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0. SARRERA

Artikulu honetan euskaraz anbiguatze-desanbiguatze prozesu lin-
guistikoetan fonologiak daukan garrantzia agerian utzi gura genuke.
Anbiguetate linguistikoaz egiten diren beharretan, anbiguetate mor-
fosintaktiko eta lexikoaz iharduten da batez ere; areago, anbiguetate
fonologikoari ez zaio garrantzi handirik emoten (Mayor, J. eta Moya,
J., 1991, 534):

“La ambigüedad fonética, de ámbito reducido y escasa relevancia,
se produce cuando una misma secuencia de sonidos corresponde a
diferentes palabras.”

Ahozko hizkuntzan, euskarari dagokion esparruan, enuntziatu
anbiguoek komunikazioa oztopatzen dutena ezin uka daiteke; desan-
biguatze estrategietan, kontestu linguistikotik zein estra-linguistiko-
tik jasotzen den informazioa giltzarri bada ere, fonologiaren beraren
zeregina ezin bazter dezakegu. Berriki (Gaminde eta lag. 1997) azen-
tu, intonazioa eta silabifikazioen funtzio bereizleak nabarmendu dira.
Hemen gure helburua apalagoa izanik, kontsonante bilkura batzuen
gauzapenei ekingo diegu. 
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Anbiguetatea definitzeko era asko erabili badira ere, horietariko
era on bat honako hau izango litzateke, hots, soinu sekuentzia berbe-
raren esangura anitza dagoenean anbiguetatea sortzen dela esan deza-
kegu. Anbiguetatea sor daiteke, arau fonologiko batzuen ondorioz,
soinu batzuk elkartuta, halaber katea hori beste batekin bardintzen
denean; esate baterako:

es do---> esto (ez doa)
esto (narra)

Puntu honetara helduta, komeniko litzaiguke homografoak eta
homofonoak desberdintzea, izan ere, gure behar honetan gehien inte-
re s a t zen zaizkigunak, homofonoak sor daitezkenean, fonologiak
desanbiguatzeko garatu dituen lanabesak dira.

Anbiguetateaz arduratu diren ikertzaileek, bestalde, anbiguetate
mota desberdinak bereiztuten izan dituzte. Horien artean hiru mota
nagusi bereiz ditzakegu (Nespor eta Vogel 1986):

(a) Anbiguetate pragmatikoa:

– ez dut ezagutzen
– aitak semeari bere bizikleta eman dio

Lehenbiziko esaldi horretan nor den ezagutua ezin jakin dezake-
gu, izan ere, elipsiaren ondorioz, testuaren edo testuinguruaren gai-
nerako informazioen laguntza barik ez legoke jakiterik. Bigarren esal-
diaren “bere” anaforikoaren aintzikaria “aitak” edo “semeari” biak
izan daitezke, hortaz, gainerako informazio barik, hemen ere, ezin
jakin daiteke bizikleta norena den.

(b) Anbiguetate lexikoa

Anbiguetate mota hau berba askoren esangura anbiguoagatik edo
esangura anitzagatik sortzen dena da. Esate baterako “asto” berbaren
esanguren artean animaliari dagokiona, artoa garantzeko kaxarena,
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edo ohol baten azpian jartzen direnak mahai antzeko bat egiteko
bereiz ditzakegu. Halandaze, “astoa ekarri dau” moduko esaldi bate-
an ezin jakin dezakegu zehatz zer ekarri duen. Gatikan “ixi” esanda,
aginte mota bi bereiz daitezke; batetik zerozer ixteko agin daiteke, eta
bestetik, ixilduteko.

