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1 .  Sar r e ra

Lan honetan euskararen nahiz kanpoko hizkuntzen ahozko ezaugarri
prosodiko batzuk aztertu ditugu, horretarako oinarritzat hartu dugu gai-
tasun prosodikoa komunikazio-gaitasunaren zati dela, eta ahozko testue-
tan hizkuntza gaitasunarekin lotuta badago ere, honen gainetik dagoelako
ustea dugu, izan ere, testua hizkuntza gaitasunaren arabera gaizki eratuta
egon arren, berau entzutean prosodiaren arabera zuzen eginda badago,
gai izan gaitezke ondo interpretatzeko. Ildo horretatik, irakasle euskaldu-
nek kultura arteko komunikazio gaitasunera egin beharreko bidea leun-
tzeko asmoz, euskararen beraren eta ikasgelan izango dituzten hizkuntza
etorkin batzuen informazio linguistikoa, paralinguistikoa eta ez linguisti-
koa aztertu dira. 

Lasagabasterrek 2003an adierazi zuenari jarraituz, hizkuntzekiko jarre-
rak hiru osagai ditu: kognitiboa, afektiboa eta konatiboa. Jarrera kogniti-
boak ideia eta usteekin du lotura, afektiboak sentimenduekin, eta konati-
boak ekintzekin nahiz portaerekin. Zilegi da pentsatzea, beraz, ikasgelako
errealitate anitz horretan ari den irakasleari laguntzeko hiru jarrera-mota
horiek landu behar direla, baina nola? Zer bide hartuko du irakasle euskal-
dun horrek? Irakasleak ezagutu egin behar ditu eskolan dituen ikasleen hiz-
kuntzak, ez hitz egiteko moduko zehaztasunaz, baina bai modu oroko-
rrean, ideia horrek irakasleak izan beharreko komunikazio gaitasuna kon-
tzeptua beste eremu zabalago batera eramaten du, eta kultura arteko hitzak
atxikitzen dizkio, kultura arteko komunikazio gaitasuna kontzeptua sortuz.

R. Vilák dioenez, komunikazio-gaitasunak kultura arteko komunikazio
gaitasunaren ikerketa eragin du komunikatzeko beharrizanak kode lin-
guistikoaz gain, bestelako ezaugarriak ere eskatzen dituelako; komunika-
zio egokia lortzeko asmoa, testuinguruaren garrantzia eta bertara egoki-
tzeko gaitasuna. 2008an emandako definizioari jarraituz, 1. taula honetan
laburbiltzen dira kontzeptu honen nondik norako nagusiak:
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1. taula: kultura arteko komunikazio gaitasunaren ezaugarriak.

Esandakoaren haritik, hizkuntzen gutxieneko ezagutza orokorra izan
behar du irakasleak, eta orokortasun horren barnean, geure ustez, ahozko
testuen alde prosodikoak ematen dituen informazio linguistikoen, paralin-
guistikoen eta ez linguistikoen berri izan behar du, ahozko adierazpenen
alde pragmatikoari ere garrantzia emanez. Alegia, irakasleak aurrean dituen
hizkuntzek zer ezaugarri pragmalinguistiko dituzten bereizi behar du. Prag-
malingustika Blum-Kulkak 1996an definitu zuen eran ulertuta: 

“La pragmalingüística especifica las formas en las que los significados
pragmáticos son indicados por medios lingüísticos.” 

Esparru horretan sartzen dira prosodiaren funtzio paralinguistikoekin
eta ez linguistikoekin lotura duten jarreren, intentzioen, estiloen eta emo-
zioen adierazpideak. 

Horrenbestez, kultura arteko komunikazio gaitasunera bidean ari
diren profesionalentzako baliabide teorikoak eta didaktikoak sortzekotzat
aurkezten dugu lan hau.

Irakasleek baliabide teorikoak zein didaktikoak edukita baizik ezin la -
gun diezaiekete ikasleei zailtasun akademikoei nahiz afektiboei aurre egi-
ten; esaterako, irakasleak ikasgelan dituen hizkuntza arrotzetan emozioak
edota jarrerak ahoz nola adierazten diren jakiteak ikasleengana hurbiltzen
lagun diezaioke, eta ulertu, amazigh hitz egiten duten batzuek, adibidez,
jarrera abegikorra adierazteko ahots murmurikatua erabiltzen dutela, edota
emozioak adieraztean, tristuraren kasuan, adibidez, oinarrizko maiz tasuna
hizkuntza batzuetan apalagoa dela beste askotan baino. Era berean, euska-
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rarekin parekotasunak egiteko ere baliagarria izan daiteke; izan ere, haur
horien atzerriko hizkuntza izango denaren ikaskuntza erraztu daiteke. 

Azkenik, lan hau aurrera eramateko marko teorikoan gaitasun prosodi-
koaren garrantzia komunikazio gaitasunaren eremuan eta kultura arteko
komunikazio gaitasunera bidean zehaztu ondoren, ikerketa-lerro paraleloak
erabili ditugu bai euskararen, bai kanpoko hizkuntzen azterketa akustikoak
egiteko. Fujisakik 2004an egin zuen sailkapenari jarraituz, informazio lin-
guistikoak, ez linguistikoak eta paralinguistikoak aztertu dira. Informazio lin-
guistikoari dagokionez, hitzen prosodia eta esaldiena ikertu da; testu osoen
prosodia alde batera utzi da, duen konplexutasunak bultzatuta. Informazio
paralinguistikoetan jarrerei, intentzioei eta estiloari eman zaie garrantzia;  eta
informazio ez linguistikoari dagokionez, emozioak aztertu dira. Aipatu beha-
rra dago, orain arte egin ditugun zenbait lanetan oinarrituz (Garay, U eta
lagunak: 2011a, 2011b), emozioak adieraztea eta perzipitzea kultura arteko
komunikazio gaitasunera bidean ezaugarri afektiboekin lotzen dela.

Beraz, lana ondoko era honetara banatuta aurkezten dugu; sarrera ho -
nen ostean, 2. atalean marko teorikoa eta metodologikoa zehaztuko dugu.
3. atalean, informazio linguistikoez jardungo dugu, hitzen eta esaldien
pro  sodia bereiziz. Laugarren atalaren gunea informazio paralinguitikoek
osatuko dute. 5. atalean, informazio ez linguistikoez jardungo dugu. Az -
ke nik, seigarren atalean, ondorioak laburbiltzen eta hurrengo lanetarako
proposamenak egiten ahaleginduko gara.

2 .  Marko  teor ikoa  e ta  metodo log ikoa

Azpi-atal honen helburua urteokin garatzen ari garen marko teoriakoaren
arlo nagusiak irudikatzea da, izan ere, hemen aurkezten dugun azterketa
marko orokor horren parte besterik ez da. Bestetik, datuak biltzeko eta eurak
aztertzeko egin ditugun hautu metodologikoak ere agirian jarriko ditugu.

Gaitasun komunikatiboa hainbat gaitasunen interakziotik heldu da, ho -
rietako bat gaitasun prosodikoa dela onartzen dugu (Garay eta Etxebarria,
2010; Garay, 2011; Gaminde eta lag. 2011 besteak beste). Prosodia ahoz-
kotasunaren esparruan guztiz lotuta agertzen zaigu gaitasun linguistikoare-
kin, pragmatikoarekin, diskurtsiboarekin eta soziokulturalekin (Gaminde
eta lag. 2011), are gehiago gaitasun prosodikoa gainerakoei gainjartzen
zaiela esan dezakegu. 1. irudian grafikoki adierazten da lotura hori.
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1. Irudia: Gaitasunen arteko erlazioa ahozkotasunean (Gaminde eta lag. 2011).

Sarri askotan hizkuntza batean gaitasun linguistikoa gutxi garatuta
egonik ere, gaitasun prosodikoaren garapen egokiak ahalbide diezaguke
enuntziatuak ondo interpretatzea.

Prosodiaren bidez jasotzen diren informazio motak hiru eratakoak
dira (Fujisaki, 2004): linguistikoak, paralinguistikoak eta ez linguistikoak
(2. irudia). Euron arteko mugak beti zehatz markatzea zaila den arren,
bakoitzaren eremua irudikatzen ahaleginduko gara.

2. Irudia: Prosodiaren bidez transmititzen diren informazio motak.
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Informazio linguistikoa sinbolo diskretu eta arau multzotzat definitzen
da. Berau hiztunaren gaitasun linguistikoaren partetzat hartu behar da; gra-
matikaren osagaiei bagagozkie, arau fonologikoen artean kokatzen da eta
azentuarekin, tonuarekin eta intonazioarekin zerikusia dauka. Intonazioa-
ren arauak bere baitan biltzen direnez gero, sintaxiarekin erlazionatuta
dago, esaldien egitura, foko mota eta abarren berri ematen ezinbesteko ele-
mentutzat jo behar da. Gaitasun diskurtsiboarekin erlazionatzen da, izan
ere, testu osoaren egitura gobernatzen du tonu eta etenen bidez (Ikusi
Asuaje eta lag 2005). Geroago azentua eta intonazioa beren-beregi landuko
ditugun arren, fokoa adieraztean intonazioak euskaraz daukan garrantzia
nabarmendu nahiko genuke, bidenabar bada ere. 1. sonograman ikus daite-
keen bezala, euskara estandarrean foko estua eta zabala oinarrizko maizta-
sunaren ibiltartearen bidez bereizten dira, foko zabalaren kasuan ibiltartea
handiagoa da. Era berean euskararen barietate tradizionaletan deskribatu
den moduan, oinarrizko maiztasuna erabiltzen da jakiteko zein den esal-
dian fokalizatu den osagaia (Gaminde, 2010).

1. Sonograma: Foko estua eta zabala adierazteko egiten den f0ren ibiltartearen era-
bilera.

Informazio paralinguistikotzat intentzioa, jarrera eta hizkera estiloak
jotzen dira; eurok arteragokoen moduan hiztunaren kontrolpean daude.
Informazio paralinguistiko horiek gaitasun pragmatikoarekin guztiz lotu-
ta agertzen dira. Intentzioen kasuan argi dago hiztunak zerbait lortu nahi
duena eta helburu bat daukana, horretarako erabiltzen du hizkuntza une
horretan. Jarrerei dagokienez, esan dezakegu oso lotuta agertzen direla
geroxeago, gaingiroki bada ere, aipatuko dugun kortesiaren teoriarekin
(Brown eta Levinson, 1978, 1987). Azkenik, hauekin batera estiloak zeri-
kusia edukitzen du, jaulkitze abiadarekin, edo berbaldiari eman nahi zaion
erregistroarekin, continuum baten jarrita, erregistro informaletatik arran-
ditsuenetara joan gintezke.
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Informazio ez-linguistikoa adina, generoa, izaera, egoera fisikoa eta
emozionala moduko faktoreei dagokie; faktoreok ez daude zuzenki lotu-
ta hizkeraren eduki linguistiko eta paralinguistikoekin, hiztunak ez ditu
kontrolatzen, nahiz eta imita ditzakeen. Hiztunaren ezaugarri hauek soi-
nuaren tasunetan eragiten dute eta bariazio prosodikoaren eragileak dira.
Era berean bariazio prosodikoa erabiltzen dugu hiztunaren ezaugarriez
inferentziak egiteko, iritziak sortzeko baita ezagutzeko ere.

