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LABURPENA 

 “Dialektoak eta fonetika adierazpide moduan: Itoizen kantagintza” izena duen 

Gradu Amaierako Lan (GRAL) honek 70. hamarkada amaieran sorturiko Itoiz euskal 

musika taldearen kantaerako bi fenomeno aztertzea du helburu: bata, taldekideen 

dialektoko ezaugarri fonetikoek abestietan duten presentzia maila aztertzea; eta bestea, 

Itoizen kantaeran fonetika adierazpide moduan erabiltzen den ala ez aztertzea. 

 Lanarekin hasteko Itoizen diskografia osotik bi album hautatu dira: Musikaz Blai 

(1983) eta Espaloian (1985). Halaber, hautaturiko bi albumotatik hamaika abesti hautatu 

dira azterketa objektu moduan; beraz, lan honetako analisia egiteko aztergaia Itoizen 

hamaika abesti izan dira. Hautaturiko abestiak entzun ondoren, haien transkripzio 

fonetikoa egin da, eta transkripzio fonetikoak erabili dira aztergai modura.  

 Lanaren egiturari dagokionez, bi zati nagusitan dago egituratuta. Lehenengo zati 

nagusia marko teorikoa da. Atal honetan, lanak aztertzea helburu dituen bi fenomenoak 

ulertzeko oinarriak aurkeztu dira: batetik Itoizeko taldekideen euskalkien ezaugarriak 

ekarri dira; hala, abeslaria mutrikuarra izanik, Deba ibarreko eta Debabarrena eskualdeko 

hizkuntz ezaugarriak hartu dira kontuan, eta bestetik, aldaera estilistikoak eta 

adierazkortasun fonetikoak kantagintzan duen presentzia ekarri nahi izan da. Lanaren 

bigarren zati nagusia analisiaren atalari dagokio. Atal honetan hiru fenomeno aztertu dira. 

Lehenik, Deba ibarreko euskalkiko hautaturiko zazpi ezaugarrik aztertutako abestietan 

duten presentzia maila aztertu da, ezaugarrion agerpen kopurua xeheki ekarriz. 

Bigarrenik, Itoizen kantagintzan diptongoak sortzeko moduak izan dira hizpide; izan ere, 

euskaraz ohikotasunean entzutera ohituta gauden diptongoez gain, beste diptongo mota 

batzuk ere aurkitu dira. Gauzak horrela, aurkitu diren diptongoen sailkapen bat proposatu 

da, proposamen horretarako literatura baliabideak erabili direlarik. Hirugarrenik, [b, d, g] 

herskarien eta [β, ð, ɣ] hurbilkarien azterketa bat egin da; izan ere, hotsok egotea espero 

ez zen testuinguruetan egotea suertatu da abestietan zehar. Hori horrela, hots horien 

agerpen maila xeheki zehaztu eta sailkapen bat egin da. 

 Lanarekin amaieran ondorioak eta erabilitako erreferentzia bibliografikoak daude 

jasota. Halaber, bukatzeko eranskin moduan lana egin ahal izateko erabili eta sortu diren 

euskarriak erantsi dira. 
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0. Sarrera 

Hamaika dira kantagintzaren inguruan egin diren lanak; are, gurera ekarrita, hamaika 

dira euskal kantagintzaren inguruan egin diren lanak, izan XIX. mendearen bigarren 

erditik aurrera plazarik plaza ibili ziren Euskal Lore Jokoetako bertsolarien bertsokerari 

buruzkoak (Lekuona, 1982; 1998) edota izan XX. mendearen erdiaz geroztik Euskal 

Herriak hartu zuen Euskal Kantagintza Berriari (Aristi, 1985; 2020) buruzkoak.  

Aurkeztera natorren lan honek ez du xedetzat kantagintza bateko ala besteko 

ezaugarri semantikoak aztertzea; ez du xedetzat ezein garaitako letrek unean uneko kultur 

egoerari edo egoera politikoari egin dizkioten ekarpenak aztertzea. Finean, lan honen 

helburua ez da kantagintzak garai historiko bakoitzean izan duen sona eta eragin politiko 

maila zein izan den aztertzea. Kontrara, lan honetan kantagintzaren arlo fonetikoari 

jarriko diogu arreta. Hainbat izan dira nazioarteko abeslarien ebakerari eta ahoskerari 

buruz egin diren lanak, baita abeslariek abesterako orduan darabiltzaten hotsak aztertu 

izan dituzten lanak ere (Trudgill, 1983; Simpson, 1999; Coloma, 2012). Norabide 

horretan kokatzen da lan hau, hots, kantariek abesterako orduan izan ditzaketen aldaera, 

erabaki edota ezaugarri fonetikoak zein diren aztertzea du jomugatzat lan honek.  

Horretarako, 70. hamarkada amaieran sortu eta ibilbide oparoa izan zuen musika talde 

baten abestiak aztertuko dira: Itoiz. Zehatzago esanda, Itoizen ibilbideko bi albumetako 

zenbait kanta izango dira aztertuko direnak: Musikaz Blai (1983) eta Espaloian (1985). 

Arestian aipatu bezala, album horietako kanten ahoskera eta hotsen ekoizpen modua 

izango da aztergaia. Izan ere, batetik, abesterako orduan euskalkiek eraginik ba ote duten 

aztertu nahi da; eta, bestetik, Itoizen abestietan ahoskerak eta erabaki fonetikoek kanten 

adierazkortasunean eta testuinguru musikalean duten garrantzia aztertu nahi da.  

Lan honek hainbat atal izango ditu. Lehenik, marko teorikoa garatuko da; bertan, Itoiz 

taldeko abeslariaren – Juan Carlos Perez (Mutriku, 1958) – jaioterriko ezaugarri 

linguistiko eta dialektalak zein diren adieraziko da. Era berean, abeslariek abesterako 

orduan erabiltzen dituzten aldaera linguistikoak zein diren ere zehaztuko da. Jarraian, 

corpusaren aurkezpena eta azterketak hartuko du lekua. Azterketa hiru ataletan banatuko 

da. Hasteko, 4.1. atalean Itoizen kantaeran euskalkiak duen garrantziaz hitz egingo da. 

Bestalde, Itoizen kantaeraren bi fenomeno berezi aztertuko dira: 4.2. atalean diptongoak 

eta 4.3. atalean herskariak eta hurbilkariak. 
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1. Marko teorikoa 

Lan honek bi dituen helburuak bi dira: batetik, Itoiz taldeko abestietan euskalkiak nola 

islatzen diren aztertu nahi da; eta bestetik, euskalkien tasunak albo batera utzita, 

abesterako orduan ekoizten diren hotsek kantaren izaeran edo nolakotasunean zerikusirik 

ba ote duten aztertu nahi da. Gauzak horrela, marko teorikoan gai hauek jorratuko dira: 

batetik, 1.1. arlo dialektala atalean euskararen dialektoen inguruan historian zehar eginiko 

hainbat ikerketa eta sailkapen ekarriko dira, eta atalaren amaieran Debabarrena 

eskualdeko euskararen ezaugarriak zein diren adieraziko da; 1.2. atalean hizketan zein 

kantuan hizlariek edota abeslariek erabiltzen dituzten aldaera estilistikoak izango dira 

hizpide, besteak beste, hizkeratik hizkerara aldatzearen arrazoiak izango dira hizpide, eta 

atala amaitzeko, fonetikak abestiaren adierazkortasunean izan dezakeen izaera osagarria 

izango da mintzagaia. 

1.1. Arlo dialektala 

1.1.1. Euskararen dialektoak: azterketa garaiak 

1.1.1.1. Atzera begira: lehen azterketak 

Euskararen dialektoez gagozkion honetan beharrezkoa deritzot atzera begiratzea eta 

horien inguruan egon diren eztabaidak eta sailkapenak ekartzea. Hasteko, atal honetan 

euskararen dialektoez mintzatuko gara; euskalkiez, alegia. Euskalki hitzaren bitartez 

izendatu zituen Arana Goirik (1865-1903) euskararen dialektoak, eta ondoren, 1919an 

Euskaltzaindiak ontzat jo zuen.  

Ez dira berriak herritik herrira eta inguru geografikotik inguru geografikora 

euskararen nolakotasunak aldatzen direla jasotzen dituzten erreferentziak. Halaber, ez da 

berria hizkuntz aldaketa horiek elkarren arteko antzekotasunen eta desberdintasunen 

arabera sailkatzea. Euskalkien sailkapenean letra gizon hauek aipa ditzakegu: lehenengoa 

Oihenart XVII. mendean; bigarrena Larramendi, XVIII. mendean; Bonaparte 

hirugarrena, XIX. mendean (Zuazo, 2014: 15). 

Oihernartek (1592-1667) bere Notitia utriusque Vasconiae, tum Ibericae, tum 

Aquitaniae (1638) liburuan eman zituen aditzera lehenengoz euskalkiak. Euskalkien 

sailkapenean berrikuntza bat egin zuen; izan ere, euskalkiak ez zituen lurraldeen mugen 

arabera bereizi, antzinako leinuen arabera baizik. Horrela, lau izan ziren bereizi zituen 

euskalkiak: akitaniarrena, baskoiena, barduliarrena eta autrigoiena (Zuazo, 2014: 15-16). 
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Larramendi (1690-1766) izan zen euskalkiak sailkatzen saiatu zen bigarrena, eta hiru 

izan ziren andoaindarrak bereizi zituen euskararen hitz egiteko erak: bizkaitarra, giputza 

eta nafar-lapurtarra (Larramendi, 1729: 12; apud Zuazo, 2014: 17). Oihenart ohartu zen 

moduan, Larramendi ere ohartu zen herrialdeen mugak ez zetozela euskalkien mugekin 

bat, ohartu baitzen, esaterako, Deba ibarrean Bizkaiako ezaugarriak zituen euskara egiten 

zela (Zuazo 2014: 18). 

Euskalkien azterketa egiten hirugarrena Louis-Lucien Bonaparte (1813-1891) izan 

zen. Bonaparte Printzearen helburua bere garaian egiten ziren euskaren mapa bat egitea 

zen. Horrela, zortzi izan ziren bereizi zituen euskalkiak; eta horiek, aldiz, hiru multzo 

handitan sailkatu zituen: “mendebaldekoa”, Bizkaiako euskarek osatzen zutena; 

“erdigunekoa”, giputzak, iparraldeko eta hegoaldeko nafarrak eta lapurtarrak osatzen 

zutena; eta “ekialdekoa”, zuberotarrak eta ekialdeko eta mendebaldeko behe-nafarrak 

osatzen zutena (Zuazo, 2014: 19). 

1.1.1.2.  Euskalkiak egun 

Bonaparte Printzearen euskalkien mapa urte luzez iraun duen mapa bat izan da euskal 

dialektologian, Zuazoren (2014: 31) arabera euskal dialektologian eginiko aurrerapen 

txikien ondorio da egoera hori.  

Era berean, Bonapartek bere euskalkien mapa osatu zuenetik hainbat izan dira 

euskararen inguruan jazo diren gertaerak. Batetik, Euskaltzaindiaren sorrera 1919an, 

euskara zaintzea, zabaltzea, batzea eta hobetzea helburu duen akademia, hain justu. 

Bestetik, hizkera estandar baten sorrera, euskara batuaren sorrera, alegia, 1968an. 

Zalantzarik gabe, bi fenomeno horiek euskararen egoeran eragina izan duten fenomenoak 

dira.  

Horren aurrean, Zuazok (2014: 76) gaur egungo euskalkien inguruan proposatzen 

duena hau da: 5 euskalki, 11 azpieuskalki eta 16 hizkera. Hauek dira, hain justu, 

proposatzen dituen euskalkiak: lehenik, mendebaldekoa, bi azpieuskalki eta zazpi 

hizkerekin; bigarrenik, erdialdekoa, hiru azpieuskalki eta hiru hizkerekin; hirugarrenik, 

nafarra, lau azpieuskalki eta hiru hizkerarekin; laugarrenik nafar-lapurtarra, bi 

azpieuskalki eta hiru hizkerekin eta, bosgarrenik, zuberotarra, azpieuskalki eta hizkerarik 

gabea (Zuazo, 2014: 78). 
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1.1.2. Mutrikuko euskarara gerturatze bat 

1.1.2.1. Mutriku eta Mutrikuko euskara 

Mutriku Gipuzkoako ipar-mendebaldean dagoen udalerria da. Bizkaiarekin muga 

egiten duen herria da; Ondarroarekin, Berriatuarekin eta Markinarekin, hain justu. Deba 

ibarrean dago Mutriku, Debabarrena eskualdean zehazki.  

Mutrikuko euskararen inguruan jakiteko Deba ibarrari erreparatu beharra daukagu. 

Deba ibarreko euskararen atalik mardulena mendebaldeko euskalkiari dagokio. Dena den, 

ibarraren iparraldea erdialdeko euskalkitik gertu dago eta mendebaldeko eta erdialdeko 

euskalkien arteko lotura egiten du; tartean, Mutrikuko euskarak (Zuazo, 2014: 79). Hau 

dio Zuazok (2006: 45-46) Debabarrenako hizkerari buruz: 

Elgoibar, Mendaro eta Mutrikuko hizkerak dira sailkatzen zailenak. Azken batean, ez han eta 

ez hemen sailkaezinak dira. Euskalki batetik eta bestetik elikatu dira, eta euskalki bataren eta 

bestearen ezaugarriak dituzte aldi berean, Bizkaikoak bezala Gipuzkoakoak. Euskalkien, 

azpieuskalkien eta hizkeren arteko mugak lerro zehatz eta bakarraz bereizi dira Bonapartez gero 

etorri zaigun tradizioan, baina “tarteko hizkerak” aipatu izan dira Euskal Herritik kanpoko 

dialektologiagintzan. Elgoibarkoa, Mendarokoa eta Mutrikukoa horietakoak dira bete-betean. 

 Gauzak horrela, Zuazok (2006: 46) Mutrikuko hizkera tarteko hizkeratzat hartzen 

du, hau da, euskalki batetik beste euskalki batera dagoen hizkuntza eremu moduan. 

Horrela, Deba ibarrean hiru hizkuntza eremu bereizten ditu: Debabarrena (mendebaldeko 

1. Irudia: Deba ibarreko hizkerak (Zuazo, 2006: 47) 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Gipuzkoa
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eta erdialdeko euskalkien arteko lotura), erdigunea (mendebaldeko hizkera) eta 

Debagoiena (mendebaldeko hizkera).  

1.1.2.2. Deba ibarreko euskararen fonologia 

Atal honetan deskribatuko diren bilakabideak  ondoren gure corpusa aztertzerako 

orduan baliagarriak izango diren bilakabideak izango dira. 

 Bokalak 

1) Euskal Herriko txoko askotan egiten den moduan, Deba ibar osoan ere /e/ → [i] / 

__ {a, e, o} eta /o/ → [u] / __  {a, e, o} egiteko joera dago: [boliɣrafua] 

‘boligrafoa’; [ez̺nie] ‘esnea’ (Zuazo, 2016: 58).  

