Zaldibiako bokalen lehen bi formakinen araberako
azentuaren azterketa akustikoa
Pilar Etxeberria
l.-SARRERA
Gaur egun euskal prosodiaren baranoan “euskarak ez duela azenturik”eta
antzeko topikoak guztiz baztertuak dauden arren, ezin esan euskal azentuaren
atze-aurreak argituak ditugunik.
Lan mornografiko eta orokorren falta nabaria da. Izan ere, salbuespenak
salbuespen, mende honen lehen hamarkadetan egin izan diren azentuari
buruzko azterketak gehienetan deskribapen mailan gelditu izan dira1; ez dira
hipotesiak iradokitzen eta formulazioak berak ez dira garbiak. Horrezaz gain,
kontzeptuak ere, nahasketa-iturri gertatu ohi dira: batetik, azentuaren fonetika
eta fonologiari dagozkienak zaku berean sartu izan dira eta, bestetik, azentua
eta intonazioa nahas-mahas erabili dira. Honelako ikerketetan aintzindaririk izan
ez dutelako edo, laburbilduz esan daiteke (horiek eskaintzen duten informazio
zabala eta harrotzen dituzten arazoak inolaz ere baztertu gabe), euskal
azentuaren lehen aztertzaileak, entzumenaren laguntzaz baliaturik, azentuaren
ezaugarri nabarmenaz, lekuguneaz eta beronen erabilpen-funtzioaz batipat
kezkatu izan direla.
Dena den, mende honen erditik aurrera, beste zenbait eremutan bezelaxe, alor
honetan ere, Mitxelena maisuaren ekarpena funtsezkoa eta ezinbestekoa izan
dugu gure hizkuntzaren soinuen bilakaera nahiz prosodi alderdiak ezagutzeko2.
Benetan jakingarriak dira berak eskaintzen dituen ohar argitsuak euskal
azentuaren diakronia nahiz sinkronia ulertzeko, zer esanik ez, iradokizunak,
hauek oso kontutan hartzekoak dira ondoko azterketa sistematikorako bide
berriak irekitzen dituelako. Gure hizkuntzalari handi honi esker dugu azentuaren
araberako lehendabiziko euskalki sailkapena lau azentu-eredu bereziz.
Arestian esan den moduan, gure autorearen lana bikaina eta mardula izanik
ere, azterkizun ditugu oraindik azentu-desberdintasun nabarmenen ezaugarri
fisikoak.
Hain zuzen ere, euskal azentua belarri bidez izan da aztertua eta ez akustikoki;
hau da, euskal azentuaren ezaugarri fonetiko nagusienak zehazteko, euskal
fonetikariek ez dituzte fonetika esperimentalaren azterbideak urratu3, hutsune
eta atzerapen handia nabarmenduz aipatu alorrean.
Honela, datu gaurkotu eta objetiboen faltak, egungo aurrerapen teknikoen
mailakoak, alegia, edozein euskalki azpieuskalki edo hizkeretako ebakeren
berri ematerakoan, aurrekoek esandakoak errepikatzera mugatzen gaitu, horiek
euskal azentuaren ebakerazko egin oharrak eta xehetasunak ezin egiaztaturik

