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Abstract 
This article focus on the analysis of the pronunciation of “j” letter in verbal participles in the Zuberoan dialect. The author has 

chosen 10 villages as the subject of his analysis: Barkoxe, Eskiula, Mithikile, Ürrüxtoi, Altzai, Altzürükü, Muskildi, Ligi, Larrañe, and 
Santa-Grazi. As shown in the conclusions, it is possible to find both fricative and affricative pronunciations in the samples. 

Laburpena 
Artikulu honetan zubereraren aditz partizipioen "j"ren ebakerak aztertzen dira. Azterketa hori egin ahal izateko 10 herri aukeratu 

ditugu: Barkoxe, Eskiula, Mithikile, Ürrüxtoi, Altzai, Altzürükü, Muskildi, Ligi, Larrañe eta Santa-Grazi. Ondorioetan erakusten den 
moduan, ebakera frikariak zein afrikatuak topatzen dira. 
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1. Sarrera 
Artikulu honetan berrikusi nahi dugu Zubereraren 

aditz partizipioen hasierako "j"ren ahoskeraren arazoa. 
Aipamen bibliografiko gehienetan onartzen da 
zubereraz jota hau frikari erara ebakitzen dela. 
Mitxelenak (1977:169) "j"ren bilakaeraren gainean 
aritzen denean, honako hau esaten digu zubereraren 
ebakeraz: 

 
"En suletino el resultado ha sido [Z], que 

aproximadamente coincide con la pronunciación de 
fr. j" 

 
Txillardegik (1980:200) afrikazio bat ere gabe 

zubereraz gertatzen dela esaten digu eta, Mitxelenaren 
antzera, frantsesaren frikari ahostunetik gertu dagoela 
ere bai; gauza bera arinago Gavelek (1929:47). 
Larrasquet-ek Barkoxeko ebakerari buruz hitz egitean, 
ikerketa akustikoa egin ondoren, frikari sabaikari 
ahostun moduan definitu zuen (1934:31). Badirudi 
lehenengo deskripzio akustikoak Larrasquetenak izan 
direla eta horren ostean ez dela arazo hau gehiagorik 
ikertu.  

 

Afrikatuen estatusaren gainean, Quilis-ek 
(1987:257) aitortzen duen moduan, ikertzaileak ez datoz 
bat; batzuen iritziz herskari eta frikari baten aldi bereko 
ebakerak baino ez dira; eta beste batzuen iritziz hots 
bakartzat hartu behar dira. Munduko hizkuntzen 
fonetikaz aritzean; Ladefoged-ek eta Maddieson-ek  

 
 
(1996) ez diete garrantzi handirik ematen; koartikulazio 
fenomenoen arten sailkatzen dituzte. Arinago  

 

Ladefoged-ek (1982:60) afrikatuei buruz honako hau 
esaten digu: 

 

"An affricate is simply a sequence of a stop followed by 
a homorganic fricative. (...) But, as we noted in the 
discussion of symbol for transcribing English, it is 
appropiate to regard the sequences [tS] and [dZ] as 
different from other sequences of consonants." 
 

Berdin egiten da Catalanaren gainean berba egitean 
(Carrera eta lg 1989) alde batetik difonematzat hartzen 
dira: 

 

"Des d´un punt de vista fonològic, es discuteix si els 
sons africats són fonemes o bé grups difonemàtics. 
Nosaltres seguirem el segon criteri. (112. or)" 

 
Baina geroago afrikatuaren estatus berezia 

inplizituki onartzen dute: 

 
"El so africat de platja és anomenat africat pre-palatal 

sonor i és transcrit fonèticament pel símbol [dZ] (120. 
or)" 
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Ikusten denez, afrikatuen ebakeran une bi daude; 
batean etenaldi bat gertatzen da (herskariaren uneari 
dagokiona) eta bestean zarata agertzen da (frikariaren 
unean). Frikarietan, berriz, haizearen ibilbidearen 
estutzean frikzioak sortzen duen zarata baino ez 
litzateke egongo estugune osoan. Ondoko adibidean 
portugesaren frikari baten ebakera ikus daiteke 
hasierako gunean: 

Catalaneraz; bokalen arteko kontrastea daukagu, 
frikari eta afrikatuen artean ondoko espektroetan 
ikusten den moduan:  

 
1. Irudia: Portugesaren frikaria hasieran. 

 
 

  
afrikatua [bidZa] frikaria [aZut] 

 
2. Irudia: Catalanaren kontrasteak.

. 
Fonema bera edukita ere, une frikaria hikuntza 

batetik bestera desberdina dela pentsa daiteke; ondoko 
hizkuntzetan ikusten den moduan (irudiak egiteko 
Ladefoged, 2001 CDan agertzen diren seinaleak erabili 
dira): 

 

[dZe!] 
 

