ [+sabaikoa]  

n → ŋ  / __ [+belokoa]  

n → n  / __ [+laminarea]  

Hobietako sudurkaria homorganikoa denez, ostean 
duen kontsonantearen ahoskatze gunera asimilatzen da. 
Gainontzeko inguruneetan, hau da, hasieran, bokal 
baten aurrean edo bokalen artean hobietako ebakera du.  

kanpo [kampo]  

konfesiño [koɱfeśiɲo]  

landa [lan̪da]  

antxe [aɲtʃe]  

anka [aŋka]  

arrantza [arantsa] 

 

l → l̪  / __ [+hortzetakoa]  

l → ʎ / __ [+sabaikoa]  

l → l  / __ [+laminarea]  

Hobietako albokaria ostean duen hortzetako edo 
sabaiko kontsonantearen edota kontsonante 
laminarearen ahoskatze gunera asimilatzen da. Beste 
ingurune guztietan hobietako ebakera du.  

makaldu [makal̪du]  

koltxoi [koʎtʃoi̯]  

baltz [balts]  
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Albokarien asimilazioa sudurkariena baino 
mugatuagoa da ahoskatze mugengatik, albokaria mihi 
puntarekin ekoitzi behar delako.  

4.2.2. /ś/ frikariaren ahostun asimilazioa 

ś → ź / __ C [+ahostuna]  

Kontsonante ahostun baten aurrean dagoen /ś/ 
hobietako frikari ahoskabea ahostun egiten da.  

asmo [aźmo]  

jusgeu [xuźɣeu̯]  

4.2.3. Kontsonante aurreko afrikarien 
frikatizazioa 

ts, tʃ → ś (ź) / __ C  

Kontsonante baten aurrean /ts/ eta /tʃ/ fonema 
afrikariak /ś/ –[ź] kontsonante ahostunen aurrean– 
frikari egiten dira, hau da, afrikariak ez dira azaltzen 
beste kontsonante batzuen aurretik.  

sorrostu [śorośtu]  

gastu [gaśtu] 

Eratorbideko atzizki gutxi batzuk (-txu...) hartzean 
eta hitz-elkarketan ere betetzen da murrizketa hau.  

garrastxu [garaśtʃu]  

maspasa [maśpaśa]  

aldasbera [al̪daźβ̞eɾa]  

4.2.4. Herskari ahostunen hurbilkarizazioa  

/b, d, g/ fonemak hurbilkari egiten dira hasiera 
absolutuan edo geldiune baten ostean edo sudurkarien 
ostean egon ezean, eta /d/-ren kasuan /l/ albokariaren 
ostean ere ez. Bokalen artean ugaria da.  

abarka [aβ̞arka]  

albo [alβ̞o]  

leidu [lei̯ð̞u]  

ardi [arð̞i]  

egun [eɣun]  

argi [arɣi]  

Eratorbideko atzizki batzuk (-dun...) hartzean eta 
hitz-elkarketan ere gertatzen da prozesu hau.  

umedun [umeð̞un]  

burugogor [buɾuɣoɣor]  

4.2.5. Palatalizazioa  

Palatalizazioa edo bustidura sabaikoa ez den fonema 
bat testuinguru jakin batean sabaiko bilakatzen duen 
fenomenoa da. Ñabardura semantikorik gabe, 
kontsonante batzuk /i/ bokal itxi silabiko edo ez-
silabikoaren ostean palatalizatu egin ohi dira. Gurean 
palatalizazioa automatikoa izaten da, nahiz eta 
salbuespenen bat edo beste egon.  

