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Euskal fonologiaren didaktikarantz: 
Intonazioaren azterketa. 

— 
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P. Etxeberria 

R. Gandarias 
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0. S A R R E R A 

Komunikazio honetan euskararen fonologiaren arazo konplexu baten ikerkun-

tzarako zenbait lerro aurkezten dira. Ahozko hizkuntzaren estandarizaziorako Euskal-

tzaindiak ez du oraindik arau zehatzik eman; hala ere, ikerketek aurrera egin arauka, 

badirudi luze barik zerbait esan beharko duela. Une honetan barietate desberdinei 

buruzko deskripzio fidagarriak behar beharrezkotzat jotzen ditugu eredu desberdinak 

eraiki ahal izateko; eredu hauek hizkuntzaren irakaskuntzan derrigorrezko eragina izan 

behar dute, batez ere irakurketari dagokionez. 

Intonazioak funtzio desberdin bi bete ditzakeela esan dezakegu; batetik, hiztu-

naren egoeraren berri eman dezake, funtzio honek komunikazioaren esparrua gaindi-

tzen du; bestetik, eta linguistikoki gure hemengo xedeetarako egokiago dena, intona

zioaren bidez zenbait esaldi mota bereiz daitezke. 1a eta 1b irudietan esaldi berberaren 

intonazio deklaratzailea eta galderazkoa erakusten dira: 

Euskararen esparruan alor honetan orain arteko ikerketak oso gutxi dira eta 

daudenak nahikoa partzialak (hala Hernáez eta la.: 1995, Gaminde eta la.: 1995, Uriar-

te: 1995 eta Elordieta: 1995, ikus dai tezke) . Lan guzti hauetan alor honi buruzko 

ikerketa sakonak egiteko dagoen beharrizan handia nabarmendu nahi izan da. Bestal-

de, azentua eta intonazioaren artean dagoen lotura ezin ahaz dezakegu. 

Arazoaren nondik norakoak aztertzeko komunikazioaren lehen sezkioan azentu 

eta intonazioaren arteko loturak agerian utzi nahirik; kontutan hartzen dira, batetik 

azentu molde desberdinak eta, bestetik, euskara baturako egin diren proposamenak. 

Bigarren sekzioan iker lerro honen metodolog ia orokorrean sakontzen da. 

Intonazioaren arabera bereizgarriak diren eta ikertu nahi diren egitura sintaktiko mota 

desberdinak aurkezten dira: Enuntziatiboak, galderak, ezezkoak, e.a. Ikertu nahi diren 

egitura sintaktikoak ezagutuz gero, corpusa generatzeko kontutan hartu behar diren 

parametroak eta euron garrantzia lantzen dira. 
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Korpusaren esaldien neurri akustikoak egin ahal izateko tresnatzat " A H O T S A " 

ordenagailu programaren aurkezpena ere egingo da. Erreminta honen bidez, kurba ere-

duak sortarazteko beharko diren datu numerikoak lortuko dira, intentsitatea, oinarrizko 

maiztasuna eta iraupenaren izari fisikoak neurtuaz. 

Hirugarren sekzioan ikerketa lerro honen aplikazioak aztertuko dira hiru eremu 

nagusi tan: hizkuntzaren estandarizazioa, ahotsaren sintesia eta hizkuntzaren irakas-

kuntza. 

1. E U S K A L AZENTUAK. 

Intonazioarena ez bezala, azentuaren alorra, gaindiroki besterik ez bada ere, 

nahikoa ondo ezagutzen dugu, azentu-molde desberdinen tasunei dagokienez, behin-

tzat. Txi l lardegi , Hualde eta Gaminderen lanei begira, besteaz beste, euskarak alor 

honetan konplexutasun handia erakusten duela esan daiteke. Hizkuntzaren eremuan 

oso molde desberdinak aurki di tzakegu; batetik azentu fixodun barietateak di tugu; 

bestetik, azentu fonologikodun barietateak, eta hauen artean silaba kopuruak, azentua 

txer ta tzeko norabideak, si laben kali tateak, eta abarrek ba ld in tza tu tako bar ie ta teak 

aurkitzen dira. Azentuaren gauzatze fonetikoari dagokionez, doinu-azentudun barieta

teak ere aurki daitezke. 

