
Dialektologiaren Inetodologiaz 
ohar batzuk 
Orrcaga !barra* 

Sarrera 

Artikulu honen helburua da dialektologircn mewclologiaz ohar era bururazio batzuk 
cgirca. Asko Jira, era gchiago izango Jira une hauetan Jialektologia alorrean burut
zcn ari c l iren lanak. gutxi, orclea. mctodoaz arduratzen d i renak. Horregatik, nirc 
cxpcrienrzian era beste lan barzuctakoan oinarriturik, lan honi buruz burutazio bat
...:u k  egiteko asmoa d ugu. Ohar bedi, bidenabar, experientzia hand iena tesiaren 
biJcz lorru nuela ( ik. ! barra 1 995).  Aipaw lan hau monografia bat da, :-\afarroako 
euskalki bar aztertzen ducna era beroneran hizkuntzaren alor guzriak azrergai d i ra: 
fonerika-fonologia, morfologia, sintaxia era lexikoa. 

Gure abiapunrua izan zen eremu geografiko baten hizkeraren deskribapena egi
tca, Ulrzamakoa hain zuzen ere, era honcn ondorioz monografia bar bururzea. 
l lorrcgarik. ikuspuntu hau izango dugu abiaburu, alegia, hizkuntzaren atal guzriak 
aztertu behar Juen ikcrlariaren ikuspegia. Dudarik gabe, hasicran, Komuuiratearen 
bellflhta ero lau-hipotesia planteatu bchar dira, alegia, zein den ere m ua, zcintzuk iso
glosa nagusienak era ...:cintzuk hizkera horren czaugarri nabarmencnak. 

Hala ere, azpimarratu nahi dugu posible dcla hasierako hiporesia birplanteatzea, 
daru-azterketa aurreraru ahala. Izan ere. honek eraman gair...:ake, cremu geografikoa 
murri...:rcra edo aukcrarurako hiztunak aldat...:cra ctab. 

Besre aldetik, litckcena da gaiari hurbilrzca hiporesi orokor batckin, alcgia, hiz
kera aurretik czagurura. era beronen bereizgarriak suposaruz. 

Edozein aztcrkcta mctoclologitan cman bcharreko pausue...: hirz egingo clugu 
hurrcngo lerrooran. 

H iztunekin h as ierako harremana 

J\ola aurkiw h iztun cgokiak era nolako a...: alpcna emarcn diegun grabaketa justifi
karzcko m unta hanJiko arazoa da. Asko izan dira honerarako crabili mctodoak. Bidt: 

" 'afarroako L nibcmit;Hc Publikoa. Filologra ctJ l l it.kunwlf(:n Didaktika Saila. 
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bat da, bcsterik ezean, hiri edo herrierara joatea era karrikan jolasean da u den umeei 
eskatzea gurasoei deitzeko, edota zuzenki beren etxeko ateetan jotzea izan da era
bilitako beste bide bat. 

Nolanahi dela ere, hiztunei csan behar zaie zcin den elkarrizketaren helburua. 
Bide batez, hurbiltzc honen bidez ikus dezakegu aukeratu pertsona egokia den ala 
ez. urte nahiko daraman han bizitzcn cta beste zehaztapen interesgarri batzuk. Era 
berean, ohartu beh<tr zaio elkarrizketa grabarua izanen dela. 

Izan ere, gcrora arazoak ekar litzakecn konru bat da gal daitekeela denbora fran
ko, egokia ez den pcrtsona batekin hitz egitcn. Dudarik gabe. komcnigarria izatcn 
da bertako bate k sartzca giroan eta ikerlaria aurkezrea, horre la mesfidantza sor ez 
dadin; esaterako, herri txikietan egokia izan daiteke maisua, apcza edo sinedercn 
baten bidez hurbiltzca. 

E lkarrizketaren jardunari dagokionez, i nteresgarria clateke ikerlaria bere burua 
aurkeztea. Izan ere askocan sartzen gara betc-bctcan berricmaileen etxectan inola
ko claturik eman gabe, ez nongoak garcn cz zcrtarako egin nahi dugun ikasketa hori, 
ez eta zein den helburua eta zergatik heldu garen haiengana. Ohartu behar da asko
tan ez deJa zilegizkoa hiztunari bizitzarcn inguruko gauza guztiak galclctzea, guk 
gurca ixil-ixil ik gordctzen dugun bitartean, honck mesfidantza sor baitezake. 

Horregatik, komenigarria dcritzogu gure he lburua azaltzeaz gain. bizitza, eta 
jaioterriari buruzko zehaztasu n  batzuk ematea. Hori da gutxieneko baldintza haien 
etxean sartu bchar badugu cta bertako gora-behera guztiak ikusteko parada izango 
badugu. 

Hari honi jarraiki, fami liakoarcn arteko harru-cman linguistiko berezkoak gra
batu nahi baditugu. honako baldintzak konruan izancn ditugu. 

Denbora 

Jakina denez, elkarrizketa bat grabatzeak arazo batzuk dakartza, beronetan, berrie
mailea eta ikertzailcarcn arteko e lkar-eragiketa suertatu behar da. Iraupenari dago
kionez, gomendagarria da 45 m i n utuko grabaketa egitea, kasetari buelta eman 
gabe. 

Aintzat hartu behar da, euskarazko ikerketetan batipat, hiztun adintsuengana jo 
bchar dugula, halabcharrcz, cta denbora neurtu bat egon behar dela, gchienez ordu 
bat eta erdi, eta batzuetan gutxiago. Gertatu izan zaigu, maiz askotan, ordubetc jux
tu irauten ZLltcn hiztunekin egotea, cta den bora hau pasa ahala, neketsu agertzen 
basten ziren cta bu katzeko gogoz. Hobe da, hartaz, aswnak ez izatea, h iztunak 
hurrengo txandan ere gustora har gaitzan. 