“Euskarazko palatalizazioa asimilazio aurrekaria 
edo iraunkorra (progresiva edo persistente) dugu. 
Esaldi bakarrean adieraztekotan, bokal(erdi) palatal 
goiko edo itxienak ondorengo kontsonanteari bere 
ahoskune edo artikulazio puntua “kutsatzen” diola 
esan daiteke: bokalaren artikulatzaileek (mihigaina eta 
ahosabaia) iraun egiten dute hurrengo kontsonantea 
ahoskatzean, kontsonantearen ahoskunea aldatuz.” 
(Oñederra 1990: 38) 

 Hortaz, palatalizagarriak diren /n/ sudurkaria, /l/ 
albokaria, /ś/ frikaria eta /t/ eta /d/ herskariak kontuan 
izanda, palatalizazioa lau arau nagusiren bidez ezar 
daiteke hitzaren eremuan.  

a. /n/ sudurkariaren eta /l/ albokariaren 
palatalizazioa  

n, l → ɲ,ʎ/ i, i̯__ V,]  

Silabikoa zein ez-silabikoa den /i/ bokal itxiaren 
ostean /n/ sudurkaria eta /l/ albokaria palatalizatu egiten 
dira ingurune jakin batzuetan. Palatalizazioaren eragilea 
bokal ez-silabikoa denean, palatalizatu den 
kontsonanteak beheranzko diptongoaren bokal ez-
silabikoa galtzea eragin dezake. Hala ere, 
kontsonanteak bokala guztiz irensten duen ala ez jakitea 
zaila denez, horrelakoetan parentesi artean idatzi dugu. 

/VinV/ → [V(i)ɲV]  

/Vin/ → [V(i)ɲ]  

/CinV/ → [CiɲV]  

/Cin/ → [Ciɲ] 

/VilV/ → [V(i)ʎV]  

/Vil/ → [V(i)ʎ]  

/CilV/ → [CiʎV]  

/Cil/ → [Ciʎ] 

Lehenengo kasu bietan, bokal ez-silabikoaren 
osteko sudurkaria eta albokaria palatalizatu egiten dira 
hitz barruan –bokalen artean– zein amaieran.  

ba(i)ño [ba(i̯)ɲo]  

o(i)ñ [o(i̯)ɲ]  

a(i)lle [a(i̯)ɲʎ] 

 sese(i)ll [śeśe(i̯)ʎ] 

Beste kasu bietan, bokal silabikoaren osteko 
sudurkaria eta albokaria palatalizatu egiten dira hitz 
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barruan zein amaieran7. Hitz hasieran kontsonante gabe 
ere azal daiteke.  

iñetasi [iɲetaśi]  

tentriñ [tentriɲ]  

pillo [piʎo]  

umill [umiʎ]  

Arau hau izen flexioan deklinabideko kasu-marka 
batzuekin ere betetzen da, esate baterako, -a(ga)iñe 
adlatiboarekin.  

amumagaiñe [amumaɣ̞ai̯ɲe]  

Patxiñe [patʃiɲe]  

Eratorbideko atzizki batzuk (-na, -le...) gehitzen 
direnean ere ezar daiteke palatalizazio araua.  

biñe [biɲe]  

egille [eɣ̞iʎe] 

b. /ś/ frikariaren palatalizazioa 

ś→ ʃ / i, i̯ __ V 

Silabikoa zein ez-silabikoa den /i/ bokal itxiaren 
ostean eta bokal aurrean /ś/ frikaria palatalizatu egiten 
da8.  

bixi [biʃi]  

abixu [aβ̞iʃu]  

maixu [mai̯ʃu] 

 
c. /t/ herskariaren palatalizazioa  

t → c / i, i̯ __ V,]  

Silabikoa zein ez-silabikoa den /i/ bokal itxiaren 
ostean eta bokal aurrean edo amaierako posizioan /t/ 
herskaria palatalizatu egiten da9.  

ermitte [ermice]  

koitteu [koi̯ceu̯]  

politt [polic]  

Arau hau izen flexioan deklinabideko kasu-marka 
batzuk hartzean ere betetzen da, esaterako, -tan inesiboa 
edota -tik ablatiboa gehitzean.  