Gaur egun ezagutzen dugunaren arabera, euskararen azentu-molde nagusiak 

ondoko irizpideak erabilita sailka ditzakegu: 

1. ± Bal io kontrast iboa: Barietate batzutan azentuaren kokagunearen bidez, 

h i tzak bere iz da i tezke ( txís tu/ txis tú, báso /basó , e.a.) , dek l inab idearen s ingularra , 

mugagabea eta plurala (gizónak/gízonak, gizónari/gízonari...) e.a. Argi dago barietate 

batetik bestera bereizkuntza maila ez dena beti berdina. Beronen barruan, hitz markatu 

eta ez-markatuen arteko desberdintasuna eginda, (ez-markatuak molde orokor baten 

arabera azal daitezkeenak dira) markatuen azentuatzeko joera zein den ikusi beharko 

litzateke; mendebaldeko barietateetan markatuen azentua aurreratzeko joera egoten da: 

gizóna (-m) baina íntxaurra (+m). Nafarroan, berriz, kontrako joera dugu: búruù (-m) 

baina sillé (+m). Doinu-azentudun barietateetan berba markatuak azentugabeak direla 

eta markatuak azentudunak iradoki ere egin da (Hualde eta Bilbao: 1993). 

2. Azentua txertatzeko eremua: Barietate batzuetan, azentua txertatzeko eremua 

sintagma eta talde klitikoak izan daiteke; beste batzuetan, ostera, azentua txertatzeko 

eremua erroa bera izaten da. Badira, bestalde, silaba kopuru zehatz batzuen arabera, 

barietate mistotzat jo di tzakegunak; esate baterako, silaba bat eta biko erroetarako 

sintagma eremutzat hartzen dutenak eta hortik gorakoetarako erroa (Gaminde: 1995). 

3. Azentua txertatzeko norabidea: Erizpide honen arabera azentua txertatzeko 

silabak nondik kontatu behar diren hartzen da kontutan; bi direlarik aukerak, [ — > 

hasieratik kontatzen hasita, eta < — ] amaieratik kontatzen hasita. 

4. Azentuaren silaba: Behin nondik hasten den kontatzen jak inez gero , zein 

silabatan ezarri behar den azentua jakin behar dugu; irizpide hau eta aurrekoa kontutan 

hartuta aukerak honako hauek dira: [1 , [2 ,1] eta 2] . 

5. Silabaren kualitatea: Hondarrabian (Hualde eta Sagarzazu:1991) eta Zuga-

rramurdin, bederen, erro luzeetan azken silaba astuna edo arina den kontutan hartzen 

da azentua ezartzeko; silaba astunek azentua eurekantzen dutelarik. 
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6. ± Doinu azentua: Azen tuaren gauza tze fonetikoari dagok ionez , m e n d e -

ba ldeko bar ie ta te batzuetan ger ta tzen den doinu-azentua , indar azentuaren aldean 

irizpide sailkatzaile garrantzitsutzat jo behar dugu. 

Aurreko irizpideen arabera, ondoko mapan ezagutzen ditugun azentu-barietate 

desberdinak ikus daitezke: 

2. Irudia 

Azentu eta intonazioaren arteko loturari dagokionez, doinu azentudun baria-

tateetan esate baterako, azentua kokatuta dagoen silaba berean A*+B tonua txertatzen 

da (Hua lde eta E lord ie ta :1994 , G a m i n d e eta Hua lde :1995) . Azen tua s in tagmaren 

azken silaban kokatzen bada, Gatikan adibidez, honela txartatuko litzateke: 

Hemendik tonu altua hasierarantz hedatzen da lehen silabara izan ezik: 

Azkenaur reko silaban txertatzen bada, ostera, honako bes te hau geneukake 

(Elordieta 1995): 

Hemendik tonu altua hasierarantz hedatzen da lehen silabara izan ezik: 
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Euskara batuari begira proposamen bi egin dira, Txillardegi (1985, 1992) eta 

Hualde (1994); xehetasunak gora behera, proposamen biok nahiko antzekoak dira, eta 

bietan arrazoi linguistiko eta soziolinguistikoak direla eta (Txillardegi: 1985), doinu-

azen tua baz te r tu egin da. Ja r ra ian Hua lde ren (1994) p r o p o s a m e n a r e n l aburpena 

eskeintzen dugu: 

I. Kasu orokorrean, azentua hitzaren bigarren silaban erortzen da: mendía, txa-

kúrra, emákumea, bertsólariarekin. 

II. Salbuespenak. Azentua hitzaren lehenengo silaban erortzen da. 

a. Erroa silababakarra denean: lúrra, lúrrera, lúrretako. 

b. Hitz markatu batzuetan: lékuan, bésteari, áurrera, átzetik. 

III. Bigarren mailako azentu bat talde prosodikoaren azken silaban erortzen da: 

txistúlarià, txistúlaria dà. 

Proposamen honen kontra ez dirudi ezer dagoenik, arazo bakarra ereduaren 

ikerketa sakonean datza eta argi dago, bestalde, eredu honi dagokion intonazioaren 

azterketa egin behar dela luze barik. 