3. irudia: Ijo (Nigeria) 
 

 
 

 
 

[d2Ze!] 
 

4. Irudia: Ngwo (Nigeria) 
 

Artikulu honen helburua zubereraren aditz 
partizipioen "j" ahoskeraren ikerketa txiki bat egitea da, 
haren izaera zein den bilatzeko. Horretarako, aditz 
partizipioen hasierako "j"ak aztertu ditugu; hamar 
herritan. Ebakera afrikatu edo frikari hau zubereraz 
baino ez da gertatzen iparraldean; ondoko 
espektrogrametan Phagola eta Orzaizeko ebakera 
herskariak ikus daitezke. 
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[jan] 
 

5. Irudia: Phagolako herskaria 
 

Orzaize 

[jo] 
 

6. Irudia: Orzaizeko herskaria 
 

Azterketa hori egin ahal izateko aukeratu ditugun 
herriak Barkoxe, Eskiula, Mithikile, Ürrüxtoi, Altzai, 
Altzürükü, Muskildi, Ligi, Larrañe eta Santa-Grazi izan 
dira. 

 

Datuak grabatu ziren beste helburu batzuekin, baina 
kasu guztietan "j" aditz partizipioena da eta hasierako 
gunean jaso dugu. "j"ren ondorengo bokala /a/ edo /o/ 
izaten da. Grabazioak Minidisk deritzon grabagailuaren 
bidez egin ziren era digitalean; behin grabatu ondoren 
ordenagailura irauli ziren COOL edit pro soinu-
editorearen bidez eta AHOT programaren bidez egin 
diren neurketak. Jaulkipen frikarietan frikzioaren 
zarataren frekuentziaren hasiera neurtu dugu eta frikari 
osoaren luzera. Afrikatuetan; ixtea eta frikzioa biak 
neurtu ditugu frikzioaren hasierarekin batera; kasu 
honetan ere; bokalaren formakinen trantsizioak 
kontutan hartuko ditugu. 

 

Artikuluaren lehen zatian zubereraren emaitzak 
herriz herri emango ditugu. Bigarren zatian zubereraren 
errealizazioak zeintzuk diren eta euren ezaugarri 
orokorrak ikusiko ditugu. Hirugarren zatian emaitza 
horiek bizkaieraren errealizazioekin erkatuko ditugu. 
Azkenik ondorio batzuk emango ditugu eta hurrengo 
lanetarako iradokizunak. 

2. Emaitzak herriz herri 
Atal honetan aztertu ditugun datuen emaitzak 

aurkezten ditugu herriz herri. (N) aztertu ditugun soinu 
kopuru osoa adierazteko erabiliko dugu. Afrikatuen 
kasuan herskari unearen ixtea eta frikari unearen 
frikzioa milisegundutan adieraziko dugu, azkenik, 
frikzioaren frekuentziaren hasiera hertzetan emango 
dugu. 

 
Altzai 

 
N Osa  Herskaria  Frikaria  Hz. 
14 142,64 52,21 90,42 2078 
 

 
 

7. Irudia: [dZo] 
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Altzürükü 
 
N Osoa  Herskaria  Frikaria Hz. 
14 150,85 47,57 103,28 1928 
 

 
 

8. irudia: [dZos!i] 
 

Barkoxe 
 

N Osoa  Hz. 
10 145,4 1921 

 

 
 

9. irudia: [Zandyt] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eskiula 
 
N Osoa  Herskaria  Frikaria  Hz. 
15 117,87 44,13 73,73 1579 
 

 
 

10. irudia: [dZan] 
 

Larrañe 
 

N Osoa Hz. 
11 78,81 2185 

 

 
 

11. irudia: [Zandit] 
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Ondoko espektrograman frikariaren errealizazio bat 
ikus daiteke bokalen artean eginda: 

 

 
 

12. irudia: [biVas!teZintytsy] 
 

Ligi 
 
N Osoa  Herskaria  Frikaria Hz. 
10 111,3 38,8 73,5 2723 
 

 
 

13. irudia: [dZan] 
 

Mithikile 
 

Herri honetako informatzaileak 12tik 7 afrikatu egin 
zituen eta 5 frikari gisa; ondoko taulan afrikatuen 
emaitzak ikus daitezke eta espektrograman adibide bat: 

 

N Osoa Herskaria  Frikaria Hz. 
7 132,43 50,71 81,72 2439 
 

 
 

14. irudia: [dZanendyt] 
 

Bost errealizazio frikarien emaitzak ondoko beste 
taula honetan ikus daitezke: 

 
N Osoa Hz. 
5 111 2308 
 
 

Muskildi 
 
N Osoa 

(ms) 
Herskaria 
(ms) 

Frikaria 
(ms) 

Hz. 