eta hondarrik hondarrenean azentuaren ezagutzan aurreratu gabe betiko uste
eta erizpideekin.
Hala ere, ezin ahantzi, fonetika esperimentalaren eskutik buruturiko salbuespen
batzu: duela hirurogei urtetik gora Navarro Tomas-ek gipuzkeraz (1925) eta
bizkaieraz (1923) eta Larrasquet-ek zubereraz (1928) egin zituzten ikerketak,
batetik; eta bestetik, azken urteotan P. Salaburuk baztango euskalkiaz (1984)
eta Areatzako euskaraz Txillardegik (1984) eginikoak.
Aipatu dudan hutsunea larriagoa gertatzen da, kontutan izanik euskara
hizkuntza bakarraren barruan bereizten diren hainbat euskalki azpieuskalki eta
hizkera ezberdin leku batetik bestera. Behar beharrezkoa deritzot euskal
azentuaren oinarri fisikoen azterketa zehatza kontu handiz egiteari, euskal
azentua bezain labaina den alorrean aurrerapenik egin nahi badugu.
Gorago aditzera eman dudan moduan, euskal azentuari buruzko istudio
akustikoetan dagoen hutsunea dela eta, ezinbestean, Zaldibian ebakitzen diren
bokalen lehen bi formakinen araberako azentuaren azterketa akustikora mugatu
dut lan hau.
1.1.- Helburuak
Metodologia esperimentalaren bidetik eta aldez aurretik eratutako corpus jakin
batetik abiaturik, ondoko hauek dira lan honen helburuak:
a.- Gipuzkoa hegoaldean ebakitzen diren bokalen egitura akustikoa zehaztu
formakinen balioetan oinarriturik.
b.- Bokal azentudunen ebakerazko banatze-eremuak mugatu.
c.- Bokal azentugabeen ebakerazko banatze-eremuak mugatu.
d.- Bokal azentudunak eta azentugabeak alderatu joera nagusien nondiknorakoak adierazi asmoz.
2.- CORPUS-A, BERRIEMAILEAK ETA GRABAKETA
2.1.- Corpus-a
Arestian adierazi den moduan, lan honen helburuak erdiesteko, bi silabako eta
hiru silabako hiz ezberdinez eratu dut corpus-a. Hauen egitura, kasu
gehienetan CVCV eta CVCVCV moduakoa izan da: beti, kate, buru, bete,
gorri... eta ttattarra, zakarra, sapatsa, lapitza... hots, silaba irekiak. Hitz
horietan aurkitzen dira aztergai diren bokalak.
Lehen 30 hitzetan aztertutako soinu bokalikoek herskari (ezpeinkari, horzkari
eta belare) ahostun eta ahoskabeen inguramendua dute. Bokal horien
formakinen balioei kontsonante horietako bakoitzak ezar diezaiokeen eragina
orekaturik gelditzen den neurrian, bokal horien balioak fonetikaren ikuspuntutik
egokiak dira Goierrin ebakitzen diren balio ertaineko bokalen egitura akustikoa
zehazteko.

Gainerako hitzetan dauden bokalek, Navarro Tomas-ek (1925) Zaldibiako
berriemaile baten ebakeran oinarriturik gipuzkerazko bokalen ebakera eta
azentua deskribatzeko erabili zuen inguramendu bera dute. Hauek dira 76 hitz
horietako bokalen inguramenduak:
a.- Bokal nahiz erdibokal sabaikari eta belareak.
b.- Kontsonante txistukari frikari nahiz afrikatuak.
c.- Kontsonante sabaikariak
d.- Kontsonante alboko, dardarkari bakun, anitz eta sudurkariak.
Lanaren helburuetatik landa suertatzen den zenbait aldagai neutralizatu ahal
izateko, prestatu ditudan esaldiak, euskal hiztunek komunikatzeko erabiltzen
duten hizkera naturalera ahalik eta gehien hurbil daitezen, hau da, elkarrizketa
arruntean erabiltzen diren perpausen antzekoak izan daitezen, corpus-eko hitz
egitura iraunkorraren barnean kokatu ditut h.d., “esaldi inguratzaile” jakin baten
barnean. Puntu honetan, Fonetika Esperimentaleko ikertzaileek proposaturiko
metodologiari jarraitzen natzaio.
Erabili dudan esaldi inguratzailea bi partetan banatua dago. Ezkerretan dagoen
partea edo aurrekoa eta eskubitan dagoena edo ondorengoa. Aurrekoaren eta
ondorengoaren arteko lekugunean kokatzen da aztertuko dudan hitz bakoitza:
ESANGU DUT____HITZA
2.2. Azentuaren posizioa
Aztertutako bokalen formakinen maiztasunetan azentuak eraginik duen ala ez
jakiteko, silaba-kopurua kontutan izanik, azentuaren lekua nola zehaztu dudan
adieraziko dut.
Formakinen maiztasunetan azentuak izan dezakeen eragina dela eta, ezin
ahaztu azentuak ez duela korrelato akustiko bakarra, eta Fonetika Akustikoaren
ikuspuntutik euskara baino sakonago aztertutako hizkuntzetan oraingoz ez
dago guztiz argitua nagusitzen den (diren) parametroa (parametroak)4.
Euskararen kasuan, P. Salaburuk eskaintzen digu bokalen formakinen
araberako datu akustikoak bokal azentudunak eta azentugabeak alderatuz;
intentsitateaz eta iraupenaz ez dugu datu akustikorik. Oinarrizko maiztasunari
dagozkion datu akustiko eta zenbakituak ditugu ugarienak: Zubererari buruz, J.
Larrasquet-en datuak dauzkagu; Gipuzkera eta bizkaierari buruz, T. Navarro
Tomas-enak.
Gure lanari lotuaz, gorago esan den moduan, bokal azentudunak eta
azentugabeak alderatu ahal izateko, lehenik corpus-eko hitzen silaba kopurua
kontutan hartuko dugu eta ondoren azentuaren lekua nola zehaztu dugun
azalduko dugu.
Lehen puntuari helduaz, esan daiteke bi eta hiru silabako hitzak nagusitzen
direla corpus osoari begira, % 90 gutxi gora behera.