(d) Anbiguetate morfosintaktikoa:

– au bere kontra dau
– egon garenetan ez dugu topatu

Esaldi honek interpretazio bi eduki ditzake. Batetik, “bere”
(be/ere) klitikoa izan daiteke, eta bestetik, izenordaina ere izan daite -
ke. Ondoko interpretaziook egin ditzakegu:

1. [au bere] [kontra] [dau]
2. [au] [bere kontra] [dau]

Bigarren esaldian interpretazio nagusi bi egin ditzakegu:

– egon garen guztietan ez dugu topatu
– egon garen lekuetan ez dugu topatu

Ekintza komunikatiboa gauzatzen den testuinguru komunikatibo
arruntetan, mintzakideek, nahikoa datu linguistiko eta estralinguisti-
ko edukitzen dute anbiguoak izan daitezkeenak desanbiguatzeko.
Te s t u i n g u ru a ren informazioa ez-nahikoa edo desegokia denean,
fonologiaren bidez gauza daiteke desanbiguatze prozesua. Dinodan
bide batez, euskara berriak sortu ere egin dituela esaldi eta egitura
anbiguoak, orain arte izan ez direnak; esate baterako:

– Bilbora bakarrik joan da.

Gaurko euskaraz esaldi honek eduki ditzakeen esangura biak, eus-
kaldun askoren artean ondoko beste esaldien bidez adierazoten izan
dira:

29

Kontsonante bilkurez eta desanbiguatze linguistikoaz



– Bilbora bakarrik joan da.
– Bilbora baino ez da joan.

Gure behar honen xedea kontsonante bilkura batzuen, eta euron
artean herskarien bilkurena, gauzapena aztertzea bada ere, arau lin-
guistikoen mugapena zehazteari araua bera irudikatzeari gainako
garrantzitsu deritzogu, izan ere, arau baten mugak ondo zerraditu
ezean, arrisku bizia daukagu behar ez den kasuetan hura aplikatzeko.

Halandaze, zilegi izan bekigu behar honen lehen zatian marko
teorikoaren gainean zehaztapen batzuk egitea, bigarren zatian gure
azterketaren emaitzak aurkezteko.

1. ARAUEN MUGAPENA

Arau fonologikoen mugak aztertzeko euskaraz entseiu batzuk egi-
ten izan dira fonologia lexikoaren arabera; hala, Hualde (1988),
Hualde eta Bilbao (1992), Uriarte (1995), Gaminde (1997). Gure
lan honetarako aurreko teoriaren hatsarriak eta lanak baztertu barik,
are beraren osagarri gisa, oraingo honetan herarkia prosodikoaren
teoriaren maila desberdinak (Nespor eta Vogel 1986, van der Hulst
1997) gure egingo ditugu eta gure datuak maila horien arabera azter-
tuko ditugu, ze emaitzak desberdinak izango dira.

Van der Hulst-en (1997) eskema honako hau da

Esaldia
|

Sintagma Fonologikoa
|

Talde klitikoa
|
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|
Berba fonologikoa

|
Oina

|
Silaba

|
Fonema

Eskema honen arabera, kontsonante bilkura berak herarkiaren
maila batean edo bestean jazota emaitza desberdinak eduki ditzake.
Euskarari buruz dauzkagun informazioetan oinarrituta, esan dezake-
gu eze, galdegai eta aditzaren artean dagoen lotura beste maila bate-
an kokatu behar dugula. Honako hau eginez:

Esaldia
|

Galdegaia eta Aditza
|

Sintagma Fonologikoa
|

Talde klitikoa
|

Berba fonologikoa
|

Oina
|

Silaba
|

Fonema
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2. KONTSONANTE BILKURA

Lan honetarako aukeratu ditugun kontsonante bilkurak herska-
riakaz jazotzen direnak dira. Amaierako gunean, orohar, kontsonante
herskari ahoskabe bi baino ez dira agertzen /t/ eta /k/. Hasierako
gunean, ostera, ahoskabe guztiak /p/, /t/ eta /k/ eta ahostun guztiak
ere agertzen zaizkigu /b/, /d/ eta /g/. Aurkeztu dugun herarkia horren
maila batzuk baino ez ditugu aukeratu: talde klitikoetan, sintagma
barruan, galdegaia aditza bilkuran eta sintagmen artean, hots, esaldi
mailan. Gure behar honetarako Gatikako datuak oinarritzat hartuko
ditugu.