Grabaketaren kalitatea 

Bistan denez, batzuctan zaila sucrtatzen da giro egoki bat aurkitzea grabaketa egite
ko. Berriemaileen etxean, askotan telebista paratua dago edota u me batek zaratak 
egitcn ditu, eta maiz zaila suertatzen da u me hori isileraztea eclota telcbista itzaltze
ko esatea. Hartaz, zein den ordurik egokiena galde dezaiokegu, zeintzuk diren h iz
tunaren ohiturak, lo-kuluxka bat egitea edo zein, horrela joaten zaren momentuan 
haiek ere ahal den neurrian prest eduki dezaten giroa. 
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Kalcan edora lorategi batean eginiko grabakerak cz dira hobcrcnak, zararak rarte
karzen bairira; nahiz badakigun batzuetan giro natura lean egoteak hizrunaren jarrera 
lasaia izatera bultzatzen duela. Hala ere. �oziolinguisti karen ikuspegirik kalean egin
dako elkarrizketei etekina ateratzen hasi t.aizkie: bereziki ikerlariaren parte hartzea 
sortzen bada era batel. ere, gai direlako giro cgoki, craso era natural bar sorrzen. 

Barzuetan -nahiz jokaera itxuraz, oso cgokia ez dirudien-, posible da haren crxc
an cntxufatzeko cskatzca, minirlisr bar eramatekotan. pilak iraupen gurxikoak dire
lako. Azken fincan, hobe d a  askotan ''m u tur" pixka bar crakusrea, pilarik gabc 
geratzea baino. hainbat ibil i  ondoren grabakcta bar lorrzeko. Hartaz, baliabide ona 
da sarru bezain !aster non dagoen enrxufca ikustca era ahal bada, horren ondoan jar
tzea. Txorakeri bar dirudicn arren, erabat inportanrea da alde praktikoari begirarzen 
badiogu. Ha u konpe�atzcko moduat.. gero rnintzatuko gara. 

Arestian aipatu bczala, dialekrologia-aztcrketetan komenigarria den grabagailua 
minirlisr motakoa da. Informazioa era digiralcan bilrzen du. arina era crabilrzeko erra
za da era ondorengo aL.terketa akustikoetarako i n formazioa prest uaen du. 

Dudarik gabe, magncrofonoa eramatcak abantaila barzuk dakartza, aspaldian 
1 l a mmarstrom-ek aipatu ( 1976: 1-t) era Caminok ( 1 997: 66) berretsi zirucnak: 

- Ez zaio óerriemalertri rlms errepiJ.·a flctzlen el a ez da nehiiCIZitll. 

- DatuoJ.· bes/e ihdari batel.· emóil rlitzah. 

- Hots llaóarrlure11 ftZ/erhtft rliakroniJ.-oetamJ.·o mthm óerriaJ.· esl11i111'�en rlitu. 

- Ezi11 omen da hi:d'ela errealarm sin taxi azted:ela exakturiJ.· ef!ill be m u gabe. ezta ger-
tahtri supmsegmetale11if.o ere. 

-Soziolekto eltt tlialeho tlesberrlillef.·o hizlullttf.• biltzeJ.•o auJ.·em emttlfll tlu. 

H a l a  ere, magnerofonoak ez d u  ziurtatzen rranskribapen zchatza egiten. I zan 
ere, oharkabean normalizarze era araurze bcrriak cgin bairitzakc ikcrlcak, enrzurcn 
denetik pixkarxo bar aldcnduaz; bereziki hizkera menperatzen badu aurreirirziez 
baldinrzarua darekc. 

I kerlariak sistema hau dela edo bestea dcla, aldakunrza soziolckrala edo dialek
ralaren inguruko galdcrak egirerakoan, ohartu behar da arerarako ondorioak ez dire
la errcalitatearen zari bar bcsterik islarzen. 

Gainera, anirzctan magnerofonoak harridura era urdurirasuna sorrzen du era 
berricmailea bestc modu batezjoka dezake haren aurrean. ! !arraz, bcroncn mcka
nismoak ahal ik  era gchicn kontrolatzea ongi dcrirzogu. a u rretik crxcan egindako 
saio barzuen bidet., bcstela, urduriago jar dezakcgu berriemailea. 

B iltzailearen inguruan 

B i l tzailea berrakoa bada,  era gainera herri  berckoa, abamaila barzuk izanen ditu 
ikuspuntu rekniko era praktikorik, baina arazoak ere bai .  l k uspuntu reknikorik, nor
bcraren hizkerari btHllt. ikertzen bada, erantzun asko aldez aurrctik czaguruko dira, 
era bide barez, hipotcsiak aurrerarzeko ahalmena izancn dugu. Besraldcrik, berrie
maileak ezagurzcn baditugu hiztun-aukcrakcta hobea egin dezakcgu, baina, honek 
cz du csan nahi bcri asmatuko denik. 
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l kuspuntu praktikorik, berriemailea herri berekoa bada, badirudi ez garela bere 
inri m i.dadcan hainbesre sarrzen. Horreran erabat adierazgarri dira Baugh-en ( 1 988: 
1 76) hitzak: "The personal invasion of privacy that is the keystone of our profession". 

Eragozpen handiena naturaltasuna lortzca izan ohi da; alde batetik. aurretik izan
dako harremana dela era, herrikoa izareagarik estilo arcluragabekoa erraztuko delako 
itxura ematen digu, era ziurraski horrela da hein batean bederen. Baina, suerta dai
tcke, esatcrako, fcnomeno fonctikocn inkestan, biontzat czagunak dircn galdere
tan, aurreritziek eraman dirzaketela hiztuna atzera botatzera, era horrela, naturalta
suna galtzera. E do alderanrziz, ezagun edo adiskide batekin suerra daiteke lanean 
ari denaren komzicnrzia galtzca. 

Po11s i Crin-a/.' ( 1 992: 7 1 )  diocncz, fam i l iako hiztu n ezberdinei cgiten zaienean 
inkesta. komenigarria dateke interfcrcntziak ekid iteko, bakarka egitea. Izan ere, 
h izkuntz- aldaketa uste baino handiagoa izan ohi da, baita familia bereko kideen 
arrean ere; sexu-diferenrzia deJa edota aclinarena, bat harritua geldi claireke besreak 
emandako eranrzunaz era clkarren arrean zuzentzen has clairezke. 