Euskararen azentua zehaztea hain konplexua izanik eta azentuaren ezaugarri
akustikoei buruz istudio osoa egitea ez denez lan honen helburua, corpus-eko
hitz bakoitzaren belarri-bidezko balioztapena egitea erabaki dut, horrela hitz
horietako azentuaren posizioa finkatuz. Eginkizun hau errazagoa gertatu zait
galdegilea eta berriemailea jatorriz herri berekoak ginelako. Kontrol gisa,
alderatu egin dut nere balioztapena beste euskal eta erdal hiztun batzuren
belarri-bidezko balioztapenarekin. Esan dezaket horien balioztapena eta nerea
bat etorri direla corpus-aren hitz bakoitzaren azentua kokatzean.
2.3.- Hitzaren barrutian bokalaren posizioa
Corpus-eko hitzak paroxitonoak dira gehienetan. Hiru silabako hitzetan
azkenaurreko silaban kokatzen da azentua, azkena artikuluarena denez, eta
beraz, normalean azentugabea; horregatik dira gehienak paroxitonoak. Bi
silabakoetan ere, salbuespenak salbuespen, azkenaurreko silaban kokatzen da
azentua; horiek ere, paroxitonoak dira beraz. Bi silabako eta hiruko hitzen
azentu-egiturak berdinak izateak bidea ematen dit silaba azentuduneko bokalen
emaitzak konparatzeko. Azentugabeko silabetako bokalen datu akustikoei
dagokienez, uste dut horiek ere homogeneoak direla, eta, beraz, horiei buruzko
datuak ere azentugabeko bokalen artean sar daitezkeela denak batean, bai
silaba biko eta hiruko hitzetako postonikoak eta bai hiru silabako hitzetako
pretonikoak bokal azentudunaren ondo-ondoko silaban aurkitzen direnez.
2.4. Berriemaileak
Aukeratutako berriemaile guztiak gizonezkoak dira, (lan akustikoa errazteko
hautatu ditut gizonezkoen ahotsak, hain zuzen ere, espektroetan horien
formakinak errazago antzematen baitira) Zaldibian bertan jaio eta bizi direnak
eta gazteleraz bizpahiru urtez eskolatuak izan diren arren, euskaraz alfabetatu
gabeak dira; adinarengatik eta duten hizkuntz interferentzia eskasa dela bide,
uste dut, bertako ebakera jatorraren eredu direla; adinez 60-78 urte bitartekoak
dira. Dena den, horien ahotsak, urteen joanak eragindakoak ziur aski, ez dira
beti nahi bezain gardenak suertatu oszilograma nahiz espektroetan soinuen
azterketa zenbaitetan zailduz. Hala ere, irregulartasunak sistematikoki azaldu
ez direnez, ez dut uste fenomeno adierazgarria izan denik lan honen xedea
lortzeko.
Guztira zortzi berriemaile aukeratu ditut 106 adierazpen perpausa banan banan
ebakitzeko. Esaldi horien barnean kokaturik zeuden 106 hitz ezberdin. Bataz
beste 275 bokal ziren aztertu beharrekoak, zortzi aldiz esanak: 2.200 bokal
inguru, beraz.
2.5. Grabaketa
Grabaketak berriemaileen etxeko sukaldeetan burutu dira. Honelako lekuetan
egon daitezkeen zarata guztiak ezabatzea ezinezkoa denez, ahaleginak egin
ditut ahalik eta hots gutxien egon zedin, etxekoak jakinaren gainean Jarriz eta
behar izanez gero, mikroa goiera ezberdinetara egokituz ondorengo analisiaren
mesedetan. Honela, bada, grabaketaren kalitateari bagagozkio, esan daiteke,