2) Ø ➞ [ꭍ] / i__ {a, e, o}. Deba ibarreko bereizgarria den hotsa dugu hemen [ʃ]. 

Horrela: [mendiʃa], [mendiʃe] ‘mendia’ (Zuazo, 2016: 58). 

Kontsonanteak 

3) Lau kontsonante txistukariak neutralizatu eta bitara ekarri dira Deba ibar osoan, 

horrela, igurzkariak apikariak [s̺] dira eta afrikatuak lepokariak [ts̻]. 

Mendebaldean eta Gipuzkoako herri askotan dagoen ezaugarria da hau (Zuazo, 

2006: 63). 

4) Erdialde osoan bezala, hitz hasieran [x] ahoskera nagusitu Deba ibar osoan: [xaβe] 

‘jabe’, [xaj] ‘jai’, [xajts̺i] ‘jaitsi’, [xants̻i] ‘jantzi’, [xarðun] ‘jardun’, [xari] ‘jarri’, 

[xas̺o] ‘jaso’… (Zuazo, 2006: 64).  

5) Asimilazio bustidura indartsua da Deba ibar osoan, horrela, hainbatetan aurki 

dezakegu (Zuazo, 2006: 65): 

a.  /l/ → [ʎ] / i__V. Esaterako,  [iʎun] ‘ilun’. 

b. /n/ → [ɲ] / i__V. Esaterako, [iɲon] ‘inon’. 

c. /t/ → [c] / i__V. Esaterako, [ico] ‘ito’. 

d. /ind/ → [iɲɟ] / __V. Esaterako, [iɲɟar] ‘indar’. 

e. /ild/ → [iʎɟ] / __V. Esaterako, [biʎɟur] ‘beldur’. 

f. /int/ → [iɲc] /__V. Esaterako, [piɲcuɾa] ‘pintura’. 

6) Hego Euskal Herriko beste alderdi batzuetan bezala, /tt/→ [tʃ] / i___V egiteko 

joera dago Deba ibarrean: [itʃo] ‘ito’, [ditʃu] ‘ditu’ (Zuazo, 2006: 65). 
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+ igurzkari 

+ hobikari 

7) ez partikula zenbait hitz eta adizkirekin lotzerakoan ahoskeran aldaketan izan ohi 

dira: 

/b/ → [p] eta /d/ → [t] /      ___V. Esaterako, [espasatos] ‘ez  

bazatoz’; [estakiɣu] ‘ez dakigu’. 

8)  /s/ → [ts̻] / →         ___.  

Esaterako, [gilts̻a] ‘giltza’; [ents̻un] ‘entzun’; [erts̻a] ‘ertza’. Bi hitz batzen 

direnean, ordea, mendebalean [s] nagusitzen da: [il s̻iɾen] vs. [il ts̻iɾen]. Deba ibar 

gehienak bat egiten du mendebaldearekin, dena den, Debabarrenean sarri entzuten 

da [ts̻] (Zuazo, 2006: 68). 

1.1.2.3. Debabarrena eskualdeko bereizgarriak1 

Gipuzkoako eta Euskal Herriko erdiguneko bereizgarriak oso sustraituta egotea da 

eremu Debabarrenako ezaugarria; baita mendebaleko zenbait berrikuntza hara heldu ez 

izana ere. Hauek dira guk kontuan izango ditugunak: 

9)  Izan-en pluraleko adizkietako /e/ erroa: [geɾa] ‘gara’; [seɾa] ‘zara’; [seɾate] 

‘zarete’. Elgoibarren ez da erabatekoa; /a/ errodunak ere badira. 

10)  *edun-en orainaldiko adizkietan /e/ erroa erabiltzen da Deban, Mutrikun, 

Mendaron eta Elgoibarko Altzola auzoan: [det] ‘dut’. 

11)  [dixua] ‘doa’ gisako adizkiak erabiltzen dira Deban eta Mutrikun; [dixe] ‘doa’, 

[dixes] ‘doaz’ bereziak Elgoibarren eta Mendaron. 

1.2. Aldaera estilistikoak hizketan zein kantuan 

1.2.1. Hizkuntzaren izaera bateratzailea 

Soziolinguistikak aspaldidanik adierazi izan du hizkuntza talde bateko elkartasun 

eta kontzientzia sortzeko sinbolo bat dela, talde identifikaziorako erreminta bat dela, 

alegia. Askotan, talde bat baino gehiago dagoenean, hizkuntzak talde horien arteko 

desberdintasunen definitzaile papera joka dezake (Hernández Campoy, 1996: 871). 

 
1 Ezaugarri hauek  Zuazo (2015) web orrialdetik daude aterata 

<http://euskalkiak.eus/hizkeraz_hizkera.php> 

+hobikari 
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Hizkuntzaz eta hizkuntzaren izaera bateratzaileaz ari garelarik, ordea, beharrezkoa 

deritzot hizkuntzarekin batera hizkera ekartzea. Hernández Campoyk (1996: 872) dio 

hizkera hizkuntza baten barneko aldaera mota bat dela, zeinak desberdintasun sozial bat 

inplikatu dezakeen hizkera bat ala beste darabilten hiztunen artean. Horrela adierazten du 

Hernández Campoyk (1996: 871) hizkuntza batek izan dezakeen indar bateratzailea: 

La lengua puede actuar como una característica definidora y los individuos se identifican 

a sí mismos como pertenecientes a un grupo étnico determinado dependiendo de cuál de las 

lenguas habladas de la comunidad sea la suya materna. 

Cutillasek eta Hernández Campoyk (2018) dioenaren arabera, hiztunok egoera jakin 

bakoitzean izan ditzakegun hizkuntza aldaera edo aldaera estilistikoak hainbat arrazoi 

izan ditzakete, hau da, momentu bakoitzean erabiltzen dugun hizkerak edo aldaera 

estilistikoak unean uneko erreakzio sozialari erantzuten dio, eta hori, faktore hauen 

araberakoa dela proposatzen du:  

(1) Hizkuntzari jartzen zaion arreta, hau da, zenbat eta arretan handiagoa jarri orduan 

eta formalagoa izango da hizkera; kontrara, zenbat eta arreta txikiagoa jarri, 

orduan eta informalagoa izango da hizkera (Labov, 1996; Trudgill, 1974). 

(2) Hizkuntza merkatuaren arabera (Bordieu eta Boltanski, 1975; Sankoff eta 

Laberge, 1978) edo entzuleen nolakotasunen araberako erabaki estilistikoak 

hartzea (Bell 1984, 1991, 2001). 

(3) Hizlariak bere irudi jakin bat eraiki nahi duenean bere islapen soziala modu batera 

ala bestera egokitzeko aldaera estilistiko bat edo beste erabiltzea (Coupland 1980, 

1985, 2001). 

Gauzak horrela, hainbat dira jendaurreko hizlarien aldaera estilistikoen inguruan egin 

diren azterketak, haien erabaki linguistikoen arrazoiak batzuk zein besteak direla argituz. 

Azterketa horien artean koka dezakegu Cutillasek eta Hernández Campoyk (2018) 

eginiko ikerketa; izan ere, Murtziako politikariek hitz egitean zituzten ezaugarriak aztertu 

zituzten. Azterketa horretan Murtziako kargu politiko garrantzitsuek jendaurrean hitz 

egitean erabiltzen zituzten elementu dialektalak eta elementu estandarrak aztertu zituzten. 

Hortik, Murtziako presidente ohiak, bere arerio politikoen kontrara, bertakoak ziren 

ezaugarri dialektalak erabiltzen zituela ondorioztatu zuten (Cutillas & Hernández 

Campoy, 2018: 17). Murtziako irakasleek proposatzen dute politikariak aldaera estilistiko 
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hori nahita erabiltzen duela, izan ere, herri hizkerako ezaugarri horiek langile 

mugimenduari oso loturiko ezaugarriak direnez, bere izaera eta identitate sozialista 

eraikitzeko eta kanpora begira bere burua erakusteko estrategia bat dela diote (Cutillas & 

Hernández Campoy, 2018: 20). 

1.2.2. Abeslarien hizkuntz erabakiak 

Arestian aipatu bezala, hizkuntzak eta hizkerak etnia, maila sozial edo bestelako 

ezaugarriak dituen talde baten izaera markatzeko erreminta moduan balio dezake, era 

berean aldaera estilistikoek esanahi jakin batzuk izan ditzaketela ere adierazi dugu. Hori 

horrela, hizketa ekintzak ez ezik, musikak ere balio dezake taldeen izaeraren batasun edo 

kohesio hori lortzen. Roberto Giacomellik (1988; apud Trudgill, 1983), esaterako, dio 

pop-rock hizkuntza hizkuntza-zeinu sistema bat dela, komunitate baten atal zabalago edo 

txikiago baterako adierazgarriak diren mezu ideologiko eta balio jakin batzuk 

transmititzen dituena, ezaugarri identifikatzaile eta definitzaile gisa. 

Bide horretan doa Peter Trudgill-ek (1983) eginiko ikerketa; izan ere, pop eta rock 

generoak abesten dituzten abeslari britainiarren azentuak aztertu eta desberdintasunak 

antzeman zituen abesten ari diren eta hitz egiten ari diren uneen artean. Chambersek eta 

Trudgillek (1999: 5) azentua honela definitzen dute: “‘Accent’ refers to the way in which 

a speaker pronounces, and therefore refers to a variety which is phonetically and/or 

phonologically different from other varieties.” Halaber, ondorioztatu zuen abesterako 

orduan darabilten azentua geografikoki oso azentu mugatua dela. Azentuak aztertu 

ondoren, ondorioztatu zuen abeslari horiek erabilitako azentuak eta ahoskerak ez direla 

inondik inora ere Britainia Handiko ingelesaren aldaerak (Trudgill, 1983: 252), Estatu 

Batuetako eremu jakin bateko ezaugarriak baizik (Trudgill, 1983: 253). Honako hau dio 

Trudgillek (1983: 253): 

Le Page in a number of writings (see Le page 1968, 1975, 1978; Le Page et al., 1974) 

seeks to demostrate a general motive for speakers’ linguitstic behaviour in terms of attempts to 

‘resemble as closely ass possible those of the group or groups with which from time to time we 

(speakers) wish to ‘identify’ (…) In Le Page’s terms, British pop singers are attemping to modify 

their pronunciation in the direction of that of a particular group with which they wish to identify. 

(…) This group can be characterized by the general label ‘Americans’ (…) and the are 

stereotypically associated by the British with American pronunciation. 
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Abeslariek egiten dituzten aldaketa estilistikoetan haiek berezkoak ez dituzten 

hotsak eta ahoskerak darabiltzate; eguneroko hizketan erabiltzen ez dituzten hotsak 

txertatuz hitzen ekoizpenean.  Hizketa ekintzan egin den moduan, kantagintzan aldaera 

estilistiko bat edo bestea erabiltzeko ere zenbait arrazoi zerrendatzen ditu Trudgillek 

(1983: 254-258): 

(1) Norberaren eredu taldea identifikatzeko eta haien ezaugarriak kontzientziaz ala 

inertziaz bereganatzeko gaitasuna. 

(2) Norberaren eredu taldeak erabiltzen dituen portaerak eta arauak zein diren 

identifikatzeko eta haiek aztertzeko eta lantzeko gaitasuna. 

(3) Gure jokatzeko era aldatzeko gaitasuna (orokorrean, gero eta helduago orduan eta 

aldaketa gutxiago). 

1.2.3. Fonetika kantagintzako adierazpide moduan 

Ahozko musikaren interpretazioan ahoskerak paper garrantzitsua dauka; izan ere, 

bera baita musikaren eta letraren arteko kohesioa bermatzeko erreminta (Nicolás, 2018: 

2). Horregatik, kantagintzako adituen formakuntzaz arduratzen diren instituzioetan 

kanturako gaitasun fonetikoen garapena bilatzen dute (Carranza eta beste, 2013). 

Modu egoki batean ekoitzitako testu batek, hau da, arau fonetikoak egoki 

erabilitako testu bat ekoizteak, Carranza eta besteren (2013: 6) esanetan onura hauek ditu: 

Uniformidad de las vocales, precisión en la afinación, empaste del conjunto, una 

articulación mejorada, mejor enunciación y claridad del texto, precisión rítmica, control de los 

niveles dinámicos, uso del manejo del aire. 

Dena den, Nicolásek (2018: 3) dioenaren arabera, kantaren “exekuzio ona” 

garatzeko ahoskeraren azterketa auzi teknikoen zerbitzura soilik jartzeak, abeslariak 

ahoskeraren bitartez garatu ditzakeen adierazpen ahalmenen mugatzea dakar. Izan ere, 

nahiz eta zenbait aditurentzat ahoskera teknikaren baitan sartzen den fenomeno bat den – 

abesteko objektua den piezaren edukian eta zentzuan zerikusirik ez duen fenomenoa -, 

beste zenbaitentzat kantetan dagoen intentzionalitate poetikoan ahoskerak eta fonetikak 

garrantzia berezia dauka (Nicolás, 2018: 5). 
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Adierazkortasunari dagokionez, kantagintzan, kantariaren rolari eta berak egiten 

duen performanceari jarri izan zaio arreta. Hala, esan izan da, adierazteko erabiltzen den 

moduak komunikatzea bilatzen duela, hau da, modu batera espresatuta gauza bat 

adieraziko da eta beste modu batera espresatuta beste gauza bat adieraziko da. 

Komunikatzaileak, gure kasuan abeslariak, une horretan emozioak, ideiak, sentsazioak 

pentsamenduak… komunikatzeko intentzionalitatea dauka (Nicolás, 2018: 7). Beraz, 

historikoki kantagintzaren irakaskuntzan fonetikak izan duen “exekuzio ona” 

definizioaren aurrean, hau da Nicolásek (2018: 7) dioena: 

Alarcos Llorach (1950), en el ámbito de la poesía, y Posadas de Julián (2008), en el canto 

lírico, proponen que los fonemas, que son tradicionalmente entendidos como estructuras 

lingüísticas desprovistas de significado, adquieren valor expresivo cuando son puestos en contexto 

(…) Sundberg (1987) afirma que es posible enriquecer la ejecución vocal mediante la 

incorporación de rasgos o detalles del habla emocional, como la duración de sílabas, fonemas y 

pausas, el contorno de afinación, la velocidad, la entonación y la precisión en la articulación (a lo 

que llama microentonación), sin quebrantar por ello la estructura musical dada (macroentonación). 

