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LABURPENA

Ezaguna da tokian tokiko aldaki markatuak gutxitzen dabiltzana erregioaz gaindiko 
aldakien alde, eta horri dialekto-berdintze deritzo. Euskaran ere antzeko prozesua iga-
rri da, bereziki euskara batua dela-eta. Lan honek Beheko Bokalaren Asimilazioak Le-
zaman daukan aldakortasun soziolinguistikoa itxurazko denboran ikertzea du helburu 
adina, generoa eta hizkuntz jarrerak kontuan izanda. Lortutako emaitzek adierazten 
dute berdintze-joera badela adierazgarria belaunaldi batetik bestera itxurazko denbo-
ran eta generoak ere badaukala eragina, baina herriarekiko eta herriko hizkerarekiko 
atxikimendua suertatu da adierazgarrien Lezaman topatutako banaketa azaltzeko.

Gako hitzak: soziolinguistika; dialekto-berdintzea; hizkuntz jarrerak; Beheko Bokala-
ren Asimilazioa. 

RESUMEN

Se ha demostrado que las variantes regionalmente marcadas están perdiéndose a favor 
de formas con un uso más amplio. Este fenómeno, denominado nivelación dialectal, 
es común en el euskera, en particular a causa del euskera estándar. Este artículo busca 
analizar la distribución social de la Asimilación de la Vocal Baja (AVB) en el habla de 
Lezama según la edad, género y actitudes lingüísticas. Los resultados muestran que el 
efecto de la edad y el género es significativo en tiempo aparente, pero sugieren que la so-
lidaridad hacia la población y el habla local es el factor más significativo para explicar 
la distribución de la AVB en Lezama. 

Palabras clave: sociolingüística; nivelación dialectal; actitudes lingüísticas; Asimilación 
de la Vocal Baja.

ABSTRACT

It has extensively been shown that regionally marked variants are being replaced grad-
ually by forms with supralocal currency. This process, generally referred to as dialect 
levelling, is widespread in Basque-speaking areas, especially as a result of the consoli-
dation of Standard Basque. This paper aims to study the sociolinguistic distribution of 
Low Vowel Assimilation (LVA) in Lezama Basque according to age, gender, and lan-
guage attitudes. The results reported here show a significant effect of both age and gen-
der in apparent time, but suggest that solidarity towards the town and local vernacular 
is the most significant factor in explaining the distribution of LVA in Lezama Basque. 

Keywords: sociolinguistics; dialect levelling; language attitudes; Low Vowel Assimila-
tion.
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 1. SARRERA. 2. ATARIKOAK. 2.1. Dialekto-berdintzeaz. 2.2. Aldakortasunaren ko-
rrelatu sozialez. 2.3. Beheko Bokalaren Asimilazioaz. 2.4. Hipotesiak. 3. METODO-
LOGIA. 3.1. Lagina. 3.2. Datu-bilketa eta -lanketa. 3.3. Analisi estatistikoa. 4. EMAI-
TZAK. 5. EZTABAIDA. 5.1. Adina eta generoa bidegurutzean. 5.2. Dialekto-berdintzea 
eta egokitzapena parez pare. 5.3. Hizkuntz jarrerak berdintzearen neurgailu. 6. ONDO-
RIOAK. 7. ERREFERENTZIAK. 

1. SARRERA

Ezaguna da [...] euskara estandarra eta euskalkiak nahastuz doazela, eta, beraz, gero 
eta berdinduago bihurtzen ari direla, eta horren ondorioz, gaur egun hizkera eta eus-
kalki guztietako hiztunek euskara batuko ezaugarriak txertatzen dituztela eguneroko 
jardunean. 

Aurrekoetxea et al. (2019, 155. or.)

Euskara estandarrak eguneroko jardunean gero eta eragin handiagoa daukan gurean 
oso garrantzitsua da, Dorleijnek eta Nortierrek diotenez, aldaketak «saltsaren erdian» 
(2013, 36. or., nik itzulia) harrapatzea dialekto-ukipenaren emaitza linguistikoak des-
kribatzen laguntzen duelako. Horrenbestez, lan honetan soziolinguistika bariazionis-
taren ikuspuntutik gutxi ikertuta dagoen Lezama –Bizkaiko Txorierri eskualdean– 
herri euskalduneko belaunaldi biren hizkera izango dut eztabaidagai. Aukeratutako 
hizkuntz aldagaia bat eta bakarra da: Beheko Bokalaren Asimilazioa (aurrerantzean 
BBA). BBAk gainbehera deigarria jasan du hainbat hizkeratan erregioaz gaindiko al-
dakiaren alde (ikus 2.3. atala) eta antzeko prozesua Lezaman ere jasotzeak Aurre-
koetxeak eta bestek goiko aipuan adierazten duten dialekto-berdintzea abian dela be-
rretsiko luke. 

Gauzak horrela, zenbait galdera azaleratzen dira: oinarri kuantitatiborik dago Le-
zamako BBA gainbehera doala adierazteko? Eta hala izatekotan, zein faktore sozialek 
eragiten dute? Era berean, lehian dauden aldakien estatus soziala kontuan hartuta, 
hizkuntz jarrerek eta talde-identifikazioak BBAren aldagarritasunean zenbateraino 
esku hartzen duten zehazten ahaleginduko naiz. Ekarpen enpiriko honekin espero dut 
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dialekto-berdintzeaz daukagun ezagutzan sakontzea euskararen bariazionismoa kate-
goria makrosozialak oinarri hartuta ez ezik eragile subjektiboen bitartez ere azaltzen 
duen ikuspegi berritzaile batetik. 

2. ATARIKOAK

2.1. Dialekto-berdintzeaz 

Gazteen ahotan tokian tokiko forma tradizional markatuak apurka-apurka galtzeko 
joera nagusitzen dabil hedadura zabaleko ezaugarrien alde (Auer, 1998, 1. or.; Her-
nández-Campoy, 2003, 27. or.; Kerswill, 2002, 187. or., 2003, 224. or.; Kerswill & 
Williams, 2002, 180. or.; Pooley, 2012, 40. or.). Ukipenezko fenomeno horri dialekto-
berdintze deritzo, eta aldaera estandarrak hedabideetan zein hezkuntzan daukan in-
darraren ondorioz jarri ohi da martxan. Kerswilli (2002, 187.-188. or.) jarraikiz, joera 
bik bereizten dute dialekto-berdintzea: alde batetik, Trudgillen (1986, 98. or.) esanetan, 
aldaki markatu eta urrienak murriztean datzan berdintze linguistikoa gertatu behar da 
eta, bestetik, aldaki berdinduak besteen ordez hedatu behar dira berdintzea gertatzen 
den eremu geografiko zein sozialean. 

Trudgillen (1986, 25. or.) eta Williamsen eta Kerswillen (1999, 150. or.) ustez, mu-
gikortasun geografikoak lotura estua dauka berdintzearekin, biztanle mugikorrek 
prozesu bitan parte hartzen dutelako nabarmenen: hizkuntz formen hedapenean eta, 
ezaugarri markatuak ekidite aldera, solaskideen arteko egokitzapenean. Trudgillek 
(1986, 98. or.), gainera, iradokitzen du egokitzapen-praktikak errepikatzeak erabile-
ra geografiko eta sozialik hedatuena daukan aldakia gailentzea dakarrela. Dena dela, 
gurean mugikortasun geografikoak euskararen aldaeretan daukan eragina jorratzen 
duten ikerlanak urriak dira oraindik; Haddican (2007) da gutxietako bat. 

Euskara batuaren garrantzia eta herrialdeen arteko joan-etorri hierarkikoak direla-
eta ei dago abian berdintzea euskal hizkeretan (Unamuno & Aurrekoetxea, 2013, 
154. or.; Zuazo, 1998, 194.-195. or.). Belaunaldi arteko aldakortasunaren gaineko 
euskarazko literatura berrikusita, Unamunok eta Aurrekoetxeak (2013, 154.-155. or.) 
jakinarazi dute Bellmannek «oinarri dialektala» (1998, 23. or., nik itzulia) deitzen due-
netik aldendu eta erregioaz gaindiko arauekin progresiboki bateratzen dabilela eus-
kara. Bateratze-joera horiek, Auerrek eta Hinskensek (1996, 6. or.) diotenez, aldaera 
estandarraren zein ez-estandarraren norabidean gerta litezke. Berdintzea aztergai duten 
lan gehienek (adib. Aurrekoetxea, 2004; Perez Landa, 2006), ordea, estandarrarekiko 
bateratzea ikertu dute, Zelaietak (2004, 229. or.) «bertako euskara estandarizatu» de-
ritzonaren ildotik. 

Batua duela gutxikoa izan arren (Hualde & Zuazo, 2007, 157. or.), tokian tokiko al-
daki markatuak estandarraren alde desagertzen dabiltzalako froga enpirikoak oparoak 
dira (Ariztimuño, 2010; Aurrekoetxea, 2006; Ormaetxea, 2008, 2011; Perez Landa, 
2006). Hala ere, berdintze-joerei sendoen eusten dabilen hizkuntz alderdia ahoskera 
da, bereziki segmentuen fonologiari dagokionez (Aurrekoetxea, 2004, 53. or., 2006, 
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114. or.). Arrazoietako bat, Oñederrak (2016, 132. or.) dioenez, izan liteke estandari-
zazio-saioek hizkuntza idatzia helburu eduki izana. Halaber, Bobergek (2004, 266. or.) 
nabarmentzen du hizkuntzaz jabetu osteko aldaketei errazago egiten dietela aurre hiz-
kuntzaren maila abstraktuenek, hots, sintaxiak eta fonologiak. Herriko aldakia sozio-
linguistikoki nabaria izateak ere laguntzen duela proposatzen du Haddicanek (2007, 
699. or.), ukipen-teoriaren gaineko ikerlanetan frogatu den moduan (Erker, 2017a, 15.-
16. or., 2017b, 73.-74. or.; Troncoso-Ruiz & Elordieta, 2017, 12. or.). 

Erregiolektoen arteko bateratzea ere aztertu du hainbatek. Esaterako, Haddicanek 
(2003, 28. or.) azaltzen du gizon gazteek Oiartzungo muga dialektalak (tradizionalki 
euskara nafarrerantz1 jo duen tarteko hizkera da) ekialderantz bultzatzeari ekin diotela, 
erdialdeko albo-euskararen ezaugarri gero eta gehiago hartzen baitituzte. Beste adibide 
bat Lujanbiok (2016, 226. or.) dakar; izan ere, Goizueta eta Araitz-Betelu erdialdeko 
hizkerekin bateratzen hasiak direla erakusten du aldagai ugaritan.