grabaketa laborategikoa bezain ona ez bada ere, tresnabidezko analisia
egiterakoan, alderdi horretatik bahintzat, ez dudala inolako oztoporik izan.
Ondoren adierazten dudan ekipo teknikoa erabili dut:
- UHER M-514 mikroa
- UHER 4000 magnetofoia
- BASF alde bakarreko zinta
- grabaketaren abiadura: 19 zm/s
Grabaketa amaitu ondoren, nork berak egindakoa entzun erazi nien, beraien
erizpidea jakin asmoz. Oro har, guztiak bat etorri ziren, esanez bernetan horrela
hitzegiten eta ebakitzen zituztela soinuek zaldibiarrek; gaineratuz, hori bai,
azkarrago hitzegiten zutela beraien artean.
3.- AZTERKETA AKUSTIKOA
Brüel & Kjaer 2.033 banda fineko aztergailuaz baliatu naiz bokalen lehen eta
bigarren formakina zehazteko eta bide batez berauen tinbrea. Bokalen
formakinen erdigunea zorroztasunez mugatzeko erabili dudan erizpidea honako
hau izan da: espektroen gailurrak kontutan izanik, hauen inguraketa egin dut
lehenik, eta ondoren, maiztasunen batezbestekoa neurtuz aurkitu dut, teorikoki
bederen, ia egonkorra den formakinen erdigunea.
3.1.- Tratamendu estatistikoa
Hainbateko datu-kopurua erabilterrazagoa izan zedin eta beharrezko ziren
zenbaki transformazioak egiteko, estatiztikaz baliatu naiz.
Analisi estatistikoaren tratamendu estatistikoa, statworks™ (Rafferty eta beste,
1985) programaren bidez egin dut, Apple Macintosh™ 512/400 ordenagailuaz
baliatuz.
Nahiz eta lanean zehar analisi estatistikoaren emaitza guztiak kontutan hartu,
presentaziorako eta ondorengo tauletan batezbesteko balioetan zentratu naiz.
Normala denez, batezbestekoa emaitzen banaketaren zentrurako joeraren
neurritzat hartu dut. Datuen aldakortasuna ere, izan dut kontutan, eta
horretarako, balio handienak eta txikienak erabili ditut sakabanatzearen
adierazle gisa; eta baita desbiderapen estandarra ere, kasu bakoitzak
batezbestekoari buruz duen diferentzia ematen duena.
Zentrurako joeraren eta sakabanatzearen neurria kalkulatzeko, estatistikan
normala denez, beti ere, aldagai bakoitzeko 30 kasu edo gehiago hartzeko
kontua izan dut, honela banaketa normalaren egitura lortuko dela segurtatzen
baita, nahiz eta laginak ausaz hartutakoak izan.