Gaia gure lurraldeetara ekarrita, bada hitzek dituzten esanahiez gain hotsei ere 

adiera jarri dien kantaririk. Zalantzarik gabe, horietan sona handiena izan duen kantaria 

Mikel Laboa izan da. Laboaren sormen prozesuak hainbat garai izan zituen. Lehena kanta 

tradizionalen interpretazioari dagokio, 60. hamarkadan euskarak eta euskal kultura 

jasaten ari zen egoeraren aurrean, kanta tradizionalak berreskuratzeko hautua egin zuen, 

horiek bere garaiko erritmoetara egokituz. Bigarren garaian, garaiko eta bera baino 

aurreragoko olerkarien letrei musika jartzen hasi zen. Eta azkenik, hirugarren garaia 

Laboaren garai esperimentala izan zen: Lekeitioen garaia. Kanta horiek konposatzeko 

haurtzaroan Lekeitioko Gardata auzoan izandako momentuak, bertako jendearen 

euskalkia eta Gernikako bonbardaketaren soinuak gogoan izan zituen Laboak. 

Abiapuntua hori izanik, lan ildoa jorratzeko hitz solteak erabili zituen, hitzon esanahia 

alboratuz, oihu zein fonemekin jolasten zuen. Euskara eta beste hizkuntza batzuen 

sonoritateekin batetik bestera ibili zen, keinuez lagunduta jendearekiko komunikazio 

prozesuak bide berriak sortuz (Aurtenetxe, 2011: 388-390). Hau esan zuen Laboak 

1980an Lekeitioen inguruan: 

Lekeitioen ezaugarri nagusia, seguru asko, adierazpen-era berrien bilaketa da. Bertan, hitz 

zehatzak, esanahiz husturik, tokia egiten dio soinu, musika, fonetika eta garrasi bidezko 

adierazpenari. 
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2. Lanerako hipotesia  

 Lan honek oinarrian duen hipotesiak bi zati ditu. Batetik, ohikotasunean hitz 

egiterakoan darabiltzagun hotsek eta arau fonologikoek kantagintzan tokia dutela 

pentsatzen da; gehiago zehaztearren, Itoiz taldearen kantaeran erabiltzen diren hotsak eta 

arau fonologikoak taldekideen euskalkietako hotsak eta arau fonologikoak dira; horrela, 

hizketa ekintzako momentuaz gain, abesterako orduan ere ekoizten dituzte beren ohiko 

hizkerako hots jakin batzuk. Gauzak horrela, abesterako orduan kantariak bere berezko 

hizkera zenbateraino moldatzen duen ikusi nahi da; euskalkiko hotsak sartuta ala hizkera 

estandarrari loturiko hotsak erabilita. Bestetik, uste da hots baten edo beste baten erabilera 

musikak beharrezkoa duen testuinguruaren arabera ekoizten dela; hau da, uste da 

testuinguru musikalak hots jakin batzuen ekoizpena eta beste batzuen elipsia 

determinatzen duela; horrela, besteak beste, fonetika abestiaren exekuzioan adierazpide 

bilakatuz.  

3. Laginaren aurkezpena eta lanerako metodologia 

3.1. Lagina 

 Lan honetarako erabiliko den lagina Itoiz musika taldearen bi albumetako 

hamaika kanta2 izango dira, izan ere, 1983. urtean argitaratutako Musikaz blai eta 

1985ean argitaratutako Espaloian albumetako kantak aztertuko dira. 

 Itoiz 70. hamarkada amaieran Mutriku eta Ondarroako gazte batzuk sortu zuten 

euskal musika talde bat izan zen. Taldearen hasieran joera musikala rock progresiboa 

izan zen, eta beren lehenengo bi lanak genero horretan gauzatu zituzten. Denborak aurrera 

egin ahala haien kantaera eta generoa aldatu zuten, eta rock progresiboa egitetik pop 

generoko kantak egitera igaro ziren.  

 Lan honetan aztertuko diren bi albumak beraien bigarren garaiko albumetako 

kantak dira, hau da, rock progresiboa albo batera utzi eta popa egiten hasi zirenekoak. 

Hain justu, aztertuko dugun albumetako bat – Musikaz blai – haien lehenengo pop lana 

izan zen, Itoizen baitako inflexio puntu bat, esan daiteke. Azterketarako hautatu diren 

kantak3 hauek dira4: (1) Ustela (1983), (2) Safari (1983), (3) Larunbaten azala (1983), 

(4) As noites da Radio Lisboa (1983), (5) Marea gora (1983), (6) Egun motela (1985), 

 
2 Kanten link-ak Eranskinak atalean daude. 
3 Kanten letrak eta haien transkripzio fonetikoak Eranskinak atalean daude (1. ERANSKINA). 
4 Kanta bakoitzaren aurrean dagoen zenbakia (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) eta (11), lan 

osoan zehar kantak izendatzeko erabiliko den modua izango da. 
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(7) Berandu da (1985), (8) Espaloian (1985), (9) Taxi horiak (1985), (10) Abar irratia 

(1985) eta (11) Clash eta Pistols (1985).  

 Itoiz musika taldea hautatzearen arrazoiak, batetik, taldeko abeslaria – Juan Carlos 

Perez – mutrikuarra izanik eta bere euskara bertako izanik, Mutriku bezalako herri bateko 

hizkeraren ezaugarriak kantetan islatzen ote diren jakitea da, eta bestetik, Itoizen obraren 

eta estiloaren inguruko jakintza areagotzeko interes pertsonala da. 

3.2. Lanerako metodologia 

 Analisi honetarako erabiliko den metodologiak izaera deskriptiboa dauka, hau da, 

aztertuko diren Itoizen abestietan dauden ezaugarrien azalpen bat egingo da. Lan hau 

egiteko, hasteko, Itoizen bi albumetako hamaika kanta aukeratu dira; ondoren, IPA 

erabiliz abestien transkripzio fonetikoa egin da. Esan bedi transkripzio fonetikoak 

egiteko, espektrogramen eta itzulpen tresnen faltan, intuizio bidezko transkripzio 

fonetikoa dela egin dena. Behin abestiak transkribatu ondoren, transkripzio fonetiko 

horiek erabili dira analisi objektu modura; beraz, 1. ERANSKINA atalean dauden 

transkripzioetatik atereak dira analisian zehar aurkituko diren hitzak eta hotsak. 

4. Analisia 

4.1. Euskalkia Itoizen kantaeran 

 Hizkuntza batek eta hizkuntza horren dialektoek haien artean dituzten 

desberdintasunak, besteak beste, desberdintasun lexiko, morfosintaktiko, fonologiko eta 

fonetikoak dira. Atal honetan Itoizen abestietan aurki ditzakegun Debabarrena 

eskualdeko ezaugarri fonetiko eta fonologikoak aztertuko ditugu. 

  

 Atal honetan Itoizen kantaerako euskalkien erabilera izango da hizpide. 

Horretarako, goian zerrendatutako hamaika ezaugarrietatik zazpi erabiliko ditugu, izan 

ere, aukeratu diren zazpi ezaugarriok dira testuetan emankorrenak diren ezaugarriak. 

Gauzak horrela, hauek dira mintzagai izango ditugun zazpi ezaugarriak: 

1. /e/ → [i] / __ {a, e, o}; /o/ → [u] / __  {a, e, o}. 

2. Txistukarien neutralizazioa: [s̺] eta [ts̻]. 

3. [x] hotsa hitz hasieran. 

4. Zazpi sabaikaritze mota. 
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5. /b/ → [p] eta /d/ → [t] / (+igurkzari, +hobikari)___V; /s/ → [ts̻] / →       

(+hobikari)___. 

6. Izan aditzaren pluraleko -e- erroa. 

7. Joan adizki trinkoaren erroa [x]. 

 Azpian orain arte zerrendatutako ezaugarrien agerpen maila xehetasunez 

adieraziko da 1. taularen bidez: euskalkiko arauak corpusean agertzen diren aldi kopurua 

(agerpenak); ondoren, Debabarrena eskualdeko ezaugarria den prozesu fonologikoa 

kantetan betetzen ote den (betetzen da) edo ez den betetzen (ez da betetzen) adieraziko 

da; bestetik, Ezaugarriak banan-banan atalean kanta bakoitzean agertzen diren 

ezaugarrien dialektalen analisia egingo da. 

4.1.1. Agerpenak kopuru zehatzetan   

 

 Araua Araua 

gauzatzea 

aurreikusten 

den 

testuinguru 

kopurua 

(zenbakitan)5 

Araua gauzatzea 

aurreikusten den 

tokian betetzen da 

(zenbakitan) 

Araua gertatzea 

aurreikusten den 

tokian ez da betetzen 

(zenbakitan) 

1.  /e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __  {a, e, o} 

71 22 

Adb: [kalia] (11); 

[mwermua] (3) 

49 

Adb: [malkoak] (9); 

[golpats̻ea] (1) 

2.  Txistukarien 

neutralizazioa: [s̺] eta 

[ts̻] 

Igurzkariak: 

266 

 

Neutralizatuta [s̺]:  

219 

Adb: [awres̺] (1) 

 

Neutralizatu gabe [s̻]: 

47 

Adb: [es̻] (7) 

Afrikatuak: 

 68 

Neutralizatuta [ts̻]: 

 62 

Adb: [awts̻ak] (4) 

Neutralizatu gabe [ts̺]: 

6 

Adb: [ewɾits̺ua] (11) 

 
5 Abestiz abestiko datuak Eranskinak atalean (2.. ERANSKINA). 
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3.  [x] hotsaren 

nagusitasuna jarri, 

joan… gisako hitzetan  

21 

 

[x] hotsa agertzen da: 

8 

Adb: [xetꭍi] (5) 

[ʝ] hotsa agertzen da: 

12 

Adb: [ʝoan] (7) 

4.  Sabaikaritzeak: 

 /l/ → [ʎ] / i__V  

/n/ → [ɲ] / i__V  

/t/  → [c] / i__V 

/ind/ → [iɲɟ] / __V 

/ild/ → [iλɟ] / __V  

/int/ → [iɲc] /__V 

/tt/→ [tʃ] / i___V 

59 59 

Adb: [maʝu] (1); 

[iɲawteɾi] (2); [es̺iɲɟa] 

(3); [belɟur] (3); 

[ditꭍut] (6) 

0 

5.  /b/ → [p] eta /d/ → [t] 

/ (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

 

/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___ 

25 

 

 

0 25 

Adb:  

[βear s̺ajtut] (1); 

[oɾits̺en s̺ajɣu] (5); 

[mus̺ikas̺ blaj] (5);  

[ez̺ða] (7) 

 

6.  Izan aditzaren 

pluraleko adizkien 

erroa -e- 

2 

 

 

2 

Adb: [s̻eɾa] (1); [ɣeɾa] 

(3) 

0 

7.   Joan aditzaren adizki 

trinkoen erroa [x] 

1 

 

 

1 

Adb: [dixus̻] (11) 

0 

1. Taula: Euskalkiak Itoizen 

4.1.2. Ezaugarriez banan-banan 

 Lehenik, Deba ibar osoan presente dagoen bilakabidea izango da aztergai: /e/ → 

[i] / __ {a, e, o} /o/ → [u] / __  {a, e, o}. Zuazok (2006) dio bilakabide hau Euskal Herriko 

beste alderdi askotan bezala Deba ibar osoan ere gauzatzen den bilakaera dela. Gure 

corpusari erreparatuta, (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) eta (11) kantetan 

agertzen da bilakabide hau, hau da, kanta guztietan presentzia duen bilakabide bat da. 

Adibidez: [js̺andakua] ‘izandakoa’ (1); [apurts̻ia] ‘apurtzea’ (1); [batian] ‘batean’ (2); 

[kepian] ‘ke pean’ (3); [mwermua] ‘muermoa’ (3); [its̻alian] ‘itzalean’ (4); [maɾia] 
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‘marea’ (5); [moðernuk] ‘modernoak’ (6); [as̺mua] ‘asmoa’ (7); [is̺arpian] ‘izarpean’ (8); 

[paranojkwen] ‘paranoikoen’ (9); [iɾagarlik] ‘iragarleak’ (10); [kalia] ‘kalea’ (11)… 

Kontrara, bilakabide hau betetzen ez den adibideak ere aise aurki daitezke testuetan zehar, 

ikus bitez: [awrean] ‘aurrean’ (1); [golpats̻ea̯] ‘kolpatzea’ (1); [ejs̺ean] ‘ehizean’ (2); 

[ajs̺eak] ‘haizeak’ (4); [litroak] ‘litroak’ (5); [iʝeak] ‘ileak’ (5); [gogoak] ‘gogoak’ (6); 

[majteaɾen] ‘maitearen’ (7); [kalean] ‘kalean’ (8); [malkoak] ‘malkoak’ (9); [s̺eks̺oas̺] 

‘sexoaz’ (10)… Taulan jasota dagoenari jarraituz, 22 aldiz gauzatu da bilakabide hau; 

aldiz, bilakabidea gerta zitekeen aldietatik 49tan ez da gertatu. 

 Bigarrenik, txistukarien neutralizazioaren aferari helduko diogu. Oñederrak 

(SEG) dio apikariaren eta lepokariaren arteko nahaste edo neutralizazioa aspalditik dela 

ezaguna mendebaldeko hizkeretan eta baita Gipuzkoako kostaldekoetan ere. Berdintzea 

ia beti apikariaren [s̺] alde egiten da. Beraz, bi izaten dira euskalki horiek bereizten 

dituzten txistukari igurzkariak:  apikaria [s̺] eta  sabai-aurrekoa [ꭍ]. Zuazok (2014: 167) 

dio lau txistukariak bitara ekarri direla, hau da, txistukari igurzkariak apikari izatera [s̺] 

eta afrikatuak lepokari izatera [ts̻]. Gure corpusari erreparatuta, kanta hauetan aurki 

ditzakegu hots hauek: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); (9); (10) eta (11), hau da, kanten 

kopuru handi batean aurki dezakegu fenomeno hau. Hauek dira aurki ditzakegun 

hitzetako batzuk: [gis̺on] ‘gizon’ (1); [s̺aar] ‘zahar’ (2); [pis̺tu] ‘piztu’ (3); [ajs̺eak] 

‘haizeak’ (4); [awts̻ak] ‘hautsak’ (4); [aðiβiðes̺] ‘adibidez’ (5); [laws̺otus̺] ‘lausotuz’ (6); 

[biʝuts̻ik] ‘bilutsik’ (6); [ez̺ða] ‘ez da’ (7); [iɾiβaβes̺] ‘hiri babes’ (9); [βelts̻es̺] ‘beltzez’ 

(10); [dis̺] ‘diz’ (dira adizkiaren aldaera) (11)… Neutralizazioaren kontrara, aztertu den 

corpusean zehar aurki daiteke txistukarien arteko oposaketa. Horien artean, jar bedi arreta 

berezian Espaloian (8) abestian, izan ere, kanta horretako txistukariei erreparatuta, ez 

dugu neutralizaziorik aurkitu, lepokariak eta apikariak modu bereiztu batean ekoizten dira 

kanta honetan. Ikus bitez: [is̻kutats̻en] ‘ezkutatzen’ (8); [ajs̻] ‘haiz’ (8); [s̺imple̯a] 

‘sinplea’ (8); [s̻ear] ‘zehar’ (8); [ez̻ðuɣu] ‘ez dugu’ (8); [is̻arpian] ‘izar pean’ (8); [s̺artua] 

‘sartua’ (8)… Aurkitu diren oposaketa gehienak txistukari igurzkarienak diren arren, 

badaude txistukari afrikatuen oposaketa adierazten duen adibiderik, hala nola: [arats̺] 

‘arrats’ (9); [ots̺] ‘hots’ (9)… 

 Hirugarrenik, [x] hotsa izango dugu aztergai. Arestian aipatu bezala, Debabarrena 

eskualdeko hizkera “tarteko hizkera” dela adierazi zuen Zuazok (2006; 2014; 2017). Izan 

ere, bere ezaugarrietan mendebaldeko euskararen zein erdialdeko euskararen ezaugarriak 

aurki ditzakegu. [x] hotsaren hitz hasierako ahoskera erdialde osoan zabaldurik ahoskera 

da, eta Deba ibar osoan ere horixe egiten da. Corpusari erreparatuta, (5), (9), (10) eta (11) 
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kantetan topa dezakegu hots hau. Esaterako, [xetꭍi] ‘jaitsi’ (5); [xoten] ‘jotzen’ (9) eta 

[xota] ‘jota’ (10). Kontrara, [x] hotsarekin hasi beharrean [ʝ] hotsarekin hasten diren 

hitzak ere aurki daitezke, hala nola: [ʝoaten] ‘joaten’ (1); [ʝaj] ‘jai’ (2); [ʝo̯ateko] ‘joateko’ 

(6); [ʝoana] ‘joana’ (7); [ʝende] ‘jende’ (9); [ʝawɾegjak] ‘jauregiak’ (10)… Ikus 

daitekeenez, jaitsi eta jo aditzak erabiltzeko [x] hotsa gailentzen da; aldiz, aurkitu diren 

besteetan [ʝ] hotsa da erabiltzen dena. 