2.1. Kontsonanteen izaera akustikoa.

Herskarien izaera definitzeko hiru tasun nagusi aipatzen izan dira
( Quilis 1981): a) Soinu jaulkipenaren etendura osoa. b) Etendura honi
j a r r a i k i t zen dion leherketa. c) Au r reko eta osteko bokalen formakinen
transizio arina. Akustikoko ezaugarririk garrantzitsuena espektro a n
s o rt zen den hutsunea dugu. Ahoskabeen kasuan hutsunea erabatekoa
da eta ahostunen kasuan, berriz, frekuentzia baxuetan ze l a n b a i t e k o
aktibitatea geratzen da, berau ahokorden dardarak eraginekoa da.
Hutsune hau haize a ren ibilbidea ixteagatik gert a t zen da. Ahoskabe ze i n
ahostunek haize a ren ibilbidea berriro irekikeran sort zen den leherk e t a
e s p e k t roan leherk e t a ren barraren bidez iru d i k a t zen da; ahoskabeen
kasuan bokalaren aurrean zaratagune txiki bat gert a t zen da. Ahostunen
kasuan leherketa hau nahikoa estalita geratzen da espektro a n .
Kontsonante hauek euron artean bereizteko, VOT- a ren (voice onset
time) iraupena (Lewis 1997), ondoko bokalen formakinen transizioen
mogimenduak eta kontsonante bakoitzaren energiak erabiltzen dira.
Hemen ez gara art ez arduratuko arazo hauekaz, zelangura ere ondoko
i rudiotan kontsonante hauen espektroak ikus daitezke: 
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1. Irudia: [p]

2. Irudia: [t]
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3. Irudia: [k]

4. Irudia: [b]
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5. Irudia: [d]

6. Irudia: [g]
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/b/, /d/ eta /g/ bokalen artean eta kontsonante batzuen osteko
egongunetan hurbilkari bihurtzen direna gauza jakina da. Ondoko
irudiotan euron espektroak eta aldameneko bokalen formakinen
mogimenduak ikus daitezke:

7. Irudia: [aβaδe]

36

Iñaki Gaminde



8. Irudia: [γ]

2.2. Talde klitikoa

Klitikoakaz gertatzen diren aldaketak aztertu ahal izateko /k/ eta
/b/ kontsonanteen bilkurak arakatuko ditugu. Horretarako “bere”,
“baño” eta “beste” klitikoen jokabideak ikusiko ditugu. Klitiko eta
garaikoen jokabidearen arteko desberdintasuna honako pareetan ikus
daiteke (Gaminde 1997):
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11.- one pere kontra daus 13.- ortipaño giau dau
12.- one bere kontra daus 14.- orti bañu giau dau
13.- one peste diru ekar dau. 15.- ortipeste etze dau.
14.- one beste diru ekar dau. 16.- orti beste etze dau.
15.- orko bate bere txakurre il dau. 17.- orko ba bere kontra dau.
16.- orko bate pere txakurre il dau 18.- orko bapere kontra dau.
17.- orko ba bere etzera yon da. 19.- suretza beste imiñi dot
18.- orko bapere etzera yon da. 20.- suretzapeste imiñi dot
19.- orko bate beste diru ekar dau. 21.- nigaitti bere etze ikus dau.
10.- orko batepeste diru ekar dau. 22.- nigaittipere etze ikus dau.
11.- one bañu giau artu dau. 23.- orti bere etzetaus
12.- onepaño giau artu dau. 24 - ortipere etzetaus

Klitikoakaz aurreko kontsonantea galdu egiten da behin bere
ahoskabetasuna ahostunari inkatuz gero. Ondoko irudietan ikusten
den legez, espektroaren hutsunea era batekoa da:
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9. irudia: /onepeste ekarri dau/
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10. irudia: /one paño geyau ekarri dau/

