
Mendebaldeko azentuak

Iñaki Gaminde 

Mendebaldeko euskarari gaurko euskal gizartean behar duen lekua
egiteko asmoagaz bildu garen honetan, ahozkoaren garrantzia gogora
eragin gura dugu atzera ere. Hemen egia da beste arazo batzuei eman
gura zaiela lehentasuna, mendebaldeko euskararen eredu jasoari esate
baterako; hala eta guzti ere, onartu beharra dago berba egiteko eredu
jasoak behar beharrezkoak direna. Hemen plurala zabal ulertu behar
da, ezin eredu jaso bakarra egin daiteke; hiztunok eredu eta molde des-
berdinak dauzkagu. Guganik asagotxo dagoen hizkuntza baten adibide
bat, holan ez dugu bertoko inor mintzeko arriskurik, ekarriko dugu;
ingelesez (Laver 1995) “actually” berba, estilo desberdin eta formalta-
sun mailen arabera, honela ebagi daiteke (formalenetik informalenerai-
no):

[aktjυelI]
[akt∫υelI]
[akt∫υlI]
[akt∫elI]
[akt∫lI]
[ak∫lI]
[a∫lI]

Gizarte horretan normaltasunez hartzen den fenomeno hau berau,
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ezin lot dezakegu euskaraz hain ezaguna den ondoko adibideetan ikus-
ten den beste honegaz?

/egin/ /egon/
/ein/ /eon/
/in/ /on/

Ahozko hizkuntza zerozer bada anitza dela esan dezakegu; hiz-
kuntzaren barne faktoreek ezeze, kanpo faktoreek ere eragiten diote,
psikolinguistikoak, soziolinguistikoak, kulturalak eta pragmatikoak
gutxienez. Kontua, bada, ez da, nire eritziz, eredu bakar bat hobestea;
bakoitzari gizartean beraren esparru soziala autortzea baino. 

Euskara batuaren ahozko eredu jasoa beharrezkoa den gisan, haren
erabilera esparrua zein den finkatzea ezinbesteko egiten zaigu.
Mendebaldeko ahozko eredu batzuk guztiz finkatuta dagoz, ez dugu
ezer asmatu behar, jatorrizko euskaldunen artean korritzen dutenak
dira; betiko eredu horietatik eredu estandarrerainoko tartea da argitu
eta finkatu behar duguna eta gizartearen oneritziagaz bakoitzaren era-
bilera esparruak, besterik ezean, irudikatu beharko genituzke.

Berbeta erritmoa, abiada, hizkuntzatik kanpoko faktoreen eragina,
e.a. teorian ondo badagoz ere, praktikan zelan gauzatzen diren eta
fonologia eta fonetikari zelan eragiten dieten ezagutzeko datuak, azter-
ketak eta ikerketak falta ditugu. Dena dela, ezagutzen dugunagaz,
esparru honen gainerako gutxieneko batzuk proposa ditzakegula uste
dut, bai maila segmentalean, bai suprasegmentalean. Hemen, berriro
ere, azken alor honetan egin ditugun ikerketa batzuen emaitzak gogo-
tara ekarri gura ditugu.

Gaur egun euskal azentuetan mendebaldeko ereduak ondoen eza-
gutzen ditugunak direla esan dezakegu. Behar honetan, lehenengo eta
behin, mendebaldeko ereduok euskal azentu eredu guztien artean dau-
katen lekua ikusiko dugu. Bestalde, mendebaldekotzat jo ditzakegun
ereduen artean euron sailkapena eta ezaugarri nagusiak ere aitatuko
ditugu.