 Laugarrenik, asimilazio bustidurak izango ditugu aztergai. Zuazok (2016) dioenez 

Deba ibar osoan du indarra asimilazio bustidurak, tartean Debabarrena eskualdean. 

Bilakabide hauek dira ibarrean topa ditzakegunak: /l/ → [ʎ] / i__V; /n/ → [ɲ] / i__V; /t/  

→ [c] / i__V (hauek egun oso bizirik dirauten bilakabideak dira, oso emankorrak 

direnak); era berean, hauek ere aurki daitezke /ind/ → [iɲɟ] / __V /ild/ → [iλɟ] / __V;  /int/ 

→ [iɲc] /__V (azken hauek galtzera egin dute eta gazteen jardunean eta mailegu sartu 

berri gehienetan ez da egiten bustidura). Albokariaren palatalizazio prozesuari 

erreferentzia egiteko [ʎ] hotsa erabili bada ere, corpusean agertzen diren hotsak [ʝ] eta [ɟ] 

dira. Hau diote Oñederrak, Jauregik eta Epeldek (2014: 81) gaiari buruz: 

 

 Gauza ezaguna da gaztelania-euskara elebidunen artean gero eta gehiago direla /λ/ 

fonema ez daukatenak beren fonema inbentarioan. Hiztun zaharragoek fonema horren bidez 

gauzatzen dituzten ahoskerak, albokaritasunik gabe gertatzen dira gazteagoengan: esate baterako, 

ilun zaharragoen [iλun] fonema galdu duten gazteagoengan [iʝun] edo [iɟun] bihurtu da. Teknikoki 

esango genuke desalbokaritze bilakabide baten aurrean gaudela. 

 

 Corpusari erreparatuta, bustidura modu emankor batean agertzen dela ikusi ahal 

da; izan ere, (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) eta (11) kantetan aurki daitezke 

bustidurak, hau da, aztertu diren kanta guztietan dago bustiduraren presentzia. Adibidez, 

[urðiɲa] ‘urdina’ (1); [iɲawteɾi] ‘inauteri’ (2); [es̺iɲɟa] ‘ezin da’ (3); [belɟur] ‘beldur’ (3); 

[uiɲak] ‘uhinak’ (4); [iʝeak] ‘ileak’ (5); [biʝuts̻ik] ‘bilutsik’ (6); [biʝeɾa] ‘bilera’ (7); [biʝur] 

‘beldur’ (8); [dojɲu] ‘doinu’ (9); [iʝeko] ‘ileko’ (10); [s̻eɲek] ‘zeinek’ (11) dira testuetan 

zehar aurkitu diren bustiduretako batzuk. Esan beharra dago palatalizazioa egotea 

aurreikus zitekeen testuinguru guztietan aurkitu dela, beraz, esan daiteke, Itoizen 

kantaeran ere palatalizazioa oso emankorra dela. 

 Bustidurekin jarraituz, Hego Euskal Herriko beste eremu batzuetan bezala, 

aitzineko bokal itxiaren [i] ondorengo herskari horzkari ahoskabea [t] sabaikaritu egiten 

da. Dena den, sabaikaritze horrek aspaldi utzi zion herskari sabaikari ahoskabea [c] 

izateari. Izan ere, Deba ibar osoan zabaldurik dagoen hotsa afrikatu sabaiaurreko 
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ahoskabea [tꭍ] da (Zuazo, 2006), hau da, /t/→ [tʃ] / i___V. Gure azterketa objektua diren 

(3), (6) eta (9) kantetan aurki dezakegu bilakabide hori. Esaterako, [itꭍo] ‘ito’ (3) eta 

[ditꭍut] ‘ditut’ (6) eta (9).  

 Bosgarrenik, ez partikula zenbait hitz eta adizkirekin lotzerakoan ondorio bereziak 

izan ohi direla dio Zuazok (2006). Deba ibarrean ere, Euskal Herriko beste txoko askotan 

bezala, igurzkari txistukaria [s̻] edo [s̺] herskari ezpainkari ahostunarekin [b] eta herskari 

hozkari ahostunarekin [d] elkartzen denean, herskariak ahoskabetu egiten direla dio, hau 

da,  /b/ → [p] eta /d/ → [t] / (+igurkzari, +hobikari)___V . Halaber, bi txistukari igurzkari 

elkarren jarraian daudenean horiek afrikatu bilakatzeko joera Euskal Herri osoan aski 

zabaldurik dagoela diosku, hau da, /s/ → [ts̻] / → (+hobikari)___ (Zuazo, 2006). 

Bilakabide hau bi tokitan gerta daiteke, bata hitz barnean eta bestea bi hitzen elkarketan. 

Zuazoren (2006) esanetan, Deba ibar gehienak mendebaldearekin bat egiten du eta bi hitz 

batzerakoan bilakabide hau ez da gauzatzen. Dena den, Debabarrenan – Debak eta 

Mutrikuk, batez ere – bi hitzen arteko elkarketa sarri entzuten dela dio. Gure corpusari 

dagokionez, txistukari igurzkarien ondorengo hotsek aldaketarik jasaten ote duten 

begiratuta, ez da bilakabide hau gauzatzen delako frogarik testuetan. Are, gure testuetan 

dauden frogek txistukari igurzkariaren ondoren ekoizten den herskariak bere horretan 

mantentzen direla adierazten digute, kanta hauetan ikus daitekeen moduan: (1), (6), (7), 

(8). Esaterako, hitz hauetan ikus daiteke: [ez̺ðut] ‘ez dut’ (1); [ots̻ɣajʝu] ‘hozkailu’ (6); 

[ez̺ða] ‘ez da’ (7); [ez̺ðuɣu] ‘ez dugu’ (8). Gauzak horrela, ondoriozta daiteke, Euskal 

Herri osoan aski zabaldurik dagoen /s/ → [ts̻] / → (+hobikari)___ bilakabidea Itoizen 

kantetan ez dela betetzen. 

 Seigarrenik hizpide izango den fenomenoa Debabarrena eskualdeko ‘tarteko 

hizkera’ delako erakusgarrietako bat da. Debabarrena eskualdeko hizkera, esan moduan, 

‘tarteko hizkera’ moduan sailkatu da euskalkien inguruko azken ikerketetan; hizkera 

batetik besterako aldaketa gauzatzen den hizkera eremu  moduan, alegia. Debabarrena 

eskualdeko hizkerak mendebaldeko hizkeratik eta erdialdeko hizkeratik hartzen ditu 

ezaugarriak. Erdialdeko euskaratik hartzen duen ezaugarrietako bat izan-en pluraleko 

adizkietako -e- erroa da. Gure corpusari erreparatuta (1) eta (3) kantetan aurki dezakegu 

pluraleko -e- erroa: [s̺eɾa] ‘zera’ (1) eta [ɣeɾa] ‘gera’ (3), kasu. Testuetan zehar ez da –e- 

aditz erroa ez den beste errorik aurkitu izan aditzaren pluraleko adizkiak egiteko. 

 Itoizen kantagintzan euskalkiek duten presentziaren azterketarekin amaitzeko, 

zazpigarrenik, Debabarrena eskualdeko bereizgarria den fenomeno bat izango da hizpide. 
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Hain zuzen, joan aditzaren adizki trinkoa (euskara batuaz ‘doa’ gisakoa) barnean [x] 

hotsa erantsita osatzen da. Ezaugarri horren adibide bakar bat aurkitu ahal izan dugu gure 

corpusean: [dixus̻] (11), hain justu. Testuetan zehar ez da joan aditzaren adizki trinkoak 

egiteko bestelako modurik. 

4.2. Metrikaz eta diptongoez 

 Itoizen abestiak entzutean fenomeno askok deitzen dute arreta, izan ere, hain da 

berezia abestietako intonazioa ezen batzuetan letra ulertzea bera ere ia ezinezkoa den. 

Bide horretan, lan hau egin ahal izateko transkripzio fonetikoekin nenbilela, diptongoen 

auzia azpimarragarria iruditu zitzaidan; izan ere, euskarazko testuinguru arrunt batean 

entzuten ez diren hotsak direlako ustea sortu zitzaidan.  

 Xabier Payak (2013) bertsolaritza diskurtso neurtu, errimatu eta kantatuen artea 

dela dio. Koplari ere erreparatzen dio Payak, eta honela ezaugarritzen du: 10 eta 8 

silabako bi lerro-pare zein 8, 8, 10 eta 8 silabako lau lerro izan ditzake eta metrikaren 

bitartez izendatzen den generoa da. Baladei buruz ere maitasun istorioak, heriotza 

bortitzak, hilketak edo antzekoak kontatzen dituzten hitz neurtuzko narrazio laburrak 

direla dio. Ahozko literaturaren genero horiek guztiek amankomunean duten 

elementuetako bat neurria da; hau da, genero horiek guztiek ez dute neurri bera, baina 

neurria dute, silaba kopuru jakin batek osatzen du bertso edo kanta horietako ahapaldi 

bakoitza. 

 Euskal letren garai emankorretako bati erreparatuta ere neurriak garaiko poeten 

artean izan zuen garrantzia ikus dezakegu. Euskal Pizkundeko (1876-1936) Olerkarien 

idazmoldean, Arana-Goirik hizkuntzaren eta literaturaren funtzioak aldatzeko asmotan 

garatutako proposamenek presentzia izan zutela antzeman dezakegu. Izan ere, Arana-

Goiriren eta bere ondorengo olerkarien helburuetako bat kultura propioa eta berezia 

edukitzea zen (Otaegi, 2020). Jose Maria Agirrek (1896-1933) - Xabier Lizardi moduan 

ezaguna - esaterako, olerki hizkuntz berezia sortu zuen estilizazioaren bidez, soberan 

zeuden osagai morfosintaktikoak soildu eta hizkuntza eliptikoa erabili zuen, aditzak, 

lokailuak eta beste ezabatuz (Otaegi, 2020). Lizardik garatutako metrika zorrotza 

gauzatzeko literatura baliabide andana erabiltzen zuen, horietarik bat Arana-Goirik 

proposaturiko “Diptongoen legea” zen (Otaegi, 1994). Lege horretarako proposatu zuena 

sinalefen erabilera izan zen, hau da, hitz baten bukaerako bokala hurrengo hitzaren 

hasierako bokalarekin –edota bokalekin– bat egitean datzan lizentzia metrikoaren 

(Literatura Terminoen Hiztegia, Euskaltzaindia) erabilera bultzatu zuen. Sinalefetan 
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elkartzen diren bokalak ezberdinak badira diptongoa osatzea gerta daiteke; baina 

diptongorik osatzen ez duten bokal elkarketak ere gertatzen dira.  

 Ahapaldiak neurri jakin bat izan dezan erabiltzen den literatur baliabidea sinalefa 

dela esan dugu. Dena den, esan beharra dago, sinalefa ez dela ahapaldiak izan behar duen 

neurria izateko erabiltzen den metodo bakarra; izan ere, fonemen elipsiak ere badu 

horrelakoetan presentzia. Prozesu fonologiko hori testuinguru jakin bateko fonemak 

isiltzean edo galtzean datza, horrela beharrezkoa den neurrira mugatuz.  

 Ahapaldien neurriarekin zerikusia duten baliabideekin jarraitzeko, azkenik, 

sineresia zer den azalduko dugu. Sineresia sinalefaren antzeko prozesua da; izan ere, 

sinalefak hitz baten azken eta hurrengoaren lehen bokalak elkartzen baditu ere, sineresiak 

bi bokal (eskuarki bi silaba egingo lituzketenak), silaba metriko bakar bat egitea 

ahalbidetzen du, diptongoa balitz bezala emanez (Literatura Terminoen Hiztegia, 

Euskaltzaindia). 

4.2.1. Itoiz eta diptongoak10 

 Ez dira berriak Itoizen ahoskerak zerbait desberdina iradokitzen duela dioten 

jende soilaren iritziak; akaso, beste elementu musikalen artean, horrek ere badu 

garrantzirik bere ospean eta sonan. Aitor dezadan, niri, Itoizen ahoskeratik eta kantaeratik 

atentzioa asko deitzen didan prozesu fonologikoetako bat diptongoen auzia da. Jakin 

badakigu euskarazko diptongoen sortze bide bat baino gehiago dagoela, eta bi, bederen, 

badituela. Hau dio Sareko Euskal Gramatikak11 diptongoei buruz: 

1) “Bi bokal elkarren ondoan egokitu eta silaba edo erritmo unitate berean 

ahoskatzen direlako. Hori gertatzen da euskaraz, esaterako, egin hitza ahoskatzean 

bokal arteko /g/ ahultzea galtzeraino iritsi eta elkarren ondoan gelditzen diren 

bokalak silaba bakarrean ahoskatzen direnean [ejn], [ej]. 

2) Kontsonante bat irristari bihurtzen delako. Halakoa da italierazko bianco (cf. gazt. 

blanco) eta hemen sartu beharko genituzke euskaraz despalatalizazioak sortutako 

 
10 [w] eta [j] hotsen bidez sortzen ez diren diptongoak ezaugarritzeko “  ̯̯” txapeltxoa erabili da. Adibidez: 

[e̯]. 

