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Abstract 
The objective of this paper is the study of speech variation, based on the changes that Larrabetzuan speakers have in accent and 
intonation. To proceed with the data collection, an expressly-made questionnaire was arranged with specific items on accent and 
intonation. On the one hand, in order to study the intonation of basic sentences, the following types of sentences were used: statements, 
yes/no questions, Wh-questions, questions of choice, question tags, and questions of doubt. On the other hand, two sets of questions 
were used to research differentiation accent, that is, to investigate whether singular and plural are differentiated. To complete the 
corpus, 24 participants, 12 young ones and 12 senior ones, took part in the research. The recordings were transcribed and labeled using 
Praat program, and subsequently, a quantitative study of data was performed using SPSS package. In conclusion, we can say that if the 
respondents are classified according to accent and intonation, the influence of age is statistically significant, whereas the influence of 
gender is not so. 

Laburpena 
Lan honen helburua hizkuntza-aldakortasuna aztertzea da Larrabetzuko hiztunek azentuan eta intonazioan dituzten aldaketak kontuan 
izanik. Datuak jasotzeko beren-beregi prestatutako galdeketa bat egin da azentuari eta intonazioari buruzko zenbait galderak osatuta. 
Batetik, oinarrizko esaldien intonazioa aztertzeko adierazpen esaldiak, bai/ez galderak, N galderak, hautazko galderak, oihartzun 
galderak eta zalantzazko galderak erabili dira; bestetik, azentu bereizgarria, hau da, singularra eta plurala bereizten diren aztertzeko, 
galdera multzo bi erabili dira. Corpusa jasotzeko parte-hartzaileak 24 izan dira, horietatik 12 gazteak eta 12 nagusiak. Grabaketak Praat 
izeneko programaren bidez transkribatu eta etiketatu dira, ondoren, datuen azterketa kuantitatiboa SPSS programaren bitartez egin da. 
Ondorio gisa esan daiteke, informatzaileak azentuaren eta intonazioaren tasunen arabera multzokatzen badira, adinaren eragina  
estatistikoki esanguratsua dela, ez, ordea, generoarena. 
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1. Sarrera 

Lan honen helburua hizkuntza-aldakortasuna 
aztertzea da Larrabetzuko hiztun komunitateak 
fonologia suprasegmentalaren azentu eta intonazio 
arloetan erakusten dituen aldaketak oinarritzat hartuta.  

Azentu arloko balizko aldaketak aztertzeko 
lehenengo eta behin azentu sistemaren arau orokorrak 
deskribatu behar dira. Horretarako Gamindek (1999, 
2010, 2011) proposatutako irizpideak erabiliko ditugu: 

(a) Azentu bereizgarria bai edo ez 

(b) Azentua txertatzeko eremua: erroa, berba edo 
talde klitikoa 

(c) Azentua txertatzeko norabidea eta silaba: [1, [2, 
[3, 2], 1] 

Behin irizpideak finkatuta, informatzaileen 
erabileretan oinarrituta, non gertatzen diren aldaketak 
azter daiteke. 

Euskararen esaldien intonazioaren gaineko 
azterketetan gehien erabili den eredua metriko 
autosegmentala izan da (Elordieta, 1997, 1999, 2000, 
2003; Gaminde, 2010; Gaminde eta lank., 2012; Jun eta 
Elordieta, 1997; Legarra, 2011, besteak beste). Eredu 

hau aplikatzeko ezinbestekoa da jakitea zein den silaba 
azentudunaren egongunea, izan ere, intonazioa silaba 
azentudunarekin ainguratzen da. Euskal azentuaren 
konplexutasuna hain handia izanik (Hualde, 1997, 
2006; Gaminde, 2007, 2011), oso zaila izaten da 
barietate guztietako ereduen deskripzio zehatzak 
edukitzea ondoren intonazioa deskribatu ahal izateko. 
Gure oraingo azterketa honetarako nahiago izan dugu 
erabili esaldien f0ren azterketa fonetikoan oinarritzen 
den eredua (Gaminde eta Gandarias, 2015). 

Esaldiaren f0ren konfigurazioa aztertzean hiru atal 
nagusi bereiz ditzakegu; sintagma bakoitzaren gailur 
prosodikoa, esaldi osoaren gailur prosodikoaren 
kokapena eta esaldiaren azken silaban gertatzen den 
f0ren mugimendua. Behin esaldien osagaiak mugatuz 
gero, osagai bakoitzeko gailurra zein silabatan kokatzen 
den aztertu behar da. Jarraian esaldi osoaren gailur 
prosodikoa zein osagaitan kokatzen den adierazten da. 
Azkenik, esaldiaren azken silaban gertatzen den muga-
tonua adierazi beharko genuke.  