Konruan har  bedi,  E uskal Herrian egindako dia lekrologi-inkesreran h iztun 
aclintsuak aukeratu izan direla. Neronek egindako tesi-lanean ( i k. !barra 1 995) era 
baita Caminok berriki ( 1 997) argit�lf<ltutakoan ere. Hauen arrazoiak hauexek dira: 
lehenik, h i l  h urren dauden hizkereran, hizrun zaharrak d i ra hoberen gordetzen 
durenak h izkcraren herezko ezaugarriak cstandarrarekin hartu-eman gutxi izan 
dutelako. Bigarrenik, hiztun adinduak aiseago harrapatzen el ira erxean. 

In kestak non egin planteatzen dugunean. d udari k gahe, lckur ik egokiena 
berriemailearen erxea bera da; horrela, giro erosoa sortzen da, cta hizkera narurala 
errezago arerako da ziurrenik. 

Izan ere, asko dira han-hcmen sakabanarutako adibideak, erakusren digurenak 
urduritasunarengatik, atlas bar egitcrakoan, bi ordu hizketan craman ondoren aho
tsa galclu era crabat marrankatua gelditu zen hiztuna. Eclora erantzuten zucn bakoi
tzean, mikrofonoan kolpe bar jot7.en zuena, era horre k izugarrizko zarata sorrzen 
zuen . .i\ l ikrofonoa eusten bazitzaion. ordea, urduriago jartzen zen, azkenean inkesra 
egireari utzi behar izan zirzaiolarik. 

Beste batzuetan, gertatu da berriemailc berritsu era adierazkorra hartzea telebis
tako programa batean areratzeko. Kamararen aurrean eseritzeko momemuan, ordea, 
serio era irmo agerrzen zen, bestelako norrasuna adieraziz. 

Ata! honeran nabarmendu behar dugun alor bat da ikerlariaren ezaugarriak hiz
runen aurrcan; hala nola, adina, scxua, hczikcra, maila soziockonomikoa, ikerlaria
ren hizkera eclota komunitatearekin duen harremana. fakrore hauek garrantzitsuak 
el ira elkarrizketako parraicleen arrean sorruko den harremana zehazreko. Dudar ik 
gabe. hemend i k  etorriko da grabakeraren arrakasta era hizketarako aukeratzen den 
estiloa, hcin handi  batean bedercn. 

Aresrian esan bezala, ikerlaria erkidegoaren partaicle dateke edota kanpokoa: 
zalantzarik gabe bertakoa izateak onclorio ezberdinak ekarriko di  tu, alde batetik 
bertakoak direnak eguneroko elkarrizkctari gehiago h urbiltzen zaizkiolako. Esate
rako, kocle-txandaketa dagoenean, orduan nabaritzen da argienik nongoa den 
bakoi tza. E uskarazko i n kestetan, hitanoarcn erabileran nabarmencluko l i tzatcke 
egocra hau: baina honetaz gero arituko gara. 
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Esarerako, 1\fonbasako swahi l in, adirzaren denborazko morfema -1/fl da; honck 
seinalarzcn du kanpokockin izaren den komunikazio csriloa, baina hiztuna denean 
erkidego horrakoa, %90-eran izaren da -a morfema era cz besrerik. 

Berriemaileen aukerakcta cgirean, hclburua baldin bada soinu batzuen ikerkera 
egirea, beraucn ekoizpena era baira hainbar fenomeno fonerikoren cnrzureko ahal
mena, komcnigarria da berrakoa izarea. Dudarik gabe, horrela h itkunrz gairasuna 
erabarekoa izango da. 

Baina, ikerlaria kanporarra bada, h i ru aukera ditu honcn aurrean: 
• Herrikoa egirea era bcrrara bizirzera joarea. Hauxc da Caminok ( 1 997) hartura

ko aukcra. Izan ere, ikcrlari askoren experienrziak dioenez bcrrakoen erxean 
bizi cz bazara, gauza anirz ihes egireko arriskua dago. 

• 1-lerriko norbairi erakusrea alor-lana nola egircn den.  Ha u ez da, gure usrcz, 
oso komenigarria, baina dialekrologia laneran erabili izan den prozedura da. 

• Lana norberak bururzca, beri ere jakinez minrzaira ez dela inoiz hcrrikoa beza
lakoa izango. 

Baina, cz dugu ahazru behar, jaiorerriaz gain, badircla bcsre baldinrza barzuk bor
rizki irudikarzen durenak ondorioa. Baldinrza sozialez ari gara, zenbar era idurikoago
ak d i ren ikcrlariaren ezaugarri sozialak era hiztunarenak, handiagoa izango da berezko 
era arduragabeko hizkerarcn berri izarca. Jakina, adin, sexu, hezikera, janzkera, izake
ra, lanbide era ekonomi-mailako ezberdinrasunek arzera botatzen dure hiztuna, bere
ziki ikerlaria "maila hand iagokoa edo jakinrsuagoa'' dcla pensatzen dcnean. 

E lkarrizkeraren partaideez den bczainbatean. solasaldia izan daireke norbana
koa edora raldckoa. 

Elkorrizhto norbmlflloa denean, ikerlariaren ardura da beronen inreresgarrirasu
na pizrea. E lkarrizketatzailea ona dateke, baina horrela ez bada, biltzaileak saiatu 
behar du nahi ditucn gramatika-egiturak arcratzen. 

Tolr/eJ.'o elh11Tizl:etaren abanrailarik handiena da hizketa natura la errazten duela. 
lngurune honetan ikerlariaren partaidetza urria izan daiteke, izan ere hiztunek 
berek gida dezaketc e lkarrizkera, ikerlaria aurrean ez balego bezala. 

Dena den, metodo honek baditu bere eragozpenak, aborsen pi lakerak i lun bai
rezake transkribapen egoki bar. Besre barzueran, bi edo hiru pertsonek monopoliza 
dezakere el karrizkera. Esarerako, ohikoa da senar-emazteen arteko harremana dela 
era, barek besreari zuzenrzca era ondorcn, hauerako bar clkarrizketaren nagusi egi
rea, besrea irzaliz. 