Hemen mendebaldeko azentuei buruz berba egikeran ikuspuntu
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geografikoari gagozkio, izan ere, azentu moldeak ez datoz bat ez lurral-
de banaketagaz, ez ohiko euskalkien sailkapenakaz. Gaminde-ri (1997)
jarraituta, mendebaldeko azentu ereduak, garaiko euskal azentu-ere-
duen artean ondoko mapan ikus daitezke:
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1. mapa: Euskal azentuen eremuak

Mapan ikusten dena legez, Mutrikuko eta Azpeitiako ereduak men-
debaldekotzat har genitzake, Oñatikoa, ostera, gure eritziz, erdikotzat
hartzea hobeto legoke. Zelangura ere den, mendebaldeko lurralde
honetan ez dago azentu eredu bakarra. Gaminde eta Hualde-ren (1995)
eta Gaminde-ren (1997) arabera, ondoko eredu nagusiok bereiz daitez-
ke: (1) Getxo-Gernika, (2) Lea-Artibai, (3) Mutriku, (4) Txorierri (men-
debaldeko herriak), (5) Arratia, (6) Durangaldea, (7) Hego-Bizkaiera
eta (8) Eibar-Azpeitia.

Sailkapen hau egiteko erabili diren erizpide nagusiak lau eratakoak
izan dira. Lehen lehenik, azentuaren balio funtzionala hartu dugu azter-
gaitzat. Azentuaren bereiztasun maila ez da barietate guztietan bat bera,
izan ere, leku batzuetan, morfologiaren ezaugarriek eurok baldintzatu-
ta, errendimendu handikoa eta ezinbestekoa den gainoan, beste bat-
zuetan beronen funtzioa askoz ere mugatuagoa da. Bizkaieraren ipar-
mendebaldeko barietateetan azentuaren garrantzia eta errendimendua
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oso handiak dira, Gatikan esate baterako (Gaminde 1992, 1994a,b,
1995a,b), ondoko kontraste guztiak idoro ahal ditugu:

(a) Berben arteko bereizketa:
arté (zuhaitza) árte (bitarte)
txistú (tua) txístu (musika tresna)
basó (abaro, mendi) báso (edalontzia)
ausí (hautsi) áusi (ahausi)

(b) Izenak (i.) eta Aditz partizipioak (a.):
tapá (a.) tápa (i.)
kantá (a.) kánta (i.)

(c) Izen sintagmak (i.s.) eta Izen konposatuak (i.k.):
sagúsarra (i.k.) sagu sarrá (i.s.)
burándi (i.k.) buru andí (i.s.)

(d) Deklinabidearen singularrak (s) eta pluralak (p):
semerí (s) sémeri (p)
lagunená (s) lagúnena (p)

(e) Deklinabidearen pluralak (p.) eta Mugagabeak (m):
étzetan (p.) etzetán (m.)
érritten (p.) errittén (m.)

(f) Erakusle arruntak (e.a.) eta Erakusle indartuak (e.i.)1:

án (e.a.) ân (e.i.)
a (e.a.) â (e.i.)

(g) Izenak eta Nominalizazioak (n)
asté (i) áste (n)

1 ^ ikurraren bidez goranzko-beheranzko tonua adierazi nahi da.
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(h) Aditzondoak (ad) eta Nominalizazioak
saldúte (ad) sáldute (n)
artúte (ad) ártute (n)

(i) Erlatibo ez-jokatuak (e.e.) eta Geroaldiak (g)
sálduko da (g) saldukó da (e.e.)
ártuko da (g) artukó da (e.e.)

(j) Esaldi deklaratzaileak (e.d.) Erlatiboak (e.)
ekarri gendún mutillé (e.d.)
ekarri géndun mutillé (e.)

(k) Baldintzak eta baiezko esaldiak:
bádator badatór
bádakar badakár

(l) Agintera eta konpletiboak:
dátorrela datorrelá
dákarrela dakarrelá

Goiko kontraste horiek ikusita, ez dugu uste azentuaren garrantzia
eztabada daitekeenik ere, izan ere, azentuaren funtzionaltasuna fono-
logian ezaba baledi, nekez mintza litezke lurralde horretako hiztunak.