Gaitasun pragmatikoa hiztunen eta komunikazioa gauzatzen den tes-
tuinguru sozialaren arteko erlaziotzat jotzen izan da. Gaitasun pragmatikoa,
horrenbestez, hizkuntza zerbaitetarako edo funtzioren bat betetzeko erabil-
tzen jakitean datza. Era berean, gauza bat esateko erarik egokiena aukera-
tzen jakitea ere barnean biltzen du. Esker onekoa izateko, ironikoa izateko,
txantxak egiteko, kortesia adierazteko, eta abarreko funtzioak biltzen ditu. 

Hauek guztiak testuinguru faktoreen menpe agertzen dira. Faktore
horietariko batzuk dira botere erlazioak, distantzia soziala eta hiztunek egi-
ten dituzten inposaketak. Euren oinarrian irudiaren alde negatiboa eta
positiboa jartzen dira (Escandell, 1993:175). Irudiaren alde biok guraritzat
tratatzen dira. Gure lanetan (Gaminde eta lag. 2011) Sichel-Bazin eta lagu-
nei (2010) eta Escandell-i (1993) jarraikirik erabiliko ditugun faktoreak,
konfiantza maila, boterea, distantzia soziala eta inposaketa izango dira, fak-
toreon konbinazioa 3. irudian ikus daitezke (Gaminde eta lag. 2011).

3. Irudia: Informazio pralinguistikoetan kontuan hartu beharreko faktoreen konbinazioa.

Prosodiaren funtzio linguistikoak aztertzen ditugunean hizkuntzaren
edo barietate baten arau gramatikal komunak aztertzen ditugu. Paralin-
guistikoetan mintzatzaileak egiten duen adierazpidearen kontrolaren berri
ematen da, beraz neurri handi baten eurok aztertzean mintzakideen arte-
ko interakzio linguistikoaren berri ematen dugu. Funtzio ez linguistikoak
aztertzean mintzatzaile soilaren berri ematen da, dela alde fisikotik gene-
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roa, adina edo egoera fisikoaren adierazgarriak aztertzean, dela aldartea-
ren aldetik emozioak aztertzean. 

Lan honetan aurkeztuko ditugun prosodiaren funtzio linguistikoez,
paralinguistikoez eta ez linguistikoez egin ditugun azterketak era bitakoak
izan dira: fonologikoak eta fonetikoak.

Azterketa fonologikoa egiteko eredu metriko-autosegmentala aukeratu
dugu marko teoriko orokortzat. Fonologia metriko-autosegmentalaren teo-
ria intonazioa aztertzeko eredurik erabilienetakoa da. Eredu horren ekar-
penak baliagarriak dira hizkuntza baten azentu eta intonazio sistemak
aztertzeko eta euren arteko harremana ezagutzeko Eredu hau aplikatuta
ToBI izeneko sistema asmatu eta garatu da intonazioa etiketatzeko (Beck-
man eta Hirschberg, 1994). Aztertu diren hizkuntzetan eredua nahiko malgu
agertzen zaigu, hizkuntza bakoitzaren ezaugarrien araberako egokitzape-
nak egin dira. Egokitzapen horren ondorioz, intonazioaren tipologia bat
egiteko saioa egin da. Jun-ek (2005) bere lanean egin diren aplikazio horie-
tariko gehienak aztertzen ditu. 

Fonologia metriko-autosegmentalaren teoriak fonologia metrikoa (Li -
ber  man 1975; Bruce 1977) eta fonologia autosegmentala (Goldsmith
1976) uztartzen ditu. Honek, Liberman-en (1975) eta Bruce-n (1977) bi -
detik, Pierrehumbert-ek (1980) ingelesaren intonazio sistemari buruz
egindako tesian du abiapuntua. Gerora Pierrehumbert eta Beckman
(1988) eta Goldsmith (1990) lehendik esanikoak berraztertzen ibili dira.
Teoria bera ondo ulertzeko badira oinarrizko lan batzuk: Hualdek (2003)
azaldutakoa, tarteka euskarazko adibideak dauzkana; Hualdek (2006a),
hainbat egileren lanak gogoan hartuta, euskarazko azentueraren gainean
egin diren ikerketen egungo egoera birpasatzen duena; eta Elordietak
(2008) euskal azentuaren eta intonazioari buruzko ikerketa esanguratsuak
gainbegiratu eta horien inguruan dagoen bibliografia zehatza bildu duena. 

Ladd-ek (1996) esaten duen moduan, tonuez eta etenez gain esaldian
badaude hainbat osagai desberdin, euron artean egitura hierarkiko bat
sumatzen da. Hualdek (2003) adierazten duen moduan, ingelesaren azter-
ketan eredu estandarrak osagai nagusi bi bereizten ditu, intonazio sintag-
ma eta bitarteko sintagmak. Berak dioenez, intonazio sintagmak bitarte-
ko sintagmek osatzen dituzte. Bestalde, intonazio sintagmetan muga
tonuak agertzen dira eta bitarteko sintagmetan sintagma tonuak. 

Teoria honen arabera, gure hizketaldiaren sekuentzia jakin bat hierar-
kikoki antolatuta dauden osagai prosodikoek –gramatikaren osagai fono-
logikoek– osatzen dute eta horietako bakoitza arau eta prozesu fonologi-
koak ezartzeko eremua da. Beraz, teoria prosodikoak arauak ezartzen
diren eremu horien berri ematen du. 

Komunikazio gaitasunetik kultura ateko komunikazio gaitasunera
215



Fonologia prosodikoan zazpi osagai nagusi bereizten dira: bi osagai
hitzaren mailatik behera daude eta beste bostak hitzaren mailatik gora, 4.
irudian ikus daitekeen legez (Nespor eta Vogel, 1986). Teoria orokor
honetan intonazioaren osagaien antolaketa 5. irudian grafikoki adierazten
da (Gussenhoven, 2002)

4. Irudia. Fonologia prosodikoaren osagaiak. 5. Irudia: Intonazioaren osagaien antolaketa;

Azterketa egin ahal izateko, maila fonologikoan hiru tonu mota bereiz-
ten dira, 6. irudian adierazi bezala (Ladd, 1996; Prieto, 2001, 2003, 2006;
Hualde, 2003; Toledo, 2007). Muga tonuak intonazio sintagmaren mugetan
daude: %H tonu altua edo %L tonu baxua izan daitezke hasierako mugan
eta H% edo L% amaierakoan. Horrez gain, zenbaitetan M%, LH% eta HL%
tonuak ere aurki ditzakegu. Bitarteko sintagmetan dauden sintagma tonuak H-
tonu altua edo L- tonu baxua izan ohi dira. Azentu tonudunek azentuaren eta
tonuaren arteko erlazioa adierazten dute: tonu bakunak  – H* tonu altua edo
L* tonu baxua izan daitezke– eta tonu bikunak –tonu altua (H) eta baxua (L)
elkartzen dira: H*+L, H+L*, L*+H edo L+H*– bereizten dira. Tonu edo
tonu multzo hori azentua hartzen duen silabarekin edo azentu lexikoa duen
silabarekin elkartu ohi da. Irudikapenean, “%” ikurrak muga adierazten du,
“*” ikurrak silaba azentudunari lotzen zaion tonua eta “+” ikurrak azentua
tonu biko sekuentziarekin gauzatzen dela (Hualde 2003).

6. Irudia: Tonu mota nagusiak
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Euskara estandarrean hiru azentu tonudun agertu zaizkigu esaldi
enuntziatibo arruntetan: L*+H, H*+L eta L+H* hiru osagai daudenean,
L*+H lehen sintagman kokatzen da, H*+L galdegaigunean dagoen sin-
tagman eta L+H* azken sintagman (2. sonograma). Irudian ikusten den
moduan, melodia jaitsiera mailakatu baten barruan kokatzen da, hots, sin-
tagma bakoitzaren gailurrak gero eta apalagoak dira. 

2. Sonograma: Azentu tonudun nagusiak esaldi berean.

2. sonograman ikusten den moduan, azentu tonudun hauek sintagma-
ren kokagunearekin kokatzen direla esan dezakegu, izan ere, oraingo
honetan galdegaiguneko sintagmaren tonua L*+H da. Esan dezakegu
azentu tonudun hau esaldiaren lehen sintagman txertatzen dela eta L+H*
azken sintagman, tartean beste bat egonez gero bertan txertatzen da
H*+L (3. sonograma).

3. Sonograma: L*+H aditz aurreko sintagma bakarrean.

Funtzio linguistikoetan zein paralinguistikoetan korrelato akustiko
berberak erabiltzen dira. Oinarrizko maiztasuna edo f0 (mailak, ibiltartea,
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baranoa, mugimendua) iraupena (luzera, kantitatea) energia (zabalera,
intentsitatea) ahots mota edo kalitatea (formakinak, ahoskabetzeak, alda-
ketak). Gure lan honetan korrelato guztiak erabiliko ditugunez gero,
azterketa akustikoak egitean f0, energia, iraupena eta bokalen formakinak
neurtu ditugu.

Prosodiaren ezaugarri fonetikoen arteko erlazioa oso konplexua da.
(Mozziconacci 1998, Meral eta lag., 2002, Seppänen eta lag. 2003). Hala
ere, uste dugu azterketa fonologikoak eta fonetikoak elkarren osagarriak
izan behar direla. 

Badira, hala ere, tasun batzuk bienak direnak eta beste batzuk linguis-
tikoenak direnak baina paralinguistikoen fonetikan erabiltzen ez direnak.
Mozziconacci-ri (1998) jarraikirik, uste dugu lehen etapan deskripzio
akustikoak egin behar direla, deskripzio akustiko horietan lortzen diren
parametroak pertzepzioaren bidez balioetsi behar dira eta aldi berean lor-
tzen diren emaitza ziurrekin materialak sortu behar direla. Bestalde, pro-
sodiaren alde guztiak landu behar dira batera: linguistikoa, paralinguisti-
koa eta ez-linguistikoa. Prosodiaren azterketan kontuan hartu behar diren
arloak (Gaminde, 2010) ondoko eskeman irudikatzen dira.

1. Taula: Prosodiaren azterketan kontuan hartu beharreko arloak

Hemen aurkezten ditugun datu guztiak, euskararenak zein hizkuntza
etorkinenak, grabazioen bidez jaso dira hizkuntza horietako hiztunekin
egindako elkarrizketetan. 