Helburuaren arabera gauza bar ala besrea da gomendagarrien, esarerako, helbu
rua baldin bada h izkunrzaren elkar-eragikera konrrolartea, egokiagoa da raldea. 13ai
na. helburua bada d iskurtsoaren hainbat egiruraran sakonrzea, cdora galdekcta 
fonerikoa cgitea, errazagoa dateke bakarkakoa egitca. 

Grabakcraren garbirasuna lorrzcko, bi pertsona hizkeran daudcnean, litekeena 
da grabaga i l u  esrereo bar erabilrzea b i  mikrofono kanpoan jarriz. f lorrcla, hiztun 
bakoirza kanal batean grabatuko da. 

E lka rrizketa 

Hizrunarekin egindako elkarrizketa 1zan daireke zuzcndua, erdi-zuzcndua era 
li brea. 
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Ell.'arriz!.wa librean ikerlariak ez du inolako kontrolik egiten, ez gaien inguruan 
ezta hiztuncn kopuru eta partaidetzan ere. Hau da bizpairu pertsonekin garatu ohi  
den formatua. 

Bestaldetik dugu elkarrizketa zuzendua, honek hurrenkera bat segitzen du, cta 
aurretik markatutako eduki  zchatza, dcnbora gutxienean, aha l ik  era datu gehien 
lortzea baitu hclburu. 

Lehenengoaren garapena hau clatekc: 
• Hasierako minutuetan egokia da hiztunaren datuak lortzea: izena, adina,  

scxua, lana, fami l ia etab. Horrela, e lkarrizketa bezala garatuko dela hau ziur
tatzen gara. 

• Oncloren, zer galdetu behar clugun, zertaz mintzatuko garen saio honetan eta 
h urrengoetan, zcintzuk izango cl iren jorratu beharrcko gaiak etab. argitzen 
zaic. Ohartu behar zaie i n olako galdera za i l ik  ez zaiela egingo, hori ez cic la  
azterkcta bat  jakin behar  baitute, era  agian, egunak pasa ahala  era  konfiantza 
lortu aluda, gero era gauza korapilotsuagoak galde daitczke. Baina,  lehenik, 
Judarik gabe, e roso sentierazi behar Jugu hiztuna. 

Ondorcn, hiztunaren zaletasun edo gustoci buruz mintza daiteke, esaterako. zein 
haragi mota duen gustoko, zein eclari . . .  E dota, txikitan cgindako gaiztakeri handienaz. 
gai hauetaz aritzeak giro egokian janzcn dure hiztuna hizketa naturala sortzeko. 

J a kina, e l karrizkcta l i brean ateratzen dircn fenomcno asko ez d i ra galdetegi 
batean islatzcn. Hizketa arinarcn gora-behcra barzuk -bokal arteko kontsonante 
zcnbaiten galera, kasurako-, horrela eriden daitezke bakarrik: 

A este respecto. cabe observar que uno de los fenómenos fonéticos que se consi
deran característicos del habla mexicana acwaL una de sus más acusadas pcculiarida
tks -la debilicación y aun la pérdida de las vocales átonas e inclusive tónicas- queda 
rdkjada en nuestras grabaciones en su l'erdadcra realidad, pero sólo asoma tímida
mente en los cuestionarios o, en pocos casos, queda por completo oculta. (Lope 
Blanch l985:-i03) 

Erdi zuzendutako el karrizketa. 
Oro har. formaru honetan, elkarrizketa libre bezala zuzenrzen da; baina garatzen den 
bitartean, gai batzuk tartckatzcn dira, hauek aurretik hainbat forma gramatikalek 
crakutsiko dutclako aukeratzen J i ra. Honck suposatzcn clu aurretik horrelako gai
taula prestatzea elkarrizkctaren gida gisa. 

Asko dira gara daitezkeen gaiak, batzuk uni bcrtsalak dira, askoran el karrizketa 
alai bat eragin dezaketenak: auzoa. lagunak, o h i turak, haurtzaroko oroitzapenak, 
ametsak, naturgaincko gaiak (mirariak, agerkundeak). 

Gai-zerrenda hau prestatzea ez da erraza. helburua izan behar du c lkarrizkctarcn 
egituran sakonrzca. l-lonako ha u dateke gai-zerrenda mota bat. 

4H 

• l kusi duz u edo egon zara istripu hmi batean? 
• Egon al zara inoiz cgoera arriskutsu batean? 
• Ustc duzu cguraldia aldatu de la eta gero cta bcro handiagoa egitcn duela? 
• Jaio zaren hiria aldatu al da honera heldu zinenetik? Eta auzoa, aldatua dago? 
• Gaztea zinenean zure gurasoek zuk zeurc se mea k tratatzen clituzun bezala tra

tazen zintuzten? 
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• Zure u�te/. oraingo gazteriak lehenago baino a�karasun hantl i ago du?  Lehen 
baino hobeki jokaw.:n dure? 

• Zure uste/., eskolctako gaurko irakasleak lehenagokoak baino hobeak dira? 
• jolasak, ohiturak, jaiak, istripuak. gaixotasunak, patua. goitizenak. 

• l l i l.kUnt/.arcn inguruko galderak ere gomendagarriak d i ra. Esaterako: nola 
esan de1.akegu batck bcsteak baino hobe h i tz cgitcn duela?, 1.ei n  nolako aka
Ntk cgiten ditugu h i t1. egiterakoan?. norrzuk egiren dituzte? 

H urrcnkera hau aproposa da berczko h i 1.kera arcratzeko. Datu-pcrr'>onalcn gal
dekcta azkenerako uztcn da, horrcla, giroarcn ha�tapcnak ez dira oso formalak egi
tcn, era gcro ere cragina izanen du honek. 