4.- EMAITZAK
4.1. Bokal azentudunak eta azentugabeak
Corpus-aren bokal azentudunak eta azentugabe guztiak neurtu ditudan arren,
lehen hurbilketa honetan, cospus-aren lehen ataleko bokaletara mugatuko naiz.
Hain zuzen ere, herskari (ezpainkari, horzkari eta belare) ahostun eta
ahoskabeen inguramendua duten bokalak izango ditut mintzagai.
Espektro-analisiaz baliaturik berriemailez berriemaile lehen bi formakinen
araberako bokal azentudunen eta azentugabeen batezbesteko maiztasutaulak5
eta ebakeren banatze-eremuak. Orobat berriemaile guztiak bildurik guztien
gauzatze fonetikoen banatze-eremuak eta bokal azentudun eta azentugabeen
triangelu akustikoak azalduko ditut ondoren.
Lagunez lagun eta lagun guztien aipatu informazioa kontutan izanik, bokal
horien joerak eta berezitasunak aditzera emateaz gain, azalduko ditut
aztertutako bokal azentudunekin alderatuz bokal azentugabeen ezaugarriak
euskaran lehen bi formakinen arabera egin diren lanekin konparatu ahal
izateko.
Berriemaileak ordena honeta aurkeztuko ditut:
1.- L; 2.- H.; 3.- A., 4.- E.; 5.- P; 6.- J.; 7.- U.; 8.- O.
L.- lehen berriemailearen bokal azentudunen eta azentugabeen banatzeeremuak eta formakinen maiztasunen batezbestekoak erkatuz gero (ik. I taula
eta bokal azentudunen eta azentugabeen banatze-eremuak 1 y 2 irudietan)
ohartzen gara: [i], [e] bokal azentugabeek beren kide azentudunak baino F2
altuagoa dute; [a] azentugabeak bigarren formakina altuagoa du; atzeko bokal
azentugabeek F2 altuagoa dutenez, zentralizatzeko joera dute. Beraz, atzeko
bokal azentugabeetan nabarmenduko litzateke zentralizatzeko joera, eta [a]ren
kasuan sabaikarien sailera hurbiltzekoa.
H.- berriemailearen datuek (ik. II taula eta ondorengo bokal azentudunen eta
azentugabeen banatze-eremuak 3 eta 4 irudietan) adierazten dute: [i] bokala
izan ezik, gainerantzeko bokal azentugabe guztiek, neurri apalean, barneratzejoera dute, nabarmenago gertatzen dena atzeko bokalen kasuan, irekiz eta
aurreratuz.
A.- informatzailearen datuak (ik. III taula eta 5 eta 6 irudietako bokalen banatzeeremuak) kontutan izanik, alderaketak egiten baditugu ohargarria da: [i], [e] eta
[u] bokal azentugabeak kide azentudunak baino irekiagoak eta
zentralizatuagoak dira; [a] azentugabearen F2 altuagoak sabaikarien sailera
hurbiltzeko joera duela adierazten du.
E.- berriemailearen bokal azentudun eta azentugabeen bokalen maiztasunak
(ik. IV taula eta 7 eta 8 irudietako bokalen ebakeren banatze-eremuak)
alderatuz gero, honako hauetaz kontura gaitezke: [u] atonoa bere kide tonikoa

baino zentralizatuagoa da (F2 altuago du); [a] atonoa sabaikarien sailera
hurbiltzen da.
P.- berriemailearen datuak alderatuz (ik. V taula eta 9 eta 10 irudietako bokalen
ebakeren banatze-eremuak) ondorengoa esan daiteke: aurreko informatzaileen
antzera,[u] eta [o] bokal azentugabeek F1 eta F2 altuagoa duten neurrian,
irekiagoak eta zentralizatuagoak dira; [a], berriz sabaikariagoa eta irekiagoa.
J.- lagunaren lehen bi formakinen balioak alderatuz (ik. VI taula ta ebakitako
bokalen banatze-eremuak 11 eta 12 irudietan) esan daiteke: [e] azentugabeak
bere kide azentudunak baino F2 bajuagoa du; [o] azentugabeak, berriz, kide
azentudunak baino F2 altuagoa, eta [a] azentugabeak F2 biziagoa. Beraz, [e]
eta [o]k zentralizatzeko joera eta [a]k sabaikarien sailera hurbiltzekoa du.
U.- informatzailearen maiztasun-mediak (ik. VII taula eta ebakitako bokalen
banatze-eremuak 13 eta 14 irudietan) erkatuz nabarmenena ondoko hau da: [u]
bokal azentugabea zentralizatuagoa eta irekiagoa da; [a] azentugabearen
bigarren formakinaren maiztasun altuagoek aurrerago ebakitzeko joera
isladatzen dute.
O.- berriemailearen formakinen maiztasunak (ik. VIII taula eta ebakeren
banatze-eremuak 15 eta 16 irudietan) alderatuz: [e] atonoak bere kide tonikoak
baino F2-ren maiztasun apalagoak ditu eta zerbait zentralizatu egiten da; [u]
azentugabea badirudi zerbait irekiago eta aurrerago ebakitzen dela; [a]
azentugabearen F1 eta F2-ren maiztasun biziagoek irekiago ebakitzeko joera
adierazten dute; [o] atzeko bokala bere kide azentuduna baino itxixeago eta
atzeraxeago ebakitzen da.
Berriemaile guztien bokal azentudunen eta azentugabeen ebakeren banatzeeremuak, formakinen batezbestekoak eta triangelu akustikoak alderatuz gero,
ohar hauek egin daitezke (ik. 17, 18, 19 eta 20 irudiak):
1.- Azentudunetan nahiz azentugabeetan ebakeren banatze-eremuak
ongi mugatuak daude eta beren artean diferentziak baino antzekotasunak
handiagoak dira. Dena den, [u] azentugabearen eremuak azalera handiagoa
hartzen du eta diagraman beheraxeago lekutzen da; [o] bokal azentugabearen
ebakerak inoiz irekiago gauzatzen dira; [a]ren ebakeren [e] azentugabearen
eremura hurbiltzeko joera nabarmentzen dute; [i] azentugabearen gauzatze
fonetikoak, berriz, gehiago hedatzen dira, eta kide azentudunak baino beherago
lekutzen direnez, [e] bokalaren eremura hurbiltzen dira.
2.- Formakinen maiztasunen batezbestekoak kontutan harturik eta
azentudunen datuekin alderatuz, ohar hauek egin daitezke: [i] azentugabearen
F1 eta F2-ren maiztasunak biziagoak dira; [a] bokalaren F2-ren maiztasunak
ere gora egiten dute; [u] azentugabearen maiztasunen batezbestekoak
altuagoak dira; [e] eta [o] bokal azentugabeak kide azentudunak baino
irekixeagoak dira nahiz F1 eta F2-ren formakinen maiztasunetan diferentzia
nabarmenik ez izan.