Orain arte egin diren lan batzuetan adierazi den 
moduan (Gaminde, 2007, 2010; Gaminde eta lag. 2014; 
Gaminde eta Gandarias, 2015), esaldiaren amaierako 
silaban f0ren mugimendua aztertuta lau aukera agertzen 
zaizkigu. Batean f0ren apalaldia aurreko silabaren 
batean hasten da eta azken silaban zehar gertatzen da 
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amaitu arte, berau L% muga-tonua izango litzateke. 
Beste kasu batzuetan, f0ak gorantz egiten du azken 
silabaren hasieratik amaitu arte, berau H% muga-tonua 
litzateke. Kasu batzuetan f0 mugimenduak ez dira 
sinpleak izaten konposatuak baino; honelakoetan aukera 
bi dauzkagu, batean f0k gorantz egiten du azken 
silabaren hasieran beherantz egiteko silaba berean, hau 
HL% muga-tonua da. Bestean, arteko silabaren batean 
hasitako beheranzko joerari eusten zaio eta azken 
silabaren hasieratik amaierara gorantz egiten du berriro, 
hau LH% muga-tonua da. Laburbilduz, lau muga-
tonuak ondoko era honetara defini ditzakegu (1. irudian 
grafikoki erakusten dira). 

(1) L %: Beheranzko norabidean egiten den tonua. 

(2) LH%: Beheranzko-goranzko norabidean egiten 
den tonua. 

(3) H%: Goranzko norabidean egiten den tonua 
azken silaba osoan zehar. 

(4) HL%: Goranzko-beheranzko norabidean egiten 
den tonua. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. irudia: Muga-tonuak. 

Lana sei ataletan banatuta aurkezten dugu. Sarrera 
honen osteko bigarren atala datuak jasotzeko eta 
prozesatzeko metodologiari dagokio, hirugarren azentu 
arloko atalean datuen azterketa linguistikoa aurkeztuko 
da, laugarren atalean intonazio arloko datu linguistikoen 
azterketa egingo dugu, bosgarren atalean datu guztien 
azterketa kuantitatiboa egingo da, azkenik, seigarren 
atalean ondorio nagusiak laburbilduko ditugu. 

2. Metodologia 

Atal honetan lan honen helburuak bete ahal izateko 
behar izan ditugun datuak jasotzeko eta prozesatzeko 
xehetasun metodologikoak biltzen ditugu. 

Datuak jasotzeko beren-beregi prestatutako 
galdekizun bat egin da 24 galderarekin. Azentu arloko 
galderak 18 izan dira eta intonazio arlokoak 6. 

Gure azterketa burutu ahal izateko 24 informatzaile 
izan ditugu. Informatzaileetako 12k nagusien taldea 
osatzen dute eta beste 12k gazteen taldea. Nagusiek 
1947-1966 urte artean jaiotakoak dira eta gazteak 1977-
1994 urte artean. Adin talde bakoitzeko sei andrazkoak 
eta beste sei gizonezkoak izan dira. Bigarren adin 
taldeko informatzaileek euren ikasketak euskaraz egin 
dituzte. 1. taulan informatzaile bakoitzeko adin taldea (1 
edo 2), generoa (G gizonezkoa edo A andrazkoa), 
informatzaile zenbakia (batetik seira) eta jaiotze 
urtearen azken zenbaki biak adierazten dira. 

Adina Gizonezkoak Andrazkoak 

1. taldea 

1G1_49; 1G2_49; 

1G3_52; 1G4_53; 

1G5_61; 1G6_66 

1A1_47; 1A2_48; 

1A3_49; 1A4_55; 

1A5_61; 1A6_64 

2. taldea 

2G1_77; 2G2_79; 

2G3_85; 2G4_88; 

2G5_92; 2G6_94 

2A1_77; 2A2_78; 

2A3_85; 2A4_88; 

2A5_91; 2A6_94 

1. taula: Informatzaileak adin talde bien eta generoaren 

arabera sailkatuta. 

Galdekizunak Marantz PMD610 izeneko 
grabagailuarekin eta kanpo mikrofono batekin grabatu 
dira. Grabaketak egin ondoren Praat (Boersma eta 
Weenink, 2015) izeneko programaren bidez 
transkribatu eta etiketatu egin dira datu basea osatzeko. 