2.2. Aldakortasunaren korrelatu sozialez

2.2.1. Adina
Ordura arteko ikerketa gehienek (Ariztimuño, 2010, 83. or.; Aurrekoetxea, 2006, 

141.-142. or.; Ensunza, 2019, 21. or.; Ormaetxea, 2008, 260. or., 2011, 39. or.) aditzera 
ematen dute gazteek berdintze-tasa adierazgarriena erakusten dutela. Hala ere, tokian 
tokiko ezaugarrien galera helduengan hasten dela frogatzen duenik ere badago, Perez 
Landa (2006, 59.-63. or.) eta Gaminde eta beste (2018, 38.-39. or.) kasu. Nahiz eta 
joera desberdin horiek isla lezaketen hiztunek erregioaz gaindiko formak eskura noiz 
eta zelan izan dituzten, aldagai batzuk beste batzuk baino arinago eta biziago hasi dira 
berdintzen (Artzelus, 2019, 185. or.; Haddican, 2007, 692.-695. or.; Lujanbio, 2016, 
217. or.). 

Adinak markatutako aldakortasun joeren inguruan Eckertek (1997, 164. or.) dio 
gordetzailetasuna helduen jardunaren bereizgarri dela: hori Clarkek (1982, 102. or.) 
Newfoundlandgo emakume helduez aurkitutakoek ere baieztatzen dute. Adierazpen 
horiek unibertsalak ez direla dioenik ere bada: Paunonenek (1996, 382.-383. or.), 
adibidez, zenbat eta adinduago orduan eta berritzaileagoak diren emakume finlandia-
rren berri ematen du. Hala ere, soziolinguista gehienak ados daude nork bere hizkera 
egonkortuta edukitzen duela helduarorako (Chambers 1995, 158.-159. or.; Meyerhoff, 
2018, 135. or.) eta, heldutan aldatzekotan, gazteek markatutako norabidean izaten dela 
(Boberg, 2004, 250.-253. or.; Yaeger-Dror, 1994, 282. or.)2. 

1 Hemen darabildan terminologia Zuazoren (1998, 2003, 2014) sailkapenetik hartua da. Badakit Aurre-
koetxeak eta bestek (2019) sailkapen berria argitaratu dutena, baina Zuazorenaren alde egin dut ezagunagoa 
delakoan.

2 Itxurazko denboran ikertzea fidagarria izaten dela ziurtatzen duten oinarriak dira horiek, baina guztiz bete-
tzen ez dituen datu-banaketa soziolinguistikorik ere badago, gehienak adinaren araberako mailakatzearekin 
lotuak. Ikus Meyerhoff (2018, 7. kap.), Wagner (2012) eta Cukor-Avila eta Bailey (2013) eztabaidaz gehiago 
jakiteko.
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Ukipen-egoeretan, Williamsek eta Kerswillek (1999, 152. or.) jakinarazten dute-
nez, ukipenaren ondorengo belaunaldien jardunean forma jakin batean zentratzearen 
zantzu erabakigarrienak nabaritzen hasten dira. Hori, gainera, bat dator gazteak hiz-
kuntz aldaketaren abangoardian daudela onartzen duten joera soziolinguistikoekin 
(adib. Eckert, 1988, 1989). Gurean ere gazteak dira berritzaileen (Aurrekoetxea, 
2010, 98. or.; Haddican, 2003, 31. or.; Unamuno & Aurrekoetxea, 2013, 155. or.), 
eta helduak gordetzaileen (Eguskiza, 2019, 319. or.; Gaminde & Romero, 2011, 
119. or.).

2.2.2. Generoa
Adinak markatutako joerei generoak markatutakoak ere gainjartzen zaizkiela izan 

behar da kontuan. Hori ulertzeko funtsezkoa da Labovek (2001, 367. or.) proposatu-
tako oinarri soziolinguistikora jotzea: «women deviate less than men from linguistic 
norms when the deviations are overtly proscribed, but more than men when the de-
viations are not proscribed». Axioma hori emakumeen jardunean gertatzen diren eta 
itxuraz kontrakoak diruditen joera gordetzaile eta berritzaileen emaitza dela azaltzen 
dute Woodsek (1997, 97. or.) eta García Moutonek (2006, 227.-231. or.). Emakumeak 
forma gordetzaile, estandar eta prestigiotsuei atxikitzen zaizkielako froga fidagarriak 
daude (Eisikovits, 1988; Holmes, 1993), baina aldi berean abian dauden aldaketen 
buruan egoten dira estigma sozialaz ohartu, estigmarik garatzekotan, eta lidergoa 
utzi arte (ikus Milroy & Milroy, 1985; Tagliamonte, 2005). Trudgillek (1972, 193.-
194. or.) generoaren araberako joera esanguratsua identifikatzen du, alegia, emaku-
meek aldaera estandarra (gizartean orokorrean prestigiotsuena dena, kasu honetan) 
gehiago erabiltzen dutela errazago aitortzea eta gizonek estandarra gutxiago erabiltzen 
dutela zailago aitortzea. 

Beraz, emakumeek ageriko prestigiora eta gizonek ezkutuko prestigiora jotzea izan 
da ohikoena, baina, Caminoren (2009, 300. or.) berbetan, gizartean dauzkaten rolen 
ondorio dira joera horiek. Gurean emaitza argirik ez dute eman generoari buruzko 
ikerlanek. Oiartzunen erdialdetik datozen aldakiak gizon gazteek hartzen dituzte 
(Haddican, 2003, 31. or.), baina Gernikan gordetzaileago jokatzen dute palatali-
zazioa mantentzeari dagokionez (Ensunza, 2016, 88. or.). Are gehiago, Ensunzak 
(2016, 84. or.) emakume helduak palatalizazioa galtzearen aldaketaren eragiletzat 
hartzen ditu; Gernikatik 20 km ingurura dagoen Lekeition, ordea, emakumeek eus-
ten diete gehien aldaki bustiei (Zubillaga & Gaminde, 2010, 7. or.). Beste batzue-
tan, palatalizazioak generoarekin ez du lotura adierazgarririk erakusten (Haddican, 
2007, 693. or.). Alde horiek iradokitzen dute, Caminorekin (2009) bat eginda, gene-
roaren araberako aldakortasuna komunitate bakoitzeko baldintza zehatzen menpe 
dagoela.

2.2.3. Hizkuntz jarrerak
Hizkuntz jarrerak, Oppenheimek (1982, 39. or.) definitzen duenez, zuzenean zein 

zeharka adieraz litezkeen bizitza mentaleko barne-osagai abstraktuak dira. Aldakor-
tasun soziolinguistikoa azaltzeko kontuan hartu beharreko eragiletzat dauzka askok 
(ikus Marshall, 2004, 217.-221. or.; Milroy, 2002, 4. or.; Watt, 2000, 93.-96. or., 
2002, 53.-56. or.), baina benetan zein eginkizun daukaten argitzeke dagoela diote 
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Torgersenek eta Kerswillek (2004, 25. or.). Ladegaardek (2000, 228. or.), kasu, jarre-
ren eta hizkuntz jokaeraren arteko korrelazioa kausazioarekin nahastearen arriskuez 
dihardu eta Garrettek, Couplandek eta Williamsek (2003, 9. or.) talde-presioak, ego-
kitasun sozialak eta unean uneko interes pertsonalek jarreren eragina ahul lezaketela 
ere aitortzen dute. Ikuspegi orokorra, aitzitik, banakoaren hizkuntz erabilera jarrerek 
motibatzen dutela da (Auer & Hinskens, 2005, 356. or.; Elordieta & Romera, 2021, 
290. or.; Hawkey, 2020, 27.-28. or.). 

Dialekto-berdintzeari dagokionez, Cheshirek eta bestek (1999, 9. or.) ikastetxe 
ingelesetako ikasleen jarreren uniformetasuna nazio-mailan zabaldutako dialekto-
berdintzearen akuilu dela adierazten dute. Alderantzizkoa ere gerta liteke: Labovek 
(1963, 304. or.) Martha’s Vineyarden egindako ikerketa ezagunean hiztunek ber-
toko/arrotz kategoria sozialekiko dituzten usteek herriko formen maiztasunean era-
gin zuzena dutela erakusten du. Muxika-Loitzatek (2017, 39. or.) antzeko banaketa 
aurkitzen du zornotzar elebidunen txistukarien neutralizazioan, euskararekiko ja-
rrera baikorrenak dituztenek oposaketa gehiagotan mantentzen dute eta. Dena dela, 
nik dakidala, euskararen berezko (eta ez hizkuntz ukipenaren ondoriozko) aldakor-
tasuna aztertzeko jarrerak eta bariazionismoa uztartu dituen lanik ez dago: «a more 
thorough understanding is needed of speakers’ attitudes toward these varieties in 
order to understand [the] processes of change and dialect contact» (Haddican, 2003, 
32. or.).

Euskal munduan3 tokian tokiko aldaera ez-estandarrek atxikimendu eta prestigio 
handiagoa izaten dute solidaritate- eta profesionaltasun-alorrean (Amorrortu, 2001, 
72. or.; Echeverria, 2003b, 366. or., 2005, 258. or.; Gaminde, 2007, 13.-15. or.); eta 
herrikoi-estandar hibridoak estigmatizatuta egoten dira, jatortasuna barik anonimo-
tasuna transmititzearen beldur (Amorrortu, 2003, 160. or.; Woolard, 2016, 17. or.). 
Fernández-Ulloak (1997, 213. or.) ere erakusten du Bizkaiko iparraldean erregiolek-
toa euskara batua eta erdara baino altuago baloratzen dela atxikimendu-mailan, eta 
nabarmenki altuago emakumeen kasuan. Bestalde, Andersenek (1988, 70. or.) eta 
Fishmanek (1991, 161. or.) iradokitzen dutenez, sentimendu hori landa-eremuko herri 
txikietan egoten da indartsuen, hedapen hierarkikoaren ondorioz erregioaz gaindiko 
aldakien oldarraz gehiago ohartzen diren eremuetan. Arrazoi horiengatik, besteak 
beste, esan liteke forma berdindu gehiago biltzen dituela Ariztimuñok (2010, 93. or.) 
Tolosa handian Ataun txikian baino. 