Mendebaldeko Hego-Bizkaiera eta Mutriku ereduetan, ez dago eze-
lako kontrasterik, ez berbetan ez eta, esate baterako, singular eta plu-
ralaren arteko bereizketan. Berba guztiak berdin azentuatzen dira, bait
eta erdaratik datozenak ere. Mailegu berriek, euskararen sistiman inte-
gratzekotzat edo, azentu sistemari egokitzen zaizkio: “fabríkie”, “sillíe”,
“musíkie”, e.a. Badirudi beraz azentu ereduen sailkapenean desberdin-
tasun hau guztiz oinarrizkoa dela. Lehen hurbilketa batean, azentu
bereizgarria eta azentu ez-bereizgarria bereiz ditzakegu.

Sailkatzeko erizpide nagusietan, halaber, azentua txertatzeko ere-
mua zein den zehaztu dugu. Erizpide salkatzaile hau finkatu ahal izate-
ko, era desberdinetako baliabideak dauzkagu. Batetik, izen eta adjeti-
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boen azentuerari dagokionez, sarrera isolatuen azentu-kokagunea eza-
gututa, azentueraren tinkotasuna aztertu dugu “da” adizkiaren bidez
osatutako talde klitikoetan. Abadiñoko ondoko adibideetan ikusten
dena legez, silaba bakarreko berba isolatuek azentua erroan hartzen
dute, talde klitikoaren barnean mugatzailean:

úre uré da
báltza baltzá da
óna oná da

Arratian bereizketa hau silaba bakarreko erroetan ezeze, hirukoetan
ere egiten da; esate baterako:

seméa semeá da
gixóna gixoná da
txakúrre txakurré da

Azentua erroan edo goragoko unitateren baten txertatzen den
jakin beharrean gagoz. Mendebaldeko barietate batzuetan, berben
silaba kopuruen arabera, erizpide biak erabiltzen dira. Halan,
Txorierrin eta Arratian, esate baterako, silaba bateko eta biko erro a k ,
batetik, eta hiru silabako erroak, bestetik, bereizten dira. Lehen
kasuan azentua talde klitikoaren arabera txertatzen da eta, bigarre n e-
an, erro a ren arabera. Eibar-Azpeitia ereduan azentua erro a ren arabe-
ra txertatzen da eta berau ez da mugitzen talde fonologikoare n
b a r r u a n :

úra úra da
txakúrra txakúrra da
óna óna da

Izenen azentueraz eman ditugun ezaugarri berberak deklinabidean
edo aditzaren jokabidean aita ditzakegu. Aditzetan, honako hau dugu,
Larrabetzun adibidez:
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gáldu galdú dot
yósi yosí dot
émon emón dot

Deklinabidean, eta morfema markaturik ez badago, azentua arau
orokorren barruan txertatzen da, morfema guztiak afijatu ostean; hona
hemen Sopelako eta Munitibarko adibide batzuk2 (Gaminde 1995b):

Sopela Munitibar

laguné lagúne

lagunerí lagunéi

lagunená lagunéna

Sailkatzeko beste erizpide bat, azentua txertatukeran, silabak konta-
tzeko hartzen den norabidearena da, beronegaz batera zein silabatan
txertatzen den ere kontutan hartu behar da. Honen arabera lau aukera
nagusi daukagu; ezker eskuin norabidean lehen edo bigarren silaban
azentua txertatzea ([1, [2) eta berdin eskuin-ezker norabidean (1], 2]).