Aruoei buruz hitz egitca ere cgokia dateke jcnde helduarekin: arazo ckonomi
koak. gai\.ora�unak, istripuak, borroka edo liskar bar. h i lkctak ( lapurketak, bahike
tak, drogak, erailkcta). Gazte-koxkorrckin.  ordea, cgokia izan ohi da kirolei bu ru1. 
hirz egitca era baira gura<,o era iraka�lcci buru/.. 1 ntcre�garriak dira, esaterako. Cami
nok ( l  ()97:64) erabilirako gaiak Aezkoako dialektologi-azrerkcran, in kestaren zama 
sahiestcko helburuz. l lonek cre m.walspeech dclakoa ;.crabilen, horrcla, euskararen 
aurkako politi;:azio handiak craginik i1.an ez zezan e lkarri/.keran. 

Gai-1.crrenda hauck edo modulu  hauck arrisku bar dukcte. hatL\C da: elkarrizkc
ra inkcsta bat bihur daireke experientzia gurxiko biltzaile baten esku. l lau gerta e/. 
dad in .  a intzar hartu behar da aurretik prestatu bcharreko gaiak di re la hauek, bero
neran ikcrlariak jakin bchar du zeinrzuk d i ren topiko hobcrenak h i tz cgireko, zein 
moratako diskurtsoa eragin dezakcren (deskribapenak. aspal d i ko gertak i zuncn 
bcrriak c.a) .  1.e in ee;itura gramatikal ager daitezkcen maizrasun handiagoz edo txi
k iagoz topiko era di�kurtsoaren arabera. era azken ik .  ;ei n  motatako estiloa eragin 
dezaketcn gai hauek. 

Beharrczkoa da zchaztasun hauck gu1.riak alde1. aurretik aintzar harrzea, graba
kctak egitcn hasi baino lchen.  Izan ere. i k ustcn den bczala, ez c l karrizketaren 
diseinua, cz gaiak. ezra lckua ere. e/. d i ra i kerlariaren norta�una baino garrantt:izko
agoak. 

Arestian csan bc1.ala, �olasa gmtokoa duen pertsona bat aukeratu behar da, izan 
ere, aldc handia dago e lkarrizketa gustokoa ducn bate k nola kontatzen duen pasarte 
bat. esarcrako "i katza nola egircn zen" cdota bcstc konturen bat, cdo ";_iztu bizian" 
gaia garbitzen ducn batek. 

:'\olanah i  dela ere, crrezeta 1.ehauak ez in  d i rcla cman U'>re dugu. Oinarri;ko 
jokaerak ahu lka daiw1.ke. nolabait. e lkarri1.kera grabatuaren arrakasra 1.iurra de/.a
kerenak. 1 lona batzuk. 

• I kcrlariak clkarrizketan parte hartu behar du. Bcrc papera cz da galderak egi
tca soi l ik,  erantwtea, iradoki1.unak cgitea cta informazioa jasouca ere bada. 

• l kerlariak aukcrak ur1.i behar dizkio hiztunari solasaren haria aldat1.eko era gai 
bcrriak propo'>aueko. Hau lor daireke i:-..i lrasunean egonez m i nutu barzuctan, 
ctcnaldiak eginez edora honclako csaldi eginak tartekatuz: horrelt1. ba.': hall.\f 
/Jizit�.'; /1oi, bai holrdo grlltztt!.-.. .  .' 

• l kerlariak gustora era eroso �cntitu bchar d u  grabakcra birartcan era erakutsi 
behar du interesa duela. H it/. bimn, c lkarrizkctarako jokaera na tu rala era cgo
kia hartu bchar du. 
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• Komen igarria da norbcraren bizitzari buruz zerbait kontatzca, honek giro inti
mo eta pcrtsonala cmaten dio elkarrizkctari hiztu na eragincz cta bere buruari 
buruz hitz egitcko bultzatuz. i\la iz  askotan, ikerlariak kontatutako zerbaitck 
eragiten du hizruna antzeko besrc zerbait esatera. Kontatzeko modu hau  
horrela has daiteke: "Egun batez, esaterako . . .  ".  edo "llau dela eta, kontatu 
behar dizut zcr ¡?;Crtatu zitzaidan behin batean . . .

.. . " eri bch in  batean ... " . 
E lkarrizketa zuzendu hauek egokiak izan ohi  d ira a ldaera sintaktikoak bi larze

ko, gehienctan zai la baita hauek jasotzea, dialekrologian jakina dcncz, gutxitan sor
tzen baitira. Esatcrako, iza11 1 ego11-cn artcko rxandaketa imeresatzen bazaigu, cgo
kia da etxearen dcskribapena egiteko eskatzea. 

El karrizketa l ibrean ere perrsona baten deskribapena egiteko cska dezaiokcgu. 
Esaterako, 11ola/.•ort da Pello?, rlfshiúa fZftZII imaji11a aha/ izate/.'o. 

fütilo zaind11rrd'O Ordea. besrelako medotoak baliatu behar dira.  Salaburuk 
( 198-t) erabilitakoari crreparatzen badiogu, honck hit;:,-zerrmda bat eman zuen modu 
lasaian ahoskatzeko, ondoren h itzez-hitzeko eta banan-banakako formakinak azter
ruz, bokal azcnrudunak ongi bereiziz. Ohar bedi, bidenabar, ikerketa honetan dcnak 
gizonczkoak izan zirela, horrela formakinak errazago bereizteko. 

'Fest11 óatm imhoJ:era ere mcdoto egokia izan daiteke guk nahi duguna ateratze
ko. Beronetan item lexiko ezberdinak sar daitczke, testuarcn osotasunari oztoporik 
jarriko ez diotcnak. 'festuaren l uzera 1 00 cta 200 h itzen artckoa da, horregatik aurrc
tik irakurtzea komen igarria datcke, bereziki heziketa handia cz duren pertsonekin. 
Testuarcn cdukia ere garrantzitsua da, gai famil iarra edota i nteresgarria nahiago da, 
izan ere. helburua da irakurkcta arin bar egitea, testuan ardura gehiegi jar ez dad in. 

H i tz-zerrenda baten irakurketa 

Hiztunak h i tz isolatuak irakurtzen ditu, hartaz, berauetan jarritako ardura handia
goa da tesru batean ezarritakoa baino. Zcrrendaren h u rrenkera antolatzen da, hiztu
na ohar cz dad in ikcrtutako aldaeraz. 