Datuen azterketa linguistikoa egitean galdera 
bakoitzaren tasunak definitu dira geroagoko azterketa 
kuantitatiboa egin ahal izateko. Azkenik, azterketa 
kuantitatiboan, behin tasunen hedadura finkatuz gero, 
SPSS programaren bidez estatistiko batzuk erabili ahal 
izan dira. Datuak gutxi direnez gero, datuetan ager 
daitezkeen balizko aldeak estatistikoki esanguratsuak 
diren ala ez erabakitzeko Mann-Whitney U proba ez 
parametrikoa eta khi karratua erabili dira eta 
informatzaileen artean egon daitezkeen multzoak 
agirian uzteko Multzokatze hierarkikoa deritzon 
estatistikoa erabili da. 

3. Azentu ereduaren azterketa 

Orain arte Larrabetzuko azentu ereduaz zenbait lan 
egin dira (Gaminde, 1999 eta Pascual, 2013). Lan 
horietan azentu-ereduaren ezaugarri orokorrak 
deskribatzen dira eta hitz markatuen erabileraren 
bilakaera aztertzen da. Larrabetzuko azentu ereduaren 
ezaugarriak aipatzean (Gaminde, 1999) honakoak 
ematen dira: 

(1) Azentu bereizgarria 

(2) Eremua talde klitikoa 

(3) Arau orokora:  Azken silaba estrametrikala 

Arau nagusia [2 

Lan honetan azentu bereizgarriaz jarduteko 
aztertuko dugu ea beronen bidez singularrak eta 
pluralak bereizten diren. Horretarako galdekizunean 
galdera multzo bi sartu ditugu; multzo batean sintagma 
baten singularra eta plurala bereizten diren aztertu nahi 
da (lagunena “lagunarena” – lagunena “lagunena”) eta 
bestean erakusleen singularrak eta pluralak bereizten 
diren aztertuko da (oneri “honi” – oneri “hauei”).  

Sintagmen singularraren eta pluralaren arteko 
bereizkuntzari dagokionez, gure informatzaile batzuek 
(%54,17) bereizi egiten dituzte eta beste batzuek 
(%45,83) ez. Bereizkuntza egiten dutenek tonuaren 
bidez egiten dute, izan ere, bai singularrean bai 
pluralean azentua silaba berean txertatu arren, 
singularrean L*+H azentu tonuduna txertatzen da eta 
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pluralean H*+L. Honek esan nahi du L*+H txertatzen 
denean sintagmaren gailurra azentuaren osteko silaban 
kokatzen dela (2. irudiko espektrograma) eta H*+L 
txertatzen denean, berriz, silaba azentudunean (3. 
irudiko espektrograma). Sistema honek Hualde eta 
lankideek (2002) Mallabirako deskribatutakoaren antza 
du. 

 

2. irudia: Bereizkuntza egiten duen informatzaile baten 

singularraren f0. 

 

3. irudia: Bereizkuntza egiten duen informatzaile baten 

pluralaren f0. 

Arazo hau aztertzeko neurtu ditugu silaba 
azentudunaren (-gu) eta azentuaren ostekoaren (-ne) 
tonuaren altuerak bai singularrean bai pluralean. 2. 
taulan bereizkuntza egiten duten informatzaileen 
(infor.) neurketen emaitzak aurkezten dira. Bertan 
ikusten den moduan, singularraren azentu osteko 
silabaren F0ren igoera txikia da; haatik, pluraletan 
azentuaren osteko silabaren F0ren jaitsiera pikagoa da. 

 Singularra Plurala 

infor. -gu -ne aldea -gu -ne aldea 

1G1 131 137 6 128 94 34 

1G2 122 130 8 135 87 48 

1G3 157 164 7 203 168 35 

1G4 134 148 14 152 141 11 

1G5 138 146 8 141 133 8 

1G6 126 127 1 150 112 38 

1A1 161 170 9 296 146 150 

1A2 226 227 1 235 199 36 

1A3 202 204 2 289 205 84 

1A4 175 203 28 242 168 74 

1A5 125 130 5 153 130 23 

1A6 182 182 0 187 151 36 

2M1 138 141 3 139 121 18 

2. taula: f0ren neurriak singularrean eta pluralean; 

bereizkuntza egiten duten informatzaileekin. 

Bereizkuntza egiten ez duten informatzaileen 
kasuan, silaba azentudunean H*+L azentu tonuduna 
txertatzen da bai singularrean bai pluralean (4. eta 5. 
irudietako espektrogrametan); informatzaile batek 
L*+H azentu tonuduna erabiltzen du bietan. 

 

4. irudia: Bereizkuntza egiten ez duen informatzaile 
baten singularraren f0. 