Azkenez, azentueraren gauzatze fonetikoan doinu-azentua erabil-
tzen den edo ez kontutan hartu behar da. Honek esan gura du azken
edo azkenaurreko silaban3 A*+B tonua txertatzen dela, altua hedatzen
dela lehen silabaraino, lehen silaba honetan tonu baxua (B) txertatuaz;
adibidez4:

lagun andi
|
A*+B
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2 Adibide guztiak singularrean dagoz.
3 Azkenaurrekoan Lea-Artibain eta Mutrikun eta azkenean Getxo-Gernika.
4 Akabuko sonogrametan parametro honen araberako desberdintasun akustikoak

ikus daitezke.
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lagun andi
| |   |   |
B  A A  A

Erizpide guztiak batuta, gure arteragoko azentu-ereduak, mende-
baldetik ekialderantz, honela definitzen dira:

(1) Getxo-Gernika Azentu bereizgarria, eremua talde fonologi -

koa, 1], + doinu-azentua:

Barietate hau Plentzi-Mungia eta Busturialdeko herri guztietan
hedatzen dena da, eremu honetatik kanpo Lekeitio baino ez zaigu ager-
tu. Azentuera arrunta azaltzeko, talde fonologikoa osatu ostean, azen-
tua beronen azken silaban txertatzen da; hitz markatuak azentu lexika-
la beste edozein silabatan daukatenak dira. Laburtuta honela eman dit-
zakegu arauak:

(1) Talde fonologikoa osatu.
(2) Azentua taldearen azken silaban: 1]

MEÑAKA:

Ez-markatuak Markatuak

o-ó o-o-ó o-o-o-ó ó-o-o o-ó-o-o ó-o-o-o

baltzá katué alabiá sútia okérana árrotzia

lurré olloá atzamarrá íntxurre bekókidxe bélarridxe

oná sagarrá alarguné óllarra mallúkidxe béskaridxe

Doinu-azentudun barietatea izanda, azentua kokatuta dagoen sila-
batik hasierarantz tonu altua hedatu egiten da, hedapen honetatik
kanpo lehen silaba geratzen dela; berba markatuetan tonua ez da
hedatzen. Berba markatuen jokabide eta frekuentziei begira, hiru azpi-
multzo egin ditzakegu; Plentzialdeko herrietan hitz markatuen joera
nagusia lehen silaban azentuatzea izaten da. Busturialdeko herrietan,
ostera, markatu gehienak bigarren silaban agertzen dira. Lekeitio,
puntu honetan, guztiz aldentzen da, izan ere, berba markatu guztiek
azkenaurreko silaban hartzen dute azentua. 
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(2) Lea-Artibai: Azentu bereizgarria, eremua talde fonologikoa,

2], + doinu-azentua.

Gure datuen arabera, barietate hau Ea, Gizaburu, Alesti, Munitibar,
Markina, Berriatua eta Ondarrun egiten da. Berba ez-markatuetan talde
fonologikoa osatu ostean azentua azkenaurreko silaban txertatzen da.
Berba markatuen joerak aztertuta, beste hiru azpi-multzo egin ditzake-
gu. Ondarrun (Hualde 1996) berba markatuek erroaren azkenaurreko
silaban biltzen dute azentua. Munitibar eta Aulestin Plentzialdeko
herrietan ikusi dugun joera bera dugu. Garaiko herrietan berba marka-
tu gehienak azentua bigarren silaban biltzen dutenak dira.

GIZABURUAGA:

Ez-markatuak Markatuak

ó-o o-ó-o o-o-ó-o ó-o-o o-ó-o-o ó-o-o-o

bált z a t x a k ú r re a l a b í e á i t t i t t e a r r á u t z i e b é k o k i d x e

l ú r re a s t ú e a l a rg ú n e ó k a n a l e n g ú s u e b é l a r r i d x a

ó na sagárra atzamárra óllarra okélie éguskidxe

(3) Mutriku : Azentu ez-bereizgarria, eremua talde fonologikoa

2], + doinu azentua.