Esaterako, hona hitz zem:nda bat, non ikertu beharreko itemak -kurtsibaz ida-
tzirikoak- besteekin nahasian agertzcn diren. l lauetan [�-ren ahoskera aztcrtu nahi da: 

bchia mutila opile óile!l!, 
zaldia aurpeg1a chun aurkitu 
oi/oa i/ea berrchun lana 

neska ispi/11 mi/e la11gilf 
aita sukaldea handia 
ilobrt su a isilf 

Bestc batzuetan ••gurxicneko parcak» proposa daitezke, horrela ikertu beharrc
ko gaia baldin bada l0-rcn ahoskcra, suposatzcn da ardura handicna jartzcn del a ira
kurketa honetan. ! lona batzuk. 

so 

potoko 
m aire 
!ori 

pottoko 
/11(/ft(' 
!lo ti 
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iftt!TÍ 
titeN 

Íftltrri 

fÍf/fll 

Kasu haueran cdora anrzekoetan, oso komcn igarria d a  d c n bora ez galtzeko, 
eranrzun posible gu1.tiak apunrarzea era momenru horreran, <.lena idatti beharrcan, 
cranrzun bar upi marrarzca. 

Azkenik. elkarrizkcra bukaru ondorcn komcnigarria da -gurc u�re apalean- hiz
runei sariren bar cmarca. Askotan usre baino csforrzu h a n d i agoa egin behar dure, 
era horrck dudarik gabc, rcnrsioa sortzcn du; gogora bcdi, gaincra bcrcn intim idadc
az esandakoa. l l oncngatik guzriarengatik, konpcnsarzeko modurcn bar izan behar 
dcla uste dugu. 13idc barez. opariarena hizrunaren ''jakinduria" cstimatzeko modu 
bar da, era, horrcla barro senrierazten dirugu. 

Gainera de1.adan. ¡;cnbait hizcun toparu dugula et. dutenak elkarri�:kcra egin nahi 
i1.an. Arrazoia �:en aurreko barek utzi �:iclako oroirzapen rxarra, gehicgi csruw zucla
ko e1 zekiena galderzcn ziolako erab. 

N i re tesi - laneti k ateratako experientzia 

1 l u rrengo lcrrootan n i rc experienrziaz bal iawko naiz  ozropoak era gora-bcherak 
argitzeko helburuz. Esan behar da lehenik nirc helburua monografía bar egirca izan 
zcla, era hartaz. hizkunrzarcn alor gehienak atrcrgai izan niruela. 

Lexikoa 

jakina dcnez, euskara1., era dialekrologia orokorrcan hizrun adinrsuak hartzeko joe
ra izan da; ni k ere. horrela erabaki nucn, atterkcta dialekrologikoa inreresarzen zit
zaidalako era ez soziolektoarena. Kasu honeran, csan bezala. hizrun zaharrak ziren 
hizkera hobercn mantenrzen zurenak. 

Lexikoaren aztcrkera egircko E I I I  IA-n ( E uskal Herriko Hizkunrz Atlasa) oina
rriru n i nrzcn, hizkuntz atlaserako prest �:cgocn galdetegian, hartaz. l iburuki horre
tan ateratako item asko baliatu nituen. Ez denak, hainbat ercmu �emantiko ez zire
lako cgokiak, esarerako, i txasoarena, arraincna, arranrza egiteko tresnena erab., edo
ra tcharzegiak zirelako era hizrunek erraz erantzuten ez zekitelako. 

Horrelako galdcrcgi bar erabi l tzearcn hobariak a n i tz izan d i ra,  barctik, cremu 
scman t i koeran banarura agertzen zclako, era bcsrerik, bari bururarzen ez zaizkion 
galdera asko dagoenekoz bilduak daudclako. 

Nolanahi dcla ere, maiz askoran, horrelako¡;a/dtm ztltatzrd galdctzerakoan bada 
arrisku bar: eranrzutcn cz dakitcn galderak cgircn badi�:kicgu cranrzun askoran 
porror cgin dittakete era, ondorioz, 1.apuzre usre bar sor d a i tekc hizru narengan. 
Gurc aburuz, h a  u e�: da batcre ona. horrcgarik ckidireko modua hauxe dateke: gal
derak egin aurretik ongi aztcrtu zcr galdc!.katu behar den,  h a i n ba t  item kenrzeko 
cdora eranstcko. Era bercan, posible da hasicran zati erakargarri bar galdczkaru, hil.
wna gusrokoa duena, era konfiantza atxiki ahaJa, tartekatu zailxcago den batekin. 

Esan bczala, ikerlariak jakin behar du gaiaz aldarzen era hau gertatuz gcro, 
komcni da hiztunak gustokoa duen zerbaircz min tzatzea. bcstcla, c lkarrizketaren 
crritmoa ere eror daitekc. 
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H iztunaren scxu a u keraketaz den bezainbatcan, saiatzcn n intzen gai batzu k 
emakumeei galclezkatzen, esaterako, sukalcleko tresnen ingurukoak etab. eta beste 
batzuk gizonczkoei, kanpo eta alor lanci buruzkoak. 

Gainerakoetan, beste hiztegitxo eclo lexiko-bilduma batzuez baliatu nintzen. Esa
terako, Leitzaren inguruan Dámaso lntzak cgindakoaz celo Baztanen Mariano Izetak 
argiraragabcko lexiko zirriborro batzucz. Hauckin crabilitako mctocloa zen galdetzea 
ca hitz horiek ezagutzen zituztcn. Egia csan, berehala crantzutcn zuten itcm hori en
tzuna zuten bcstc lcku batean, batere ezaguna ez bazen cdo han barra-barra erabilt
zen zen. Horre la, beste modu batez inoiz aterako ez ziren hitzak lortu nituen. 

Honainokoa laburbilduz. c lkarrizketa l ibrea baino zcrbait gehiago eraman behar 
da itcm lexikoen bilketa egin nahi izan ezkcro. Zaila baira guri inrcresatzcn zaigun 
guztia clkarrizkcta batean lortzea. 