11 Atal hau garatzeko Sareko Euskal Gramatikako “Euskararen bokal sistema” erabili da: <Euskara 

Institutua, EHU, "Hots motak, euskal soinuak", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg ISBN: 

978-84-693-9891-3> 

http://www.ehu.eus/seg
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[teλa] > [tejla] bezalakoak ere, nahiz eta horietan ez den kontsonantea osorik 

aldatzen, baizik eta sabaikaritasuna (irristari bihurtuta) beregaintzen. Bokalerdia 

esaten zaio diptongoan bokal silabagilearen ondoren datorren nolakotasun 

bokalikoari (adibidez, gau [gaw] eta kontsonanterdia diptongoan bokalaren 

aurretik datorrenari (adibidez, eguen [egwen]).  

Euskaraz zabalduenak dauden diptongoak beheranzkoak dira: <ai>, <ei>, <oi>, 

<au>, <eu> eta gutxiago <ou>. Hala ere, goranzko bakan batzuk ere gertatzen dira 

ekialdeko hizkeretan (Mitxelena 1961 [1977], 1985).” 

 Segidan, kantetan agertzen diren diptongoen sortze bideak izango dira hizpide eta 

haien sailkapen bat proposatuko da, horretarako, taula batean diptongo kopuruen datu 

zehatzak jasoko dira lehenik, eta bigarrenik, diptongoen analisia egingo da. Emaitzak 2. 

taulan ikus daitezke. 

 

Diptongo mota Diptongo kopurua12 

Euskarazko bide nagusienetatik sortuak 138 

Sinalefa bitartez sortuak 27 

Elisio fonetiko bitartez sortuak 16 

Sineresia bitartez sortuak 19 

2. taula: diptongoak haien sorbideen arabera 

 Euskarak diptongoak sortzeko aurrez aipaturiko bi prozesu horiek izanda 

nagusiki, ulergarritzat jo dezakegu gure corpusari erreparatuta bi bide horiek jarraituz 

sorturiko diptongoak aurkitzea. Eta horrelaxe da; izan ere (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 

(8), (9), (10) eta (11) abestietan aurki ditzakegu horrelako diptongoak, hau da, abesti 

guztietan daude euskarazko diptongoen sortze prozesuan nagusitzen diren bi bideak. 

Adibide moduan ikus hitz hauek: [baajs̺] ‘bahaiz’ (1); [s̺ojlik] ‘soilik’ (2); [s̺ajt] ‘zait’ (3); 

[tawpaðak] ‘taupadak’ (4); [gawa] ‘gaua’ (5); [awtoβus̺etik] ‘autobusetik’ (6); [najs̺] 

‘naiz’ (7); [ɣawðe] ‘gaude’ (8); [gojs̻ak] ‘goizak’ (9); [awtaɣaj] ‘hautagai’ (10); 

[awɾikularetan] ‘aurikularretan’ (11).  

 Dena den, diptongoen azterketa sakonago bat eginda, euskaraz ohikoak ez diren 

bokal elkarketa batzuk ageri direla ikus daiteke. Izan ere, batetik, euskaran ohikoenak 

 
12 Abestiz abesti ateratako datuak Eranskinak atalean (3. ERANSKINA). 
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diren joera beherakorra duten diptongoak baino gehiago, joera gorakorra duten 

diptongoak ageri dira Itoizen kantuetan; eta, bestetik, diptongoaren osaeran [j] eta [w] 

kontsonanterdiak agertzen ez diren diptongo andana dago letretan. Diptongo horiek 

sailkatu ahal izateko literatura baliabideak erabiltzera jo behar izan da; horien bitartez 

diptongo bilakatze prozesua azaltzeko eta sailkatzeko proposamen bat garatu delarik. 

Gauzak horrela, euskarazko prozesuaz gain, diptongo bilakatzeko hiru prozesu 

proposatzen dira: batetik, sinalefak eragindako diptongatzea; bigarrenik, elisio fonetikoak 

eragindako diptongatzea eta, azkenik, sineresiak eragindako diptongatzea.   

 Sinalefei13 dagokionez, arestian aipatu moduan, sinalefa erabiltzen den kasu 

gehienetan hurrenez hurren dauden bi bokalek silaba bakar bat osatzea ahalbidetzen da, 

hala ere, badago sinalefa erabili eta diptongo bilakatzen ez den kasurik. Lan honetan, 

sinalefa erabili eta diptongo izaten amaitu dutenak hartuko dira kontuan. Gauzak horrela, 

gure corpuseko (1), (5), (6), (7), (8), (9), (10) eta (11) kantetan aurki ditzakegu sinalefak 

eragindako diptongatze prozesuak. Adibide moduan ikus ditzakegu, hala nola: 

[lege̯_onena] ‘lege onena’ (1); [ene̯_as̺ala] ‘ene azala’ (5); [ate̯_aw] ‘ate hau’ (6); 

[as̺teɾo̯_ejteŋ] ‘astero egiten’ (7); [aɣo̯_es̺palojan] ‘hago espaloian’ (8); [deðo̯_ejɲ] ‘dedo 

egin’ (9); [gawerðiko̯_es̺tula] ‘gauerdiko eztula’ (10); [ats̻eas̻ka̯_aɾin] ‘atzeraka arin’ 

(11)… 

 Elisio fonetikoak bi bokal elkarren ondoan egokitu eta silaba edo erritmo unitate 

berean ahoskatzeak eragindako kontsonantearen galeratzat har ditzakegu. Gure 

corpuseko elisioak bi motatakoak dira. Mota batek euskal diptongoen arauei jarraitzen 

diete (7), (8), (9) eta (10) kantetako elisioek, kasu. Esaterako: [aras̺tojk] ‘arrastorik’ (7); 

[bajk] ‘barik’ (8); [aj] ‘ari’ (9) eta [es̺kejta] ‘eskegita’ (10). Beste motak, aldiz, euskal 

diptongoetan nagusienak ez diren adibideak dira eta (1), (7) eta (8) kantetan aurki 

ditzakegu. Kasu honetan hauek har ditzakegu adibide moduan: [e̯o] ‘edo’ (1) eta (7); eta 

[a̯o] ‘hago’ (8). Gaztelaniaren kasuan, hitzen arteko erdiko eta beheko bokalen bilkurak 

direla eta, Navarro Tomásek (1997; apud Hualde et al., 2008) dio altuera desberdina duten 

bokaletan altuena labur daitekeela edo igo irristaria izateraino; hala nola, me alegro hiru 

modutara ahoska daitekeela diosku: m[e̯a]legro; [e̯] irristarira [j] igota m[ja]legro edo 

ezabatu m[a]legro. Bestetik, altuera bereko bi bokaletan lehenengo dagoena laburtzen 

dela dio; adibidez, /oe/ → [we];  /poesía/→ [pwesía]. Gure kasuan antzeko zerbait ikusten 

 
13 Sinalefa bidez bi bokalen elkarketa gertatu dela irudikatzeko “_” ikurra erabili da. Adibidez: [e_o] 
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dugula dirudi: bokal biak erdiko bokalak izanda [e] eta [o], lehenengo dagoena laburtu 

da, [e̯o] sortuz. Esan beharra dago, hala ere, lan honetako ikerketa nahiko ikerketa 

inpresionista dela, hau da, espektrogramen eta prozesu fonetikoak ikusteko euskarrien 

faltan, entzute hutsez ateratako ondorioak dira, beraz, batzuetan zaila da zenbait prozesu 

fonetikoren nolakotasunaz konturatzea, izan bokalen luzerarena, laburtzearena, igotze 

prozesuena… 

 Sineresiei dagokionez, corpusean zehar baliabide honen bitartez sorturiko zenbait 

diptongo egon badaudela esan daiteke, izan ere (1), (6), (8), (10) eta (11) abestietan 

aurkitu dira honelakoak. Ikus, besteak beste: [golpats̻e̯a] ‘kolpatzea’ (1); [βe̯ar] ‘behar’ 

(6); [gawe̯an] ‘gauean’ (8); [kataloɣo̯a] ‘katalogoa’ (10) eta [kamale̯ojents̻at] 

‘kamalehoientzat’ (11). 

 Amaitzeko, arestian aipatu dugu ekialdeko euskaran izan ezik, joera gorakorra 

daukaten diptongoak ez direla agertzen euskaraz. Esan gabe doa, orain arteko ariketan 

adibide moduan jarri ditugunetako asko joera gorakorreko diptongoak direla. Dena den, 

puntu honetan atentzio berezia deitzen duten joera gorakorreko zenbait agerpen ekarri 

nahiko nituzke, hala nola: [es̺jan] ‘ezean’ (4); [djen] ‘diren’ (6); [iratjen] ‘irratien’ (10); 

[ets̺jan] ‘etsian’ (11); [buɾwa]  ‘burua’ (11)… 

4.3. Herskariak eta hurbilkariak: [b, d, g] eta [β, ð, ɣ] 

 Euskara Institutuak Hots motak, euskal soinuak (SEG) argitaratutako lanaren 

arabera euskaraz dauden herskariak hamaika dira: [p, b, t, d, c, ɟ, k, g, ph, th, kh] ([ph, th 

eta kh] ez daude euskararen hizkera guztietan). Lan honetan, herskari ezpainkari ahostuna 

[b], herskari horzkari ahostuna [d] eta herskari belar ahostuna [g] izango ditugu hizpide. 

Izan ere, hots horien ekoizpen testuingurua aldatzen delarik, hots horien nolakotasuna ere 

aldatu egiten da, hau da, testuinguru jakin batzuetan fonema horiek ekoiztu beharrean 

fonema horien alofonoak ekoizten dira: [β, ð, ɣ] hotsak, hain justu (Hualde eta Ortiz de 

Urbina, 2003: 44). Hualdek (2013) gaztelaniari buruz egindako lanean, hots horiek 

hurbilkari moduan ezaugarritzen ditu, izan ere, hasiera batean igurzkari moduan deitu 

baziren ere, haien tasunek igurzkariak ez direlako ebidentziak ematen dituzte eta 

hurbilkari deitzea egokiagoa da (Hualde, 2013: 132).  



26 
 

 Arestian aipatu moduan, hotsen testuinguruak eragiten du hots bat ala bestea 

ekoiztea. Kasu honetan Hualdek (2013: 130) proposatzen du testuingurua itxia denean 

herskariak ekoizten direla [b, d, g]; eta, aldiz, testuingurua irekia denean hurbilkariak 

ekoizten direla [β, ð, ɣ]. Hau da, [b, d, g] hotsak etenaren, hots sudurkarien eta [d]-ren 

kasuan albokariaren ondoren ekoizten dira, gainerako kasuetan haien alofonoak dira 

ekoizten direnak. Ikus 2. irudia. 

 

 

 

Mariano Nicolásek La pronunciación como variable expresiva en el canto en español (2018) 

lanean Hego Amerikako folklorean ezaguna den La Tempranera abestia aztertu zuen hainbat 

aldaera eta bilakabidetan arreta berezia jarriz. Zehazki, Daniel Altamiro, Eduardo Falú, Silvia 

Lallana, Mercedes Sosa eta Silvia Pacheco abeslariek kanta interpretatzeko orduan ekoizten 

zituzten hotsak izan zuen aztergai Nicolásek. Beste hots batzuen artean, herskarien eta 

hurbilkarien auzia izan zuen analisi objektu moduan, eta ondorioztatu zuena zera izan zen: Silvia 

Lallanak, Silvia Pachecok eta Mercedes Sosak hitz batzuen exekuzioari enfasia eransteko 

asmoarekin, testuinguru irekian araua den hurbilkaria ez dute ekoizten, eta horren ordez, herskaria 

ekoizten dute (Nicolás, 2018: 18-19).   

 

4.3.1. Herskariak eta hurbilkariak Itoizen 

Nicolásek (2018) bere ikerketan egindako lanari jarraiki, atal honetan Itoiz taldeak 

ekoizten dituen herskari ezpainkari, horzkari eta belar ahostunen [b, d, g] eta horien 

alofono hurbilkarien [β, ð, ɣ] agerpen maila eta ze testuingurutan agertzen diren aztertzea 

da. Horretarako, ez da ekarriko edozein herskari edo hurbilkari, izan ere, hots horiek 

2. Irudia: Herskariak eta hurbilkariak (Hualde, 2013: 130) 
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egotea espero ez den testuinguruan dauden hotsak izango dira ekarriko direnak. 

Esaterako15, [aβar] beharrean  [abar] agertzea. 

3. taulak Itoizen herskarien eta hurbilkarien azterketaren emaitzak aurkezten ditu. 

Herskari eta hurbilkari txandakatze mota Agerpen kopurua16 

[b]  eta [β]  

 

14 

[d] eta [ð] 22 

[g] eta [ɣ] 40 

3. Taula: herskari eta hurbilkarien agerpena 

 

 3. taulan ez dira hotsen agerpen guztiak jasotzen; izan ere, hots horiek egotea 

espero ez den testuinguruan dauden hotsak izan dira ekarri direnak. Hau da, ‘baba’ hitza 

agertuko balitz, pentsatuko genuke bere transkripzio fonetikoa [baβa] litzatekeela, izan 

ere, bigarren tokian dagoen herskaria bokal artean egonik hurbilkaritu egingo litzateke 

testuinguruak hala eskatuta. Taulan, beraz, [baβa] baino, [baba] gisakoak agertzen diren 

kasuak jaso dira, hau da, hurbilkaria egotea pentsatuko genukeen baina herskaria ekoizten 

den kasuak ekarri dira. 

Gure corpusaren analisiarekin hasteko, herskari ezpainkari ahostunaren [b] eta bere 

alofono hurbilkariaren [β] azterketarekin hasiko gara. [β] hotsa abesti guztietan agertzen 

bada ere (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) eta (11), hots hau agertzea aurre 

suposatuko genukeen zenbait testuingurutan ez da agertzen, testuinguru horietan agertzen 

den hotsa [b] izanik. Hori, corpuseko (1), (4), (5), (6), (7), (9) eta (11) abestietan gertatzen 

da; hitz hauetan, besteak beste: [us̺teldu baajs̺] ‘usteldu bahaiz’ (1); [iratia biots̻] ‘irratia 

bihotz’ (4); [iɣots̻eko biar] ‘igotzeko bihar’ (5); [telebis̺tan] ‘telebistan’ (6); [lengo batin] 

‘lehengo batean’ (7); [awtobiðeɾa] ‘autobidera’ (9) eta [xabets̻en] ‘jabetzen’ (11) hitzetan. 

Azterketarekin jarraitzeko horzkariari erreparatuko diogu, [d] eta [ð] hotsak egotea 

espero den testuinguruetan dauden ala ez aztertzeko asmotan. Gauzak horrela, gure 

corpuseko (1), (6), (7), (10) eta (11) kantetan ikus daitezke bilakabide horren kasuak. Izan 

ere, [naj duðana] ‘nahi dudana’ (1); [dirudi] ‘dirudi’ (6); [bidali] ‘bidali’ (7); [iɾudjen] 

‘irudien’ (10) eta [aj diɾa] ‘ari dira’ (11) gisako hitzak aurki daitezke abestietan. 