11. irudia: /one pere kontra daus/



Honelako kasuetan arau fonologiko bi gauzatzen direla proposa
dezakegu:

+Ahos ----> -Ahos/ -Ahos____
-Ahos ----> ø/ ____-Ahos

“beste”, “bañu” eta “bere” klitikoak ez diren kasuetan, ondoko iru-
dietan ikusten den moduan, aukera bi dauzkagu. Bata, azken /k/ /g/
bihurtzea eta ondoko /b/ herskariari eustea, eta bestea, /k/ osotoro
galtzea; kasu bietan, ostera, /b/ ez da hurbilkari bihurtzen bokalen
artean egonda ere. 
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12. irudia: /oneg beste ekarri dau/
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13. irudia: /oneg bañu geyau deko/

14. irudia: /oneg bere kontra daus/



2.3. Sintagma burruan

Sintagma barruko bilkurak aztert zeko “bost” ze n b a t z a i l e a re n
azken “t”gaz gert a t zen dena aztertuko dugu. Ga m i n d e ren (1997)
b e h a r rean iradokitzen den moduan, ahoskabe baten aurrean azken
/t/ desagertu egiten da; ondoko espektroetan hiru kasu ikus daitez-
k e :
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16. irudia: /boskatu/

17. irudia: /bos piper/



“bost”en osteko berbaren hasierako herskaria ahostuna denean,
kontsonantea galdu egiten da, baina herskaria ez da hurbilkarizatzen,
ondoko irudiotan ikus daitekeen legez:
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18. irudia: /bos botilla/
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19. irudia: /bos domeka/

20. irudia: /bos gause/



Antzeko aldaketak herskariakaz ezeze, gainerako kontsonanteakaz
ere gertatzen dira. Ondoko taula honetan (Gaminde 1997) aldaketa
guztiak ikus daitezke:

bost piper /bospiper/ bost neska /bosneska/

bost trapu /bostrapu/ bost firu /bosfiru/

bost katu /boskatu/ bost sagar /bosagar/

bost baso /bosbaso/ bost yai /bosyai/

bost domeka /bosdomeka/ bost txakur /bostxakur/

bost gixon /bosgison/ bost lagun /boslagun/

bost mutil /bosmutil/

Ohar moduan besterik ez bada ere, Getxorako Hualdek eta Bilbaok
(1992) deskribatuko era berean, Gatikan ere, lexikalizatutako aditz
konposatu batzuetan glotalak ager daitezke.

2.4. Galdegaia eta aditza

Galdegaia eta aditzaren mailan gertatzen diren bilkurak aztertzeko
badirudi bereizketa txiki bat egin behar dugula; batetik, aditz peri-
frastikoak ikusi behar ditugu eta bestetik, aditz trinkoak, izan ere,
azken hauek klitikoak balira legez, funtzionatzen dute.

Aditz prifrastikoakaz /k/ ondoko aditzaren herskari ahoskabe
bategaz batzen denean, desagertu egiten da, ondoko irudiotan adibi-
de bat ikus daiteke:
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Ondoko aditzaren kontsonantea ahostuna denean, /k/ era berean
galtzen da baina herskari ahostuna ez da hurbilkari bihurtzen; adibi-
dez:
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21. irudia: /onexe kendu dau/
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23. irudia: /onexe geittu dau/

22. irudia: /onexe bota dau/



Ondoko taulan kontsonante guztietan gertatzen diren aldaketak
ikus daitezke:

onek pentza dau /onepentzadau/ onek nasta dau /onenastadau/
onek topa dau /onetopadau/ onek falta dau /onefaltadau/
onek kendu dau /onekendudau/ onek sartu dau /onesartudau/
onek bota dau /onebotadau/ onek yosi dau /oneyosidau/
onek dendatu dau /onedendatudau/ onek txupa dau /onetxupadau/
onek gasta dau /onegastadau/ onek lagundu dau / o n e l a g u n d u d a u /
onek mamurtu dau /onemamurtudau/