2. INTONAZIOA I K E R T Z E K O ZENBAIT IRIZPIDE. 

Bigarren sekzio honetan Gatika, Zeanuri, Bermeo, Munitibar, Zestoa, Urnieta 

eta Lesakan egin di tugun inkesten emai tze tan eta Lekei t ion eta Fruizen (Hualde , 

E lord ie ta e ta Elordie ta : 1993; Ur ia r te :1995) egin diren lanetan o inar r i tuko gara , 

intonazioari buruzko ikerketen, gauden aldian, nondik-norako nagusiak azaltzeko. 

Aurreko sekzioan azentuaz esan duguna gogotan erabilita, eta gure orain arteko 

lanen emaitzak kontutan hartuta, badirudi ezen, fonologiaren alor honetan ere, eus-

karak nolabaiteko bariazio gradua euki lezakeela; hori dela eta, intonazioaren eredu 

nagusiak sakondu aintzin, ereduok zeintzuk diren azagutzeari ezinbesteko deritzogu. 

Gure ora ingo lana irizpide ber tsuez eginiko inkesta partzialak hizkuntzaren 

eremu osoan egitean datza; inkesta partzial horien bidez euskararen intonazio eredu 

desberdinen mapa osatu ahal izango dugulakoa daukagu, geroagoko lanen bidez ares-

tian aipatu ba l izko eredu nagus ien fun tz ionamendua deskr iba tu ahal iza tekotzat . 

Hizkuntzaren errealitatean azaltzen diren eredu horietariko batek edo batzuek euskara 

batuaren intonazio eredu estandar bati begirako hatsarriak eman liezazkiguketela uste 

dugu. 

2.1. Corpusaren prestaketa. 

Esaldi mota guztien konplexotasuna ezagututa, hastapenetan esaldi bakun sin-

pleen azterketari ekin behar zaio mota nagusien ereduen funtzionamendua, hots, dekla-

ratzaileak, galderazkoak eta ezezkoak ezagutzeko. 
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Corpus egoki bat osatzeko, badirudi aldagai batzuk baztertu edo ekidin egin 

behar direla lehen ekinaldian; esate baterako, esaldi bakun horiek sintagma bakunez 

osatukoak izatea garrantzitsua izango da, hala nola, kontutan hartzea sintagma horien 

silaba kopuruak ere, izan ere, silaba kopuruak eragin bail iezaioke oinarrizko maiz-

tasunari. Behin aztertuko ditugun oinarrizko esaldiak aukeratuz gero, sintagma kopuru 

desberdinetakoak aztertu beharko lirateke; adibidez (1) oinarrizko esalditzat harturik: 

(1) gizonak onari sagarra jan dio. 

sintagma kopuru desberdinen arabera, ondoko esaldiak osa genitzake: 

(2) gizonak jan dio. 

(3) gizonak onari jan dio. 

(4) gizonak onari sagarra jan dio. 

beronen bidez, sintagma gehitzeak esaldiaren kurba osoan zer nolako eragina 

daukan ikus genezake. Ondoko irudian Lesakako euskaraz sintagmak gehitzean gerta-

tzen diren aldaketak ikus daitezke: 

3. Irudia 

Beste alde batetik, aurreko esaldi guztietan aditza amaieran paratu dugu; Her-

náez eta la.-en (1995) lanean erakusten zen moduan, aditzaren aurreko eta osateko sin

tagma kopuruek kurbaren gailurrari eragiten diote; beraz, corpusa osatzeko aurreko 

oinarrizko esaldiak baliaturik egin daitezkeen konbinazio guztiak aztertu beharko lira

teke, bai deklaratzaileetan, bai galderazkoetan. 

Ezezko esaldietan sintagma bat aditz laguntzaile eta partizipioaren artean koka 

daitekeelakoa ere kontutan hartu beharko litzateke; hau da: 

(5) ez dio gizonak jan. 

baina era berean: 

(6) gizonak ez dio jan 
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Galderako esaldietan, BAI /EZ galderak eta N/Z galderak bereiztu ezeze, uste 

dugu ezen, oso garrantzitsua dela partikula zenbaitekin egiten diren galderen kurben 

azterketa egitea; esate baterako: al, -a, ala, ezta, ote, e.a. 