 
15 Ezpainkari ahostuna bokal artean dagoenez hurbilkaritze prozesua gertatu dela esperoko genuke. 
16 Abestiz abestietako datuak Eranskinak atalean (4. ERANSKINA). 
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Amaitzeko, Juan Carlos Pérezek herskari belar ahostuna [g] eta bere alofonoa [ɣ] 

ekoizteko nolakotasuna izango dugu aztergai. Gure hamaika kantei erreparatuta, 

horietako (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10) eta (11) abestietan aurki dezakegu bilatzen 

gabiltzan fenomenoa, hau da, abesti guztietan bitan izan ezik. Adibidez, [lege] ‘lege’ (1); 

[laguna] ‘laguna’ (3); [s̺ajgu] ‘zaigu’ (5); [gogoak] ‘gogoak’ (6); [uts̻i gaβean] ‘utzi 

gabean’ (7); [s̺aj gawðe] ‘zain gaude’ (8); [agurents̻ako] ‘agureentzako’ (9); [ðago] ‘dago’ 

(10) eta [tʃalo gorak] ‘txalo gorrak’ (11) hitzak. 

4. Ondorioak 

Lan honetan egin den analisitik hiru ondorio orokor atera daitezke: batetik, Itoizen 

kantaeran euskalkien ezaugarri fonetiko eta fonologikoak aurki daitezke; bestetik, 

euskarazko ohiko diptongoak (<ai>, <ei>, <oi>, <au>, <eu> eta gutxiago <ou>) eta 

euskaraz diptongoak sortzeko bide nagusiak ez diren diptongoak eta diptongatze 

prozesuak aurki daitezke aztertu diren bi albumetan; eta, azkenik, datuek erakutsi digute 

herskari ezpainkari [b], horzkari [d] eta belar [g] ahostunak eta horien alofonoak diren 

hurbilkariak [β, ð, ɣ] egotea espero daitekeen testuingurutik kanpo erabili direla.  

Euskalkiaren erabilerari dagokionez, 1. taulan ikus daitekeenez, 1. eta 3. 

bilakabideetan Araua gauzatzea aurreikusten den tokian betetzen da (zenbakitan) ataleko 

kopurua txikiagoa da  Araua gertatzea aurreikusten den tokian ez da betetzen 

(zenbakitan) atalekoa baino. Beste bilakabideetan, aldiz, euskalkietako ezaugarriak 

gailendu dira. 1. eta 3. bilakabideei erreparatuta, lehenengoan 49 aldiz ez da /e/ → [i] / 

__ {a, e, o}; /o/ → [u] / __  {a, e, o}. bilakabidea gauzatzen, kontrara, 22 alditan gauzatu 

egiten da; hirugarrengoan, aldiz, xumeagoa da betetik besterako aldea, izan ere 12 alditan 

ez da gauzatzen bilakabidea, kontrara, 8 aldiz [x] hotsak nagusitasuna du hitz hasieran. 

Txistukarien neutraltzeari dagokionez, ageri diren neutralizatutako txistukariak 

oposaketan ageri direnak baino nabarmen kopuru handiago dela esan daiteke; izan ere, 

orotara agertzen diren 334 txistukarietatik, 281 neutralizatuta agertzen dira, aldiz, 53 

neutralizatu gabe. Sabaikaritze prozesuari dagokionez, erabatekoa dela esan daiteke, izan 

ere 59 alditan gerta zitekeen sabaikaritzea eta horietatik 59tan gertatu da, hau da, ehuneko 

ehunean. Orokorrean, modu homogeneo batean eta erabatekoan erabiltzen ez diren arren, 

euskalkien zantzuek Itoizengan presentzia dutela esan daiteke; hala ere, esan beharra 

dago, batzuen erabilera besteena baino handiagoa dela, sabaikariena, kasu; izan ere, esan 

bezala, ehuneko ehunean sabaikaritzen dira. Horri dagokionez, Zuazok  (2006: 65) 
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adierazitakoa baieztatzen lagun dezake, izan ere, palatalizazioa Deba ibarrean indartsua 

dela baitio. 

Lehenengo atalean aipatu den moduan, hizlariaren edo abeslariaren hizkuntz aldaera 

edo aldaera estilistikoen gauzapena berak eraiki nahi duen islapen sozialaren araberakoa 

(Coupland, 1981; 1985; 2006) izan daiteke. Euskalkiaren ezaugarri batzuen agerpenak, 

agian, izan dezakegu horrekin loturarik, hau da, euskalkiaren bitartez Itoizek bere islapen 

soziala modu batera eraiki du; horrek, musika egiteko zeinu propio bat emanez.  

Diptongoak sortzeko prozesuei eta hotsen elisioei dagokionez, Juan Carlos Pérezek 

(2018) Azkoitiako Maxixatzen herri aldizkaritik ateratako hitz batzuk nahiko nituzke 

ekarri: 

 Besteak beste, Joseba Alcalde, Jose Mari Argoitia eta Bernando Atxaga idazleekin lan 

egin genuen; haiek sortu zizkiguten letra batzuk. Baina hitza edo esanahia ez zen guretzat 

inportanteena, ez orduan eta ez orain, musika baizik. Musikaren lagungarri bat besterik ez zen 

letra.  

 Azpimarragarria da inportanteena letra ez zelako baieztapena, musika baizik; izan 

ere, baieztapen horrek, musikak letra determinatzen duelako ulerkera eman diezaguke, 

hau da, musika da agintzen duena, eta musikaren metrikan eta denboretan sartzen ez dena 

kimatzeko aukera dago: diptongoak sortuz, elisioen bitartez... Horrek, agian, euskaraz 

ohikoak ez diren diptongoak aurkitzearen arrazoietako bat ematen du. Izan ere, corpusean 

orotara euskaraz ohikoak diren 138 eta euskaraz ohikoak ez diren 63 diptongo aurkitu 

dira. Halaber, azpimarragarria da lanean zehar abeslariaren berezko hizkerarekin loturatik 

ez duten beste hots batzuk ere aurkitu direla, tartean, euskarazko seigarren bokala [y], 

hain justu, [ʃimeldy] ‘zimeldu’ (4)  eta [es̺katys̺] ‘eskatuz’ (7) hitzetan aurkitu dira hotsok. 

 Amaitzeko, hotsen artikulazio fonetikoak kantagintzaren adierazkortasunerako 

duen ebidentzia aurkeztu da laneko lehen atalean.  Lanaren hasieran aipatu da Nicolásek 

(2018: 7) fonemak berez esanahirik gabeko hizkuntz egitura modura direla, hala ere, 

kantagintzan eta testuinguru jakin batean adierazkortasunaren balioa har dezaketela dio. 

Lan honetan egin den analisi xumeak ebidentzia hori nekez frogatzen baldin badu ere, 

egin den herskarien eta hurbilkarien azterketak hori elikatu asmoa du. Izan ere, 

ondorioztatu da testuinguruagatik hots hurbilkariak [β, ð, ɣ] egotea pentsa zitekeen 

tokian, askotan, herskariak [b, d, g] egotea suertatu dela; horrela, hurbilketa beharrean 

hersketa bat gauzatuz. Aurrez esan da, halaber, Juan Carlos Pérezek garrantzia musikari 
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ematen ziola eta letra bere osagarri bat besterik ez zela; herskarien eta hurbilkarien 

fenomenoa, agian, bide horretan kokatu beharra dago, hau da, musikalitateak 

determinatutako hots ekoizpen modura, eta beraz, fonemak musika testuinguruaren 

arabera ekoitzitako hizkuntz egitura modura.  
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7. ERANSKINAK 

 

1. ERANSKINA: ABESTIEN TRANSKRIPZIO FONETIKOAK 

 

1. ABESTIA 

 

ABESTIA: USTELA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

LETRA TRANSKRIPZIO FONETIKOA 

Nire lagun xelebrena 

nire mailu urdina 

farretan irabazle 

usteltzen ari da da da 

inpotentzia aurrean 

lege onena izandakoa... 

ez dut sinisten legeaz 

lege-gizon mailu gabe naiz ni 

 

Usteldu bahaiz zer egingo didate 

mailu behar zaitut... ez usteldu 

 

Ez pentsa izarrak edo metaforak 

kolpatzea nahi dudana 

ezta ere poemak egin 

gaizki joatenzaidanean 

mahiak, kristalak... apurtzea baizik 

defentsa onena zara 

legeen gorilen aurrean. 

 

Usteldu bahaiz zer egingo didate 

mailu behar zaitut... ez usteldu 

 

 

niɾe lagun ʃeleβrena  

niɾe majʝu urðiɲa 

faretan iɾaβas̺le  

us̺telts̻en aɾi ða ða ða 

impotents̻i awrean 

lege̯_onena _js̺aɳdakua 

es̺ðut siɲiʃten leɣeas̺ 

gis̺on leɣe maʝu gaβe nais̺ ni 

 

us̺teldu baajs̺ ser eɣiŋgo ðie 

maʝu βear s̺ajtut es̺ us̺teldu 

 

es̺ pents̻a_js̺arak e̯o metafoɾak 

golpats̻ea̯ naj duðana 

es̺ta̯_e̯ɾe po̯emak egin  

gais̺ki ʝoaten s̺ateneaːn 

majak kris̺talak apurts̻ia  

defens̺a onena s̺eɾa 

legeeŋ goɾilen awres̺ 

 

us̺teldu baajs̺ ser eɣiŋgo ðie 

maʝu βear s̺ajtut es̺ us̺teldu 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EGaS8G8UU14&t=1220s
https://www.youtube.com/watch?v=oAgKIkCy1V4
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2. ABESTIA 

 

ABESTIA: SAFARI (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

LETRA TRANSKRIPZIO FONETIKOA 

Begi lagunen ehizean 

hiri hontan nabil 

fragiltasunaren hatzak 

hautsen euria solik 

hitz itzaliak graffiti zahar batean 

ahotsa komunetan 

inauteri hutsa, manikien tribu 

topaketak busetan 

jai alai izan dadin... safari 

oh... ehizean nabil. 

 

beɣi laɣunen ejs̺ean 

iɾi oːɳtan naβil 

fraxiltas̺unaren ats̻ak 

aws̺en ewɾia s̺ojlik 

its̻ its̻aliak grafiti s̺aar βatian 

aots̻a komunetan 

iɲawteɾi uts̺a manikien triβu 

topaketak bus̺etan 

ʝaj alaj is̺aɳ daðin s̺afaɾi 

uo ejs̺ean naβil 
 

 

 

3. ABESTIA 

 

ABESTIA: LARUNBATEN AZALA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

LETRA TRANSKRIPZIO FONETIKOA 

Larunbata iritsi zait 

muermoa lehertu nahiz 

ilusioa piztu nahiz 

iheserako dut gurpil hilak 

 

zigarroen kepean 

esploradorea gruman 

tokata baten entzuna 

heroeak priban ito dira 

 

galtzaileen zama ezin da igo 

beldur beruna inoiz hilgo 

 

Trafiki asko buruan 

zu tunelako laguna 

gu erregeak zaraman 

disparatzen eroriko gara 

 

 

laɾumbata iɾitʃi s̺ajt 

mwermua lertu nais̺ 

ilus̺io pis̺tu nais 

ies̺eɾako ðut gurpil iʝa 

 

s̺iɣaroen kepian 

es̺ploɾaðoɾea ɣuman 

tokata βaten ents̺una  

priβan eɾoeak itʃo ðiɾa 

 

galts̻aʝen s̺ama es̺iɲɟa iɣo 

belɟur βeɾuna iɲois̺ ilɣo 

 

trafiko as̺ko βuɾuan 

s̺u tuneleko laguna 

gu ereɣeak s̺aɾaman 

dis̺parats̻en eɾoɾiko ɣeɾa 

 

galts̻aʝen s̺ama es̺iɲɟa iɣo 

belɟur βeɾuna iɲois̺ ilɣo 
 

 

4. ABESTIA 

 

ABESTIA: AS NOITES DA RADIO LISBOA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 
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LETRA TRANSKRIPZIO FONETIKOA 

Espazioan orteaz ertzik ez... lehiotik at 

argiak bustitzen du nere ontzia 

grabitate ezean nigan oriomen oro 

iragana bihurtzen da gardena 

 

Lurraren azala ximeldu zen 

harrizko uhinak, plastikozko mende 

infinitora narama, ni naiz Ulises 

planetaren hautsak haizeak 

zabaltzen ditu orbean 

 

Itzalean logelan flexoaren ondoan irratia 

bihotz baten taupadak nahasten ziren 

Radio Lisboaren emisioez 

gauaren azken mugetan... mugan 

 

es̺pas̺ioak orts̻eak erts̻eɾik ez̺ lejotik at 

argiak bus̺tits̻en du niɾe oɳts̻ia 

graβitate es̺jan oɾojmen oro 

iɾaɣana βiurts̻eɳ da ɣawrdena 

gardena 

 

luraɾen as̺ala ʃimeldy s̻en 

aris̻ko uiɲak plas̺tikos̺ko meɳde 

iɱfinitoɾa naɾama ni najs̺ ulis̺es̺ 

planeten awts̻ak ajs̺eak 

s̺aβalts̻en orβean 

 

its̻alian loɣelan fleks̺oaɾen oɳdoan 

iratia biots̻ tawpaðak naas̺ten naas̺ten s̺iɾen 

raðjo lis̺βoan emis̺ioes̺ 

gawaɾen as̺ken muɣetan muɣan 

 

luraɾen as̺ala ʃimeldy s̺en 

aris̺ko uiɲak plas̺tikos̺ko meɳde 

iɱfinitoɾa naɾama ni najs̺ ulis̺es̺ 

planeten awts̻ak ajs̺eak 

s̺aβalts̻en orβean 
 

5. ABESTIA 

 

ABESTIA: MAREA GORA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

LETRA TRANSKRIPZIO FONETIKOA 

Adibidez cheri 

ene azala ikusi 

erromantzearen biktima 

ta marea jetsi 

jadanik erne zait 

abentura nahia 

tori ero-litroak 

garagardoz ileak horitzen zaigun 

 

 

Marea gora .... marea behera 

Marea gora .... marea behera (BIS) 

 

Gaua lehertu da gure ezpainetan 

azken tabernan gaude 

musikaz blai 

autobide honen bukaeran 

ilunaren uhinak 

berriz jetsiko dira 

igotzeko bihar gauez. 