Mutriku herriaren ezaugarririk interesgarrienetakoak barietate biren
arteko muga izateagatik jazotzen dira. Hemen kaletarren azentu-ere-
duaz ihardungo dugu, izan ere, baserri auzoetan beste eredu bat dago.
Ezaugarri nagusia erro markaturik ez egotea da. Bestalde, azentuaren
kokaguneak ez dauka ezelako funtzio bereizgarririk, izan ere, arau ber-
berak aplikatzen dira edozein kasutan. Zelangura ere den, bada des-
berdintasun nabarmen bat, esaldiaren gailur prosodikoari begira, unita-
teak esaldian daukan egongunearen arabera. Isolatuki azentua txertat-
zeko arau nagusia 2] dugu; baina, azentu unitatea galdegaigunean
badago, araua 1] izango da. Gauzapen fonetikoari dagokionez, tonu
altua azentua txertatuta dagoen silabatik, dela azkena (galdegaigunean
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egonda) dela azkenaurrekoa, hedatu egiten da unitatearen hasiera-
rantz, lehen silabara izan ezik, Bizkaiko doinu azentudun barietateetan
gertatzen den moduan; horregatik mendebaldeko ereduetan kokatu
behar dela uste dugu.

MUTRIKU :

Ez-markatuak

ó-o o-ó-o o-o-ó-o

béltza aríxa alargúna

lúrra begíxa bekokíxa

óna asía mararíxa

(4) Txorierri: Azentu bereizgarria, eremua erroa eta talde fono -

logikoa, 1].

Barietate hau Erandion, Loiun eta Sondikan egiten da eta transizio
eremutzat jo genezake. Erandio eta Loiuko datuen azalpen fonologiko-
rako bereiztu behar dira alde batetik, silaba bateko edo biko erroak, eta
bestetik, hirukoak. Azentuera arruntaren arauak honela labur ditzake-
gu:

(1) Silaba bat eta bikoetan taldearen azken silaban: 1] 
(2) Hiru silabakoetan erroaren azken silaban: 1]

Sondikan arauok apur bat aldatuta proposa ditzakegu; silaba bat eta
biko erroek, talde fonologikoaren barnean, azentua mugatzailean hart -
zen badute ere, pausa aurrean, Erandion eta Loiun ez bezala, silaba
biko bokalez amaitutako erroetan azentua atzeratu egiten da silaba
batez, “txakurré” eta “gixoná”, baina “burúe” eta idíe”.
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LOIU:

Ez-markatuak Markatuak

o-ó o-o-ó o-o-ó-o ó-o ó-o-o o-ó-o-o

firú odolá aberátza ábi árrotze alkóndare

lurré sagarrá txakolíne máye índabe berákatza

oná txakurré alargúne súte yústuri okérana

(5) Arratia: Azentu bereizgarria, eremua erroa 1] eta talde fono -

logikoa 2]

Silaba bateko eta biko erroko berbakaz azentua talde klitikoaren
azkenaurreko silaban txertatzen da, hots, mugatzailea biltzen duen sila-
ban5; hiru silabako berbakaz, berriz, erroaren azken silaban. Berba mar-
katuak azentua lehen edo bigarren silaban daukatenak dira; markatuen
kasuan azentu lexikala ez da mugitzen talde fonologikoan. Labur-bil-
duz, azentuera arruntaren ezaugarriak honela eman ditzakegu:

(1) Silaba bat eta bikoetan taldearen azkenaurreko silaban: 2] 
(2) Hiru silabakoetan erroaren azken silaban: 1]

DIMA:

Ez-markatuak Markatuak

ó-o o-ó-o o-o-ó-o ó-o-o o-ó-o-o ó-o-o-o

báltza astóa alargúne ábie arrútzea kámarea

lúrre begíe atzamárra gónea bekókie léngusue

sárra burúe bellegíe sútea errékea txírgorea

Berba markatuetan, isolatuki jasota, silaba bateko eta biko erro mar-
katuak ezin susma daitezke, izan ere, óya/máye eta txakúrre/ollárra
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bikoteak berdinak dira, azentuerari dagokionez. Baina, “da”gaz batera
jasoz gero, honako hau dugu, Zeanurin adibidez:

máye da oyá da txakurré da ollárra da

Beraz, “máye” eta “ollárra” markatuak dira barietate honetan6. Hiru
silabako erroakaz hau ez da gertatzen, eta isolatuki jasota edo ostan-
tzean, ez-markatuetan, azentua erroaren azken silaban txertatuko da,
eta lehen edo bigarrenean osterantzekoetan.