Gutxi asko orain arte landu ahal izan ditugun hizkuntza etorkinak 42
izan dira. Esan dezagun bidenabar ezen, gure informatzaile guztien pres-
tutasunari esker batu ahal izan ditugula honako erabili ditugun datuak.
Oso une gozoak pasatu ditugu elkarrekin eta denek erakutsi digute zer-
bait hizkuntzaz ez eze gizatasunaz ere; bihoazkie hemendik gure eskerrik
bihozkoienak denei. 
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Jaso ditugun hizkuntzak geografikoki zein linguistikoki kokatzeko
kontinenteen arabera emango ditugu (1., 2., 3. eta 4. taula) Ethnologue datu
baseari jarraikirik (Lewis, 2009).

2. Taula: Aztertu ahal izan ditugun hizkuntzak, familiak eta erabiltzen diren herrialde batzuk.

Lekukoen ezaugarriei gagozkielarik, gehienak, denak ez esatearren,
familia, lagunak eta bizimodua atzean utzi behar izan dute hemen egoki-
tzeko. Ezaugarri anitzetakoak dira; hizkuntzari dagokionez, euron jato-
rrizko hizkuntzetan alfabetatuak nahiz alfabetatugabeak eduki ditugu.
Estandarizazio maila handia daukaten hizkuntzen hiztunak eduki ditugu,
baina baita euren hizkuntza bat ere estandarizatu barik daukatenak ere.
Euren estatuetan, eta batzuetan estatu askotan, ofizialak diren hizkuntze-
tako hiztunak eduki ditugu, baina, aldi berean, euren lurraldeetan bertan
guztiz gutxiagotuta dauden hizkuntzetakoak ere bai. 
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Azkenik esan ezen, datuak aztertu ahal izateko eta izari akustikoen
neurriak hartzeko “praat” ordenagailu programa askea erabili dugula
(Boersma, P., & Weenink, D., 2009).

3 .  In formazio  l inguis t ikoak

Prosodiak transmititzen dituen informazio linguistikoez jarduterakoan,
bereizi egingo ditugu hitzen eta esaldien prosodia. Hitzen prosodiaz azen-
tua, tonua eta azentu tonuduna ikusiko ditugu. Esaldien prosodiaz, ostera,
enuntziatiboak eta galdera motak. Testu osoen prosodiaz badira euskaraz
egineko lan batzuk (Gaminde, 2007c, Gaminde, 2010); hala ere, azterketa
hauek dauzkaten agiriko konplexutasunek, batez ere hizkuntza etorkinak ez
jakiteak eraginekoek, behartu gaituzte bazter uztera. 

3.1. Hitzen prosodiaz

Azentu sistemen gaia euskaraz konplexuenetakoa duguna gauza jakina
da; azken hamarkadetan sano aurreratu dela esan dezakegu (Elordieta,
1997, 2008; Gaminde, 1995, 1998, 2010, 2011; Hualde, 1997, 2006, Hual-
de eta lag, 2002, 2008, besteak beste). Aurrerapenengatik ere, euskara tra-
dizionalaren azterketetan ilungune batzuk geratzen zaizkigu; batez ere,
ekialdeko barietate batzuei dagokienez, eta euskara estandarraren siste-
mari dagokionez. Euskararen eremu tradizionaletan oso sistema konple-
xuak deskribatu dira: Iparraldeko bizkaiera, Azkoiti-Azpeiti ingurukoa,
Goizuetakoa, e.a. Euskara estandarrak, ostera, oso sistema sinplea dauka-
la esan dezakegu. Azentu sistema honen arabera hitz guztiak berdin azen-
tuatzen dira, eta arau bi baino ez dira behar lexikoaren azentua azaltzeko.
Azken silaba estrametrikala da, hots, ezin azentua daiteke (1) eta gero
ezkerretik kontatzen hasita azentua bigarren silaban txertatzen da edo
libre dagoen silaba bakarrean (2):

(1) Azken <>

(2) [2

Gure inguruan erabiltzen diren hizkuntzetan oso sistema desberdinak
erabiltzen direnez, azentu sistemak, tonu sistemak eta azentu tonudun
sistemak bereiz ikusiko ditugu. Era berean, galdera motetan bai/ez gal-
derak eta n/z galderak bereiz aztertuko ditugu.

3.1.1. Azentu sistemak

Hiru azentu sistema nagusi bereiz ditzakegu aztertutako hizkuntzetan:
azentu lexikoa, azentu fixoa eta silaba kalitateen araberako azentua.
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Azken hau fixoaren barietatetzat jo genezake. Azentu lexikoa daukaten
hizkuntzetan silaba azentudunaren kokapena ezin aurreikus daiteke
arauen bidez, hots, silaba zehatz batzuetan edo berbaren mugaren baten
azentua txertatzeko joera dagoen arren, salbuespenak gertatzen direnez
gero, azentuaren bidez esangura ere bereiz daiteke. 

Era honetako hizkuntzak gure corpusean hamar izan dira. Horietariko
bost erromanikoak: Errumaniera, Gaztelania, Italiera, Katalana eta Por-
tugesa; bi germaniar: Ingelesa eta Nederlandera; eslaviar bi: Errusiera eta
Ukraniera eta hego kaukasiar bat: Georgiera. Jarraian adibide batzuk ema-
ten ditugu:

Errumaniera: módele (diseinatzailea) modéle (maketak)

Gaztelania: número (zenbakia), numéro (zenbatzen dut), numeró (zenbatu zuen)

Italiera: parló (berba egin zuen), párlo (berba egiten dut)

Katalana: fílla (alaba), catalá (katalana), típica (tipikoa)

Portugesa: dúvida (zalantza), duvída (zalantzatzen du)

Ingelesa: ínsult (iraina) insúlt (iraindu)

Nederlandera: sérviz (serbiarra), servíz (afari zerbitzua)

Errusiera: múka (ahaladura)-muká (irina)

Ukraniera: hólovy (buruak) holovy´ (buruaren)

Georgiera: tcéli (urtea), áso (letra), ájali (berria), banáni (banana)

Azentu fixodun hizkuntzetan, lehen esan dugun legez, mota bi bereiz
daitezke: azentua berbaren ertzen baten arabera txertatzen dutenak eta,
bestetik, silaben kaalitateen arabera txertatzen dutenak. Azentu ertzeka-
rietan, batu ditugun hizkuntzetan, lehen silaban txertatzen dutenak dauz-
kagu ([1) eta azkenaurrekoan txertatzen dutenak (2]). 

Multzo honetan lau hizkuntza agertu zaizkigu; Poloniera 2], Hunga-
riera [1 eta Suomiera [1. Adibidez:

Poloniera: jútro (bihar)

Hungariera: bóldog (zoriontsua)

Suomiera: kóira (txakurra)

Frantsesa azentu bako hizkuntzatzat deskribatzen da. Honek ez du
esan nahi hizkuntza honetan azenturik ez dagoenik. Hitzek ez daukate
azenturik baina sintagmaren barruan azentua arau baten bidez hartzen
dute. Sintagmaren barruan azentuaren arau orokorra 1] da, hots, sintag-
maren azken silaban txertatzen da azentu nagusia. Barietate askotan biga-
rren mailako azentu bat txerta daiteke hitzaren lehen silaban berba aski
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luzea denean. 4. eta 5. sonogrametan adibide bi ematen ditugu. Bietan
azentua f0ren bidez adierazten da.

4. Sonograma: 4 silabako sintagmaren oinarrizko maiztasunaren kurba frantsesez. 
5. Sonograma: 3 silabako sintagmaren oinarrizko maiztasunaren kurba frantsesez.

Silaben kalitatearen arabera, azentua txertatzen duten hizkuntzetan,
lehenengo eta behin silabak zelan banatzen diren ikusi behar da. Eskuarki
silaba arinak eta astunak bereizten dira; hala ere, silaba bat arintzat edo
astuntzat jotzeko baldintzak ez dira batzuk izaten hizkuntza guztietan. Ara-
bieraz hiru mota bereizten dira, ikusi dugun moduan, silabak biltzen dituen
bokal eta kontsonante kopuruen arabera. Horrela bada, silabak super astu-
nak, astunak eta arinak izan daitezke; eta azentua txertatzeko arauak silaba
mota horiek agertzen diren edo ez kontuan hartuta aplikatzen dira:

a) Azentua azken hiru silabetan baino ezin koka daiteke

b) Azken silaba super astuna (hau da, bokal luzea eta kontsonantez
amaitua dena) azentuatzen da.

c) Horrelakorik egon ezean, azkenaurrekoa azentuatzen da astuna
bada.

d) Arabiera estandarrean azken silaban bokal luzeak egonda ere, bero-
ri ez da azentuatzen; esaterako, kitáábun (liburua), káátibun (idaz-
lea), máktabun (idazmahaia), makáátibun (idazmahaiak).

3.1.2. Tonu sistemak

Aztertu ditugun hizkuntzetan hainbat jo daitezke tonu hizkuntzatzat.
Eskuarki hizkuntza hauetan mota nagusi bi bereizten dira, maila tonudu-
nak direnak eta barano tonudunak direnak. Maila tonudunetan silaben
arteko altuerak dira bereizten direnak; bestetik, hizkuntzak sailkatzeko
dauzkaten tonu mailak erabil daitezke. Tonu bakunen konbinazioak ere
egiten dira hizkuntza hauetan, horrela beheranzko-goranzko tonuak eta
goranzko-beheranzkoak erabil daitezke.

Aztertu ditugun Afrikako hizkuntza gehienak maila tonudunak dira:
Bagante-Bamileke, Bamun-Bamileke, Banbara, Basaa, Bakoko, Edo, Fang,
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Kikongo, Lingala, Mandinkera eta Tshiluba. Asiako punjabera ere tonu-
duna da. Jarraian adibide batzuk ikus daitezke:
Bakoko: (H, L) ló (goitika egin) lò (hazi)

Banbara: (H, L) wùlú (txakurra), dón (eguna), cè (gizona)

Mandinkera: (H, L) báá (ibaia), bàà (ahuntza)

Lingala: (H, L) mabéle (bularrak) mabelé (lurra)

Joruba: (H, L, M) bá (geratu), ba (ezkutatu), bà (jo)

Punjabera: (H, L, M) kòr? (zaldia), koraa (zigorra), kòraa (legenduna)

Barano tonudun hizkuntzetan, silaba berean tonuak ibilbideak egin
ditzake gorabeheren bitartez. Aztertu ditugunetan txinera agertu zaigu.
Hizkuntza honetan lau barano tonu bereizten dira. 6. sonograman tonua-
ren ibilbideak ikus daitezke.

6. Sonograma: mā (ama), mà (lihoa), mā (zaldia) má (errietan egin).

3.1.3. Azentu tonudun sistemak

Azentu tonudun hizkuntzen multzoan azentua eta tonua konbinatzen
dituzten hizkuntzak ditugu. Euskaraz ere badira era honetako barietateak,
Bizkaiko iparraldekoa (Hualde, 1997, Gaminde, 1998) eta Goizuetakoa
(Hualde eta lag. 2008); gauza jakina da desberdinak direna eta hemen ez
ditugu aipatutako bibliografian esandakoak errepikatuko. Hizkuntza etor-
kinetan era honetako bi agertu zaizkigu: lituaniera eta japoniera.