 

...berriz jeitsiko dira igotzeko bihar gauez. 

aðiβiðes̺ ʃeɾi 

ene_as̺ala_jkus̺i 

eromants̻en biktima  

ta maɾia xetʃi 

ɟaðanik erne s̺ajt 

aβentuɾa naja 

toɾi eɾo litroak 

gaɾaɣarðos̺ iʝeak oɾits̻en s̺ajgu 

 

maɾia goɾa maɾia beɾa 

maɾia goɾa maɾia beɾa 

 

gawa leertu da ɣuɾe es̺paɲetan 

as̺ken taβernaŋ gawðe 

mus̺ikas̺ blaj 

awtoβiðe onen bukaeɾan 

iʝunaɾen uiɲak 

beris̺ xetʃiko ðiɾa 

iɣots̻eko βiar ɣawas 

 

beris̺ xetʃiko ðiɾa iɣots̻eko biar ɣawas 
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6. ABESTIA 

 

ABESTIA: EGUN MOTELA (ESPALOIAN, 1985) 

LETRA TRANKRIPZIO FONETIKOA 

Autobusetik behera 

zigarroa lurrean lausotuz 

eskailera gora giltzaren metal hotsa 

ate hau gizendu dela dirudi 

argia piztu behar 

iluna desegin 

zapatak aparkatzeko tokia 

tokia bilatu behar 

sukaldean hotzgailua 

hilkutxa dirudi 

afaltzeko gogoak 

kafe bero batean urtu ditut 

zigarro bat piztu nahi 

 

hauxe da egun motela 

berriz aspertuko naiz 

beti histori berdineaz 

 

tokataren gain dagoen diskoak 

hautsa azalean eseri behar naiz 

oinak bilusik fmen gainean 

telebistaren zaratak betetzen aidea 

 

iheserako botoirik banu 

autobideen arrai horiak 

bukatzen diren puntura joateko 

ta modernoak "english speaking" 

 

hauxe da egun motela 

berriz aspertuko naiz 

beti histori berdineaz 

 

awtoβus̺etik beeɾa 

s̺iɣaro̯a lure̯an  laws̺otus̺ 

es̺kaleɾa goɾa gilts̻aɾen metal ots̻a 

ate̯_aw gis̺eɳdu dela dirudi 

arɣia pis̺tu bear 

iʝuna des̺egin 

s̺apatak parkats̻eko tokia 

tokia biʝatu bear 

 s̺ukalde̯an ots̻gaiʝw_jlkuts̺a ðiɾuði 

afalts̻eko gogoak 

kafe βeɾo βaten urtu ðitʃut 

s̺igaro βat pis̺tu naj 

 

awʃe ða eɣun motela (x3) 

beris̺ aspertuko najs̺ 

beti_s̺tori berðiɲeas̺ 

 

tokatan gajn daɣo̯en dis̺koak 

awts̺ as̺alean eʃeɾi βe̯ar najs̺ 

oɲak biʝuts̻ik efeme gaɲean 

telebis̺tan s̺atak betets̻en ajdea 

 

ʝes̺eɾako βotojk banu 

awtoβiðen arai oɾiak 

bukats̻en djen puɳtura ʝo̯ateko 

ta moðernuk ingliʃ s̺pikin 

 

awʃe ða eɣun motela (x3) 

beris̺ aspertuko najs̺ 

betis̺tori berdiɲeas̺ 
 

 

 

7. ABESTIA 

 

ABESTIA: BERANDU DA (ESPALOIAN, 1985) 

LETRA TRNSKRIPZIO FONETIKOA 

Lehengo batin 

bidali nuen 

Sherlock Holmes 

Watson-ekin 

ene andre ideiala, please 

bilatzeko eskatuz 

 

Astero egiten gendun 

bilera luza bat 

lengo batin 

bidali nun 

ʃerlo xolmes̺ 

wats̺onekin 

ene aɳdre idejala plis̺ 

biʝats̻eko es̺katys̺ 

 

as̺teɾo̯_ejteŋ geɳdun 
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detektibe haiek beti 

informe berbera zen 

ematen zitadena 

iribarre etsiaz 

 

"Ez, Sigrid erregina ez da 

hiri guztian azaltzen 

arrastorik batere utzi gabean 

joana dirudi." 

 

Ni ere ibiltzen naiz 

ene maitearen 

soineko pusketa bat-edo 

bere painelu horia 

aurkitzeko asmua 

desio alper horreaz. 

 

"Ez, Sigrid erregina ez da 

hiri guztian azaltzen 

arrastorik batere utzi gabean 

joana dirudi." 

 

Berandu da, berandu da 

berandu da niretzako 

Berandu da, berandu da 

berandu da niretzako 

Ez dut sekula aurkituko 

nire Sigrid erregina... 

...sekula ez dut... 

 

 

biʝeɾa lus̺e βat 

detektiβe ajek beti 

iɱforme βerβeɾa s̺en 

ematen s̺iðatena 

iriβare ets̺ias̺ 

 

es̻ s̺iɣrit eregiɲa ez̺ða 

iɾi gus̺tian as̺alts̻en 

aras̺tojk bat bateɾe uts̺i ɣaβean 

ʝoana diɾudi ʝoan ʝoana 

 

ni eɾe_jβilts̻en najs̺ 

ene majteaɾen 

s̺ojɲeko pus̺keta βat e̯o 

beɾe paɲeluoɾia 

awrkits̻eko as̺mua 

des̺io alper oreas̺ 

 

es̻ s̺iɣrit ereɣiɲa ez̺ða 

iɾi ɣus̺tian as̺alts̻en 

aras̺toɾik bateɾe uts̻i gaβean 

ʝoana diɾudi ʝoan ʝoana diɾudi 

 

beɾaɳdu da beɾaɳdu da 

beɾaɳdu da niɾetsa̻ko 

beɾaɳdu da beɾaɳdu da 

beɾaɳdu da niɾetsa̻ko 

es̺ ðut s̺ekula awrkituko  

niɾe siɣrit ereɣiɲa 
 

 

8. ABESTIA 

 

ABESTIA: ESPALOIAN (ESPALOIAN, 1985) 

LETRA TRANSKRIPZIO FONETIKOA 

Gauean izkutatzen haiz 

dena hain sinple izan behar zan. 

Hor hago inoren zai, 

hire koartada da. 

 

Inoiz hain fina izan ez den 

hariari lotua, 

bilur baik tira egiten arrisku 

ederra. 

 

Zai gaude...gu 

gu kalean zehar, erropa ilunak 

aurpegi zuriak ...eta ez ... 

... ez dugu sinisten, 

... ez dugu sinisten, 

 

gawe̯an is̻kutats̻en ajs̻ 

dena̯_jn s̻imple̯a_js̻am bea̯r s̻an 

or aɣo_jɲoɾen s̻aj 

iɾe koartaða ða 

 

iɲojs̻ ajɱ fiɲ is̻an es̻ 

den aɾiaɾi lotuːta 

biʝur βajk tiɾa ejten aris̺ku eðera 

 

s̻aj gawðe gu gu kalean s̻ear 

eropa iʝunak awrpeɣi s̻uriak 

ta es̻ ez̻ðuɣu ʃinis̺ten 

ez̻ðuɣu ʃinis̺ten 

ez̻ðuɣu ʃinis̺ten 
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Hor dago izarpean 

izkin danetan hiltzen. 

Ixil ixilik hago 

bideari aurre egiten. 

 

Hor hago espaloian 

semaforo gorrian 

zulo baten sartua dela eta ... 

 

 

aor aɣo is̻arpian 

is̻kiɲ danetan ilts̻en 

iʃil iʃilik a̯o 

βiðe̯aɾi awr_eɣiten 

 

aor aɣo̯ _es̻palojan 

s̻emafoɾo goriaɳ ta 

s̻ulo βaten s̺artua aris̺ku eðera ðela ta 

 

s̻aj ɣawðe gu gu kalean s̻ear 

eropa iʝunak awrpeɣi s̻uriak 

ta es̻ ez̻ðuɣu ʃinis̺ten 

es̻ðuɣu ʃinis̺ten 

ez̻ðuɣu ʃinis̻ten 
 

 

 

9. ABESTIA 

 

ABESTIA: TAXI HORIAK (ESPALOIAN, 1985) 

LETRA TRANSKRIPZIO FONETIKOA 

Laister autobusera altxatuko naiz 

"dedo" egin tren bat hartu 

ze jende xelebre estazioetan! 

 

Gutxizat botako ditut arrats bakartiak 

zinema hutseetan 

gauak, goiziak, jendea 

 

Fenderraren tipoa kalean joten 

paranoikoen hiri-babes batentzako 

doinu izkutuak, 

Viscontik sekula ez du ametsetan egingo 

beraz. 

 

Ene agurrentzako 

taxi horiak 

nahi ditut ikusi 

ez zapi txuriak, ez ta malkoak 

 

Ari dira hitzak 

ari dira hots! 

ari dira zaratak... 

---nazkatzen ari naiz hiri honeaz! 

 

 

lajs̻ter awtobiðeɾa altʃatuko najs̻ 

deðo̯_ejɲ o trem bat artu 

s̻e ʝeɳde ʃeleβre_s̺tas̻ioetan 

 

gutʃits̻at botakojtʃut arats̺ bakartik 

s̻inema utʃeetan 

gawak gojs̻ak eta ʝeɳdea 

 

feɳderaɾen tipoa kalean xoten 

paranojkwen iɾiβaβes̺ βatents̻ako 

dojɲw_es̻kutuak 

bis̻kontik s̻ekula es̻ 

ez̻ ðw_ames̺etan ejŋgo βeɾaːs̺ 

 

ene agurents̻ako  

tas̻i oɾiak 

naj ðitʃut ikus̻i nik 

es̻ s̻api tʃuɾiak es̻ta malkoak 

 

aɾi ðiɾa its̻ak 

aɾi ðiɾa ots̺ 

aj ðiɾa s̻aɾatak   

nas̻kats̻en aɾi najs̻ iɾi oneas̻  

 

aɾi ðiɾa its̻ak 

aɾi ðiɾa ots̺ 

aj ðiɾa s̻aɾatak   

nas̻kats̻en aɾi najs̻ iɾi oneas̻ 
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nas̻kats̻en aɾi najs̻  

nas̻kats̻en aj najs̻ (x3) 

 
 

 

10. ABESTIA 

 

ABESTIA: ABAR IRRATIA (ESPALOIAN, 1985) 

LETRA TRANSKRIPZIO FONETIKOA 

Nagusi gabeko ahoa mintzo zait 

diala! ... non habil hi! 

gauez argi beltzez...abar...abar... 

proposatzen dit irudien katalogoa, hautagai 

bigarren eskuko jauregiak salgai 

 

Metro Goldwineko leoiak 

kariezaz jota dago 

autosexoen iragarleak 

zakil multzo bat estulka 

hiltzaile bat paroan 

balak aidean eskegita 

biktima hautatuaren zai...zai.. 

biktimaren zai... 

...hago hildotik at. 

 

Ileko minak osatzeko sendabelarrak 

efemeak ala arrak (irratiaren sexoaz) 

misilak, koheteak supositorioen forma dute 

gerra eta ipurdia...gauerdiko estula. 

 

nagus̺i gaβeko̯_aoa mints̻o s̻ajt diala 

non aβil i gawes̺ argi βelts̺es̺ aβar 

propos̺ats̺eɳ dit iɾudjen 

kataloɣo̯a_awtaɣaj 

biɣaren es̺kuko ʝawɾegjak s̺alɣaj 

 

metro goldiɲeko le̯ojak 

kaɾjes̻as̻ xota ðago 

awtosekso̯en iɾagarlik 

s̺akil mults̻o es̻tulka 

ilts̻aʝe βat paɾoan 

balak ajðe̯an es̺kejta 

biktima awtatuaɾen s̻aj s̻aj  

biktimaɾen s̻aːj 

ago ildotik at 

 

iʝeko miɲak os̺ats̻eko s̺eɳdaβelarak 

efeme̯ak ala rak iratjen s̺eks̺oas̺ 

mis̺iʝak ko̯eteak s̺upos̺itoɾjoen forma ðute 

gera ta_jpurðia gawerðiko̯_es̺tula 

 
 

 

11. ABESTIA 

 

ABESTIA: CLASH ETA PISTOLS 

LETRA TRANSKRIPZIO FONETIKOA 

Euri tantak gordetzen 

naskatutako kalea 

hiri triste bat "After eta Post" 

"Psicosis Colectiva" 

burua hiltzen makal makal ari dira 

aiduruak 

bijilatzen dira disimuluaz. 

 

"Clash" eta "Pistols" 

antxobetatik atunetara 

irrati batek, etsi etsian, ematen 

azkeneko kantak. 

 

Tristeziaz beteriko gelatan 

pakea 

ewɾi taɳtak gorðets̻en nas̻kawtako kalia 

iɾi tris̺te βat after eta pos̺t  

s̺ikos̺is̺ kolektiba 

buɾwa ilts̺en makal makal aj diɾa 

ajðuɾuak 

bixilats̻en dis̺ dis̺imuluas̺ dis̺imuluas̺ 

 

klaʃ ta pis̺tols̺  

aɳtʃoβetatik atuːnetaɾa 

irati βatek ets̺i ets̺jan ematen 

as̺keneko kaɳtak 

 

tris̺tes̺ias̺ βeteɾiko ɣelatan pakiaː 
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ez haizerik 

ixiltasuna gorputzetan blai. 

 

Bukaera da 

bukaera aurresentitzen da 

arratsalde euritsua kamaleoientzat 

 

Zelai berdeetako iruduiak 

atzeazka arin 

zeinek gidatzen du kotxe hau? 

Are you going with me? 

 

Txalo gorrak 

jabetzen dijoaz ene Walky'ren aurikularretan 

eta apurka apurka 

erotzen naute. 

 

Bukaera da 

bukaera aurresentitzen da 

arratsalde euritsua kamaleoientzat 

 

 

es̻ ajs̻eɾik iʃiltas̺una gorputs̻etan blaːj 

 

bukaeɾa ða 

bukaeɾa_wres̺entits̻eɳ da 

arats̺alde_wɾits̺ua kamale̯ojents̻at 

 

s̻elaj βerðeetako iɾudiak  

ats̻eas̻ka_ɾin 

s̻eɲek giðats̻eɳ du kotʃe aw s̻eɲek 

ar ʝu ɣowiθ mi 

 

tʃalo gorak  

xabets̻en dixus̻ ene wolkiɾen 

awɾikularetan 

ta purka purka 

eɾots̻en nawte 

 

bukaeɾa ða 

bukaeɾa_wres̺entits̻eɳ da 

arats̺alde_wɾits̺ua kamale̯ojents̻at 
 

 

2. ERANSKINA: EUSKALKIAK ITOIZEN KANTAERAN (datuak 

abestiz  abesti) 

 

1. ABESTIA: USTELA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

ARAUAK KOPURUA BETETZEN DA EZ DA 

BETETZEN 

1. ARAUA:  

/e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __{a, e, o}  

6 2 4 

2. ARAUA: 

txistukaria

k 

Igurzkari 

 

22 

 

22 0 

Afrikatu 5 

 

5 0 

3. ARAUA: [x] hotsaren 

nagusitasuna 

0 0 0 

4. ARAUA: 

sabaikaritzea 

6 6 0 

5. ARAUA:  

 /b/ → [p] eta /d/ → 

[t] / (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

 

/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___.  