 

5. irudia: Bereizkuntza egiten ez duen informatzaile 

baten pluralaren f0. 

Bereizkuntza egiten duten informatzaileekin hartu 
ditugun neurri berberak hartuta, ikusten dugu ez 
dagoela alde fonetiko handirik (3. taula). 

 Singularra Plurala 

infor. -gu -ne aldea -gu -ne aldea 

2G2 118 113 5 109 95 14 

2G3 132 124 8 114 98 16 

2G4 195 179 16 176 129 47 

2G5 121 103 18 101 92 9 

2G6 162 148 14 144 128 16 

2A1 210 179 31 196 167 29 

2A3 181 164 17 170 160 10 

2A4 192 173 19 177 152 25 

2A5 224 210 14 188 175 13 

2A6 277 234 43 255 232 23 

3. taula: f0ren neurriak singularrean eta pluralean; 

bereizkuntza egiten ez duten informatzaileekin. 

Singularraren eta pluralaren artean azentuaren bidez 
bereizten duten informatzaileak aztertzen baditugu, 
ikusten dugu ezen, adinaren arabera, nagusien taldeko 
informatzaile guztiek, andrazkoek zein gizonezkoek, 
egiten dutela bereizkuntza; alta, gazteen taldean 
gizonezko batek baino ez du egiten. 

Erakusleen singularraren eta pluralaren arteko 
bereizkuntza informatzaile guztiek egiten dute, beraz 
tasun honek ez dauka balio sailkatzailerik. 

Aurreko lan batean (Gaminde, 1999) azentuaren 
eremutzat talde klitikoa jotzen zen; honen arabera 
isolatuki edo talde klitikoan silaba bakarreko erroak 
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desberdin azentuatzen dira (1). Arazo hau ikertzeko 
galdera multzo bat sartu dugu gure oraingo 
galdekizunean. 

(1)  txárra  txarrá da 

  óna  oná da 

Azentu eremutzat talde klitikoa hartzen duten 
informatzaileak %54,17 izan dira eta berba hartzen 
dutenak %45,83. Adinaren arabera, nagusien taldean 
%91,67k hartzen dute talde klitikoa azentuaren 
eremutzat eta gazteen taldean, ostera, %16,67k. Mann-
Whitney U probaren arabera, adinaren aldea 
estatistikoki esanguratsua da, z = -3,609, p = 0,000; 
nagusien batez besteko ibiltartea 17 da eta gazteen batez 
besteko ibiltartea 8. Generoaren arabera, gizonezkoetan 
azentuaren eremutzat talde klitikoa hartzen dutenak 
%66,67 dira eta andrazkoetan %41,67. Aldea ez da 
estatistikoki esanguratsua. 

Pascualek (2013) esan bezala, badirudi hitz 
markatuak galtzeko joera dagoela; arazo hau aztertzeko 
gure gerra aurreko informatzaileen datuak erabilita, 
eurek markatutzat erabiltzen zituzten 10 hitz aukeratu 
ditugu gure oraingo informatzaileek zenbateraino 
markatutzat jotzen dituzten edo erregularizatu dituzten 
ikusteko. Aukeratutako hitzak: “sútia” (sukaldea), lékue 
(lekua), sémia (semea), txístue (txistua), déndia (denda), 
íntxurre (intxaurra), léngusue (lehengusua), órmia 
(horma), béskarie (bazkaria) eta síllia (aulkia) izan dira. 

Hitz markatuetan dauden 240 aukeretatik markatuta 
egin dira 187 (%77,92).  berba batzuk informatzaile 
guztiek egiten dituzte markatuta (“sútia”, “txístue” eta 
“síllia”), gainerakoetan joera desberdinak daude: 
“lékue” (%95,83), “déndia” (%91,67), “íntxurre” 
(%79,17), “órmia” (%79,17), “sémia” (%58,33), 
“béskarie” (%45,83) eta “léngusue” (%29,17). 
Informatzaileen adinaren arabera, nagusiek markatuak 
egiten dituzte %80 kasutan eta gazteek %75,83 kasutan. 
Aldea ez da estatistikoki esanguratsua. Generoaren 
arabera, gizonezkoek markatuak egiten dituzte %72,5 
kasutan eta andrazkoek %83,33 kasutan. Aldea ez da 
estatistikoki esanguratsua. 