2.2. Grabaketak 

Behin aztertuko den corpusa diseinatu eta euskalkia aukeratuz gero, corpusa 

osatzen duten esaldiak grabatzeari ekiten zaio. Lekukoak ahozkatu behar duen esaldi 

zerrenda izateak eragiten duen giroagatik ere, ahal denik eta naturaltasunik handiena 

lortu behar da. Lortzen diren enuntziatuen naturaltasunari eta grabazioen kalitateari 

eragiten dieten arazo desberdinak daude . Corpusaren grabazioari ekin baino lehen 

ondoko elementuok kontutan hartu behar dira: 

Lekukoaren ezaugarriak: adina, sexua, egoera soziala, hezkuntza maila, euskal-

duntze maila, e.a. Lekukorik zaharrenek eskuarki hizkuntza maila hobea izaten dute, 

hala ere, azterketa oztopatzen duten kalitate eskaseko ahotsak izan ditzakete. Beste 

alde batetik, hezkuntza maila hobeak grabazioaldia errazten badu ere, hiztunak bere 

enuntziatuetan elementu kutsagarri gehiago izan dezake. Sexuari dagokionez, oinarriz-

ko maiztasuna edo pitch-aren analisi metodoek maiztasun baxuekin (gizonezkoenak) 

argitasun handiagoa ematen dute maiztasun altuekin baino (emakumezkoenak) . Aitzi-

tik, emakumezkoek euron balioetan tarte handiagoa izaten dute datuen analisia eta 

erkaketa erraztuz. Beste hizkuntza batzuetan egin diren ikerketa batzuek sexuen arteko 

ahots ezaugarrien desberdintasunetan, desberdintasun anatomiko eta fisiologikoez os-

tean, faktore kulturalak eta estereotipoak (culturally determined sex role stereotypes) 

ere badirela erakutsi dute. 

Grabazioa egiten den giroa: grabazioak laborategietan egin daitezke, baldintza 

akustikoak kontrolatuta (mikrofonotiko distantzia egokia, zaratarik eza, e.a) lortzen 

diren seinaleen kalitatea oso handia izan daiteke. Kasu horretan, ostera, hiztun entrena-

tua euki beharko da, osterantzean, enuntziatuetan naturaltasuna galduko da. 

Enuntziatuak aurkezteko era: hiztunei enuntziatuak lortzeko metodo desberdi

nak daude. Errazena irakurketa da, baina era berean naturaltasun faltan arazorik han-

dienak dituena ere bada. Erantzuna behartzen duen galdera bat egin ere daiteke, baina 

sarritan aukera bat baino gehiago egon daitekeenez gero, erantzuna errepika eragin be

har izaten da, harik eta nahi dena jaulki arte, beronek saioa luzatu eta nekarazten du 

hiztuna. Gure inguruan erabiltzen den beste metodo bat esaldiak erdaraz ematearena 

da hiztunak itzultzeko. Kasu guztietan "zerrenda amaierako efektua" ekidin behar da; 

berau, item zerrenda baten amaieran, hiztunak bere lana amaitzen ari dela dakienean 

ger ta tzen da; horretarako zerrendaren amaieran geroagoko azterketan erabi l iko ez 

diren zenbait elementu sar daiteke. 

Grabazioan erabiltzen den materiala: mikrofonoa eta grabazio sistima. Graba-

zio sistemari dagokionez, seinaleen digitalizazio zuzena ezinezkoa bada, D A T edo 

MiniDisk bezalako grabazio sistima digital bat erabiltzea gomendagarria da. 

2.3. Datuen digitalizazioa. 

Ordenagailuen bidez datuak aztertzeko seinaleak degitalizatu egin behar dira. 

Nahiz eta eurok formato digitalizatuan lortuak izan, ordenagailuan sartzeko errepro-
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duzio analogikoa egin behar da, zeren, gehienetan, kostu gitxiko sistimek ez baitauz-

kate formato digital berri hauentzat egokiak diren sarrera digitalak. 

4. irudian, ordenagailu pertsonal baten bidez, digitalizazio prozesuan behar den 

elementu multzoa erakusten da. Audio errepikagailuak jaui lkiko seinale analogikoa 

datuen digitalizazioa egiten duen A/D (Analogiko/Digilala) bihurgailuaren sarreran 

sartzen da. Gehienetan, bihurgailu hau hedapen tarjeta baten sartuta dago PC-ren Bu-

sari konektatuta. Gaur egun, merkatuan prozesu hau egiten duten oso tarjeta merkeak 

daude. 

Digitalizazio prozesua definitzen duten parametroak (eta tarjetaren aukeraketan 

kontutan hartu behar direnak) honako hauek dira: 

Laginak hartzeko maiztasuna edo abiadura (kHz), edo segunduko hartutako 

lagin kopurua, tarjeta komertzialetan aukeragarria izan daitekeena. Parametro honek 

aztertu ahal izango diren maiztasun tartea beronen bal ioaren erdian mugatzen du: 

adibidez, 20 kHz-ko (20.000 lagin segunduko) lagin-maiztasuna hartzen bada, 0 eta 10 

kHz maiztasun tartea aztertzea ahalbidetuko digu. Lagin-maiztasunaren aukeraketa 

egingo den azterketaren araberakoa izango da. Oinarrizko maiztasuna kalkulatzeko 

nahikoa da eskuarki erabiltzen den 8 kHz-ko lagin-maiztasuna. 