3 Atal honetan orokorrean euskaldun zaharrek dauzkaten jarrerez jardungo dut ikerketaren lagina ere eus-
kaldun zaharrek osatzen dutelako (ikus 3.1.2. atala). Euskaldun berrien jarrerez eta hiztun berriez gehiago 
jakiteko, ikus Woolard (2016) eta Urla eta beste (2017). Eskerrak eman nahi dizkiot bereizketaz ohartarazi 
didan ebaluatzaile anonimoari. 
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2.3. Beheko Bokalaren Asimilazioaz

2.3.1. Orain artekoak
Euskalkien artean oso hedatuta dagoen prozesu fonologikoa da BBA, Hualdek (1991, 

23. or.) honela deskribatutakoa: a → e̞4 / V[+goi](C)_. Arauaren adibide da laguna > 
lagune, baina ez sagarra > *sagarre. oro har, BBAk /a/ eta /e/-ren arteko oposaketa /i, i̯, 
u, u̯/-ren ostean fonologikoki neutralizatzea dakar, hala nola izan/izen parean (Hualde, 
1991, 26. or.). Historikoki, Euskara Zaharretik dokumentatutako berrikuntza poli-
genetikoa da, baina Bizkai aldekoa hego-sartaldean XVII. mendean hasi eta sortalde-
rantz landa-eremutik hedatutakoa dela ematen du (Zuloaga, 2017, 174.-175. or., 2019, 
477.-478. or.). Eta, izan ere, Zuazoren (2014, 182. or.) arabera, Bizkaiko sartaldean 
dago indartsuen gaur egun. Hala ere, Hualdek (1991, 2. kap.) erakusten duenez, BBA-
ren aplikagarritasun-testuinguruak hizkera batzuetan besteetan baino emankorragoak 
dira. Testuinguru guztietan emankorrena -a mugatzaile singularra da (deCastro-Arra-
zola et al., 2015, 150. or.; Hualde, 1991, 27. or.). 

BBAren soziolinguistikari erreparatuz, [e] aldakia ez-estandarra dela jakiteko batua-
ren eskuliburuei gainbegiratu azkarra egitea baino ez dago. Euskaltzaindiaren babes-
pean ahoskera estandarrari buruz emandako hitzaldi batean, Oñederrak (2019) BBAz 
sortutako aldakiak «taberna giroan» esateko modukoak direla ematen du aditzera: 
lagunartean erabili baina hizkera-maila jasoetan baztertu beharrekoak. Aurrekoetxeak 
(2006, 147. or.) BBA aipatzen du erregioaz gaindiko formen hedapenaren eraginez mu-
rrizten dabilen erregiolekto-ezaugarri tradizional gisa. Horren ildotik, nahiz eta Egus-
kizak (2019, 89.-90. or.) Arratian aldakortasunik ez aurkitu, Ensunzak (2015, 151.-
152. or.) atzerakada adierazgarria identifikatzen du belaunaldien artean Busturialdean. 
Lujanbiok (2016, 159. or.), ostera, Araitz-Beteluko helduen eta gazteen artean ez, baina 
adinekoen eta beste adin-talde bien artean topatzen du aldaketa esanguratsuena. Ho-
rrela, bada, berdintzearekin zerikusi zuzena daukanez, ikerlanaren aztergai aukeratu 
dut BBA. 

2.3.2. Lezamaren berri
Mendebaleko euskararen ipar-sartaldeko hizkerakoa izaki, Lezaman joriak dira 

BBAren lekukotasun dialektologikoak (adib. Hualde & Gaminde, 1997, 228. or.; Zua-
zo & Goiti, 2016, 21. or.). Hala ere, Lezamako hizkeraren gaineko azterketa sakonik 
ez dago, Gaminderen (2006) dialekto-hiztegia izan ezik. Larrabetzun, alboko herrian, 
sistematikoa dela aurkitu dute Gamindek eta bestek (2018, 35. or.) gerra aurretik jaio-
tako belaunaldietan, baina gerra ostekoetan egoera desberdina dela erakutsi dute: az-
tertutako sei testuinguruetatik bitan baino ez dio eusten sistematikotasunari BBAk, eta 
beste bitan adinaren araberako beherakada esanguratsua gertatzen da helduengandik 

4 Datuak garbiago aurkeztearren, aurrerantzean /e/ erabiliko dut. Argi gera bedi, ordea, gehienetan jaso den 
alofonoa [e̞] dela (ikus Hualde, 1991; Flemming, 1995; deCastro-Arrazola et al., 2015), Yrizarrek (1991a, 
336. or.) Azpeitia-Azkoitia inguruan bakarrik aldaki irekiagoa bildu arren. Alabaina, Ander Egurtzegiri 
eskertu nahi diot Zaldibargo hiztun batzuek /e/ eta BBAz sortutako /a/-ren alofonoa guztiz neutralizatzen ez 
dituztela jakinarazi izana (Egurtzegi & San Martin, d.g.). Joera hori oraindik sakontzeke dagoenez, etorki-
zuneko ikerlerroetan argitzeko utziko dut. 
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hasita. Lezamako egoera berdintsua dela aurreikus litekeen arren5, ezaugarriaren sozio-
linguistikaz eta herriko egoera soziolinguistikoaz ezer gutxi dago idatzita (ikus 3.1.1. 
atala).

2.4. Hipotesiak

Horiek horrela, goiko bokalen osteko /a/-ren aldakortasuna belaunaldiz belaunaldi 
erregioaz gaindiko [a] aldakiaren alde berdinduz joango delakoan nago. Edozelan ere, 
nekez aurreikus liteke berdintzearen abiadura, literaturak egoera kontrajarri bi aur-
kezten ditu eta. Batetik, segmentuen fonologia berdintzen zailagoa da (Aurrekoetxea, 
2004, 53. or., 2006, 114. or.); halaber, lezamarrengandik espero diren taldearekiko 
atxikimenduak eta herri-hizkerarekiko jarrera baikorrek lotura estua daukate tokian to-
kiko aldakien norabidearekin (Cheshire et al., 1999, 9. or.; Labov, 1963, 306.-307. or.). 
Bestetik, estandarizazioak erregioaz gaindiko aldakiak hedabideen eta hezkuntza-sis-
temaren eskutik hedatzen lagundu duenez (Hualde & Zuazo, 2007, 157. or.), litekeena 
da erregioaz gaindikoarekin bat ez datozen formak apurka-apurka gainbehera joatea 
gazteen jardunean, batez ere belaunaldien arteko desberdintasun nabariena denean eus-
kaldunek batua eskura noiz eta zelan eduki duten.

3. METODOLOGIA

3.1. Lagina

3.1.1. Lezamari buruzko zenbait datu soziolinguistiko
Bizkaiko Txorierri eskualdean kokatua, Lezama 2.383 biztanle dauzkan landa-ere-

muko herria da (EUSTAT, 2020b). Asua hareneko hego-ekialdean dago Lezama, Bil-
botik 10 kilometrora. Euskararen kale-neurketarik ez duen arren6, euskara bizirik da-
goen herria dela ematen dute aditzera datu estatistikoek. EUSTATen arabera, herriko 
euskaldunen bilakaera beheranzkoa izan da 1981etik (biztanleen % 72,39) 2011ra 
(% 62,15), baina goraka egin du hurrengo bosturtekoan (% 67,12). Euskaldun hartzai-
leen ehunekoak ere gora egin du nabarmen, % 7,91tik 1981ean % 22,49ra 2011n eta 
% 14,03ra 2016an. Etxeko euskararen erabilera-tasak, aldiz, behera egin du: 1981ean 
etxeen % 37,6k ziharduen euskara hutsean eta 2011n % 27k (Soziolinguistika Kluste-
rra, d.g.). 

5 Gaminderen (2006) glosarioari eta Lezamako Toponimia (Bidart & Etxebarria, 2003) datu-baseak dakar-
tzan lekukotasunei begira, esan liteke ondorio hori ziurtasun handiz atera litekeela. Gainera, Zuazok eta 
Goitik (2016, 17.-29. or.) Lezamak eta Larrabetzuk ezaugarri fonologiko gehienak konpartitzen dituztela 
adierazten dute eta EHHAk (Euskaltzaindia, 2010) ere hizkera-eremu berean biltzen ditu. 

6 Txorierriko Mankomunitateko Hizkuntza Sailak euskararen kale-erabilera neurtzea aurreikusita dauka 
2022rako. Hala ere, erreferentzia gisa, Soziolinguistika Klusterrak (2017, 52. or.) ezagutarazi du Larrabetzun 
–Lezamaren ekialdeko auzokoa eta Txorierriko herririk euskaldunena– kalean euskara % 55,10ean erabil-
tzen dela. 
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3.1.2. Hiztunak
Informatzaileak aukeratzeko, zentzuzko hautaketa erabili dut (adib. Woods, 1997; 

Lujanbio, 2016; Artzelus, 2019). Honako irizpideak erabili ditut Lezamako hizkeraren 
adierazgarrienak diren informatzaileak hautatzeko: 1) herriko euskara H1 izatea7, 2) 
Lezaman jaio izana eta bertan bizi izatea, 3) guraso lezamarrak edo ingurukoak izatea 
eta 4) kalean euskaraz egitea. Lehenengoz ni neu jarri naiz harremanetan hiztunekin 
eta ondoren gainontzekoak «elur-bola teknika» (Milroy & Gordon, 2003, 2. or., nik 
itzulia) deritzonaren bidez kontaktatu ditut, hots, partaideei baldintzak betetzen dituen 
lezamarrik ezagutzen duten galdetuz eta ikerketan parte hartzeko galde diezaiotela es-
katuz. 