3.- Berriemaile guztien araberako bokal azentudun eta azentugabeen
maiztasunen batezbestekoen balioak F1-F2 planora eraman ondoren,
konturatzen gara [i], [e], [a], [o] eta [u] azentudunak eta azentugabeak hiru
irekiera-gradutan antzeko espazio akustikoan egituratzen direla. Hain zuzen
ere, bietan [i], [u] eta [a] bokalak triangeluen hiru erpinetan kokatzen dira, hau
da, [i] eta [u] goiko erpinetan eta [a] behekoan; [e] eta [o], berriz, triangeluen
goiko eta beheko erpinen artean. Dena den, gradu batetik bestera dauden
distantziak eta lekuguneak zertxobait aldatzen dira: honela, triangeluaren goiko
erpinetan kokatutako [u] eta [i] bokalak irekiagoak dira azentugabeetan; [a]
bokalak antzeko posizioa du bi grafikoetan, baina azentugabeetan pittin bat
aurreratu egiten da; [e] irekiago eta aurrerago ebakitzen da azentugabeetan; [o]
bokalak antzeko espazio akustikoa du bi grafikoetan.
Beraz, azentugabeetan, xehetasunak xehetasun, [u] eta [o] bokalen arteko
distantzia fisikoa, [i] eta [e]ren artekoa baino zerbait eskasagoa izatea litzateke
azpimarragarriena.
5.- ONDORIOAK
Aurreko puntuan aditzera eman den moduan, bokal azentugabeetan bokalen
batetik bestera dauden distantziak eta lekuguneak zertxobait aldatzen badira
ere, eta diferentzia horiek ebakeran nabarmendu, ez dut uste oso
garrantzizkoak eta ohargarriak direnik, ez behintzat beste zenbait hizkuntzatan
gertatzen diren mailakoak, eta ezta ere azentudunen eta azentugabeen arteko
adierazi joeraz baliaturik euren artean bereizteko modukoak (ik. 17-20 irudietan
berriemaile guztien araberako bokal azentudunen eta azentugabeen banatzeeremuak eta triangelu akustikoak).
P. Salaburu, Baztango mintzoaren bokal azentudunen eta azentugabeen lehen
bi formakinen maiztasunak eta triangelu akustikoak berriemailez berriemaile
alderatu ondoren, antzeko ondorioetara heltzen da:
"Ez dut uste, lehenengo eta behin, bokala azentuatua edo azentugabea izateak
garrantzi gehiegierik duenik bokalaren ahozkunea zehazteko. Lagun guztien ahozkerak
kontutan hartzen baldin baditugu ondoren desberdinetara iritsiko gara. Nolanahi ere,
diferentziak oso eskasak d'ira". (1984, 229).