Azkenik, azentuari dagokion arau orokorra kontuan 
hartzen badugu, hiru silabako berbekin azentua 
ezkerretik hasita bigarren silaban txertatzen da. Hau 
kasu gehienetan gertatzen da: “alábia”, “abératza”, 
“atzámarra”, “alárgune”, e.a. Baina badira hitzak lehen 
silaban azentua txertatzen dutenak: “léngusue”, 
“báskarie”, e.a., baita hirugarren silaban daukatenak 
ere: “txakolíne”, “karakóla”, e.a. 

4. Oinarrizko esaldien intonazioa 

Atal honetan oinarrizko esaldien intonazio-ereduak 
aztertuko ditugu. Aukeratu ditugun ereduak adierazpen 
esaldiak, bai/ez galderak, N galderak, hautazko 
galderak, oihartzun galderak eta zalantzazko galderak 
dira. 

4.1. Adierazpen esaldiak 

Adierazpen esaldietan kontuan hartuko ditugun 
ezaugarriak bi izango dira; sintagmaren gailurraren 
silaba eta aditzaren gailurraren silaba.  

Sintagmaren gailurra bigarren silaban ager daiteke 
(6. irudiko espektrograma) edo hirugarrenean (7. 
irudiko espektrograma); lehena %37,5 kasutan 
erabiltzen da eta bigarrena %62,5 kasutan. 

 

6. irudia: Sintagmaren gailurra bigarren silaban. 

 

7. irudia: Sintagmaren gailurra hirugarren silaban. 

Adinaren arabera, nagusien taldean sintagmaren 
gailurra 3. silaban erabiltzen da %58,33 kasutan eta 2. 
silaban %41,67 kasutan. Gazteen taldean 3. silaban 
%66,67 kasutan eta 2.ean %33,33 kasutan. Aldea ez da 
estatistikoki esanguratsua. Generoaren arabera, 
andrazkoetan gailurra 2. zein 3. silabatan %50 kasutan 
erabiltzen da; gizonezkoetan gailurra 3. silaban %75 
kasutan erabiltzen da eta 2.ean %25 kasutan. Aldea ez 
da estatistikoki esanguratsua. 

Aditzaren gailurra beti bigarren silaban kokatzen da. 
Era berean esaldiaren gailurra kasu guztietan sintagman 
kokatuta agertu zaigu. Honenbestez eredu nagusi bi 
dauzkagu; batean sintagmaren gailurra sintagmaren 
bigarren silaban kokatzen da eta bestean sintagmaren 
gailurra beronen hirugarren silaban kokatzen da. 

4.2. Bai/ez galderak 

Bai/ez galderetan kontuan hartuko ditugun 
ezaugarriak sintagmaren gailurraren silaba eta 
esaldiaren muga-tonua izango dira.  

Gure informatzaile guztiek sintagmaren gailurra 
beronen azken silaban kokatzen dute (8. irudiko 
espektrograma). Hiru muga-tonu agertu zaizkigu: HL% 
(8. irudiko espektrograma), L% (9. irudiko 
espektrograma) eta H% (10. irudiko espektrograma). 
Gehien erabiltzen den muga-tonua alde handiz, HL% da 
(%87,5), gero L% (%8,33) eta gutxien erabiltzen dena 
H% (%4,17). 
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8. irudia: HL% muga-tonua. 

 

9. irudia: L% muga-tonua. 

 

10. irudia: H% muga-tonua. 

Adinaren arabera, HL% muga-tonua nagusien 
taldean %91,67 kasutan erabiltzen da eta gazteen 
taldean %83,33 kasutan. Aldea ez da estatistikoki 
esanguratsua. Generoaren arabera, andrazko guztiek 
muga-tonu hau erabiltzen dute eta gizonezkoetan %75 
kasutan. Aldea ez da estatistikoki esanguratsua. 

4.3. N galderak 

Esaldi mota honetan muga-tonuak baino ez ditugu 
kontuan hartuko. Gure informatzaileetan muga-tonu bi 
agertu zaizkigu L% (11. irudiko espektrograma) eta 
LH% (12. irudiko espektrograma). L% da gehien 
erabiltzen dena (%79,17) eta gero LH% (%20,83). 
Adinaren arabera L% muga-tonua nagusien taldean 
%91,67 kasutan erabiltzen da eta gazteen taldean 
%66,67 kasutan, aldea ez da estatistikoki esanguratsua. 
Generoaren arabera, andrazkoetan %75 kasutan 
erabiltzen da eta gizonezkoetan %83,33 kasutan. Aldea 
ez da estatistikoki esanguratsua. 

 

11. irudia: L% muga-tonua. 

 

12. irudia: LH% muga-tonua. 