Lituanieraz morfema azentudun eta azentubakoen arteko desberdinta-
suna egiten da. Berba baten morfema azentudun bat baino gehiago da -
goe nean, lehena da gailentzen dena; ez badago morfema azentudunik,
orduan lehen bokalean txertatzen da azentua. Bestetik, morak kontatzen
dira eta horren arabera, silaba astunak eta arinak ere bereizten dira. Mora
biko silabetan (bokal luzeak, diptongoak eta bokal laburrak sonorante
batekin) (´) eta (^) azentu moldeak egiten dira. Gainerako kasuetan (`)
azentua erabiltzen da, baina berau ez dirudi kontrastiboa denik. kóšė
(purea) kôšė (egitekoa egin); áušta (hoztu) aûšta (eguna egin); drímba
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(alperra) drîmba (erori); káltas (erruduna) kâltas (trintxa); týrė (aztertzen
zuen) tŷrė (ahia).

Japonieraren sisteman, lituanierarenean legez, berba azentudun eta
azentubakoen arteko bereizketa egiten da (esan dezagun bidenabar gauza
bera egiten dela Bizkaiko iparraldeko barietateetan). Azentu bakoetan
bigarren silabatik gora hedatzen da tonu altua azentudun silabaren bat jo
arte edo amaitu arte; gainerakoetan, azentudun silabetan tonu beheraka-
da gertatzen da. ame (karamelua) áme (euria), dénki (elektrizitatea), denkí
(biografia), ima (egongela), íma (orain). 7., 8. eta 9. sonogrametan “hana”
hitzaren aukera prosodikoen kurbak ikus daitezke.

7. sonograma: “hana” berba azentu bakoaren kurba. 8. sonograma: “haná” berba
azentudunaren kurba, 9. sonograma: “hána” berba azentudunaren kurba.

3.2. Esaldien prosodiaz

Esaldien prosodiaz jardukeran, beren-beregi bai/ez galderez eta n/z
galderez arduratuko gara. Hala ere, euskara estandarrean badira beste gal-
dera mota batzuk gomutan hartu beharrekoak, oihartzun galderak, hau-
tazko galderak eta zalantza galderak. Hizkuntza etorkinetan era honetako
galderak dauden arren, oraingoz ez ditugu landu. 

Oihartzun galderak egiteko hainbat era dauden arren euskara estanda-
rrean badirudi “ezta” orokortu dela. Hautazko galderetan “ala” erabiltzen
da eta “ote” zalantzazko galderetan. Galdera hauetariko bakoitzak bere
tonu konfigurazioa dauka. 10., 11. eta 12. irudietan mota bakoitzeko kon-
figurazioak erakusten dira.

10. Sonograma: Oihartzun galderen kurba. 11. Sonograma: Hautazko galderen kurba
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12. Sonograma: Zalantza galderen kurba.

10., 11. eta 12. sonogrametako kurben arabera, oihartzun eta hautaz-
ko galderetan H% muga tonua erabiltzen da eta zalantza galderetan, oste-
ra, L% muga tonua.

3.2.1. Bai/ez galderak

Euskararen barietateetan hiru modu daude bai/ez galderak egiteko.
Barietate batzuetan “al” partikula erabiltzen da aditzaren aurrean trinkoa
denean, eta laguntzailearen aurrean perifrastikoa denean (13. sonograma).
Ekialdeko barietate batzuetan “-a” morfema erants dakioke aditzari (14.
sonograma). Azkenik, barietate gehienetan, tonu mugimenduen bidez
bereizten dira enuntziatiboak eta bai/ez galderak. Euskara estandarrean
molde guztiak erabiltzen dira. Barietateetan egin diren ikerketetan esaldia-
ren amaierako tonu mugimenduen eta euron ezaren garrantzia nabarmen-
du da (Aurrekoetxea eta lag. 2011a, b, Elordieta 2000, 2003, 2007a eta b,
2008, Gaminde, 2010, Gaminde eta lag. 2011, 2012, Romero eta lag. 2012).

3. irudian ikusten den moduan “al”dun galderan azken tonua L% da.
“-a” erabiltzen den moduan tonu mugimendurik garrantzitsuena “-a”ren
inguruan gertatzen da. 15. eta 16. sonogrametan euskara estandarrean
azken tonu mugimenduen bidez enuntziatiboa eta bai/ez galdera nola
bereizten diren ikus daiteke. 

13. Sonograma: "gizonak txakurra saldu al du?" (Aia) 14. Sonograma: "gizonak saldü
dia?" (Muskildi)
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15. Sonograma: Esaldi enuntziatiboaren kurba. 16. Sonograma: Bai/ez galderaren kurba.

Munduko hizkuntzen atlasean (Dryer, 2005) bai/ez galderak egiteko ager-
tzen diren aukeretan garrantzitsuenak honako bost hauek dira. Guk aztertu
ditugun hizkuntzetan (a), (b) eta (e) moldeen adibideak aurkitu ditugu. 

(a) Galdera partikulak erabiltzea (564)

(b) Galderen aditz morfologia (164)

(c) Aurreko biak nahastean (15)

(d) Berben ordena (13)

(e) Galderazko intonazioa (173)

Bai/ez galderak egiteko erabiltzen diren partikulak, era berean, ez dira
esaldiaren egongune berean agertzen (Dryer, 2005); hona hemen aukerak:

(a) Hasierako egongunean

(b) Amaierako egongunean

(c) Bigarren egongunean

(d) Beste edozein egongunetan

(e) Partikula bi gune banatan

Hasierako egongunean Fang (1), Wolof  (2), Joruba (3), Suomiera (4)
eta abarretan agertzen da. Banbara (5), Tshiluba (6), Txineraz (7) eta aba-
rretan atzean agertu zaigu (Adibide guztietan “txakurra sartu da” erabili
da txineraz izan ezik, hizkuntza honetan “aita etorri da” erabili da”)

(1) “mvu iñi” / “yo-mvu iñi?”

(2) “xaj bi duguna” / “na-xagbi duguna?”

(3) “aja now tubole” / “zi-aja no tibolin?”

(4) “koira on mennyt sisään” / “Onko-koira mennyt sisään?”

(5) wulu dola” / “wulu dola-wa?”

(6) “mbwa mbwel” / “mbwa mbwela?”

(7) “papa leele” / “papa leele-ma?”
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Galderen aditz morfologia berezia eta berben ordena desberdina era-
biltzen den kasuetan ordena berezia ez eze, tonua ere erabiltzen da. Jaso
ditugun adibideetan Ingelesa (8), Amazigh (9), Norvegiera (10), Katalana
(11), eta abar ditugu.

(8) "The dog is come in"/ "Is the dog come in?" (txakurra sartu da)

(9) "yudfed uqzin" / "uqzinsfed?" (txakurra sartu da)

(10) "du ser mora" / “ser du mora?" (ama ikusten duzu)

(11) "el gos ha entrat" / "ha entrat el gos?" (txakurra sartu da)

Azkenik, galderazko intonazioa jaso dugun hizkuntzetan berau da era
bakarra enuntziatiboak eta galderak bereizteko. 17. sonograman ikusten
den moduan, gaztelaniazko galderan tonu gorakada bat dugu. Berau gaz-
telania estandartzat jotzen den moldea izan arren, ez da erabiltzen den
molde bakarra, Bizkaiko gaztelaniaz usuago erabiltzen da HL% muga
tonua H% baino (Gaminde eta lag. 2012). Beste hizkuntza batzuetan ere
aurkitzen dugu amaierako konfigurazio hau (Galegoa 18. sonograma).

17. Sonograma: "el perro ha entrado" esaldi enuntziatiboa eta bai/ez galderen kurbak erka-
tuta. 18. Sonograma: Galegoa: "u amíjo merkóu u játo?" (lagunak katu bat saldu zuen?)

Ñabardurak ñabardura, galderazko intonazio hutsa hainbat hizkuntzatan
jaso dugu: Edo, Errusiera, Errumaniera, Farsi, Frantsesa, Galegoa, Gaztela-
nia, Georgiera, Hungariera, Italiera, Japoniera, Portugesa, Tagalo, e.a.

3.2.2. N/Z galderak

N/Z galderak galdetzaile baten bidez gauzatzen direnak dira. Galdera
hauetan esaldiaren gailurra galdetzailean kokatzen da, eta euskaraz egin
diren azterketetan erakutsi den moduan (Gaminde, 2010), esaldiaren
amaieran aukera bi daude; batean, tonu beherakada batez amaitzen da (L%
tonua), eta bestean tonu gorakada gertatzen da (H% tonua). Badirudi azke-
na berria dela. 1. eta 19. sonogrametan kurbak erakusten dira. Euskara
estandarrari dagokionez, lehen aukera hobetsi behar dela pentsa liteke.
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19. Sonograma: n/z galderaren kurba.

Gai honezaz arduratu diren ikerketak galdetzailearen egonguneaz
arduratu dira eta hizkuntzetan hiru mota bereizi izan dira (Dryer, 2005):
(1) Galdetzailea hasieran, (2) Galdetzailea hasieran ez dagoen beste egon-
gune baten eta (3) Nahastuta. Guk aztertu ahal izan ditugun hizkuntzetan
azken tonuaren joeretan erreparatu dugu, izan ere, beronek eragin ditza-
ke arazorik garrantzitsuenak euskara norberaganatzean. Euskararen barie -
ta teetan gertatzen den moduan, kanpoko hizkuntzetan ere, azken tonua
L% izan daiteke: Banbara, Errumaniera, Fang, Katalana, Norvegiera,
Lituaniera, Mandinkera, e.a. (20. sonograman) edo H% izan daiteke: Ale-
mana, Arabiera, Amazigh, Gaztelania, Georgiera, Hungariera, Islandera,
Italiera, Kikongo, Poloniera, Portugesa, Ukraniera, e.a. (21. sonograman).

20. Sonograma: (Norvegiera) "kem bring?" (Zer dakar?) 21. Sonograma: (Marokoko
Arabiera) "sku:n wa?" (nor da?)

4 .  In formazio  para l inguis t ikoak

Informazio paralinguistikoak hiru multzo nagusitan banatu ditugu:
jarrerak, intentzioak eta estiloak. Gorago esan dugun moduan, hauen
bidez jasotzen ditugun informazioek erreferentzia egiten diete mintza-
tzaileak mintza lagunarekin dauzkan erlazioei. 

Euskaraz gehien landu ditugunak orain arte jarrerak izan dira, bai
ekoizpen aldetik (Gaminde 2010), bai eta pertzepzio aldetik (Etxebarria
eta lag., 2011; Garay eta lag. 2011b). 
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Euskara estandarrari dagokionez, jarraian lau jarrera nagusiren azter-
keta egingo dugu. Jarrerok ironikoa, abegikorra, errukiorra eta errietaria
dira. Jarreretan prosodiak daukan eragina aztertzeko esaldi neutro bat
aukeratu dugu (1).