Dialektologi-inkestctan, marrazkiak celo irud i-argazkiak eramatea izan da maiz 
.. crabi l i tako merodoa, bereziki, h izkuntz Atlascrako lexikoaren bi l ketan. Honek, 

orclca, desbantaila batzuk ditu, izan ere, batzuctan nolabaiteko ku l tura maila behar 
da marrazki bat intcrpretatzeko, are gehiago honek perspektiba zertxobait baldin 
bada u ka.  Horrez gain, ea ezinezkoa da item adina marrazki, behar den bezala egitca. 

Guk erabilitako galdetze sistemak bi ziren: lehena, lekukoaren hizku ntzaz balia
tuz perifrasiak e matea eta bigarrcna gaztclaniaz galdetzca zuzcnki. Bcti ere. ainrzat 
harturik hiztunak gogokoa bazucn clkarrizkera. luzatzen uzten nucla, hura galdcra
bateria bar bihur ez zedin: horrela. askotan ustc cz genuen hiztegia cdo sin taxi egi
turak argira sortzcn ziren. 

Arestian geniocnez, oinarrizko lcxikoa lorrzeko, galdeketa batzuk prcstatzen 
d i ra eguneroko bizitzarekin lotura dutcnak. Gero. ikerketaren arabera. galdekcta 
hori cgokitzcn da. Hona, esatcrako, E rxebarriaren ( 1 985) tesi-lancan erabil irakoa: 

l .  Gorpurza 
2. Elikadura 
3. Janzkera 
4. Erxca 
S. Familia, bizirzarcn zikloa 
ó. Osasuna 
7. Auzoko bizirza. Aisa pasarzeko moduaz 
8. Híria era komerrzioa 
9. Garraioak era bidaiak 

1 1 .  Politika era lana 
1 2. Ogibidcak era lanak 
13. Finanrza-mundua. Dirua 
H. lrakaskunrza 
1 5. Eliza 
ló.  Eguralclia 
1 7. Denbora (kronologikoki) 
IR.  Lurra 
1 9. Barazkiak 
20. Abcltzantza 
Galdetegi horrek 6 1 5  galclera zituen era 54 hiztunei pasatzen zirzaizkien. Jakina, 

galdera batzuck erantzun bar baino gchiago zukercn, horiek ere galdeketan sartzen 
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ziren. Galdekerarcn arrakasra ziurrarzcko, kasu barzueran ''inkesra piloto" antzeko 
barzuk egin clairezkc, horien bidez, ha inbar galdera kenrzen d i ra, besre batzuk 
eranrsi era bchin beriko galdekeraren anrolakera errazren da. 

H izkuntz Arlasen bidez lortu daruak izan ohi da banakera d iatopikoa azrerrzeko 
modurik egokiena. Gaincra, hauetatik abia daiteke edozcin azterketa era ikuspun
rua hartuz -dialekrologikoa, fonerikoa, morfologikoa, sinrakrikoa edota semantikoa
hirz bakoirzaren hedadura zehazki marrazreko. 

Atlas barzuen antolaketa alfabetikoaren aurrean. besre batzuek eremu semanri
koetan sai lkarzearcn alde egin dure. Azken hauek ez el ira oso zcharzak izaren, inoiz 
ez baira jakiten non hasi era bukarzen den ere m u bar. Hala ere, bcrauen arteko lotu
rak b ilarzea ere ez da zaila izaren. 

Bide barez esango dugu asko eztabaidaru de la Atlasen era hit.tegi bi ldumen a rre
ko lorurez. Arla�ak ezinbesrekoak d i ra cremu t.abalak ikeru.eko, era eremu murri
rzagoeran o i narrirurako monografick, aclasek utzimko h ursuncak bererzera joan 
behar dure. inoiz cz hauek ordezkatzcra. 

Behin h i tzak bildu ondoren honako aztcrkcrak burutu daitet.ke: 
• Lexiko-sema11ti/.>oa: Atlaserarik abiaturik, hizrunek erabilirako mctodoak lexiko 

bcrria sortt.cko, oposakcra lexikoak era lexikal izazioak azrer dairczke. 

• .l/rle dialeha!tt. Ercmuaren sailkapena bideratuko duena. Horrcz gain, susuaro, 
adsrrato era supercsuaroaren eragina zchaztuko duena. 

Fonerika 

F onerikaren galdekeran saiatu behar da "soegilearen paradoxa" ez dad in gerra, ha  u 
da, hiztuna ahalik era naruralen m i mza dad in.  Honetarako, bi lrzaileak bere h izkcra
ri hurbi lrzeko ahaleginak egingo d i  tu, lexiko esrandarizarua ckid incz era bertakoa 
erabiliz. Pridck diocn bezala: 

\\"e are rhcn lefr \\ irh che ob�erYer\ paradox: che aim of linguisric research in che 
communiry muse be ro find how pcople ralk \\ hen che\ are nor bcing sysrcmatically 
obscn·ed: ycr \\e C.:3n only obra in rhi� daca by sysrcmaric obsen·ation (fc.:f. Pride & 
Holmes 1972). 

Barzueran e.\lOt:rirJ derirzan merodoa erabil daiteke: honcn arabera, proposarura
ko h itzek euskara baruaren edo ''h i zk u n rz estandarraren" ebakera d u re. �lerodo 
honck zentzu handir ik  ez duela i rud itu arrcn. a i nrzat hartu behar d a  hiztu nak ez 
duela beti errepikatzen bilrzaileak emaren dion forma berbera, airzirik, azenruakera 
era ebakera berezkoa e maten dizkio. 

llala ere, hizrunek h iperzuzenkerak e¡!;in d i tzakere. Esarerako, ptt¡;o/ bogo biko
rean pogo zela t.ioen hit.tun bate k. baina gero, e lkarrizkera arruntcan bogo ahoska
tzen zuen. Hartat., helburua baldin bada hit.kcra arduragabekoa at.rertzea. galdeketa 
arinean esandakoa, dudarik gabe, fidagarriagoa izango da. 