Lagina orotara 20 hiztunez dago osatuta eta aldagai sozial biren arabera estrati-
fikatuta: generoari dagokionez, emakumeak eta gizonak aukeratu ditut eta, adinaren 
arabera, 16-21 urte bitarteko informatzaileak (19,1 urte batez beste) eta 48-55 urte 
bitartekoak (53,2 batez beste). 17 urte aldera, hiztunek euren hizkera egonkortuta edo 
egonkortzear edukitzen dute eta mintzo-komunitatean muturrekoenak edo aurreratue-
nak diren erabilera-tasak erakusten dituzte (Kirkham & Moore, 2013, 278. or.; Labov, 
2001, 454. or.). Muturreko burutzapen horiek, Denisek eta bestek (2019, 46.-51. or.) 
azaltzen dutenez, abian dauden aldaketen noranzkoa zehazteko balio dute. Helduak, 
kontrara, komunitatearekiko gordetzaile eta arauzale ere izatera bultzatzen dituzten 
dinamiketan sartuta daude: «lekuko gizarte-sarean barreiaturik egon behar dute, ba-
tetik, eta gauza jakina da ingurune horretan aldaera vernakularrak [sic] nagusitzen 
direla; bestetik, lagun helduek mintzo estandarra nagusi den erakundeetan egon behar 
dute» (Camino, 2009, 70. or.). Horrenbestez, adin-talde bi horiek komunitate berean8 
berritzaileen ageri den jarduna gordetzailea denarekin konparatzeko aukera ematen 
dute.

Beraz, lau hiztun-taldetan banatzen da lagina: emakume helduak (aurrerantzean 
EHak), gizon helduak (GHak), emakume gazteak (EGak) eta gizon gazteak (GGak). 1. 
taulak hiztun-taldeak eta kodetzea dakartza.

7 H1 euskaldunak soilik behatzeko erabakiak Yrizarrek (1991b, 587. or.) eta Euskararen Datu-Baseak (Sozio-
linguistika Klusterra, d.e.) emandako datuak ditu oinarri: 1970ean % 88 inguru zen euskalduna eta 2001ean 
lezamarren % 63,3k zeukan euskara H1 gisa (ikus 1. taula hiztunen adina eta, hedaduraz, jaiotze-urtea 
jakiteko).

8 Garrantzitsua da, Nancek (2015, 570.-573. or.) azaleratutako konparagarritasun-problematikaren harira, 
mintzo-komunitate bereko informatzaileak erkatzea konparaketa itxurazko denboran bideragarria izan da-
din, bereziki hizkuntzaren transmisio- eta sozializazio-mailaren aldetik. Nire lanera ekarrita, herriko euska-
raren transmisioaren eten nabarmenik ez da egon eta, belaunaldi zaharrenek ez bezala, lezamar helduek zein 
gazteek gaztelaniarekin batera sozializatu dute euskara herrian. Ondorioz, neurri bietan erabateko jarraikor-
tasunik ez mantenduagatik, ikerlanerako aukeratu ditudanak mintzo-komunitate bereko adin-taldeak direla 
ziurta liteke. Nire eskerrik onenak arazoa aipatu didan ebaluatzaile anonimoari. 
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1. taula. Hiztun-taldeak

Adina Generoa Gurasoak Kodea
20 Emakume Lezama EG1

21 Emakume Lezama EG2

20 Emakume Larrabetzu-Lezama EG3

17 Emakume Lezama EG4

16 Emakume Lezama EG5

21 Gizon Lezama GG1

21 Gizon Lezama GG2

21 Gizon Larrabetzu-Lezama GG3

17 Gizon Larrabetzu-Lezama GG4

17 Gizon Lezama GG5

55 Emakume Lezama EH1

54 Emakume Lezama EH2

55 Emakume Lezama EH3

50 Emakume Lezama EH4

55 Emakume Lezama EH5

52 Gizon Lezama GH1

55 Gizon Lezama GH2

55 Gizon Lezama GH3

53 Gizon Lezama-Larrabetzu GH4

48 Gizon Lezama-Larrabetzu GH5

Aztertutako laginak Lezamako euskaldunen (1600 guztira) % 1,25 hartzen du barne, 
Labovek (1966, 170.-171. or.) lagina tamainaz adierazgarria izateko gomendatzen duen 
% 0,025 baino gehiago. Hiztunen euskalduntzeari dagokionez, gazteak D ereduan 
alfabetatuak dira herriko eskolan edo inguruko itunpeko ikastetxe batean. Helduak, 
gaztetan hezkuntza gaztelaniaz jaso arren, nagusitan euskaraz alfabetatuak dira. Ikas-
keta-mailari dagokionez, denek dute maila erdi-altua: helduek batxilergo-maila dute 
gutxienez eta gazteak unibertsitate-ikasketak edo batxilergoko bigarren maila buru-
tzen dabiltza.

3.2. Datu-bilketa eta -lanketa

3.2.1. Elkarrizketa soziolinguistikoak
Ikerlaneko datuak 2019ko abendutik 2020ko martxora bitartean egindako elkarriz-

keta soziolinguistiko erdi-gidatuetatik datoz, Sankoffek deritzon «eguneroko jarduna» 
(1980, 54. or., nik itzulia) biltzeko nik neuk bideratuak – Etxebarriak (2000, 35.-
36. or.) dioenez, datu-biltzailea informatzaileen herrikoa eta ezaguna izateak hizkera 
arduragabea lortzen laguntzen du. Hiztunak binaka grabatu ditut ikus-entzunezko 
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ekipamendua erabiliz (Canon EOS 70D). Guztira, datuak 30-45 minutuko 12 elkarriz-
ketak osatzen dituzte, baina ikerketarako elkarrizketa bakoitzaren lehen 5 minutuak 
baztertu ditut eta gainerakoa eskuz transkribatu ELAN hizkuntz ohar-hartzailean 
(Sloetjes & Wittenburg, 2019). Ikertutako aldakien bereizgarritasun akustikoa dela-
eta, datuon oinarria entzunezko transkripzioak dira, nik birritan eginak hilabete tar-
tean utzita. Bietan goiko bokal osteko /a/ mugatzaile singular guztiak berdin trans-
kribatu ditut eta zaratagatik ulergarri ez zirenak baztertu. Datu-basean, beraz, 1513 
token9 izan ditut aztergai.

1 zenbakiaz kodetutako hiztunak 2z kodetutakoekin elkarrizketatu ditut lehenengo 
eta 3z kodetutakoekin gero, emaitzen fidagarritasuna bermatzeko eta informatzaileen 
arteko elkarreragina ekiditeko. 4z eta 5ez kodetutakoak, ostera, batera elkarrizketatu 
ditut. Jorratutako gaiak herriari, herriko euskarari, euskararen erabilerari, etorkizuna-
ri eta umezaroari buruzkoak izan dira. Elkarrizketa errepikatu duen informatzaileari 
eta kideari eztabaidagai desberdinak eman dizkiet, baina aurrekoekin lotura manten-
duta. Gainera, hiztunak eroso sentitze aldera, elkarrizketak euren bizilekuan izan dira 
grabazio-tresna bazter batean utzita. 

3.2.2. Hizkuntz jarreren gaineko galdetegia
Elkarrizketen ondoren, partaideek Likerten eskalez osatutako galdetegia bete dute 

bost kategoriako matrizedun itemekin: erabat desados – desados – dudan – ados – era-
bat ados. Bilingual Language Profile (Birdsong et al., 2012) baliabidean oinarrituak, 
itemok informatzaileen hizkuntz jarrerak eta herriarekiko eta herriko hizkerarekiko 
atxikimendua neurtzen dituzte metodo zuzenaren bidez (ikus Garrett, Coupland & 
Williams, 2003, 24.-50. or.). Zehazki, atxikimendu-maila lortzeko honako balioak 
aztertu ditut: herriaren egokitasuna bizileku gisa, lezamarra izateaz poztea, lezamarra 
izateaz harro egotea, herrian geratu nahi izatea (gazteentzat), herriko bizitza gustatu 
izana (helduentzat), herriko hizkera erabiltzearen garrantzia eta herriko eskolak he-
rriko euskaran irakatsi beharra (Hawkey, 2018, 3. kapitulua). Partaide bakoitzeko, 
erantzun guztien batezbestekoa kalkulatu ostean 0-5 arteko balio bat lortu dut: zenbat 
eta balio baxuagoa orduan eta jarrera ezkorragoak edo atxikimendu txikiagoa edu-
kiko ditu informatzaileak herriarekiko edota herriko hizkerarekiko; zenbat eta altua-
goa balioa, berriz, orduan eta jarrera baikorragoak edo atxikimendu handiagoa. Osa-
garri bezala, hizkuntzen erabileraren eta euskararen eta herriko hizkeraren bizindar 
etnolinguistikoaren inguruan ere galdetu diet itemetan (Garrett, Bishop & Coupland, 
2009, 179. or).

  9 Analisia errazteko, mugatzaile singularren datu-baserako absolutibo (herria/herrie), ergatibo (herriak/he-
rriek), datibo (herriari/herrieri), soziatibo (herriagaz/herriegaz) eta inesibo (herrian/herrien) kasuak hauta-
tu ditut bakarrik. 
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3.3. Analisi estatistikoa

Aldagaia bitarra izaki, datuak generalised linear mixed effects regression (glmer) eta 
linear mixed effects regression (lmer) deritzen ereduen bidez aztertu ditut. Horretarako, 
hainbat eredu erabili ditut R softwareko (R Taldea, 2021) lme4 paketearen glmer eta 
lm funtzioen bitartez (Bates et al., 2015). Lehenengo, BBA10 menpeko aldagai gisa, 
adin-taldea eta generoa faktore finko gisa eta hiztuna zorizko faktore gisa ezarri ditut; 
bigarren, BBA menpeko aldagai gisa, hiztunaren adina eta generoa faktore finko gisa 
eta hiztuna zorizko faktore gisa erabili ditut; eta hirugarren, BBA menpeko aldagai gisa 
izan dut, atxikimendua eta adin-taldearen eta generoaren arteko interakzioa faktore 
finko gisa eta hiztuna zorizko faktore gisa. Lehenengo eredu biak aplikatu eta antzeko 
emaitzak lortu ditudanez, sinpleenera (hau da, lehenengora) jo dut azken eredurako. 
Horretaz gain, post hoc faktore-kontrasteak zehaztu ditut estimated marginal means 
(emm) direlakoen laguntzaz eta konparazio bakoitzeko Tukey metodoaren zuzenketak 
aplikatuz. Hirugarren eredua osatzeko, lehenengo ereduari atxikimendua gehitu diot 
faktore finko gisa eta lm funtzioaren bitartez atxikimenduaren eta BBAren erabileraren 
arteko korrelazio-balioa ere kalkulatu dut.