(1) laguna berandu sartu da

Azterketa fonologikoa eta fonetikoa egingo ditugu; fonologikoan esal-
di osoaren gailur prosodikoaren kokagunea eta azentu tonudunak ikusiko
ditugu. Azterketa fonetikoa egiteko oinarrizko maiztasuna, uhinaren
zabalera eta luzera neurtuko ditugu. Lortzen ditugun neurrien bidez bost
ezaugarri konpara ditzakegu: f0-ren batezbestekoa (Xf0), f0ren ibiltartea
(ibilf0), energiaren batezbestekoa (Xdb), energiaren ibiltartea (ibildb) eta
iraupena (irau).

22., 23., 24. eta 25. irudietan jarreren oinarrizko maiztasunak erakus-
ten dira. Bertan ikus daitekeen legez esaldi guztietan hiru gailur agertzen
zaizkigu, sintagma bakoitzeko bat. Gailur nagusia (G1) lehen sintagman
kokatzen da ironikoan eta errukiorrean, errietarian eta abegikorrean,
ostera, G1 bigarren sintagman kokatzen da. Gainerako gailurren kokagu-
neen banaketa aztertzen badugu, 1. taulako segidak dauzkagu. Bertan
ikusten den legez, gailurren kokaguneen banaketaren bidez jarrera mota
guztiak bereizten dira.

3. Taula: Gailurren banaketa sintagmen arabera.

22. Sonograma: Jarrera ironikoaren kurba. 23. Sonograma: Jarrera errietariaren kurba.
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24. Sonograma: Jarrera errukiorraren kurba. 25. Sonograma: Jarrera abegikorraren kurba.

Esaldietako f0ren bidez azentu tonudunen banaketa azter dezakegu;
esaldien kurben azterketak iradokitzen duen bezala, hiru azentu tonudun
agertzen zaizkigu: L*+H, H*+L eta L+H*. Euron banaketari bagagozkio,
esaldiko 2. taulako segidak lortzen ditugu.

4. Taula: Gailurren banaketa sintagmen arabera.

Azterketak erakusten duen moduan, esaldi osoaren lehen sintagmaren
azentu tonuduna baino ez da aldatzen; H*+L edo L*+H erabiltzen dira.
Aldaketa hauen bidez multzo bi baino ezin bereiz daitezke, alde batetik jarre-
ra errukiorra eta ironikoa dauzkagu eta, bestetik, errietaria eta abegikorra.

Azterketa fonetikoan neurtu dugun tasun bakoitzaren aldakuntza koe-
fizientearen bidez jakin dezakegu zein den gehien aldatzen dena jarrera-
ko (5. taula). Datuak ikusita, jarrera guztietan gehien aldatzen den ezau-
garria f0ren ibiltartea da.

5. Taula: Tasunen aldakuntza koefizienteak.

6. taulan aztertu ditugun tasun fonetikoen batezbestekoak biltzen
ditugu jarrerako. Hor agertzen diren datuetan oinarrituta 1etik 4rako ran-
kinga egin dezakegu (7. taula)

6. Taula: Tasun fonetikoen batezbestekoak.
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3. taulako datuen arabera ikusten dugu ezen, rankingak berak balio
die zagukeela jarrera guztiak bereizteko. Ezaugarri guztietan baliorik al -
tue nak dauzkan jarrera errietaria da, jarraian abegikorra eta ironikoa ager-
tzen dira eta baliorik baxuenekin errukiorra (7. taula).

7. Taula: Tasun fonetikoen rankinga.

Tasunen arteko korrelazioen matrizea osatu dugu (8. taula) eta bertan
erakusten den moduan, denak nola edo hala elkarren eraginpean dauden
arren, korrelaziorik handiena energiaren batezbestekoaren eta f0ren ibil-
tartearen artean gertatzen da.

8. Taula: Tasunen arteko korrelazio matrizea.

Lehenengo aldiz aurkezten dugu intentzioen gainean egineko azterke-
ta txiki bat. Gure iritziz, orain arte dakigunaren arabera, jarrerekin egin
diren antzeko azterketak egin daitezke. Alde batetik, ekoizpenaren azter-
keta fonologikoak eta fonetikoak eta, bestetik, pertzepzio testak egin
beharko lirateke emaitzak baiesteko. Hemen aurkezten ditugu ekoizpena-
ren azterketa fonologikoaren eta fonetikoaren emaitzak.

Jarreretan egin dugun moduan, intentzioen azterketak egin ahal izate-
ko esaldi neutro bat aukeratu dugu (2), esaldi neutro honen bidez proso-
diaren garrantzia ikertu nahi da intentzioen adierazpidean. Esaldiak gra-
batzeko erabili ziren testuinguruak (3)n agertzen direnak izan ziren.

(2) lagúna berándu sartú da

(3)

(a) Gela batean sartu da lagun bat, gelan beste lagun bat jarrita dago patxada
ederrean, altxatzeko asmoz esaten diozu esaldia.

(b) Lagun bat etorri da eta zure solaskideak alde egitea nahi duzu bakarrik uzte-
ko etorri berriarekin, esan esaldia.

(c) Lagun bat etorri da eta zure solaskidea bisitaria agurtzera joatea nahi duzu,
esan esaldia.
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26., 27. eta 28. sonogrametan gailur prosodikoen kokaguneak azter
ditzakegu. (1) eta (2) intentzioetan gailur nagusia lehen sintagman koka-
tzen da, (3) intentzioan, berriz, bigarrenean.

26. Sonograma: (1) intentzioaren kurba. 27. Sonograma: (2) intentzioaren kurba.

28. Sonograma: (3) intentzioaren kurba.

Azentu tonudunak, jarreretan legez, esaldi osoaren lehen sintagman
baino ez dira aldatzen. 26 eta 27 sonogrametako intentzioetan H*+L era-
biltzen da, eta 28.ekoan, berriz, L*+H erabiltzen da.

Azterketa fonetikoaren ondorioz, 9. taulan tasun bakoitzaren aldakun-
tza koefizienteak ematen ditugu. 

9. Taula: Tasun fonetikoen aldakuntza koefizienteak.

10. taulan aztertu ditugun tasun fonetikoen batezbestekoak biltzen
ditugu intentzioko. Hor agertzen diren datuetan oinarrituta 1etik 3rako
rankinga egin dezakegu (10. taula).
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10. Taula: Tasun fonetikoen batezbestekoak.

11. taulako datuen arabera ikusten dugu ezen, rankingak berak balio
diezagukeela jarrera guztiak bereizteko. Ezaugarri guztietan baliorik altue-
nak dauzkan intentzioa (3) da, baxuenak, ostera, (2) intentzioak (11. Taula). 

11. Taula: Tasun fonetikoen rankinga.

Batezbestekoen datuak esanguratsuak diren ala ez ikusteko ANOVAk
kalkulatu ditugu. 12. taulan emaitzak erakusten dira. Ikusten denez, emo-
zioekiko korrelazioa esanguratsua da f0ren ibiltarteari, iraupenari, ener-
giaren batezbestekoari eta energiaren ibiltarteari dagokienez.

12. Taula: Tasun fonetikoen ANOVA taula.

Kanpoko hizkuntzetan jarrerak baino ez ditugu aztertu. Hauetan
hamaika hizkuntzarenak jaso ditugu: Alemana, Amazigh, Basaa, Erruma-
niera, Errusiera, Frantsesa, Galegoa, Gaztelania (Kataluniakoa eta
Kolonbiakoa), Italiera eta Norvegiera.

Jarraian jaso ditugun adibideen azterketa egiteko azterketa fonetikoan
oinarrituko gara. Azterketa hori egiteko euskararako hartu ditugun para-
metro berberak erabili ditugu. Jaso dugun corpusean parametro horietatik
gehien aldatzen dena f0ren ibiltartea da, berau nagusia da 9 hizkuntzatan
(Alemana, Amazigh, Errumaniera, Errusiera, Galegoa, Italiera, Katalunia-
ko Gaztelania, Kolonbiako Gaztelania eta Norvegiera). Basaan gehien alda-
tzen dena energiaren ibiltartea da eta frantsesez f0ren batezbestekoa.

Jarreren arabera aztertu ditugun parametroen eragina ikusteko, para-
metro bakoitzeko nagusitasunen rankingak osatu ditugu.

Iraupenari dagokionez, abegikorra luzeena da 3 hizkuntzatan (Alema-
na, Basaa eta Kolonbiako Gaztelania), 2. lekuan agertzen da hizkuntza
bitan (Amazigh eta Kataluniako Gaztelania) eta laburrena da 6 hizkun-
tzatan (Errumaniera, Errusiera, Frantsesa, Galegoa, Italiera eta Norve-
giera). Ironikoa luzeena da 5 hizkuntzatan (Amazigh, Errusiera, Frantse-
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sa, Kataluniako Gaztelania eta Norvegiera), 2. lekua dauka 4 hizkuntza-
tan (Alemana, Errumaniera, Galegoa eta Italiera) eta laburrena da hiz-
kuntza bitan (Basaa eta Kolonbiako Gaztelania). Azkenik, errietaria lu -
zeena da 3 hizkuntzatan (Errumaniera, Galegoa eta Italiera), 2. lekua dau -
ka 5 hizkuntzatan (Basaa, Errusiera, Frantsesa, Kolonbiako Gaztelania
eta Norvegiera) eta laburrena da hirutan (Alemana, Amazigh eta Ka ta -
lunia ko Gaztelania). Datuon arabera jarrera ironikoa eta errietaria dira
luzeenak eta abegikorra berriz laburragoa orokorrean.

f0ren batezbestekoari dagokionez, abegikorrak altuena dauka 3 hizkun-
tzatan (Basaa, Errusiera eta Kolonbiako Gaztelania) 2 lekua hizkuntza
bitan (Galegoa eta Norvegiera) eta baxuena 6 hizkuntzatan (Alemana,
Ama zigh, Errumaniera, Frantsesa, Italiera eta Kataluniako Gaztelania). Ja -
rrera ironikoak altuena dauka hiru hizkuntzatan (Galegoa, Italiera eta Ka -
taluniako Gaztelania), 2. lekua 6 hizkuntzatan (Alemana, Amazigh, Erru-
maniera, Errusiera, Frantsesa eta Kolonbiako Gaztelania) eta baxuena hiz-
kuntza bitan (Basaa eta Norvegiera). Azkenik, errietariak altuena 5
hiz kuntzatan dauka (Alemana, Amazigh, Errumaniera, Frantsesa eta Nor-
vegiera), 2. lekua hiru hizkuntzatan (Basaa, Italiera eta Kataluniako Gazte-
lania) eta baxuena beste hirutan (Errusiera, Galegoa eta Kolonbiako Gaz-
telania). Datuok ikusita, jarrera errietariak dauka f0ren batez bestekorik
altuena eta abegikorrak, berriz, baxuena; ironikoa bien artean kokatzen da.

f0ren ibiltartea aztertzen badugu, abegikorrak ibiltarterik handiena
dauka hizkuntza baten (Alemana), 2. lekua hizkuntza bitan (Basaa eta
Frantsesa) eta txikiena gainerako 8etan (Amazigh, Errumaniera, Errusie-
ra, Galegoa, Italiera, Kataluniako Gaztelania, Kolonbiako Gaztelania eta
Norvegiera). Ironikoak handiena dauka 6 hizkuntzatan (Errusiera, Fran-
tsesa, Galegoa, Kataluniako Gaztelania, Kolonbiako Gaztelania eta Nor-
vegiera), 2. lekua hiru hizkuntzatan (Amazigh, Errumaniera eta Italiera)
eta txikiena hizkuntza bitan (Alemana eta Basaa). Azkenik, errietariak
handiena dauka 4 hizkuntzatan (Amazigh, Basaa, Errumaniera eta Italie-
ra), 2 lekua 6 hizkuntzatan (Alemana, Errusiera, Galegoa, Kataluniako
Gaztelania, Kolonbiako Gaztelania eta Norvegiera) eta txikiena hizkuntza
baten (Frantsesa). Datuok ikusita, f0ren ibiltarterik handienak jarrera iro-
nikoan eta errietarian gertatzen dira eta txikiena abegikorrean.