                                                   
7 Araua ez da betetzen palatalizagarria den kontsonantea {i __ 
i} ingurunean ageri den batzuetan, ezta beste ingurune 
batzuetan ere, zenbait maileguren kasuan: tximini [tʃimini], 
famili [famili], kasino [kaśino], kilometro [kilometro]... 
8 Araua ez da betetzen palatalizagarria den kontsonantea  
{i __ i} ingurunean ageri den batzuetan, mailegu berrietan 
batez ere: polisi [poliśi], notisi [notiśi]... 
9 Araua ez da betetzen palatalizagarria den kontsonantea  
{i __ i} ingurunean ageri den batzuetan: titi [titi], pitin 
[pitin]... 

erritten [ericen]  

mendittik [men̪dicik]  

Aditz flexioan ere ezartzen da palatalizazioa, hala 
nola, -tu partizipio burutuaren marka hartzean.  

argittu [arɣ̞icu]  

satittu [śaticu]  

Eratorbideko atzizki batzuk (-tar, -tasun, -to, -tun...) 
lotzen direnean ere ikus daiteke bustidura.  

biskaittar [biśkai̯car]  

polittasun [policaśun]  

politto [polico]  

jakittun [xakicun]  

d. /t/ eta /d/ herskarien palatalizazioa  

t, d → c, ɟ / in, il, i̯n, i̯l __ V  

Silabikoa zein ez-silabikoa den /i/ bokal itxiak gehi 
/n/ sudurkariak zein /l/ albokariak osatzen duten 
multzoaren ostean eta bokal aurrean /t/ eta /d/ 
herskariak palatalizatu egiten dira. Lehenengo /n/ eta /l/ 
palatalizatzen dira eta horren ondorioz /t/ eta /d/.  

siñtte [siɲce]  

iñddaba [iɲɟaβ̞a] 

urbillddu [urbiʎɟu]  

Aditz flexioan ere ezartzen da, hala nola, -tu (-du 
sudurkari edo albokarien ondoren) partizipio burutua, -
t(z)en partizipio ez-burutua edota -ta (-da sudurkari edo 
albokarien ondoren) partizipio-adberbioa gehitzean.  

lorriñddu [loriɲɟu]

ibilltten [iβ̞iʎcen]  

illdde [iɟʎe]  
Palatalizazioaren inguruan hauxe zehaztu behar da: 

gaztelaniaren eraginez, yeismoa, sabaiko albokaria 
erdiratzeko joera handia nabari da adinekoen zein 
gazteagoen artean, hots, /ʎ/ ebakera murriztu eta /j/ 
ahoskera nagusitzen ari da: [ojaśko], [mutije]... 

5. Laburpena eta ondorioak  
Euskalki bakoitzaren arabera, hitzak eratzeko arau 

zehatz batzuk ezartzen dira eta garrantzitsua da arauok 
ondo ezagutzea (5. taula). 
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5. Taula. Hitz fonologikoaren mailan ezartzen diren 
arau fonologikoak. 

Teoria fonologikoari adi eta Ariatza-Muxikako 
euskararen arau fonologiko nagusiak ezagutzeko 
helburua gogoan izanda, fonologia prosodikoan 
hierarkikoki antolatuta dauden osagai prosodikoetako 
bat abiapuntu hartu dugu: hitza. Izan ere, hierarkiako 
osagai bakoitzak arau fonologikoak ezartzeko eremu 
moduan funtzionatzen du. Horri lotuta, fonologia 
lexikoaren ekarria aproposa izan da hitzaren eremuko 
arau fonologikoak azaltzeko, arauon funtzionamendua, 
elkarreragina eta antolaketa ezagutzea ahalbidetzen 
baitu.  

Azterketa praktikoa eginda, Ariatza-Muxikan 
hitzaren mailan gertatzen diren prozesu morfologikoak 
arau fonologiko kopuru mugatu baten bidez adierazi 
ditugu. Horretarako, lekuan lekuko prozesu 
morfologikoak ezagutu ostean, pareko arau 
fonologikoak irudikatu dira.  

Horrez gain, prozesu morfologikoak eta 
fonologikoak ordenatuta eta estratu jakin batzuetan 
antolatu beharra dago. Izan ere, askotan hitzek prozesu 
bat baino gehiago jasan ditzakete erabiltzen dugun 
azken hitz-forma lortu arte eta arau fonologikoak 
ordenatuta egongo ez balira, forma ez gramatikalak 
sortzeko arriskua legoke. Horrela bada, maila edo 
estratu batzuetan ordenatzeko proposamena bidezkoa 
da. 