Lagin bakoitzeko hartutako "bi ts" kopurua. Badaude oso merkeak diren tar-

j e t ak , v ideo- jokoe tan erabi l tzen d i renak , b ihurke ta 8 b i t s -eko a rg i tasunez egi ten 

dutenak, beroni gutxiegi irizten zaio. Kalitate onargarriko seinaleak lortzeko 12 bits 

gutxienetakotzat jotzen da. Merkatuan aipatutako tarjetak baino hobeak direnek bihur

keta 16 bits-etan ematen dute. 

Faktore bioz ostean, lagin-maiztasuna eta argitasuna, erabiliko den tarjeta auke-

ratzerakoan badira kontutan hartu behar diren beste faktore batzuk ere; hala nola, bi

hurketa prozesuan sarrarazten duten zarata. Tarjeta batzuek lagin-maiztasuna baxua 

bada (16 kHz-tik beherakoa) bihurketa prozesuan maiztasun altuko zarata sarrarazten 

dute. Faktore hauen garrantzia geroago egingo den azterketa motaren araberakoa da. 

Digitalizazio lana errazteko sofware edo programa multzo egokia izatea kome-

nigarria da. 

1a eta 1b irudien gainaldeak digitalizazio prozesuaren osteko seinalea erakus

ten du. Errepresentazio hau mikrofonoaren bidez hartutako seinale (presio) akustikoari 

dagokio, egokiro digitalizatuta eta normalizatuta (ahal den balio handienari +1 balioa-

rekin bat eginarazten zaio, eta txikienari -1 balioarekin), beroni oszi lograma esaten 

zaio. 

2.4. Oinarrizko maiztasunen kurben lorpena 

Intonazioaren izari akustikorik garrantzitsuena zalantza barik oinarrizko maiz

tasuna edo pitch-a da. Oinarrizko maiztasuna (F0) doinu ahostunen jaulkipenean se-

gundoko glotiaren itxiera eta zabalera kopurua da, hots, aho-korden dardar maiztasuna. 

Haren kontrakoa oinarr izko per iodoa da (T0), zein a ipatutako itxiera eta zabalera 

zikloaren iraupena baita. Aireak glotialik irteten du inpultso periodiko gisara, jarraian 

aho barrunbea zeharkatzeko; aho barrunbea erresonante gisakoa da, bertan maiztasun 

batzuk indartu egiten dira (formakinak) eta beste batzuk apaldu egiten dira. 5. irudian 

"a" bokalaren jaulkipenean lortutako seinale zati bat erakusten da, non argiro bokal 

honen izaera periodikoa ikus baitaiteke. 
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Balio hau kalkulatzeko metodo desberdinak daude, bakoitzak bere abantailak 

eta desabantai lak dituelarik. Metodo guztiek seinaleen analisia seinale-zatien bidez 

egitea amankomun daukate, zati horietan aztertzeko parametroa egonkortzat hartzen 

da (seinale-zati egonkorrak). Berau logikoa da kontutan hartzen bada pitch-aren balioa 

aldakorra dela enuntziatuen jaulkipenean zehar, eta ondorioz oinarrizko periodo honen 

garapena kalkulatu nahi dugu. Seinale-zati honen izena leihoa da. Parametroaren ba

lioa aztertutako leiho bakoitzeko lortzen da. Irteerako balioetan jauzi handiak ekidite-

ko, jarraian dauden leihoak erabiltzen dira zein batu egiten diren portzentaia zehatz 

baten arabera. Leihoaren luzeera aukeratu behar da hartutako seinale zatian gutxienez 

pitch per iodo bi sar dai tezen, a lgor i tmoak era honetara seinalearen per iodizi ta tea 

"behatu" ahal izateko. 

Oinarrizko maiztasuna hertzetan (Hz) adierazten da eskuarki, 1a eta 1b irudie-

tako ordena tuen ardatzaren bal ioa. Nahiz oinarr izko per iodoaren bal ioa ere aurki 

da i tekeen , berau oinarr izko maiz tasunaren bal ioaren kont rakoa da (T0=1/F0) , eta 

segundutan (milisegundutan sarritan) adierazita. 

Aurkezten dugun analisian erabilitako programak pitch-aren kalkulurako meto

do b i aha lb ide tzen ditu, au tokor re laz ioen m e t o d o a eta ceps t rum koef iz ien tearen 

bidezko kalkulua. 