Energiaren batezbestekoa aztertzean ikusten da abegikorrak ez dauka-
la altuena behin ere, 2. lekua hizkuntza baten (Kolonbiako Gaztelania) eta
10 hizkuntzatan baxuena. Jarrera ironikoak altuena dauka 5 hizkuntzatan
(Errumaniera, Errusiera, Galegoa, Italiera eta Kataluniako Gaztelania), 2.
lekua 5 hizkuntzatan (Alemana, Amazigh, Basaa, Frantsesa eta Norvegie-
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ra) eta baxuena hizkuntza baten (Kolonbiako Gaztelania). Errietariak
altuena lau hizkuntzatan dauka (Amazigh, Basaa, Errumaniera eta Italie-
ra), 2. lekua 6 hizkuntzatan (Alemana, Errusiera, Galegoa, Kataluniako
Gaztelania, Kolonbiako Gaztelania eta Norvegiera) eta baxuena hizkun-
tza baten (Frantsesa). Datuen arabera, abegikorrak dauka energiaren ba -
tezbesteko txikienak eta beste biek handienak, alde nabarmen barik.

Energiaren ibiltartea aztertzen badugu, jarrera abegikorrak handiena
dauka 4 hizkuntzatan (Alemana, Amazigh, Basaa eta Norvegiera), 2. lekua
3 hizkuntzatan (Galegoa, Italiera eta Kataluniako Gaztelania) eta txikiena
4 hizkuntzatan (Errumaniera, Errusiera, Frantsesa eta Kolonbiako Gaz-
telania). Jarrera ironikoak handiena dauka hizkuntza bitan (Errusiera eta
Galegoa), 2. lekua 4 hizkuntzatan (Alemana, Errumaniera, Frantsesa eta
Kolonbiako Gaztelania) eta txikiena 5 hizkuntzatan (Amazigh, Basaa, Ita-
liera, Kataluniako Gaztelania eta Norvegiera). Azkenik, jarrera errietariak
handiena dauka 5 hizkuntzatan (Errumaniera, Frantsesa, Italiera, Katalu-
niako Gaztelania eta Kolonbiako Gaztelania), 2. lekua 4 hizkuntzatan
(Amazigh, Basaa, Errusiera eta Norvegiera) eta txikiena hizkuntza bitan
(Alemana eta Galegoa). Jarrera errietariak dauka energiaren ibiltarterik
handiena eta txikiena ironikoak.

Aztertu berri ditugun joera orokor hauek guztiak 13. taulan laburtuta
agertzen dira. Iraupenaren arabera “luzea/laburra” erabiliko dugu mutu-
rretan, batezbestekoetan “altua/baxua”, ibiltarteetan “handia/txikia” eta
tarteko balioak adierazteko “ertaina”.

13. Taula: Jarreren tasun fonetikoen joerak.

13. taulako datuen arabera ondoen bereizten den jarrera abegikorra
dela esan dezakegu, beste biak nahikoa hurbil daude eta; biok bereizteko
energiaren ibiltartea da gehien aldentzen den tasuna.

Ahots kalitateari dagokionez, ez dugu erabilera argirik aurkitu hiru
hizkuntzatan izan ezik. Amazigh hizkuntzan jarrera abegikorra adierazte-
ko ahots murmurikatua erabiltzen da (29. eta 30. sonogrametan aldeak
ikus daitezke). Ahots karrankaria Errumanieraz (31. eta 32. sonograme-
tan aldeak ikus daitezke) jarrera abegikorrean eta Norvegieraz jarrera iro-
nikoan erabili dute gure informatzaileek.
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29. Sonograma: Jarrera errietariaren ahots arrunta(Amazigh) 30. Sonograma: Jarrera
abegikorra, ahots murmurikatua (Amazigh)

31. Sonograma: Jarrera ironikoaren ahots arrunta (Errumaniera) 32. Sonograma:
Jarrera abegikorraren ahots karrankatua (Errumaniera)

5 .  In formazio  ez  l inguis t ikoak

Informazio ez linguistikoei ekitean, lan honetan emozioak lantzea era-
baki dugu. Emozioak definitzea eta jarreretatik bereiztea zaila gertatzen
da, are zailagoa izaten da sailkapen orokor bat bilatzea. Egile batzuek bi
mailatako emozioak bereizten dituzte: oinarrizkoak eta bigarren maila-
koak (Gustafson-Capková 2001). Beste batzuek (Fawzy El Sayed, 2007)
continuum baten kokatzen dituzte. Sailkapenean egon daitezkeen nahas-
teengatik ere, badirudi emozio batzuk nahikoa arruntak direla egin diren
sailkapen guztietan, hala poza, tristura eta haserrea; beste batzuk, ostera,
ez dira hain orokorrak. Oinarrizkotzat har ditzakegun emozio horiek dira
hizkuntza etorkinetan landuko ditugunak ekoizpenaren ikuspuntutik, eta
azterketa fonetikoak eginda lan honetan. Alta, euskararen kasuan beste
hiru aztertu ditugu: beldurra, harridura eta nazka.

Orain aurkezten dugun azterketa produkzioan oinarritzen da, eta ez
da burutu dugun lehena (Gaminde, 2010), nahiz eta orain artean pertzep-
zioa izan den gehien landu dugun alderdia (Gaminde, 2007a, b, 2010,
Garay eta lag. 2011a).

Gure euskararen azterketa burutu ahal izateko (1) esaldia erabili dugu,
eta lekuko batekin emozio guztiak grabatu ditugu hiru aldiz. Emozioak
nahastu eta lekuko berberari entzun eragin genizkion baiesteko bera gai
den ala ez egin duena ondo interpretatzeko. Behin baiespena eginda, esal-
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di horien azterketa akustikoa egin dugu. Neurtu ditugunak f0, energia
(db) eta iraupena (ms) izan dira, era berean ahots kalitateari dagokionez,
ahots karrankaria eta murmurikatua erabiltzen duen gomutan hartu dugu. 

(1) laguna sartu da

Paralinguistikoekin egin ditugun azterketa berberak egingo ditugu
oraingoan ere, hots, ekoizpenaren azterketa fonologikoak eta fonetikoak.

33., 34., 35., 36., 37. eta 38. irudietan emozio bakoitzaren oinarrizko
maiztasunak erakusten dira adibide gisa.

33. Sonograma: Poza 34. Sonograma: Haserrea 35. Sonograma: Harridura

36. Sonograma: Tristura 37. Sonograma: Nazka 38. Sonograma: Beldurra

Esaldi osoaren gailur prosodikoaren kokapenaren arabera, banaketa
argia egin dezakegu emozioetan. Gailurra aditz aurreko sintagman koka-
tzen da pozean, harriduran, tristuran eta haserrean; nazkan eta beldu-
rrean aditzean kokatzen da gailurra.

Azentu tonudunak aditz aurreko sintagman baino ez dira aldatzen;
H*+L pozean, harriduran, eta tristuran erabiltzen da eta L*+H hase-
rrean, nazkan eta beldurrean. Sonogrametan ikusten den moduan, nazkan
eta beldurrean aditz aurreko sintagmaren azken silaba luzeagoa da, beste
guztiak baino. 

Nazkan eta beldurrean esaldiaren hasieran ahots murmurikatua erabil-
tzen da. 39. eta 40. sonogrametan ahots molde honen adibideak ikus dai-
tezke 41. sonogramaren ahots arruntaren aldean.
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39. Sonograma: Ahots murmurikatua (beldurra) 40. Sonograma: Ahots murmurika-

tua (nazka) 41. Sonograma: Ahots arrunta (poza)

Orain arteko ezaugarrien laburpena aurkezten dugu 14. taulan labur-
pen gisa, bertan gailurraren kokapena (Gk), lehen sintagmaren azentu
tonudun mota (tonua), luzapena eta ahots murmurikatua (Mur) erabiltzen
den edo ez adierazten dira.

14. Taula: Emozioen ezaugarri fonologikoak.

14. taulan ikusten den moduan, batetik, beldurra eta nazka ez dira
bereizten, ez eta harridura, poza eta tristura ere. Orain arteko ezaugarrie-
kin hiru multzo dauzkagu, beraz.

Izari akustikoen azterketa egiten badugu eta aldakuntza koefizienteak
kalkulatzen baditugu, f0ren ibiltarteak dauka altuena (%41,06), hurrengoa
iraupena da (%17,09), gero energiaren ibiltartea (%14,50) eta azkenik
f0ren batezbestekoa (%5,52) eta energiaren batezbestekoa (%5,31).

15. taulan aztertu ditugun ezaugarri fonetikoen batezbestekoak biltzen
ditugu emozio bakoitzeko. Hor agertzen diren datuetan oinarrituta 1etik
6rako rankinga egin dezakegu (16. taula)
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15. Taula: Ezaugarri fonetikoen batez bestekoak.

16. Taula: Emozioen ezaugarri fonetikoen rankinga

Batezbestekoen datuak esanguratsuak diren ala ez ikusteko ANOVAk
kalkulatu ditugu. 17. taulan emaitzak erakusten dira. Ikusten denez, emo-
zioekiko korrelazioa esanguratsua da f0ren ibiltareari, iraupenari eta ener-
giaren batezbestekoari dagokienez.

17. Taula: Emozioen tasun fonetikoen ANOVAk.

Hizkuntza etorkinetan, gorago esan bezala, oinarrizko emozioak
baino ez ditugu landu: poza, tristura eta haserrea. Kasu honetan azterke-
ta fonetikoa baino ez dugu egin. 

Aurkezten ditugun datuak 36 hizkuntzatan hartu dira; hizkuntzak ho -
nako hauek izan dira: Alemana, Amazigh, Arabiera, Bagante, Bahasa, Ba -
ko ko, Banbara, Banum, Basaa, Edo, Errumaniera, Errusiera, Fang, Farsi,
Suomiera, Frantsesa (Andrazkoa eta Gizonezkoa), Galego, Gaztelania
(Mexiko eta Madril), Georgiera, Guarani, Hungariera, Ingelesa, Italiera,
Japoniera, Joruba, Katalana, Kikongo, Lingala, Nederlandera, Norvegie-
ra, Portugesa, Tshiluba, Turkiera, Txinera, Ukraniera, Wolof.