4. EMAITZAK

2. taulak goiko bokal osteko mugatzaile singularraren burutzapenak (erregioaz 
gaindiko [a] eta herriko [e]) erakusten ditu hiztun bakoitzeko, kopurutan eta ehune-
kotan. Edozelan ere, aldagaiaren aldakortasuna sozialki azaltzeko, 3. taulak dakar-
tzan talde-koefizienteei ere erreparatu behar zaie. 3. taulan BBAren batezbesteko 
erabilera-tasa eta desbideratze tipikoa agertzen dira hiztun-talde bakoitzeko. EHak 
daude altuen (x̄ 87,89) eta GHak, GGak eta EGak balio bertsuen inguruan dabiltza, 
hain zuzen, x̄ 73,06, 72,29 eta 71,81 hurrenez hurren. Bestalde, talde heldu biak, 
EHak eta GHak, egonkorragoak dira (σ 4,66 eta 9,22 hurrenez hurren); EGak eta 
GGak, ordea, sakabanatuago daude (σ 20,39 eta 20,69 hurrenez hurren).

10 Esan bezala, faktore linguistikoak (esaterako, BBA aplikatzen den testuinguru morfologikoa edo ondoren 
datorren kasu-marka) albo batera utzi nahi izan ditut lan honetan. Asmoa BBAren aldakortasun sozialaren 
lehen hurbilpena egitea da ondoren etorriko diren lanek oinarri sendoagoa eduki dezaten. 
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2. taula. Goiko bokal osteko mugatzaile singularra hiztunaren arabera

Hiztuna N / % [a] [e] Hiztuna N / % [a] [e]

EH1a*
N 8 62

EG1a
N 19 64

% 11,43 88,57 % 22,89 77,11

EH2
N 11 59

EG2
N 40 23

% 15,71 84,29 % 63,49 36,51

EH1b
N 4 70

EG1b
N 12 54

% 5,41 94,59 % 18,18 81,81

EH3
N 5 50

EG3
N 22 43

% 9,09 90,91 % 33,85 66,15

EH4
N 15 64

EG4
N 6 50

% 18,99 81,01 % 10,71 89,29

EH5
N 4 36

EG5
N 18 64

% 10 90 % 21,95 78,05

GH1a
N 13 43

GG1a
N 6 52

% 23,21 76,79 % 10,34 89,66

GH2
N 18 45

GG2
N 32 32

% 28,57 71,43 % 50 50

GH1b
N 12 47

GG1b
N 4 48

% 20,43 79,66 % 7,69 92,31

GH3
N 16 50

GG3
N 5 43

% 22,24 75,76 % 10,42 89,58

GH4
N 25 32

GG4
N 36 34

% 43,86 56,14 % 51,43 48,57

GH5
N 13 46

GG5
N 14 44

% 22,03 77,97 % 24,14 75,86
 
*1a eta 1b kodeek lehen eta bigarren elkarrizketaldiak adierazten dituzte, hurrenez hurren.

3. taula. BBAren koefizienteak taldeka

Heldu (H) Gazte (G)
Emakume (E) x–= 87,89 / σ= 4,66 x–= 71,81 / σ= 20,39

Gizon (G) x–= 73,06 / σ= 9,22 x–= 72,29 / σ= 20,69

3. taulan erakutsitakoak 1. irudian irudikatzen dira bisualki. Bertan ikusten da BBA-
ren erabilera-tasaren bilakabidea belaunaldiz belaunaldi emakumeengan (laukidun le-
rroaz), gizonengan (erronbodun lerroaz) eta genero bietan batera (hirukidun lerroaz). 
Beheranzko joera, erregioaz gaindiko [a]-ren aldekoa, nabari da. 
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1. irudia. BBA adinaren eta generoaren arabera, ehunekotan. 

Generalised linear mixed effects eredu estatistikoak, 4. taulan azaltzen denez, 
erakusten du adin-taldearen eta generoaren eraginak estatistikoki adierazgarriak (p < 
0,05) direla BBAren erabilerari dagokionez eta bien arteko interakzioa adierazgarria 
ez dela (p ≥ 0,1). Beraz, probabilistikoki, gaztea edo gizonezkoa denak aukera gehiago 
dauka herriko aldakia gutxiago erabiltzeko; GGek, ordea, ez dute joera horrekin bat 
egiten. 5. taulak hartutako hiztun-talde bakoitzaren arteko aldeen berri ematen du eta, 
emaitzak Tukey metodoaz egokitu ostean, ez da desberdintasun bat ere adierazgarri 
suertatu.

4. taula. Ereduaren koefizienteak adin-taldea eta generoa faktore finko gisa ezarrita

Faktore finkoak Estimatua Errore est. z balioa Pr(>|z|)
(Intercept) 2.0239 0.3432 5.898 3.69e-09 ***

adinaG -1.0757 0.4712 -2.283 0.0224 *

genderG -1.0410 0.4711 -2.209 0.0271 *

adinaG:generoaG 1.1525 0.6590 1.749 0.0803

Oharrak: Adierazgarritasun-kodeak: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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5. taula. Post hoc faktore-kontraste egokituak

Kontrastea Estimatua Errore est. df z.ratioa p.balioa
EH - EG 1.0757 0.471 Inf 2.283 0.1020

EH - GH 1.0410 0.471 Inf 2.209 0.1206

EH - GG 0.9641 0.475 Inf 2.030 0.1769

EG - GH -0.0347 0.457 Inf -0.076 0.9998

EG - GG -0.1116 0.461 Inf -0.242 0.9950

GH - GG -0.0768 0.461 Inf -0.167 0.9984

Emaitzak aukera-arrazoiko (ez erantzunetako) eskalan. 
P-balioak egokitzea: Tukey metodoa 4 estimatuko familia erkatzeko.

Atxikimenduari begira, 6. taulan jasotzen dira herriarekiko eta herriko hizkerarekiko 
atxikimendu-balioak hiztun bakoitzeko eta 7. taulan, ostera, taldeen batezbestekoa 
eta desbideratze tipikoa. Oraingoan ere, EHak daude altuen (x̄ 4,94) eta egonkorren 
(σ 0,08), eta talde gazte biek, EGek eta GGek, erakusten dute sakabanatze-mailarik 
handiena (σ 0,75 eta 0,62 hurrenez hurren). Horrenbestez, gazteengan dago aldagarri-
tasun-mailarik handiena eragile subjektiboei dagokienez.

6. taula. Atxikimendu-balioa hiztunaren arabera

Hiztuna Atxikimendua Hiztuna Atxikimendua
EH1 5 EG1 4,67

EH2 5 EG2 3

EH3 5 EG3 3,33

EH4 4,83 EG4 4,83

EH5 4,83 EG5 4,5

GH1 4,5 GG1 5

GH2 3,83 GG2 3,5

GH3 4 GG3 5

GH4 3,67 GG4 3,83

GH5 4,17 GG5 4

7. taula. Atxikimendu-balioaren koefizienteak taldeka

Heldu (H) Gazte (G)
Emakume (E) x–= 4,94 / σ= 0,08 x–= 4,07 / σ= 0,75

Gizon (G) x–= 4,03 / σ= 0,29 x–= 4,27 / σ= 0,62
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Eredu estatistikoan atxikimendu-balioa ere sartuz gero (ikus 8. taula), adin-tal-
dearen eta generoaren eraginak lausotzen direla ikusten da (p > 0,1) eta bien arteko 
interakzio adierazgarririk ere ez dago (p > 0,1). Aitzitik, atxikimenduaren eragina 
gertatzen da adierazgarri (p < 0,001). Beraz, eragile subjektiboak aintzat hartzen 
badira, kategoria makrosozialek indar azalgarri ahula daukatela ikusten da. Atxiki-
menduak bakarka BBAren erabileran zelako eragina daukan argitzeko, ikus 2. irudia, 
non linear mixed effects ereduaren bidez sortutako erregresioa azaltzen den. Korrela-
zioa altua da (R2 = 0,818) eta goranzko joera adierazten du. Hots, zenbat eta jarrera 
baikorragoak eduki, orduan eta herriko aldaki gehiago erabiliko ditu hiztunak batez 
beste.

8. taula. Ereduaren koefizienteak adin-taldearen eta generoaren interakzioa eta atxikimendu-balioa faktore 
finko gisa ezarrita

Faktore finkoak Estimatua Errore est. z balioa Pr(>|z|)
(Intercept) -4.06570 0.78483 -5.180 2.21e-07 ***

adinaG 0.02317 0.27710 0.084 0.933

generoaG 0.08651 0.27421 0.315 0.752

atxikimendua 1.22361 0.15474 7.907 2.63e-15 ***

adinaG:generoaG -0.21791 0.35829 -0.608 0.543

Oharrak: Adierazgarritasun-kodeak: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

2. irudia. Erregresio zuzena atxikimenduaren (x) eta BBAren erabilera-tasaren (y) artean; F = emakume, M = gizon.
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5. EZTABAIDA

5.1. Adina eta generoa bidegurutzean

Belaunaldi bien arteko konparaketak (ikus 4. taula) aditzera ematen du itxurazko 
denboran herriko aldakia galtzeko joera adierazgarririk badagoela Lezamako gazteen 
hizkeran. oro har eta printzipio soziolinguistikoei (Eckert, 1988, 1989, 1997) jarrai-
kiz, Lezamako helduek gordetzaileago jokatzen dute eta gazteak erregioaz gaindiko 
aldakia erabiltzen aurreratuago daude. Alabaina, komeni da belaunaldi arteko aldake-
tari generoaren ikuspuntutik begiratzea BBA berdintzearen aldeko mugimenduaren 
abangoardian zein hiztun-talde dagoen argitzeko. Adin-taldea ez ezik generoa ere bada 
Lezamako hizkeraren aldakortasunaren nondik norakoak ulertzeko baliagarria esta-
tistikoki. EHek herriko aldakia beste hiru hiztun-taldeek baino nabarmenago erabil-
tzen dute eta, 5. taulan ageri diren z-ratioek alde ez-adierazgarriak erakutsi arren, ba-
liorik altuenak kontraste-erkaketak EHekin egiten direnean lortzen dira. Hori modu 
bateragarri bitan azal liteke. Alde batetik, emakume lezamarrek, Fernández-Ulloaren 
(1997)11 lanekoek bezala, atxikimendu sendoagoa eduki lezakete komunitatean in-
darrean dauden prestigio-arauekin eta, hortaz, herriko formen alde jokatu estatusa 
erdieste aldera. Horrek lotura dauka mugikortasun gutxiko edota landa-eremuko 
emakumeek oinarri dialektala prestigio-erreferentziatzat hartu izanarekin (García 
Mouton, 2006, 229. or.).