12 102,5 40,33 62,16 2022 
 

 
 

15. irudia: [dZos!idyt] 
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Santa-Grazi 
 

Herri honetan errealizazio gehienak afrikatuak izan 
dira; ondoko taulan emaitzak ikus daitezke: 

 
N Osoa Herskaria Frikaria Hz. 
12 193,1 50,8 142,33 1766 
 

 
 

16. irudia: [dZanekodit] 
 

Hala ere, errealizazio frikariak ere aurkitu ditugu, 
15etik 3, kopuru osoaren %20; ondoko espektrograman 
errealizazio frikari bat ikus daiteke: 

 

 
 

17. irudia: [Zo] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ürrüxtoi 
 

N Osoa (ms) Hz. 
11 103,45 1660 

 

 
 

18. irudia: [Zokodyt] 
 

3. Zubereraren errealizazio guztiak 
Aurreko atalean esan dugunaren arabera, hiru 

multzo egin ditzakegu aztertu ditugun herrietan agertu 
zizkigun emaitzekin. Herri batzuetan afrikatuak 
dauzkagu: Altzai, Altzürükü Muskildi, Ligi eta Eskiula. 
Frikariak Barkoxen, Larrañen eta Ürrüxtoin aurkitu 
ditugu. Eta informatzaile berak biak erabili ditu 
Mithikilen eta Santa-Grazin.  

 

Afrikatuetan aurkitu ditugunak ixtearen arabera 
sailka ditzakegu; ondoko taulan kontsonante osoaren 
ixte horren batezbesteko portzentaia ikus daiteke herriz 
herri [Altzai (Al.); Altzürükü (Alt.); Eskiula (Es.); 
Muskildi (Mu.); Ligi (Li.) Mithikile (Mi.) eta Santa-
Grazai (Sa.) 
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Herria % 

Eskiula 31,53 
Santa-Grazi 26,30 
Altzürükü 31,53 
Muskildi 39,34 
Altzai 36,6 
Mithikile 38,29 
Ligi 34,86 
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19. Irudia: Herriz herriko portzentaia 
 

Ixte honen arabera, esan dezakegu une herskaririk 
laburrena daukatenak hurbilago daudela errealizazio 
frikarietatik. 

 

Beste alde batetik bai afrikatuetan bai frikarietan 
frikzioa non hasten den azal dezakegu; parametro honen 
arabera ahoskunea zehatz daiteke, izan ere, zenbat eta 
altuagoa izan frikzioaren hasiera orduan eta 
aurreratuagoa izango da artikulazioa. Afrikatuetan 
ondoko altuerak dauzkagu: 

 
Herria Hz. 

Eskiula 1579 
Santa-Grazi 1766 
Altzürükü 1928 
Muskildi 2022 
Altzai 2078 
Mithikile 2439 
Ligi 2723 

 

0
500
1000
1500
2000
2500
3000

Es
kiu
la

Sa
nta
-G
raz
i

Mu
sk
ild
i
Alt
za
i

Mi
thi
kil
e

Lig
i

 
 

20. Irudia: Herriz herriko afrikatuen altuerak 

 

Frikarietan ondoko beste hau daukagu: 

 
Herria Hz. 

Ürrüxtoi 1660 
Barkoxe 1921 
Larrañe 2185 
Mithikile 2308 
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21. Irudia: Frikarien altuerak herriz herri 
 
 

Tauletan ikusten den moduan, ahoskuneari 
dagokionez, afrikatuetan desberdintasunak handiagoak 
dira frikarietan baino. Afrikatuetan Eskiula eta Ligiren 
artean 1144 Hz-ko tartea dago; frikarietan, ostera, 648 
Hz.koa da Ürrüxtoi eta Mithikileren arteko tartea. 

4. Zuberera eta bizkaiera 
Zuberoan egin ditugun azterketa hauek Bizkaian 

egitea interesgarri izango litzateke ezbai barik. Hori 
egiten den artean, hemen herri batzuetako neurketen 
emaitzak aurkeztuko ditugu Zuberokoekin erkatu ahal 
izateko. Bizkaian era honetako soinuak zonalde bitan 
agertzen dira, euren artean jarraipen geografikorik ez 
dagoela. Alde batetik, Mungiako auzo batzuetan hasi 
eta Mendexaraino iparraldetik hedatzen da. Beste alde 
batetik, Bilboko auzoetan eta Nerbioi errekan zehar 
hedatzen da Ugao eta Zolloraino. 