Hizkuntza etorkinak aztertzeko tasun fonetikoetan oinarrituko gara.
Euskararekin egin dugun bezala, esaldien hiru izari akustiko nagusiak
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neurtu ditugu (f0, energia eta luzera) eta bost parametro lortu ditugu
erkatzeko: f0ren batezbestekoa, f0ren ibiltartea, energiaren batezbeste-
koa, energiaren ibiltartea eta iraupena. Hizkuntza bakoitzeko parame-
troen aldakuntza koefizienteak kalkulatu ondoren, zein den gehien alda-
tzen dena ikus dezakegu. Gure corpusean gehien aldatzen direnak f0ren
ibiltartea, energiaren ibiltartea eta energiaren batezbestekoa dira. 

f0ren ibiltartea 29 kasutan nagusitzen da: Alemana, Amazigh, Arabie-
ra, Bagante, Bahasa, Bakoko, Banum, Edo, Errumaniera, Errusiera, Fang,
Farsi, Frantsesa, Galego, Mexikoko Gaztelania, Georgiera, Guarani, Hun-
gariera, Italiera, Japoniera, Katalana, Kikongo, Lingala, Portugesa, Tshi-
luba, Turkiera, Txinera eta Wolof.

Energiaren ibiltartea 8 kasutan nagusitzen da: Banbara, Basaa, Madrile-
ko Gaztelania, Ingelesa, Joruba, Nederlandera, Norvegiera eta Ukraniera.

Azkenik, energiaren batezbestekoa hizkuntza batean baino ez da nagu-
sitzen, hizkuntza hori suomiera da.

Emozioen arabera aztertu ditugun parametroen eragina ikusteko, pa -
rametro bakoitzeko nagusitasunen rankingak osatu ditugu.

Iraupenari dagokionez tristura luzeena da 20 hizkuntzatan ( Bagante,
Bakoko, Banbara, Banum, Edo, Errumaniera, Errusiera, Suomiera, Fran-
tsesa (andrazkoa), Galego, Mexikoko Gaztelania, Georgiera, Ingelesa, Ja -
poniera, Joruba, Kikongo, Lingala, Tshiluba, Txinera eta Ukraniera), 2.
lekuan 13 hizkuntzatan agertzen zaigu (Amazigh, Arabiera, Bahasa, Basaa,
Fang, Farsi, Frantsesa (gizonezkoa), Guarani, Hungariera, Katalana, Ne -
derlandera, Turkiera eta Wolof) eta laburrena da bost hizkuntzatan (Ale -
mana, Madrileko Gaztelania, Italiera, Norvegiera eta Portugesa). Poza
luzeena da 9 hizkuntzatan (Amazigh, Basaa, Fang, Farsi, Guarani, Katala-
na, Norvegiera, Tshiluba eta Wolof). 2. lekuan agertzen da 16 hizkuntza-
tan (Alemana, Bagante, Bakoko, Banum, Edo, Errumaniera, Suomiera,
Galego, Madrileko Gaztelania, Italiera, Japoniera, Kikongo, Lingala, Por-
tugesa, Txinera eta Ukraniera) eta laburrena da 13 hizkuntzatan (Arabiera,
Bahasa, Banbara, Errusiera, Frantsesa, Frantsesa, Gaztelania, Georgiera,
Hungariera, Ingelesa, Joruba, Nederlandera eta Turkiera). Haserrea luzee-
na da 11 hizkuntzatan (Alemana, Arabiera, Bahasa, Frantsesa (andrazkoa),
Madrileko Gaztelania, Hungariera, Italiera, Nederlandera, Portugesa,
Tshiluba eta Turkiera), 2. lekuan agertzen da beste 10etan (Bakoko, Ban-
bara, Banum, Errusiera, Frantsesa (gizonezkoa), Mexikoko Gaztelania,
Georgiera, Ingelesa, Joruba eta Norvegiera) eta laburrena da 17tan (Ama-
zigh, Bagante, Basaa, Edo, Errumaniera, Fang, Farsi, Suomiera, Galego,
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Guarani, Japoniera, Katalana, Kikongo, Lingala, Txinera, Ukraniera eta
Wolof). Pozari dagokionez, luzeena 9 hizkuntzatan da (Amazigh, Basaa,
Fang, Farsi, Guarani, Katalana, Norvegiera, Tshiluba eta Wolof) 2. lekuan
beste 16tan (Alemana, Bagante, Bakoko, Banum, Edo, Errumaniera, Suo-
miera, Galego, Madrileko Gaztelania, Italiera, Japoniera, Kikongo, Linga-
la, Portugesa, Txinera eta Ukraniera) eta laburrena 13tan (Arabiera, Baha-
sa, Banbara, Errusiera, Frantsesa (biak), Mexikoko Gaztelania, Georgiera,
Hungariera, Ingelesa, Joruba, Nederlandera eta Turkiera).

Datu hauen arabera, tristura besteak baino luzeago, edo nahiago bada
asti roago, egiteko joera orokorra dago. Haserre eta poza emozioen artean
ez dago joera argirik, biak maila berean ebakitzeko joera dagoela esan de -
za kegu.

f0ren batezbestekoari dagokionez, tristurak altuena dauka 3 hizkuntza-
tan (Bahasa, Banum eta Txinera), 2. lekuan agertzen zaigu beste 10etan
(Arabiera, Bakoko, Banbara, Errumaniera, Suomiera, Mexikoko Gaztelania,
Ingelesa, Joruba, Kikongo eta Lingala) baxuena dauka 25 hizkuntzatan
(Ale mana, Amazigh, Bagante, Basaa, Edo, Errusiera, Fang, Farsi, Frantse-
sa (biak), Galego, Madrileko Gaztelania, Georgiera, Guarani, Hungariera,
Italiera, Japoniera, Katalana, Nederlandera, Norvegiera, Portugesa, Tshilu-
ba, Turkiera, Ukraniera eta Wolof). Pozak altuena dauka 17 hizkuntzetan
(Amazigh, Basaa, Errumaniera, Errusiera, Frantsesa (biak), Gaztelania
(biak), Hungariera, Italiera, Japoniera, Lingala, Nederlandera, Norvegiera,
Portugesa, Ukraniera eta Wolof) 2. lekuan 13 hizkuntzatan agertzen da
(Alemana, Bagante, Bahasa, Edo, Fang, Farsi, Galego, Georgiera, Guarani,
Katalana, Tshiluba, Turkiera eta Txinera) eta baxuena 8 hizkuntzatan (Ara-
biera, Bakoko, Banbara, Banum, Suomiera, Ingelesa, Joruba eta Kikongo).
Azkenik, haserreak altuena dauka 18 hizkuntzatan (Alemana, Arabiera,
Bagante, Bakoko, Banbara, Edo, Fang, Farsi, Suomiera, Galego, Georgiera,
Guarani, Ingelesa, Joruba, Katalana, Kikongo, Tshiluba eta Turkiera), 2.
lekua 15 hizkuntzatan (Amazigh, Banum, Basaa, Errusiera, Frantsesa
(biak), Madrileko Gaztelania, Hungariera, Italiera, Japoniera, Nederlande-
ra, Norvegiera, Portugesa, Ukraniera eta Wolof) eta baxuena 5etan (Baha-
sa, Errumaniera, Mexikoko Gaztelania, Lingala eta Txinera).

Datu hauen arabera joera nagusi bakarra tristurari dagokiona da, hots,
batezbesteko baxuena erabiltzeko joera orokorra dago. Beste biak antze-
rako banaketarekin agertzen dira. 

f0ren ibiltartea aztertzen badugu, tristurak ibiltarterik handiena dauka
9 hizkuntzatan (Basaa, Errusiera, Frantsesa (andrazkoa), Madrileko Gaz-

Komunikazio gaitasunetik kultura ateko komunikazio gaitasunera
241



telania, Guarani, Joruba, Katalana, Nederlandera eta Wolof) 2. lekua 11
hizkuntzatan agertzen da (Alemana, Arabiera, Bagante, Bahasa, Bakoko,
Banbara, Edo, Errumaniera, Farsi, Suomiera eta Ukraniera) eta txikiena 18
hizkuntzatan (Amazigh, Banum, Fang, Frantsesa (gizonezkoa), Galego,
Mexikoko Gaztelania, Georgiera, Hungariera, Ingelesa, Italiera, Japoniera,
Kikongo, Lingala, Norvegiera, Portugesa, Tshiluba, Turkiera eta Txinera).
Pozak handiena dauka 8 hizkuntzatan (Alemana, Amazigh, Errumaniera,
Hungariera, Ingelesa, Italiera, Lingala eta Ukraniera), 2. lekuan dago 18
hizkuntzatan (Banum, Basaa, Fang, Frantsesa (biak), Galego, Mexikoko
Gaztelania, Georgiera, Guarani, Japoniera, Katalana, Kikongo, Nederlan-
dera, Norvegiera, Portugesa, Tshiluba, Turkiera eta Txinera) eta txikiena
12 hizkuntzatan (Arabiera, Bagante, Bahasa, Bakoko, Banbara, Edo, Erru-
siera, Farsi, Suomiera, Madrileko Gaztelania, Joruba eta Wolof). Haserrean
f0ren ibiltartea lehen lekuan agertzen da 21 hizkuntzatan (Arabiera,
Bagante, Bahasa, Bakoko, Banbara, Banum, Edo, Fang, Farsi, Suomiera,
Frantsesa (gizonezkoa), Galego, Mexikoko Gaztelania, Georgiera, Japo-
niera, Kikongo, Norvegiera, Portugesa, Tshiluba, Turkiera eta Txinera), 2.
lekuan 9 hizkuntzatan agertzen da (Amazigh, Errusiera, Madrileko Gazte-
lania, Hungariera, Ingelesa, Italiera, Joruba, Lingala eta Wolof) eta 3.
lekuan 8 hizkuntzatan (Alemana, Basaa, Errumaniera, Frantsesa (andraz-
koa), Guarani, Katalana, Nederlandera eta Ukraniera). 

Datuen argitara, f0ren ibiltarteari dagokionez, joera nagusietan hase-
rrean gertatzen dira ibiltarterik handienak, poza erdian kokatzen da eta
txikienak tristura adieraztean.