(6) Durangaldea: Azentu bereizgarria, eremua erroa edo talde

fonologikoa, [2.

Barietate honen barruan Derio, Lezama, Larrabetzu eta
Durangaldeko herri guztiak kokatzen dira. Azentua txertatzeko arau
nagusia [2 bada ere, azentua txertatzeko eremua talde fonologikoa da
Derion, Lezaman, Larrabetzun, Euban, Iurretan, Abadiñon eta Elorrion;
herriotan silaba bakarreko erroakaz, isolatuki, “úre”, “óna”, “báltza”,
e.a. erabiltzen diren arren, “da” adizki klitikoagaz “uré da”, “oná da” eta
“baltzá da” erabiltzen dira; halandaze, akabuko silaba estrametrikaltzat
jo behar da. Berrizen, Mallabian eta Ermuan azentua ez da errotik
mugitzen talde fonologikoaren barnean. Berba markatuak lehen eta
hirugarren silabetan azentua biltzen dutenak dira.

IURRET A:

Ez-markatuak Markatuak

ó-o o-ó-o o-ó-o-o ó-o-o

báltza astúe atzámarra ámama

lúrre babíe kuntzúrrune txíngorra

óna txakúrre okélie íntxaurre
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(7) Hego-Bizkaiera: Azentu ez-bereizgarria, eremua talde fonolo -

gikoa, [2.

Barietate hau hizkuntzaren hego-mendebaldeko mugan zehar
hedatzen da; Bilbo, Nerbioialdea, Orozko, Ubidea, Otxandio, Legutio,
Aramaio, Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza eta Gatzaga honen barruan
kokatzen dira. Azentua txertateko arauak, Gaminderi (1995b) jarraiki-
rik, nahikoa errazak direla ere esan dezakegu:

(1) Talde fonologikoa osatu.
(2) Azken silaba estrametrikala.
(3) Azentua bigarren silaban txertatu (edo silaba

bakarrean): [2

LEGUTIO :

Ez-markatuak

ó-o o-ó-o o-ó-o-o

mátza larúe alábie

lúrre makátza alárgune

óna mosúe amándrie

Arau berberak izen, adjetibo eta aditz partizipioei aplikatzen zaizkie,
s i n g u l a r rean zein pluralean. Atutxak (1995) azentuaren erabilera
bereizgarriaren kasu batzuk ematen ditu Aramaiorako, astuék/astúek,
onéi/ónei, arén/áren. Hala ere, eta berak esan bezala, azentua kasu urri
batzuetan baino ez da bereizgarria.

Azentu bereizgarria ez daukaten barietateetan, prominentzia ez da
silaba azentudunarekin beti bat egiten, gailurra leku batetik bestera
alda daiteke esaldian dagoen egongunearen arabera. Fenomeno hau
azentu eta intonazioaren arteko eraginagaz lotuta dago.

(8) Eibar-Azpeitia Azentu bereizgarria, eremua erroa, 1].

Barietate hau Debaldeko Eibar, Soraluze, Bergara, Elgeta eta
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Antzuolan egiten dena dugu. Azentua txertatzeko eremua desberdina
izan arren, Urolako Azpeitia, Azkoitia, Errezil eta Urrestilako eredua ere
honegaz batera sar daiteke.

Soraluze, Antzuola, Bergara eta Elgetan azentua ez da berbaren
errotik mugitzen, ez ez-markatuetan, ezta markatuetan ere. Azentuera
arruntaren arauak honakook dira:

(1) Azentua erroaren azken silaban: 1]
(2) Mugatzailearen afijazioa eta egokitzapenak

Eibarren, hasikeratik kontatzen hasita, azentua ezin txerta daiteke
hirugarren silabatik gora, gauza bera Azpeitia (Hualde 1993), Urrestila
eta Errezilen topatzen dugu. 