Euskaraz, beste ikerketarik egiten ez den bitartean, puntu honi buruz hauxe
esan dezaket: besteak beste, gazteleraz6, ingelesez, alemanieraz eta
frantsezez (DELATTRE, 1969) eta katalaneraz7 (RECASENS, 1986), hizkuntza
hauetan neurri ezberdinetan aurkitzen diren zentralizatzeko joera nabarmen
horiek, euskaraz ez direla gertatzen; ondorioz, lehen bi formakinen banatzeeremuek ez digute bokal azentudun eta azentugabeak kontrastatzeko biderik
eskaintzen; hain zuzen ere, bokal toniko eta atonoen banatze-eremuak
sistematikoki gaiezartzen diren neurrian, ezinezkoa da horien arteko bereizketa.
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1

Besteak beste. RIEV aldizkari espezializatuan Orixek hiru artikulu idatzi zituen: “El acento vasco” (1918), “Vocales
compuestas o de acento doble en euskera” (1919) eta "De la música y letra popular al acento” (1920); aldizkari berean
1921ean H. Gavelek “Eléments de Phonétique Basque” zenbaki monografikoan hirugarren kapitulu osoan zehar
aztertzen du euskal azentua; R.M. de Azkueren “Del acento vasco en algunos de sus dialectos" (1931) “Euskara”
aldizkarian bi zatitan argitaratua; S. Atubek El acento vasco (1932) liburuan mendebaldeko azentu-motaren
deskribapena egiten du.
2

Mitxelenak idatzi dituen liburu eta artikulu ugarien artean. euskal azentuari zuzenean edo zeharbidez loturikoak baizik
ez ditugu aipatuko ondorengo bibliografian.
3

Nahiz eta Fonetika Esperimentalaren azterbidean ez urratu, ezin ahantzi, aldizkari espezializatuetan euskal
hizkuntzalarien azentuari buruzko zenbait deskribapen interesgarri; nahiz eta ez ditudan hemen osoki eta guztiak
aipatuko, hor ditugu, besteak beste, J. Basterretxearen, “Estudios sobre la entonación vasca según el habla de
Guernica”, FLV, 18 (1974) eta 21 (1975); N. Holmeren, El idioma uasco hablado, San Sebastián (1964) eta “Apuntes
vizcainos”, ASJU (1968, 1969 eta 1977); K. Eizagirreren, “Altsasuko euskararen gai batzuk”. ASJU (1967), “El
vocabulario vasco de Aránzazu-Oñate”, ASJU (1970), “Erronkariko euskal ondakin batzuk”, BRSVAP (1959 eta 1961),
“Ultzamako euskararen gai batzuk”, BRSVAP (1966); Willian H, Jacobsen-en “Nominative-ergative syncretism in
Basque”, ASJU (1972).
4

Lan honen helburuak gainditzen dituen puntu honetan luzatu gabe, gaingiroki azalduko ditut zenbait fonetikariren
ikuspuntuak. A. Quilis-ek (1981), 326), 1960. urte inguruetan azentuari buruz egindako ikerlanen laburpena egin
ondoren dio, lan horietan azentuaren parametro nagusia oinarrizko maiztasuna dela, ondoren iraupena eta azken
buruan intentsitatea; (1981, 332) gaztelerazko azentuaren kakoa, oinarrizko maiztasunean bilatzen du; Canellada-k eta
Kuhlmann-ek (1987, 68), berriz, gaztelerazko azentuaz egindako ikerlanean Quilis-en baieztapenetik erabat urruntzen
dira: hauen ustez, iraupena oinarrizko maiztasunari eta intentsitateari nagusitzen zaio eta berau da gaztelerazko
azentuaren ezaugarri nagusia.
5

Tauletan F3-ren maiztasunak azaltzen diren arren, lan honetarako beharrezkoak ez zirenez, ez ditut horiek kontutan
hartu.
6

Delattre-k (1969, 306-321) berriemaile bakar batez baliaturik gaztelerazko bokal azentudun eta azentugabeen datuak
eta triangelu akustikoa, ingelesezko, frantseseko eta alemanierako datu eta triangeluekin alderatu ondoren.
gaztelerazko bokalen ekarpen-polo akustikoa erdialdera kokatzen dela iruditzen zaio; erditik zerbait atzerago. Quilis-ek
(1983, 243-247), 22 berrimaileen bokal azentudun eta azentugabeen batezbesteko datuak eta triangeluak konparatuz,
ez du alde handirik aurkitzen azentudun eta azentugabeen artean; azentudunak iraupen handiagoa dute eta irekiagoak
dira.
7

Recasens-ek (1986, 134) adierazitako bokal atonoen zentralizazioa sistema bokalikoa hiru bokalera bihurtuz, Cerdà-k
(1972) eta Martí-k (1983) egin istudioetan ere, xehetasunak xehetasun, ondorio beretara heltzen dira.