Energiaren batezbestekoa aztertzean ikusten dugu ezen, tristurak ez
daukala altuena egundo ere. 2. lekuan 5 hizkuntzatan agertzen da (Ara-
biera, Bakoko, Errumaniera, Kikongo eta Wolof). Gainerakoetan (33 hiz-
kuntzatan) baxuena dauka. Pozak altuena dauka 10 hizkuntzatan (Alema-
na, Amazigh, Errumaniera, Frantsesa (gizonezkoa), Galego, Hungariera,
Italiera, Katalana, Norvegiera eta Txinera), 2. lekua 24 hizkuntzatan
(Bagante, Bahasa, Banbara, Banum, Basaa, Edo, Errusiera, Fang, Farsi,
Suomiera, Frantsesa (andrazkoa), Gaztelania (biak), Georgiera, Guarani,
Ingelesa, Japoniera, Joruba, Lingala, Nederlandera, Portugesa, Tshiluba,
Turkiera eta Ukraniera) eta baxuena 4 hizkuntzatan (Arabiera, Bakoko,
Kikongo eta Wolof). Haserreak altuena dauka 28 hizkuntzatan (Arabiera,
Bagante, Bahasa, Bakoko, Banbara, Banum, Basaa, Edo, Errusiera, Fang,
Farsi, Suomiera, Frantsesa (andrazkoa), Gaztelania (biak), Georgiera,
Guarani, Ingelesa, Japoniera, Joruba, Kikongo, Lingala, Nederlandera,
Portugesa, Tshiluba, Turkiera, Ukraniera eta Wolof) 2. lekua 9 hizkuntza-
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tan (Alemana, Amazigh, Frantsesa (gizonezkoa), Galego, Hungariera, Ita-
liera, Katalana, Norvegiera eta Txinera) eta baxuena hizkuntza baten
(Errumaniera). 

Joera argiak agertzen zaizkigu ikusitako datuen arabera; haserrean
energiaren batezbestekoa altuenak agertzen dira eta baxuenak berriz tris-
turan, pozean ere batezbesteko altuak agertzen dira.

Azkenik, energiaren ibiltarteari dagokionez, tristurak handiena dauka
bost hizkuntzatan (Amazigh, Edo, Mexikoko Gaztelania, Japoniera eta
Ukraniera), 2. lekua 12 hizkuntzatan (Alemana, Arabiera, Bagante, Bako-
ko, Suomiera, Georgiera, Guarani, Ingelesa, Italiera, Kikongo, Norvegiera
eta Wolof) eta baxuena 21 hizkuntzatan (Bahasa, Banbara, Banum, Basaa,
Errumaniera, Errusiera, Fang, Farsi, Frantsesa (biak), Galego, Madrileko
Gaztelania, Hungariera, Joruba, Katalana, Lingala, Nederlandera, Portu-
gesa, Tshiluba, Turkiera eta Txinera). Pozak handiena dauka 10 hizkun-
tzatan (Bahasa, Errumaniera, Fang, Suomiera, Madrileko Gaztelania,
Georgiera, Guarani, Hungariera, Tshiluba eta Wolof), 2. lekua 16 hizkun-
tzatan (Banbara, Banum, Basaa, Errusiera, Farsi, Frantsesa (biak), Galego,
Joruba, Katalana, Lingala, Nederlandera, Portugesa, Turkiera, Txinera eta
Ukraniera) eta txikiena 12 hizkuntzatan (Alemana, Amazigh, Arabiera,
Bagante, Bakoko, Edo, Mexikoko Gaztelania, Ingelesa, Italiera, Japoniera,
Kikongo eta Norvegiera). Azkenik, haserreak handiena dauka 23 hizkun-
tzatan (Alemana, Arabiera, Bagante, Bakoko, Banbara, Banum, Basaa,
Errusiera, Farsi, Frantsesa (biak), Galego, Ingelesa, Italiera, Joruba, Kata-
lana, Kikongo, Lingala, Nederlandera, Norvegiera, Portugesa, Turkiera eta
Txinera), 2. lekua 10 hizkuntzatan (Amazigh, Bahasa, Edo, Errumaniera,
Fang, Gaztelania (biak), Hungariera, Japoniera eta Tshiluba) eta txikiena 5
hizkuntzatan (Suomiera, Georgiera, Guarani, Ukraniera eta Wolof).

Energiaren ibiltarterik handienak haserrean agertzen dira eta tristuran,
berriz, txikienak; pozaren joerak bitartekoak dira. 

Aztertu berri ditugun joera orokor hauek guztiak 18. taulan laburtuta
agertzen dira. Iraupenaren arabera “luzea/laburra” erabiliko dugu mutu-
rretan, batezbestekoetan “altua/baxua”, ibiltarteetan “handia/txikia” eta
tarteko balioak adierazteko “ertaina”.

18. Taula Emozioen tasun fonetikoen joerak.
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Euskaraz ikusi dugun moduan, ahots kalitatea hainbat hizkuntzatan
erabiltzen da emozioak adierazteko. Ahots karrankatua eta murmurikatua
baino ez ditugu kontuan hartuko gure lantxo honetan. 42. eta 43. sono-
grametan Suomi hizkuntzaren ahots arrunta eta karrankatua ikus daitez-
ke emozio bitan. Bestalde, 44. eta 45. adibideetan errusieraren adibide bi
erka daitezke ahots murmurikatuari dagokionez.

42. Sonograma: Ahots arrunta (Haserrea, Suomiera) 43. Sonograma: Ahots karranka-
ria (Tristura, Suomi)

44. Sonograma: Ahots arrunta (Haserrea, Errusiera) 45. Sonograma: Ahots murmu-
rikatua (Tirstura, Errusiera)

Ahots karrankatua 11 hizkuntzatan agertu da: Amazigh, Banbara,
Errumaniera, Suomiera, Ingelesa, Japoniera, Katalana, Lingala, Norvegie-
ra, Portugesa eta Ukraniera. Emozioen arabera, tristura adierazteko 5 hiz-
kuntzatan erabili da (Amazigh, Banbara, Suomiera, Katalana eta Norve-
giera), poza adierazteko hizkuntza bitan (Errumaniera eta Ingelesa) eta
haserrea adierazteko 5 hizkuntzatan (Ingelesa, Japoniera, Lingala, Portu-
gesa eta Ukraniera).

Ahots murmurikatua 12 hizkuntzatan agertu da: Bahasa, Edo, Erru-
maniera, Errusiera, Farsi, Gaztelania, Hungariera, Japoniera, Kikongo,
Por tugesa, Txinera eta Ukraniera. Tristura adierazteko erabiltzen da
gehien (Bahasa, Edo, Errusiera, Farsi, Gaztelania, Hungariera, Japoniera,
Kikongo, Portugesa, Txinera eta Ukraniera), poza adierazteko hizkuntza
bitan agertu zaigu (Errusiera eta Japoniera) eta haserrea adierazteko be -
hin (Errumaniera).

Ahots kalitate biak lau hizkuntzatan baino ez zaizkigu agertu: Erru-
maniera, Japoniera, Portugesa eta Ukraniera.
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6 .  Ondor ioak  e ta  hur rengo  lanak

Ahozko testuetan gaitasun prosodikoa hizkuntza gaitasunari gainjar-
tzen zaiola oinarri hartuta, kultura arteko komunikazio gaitasunera bi -
dean informazio linguistikoaren, ez linguistikoaren eta paralinguistikoa-
ren garrantzia azpimarratu eta horren gaineko azterketa akustikoak egin
ditugu ezaugarri fonetikoak eta fonologikoak kontuan izanik. 

Azterketa horietatik guztietatik aurkeztu ditugun emaitza linguistikoak
bazter utzita, lan honen helburuetarako zilegi izan dakiguke horren argi-
tara galdetzea zeintzuk diren irakasleen jardunerako ezinbestekotzat jo -
tzen ditugun ondorioak. Hau da, bere gaitasuna garatzen laguntzeko zein-
tzuk diren hemendik atera daitezkeen oinarrizko ezagutzak.

Argi dago denen aurretik irakasleek euskara jakin behar dutena eta
eus karak alde linguistikoan zer aukera tipologiko dauzkan jakin behar di -
tuena, bai azentuan bai intonazioan. Era berean, ezinbesteko deritzagu
irakasleek, euskarari dagokionez, informazio paralinguistikoak eta ez lin-
guistikoak gauzatzeko erabiltzen diren ahots baliabideak ezagutzeari.

Irakasleei erakutsi egin beharko genieke zeintzuk diren baliabide tipo-
logiko nagusi horiek kanpoko hizkuntzetan eta euskararen baliabideen
aldean zeintzuk diren ikasleek eduki ditzakeen zailtasunak.

Komenigarria litzateke modu berean ahotsaren bidez transmititzen
diren informazioak ondo bereizten jakitea, baita eurak zelan gauzatzen
di ren ezagutzea ere. Honekin batera, ezin ahantzikoa da informazio ho -
rien inplikazio pragmatikoa ere gomutan hartzea.

Informazio paralinguistikoetan eta ez linguistikoetan ahotsaren korre-
lato akustikoak zeintzuk diren eta bakoitzaren funtzioa zein den jakin
beharko litzateke, hau da, oinarrizko maiztasuna, energia, iraupena eta
ahots kalitatea zer diren eta zertarako baliatzen ditugun.

Ikuspuntu honetatik hiru lerro ikusten ditugu aurrerantzean jorratu beha-
rrekoak. Alde batetik, oinarrizko ikerkuntzan segitu beharra nabarmendu
behar dugu. Ikerkuntza hori euskararen barietateetan ere egin beharko litza-
teke eta hemen aztertu ez diren beste hizkuntza batzuetan ere bai. Hiru mai-
latan egin beharko litzatekeela iradoki dezakegu, ekoizpen arloan eta per-
tzepzio arloan batetik; eta bestetik, ikertu beharko litzateke zer neurritan
garen gai, landuz gero, ulertzen ez ditugun hizkuntzen alde paralinguistikoa
eta ez linguistikoa geureganatzeko, eta era berean, norberaganatze-prozesu
hori ulertzeko esperimentuak egin beharko lirateke.
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Beste alde batetik, hemen aurkeztu ditugun emaitza gordinok hainbat
hizkuntza ezezagun elkarbizitzen diren ikasgeletako irakasleei laguntzea
dute helburu, izan ere, hainbat arazo akademikori eta afektibori aurre egin
behar izaten diete etortzen diren haurrek: hemengo hizkuntzak eta ikas-
gaiak ikasteko arazoak, euren kulturan eta hizkuntzan arretarik eza, euren
errealitatera egokiturik ez dagoen eskola-curriculuma, baita inork ulertzen
ez dituen sentipenak ere. Hala ere, hori nekez lortuko da hemengo emai-
tzak soilik erabilita, izan ere, beharrezkoa da hainbat baliabidez egindako
ikaskuntza-prozesuak zehaztea, edozein irakasleren esku jartzeko.

Badakigu beste arlo batzuekin konparatuz, gai honen inguruan oso
gutxi egin dena,  irakasleei eta eskolari bide aldapatsu horretan laguntze-
ko; izan ere, horrek guztiak hizkuntzekiko jarrera aldaketa eta baliabide
gehiago suposatzen ditu. Hirugarren erronka, horrenbestez, material ego-
kiak eta erakargarriak prestatzea izango litzateke 

Ikusteko dago egindako ikerketa hau irakasleei eskuragarri jarrita, kul-
tura arteko komunikazio gaitasunerako bidea leuntzen laguntzen ote die-
gun eta emaitza positiboak lortzen ote diren ikasgeletan, baina egiteko
hori ere hurrengo lanetarako ere utziko dugu.
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