B i stan dencz, monografía batean edo doktorego-resi azterketa akusr ikoa egin 
behar den ala ez aldez aurrerik jakin bchar da.  Azterkera akusrikoak soi l i k  osa bai
dczakc "tesi" bar eclo tesi baten zati handiena. Halarik ere, akusri kaz balia gairezke 
hclarriaren bide1. i lun gcrtatzen d i rcn hainbat itcmen azrerkera egiteko. 
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Akustikaren bidez nola cgin behar den azrerkcra bar cz dugu azalduko. Euskara
rako ercduak badira. Hona batzuk: Salaburu ( 1 984), Pagola ( 1 992), P ilartxo Erxcbc
rria ( 1 99 1  ) . t\Jaitena Erxcbarria ( 1 9S6) crab. 

Morfologia 
N i  neuri .  era, beldur naiz hiztunci ere bcsre hainbesre suerraw zitzaicla, alde astu
nena gertatu zirzaidan. 

Aditz mo1jofogia 
Ezinezkoa d a  a d i rz mota guztiak clkarrizkcraren bidez arerarzea, h arraz, hutsune 
horiek beterzcko galderegicz baliaru bchar da. 

Baina honek ozropo barzuk dakartza, izan ere, h i zt u n  zaharrak aukeratzekotan, 
zaila da "yo a tí re he dado" bezalako galderen erantzuna lortzea, askotan "zuk cman 
direzu" crantzuten zurcn. Izan ere, zaila zen hiztunari egocra horretan pararzea, gai
ncra galdera oso konrcxrualizarua cz badago, ez diote zenrzu handirik aurkitzen hori 
egircari, ''¿Pero, qué me has dado?" . Ondoren pl uralcan galdcrzcn bazenien cran
rzuna zen "ya re he dicho antes". Izan ere. aditz jokuari baino gahiago arreta egiren 
ziotcn zcntzu orokorrari. 

Zer esa n i k  ez, hiranoaz hitz egireko, nahiz zu ezaguna era konfiantza zerrxobair 
izan. zaila zen haick zuri h itanoan zuzentzea: gainera a n i tzeran emakumeak zircn 
n i  re bcrricmaileak era clcnck cz zuten hori mcnpcrarzen. Ha u guzria aintzat hartu
rik, herri haucrako gazre bar (-+0 urce ingurukoa) harru nucn bcrricmailerzar. cuskal
d u n  zaharra, baina bi errejistro aise menperarzen zirucna:  batua, alcgia gramatika 
menpcrarzen zucn, era bcrc hcrrikoa. Berricmaile honi cgin nizkion nahi adinako 
galderak, bereziki a d i rzen kontu asru n era zail  honctan. I lorrela.  zalantza kasuak 
argirzeko ere erabat baliogarria zitzaigun. 

Ohartu behar da askoran cz cicla bcharrczkoa a d i tz-paradigma osoa galdctzea 
hizrunak sobera ez nekarzeko. adibidcz pluralgilcaren morfema ikcrtu nahi badugu, 
ni!.' emtlll dizhot. z!tl..' emrm dizhoz11 etab . . . i k usrcn bada zein den morfema, aski da 
behin galdetzearekin.  

Arcsrian genioenez, komcni  da paradigmak erdi  presraruak eramatca. bercrzcn 
joareko era ahalik era lasterren bukarzeko. 

fzen moJ.fo/ogia 
Sail hau ere nahiko astuna suena dairekc: izan ere "las manos del hombre" edo "las 
manos de los hombres" bezalako p;aldcrak C/. zaizkie oso inreresgarriak egiren. Bai
na. dudarik gabe. beharrczkoa da hori galdczkatzca. el karrizketa arinean cz dagoela
ku modurik ezberdintasun hori markarzcko. 

Atal asrun hauek ckiclitcko moclu bar da cgun bareko jardunean, galdekerak rar
rckarzea, alcgia, hizrcgi pixka bar, aclirz edo izen morfologia era lcxikoa. Gurc clka
rrizkeraruak ere ohiru zircn crrirmo honerara era bazekiten bakoitzarcn ondoren zer 
zctorkecn. 

Honaino ba, ni re cxpericntzia alor honcran, dialckrologia lanen bar cgin behar 
duenarenrzar interesgarria izarea espero dudana. 
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RESL \lE' 

El objetivo de este arcículo cs profundizar en la mccodología adecuada para 
la investigación en la d ialectología l ingüística. E l  papel del investigador. el 
contacto con los hablante'>, ht com·ersación. la� grabacione'> y �u calidad �on los 
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objetii'OS de cste trabajo. Así mismo se aborda de manera cxhausti1·a la forma 
de realizar los distintos cuestionarios posibles: el léxico, el morfológico, el sin
tktico v cl fonético. Para todo ello se toma como hase la experiencia lograda 
en cl trabajo de inl'cstigación lkn1do a cabo en la tesis doctoral, en el an<íl isis 
del dialectO nal'arro del cuskara de l l ltzama. 

1 .,\lH 'Rl'E:\,\ 

Artikulu honcn hclburua da dialekrologiaren metodologiaz zcrtxobait 
sakontzca. l kerlariarcn papera. hiztunekin izan beharreko harremana. elka
rrizkcta. grabakcta era berauen kalitatea dira lan honen ardatz nagusienak. 
l lonezaz gain. zein datekeen galdctegi cgokiena aztcrrzcn da, hizkuntzarcn 
alor ezberdinctan: lcxikoan. rnorfologikoan. sintaxian era fonetikoan. l loneta
rako. oinarritzat hartzcn da Joktoradutza tcsian lortutako experientzia. ha in 
zuzen ere. llltzamako hizkcraren aztcrketan. 

P.\1..\BR.\S C:l .A\'1-: 

Diakctología, Cuestionario, i\ lctodología. Investigación. Dialectal, Dia
lectO ,·asco. 

Dialcctology. Qucsrionnairc. 1\ lcrodologl'. Dialecral investigation. 13asque 
dialcct. 

Dialckwlogia. Galclctegia. i\ lerodologia. l kerk<:ta dialektologikoa. F.us
kalkia. 
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