2.5. Datuen lorpena 

Oinarr izko maiztasunaren garapenaren errepresentazioa lortuz gero, balioak 

lortu behar dira seinalearen interesguneetan. Gehienetan, pitch-a bokaleetan neurtzen 

da, izan ere, eurok ezaugarri periodiko argienak dauzkate eta silaben guneak dira. 

Gainera, bokalaren barnean neurketa zein puntutan egingo den aukeratu behar da, F0-a 

ez baita beraren barnean egonkor gordetzen eta puntu batetik bestera desberdintasun 

nabarmenak gerta baitaitezke. Irizpide bat bokalaren erdiguneko puntua erreferentzia-

tzat hartzea izaten da. Beste bat, gure lanean erabilia, zeinek neurtzeko era sistimatiko 

eta objetiboa ematen baitu, bokalaren potentziaren gorengo maila aukeratzea da. 

Seinalearen potentzia mezuaren jaulkipenaren ozentasuna edo intentsitateari 

dagokio. Parametro hau oinarrizko maiztasunaren antzera kalkulatzen da, hots, leihoen 

bidez. Laugarren irudian aurreko enuntziatuaren energia ikus daiteke irudiaren behe 

aldean. 

Neu rke t a eg i t eko o inar r izko ma iz t a suna eta po ten tz ia ren ga rapena ba te ra 

behatzen dira. (5. irudia). 

2.6. Datuen analisia 

Datuen azterketa fonetikorako, hau da, esaldien erkaketaren bidez eredu orokor 

bat lortu ahal izateko esaldi guztien hasiera, amaiera eta gailurraren silaben oinarrizko 

maiztasunen bataz-bestekoak kalkulatu beharko lirateke. Hiru silaba hauen bataz-bes-

tekoek oinarrizko maiztasunaren tartea eta maila pertinenteak zenbat eta zeintzuk diren 

adieraziko digute; zeren bariatate batzuetan maila bi, altua eta baxua, egon badaitezke 

ere, beste zenbaitetan maila ertaina eta gehiago ere pentinenteak izan baitaitezke. 

Esaldi osoaren gai lurraren kokaguneak, barietate berean, motak bere iz teko 

bal io l i ezaguke ; esa te ba te rako , esaldi deklara tza i le eta B A I / E Z ga lderen ar tean 
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bereizteko, badirudi berau dela irizpide nagusia. Gailurraren kokagune hau hizkun

tzaren barietateen arteko desberdintasunik nabarmenetarikoa ere bada; Gatikan, adibi-

dez, esaldi deklaratzaileen gailurra fokalizatutako osagaiaren azken silaban kokatzen 

da, Lesakan, ostera, esaldiaren lehen sintagmaren azken silaban, berori galdegaigunean 

egonda edo egon ezta. 

Kurba osoaren konfigurazioa aztertu ahal izateko, hasierako silabatik gailurra 

kokatuta dagoen silabarainoko igokeraren azterketa egin beharko litzateke, baldin eta 

gailurra lehen silaban kokatzen ez bada; doinu-azentudun barietateetan igokera osoa

ren portzentaiarik handiena lehen eta bigarren silaben artean gertatzen da. Era berean 

gailurretik amaierako silabarainoko oinarrizko maiztasunaren jaitsiera aztertu beharko 

litzateke; hemen ere, doinu-azentudun barietateetan jaitsieraren portzentaiarik handie

na gailur eta hurrengo silaben artekoa da. 

Doinu-azentudun barietateetan, berba ez-markatuez osaturiko esaldi deklara-

tzaileetan gailurra fokalizaturiko osagaiaren azken silaban kokatzen dela esan berri 

dugu ; jak in beha rko l i tzateke berba marka tuak egonez gero gauza bera ger ta tzen 

denentz. Gure Gatikako datuen arabera, badakigu jakin, berba markaturen bat egonez 

gero , gai lurrak berorren azentu lexikalarekin bat egiten duena, baldin fokalizatuta 

badago, osterantzean, berba markatua biltzen duen osagaiaren azken silaban kokatzen 

da, berau aditz aurreko beste kokaguneren baten badago. Ondoko adibideetan desber-

dintasuna ikus daiteke, azentuaren bidez gailurraren kokaera adierazi nahi dugularik: 

(7) emen jénte on da 

(8) jenté emen on da. 

Euskalk i ba tzuetan , s in tagmen kokaguneen araberako jokae ra desberd inak 

kontutan hartuta, badirudi esaldietan zati desberdin bi egin daitezkeela; bata hasieratik 

fokoraino dagoen tartea, eta bestea, foko ostetik amaierarartekoa. 