Bestetik, alderdi sozio-historikoa dago. Landa-eremu tradizionaleko euskal emaku-
mea herrira begira egon da, sarritan konpainia femeninoan (Ibáñez et al., 1994, 145.-
146. or.; Manterola, 1994, 38.-39. or.; Muñoz, 2019, 7. or.). Horrenbestez, «komu-
nikazioaren dentsitateak hizketa-desberdintasun nabarmenenak sortzen dituela» 
(Bloomfield, 1933, 46. or., nik itzulia) gogoan hartuta, nekez sinestekoa da emaku-
me nagusi eta helduek albo-hizkeren ezaugarriak hartzen aurrea hartua eduki izana. 
Erregioaz gaindiko molde maskulinoak azaltzeko, ordea, sinesgarriagoa da gurean 
gizonek albo-hizkeretako hiztunekin harremanak izateko eduki duten joera irekitzai-
leaz mintzatzea (Camino, 2009, 299. or.). Horren alde egin da k’iché maiazko aldaki 
estigmatizatuen banaketa soziala azaltzeko ere: Romeroren (2009, 294.-296. or.) iri-
tziz, 30-49 urte bitarteko gizonek gutxien erabiltzen dituzte aldaki markatuak lan-
munduak dakarren dialekto-ukipenean bete-betean sartuta daudelako. Joera horiek 
beste hainbat ikerlanen emaitzek ere baieztatzen dituzte (ikus Al-Wer et al., 2020, 
16. or.; Artzelus, 2019, 184.-185. or.; Borrego-Nieto, 1981, 15.-16. or.; Frazer, 1983, 
321.-323. or.). 

Berrikuntzak, bereziki GHen artean, errazago hedatzeko ukipen-testuinguru ugari 
egon dira, adibidez: lantegiak eta kirol- zein gizarte-jardunaldiak, non generoagatiko 
segregazioa zen nagusi (Douglass, 1976, 52.-53. or.). Emakumeek, ostera, erdarak 
medio izan dituen zerbitzu-sektorean jardun dute (Echeverria, 2003a, 407. or.). La-
rrabetzuko datu dialektologikoek genero-dinamika horiek BBAn eragina daukatela 

11 Fernández-Ulloaren partaiderik gazteenek 45 urte inguru dauzkate gaur, nire laginean aztertutakoen antzera. 
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iradokitzen dute: orokorrean emakumeek herriko [e] gehiago erabiltzen dute (Gaminde 
et al., 2018, 38.-39. or.). Lezamar helduak bakarrik aintzat hartuz gero, esan lite-
ke Lezamako datuek argudio sozio-historikoak indartu eta gezurtatu egiten dituztela 
erregioaz gaindiko aldakiak emakumeek nabarmenen hedatzen dituztelako oinarri so-
ziolinguistikoak (Cheshire, 2002, 430. or.; Labov, 2001, 274. or.; Milroy et al., 1994, 
329. or.; Regan, 2020, 181. or.). 

Aitzitik, gazteen datuak aztertuz gero, argi dago emakumeek erregioaz gaindiko 
aldakiarekiko joera azkarra baina estatistikoki ez-adierazgarria (z-ratiorik altuena 
dauka 5. taulan, hala ere) azaltzen dutena, beharbada tokian tokiko forma marka-
tuak murriztetik datozen etekin sozio-ekonomikoak direla-eta. Ensunzak (2015, 
151.-152. or.) ere erregioaz gaindiko aldakiaren gorakada adierazgarria topatzen du 
belaunaldi batetik bestera BBAri dagokionez12. Emakumeen belaunaldi bien arteko 
aldea euskara batua 1990eko hamarkadan sendotu izanak eta maila altuko postu 
eta erakundeetan sartu izanak argi lezakete. EAEn, 90eko hamarkada amaieran lan-
postu pribatuetako % 10ek baino ez zuten euskara eskatzen; ingelesa, % 57k baino 
gehiagok (Gardner, 2000, 36. or.). Gaur egun, berriz, batua goranzko gizarte-mu-
gikortasunerako tresna dela eta komunitate akademiko bereko sentitzearen nortasuna 
eraikitzen laguntzen duela adierazten du Pérez-Izaguirrek (2018, 14. or.). Era berean, 
enpresa pribatuek etorkizunean lanpostu publikoetarako beharrezko diren hizkuntz 
ziurtagiri ofizialak, orokorrean euskara batuan ebaluatutakoak, gero eta gehiago es-
katuko dituztelakoan dago Echeverria (2005, 250. or.)13. Baliteke prestigio-identifika-
zioan izandako aldaketa horiek gazte lezamarrak, bai neska bai mutil, herriko aldakia 
kuantitatiboki antzera erabiltzera bultzatu izana helduengan aldea nabarmena izan 
arren.

Horiek horrela, Lezamako helduengan Laboven (2001, 367. or.) genero-paradoxa 
betetzen dela ematen du preskripzio barik lehenengo, eta preskripziopean gero, jazo-
tako genero-joerei dagokienez (ikus 2.2.2. atala)14. Esan bezala, literaturan berdin-
tzea euskara batuaren eraginez gertatzen dela aipatu da (Aurrekoetxea, 2004, 2006; 
Unamuno & Aurrekoetxea, 2013); haatik, aurresuposatzen da batuak helduei barik 
gazteei eragin diela nabarmenen, hiztunek hizkuntz errepertorioa, batez ere fonologia-
ren aldetik, egonkortuta edukitzen baitute helduarorako (ikus 2.2.1. eta 3.1.2. atalak). 
Horren berme da Lezamako banaketa: susmagarria da argudiatzea batuak helduen-
gan eragin handirik daukala GHak baldin badira erregioaz gaindi zabaltzen dabiltzan 

12 Ensunzaren lagina emakumeek baino ez dute osatzen, eta baliteke horrek aldakortasun-tasa altua ekarri 
izana. 

13 Echeverriak aurreikusitakoak zuzenak direla V. Inkesta Soziolinguistikoak (Eusko Jaurlaritza, 2013, 
251. or.) emandako datuek iradoki lezakete, euskararen erabilerak lan-munduan % 13,5 egin baitu gora 
1991-2011ra bitartean.

14 Helduek euskara batua ezarri barik zegoela ikasi zuten hizkuntza sozializatzen eta, hortaz, ez litzateke es-
pero izatekoa izango [e] aldakiak gaur egun daukan estigmaz jabetuta egotea. Informazio hori gero Eneko 
Zuloagak (aurrez aurreko komunikazioa, 2020ko urriaren 20a) eta Ariane Ensunzak (aurrez aurreko ko-
munikazioa, 2020ko abenduaren 2a) ere berretsi didate. Aintzat hartzekoa da BBA «korrupzio linguistiko-
tzat» (Zuloaga, 2019, 603. or.) jo izan dela tradizio idatzian, baina baita ahozkoan euskara batua nagusitu 
baino lehenagoko hiztun arruntak preskripzioaz kontziente izatea ezohikoa dela ere.
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aldakiak eurenganatzen lehenengoak (Labov, 2001, 272.-284. or.). Gogora dezadan, 
oharmen-mailaren gainetik ala azpitik izan15, hizkuntz aldaketen edo estandarraren 
erabileraren abangoardian emakumeak izaten direla eskuarki (Labov, 2001, 356. or.; 
Maclagan, Gordon & Lewis, 1999, 31.-33. or.).

Bestalde, batua ezarri denetik erregioaz gaindiko hizkeraren erabilgarritasuna al-
datu denez, balirudike GGek herriko balioei tinko eutsi dietela, atzerakada espero 
izanagatik. Herriko adineko gizonek ez bezala, GGek ez dute euskara sozializatu 
generoarengatik segregatutako eremuetan. Hala ere, deigarria da Lujanbiok (2016, 
161. or.) Araitz-Betelun aurkitu izana GGek [a] aldaki gehiago erabiltzen dituztela 
EGek baino. Lujanbioren emaitzen eta nireen arteko aldea argitzeko, proposatuko 
nuke posible dela Lezamako GGak EGak (edota GHak) herriko hizkeraren mol-
deetatik urruntzen dabiltzala ohartu izana eta, horregatik agian, GGek batez bes-
te herrikoiago jokatu izana. Horrek berretsiko luke «emakumeek kanpoko aldaera 
estandarra arinago onartzen dutelako» (Clarke, 1991, 115. or., nik itzulia) hatsarre 
soziolinguistikoa eta, gainera, bat letorke Busturialdeko gazte ugariz iradoki dena-
rekin: helduen ezaugarri jakin batzuk «muturreraino eraman dira gazteen hizkeran, 
hizkeraren bereizgarritzat harturik» (Ensunza, 2015, 219. or.). Horrenbestez, baliteke 
Lezamako gazteek, GGek batez ere, herriko nortasuna adierazteko baliabide gisa bir-
funtzionalizatu izana BBA.

Laburbilduz, ematen du BBAren murrizketaren buruan EGak daudela, erregioaz 
gaindiko aldakiak dauzkan abantaila sozio-ekonomikoez jabetu diren seinale. Beste 
interpretazio bat izan liteke adinkide gizonezkoengana hurbiltzeko asmoz urrundu di-
rela oinarri dialektaletik EGak, baina badirudi aurreikuspen egokiena dela Lezamako 
EGek beheraka jarraituko dutela herriko aldakiari dagokionez. Alde batetik, esan be-
zala, estandarra ezarri ostean emakumeek eta gizonek hizkuntz jokaera desberdinak 
edukitzen dituzte; eta bestetik, emakumeek ezaugarriaren atzerakada indar handiagoz 
bizkor lezaketela esateko arrazoirik ere badago (ikus 5.2.1. atala). Ezin da guztiz baz-
tertu, ordea, EGek erregioaz gaindiko aldakira jotze hori eta GGak itxuraz egonkor 
mantentzea adinaren arabera mailakatutako banaketa baten lehen zantzuak ere izan 
litezkeela, zeren egungo lan-merkatuaren presio arauzaleak harrapatuko lituzkeen hel-
du-gazteak, eta batez ere emakumeak, prestigiodun aldakia hobesten hasiko bailirateke 
(Labov, 2001, 101. or.; Wagner, 2012, 375. or.). Dena dela, oraingoz, informatzaile 
gazte gehienak adinaren araberako mailaketa erakusteko gazteegiak izateak eta gaz-
teengan BBAren erabilera-tasaren desbideratze handiagoa egoteak oinarri sendoagoa 
ematen diote BBAren berdintzeari gerora begira. 