4.4. Hautazko galderak 

Galdera mota hau informatzaile guztiek “ala” ren 
bidez egiten dute. Galdera mota hauetan kontuan 
hartuko ditugun ezaugarriak hauexek dira: sintagmaren 
eta aditzaren gailurraren silaba zein den; esaldiaren 
gailurra sintagman ala aditzean kokatzen den eta, 
azkenik, esaldiaren muga-tonuak. 

Sintagmaren gailurra beti izaten da sintagma 
horretako hirugarren silaba (13. irudiko espektrograma). 
Aditzaren gailurra aditzeko edozein izan daiteke: 
lehena, bigarrena zein hirugarrena. Bigarrena da (14. 
irudiko espektrograma) gehien erabiltzen dena 
(%58,33), gero hirugarrena (13. espektrograma) 
(%37,50) eta gutxien lehena (%4,17). 

 

13. irudia: Aditzaren gailurra hirugarren silaban. 

 

14. irudia: Aditzaren gailurra bigarren silaban. 

Aditzaren gailurra bigarren  silaban kokatzen 
denean, adinaren arabera nagusien taldean %33,33 
kasutan gertatzen da eta gazteen taldean %80,33 
kasutan. Mann-Whitney U probaren arabera, adinaren 
aldea estatistikoki esanguratsua da, z = -2,432, p = 
0,015; nagusien batez besteko ibiltartea 9,5 da eta 
gazteen batez besteko ibiltartea 15,5. Generoaren 
arabera, ostera, andrazkoetan zein gizonezkoetan 
%58,33 kasutan erabiltzen da.  

Esaldiaren gailurra sintagman (15. irudiko 
espektrograma) eta aditzean (13. eta 14. irudietako 
espektrogramak) ager daiteke. Bigarrena da gehien 
erabiltzen dena (%79,17), eta lehena %20,83. Adinaren 
arabera, esaldiaren gailurra aditzean kokatzen da 
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%58,33 kasutan nagusien taldean eta %100ean gazteen 
taldean. Mann-Whitney U probaren arabera, adinaren 
aldea estatistikoki esanguratsua da, z = -2,460, p = 
0,014; nagusien batez besteko ibiltartea 10 da eta 
gazteen batez besteko ibiltartea 15. Generoaren arabera, 
gizonezkoetan %83,33 kasutan gertatzen da eta 
andrazkoetan %75 kasutan. Aldea ez da estatistikoki 
esanguratsua. 

 

15. irudia: Esaldiaren gailurra sintagman. 

Esaldiaren amaieran agertzen diren muga-tonuak 
hiru izan daitezke: L% (14. irudiko espektrograma), H% 
eta LH% (13. irudiko espektrograma). Gehien 
erabiltzen dena L% da (%83,33) eta hurrengo H% 
(%8,33) eta LH% (8,33). Adinaren arabera L% muga-
tonua nagusien taldean %91,67 kasutan erabiltzen da 
eta gazteen taldean %75 kasutan, aldea ez da 
estatistikoki esanguratsua. Generoaren arabera, 
andrazkoetan zein gizonezkoetan %83,33 kasutan 
erabiltzen da. 

4.5. Oihartzun galderak 

Galdera mota hau “esta” edo “es” erabilita egin 
daiteke. Galdera mota hauetan kontuan hartuko ditugun 
ezaugarriak hauexek dira: “esta” ala “es” erabiltzen den, 
sintagmaren eta aditzaren gailurraren silaba zein den, 
esaldiaren gailurra sintagman ala aditzean kokatzen den 
eta esaldiaren muga-tonuak zein diren. 

Informatzaileen artean “esta” da gehien erabiltzen 
dena (%75) eta “es” gutxien (%25). Adinaren arabera, 
nagusien taldean %83,33 kasutan erabiltzen da eta 
gazteen taldean %66,67 kasutan, aldea ez da 
estatistikoki esanguratsua. Generoaren arabera ere aldea 
ez da estatistikoki esanguratsua, izan ere, gizonezkoetan 
%66,67 kasutan erabiltzen da eta andrazkoetan %83,83 
kasutan.  

Sintagmaren gailurra gehienetan hirugarren silaban 
(%91,67) kokatzen da (16. irudiko espektrograma) eta 
bigarren silaban (%8,33) askozaz gutxiagotan, bigarren 
silaban kokatzen den kasuetan “es” erabiltzen da. 

Aditzaren gailurra bigarren silaban koka daiteke (16. 
irudiko espektrograma) edo hirugarrenean; lehena 
%91,67 kasutan gertatzen da eta bigarrena %8,33 
kasutan. 