Tonu maila desberdinen banaketa aztertu ahal izateko, eta ereduak lortzekotan, 

azterketa fonetiko hutsetik azterketa fonologikora pasatu behar da. Azterketa fonologi-

ko honek tonu batzuen txertaketarako informazio sintaktikoa ere baliatu beharko du; 

esate baterako, esaldi mota batzuek gailurraren tonu altuaren kokapena baldintzatu 

egiten dute, era berean fokoaren kokapenaren identifikazioa ez inbestekoa da beste 

tonu batzuren txartaketa ulertu ahal izateko. Beraz, esaldi osoaren gailurrarekin batera 

azentu fokal esan geniezaiokeenak (Hualde Elordieta eta Elordieta: 1993, Elordie-

ta: 1995), zenbait tonuren banaketa baldintzatzen du. 

Esaldiaren barruan, dauden azentu lexikalen kokaguneagatik edo barietatearen 

barne ezaugarriak direla eta, berau baino txikiagoak diren osagai prosodikoak egon 

dai tezke. Osagai prosodiko hauek, demagun doinu-azentudun barietateetan, azentu 

lexikalak biltzen dituzten sintagmak, sintagma guztiak banan banan, galdegaiguneak 

eta aditzak osatzen duten taldea, e.a. izan daitezke. Osagai prosodiko hauen mugak eta 

tasunak azentu eta intonazioaren arteko erlazioak eta konfigurazio melodiko desberdi-

nek iradokiko dizkigute. 

Aurreko sekzioan aipatu ditugun A*+B erako tonuak osagai prosodiko hauen 

mugen barnean kokatzen dira barietatearen azentu sistimak eraginda. 

Aurre ikus daitezkeen eta erregelen bidez txerta daitezkeen beste tonu batzuk 

muga tonuak dira; eurok, A%, E% eta B% ikurren bidez irudikatuta, esaldiaren eta 

osagai prosodikoen muturretan txertatzen direnak dira. Barietateen tonu-maila desber-
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dinak kontutan hartuta, Gatikako ondoko esaldian, esate baterako, muga-tonuak on-

doko era honetara irudikatuko genituzke: 

(9) semek sagarra yan dotzo 

E % A B % 

A-ren bidez gailurraren tonu altua adierazten dugu, E%ren bidez hasierako 

silabaren muga-tonu ertaina eta B%ren bidez amaierako silabaren muga-tonu baxua. 

Behin gailur, azentu lexikal, azentu fokal eta osagai prosodikoen muga-tonuak 

txertatuz gero, tonu batzuk hedatu egiten dira hutsik daudekeen silabetarantz. Alor ho

netan hedapenaren norabidea aztertu eta finkatu egin beharko litzateke. 

Gauzatze fonetikorako tonu batzuek beste maila bat har dezakete ingurukoek 

baldintzatuta, mailaren asimilazioaz mintza daiteke hemen. Badakigu, adibidez, hiru 

mailako barietate baten, tonu altu bat ertain bilaka daitekeela tonu baxuen artean egon-

da, egongune zehatz batzuetan; era honetako erregelak ondoko era honetara irudika 

ditzakegu: 

A — > E / B B 

2.7. Azken silabaren iraupena 

Uriartek (1995) Fruizen egindako azterketaren bide beretik, esaldiaren azken 

silabaren iraupena ere nahikoa garrantzitsua da esaldi moten bereizketan. Esaldi dekla-

ratzaile eta galderazkoen azken silaben arabera, galderazkoena hainbat luzeagoa izaten 

da deklaratzaileena baino. Gatika, Bermeo, Munitibar eta Zeanuriko esaldi batzuen az

ken silaben iraupenak aztertuta, ondoko emai tzak ditugu, neurriak mil isegundutan 

ematen ditugu eta esaldiaren sintagma kopuruak kontutan hartuko ditugu, hots, sintag

ma bat eta aditza (S1A), s intagma bi eta aditza (S2A) eta hiru s intagma eta aditza 

(S3A): 

GATIKA Deklaratzailea Galdera 

S1A 100 145 

S2A 93 142 

S3A 85 138 

Orotara 91 141 
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BERMEO Deklaratzailea Galdera 

S1A 101 151 

S2A 97 154 

S3A 82 151 

Orotara 92 153 

MUNITIBAR Deklaratzailea Galdera 

S1A 92 120 

S2A 82 121 

S3A 73 122 

Orotara 73 122 

ZEANURI Deklaratzailea Galdera 

S1A 109 150 

S2A 115 157 

S3A 88 152 

Orotara 112 166 

Ikusten denez, portzentaietan egon daitezkeen alde txikiak gora behera, kasu 

guztietan galderazko esaldien azken silaba hainbat luzeagoa da. Zeanurin izan ezik, 

gainerako herrietan, esaldian agertzen diren sintagma kopurua eta azken silabaren lu-