 

Jarraian erdiko zonaldean aukeratu ditugun Meñaka 
(andrazko baten emaitzak) eta Bakioko (gizonezko 
baten emaitzak) datuak emango ditugu; mendebaldeko 
zonaldean Zaratamoko datuak emango ditugu. 
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Meñaka 
 
N Osoa Herskaria Frikaria Hz. 
13 100,77 41,07 59,70 3038 
 

 
 

22. Irudia: [dZo] 
 
 

Bakio 
 
N Osoa Herskaria Frikaria Hz. 
12 95,5 52,58 42,92 1663 
 

 
 

23. irudia: [dZoDot] 
 

Zaratamo 
 
N Osoa Herskaria Frikaria Hz. 
9 88,66 56,33 32,33 1888 
 

 
 

24. irudia: [dzoDot] 
 
 

Tauletan ikusten den moduan Bizkaiko 
errealizazioetan ere badaude desberdintasunak; ixtearen 
luzerak honako hauek dira: 

 
Meñaka Bakio Zaratamo 
%41,07 %52,58 %56,33 
 
 

Ahoskuneari dagokion altueraren arabera honako 
beste hau dugu: 

 
Meñaka Bakio Zaratamo 
3038 1663 1888 
 

Emaitzok Zuberoan lortu ditugunekin erkatzen 
baditugu; arin ikusiko dugu desberdintasunik handiena 
ixtearen luzerari dagokiona: 
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Herria Ixtea 
Santa-Grazi %26,30 
Altzürükü %31,53 
Eskiula %31,53 
Ligi %34,86 
Altzai %36,6 
Mithikile %38,29 
Muskildi %39,34 
Meñaka %41,07 
Bakio %52,58 
Zaratamo %56,33 
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25. Irudia: Ixtearen luzerak herrika 

 

5. Ondorioak 
Ondorioetan batetik aipa dezakegu Zuberoan 

badaudela ebakera afrikatuak eta frikariak. Hau berez 
inguruko hizkuntzetan daukagun fenomeno bera da; 
gazteleraz (Quilis, A. 1981) afrikatu ahostunak 
dialektoetan baino ez dira agertzen. Portugesez eta 
frantsesez hasieran frikari gisa agertzen da arau moduan 
(Cunha, C. eta Cintra, L.; 1985) hala ere, aldaera 
dialektaletan afrikatuak ere ezagutzen dira. Portuguesez 
aurreko autoreek horrelakoak aipatzen dituzte Europako 
barietate arkaikoetan1. Frantsesez aldaera afrikatuak 
Gautier, M.ren (1993) lanean ikus daitezke esate 
baterako. 

 

Gauza ezaguna da "j"ren ahoskera desberdinak 
historikoki lotuta daudena (Mitxelena, 1977 eta 
Txillardegi 1980 ikus daitezke askoren artean); hain 
argi ez dagoena aldaketa nola burutzen den eta barietate 
bakoitza zein egoeratan dagoen jakitea da. Lehen 
arazoari dagokionez, Gatikako herskari sabaikari 
ahostunaren azterketa txiki bat egiten badugu, honako 
emaitzak lortzen dira (bereiz emango ditugu 
kontsonante osoaren luzera eta leherketa barrarena): 

 

                                                      
1 "Portugês dialectal europeu de zonas fronteiriças muito 
restritas (23. or.)" 

N luzera osoa leherketa 
10 121 21,2 

 

Leherketak eragiten duen zaratak luzera osoaren % 
17,52 ms.-koa da. Gaminderen (2002) lanean esaneko 
moduan; herskariak eta afrikatuak txandakatu egiten 
dira Mungialdean eta akustikoki herskari bat afrikatu 
bihurtzen da zarata neurri bateraino luzatzen denean; 
era berean esan dezakegu afrikatuen frikzioa luzatzen 
denean, eurok frikari bihurtzen direla esan dezakegu.  

 
Herskari sabaikari  zarata laburra 

(Gatika2) 
^^^^^// 

Afrikatu 
(aurre)sabaikaria 

ixtea luzeagoa 
frikzioa baino  
(Zaratamo, 
Bakio) 

^^^^//// 

Afrikatu 
(aurre)sabaikaria 

ixtea laburragoa 
frikzioa baino 
Meñaka eta 
Zuberoakoak 

^^^////// 
^^//////// 

Frikaria ixte unerik ez 
dago 

//////////// 

 

Prozesu hau, Zuberoako eta Bizkaiko datuek 
erakusten duten moduan, gradualki betetzen da eta ez 
herri guztietan batera. Hurrengo lanetarako uste dugu 
arazo hau sakondu egin beharko litzatekeela, herri 
gehiagotan ikerketa eginik eta datu gehiagorekin. 
Ordura arte hemen irudikatu duguna hipotesitzat baino 
ezin izango dugu hartu. 
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