 

 

 

 

Orain arte esandakoa laburbilduz, hitzaren mailako 
arau fonologiko nagusien sailkapena egin dugu, batzuk 
esaldiaren mailan ere ezartzen diren arren. Horrela, 
hitzaren mailan osagai lexikoa bereizi dugu eta 
esaldiaren mailan osagai lexiko-ostekoa10

 (6. taula). 

6. Taula. Hitz fonologikoaren mailan ezartzen diren 
arau fonologikoen sailkapena.  

Arau fonologikoekin osatu den taula hori 
morfologia eta joskera eremuko beste honekin 
elkarreraginean dago (7. taula). 

                                                   
10 Ik. Hualde (1991), Hualde eta Bilbao (1992), Gaminde 
(1993, 2002), Hualde, Elordieta eta Elordieta (1994) eta 
Uriarte (1995). 
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7. Taula. Hitz fonologikoaren mailan ezartzen diren 
arau morfologikoen sailkapena.  

Sailkapen horren egiatasuna frogatzeko asmoz, eta 
era berean arauak ordenatuta ezartzen direla ziurtatzeko, 
onena arau fonologiko horien ezarpena erakusten duten 
adibide batzuk ikustea izango da.  

Jarraian /a, e, i, o, u/ bokal amaiera duten oinei -a 
artikulu zehaztua gehitzean sor daitezkeen aldaketak 
ikus ditzakegu. Artikulu zehaztua lehenengo estratuan 
ezartzen den atzizkia denez, estratu horri dagozkion 
arauak baino ez ditugu. Morfo1, Morfo2 eta Morfo3 
laburdurak morfologia mailako estratuei dagozkie eta 
tartean daudenak arau fonologikoak dira. 
 neska-a seme-a idi-a  asto-a  katu-a  
Morfo1  [neśkaa]  [śemea]   [idia]  [aśtoa]  [katua]  
(1)  ––––  ––––  [idiʒa]  ––––  ––––  
(2)  [neśkea]  ––––  ––––  ––––  ––––  
(3)  [neśkia]  [śemia]  ––––  ––––  ––––  
(4)  [neśkie]  [śemie]  [idiʒe]  ––––  [katue]  

 

Lehenengo eta bigarren araua ordenaz aldatuz gero, 
*[śemiʒe] eta [idiʒe] emaitzak izango genituzke. Beraz, 
erdiko bokalaren ixtea egiten denean, kontsonante 
txertaketa araua ezarrita dago jadanik. Horrela bada, 
arau fonologikoak elkarren artean ordenaturik daudela 
agerikoa da, eta hizkuntza askoren ikerketetan frogatu 
da.  

Eratorbideko atzizkiei dagokienez, estratu 
ezberdinetako atzizkiak ditugunez, bateko eta besteko 
arauak nola ezartzen diren ikus dezakegu. Arau batzuk 
atzizki bien artean ezartzen dira, baina ez oinaren eta 
eratorbideko atzizkiaren artean. Hortaz, eratorbidea 
lehenengo estratukoak diren flexio atzizkien eta arau 
fonologikoen loturaren osteko eragiketa da. 
Eratorbideko atzizki batzuk bigarren estratuan ezartzen 
dira; beste batzuk hirugarren estratuan. Ondorioz, 
sortutako unitate morfologikoek ez dute lehenengo 
estratuko arau fonologikoen eragina jasango. 

 

 
 larri-tasun-a plater-kada-a 
Morfo1  [lari][taśuna]  [plater][kadaa]  
(2)  ––––  [plater][kadea]  
(3)  ––––  [plater][kadia]  
(4)  [lari][taśune]  [plater][kadie]  
Morfo2  [laritaśune]  ––––  
(8)  [laricaśune]  ––––  
Morfo3  ––––  [platerkadie]  

 

Horrenbestez, gure analisirako egokia iruditu zaigun 
eredu teorikoa osatu eta horren bidez eremu jakin 
bateko hizkuntza-erabilera aztertzen ahalegindu gara. 
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