zeeraren artean koerlazio nabarmenak aurkitu ditugu. Hala ere, koerlazioak ez dira 

berdinak izaten, ez herri guztietan, ez eta esaldi mota guztietan ere. Gatikan, bai esaldi 

deklaratzai leetan bai galderazkoetan, agertu zaizkigun koerlazioak negat iboak izan 

dira, hots, zenbat eta esaldian s intagma gehiago egon, orduan eta laburragoak dira 

azken si labak. Bermeon esaldi deklaratzai leetan gauza bera dugu, baina ga lderaz

koetan ez zaigu koerlazio nabarmenik agertu. Azkenik, Munitibarren, deklaratzaileen 

koer laz ioa nega t iboa deno , ga lde razkoena pos i t iboa da. Nolanah i ere den, azken 

silabaren iraupena gauzatze fonetikoan parametro garrantzitsua eta aztertu beharrekoa 

dela uste dugu. 
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3. A P L I K A Z I O A K 

Intonazioaren azterketa fonetiko eta fonologikoaren balio ikertzaile eta zien-

tifikoez gain, lan hauen bidez lortutako emaitza eta ereduak onuragarriak izan daitezke 

ezagutzaren beste alor batzuetarako ere bai. 

Kontutan hartzeko lehenbiziko alorra, azken urteotan garatzen ari den euska-

raren estandarizazioarena bera da. Estandarizazio prozesu hau gramatika eta lexiko 

alorretan asko aurreratu da eta berrikitan euskara idatziaren ahozkeraren alorra batzea-

ri ekin zaio. Testuinguru honetan, hizkuntza maila segmentala edo fonemak ezeze, 

maila suprasegmentala ere kontutan hartu behar da. Maila honetan gramatika maila 

desberdinetan besteko bariazioa dago. Beraz, estandarizazio prozesua eragin zuten zio 

berberek justifikatzen dute ahozko estandar baten ikerkuntza. 

Edozelan ere, eta euskara baturako intonazio eredu bakarra (edo batzuk) onartu 

edo gaitzetsi arren, ezin zalantzan jar daiteke euskararen irakaskuntzan intonazioaren 

zenbait aspektu kontutan hartzeko beharrizana; hala nola, galdegaiarena, hemen gain-

diroki ikusi izan ditugun esaldi entonatibo eredu nagusien egiturak, e.a. 

Aurki tu diren egitura desberdinen ekoizpena finkatzen duten mekan i smoen 

ezagutza, portaera intonatiboei buruzko arauak emateko baino, lehenagoko urrastzat jo 

behar dugu. Ahots sintesiaren alorrean ezinbestekoa da datuak eta ereduak edukitzea. 

Aurrerapen teknologiko arinak merkatuan testu-ahots bihurgailuen agerpena ekarri du, 

hots, testu bat ozenki irakurtzeko gai diren sistimak. Ahotsa jaulkipen eredu eta oso 

erregela mul tzo landuak oinarritzat hartuta garatzen da; zeinetan, jak ina , intonazio 

ereduak baitaude, sistimak ezagutu eta ekoitz ditzakeen egitura gramatikal desberdinei 

atxekita. Intonazioak, eta alderdi prosodiko guztiek orohar, ekoitzitako ahots sinteti-

koaren ulerkuntza erraztu ezeze, lortutako naturaltasun maila goratu ere egiten du; 

beronekin batera erabiltzaileen onarpen maila handiagotuz. 

Gure gizartearen sektore batzuek azken puntu hau bigarren mailakotzat j oko 

dute, izan ere, euren iritziz hitz egiten duen makina bat jostailua, serio ez den zerbait 

edo desatsegina izan daiteke (ez dira gutxi ordenagailuei gorroto dietenak). Aitzitik, 

ahots ezagutza eta sintesia biltzen duten telefono erantzungailu automatikoen sistemen 

sorrera eta eguneroko bizimoduan "hizkera teknologien" sartzea ekidinezinekoa da 

dagoeneko. Ingelesa, Frantzesa, Suediera edo Gaztelaniaren moduko beste hizkuntza 

batzuetan, ikerketa prosodikoak fonologiaren gainerakoen maila berean daude eta 

sintetizagailuek oso kalitate eta naturaltasun maila handiak lortu dituzte. Gure helbu-

rua g izak i -makinaren ar teko komunikaz ioa ahalbidetzea izan behar da gizakiaren 

lengoaian, gure kasuan euskaraz. 

Azkenik, sintetizagailuen erabilpena intonazioaren ikerkuntzarako onuragarria 

izan daiteke, oso erreminta erabilgarria izaten baita proposatutako erregela eta ereduak 

balioztatzeko, egiazko proba eta aukeraketa prozesu baten bidez. 
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