Esaldiaren gailurra sintagman koka daiteke (16. 
irudiko espektrograma) edo aditzean (17. irudiko 
espektrograma); lehena %95,83 kasutan gertatzen da eta 
bigarrena %4,17 kasutan. 

 

16. irudia: Esaldiaren gailurra sintagman. 

 

17. irudia: Esaldiaren gailurra aditzean. 

Muga-tonuei dagokienez, hiru mota agertu zaizkigu: 
H%, LH% eta HL%. H% da gehien erabiltzen dena 
(%87,5), hurrengo LH% (%8,33) eta gutxien erabiltzen 
dena HL% da (%4,17). 

4.6. Zalantzazko galderak 

Zalantzako galderak “ete” (ote) partikularen bidez 
egiten dira. Gure informatzaile batek izan ezik denek 
erabili dute (%95,83).  

Sintagmaren gailurra beti agertzen da hirugarren 
silaban. Aditzaren gailurra gehienetan, %75 kasutan, 
bigarren silaban agertzen da eta %20,83 kasutan lehen 
silaban. Adinaren arabera, aditzaren gailurra 2. silaban 
nagusien taldean %58,33 kasutan kokatzen da eta 
gazteen taldean %91,67 kasutan, aldea ez da 
estatistikoki esanguratsua. Generoaren arabera, 
gizonezkoetan zein andrazkoetan %75 kasutan kokatzen 
da bigarren silaban. Esaldiaren gailurra sintagman 
agertzen da %87,50 kasutan eta aditzean %8,33 
kasutan. 

Esaldiaren amaieran agertzen diren muga-tonuak 
L% (18. irudiko espektrograma), HL% eta LH% (19. 
irudiko espektrograma) dira. L% da gehien erabiltzen 
dena (%75), hurrengo HL% (%12,5) eta gutxien LH% 
(8,33). Adinaren arabera L% muga-tonua nagusien 
taldean %91,67 kasutan erabiltzen da eta gazteen 
taldean %58,33 kasutan. Aldea ez da estatistikoki 
esanguratsua. Generoaren arabera, andrazkoetan 
%91,67 kasutan erabiltzen da eta gizonezkoetan %58,33 
kasutan. 

 

18. irudia: L% muga-tonua. 
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19. irudia: LH% muga-tonua.  

5. Datuen azterketa kuantitatiboa 

Datuen azterketa kuantitatiboa egiteko aurreko 
ataletan egin dugun azterketa linguistikoen emaitzetan 
oinarrituko gara. Ikusi dugun bezala, ezaugarri batzuek 
aukera bakarra dute informatzaileen erantzunetan; beste 
batzuek aukera bi eta hiru dituzte. Ezaugarri batek 
aukera bakarra duenean berori izango da matrizean 
erabiliko duguna, aukera bi daudenean euretariko bat 
agertuko da eta erabiltzen den tasuna informatzaileek 
erabiltzen dutenean 1 ezarriko da eta erabiltzen ez 
dutenean 0. Galderaren aukerak hiru direnean aukera 
bakoitzeko tasun bat sartuko da matrizean. Era honetara 
aztertu ditugun azentuari buruzko ezaugarriek 13 tasun 
izango dituzte matrizean eta intonazioari buruzkoek 30.  

Matrizearen tasunak, informatzaileen erabileren 
arabera, 1 eta 0 zenbakien bidez beteko dira matrize 
dikotomikoa osatuz. Azkenean, informatzaile 
bakoitzaren erantzunek bektore bat osatuko dute (20. 
irudia). 

 

20. irudia: Tasunen matrize dikotomikoa. 

Azterketa kuantitatiboaren emaitzak errazago 
aurkezteko, azentuaren emaitzak eta intonazioarenak 
bereiz ikusiko ditugu, geroago batera aztertzeko. 

Azentuaren tasunen emaitzen arabera, 
informatzaileak multzokatzen baditugu, 21. irudiko 
dendograman agertzen diren multzoak lortzen dira ; A 
informatzaileen %41,67 eta B informatzaileen %58,33. 
Bertan ikusten den bezala; A multzoan gazteen taldeko 
10 informatzaile agertzen dira eta nagusirik ez dago. B 
taldean nagusi guztiak eta gazteen taldeko bi  
informatzaile kokatzen dira. Mann-Whitney U probaren 
arabera, adinaren aldea estatistikoki esanguratsua da, z 
= -2,775, p = 0,006; nagusien batez besteko ibiltartea 

16,42 da eta gazteen batez besteko ibiltartea 8,58. 
Generoaren arabera, A taldean 5 gizonezko eta 5 
andrazko kokatzen dira eta B taldean 7 andrazko eta 7 
gizonezko. 