4 0 4 

6. ARAUA: izan 

aditzaren pluraleko -e-  

1 1 0 
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7. ARAUA: joan 

aditzaren adizki 

trinkoetako [x] 

0 0 0 

 

 

2. ABESTIA: SAFARI (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

ARAUAK KOPURUA BETETZEN DA EZ DA 

BETETZEN 

1. ARAUA:  

/e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __{a, e, o}  

3 1 2 

2. ARAUA: 

txistukaria

k 

Igurzkari 

 

9 

 

8 1 

Afrikatu 5 

 

5 0 

3. ARAUA: [x] hotsaren 

nagusitasuna 

2 1 1 

4. ARAUA: 

sabaikaritzea 

1 1 0 

5. ARAUA:  

 /b/ → [p] eta /d/ → 

[t] / (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

 

/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___.  

0 0 0 

6. ARAUA: izan 

aditzaren pluraleko -e-  

0 0 0 

7. ARAUA: joan 

aditzaren adizki 

trinkoetako [x] 

0 0 0 

 

 

3. ABESTIA: LARUNBATEN AZALA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

ARAUAK KOPURUA BETETZEN DA EZ DA 

BETETZEN 

1. ARAUA:  

/e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __{a, e, o}  

6 2 4 

2. ARAUA: 

txistukaria

k 

Igurzkari 

 

18 

 

18 0 

Afrikatu 3 

 

2 1 

3. ARAUA: [x] hotsaren 

nagusitasuna 

0 0 0 
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4. ARAUA: 

sabaikaritzea 

8 8 0 

5. ARAUA:  

 /b/ → [p] eta /d/ → 

[t] / (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

 

/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___.  

0 0 0 

6. ARAUA: izan 

aditzaren pluraleko -e-  

1 1 0 

7. ARAUA: joan 

aditzaren adizki 

trinkoetako [x] 

0 0 0 

 

 

4. ABESTIA: AS NOITES DA RADIO LISBOA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

ARAUAK KOPURUA BETETZEN DA EZ DA 

BETETZEN 

1. ARAUA:  

/e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __{a, e, o}  

9 2 7 

2. ARAUA: 

txistukaria

k 

Igurzkari 

 

32 

 

30 2 

Afrikatu 8 

 

8 0 

3. ARAUA: [x] hotsaren 

nagusitasuna 

0 0 0 

4. ARAUA: 

sabaikaritzea 

2 2 0 

5. ARAUA:  

 /b/ → [p] eta /d/ → 

[t] / (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

 

/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___.  

0 0 0 

6. ARAUA: izan 

aditzaren pluraleko -e-  

0 0 0 

7. ARAUA: joan 

aditzaren adizki 

trinkoetako [x] 

0 0 0 

 

 

5. ABESTIA: MAREA GORA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 
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ARAUAK KOPURUA BETETZEN DA EZ DA 

BETETZEN 

1. ARAUA:  

/e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __{a, e, o}  

7 5 2 

2. ARAUA: 

txistukaria

k 

Igurzkari 

 

12 

 

12 0 

Afrikatu 4 

 

4 0 

3. ARAUA: [x] hotsaren 

nagusitasuna 

3 3 0 

4. ARAUA: 

sabaikaritzea 

7 7 0 

5. ARAUA:  

 /b/ → [p] eta /d/ → 

[t] / (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

 

/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___.  

2 0 2 

6. ARAUA: izan 

aditzaren pluraleko -e-  

0 0 0 

7. ARAUA: joan 

aditzaren adizki 

trinkoetako [x] 

0 0 0 

 

 

6. ABESTIA: EGUN MOTELA (ESPALOIAN, 1985) 

 

ARAUAK KOPURUA BETETZEN DA EZ DA 

BETETZEN 

1. ARAUA:  

/e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __{a, e, o}  

9 1 8 

2. ARAUA: 

txistukaria

k 

Igurzkari 

 

25 

 

25 0 

Afrikatu 5 

 

5 0 

3. ARAUA: [x] hotsaren 

nagusitasuna 

1 0 1 

4. ARAUA: 

sabaikaritzea 

10 9 1 

5. ARAUA:  

 /b/ → [p] eta /d/ → 

[t] / (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

 

1 0 1 
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/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___.  

6. ARAUA: izan 

aditzaren pluraleko -e-  

0 0 0 

7. ARAUA: joan 

aditzaren adizki 

trinkoetako [x] 

0 0 0 

 

 

7. ABESTIA: BERANDU DA (ESPALOIAN, 1985) 

ARAUAK KOPURUA BETETZEN DA EZ DA 

BETETZEN 

1. ARAUA:  

/e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __{a, e, o}  

5 2 3 

2. ARAUA: 

txistukaria

k 

Igurzkari 

 

30 

 

28 2 

Afrikatu 9 

 

8 1 

3. ARAUA: [x] hotsaren 

nagusitasuna 

7 1 6 

4. ARAUA: 

sabaikaritzea 

7 7 0 

5. ARAUA:  

 /b/ → [p] eta /d/ → 

[t] / (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

 

/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___.  

4 0 4 

6. ARAUA: izan 

aditzaren pluraleko -e-  

0 0 0 

7. ARAUA: joan 

aditzaren adizki 

trinkoetako [x] 

0 0 0 

 

 

8. ABESTIA: ESPALOIAN (ESPALOIAN, 1985) 

ARAUAK KOPURUA BETETZEN DA EZ DA 

BETETZEN 

1. ARAUA:  

/e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __{a, e, o}  

6 1 5 

2. ARAUA: 

txistukaria

k 

Igurzkari 

 

31 

 

15 16 

Afrikatu 1 

 

1 0 
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3. ARAUA: [x] hotsaren 

nagusitasuna 

0 0 0 

4. ARAUA: 

sabaikaritzea 

5 5 0 

5. ARAUA:  

 /b/ → [p] eta /d/ → 

[t] / (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

 

/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___.  

11 0 11 

6. ARAUA: izan 

aditzaren pluraleko -e-  

0 0 0 

7. ARAUA: joan 

aditzaren adizki 

trinkoetako [x] 

0 0 0 

 

 

9. ABESTIA: TAXI HORIAK (ESPALOIAN, 1985) 

ARAUAK KOPURUA BETETZEN DA EZ DA 

BETETZEN 

1. ARAUA:  

/e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __{a, e, o}  

5 1 4 

2. ARAUA: 

txistukaria

k 

Igurzkari 

 

29 

 

2 27 

Afrikatu 7 

 

7 0 

3. ARAUA: [x] hotsaren 

nagusitasuna 

3 1 2 

4. ARAUA: 

sabaikaritzea 

3 3 0 

5. ARAUA:  

 /b/ → [p] eta /d/ → 

[t] / (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

 

/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___.  

1 0 1 

6. ARAUA: izan 

aditzaren pluraleko -e-  

0 0 0 

7. ARAUA: joan 

aditzaren adizki 

trinkoetako [x] 

0 0 0 
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10. ABESTIA: ABAR IRRATIA (ESPALOIAN, 1985) 

ARAUAK KOPURUA BETETZEN DA EZ DA 

BETETZEN 

1. ARAUA:  

/e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __{a, e, o}  

11 1 10 

2. ARAUA: 

txistukaria

k 

Igurzkari 

 

32 

 

32 0 

Afrikatu 7 

 

7 0 

3. ARAUA: [x] hotsaren 

nagusitasuna 

3 2 1 

4. ARAUA: 

sabaikaritzea 

8 8 0 

5. ARAUA:  

 /b/ → [p] eta /d/ → 

[t] / (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

 

/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___.  

2 0 2 

6. ARAUA: izan 

aditzaren pluraleko -e-  

0 0 0 

7. ARAUA: joan 

aditzaren adizki 

trinkoetako [x] 

0 0 0 

 

 

11. ABESTIA: CLASH ETA PISTOLS (ESPALOIAN, 1985) 

ARAUAK KOPURUA BETETZEN DA EZ DA 

BETETZEN 

1. ARAUA:  

/e/ → [i] / __ {a, e, o} 

/o/ → [u] / __{a, e, o}  

4 4 0 

2. ARAUA: 

txistukaria

k 

Igurzkari 

 

26 

 

26 0 

Afrikatu 14 

 

10 4 

3. ARAUA: [x] hotsaren 

nagusitasuna 

2 2 0 

4. ARAUA: 

sabaikaritzea 

2 2 0 

5. ARAUA:  

6. /b/ → [p] eta /d/ → [t] 

/ (+igurkzari, 

+hobikari)___V 

7.  

0 0 0 
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/s/ → [ts̺] / →         

(+hobikari)___.  

8. ARAUA: izan 

aditzaren pluraleko -e-  

0 0 0 

9. ARAUA: joan 

aditzaren adizki 

trinkoetako [x] 

1 1 0 

 

 

3. ERANSKINA: DIPTONGOAK ITOIZEN (datuak abestiz abesti) 

 

1. ABESTIA: USTELA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

Diptongo mota Diptongo kopurua 

1. Euskarazko bideetatik sortuak 12 

2. Sinalefa bitartez sortuak 4 

3. Elisio fonetiko bitartez sortuak 1 

4. Sineresia bitartez sortuak 2 

 

2. ABESTIA: SAFARI (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

Diptongo mota Diptongo kopurua 

1. Euskarazko bideetatik sortuak 8 

2. Sinalefa bitartez sortuak 0 

3. Elisio fonetiko bitartez sortuak 0 

4. Sineresia bitartez sortuak 0 

 

3. ABESTIA: LARUNBATEN AZALA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

 

Diptongo mota Diptongo kopurua 

1. Euskarazko bideetatik sortuak 4 

2. Sinalefa bitartez sortuak 0 
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3. Elisio fonetiko bitartez sortuak 0 

4. Sineresia bitartez sortuak 0 

  

4.  ABESTIA: AS NOITES DA RADIO LISBOA (MUSIKAZ BLAI, 

1983) 

Diptongo mota Diptongo kopurua 

1. Euskarazko bideetatik sortuak 12 

2. Sinalefa bitartez sortuak 0 

3. Elisio fonetiko bitartez sortuak 0 

4. Sineresia bitartez sortuak 0 

  

5. ABESTIA: MAREA GORA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

 

Diptongo mota Diptongo kopurua 

1. Euskarazko bideetatik sortuak 12 

2. Sinalefa bitartez sortuak 2 

3. Elisio fonetiko bitartez sortuak 0 

4. Sineresia bitartez sortuak 0 

 

6. ABESTIA: EGUN MOTELA (ESPALOIAN, 1985) 

Diptongo mota Diptongo kopurua 

1. Euskarazko bideetatik sortuak 17 

2. Sinalefa bitartez sortuak 4 

3. Elisio fonetiko bitartez sortuak 0 
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4. Sineresia bitartez sortuak 3 

 

7. ABESTIA: BERANDU DA (ESPALOIAN, 1985) 

Diptongo mota Diptongo kopurua 

1. Euskarazko bideetatik sortuak 8 

2. Sinalefa bitartez sortuak 2 

3. Elisio fonetiko bitartez sortuak 3 

4. Sineresia bitartez sortuak 0 

 

8. ABESTIA: ESPALOIAN (ESPALOIAN, 1985) 

Diptongo mota Diptongo kopurua 

1. Euskarazko bideetatik sortuak 12 

2. Sinalefa bitartez sortuak 4 

3. Elisio fonetiko bitartez sortuak 3 

4. Sineresia bitartez sortuak 3 

 

9. ABESTIA: TAXI HORIAK (ESPALOIAN, 1985) 

 

Diptongo mota Diptongo kopurua 

1. Euskarazko bideetatik sortuak 17 

2. Sinalefa bitartez sortuak 4 

3. Elisio fonetiko bitartez sortuak 6 

4. Sineresia bitartez sortuak 0 

 

10. ABESTIA: ABAR IRRATIA (ESPALOIAN, 1985) 
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Diptongo mota Diptongo kopurua 

1. Euskarazko bideetatik sortuak 21 

2. Sinalefa bitartez sortuak 4 

3. Elisio fonetiko bitartez sortuak 3 

4. Sineresia bitartez sortuak 7 

 

11. ABESTIA: CLASH ETA PISTOLS (ESPALOIAN, 1985) 

Diptongo mota Diptongo kopurua 

1. Euskarazko bideetatik sortuak 15 

2. Sinalefa bitartez sortuak 5 

3. Elisio fonetiko bitartez sortuak 0 

4. Sineresia bitartez sortuak 4 

 

4. ERANSKINA: HERSKARIAK ETA HURBILKARIAK (datuak abestiz 

abesti) 

 

1. ABESTIA: USTELA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

 

Mota Agerpen kopurua 

[b]  eta [β]  

 

2 

[d] eta [ð] 1 

[g] eta [ɣ] 5 

 

 

2. ABESTIA: SAFARI (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

Mota Agerpen kopurua 

[b]  eta [β]  
 

0 
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[d] eta [ð] 0 

[g] eta [ɣ] 0 

 

3. ABESTIA: LARUNBATEN AZALA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

Mota Agerpen kopurua 

[b]  eta [β]  
 

0 

[d] eta [ð] 0 

[g] eta [ɣ] 1 

 

4. ABESTIA: AS NOITES DA RADIO LISBOA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

Mota Agerpen kopurua 

[b]  eta [β]  
 

1 

[d] eta [ð] 0 

[g] eta [ɣ] 0 

 

5. ABESTIA: MAREA GORA (MUSIKAZ BLAI, 1983) 

 

Mota Agerpen kopurua 

[b]  eta [β]  
 

1 

[d] eta [ð] 0 

[g] eta [ɣ] 5 

 

 

6. ABESTIA: EGUN MOTELA (ESPALOIAN, 1985) 

Mota Agerpen kopurua 

[b]  eta [β]  
 

6 

[d] eta [ð] 4 

[g] eta [ɣ] 6 

 

7. ABESTIA: BERANDU DA (ESPALOIAN, 1985) 
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Mota Agerpen kopurua 

[b]  eta [β]  
 

1 

[d] eta [ð] 14 

[g] eta [ɣ] 3 

 

8. ABESTIA: ESPALOIAN (ESPALOIAN, 1985) 

Mota Agerpen kopurua 

[b]  eta [β]  
 

0 

[d] eta [ð] 0 

[g] eta [ɣ] 5 

 

9. ABESTIA: TAXI HORIAK (ESPALOIAN, 1985) 

Mota Agerpen kopurua 

[b]  eta [β]  

 

1 

[d] eta [ð] 0 

[g] eta [ɣ] 1 

 

10. ABESTIA: ABAR IRRATIA (ESPALOIAN, 1985) 

Mota Agerpen kopurua 

[b]  eta [β]  
 

0 

[d] eta [ð] 1 

[g] eta [ɣ] 12 

 

11. ABESTIA: CLASH ETA PISTOLS (ESPALOIAN, 1985) 

Mota Agerpen kopurua 

[b]  eta [β]  
 

2 

[d] eta [ð] 2 

[g] eta [ɣ] 3 
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