BERGARA:

Ez-markatuak Markatuak

ó-o o-ó-o o-o-ó-o ó-o-o o-ó-o-o ó-o-o-o

báltza ardíxa alabía tókixa amándria léngusua

lúrra gastía alargúna txístua belárrixa ísaria

sárra sagárra madaríxa úrdaixa mallúkixa kípulia

Eredu guztiok ez ditugu, zoritxarrez, berdin ezagutzen; hala ere,
dauzkagun deskripzioetan eta datuetan oinarrituta, iparraldeko barieta-
teetan, atzizki flexional zein deribatiboen ezaugarri prosodikoei baga-
gozkie, lau multzo nagusi bereiz ditzakegu, Gatikako ondoko adibide-
etan ikusten dena legez7. Batetik, oin edo erroari ezelako aldaketarik
eragin barik datxezkion atzizkiak ditugu. Euron artean garrantzitsuenak
honako hauek dira: -KADA, aginkedé, platerkadé. -ARI, errotarí, erre-
mentarí. -KERI, andikerí, arrokerí. -TASUN, aberastasuné, argittasuné. -
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BAKO, lotzabakó. -DUN, diruduné, soloduné. -GARRI, lotzagarrí, bero-
garrí. -TZU, okelatzú, saldatzú. 

Beste alde batetik, aurreazentugarriak diren atzizkiak ditugu:
-(T)ALDI, egóstaldi, estúaldi. -(K)ERA, sakónere, lotúkere. -KUNE, ai-
ttúkune, korríkune. -RENGO, akabúrengo, gánerengo. -UNE, atérrune,
illúnune. -STO/-DO, sapásto, sorrísto, ugérdo. -PARRI, yatzíparri, yayó-
parri, -AR/-TAR, katíkarra, urdulístarra. -TI, bildúrti, kakáti. -OR, lótzo-
rra, lóyorra. -ARO, sártzaro. -AU/-AO graduatzailea, ótzau, beróau. -EGI
graduatzailea, ótzegi, beróegi. -ENA graduatzailea, ótzena, beróena. -
TXU graduatzailea, óstxu, berótxu. -GARREN, bígarren, irúgarrena.
D e k l i n a b i d e a ren -AS, -NTZAT/-ENTZAKO, -AITTIK, -TZAT,
-RIK, -TI, -RAÑO eta plurala egiteko morfema guztiak. 

Bestetik, aurre-aurreazentugarriak diren atzizkiak, atzizkiok azen-
tuari atzeratu eragin egiten diote; hauen artean honakook ditugu: -PE,
árripe, ókospe. Aspektuak egiteko -TEN eta -KO, érreten, íkusten, érre-
ko, ikúsiko, e.a.

Azkenik, -LARI eta -KADA atzizkiek berba markatuen azentu lexika-
la ezabatzeko gaitasuna daukate, hots, erro markatu bati erantsi arren,
erakarria ez-markatua da: básu, basukadé; txístu, txistularí.

Guzti hau ikusita, mendebaldeko azentu ereduak gaur egun batera-
ezinak dira; ez dut uste, bestalde, eredu bakarra hobetsi behar denik
garaitekoen kaltetan. Beste alor guztietan gertatzen dena legez, hemen
ere ikerketa eta datu fidagarriak ezinbestekoak ditugu; baina ikerkunt-
za gainako premiazkoa da azentueraren, eta orohar fonologia osoaren,
garrantziagaz konturatzea. Gaur ezin euskara irakasten segi daiteke
ahoskatzen ez den hizkuntza balitz legez, izan ere, jokaera honek ez
dakar besterik euskarari erdararen arau fonologikoak ezartzea baino,
beronek dakarren morrontzagaz.
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