15 BBA oharmen-mailaren gainetik ala azpitik bilakatzen dabilen ziurra ez bada ere, badirudi gainetiko al-
daketa dela estandarrarekin lotura estua daukan aldetik eta laginaren ikasketa-maila altua dela-eta (Regan, 
2020, 181. or.). Alabaina, hori frogatzea etorkizuneko ikerlerroetarako utziko dut, oharmen-frogen nahiz 
estilo-aldakortasuna aztertzen duten ariketen bidez kasu (Labov, 2001, 272.-275. or.). 
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5.2. Dialekto-berdintzea eta egokitzapena parez pare

Emakumeek prestigioarekiko duten balizko sentsibilitatea ez da, baina, nahikoa Le-
zaman lortutakoaren moduko banaketa garbi azaltzeko (ikus Woods, 1997, 116. or.). 
Horretarako, Labovi (2001, 506. or.) jarraikiz, kontuan hartu behar dira aurrez au-
rreko harremanek sortutako hizkuntz egokitzapenak, prozesu sozio-psikologikoek ere 
hizkuntz emaitzak baldintzatzen dituztelako hiztunen arteko hartu-emanen maiztasu-
naren arabera. 

5.2.1. Gaur egun
Esan bezala, badirudi EGak erregioaz gaindiko aldakietara egokitzera bultzatu dituz-

tela azken hamarkadotako euskararen estandarizazioak, normalizazio-saioek, hizkun-
tzaren bizindar etnolinguistikoaren gainbeherak eta formalki zein ez-formalki preskri-
bitutako arauen hedapenak. Trudgillek (1986, 98. or.) dioenaren ildotik, batua ezarri 
ostean sozialki markatu bihurtutako [e] aldakiak berdintzera jotzea da errazen aurreikus 
litekeen emaitza. Hernández-Campoyk grafemen eta fonemen arteko bat-batekotasun 
handiko hizkuntzez esandakoari (2003, 26. or.) jarraikiz, Lezamako informatzaile gaz-
te guztiek ahoz [e] dagokion lekuan ⟨a⟩ grafia baino onartzen ez duen hizkera moldea 
erabili behar izan dute hezkuntzan umetatik BBA badaukan euskalkidun eremu batean 
egon arren. Eta hezkuntzatik kanpo, lezamarrak batuarekin (eta BBA berdin aplikatzen 
ez duten edo inoiz aplikatzen ez duten beste hizkera batzuekin) harremanetan izan dira: 
Euskal Herri osoan zabaldutako argitalpenak, lantzean behin solaskide izango zituz-
ten euskaldun berri eta zaharrak, eta hedabideak. Esaterako, Cenozen (2001, 49. or.) 
arabera, EAEko ume elebidunen % 80k euskaraz ikusten zuten telebista 2000. urtean. 

Ondorioz, berdintzearen aldeko hipotesia egiaztatu denez, espero izatekoa da GGek 
ere herriko aldakia erabiltzeari uztea, baina emaitzek gizonengan egonkortasun erla-
tiboa dagoela erakusten dute. Horri erantzuna emateko, beherakada EGengan soilik 
azal lezaketen praktikei begiratu behar zaie. Batetik, Del Amo Castroren (2019, 26. or.) 
datuek erakusten dute Gaztearen entzule gehienak Gipuzkoan eta Bizkaian daudela eta 
euskalduntasun-maila altuko 14-19 eta 25-34 urte arteko emakumeek kontsumitzen 
dutela gehien. EG lezamarrek, beraz, eguneroko ukipena izan lezakete Gaztean nagu-
situz doazen eta BBArik erakutsi ohi ez duten hizkerekin (Elordui, 2016, 36. or.); eta 
horrek –esango nuke– adinkideekin partekatutako hizkera-eredu jakin bat sor lezake, 
[e] aldakia murrizteko joera susta lezakeena. 

Bestetik, Soziolinguistika Klusterrak 2017an euskaldun-tasa handiko herrietako eus-
kararen kale-erabilerari buruz egindako azterketaren datuak baliagarri izan litezke. 
Euren datuen arabera, emakumeek euskararen kale-erabileran aurrea hartua diete gizo-
nei adin-talde guztietan adinekoetan salbu eta alderik handienak gazte zein helduengan 
ikusten dira, 6 eta 2,7 puntuko diferentziaz hurrenez hurren. Era berean, umeengan 
igarri da kale-erabilerarik altuena: lagindutako herrietako lau umetatik hiru euskaraz 
ibiltzen dira kalean (Soziolinguistika Klusterra, 2017, 46. or.). Umeek aurreko belau-
naldien sozializazio-praktika linguistikoei jarraituz gero, etorkizunean (emakumeen) 
gehiengo handi batek egingo du egunerokoan euskaraz. Larrabetzuk antzeko emaitzak 
ditu: emakumeen % 60,10ek eta gizonen % 49,50ek egiten du euskaraz kalean. 
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Halaber, datu horiei maila akademikoago batean gertatzen dena ere gehitzen zaie. 
Txorierrin emakume gehiago dago izena emanda euskaltegian, eta are gehiago C1 mai-
lan (ikus 8. taula). Horrek ondorio argia dakar: Txorierriko emakumeak gizonak bai-
no kontzienteago direla arauak hobetsitako erregioaz gaindiko [a] aldakiak dakartzan 
etekinez. 

9. taula. Txorierriko euskaltegietako ikasle berriak urteka, genero eta mailaren arabera (neuk egina,  
Txorierriko Mankomunitateko langileen laguntzari esker)

Emak guztira Giz guztira Emak C1 Giz C1
2015-2016 162 103 35 15

2016-2017 149 87 43 7

2017-2018 169 83 50 14

2018-2019 161 87 40 26

2019-2020 160 89 59 28

Guztira 801 449 227 90

% guztira % 64,08 % 35,92 % 71,61 % 28,39

Ezaguna da emakumeen hizkuntz praktikak aurrez aurreko hartu-emanetan gizo-
nenetatik aldentzen direna. Mintzamolde femeninoa laguntzaileagoa izaten da eta en-
tzuleei zuzenduta egoten da nagusiki (ikus Mulac et al., 2013; Palomares et al., 2016). 
Bestera esanda, hizkera desberdinak dituzten hiztunak harremanetan hasten direnean 
abian jartzen diren prozesuek bereizten dute emakumeen jarduna, solaskideen beharre-
tara errazago egokitzen direlako (Seale, 2006, 352.-353. or.) eta gertutasuna erakus-
tearen zein laguntza eskaintzearen inguruan hartu-emanak eraikitzen saiatzen direlako 
(Jones, 1980, 196. or.). Horrek guztiak ekar lezake aurrez aurreko hartu-emanetan 
«hiztunak bata bestearengana linguistikoki hurbiltzen dituen elkarreragina» (Labov, 
1990, 207. or., nik itzulia) gertatzea. Eta gorago esan bezala, hizkuntz joera orokorrak 
BBAren atzerakada bultzatzen duenez gero, onar liteke EGak erregioaz gaindiko alda-
kirantz mugitzen arinago hasiko liratekeela.

5.2.2. Bihar-etzi
Etorkizuneko dialekto-ukipen egoerara hurbiltzeko, komeni da faktore biren gai-

nean hausnartzea: etxebizitza eta eguneroko mugikortasuna. Esan beharra dago mo-
mentuz Lezamako etxebizitzaren prezioei buruzko daturik eskuragarri ez dagoela, 
baina orotara Bizkaian etxebizitzaren prezioa nabarmen hazi da 2001-2016 bitar-
tean: etxebizitza libreak salmentan % 38,83, babes ofizialekoak salmentan % 119,58 
eta errentapekoak % 45,33 egin du gora (EUSTAT, 2020a). Bitarte horretan lezama-
rren batezbesteko errenta 16.086 €-tik 23.871 €-ra hazi da; bizkaitarrena, ostera, 
12.321 €-tik 19.818 €-ra (EUSTAT, 2020b). Bestalde, Lezamako etxebizitza berrien 
hazkundea 2010-2019 bitartean (% 3,03) ez da nahikoa izan biztanleen etxebizitza-
beharrei erantzuteko; hori dela-eta, beharbada, % 3,6 egin du behera biztanleriak 
aldi berean – Bizkaiko etxebizitza-kopurua, aldiz, % 29,19 hazi da azken hamarka-
dan (EUSTAT, 2020a; 2020b). 
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Ehuneko horiek adieraz lezakete lezamarrek ekonomikoki errazago egin diezaioke-
tela aurre herriko etxebizitzaren eskaintzari kanpokoek baino; baina aitzitik, herriko 
eskaintza eskasa ez da gai erantzuteko lurralde osoan izan den etxebizitza-hazkundeari. 
Ez da harritzekoa, beraz, lezamarrek etxebizitza herritik kanpo erosi nahi edo behar 
izatea. Horrek eragin zuzena izan lezake dialekto-berdintzean: zenbat eta herritik gehia-
go urrundu, orduan eta aukera gehiago erregioaz gaindiko aldakietara egokitzeko (eus-
karaz eginez gero, jakina). Halaber, espero izatekoa da kanpora joandako lezamarrek 
beste lezamarrekin hartu-emanak izateari ez uztea eta, hortaz, herrira aldaki berdindu 
gehiago ekartzea. Balizko egoera horri gehitu behar zaio erregioaz gaindiko aldaki es-
tandarrak gehiago erabiliko dituzten euskaldun berrien hazkundea. VI. Inkesta Sozio-
linguistikoaren (Eusko Jaurlaritza, 2016) arabera, Bizkaiko euskaldunen artean % 15,9 
izatetik % 46,7 izatera igaro dira euskaldun berriak 1991-2016 bitartean eta 16-24 eta 
25-34 urtekoen artean erdia baino gehiago dira (% 68,9 eta % 58,4 hurrenez hurren).