 

21. irudia: Informatzaileen multzo nagusiak azentuaren 

tasunen arabera. 

Datu hauetatik atera ditzakegun ondoriorik 
nabarmenenak hiru dira; batetik, generoak ez dauka 
eraginik, baina adinak bai. Bestetik araurik 
eragingarrienak sintagmen singularren eta pluralen 
artean azentuaren bidezko bereizkuntza egitea eta 
azentua txertatzeko eremua izatea dira. 

Gauza bera egiten badugu intonazioaren tasunen 
emaitzen arabera, 22. irudiko dendograman agertzen 
diren multzoak lortzen dira. Bertan ikusten den bezala, 
A multzoan nagusien taldeko 4 informatzaile eta 
gazteen taldeko 10 kokatzen dira eta B multzoan 
nagusien taldeko 8 informatzaile eta gazteen taldeko bi. 
Generoaren arabera A taldean 7 gizonezko eta 7 
andrazko agertzen dira eta B taldean 5 gizonezko eta 5 
andrazko. 
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22. irudia: Informatzaileen multzo nagusiak 

intonazioaren tasunen arabera. 

Datu hauen arabera ondorio batzuk azaleratu 
ditzakegu. Batetik, argi dago generoak ez duena inolako 
eraginik. Informatzaileen adin taldeei dagokienez, 
gazteen taldea homogeneoagoa dela ikusten dugu. 
Gazte gehienak (10) A multzoan kokatzen dira eta 
nagusi gehienak (8) B  multzoan kokatzen diren arren, 
nahaste gehiago erakusten dute gazteek baino. 

Informatzaileak azentuaren eta intonazioaren tasun 
guztien arabera multzokatuz gero, 23. irudiko 
dendograman erakusten diren multzoak lortzen dira; A 
multzoan 9 informatzaile (%37,50) eta B multzoan 15 
(%62,50). Bertan ikusten den bezala, nagusi gehienak 
(%) B multzoan kokatzen dira eta gazte gehienak, 
berriz, A multzoan (%); aldea estatistikoki esanguratsua 
da (khi (a.m.1; N= 24) 8,711. p< 0,004). Generoaren 
arabera aztertuta, A multzoan 4 andrazko kokatzen dira 
eta 5 gizonezko; B multzoan, berriz, 8 andrazko eta 7 
gizonezko, aldea ez da estatistikoki esanguratsua. 

 

23. irudia: Informatzaileen multzo nagusiak azentuaren 

eta intonazioaren tasunen arabera. 

6. Ondorioak 

Azken atal honetan aurreko bietan egin ditugun 
datuen azterketa linguistikoaren eta azterketa 
kuantitatiboaren emaitzak aztertuta, ondorio nagusiak 
laburbiltzen ahaleginduko gara. 

Lehenengo eta behin esan behar dugu ezen, 
multzokatze azterketaren ondorioz informatzaileak 
multzo nagusi bitan sailkatuta agertzen zaizkigula; 
multzokatze honetan adina da aldagairik 
garrantzitsuena, izan ere, informatzaile nagusien 
%91,67 multzo batean agertzen dira eta gazteen %66,67 
bestean. 

Bestalde, multzoak ez dira guztiz homogeneoak, hau 
da, ez nagusi guztiak ez gazte guztiak ez daude multzo 
banatan sailkatuta. Kasu bietan badaude nagusi batzuk 
(%8,33) gazte gehienak dauden multzo berean eta 
alderantziz. Honek argi adierazten du aldaketak 
abiatzen direla belaunaldi batean eta hurrengoan 
orokortu egiten direla. Probabilitate terminoetan 
adierazita, 0,83ko aukera dago nagusietan berrizaleak 
izateko eta beste horrenbeste gazteen artean 0,33ko 
aukera kontserbatzaileak izateko. Informatzaile 
nagusien taldea homogeneoagoa da gazteena baino. 

Generoari dagokionez, ikusi izan dugun bezala, 
faktore honek ez du eragin nabarmenik multzoak 
egitean. 

Azkenik, Bermeorako adierazi izan den bezala 
(Gaminde eta lank., 2012), tasun guztiek ez dute balio 
diskriminatzaile bera. Honen arabera argi agertzen da, 
gure ikerketa sasoian aldaketa batzuk gertatzen hasiak 
izan direla, beste batzuk lehian daudela eta, azkenik, 
beste batzuk joera berritzat jo behar direla. 
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