Aditza trinkoa denean, aurrekoari klitiza dakioke, orduan klitikoe-
tarako proposatu ditugun arauak gauzatzen dira. Ondoko irudiotan
adibide bi ditugu:
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24. irudia: /one taus/



2.5. Sintagmen arteko bilkurak

Klitikoei buruz berba egin dugunean, klitiko eta sintagma desber-
dinen arteko bilkuren emaitzak ikusi baditugu ere (ikus  sekzioa),
hemen /k/ eta ondorengo sintagmaren hasierako herskari ahostuna
biltzean zer gertatzen den ikusiko dugu batetik. Bestalde, aditzen
azken /t/ ondorengo sintagmaren hasierako ahostunagaz batzearen
ondorioak ikusiko ditugu.

/k/ ondoko sintagmaren herskari ahostun bategaz elkartzen dene-
an desager daiteke edo ahostun bihur daiteke, zelangura ere den,
bokalen artean geratu arren, herskaria ez da egundo ere hurbilkari-
zatzen; hona adibide batzuk:
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25. irudia: /neutekot/
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26. irudia: /nig beste dekot/

27. irudia: /nig diru dekot/



/t/ren gauzapena aztertzeko ondoko esaldiak aztertu ditugu:
– estekot bearrik
– estekot dirurik
– estekot gonarik

Ondoko irudietan ikusten den moduan /t/ desagertu egiten da,
baina herskari ahostuna ez da hurbilkari bihurtzen:
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28. irudia: /nigixonari geittu dotzet/
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30. irudia: /estekot dirurik/

29. irudia: /estekot bearrik/



Aditzaren /t/ galdu ostean ondoko esaldi pareok sor litezke:

– esteko(t) bearrik – esteko bearrik
– esteko(t) dirurik – esteko dirurik
– esteko(t) gonarik – esteko gonarik

Galera horren ondorioz, beste barik, esaldi anbiguoak sortuko
lirateke. Anbiguetatea ezabatzen da ze, /t/ galtzen denean, ikusi berri
dugun moduan, herskaria ez da hurbilkari bihurtzen, baina /t/ egon
ez den kasuetan, 3. pertsona izan denean, herskaria hurbilkari bihur-
tzen da; hona hemen espektogramak:
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31. irudia: /estekot gonarik/
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33. irudia: /esteko dirurik/

32. irudia: /esteko bearrik/



3. ONDORIOAK

Aurreko sekzio guztietan mailarik maila ikusten izan ditugun
kontsonante herskari bilkuren emaitzak, laburbilduz, ondoko taula
honetan ikus ditzakegu:

/k/ /t/ /p/ /t/ /k/ /b/ /d/ /g/

Soinuak [p] [t] [k] [b] [d] [g] (hasieran)
[β] [δ] [γ] (bokalen artean)

Talde klitikoan [p] [t] [k] [p] [t] [k]

Sintagma barruan [p] [t] [k] [b] [d] [g]

Galdegaia-Aditza [p] [t] [k] [b] [d] [g]

[gb] [gd] [g]

Sintagmen artean [p] [t] [k] [b] [d] [g]
[gb] [gd] [g]

56

Iñaki Gaminde

34. irudia: /esteko gonarik/



Ikusten izan dugun legez, hierarkia prosodikoaren maila desberdi-
netan emaitzak desberdinak izaten dira; halandaze, sarreran esan
dugun legez, araua bera gainako garrantzitsua da arauaren aplikazio
eremua eta arauaren errestrikzioak adieraztea. Azkenik, sor daitezke-
en anbiguatze-desanbiguatze prozesuetan emaitza desberdinen izake-
ra desanbiguagarria ukaezina delakoa ere daukagu.
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