Eguneroko mugikortasunari begira, Gaindegiak 2014an argitaratutako datuen ara-
bera, Lezamako biztanleria aktiboaren % 28k egiten zuen lan herrian bertan 2001ean 
eta 2011n, berriz, % 16,4k bakarrik. 9. taulan ikusten denez, inguruko herri eta hirixka 
euskaldunetako lanpostu berriak Lezaman baino gehiago hazi dira eta horren ondorio 
izan liteke, batetik, gero eta lezamar gehiagok kanpora jotzea lan egiteko eta, bestetik, 
epe laburrean berdintzea bizkortzen duten eguneroko hartu-emanak eta egokitzapenak 
ugaritzea. Are gehiago, 16 urtetik gorako lezamarren kasuan, % 14,6tik 0ra jaitsi dira 
Lezaman bertan ikasten dutenak (Gaindegia, 2014). Zentzuzkoa da, beraz, uste izatea 
datozen belaunaldiek gero eta ukipen-maila esanguratsuagoa izango dutela albo-hizke-
rekin eta estandarrarekin. Horrenbestez, proposatuko nuke herriko aldakien erabilera, 
BBArena kasu, hizkuntzatik kanpo dauden faktore sozio-demografikoek gero eta ge-
hiago baldintzatuko dutela etorkizunean.

10. taula. Lanpostuen bilakaera, herrika (EUSTAT, 2020b)

Urtea Lezama Larrabetzu Zamudio Mungia Amorebieta 
-Etxano

Gernika 
-Lumo

Durango

1996 653 282 5.218 5.035 4.701 4.244 5.389

2001 675 420 10.209 6.119 5.571 4.883 6.298

2006 988 605 12.304 7.228 7.127 5.461 7.244

2011 866 702 12.346 7.763 8.951 5.072 7.485

2016 954 913 12.180 7.697 10.235 4.915 7.772

2019 973 1.177 14.330 7.563 11.345 5.287 8.423

5.3. Hizkuntz jarrerak berdintzearen neurgailu

Eredu estatistikoan atxikimendua ere aintzat hartuz gero, adierazgarritasun-maila esan-
guratsua atxikimenduak baino ez daukala erakusten dute datuek (ikus 8. taula). Horrek 
ez du gutxiesten adin-taldearen eta generoaren eragina –bakarka betiere–, baina azale-
ratzen du Lezamarekiko eta bertako hizkerarekiko atxikimenduak eta jarrera baikorrek 
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berdintze-bidean dagoen herriko aldakiari eusten laguntzen dutela. Aldakien erabileraren 
eta jarreren arteko korrelazio altuak (R2 = 0,818) ere bermea ematen dio elkarrekikota-
sun horri. Lezamako BBAren aldakortasunaren erdigunean eragile subjektiboak egoteak 
azal lezake zergatik dagoen desbideratze-tasa altuena gazteengan (ikus 3. eta 7. taulak); 
izan ere, molde estandarrekin ukipen-mailarik esanguratsuena gazteek eurek eduki dute-
nez, ulergarria da herriko aldakien gainean jarritako preskripzioaz kontzienteago izatea 
eta, beraz, horiekiko jarrera heterogeneoak erakusten hastea hizkuntz jokaera heteroge-
neoekin batera (Ensunza, 2015, 219. or.). Noski, korrelazio altuak proposatzen dudan 
interpretazioaren fidagarritasuna bermatzen badu ere, ez da baztertu behar atxikimendu 
altua daukaten hiztun gazteek herriko aldakiaren erabilera-tasa altu mantentzea euskara-
ren ahoskeraren estandarizazio amaitugabe eta berantiarretik ere etor litekeela. 

Euskaltzaindiak «ahozko hizkera gutxiesteko» (Milroy & Milroy, 1999, 55. or., nik 
itzulia) joera akademikoari jarraitu izan dio 1993an ahoskera arautzeari ekin arte. Hala 
ere, EBAZ argibideek «arrakasta mugatua», Oñederraren (2016, 134. or.) berbak itzu-
liz, baino ez dute izan. Ahoskera batua Haugenen (1966) estandarizazioaren faseetako 
bat (hain zuzen, onarpena) lortu ezinik egotea hainbat faktorek eragin dute, hala nola, 
Euskaltzaindiak EBAZ arauak berandu eta modu eskasean argitara eman izanak eta 
hiztun askok tokian tokiko mintzoa batuaren mehatxupean arriskuan sentitu izanak 
(Martínez de Luna & Azurmendi, 2005, 87. or.; Oñederra, 2016, 134.-136. or.). Heda-
tu den ahoskera-molde prestigiotsuak hiztunaren etxeko hizkera eta ortografia-ahos-
kera bateratzen dituela ematen du (Ensunza, 2016, 87. or.; Urla, 2012, 94.-101. or.). 
Hori bat dator batutik barik herriko hizkeratik hartutako ezaugarriei ematen zaizkien 
atxikimendu- eta profesionaltasun-balioekin (ikus 2.2.3. atala) eta, aldi berean, balio 
lezake argudiatzeko zergatik lezamar gazte batzuek eusten dioten herriko [e] aldakiari, 
zenbaitetan helduek baino indartsuago ere.

Alabaina, gazteen artean BBA gutxien erabili duten lau informatzaileei erreparatuz, 
badirudi gazteen ia erdia endozentrikotasunetik deslotu eta balio exozentrikoei begira 
jartzen hasia dela, Andersenek (1988, 74.-75. or.) iradokitzen duen moduan. Horren 
adibide da, besteak beste, AEBetako ekialdeko Lumbee komunitatea (Schilling-Estes, 
2000, 166. or.), zeina lekuko aldaki markatuen aurkako jarrerak erakusten hasi den 
erregioaz gaindiko aldakiak hobesten dituzten hizkuntz joeren eraginez. Gazte dani-
markarrak ere hiriburuko hizkera eurenganatzean datzan prozesu subkontzientean 
bete-betean sartuta egon dira XX. mendeko amaieratik, Kristiansenen (2009, 187.-
189. or.) esanetan. Kristiansenen datuek ez bezala, nire datuek aukera ematen dute 
aldaketa ideologikoak linguistikoari (ala alderantziz) jarraitzen dion argitzeko. Leza-
maren kasuan atxikimendu balioak erlatiboki altu mantendu direnez (ikus 6. eta 7. 
taulak), badirudi aldaketa linguistikoa etorri dela ideologikoa baino lehenago. Hala-
ber, dialekto-berdintzea areagotzen dabilen honetan, BBArik gabeko euskara batuak 
oraindik erabateko onarpen soziala lortzeke edukitzeak aditzera eman lezake jokaera 
linguistikoek –ez, ordea, ideologikoek– utzi diotela lehenengo endozentriko izateari 
belaunaldi gazteetan eta, hurrengoetan, jarrera-aldaketa ere gehituko zaiola. Horren 
indargarri dira 5.2. atalean aurkeztutako eragile, dinamika eta mugimendu sozialak, 
BBAren berdintzea eragotz zezaketen arrazoi subjektiboak, hizkuntzaz kanpokoak, 
guztiz indargabetzea ekar bailezakete berekin (Torgersen & Kerswill, 2004, 25. or.).
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6. ONDORIOAK

Lezamako gizarte-egituraketak BBAri dagozkion hizkuntz joerekin daukan lotu-
ra ezagutzera emateko (Foulkes & Docherty, 2006, 411. or.), dialekto-berdintzearen 
gaineko literaturaz zein itxurazko denborazko azterketa batez baliatu naiz. Hasierako 
ikerketa-hipotesiarekin bat eginda eta inguruko joerei jarraiki (Aurrekoetxea, 2006; 
Aurrekoetxea et al., 2019; Ensunza, 2015; Lujanbio, 2016), ikerlanak emandako aur-
kikuntza nagusi bietako bat izan da BBAren berdintzearen aldeko froga kuantitatiborik 
badagoela belaunaldi batetik bestera. Era berean, nabarmendu beharra dago generoak 
Lezamako aldakortasunean daukan rola. Estatistikoki adierazgarri ez suertatuagatik, 
EGak EHengandik urruntzen hasi dira erregioaz gaindiko balioa daukan [a] aldakiaren 
mesedetan. Horrenbestez, ezinbestekoa deritzot asimilazioa aplikatzen den testuinguru 
morfologiko guztiak aztertzeari eta hemen azaldutako joeren liderrak identifikatzeari 
datuei sozio-psikologikoki begiratzen dien ikuspegi baten barruan, hizkuntz aldagai 
bat nondik datorren eta norantz doan hobeto ezagutuko bada behintzat. 

Bestalde, bigarren aurkikuntza nagusia izan da korrelazio altua dagoela herriarekiko 
eta herriko hizkerarekiko jarrera baikorren eta herriko aldakiak erabiltzearen artean. 
Hala ere, badirudi aldaera estandarra ezartzearekin batera informatzaile gazteenak ja-
betzen dabiltzala herriko aldakiak baztertzearen etekin sozio-ekonomikoez. Are gehiago, 
Lezamako euskararen sozializazioak gaur egun eta etorkizunera begira daukan egoerak 
iradokitzen du, atxikimenduak adinaren eta generoaren eragina ahuldu arren, berdintze-
bidean hasi den BBA gainbehera etor litekeela epe laburrean, herriko nortasuna adieraz-
teko baliabide modura indartu ezean. Izan ere, zenbait gaztek [e] aldakiari tinko eusten 
diote herriko hizkerarekiko jarrera baikorrek hala eraginda. Beraz, BBAren geroa katego-
ria sozialek ez ezik eragile subjektiboek ere baldintzatuko dutelakoan, proposatuko nuke 
honen ondotik datozen lanek hizkuntz jarrerak analisiaren erdigunera ekartzea. Ikerketa 
honetan berariaz landu ez den beste alderdi bat «hiztuntasuna» (Jaffe, 2015, 22. or., nik 
itzulia) da; alabaina, belaunaldi gazteetan euskaldunberriak hartzen dabiltzan garran-
tzia dela-eta, etorkizuneko ikerlerroek euskaldunzaharrek zein euskaldunberriek mahai-
gainera dakartzaten aldakortasunari eta identifikazioei erreparatu beharko diete lagin 
adierazgarria aztertzeko (ikus, besteak beste, Lantto, 2018; Rodríguez-Ordóñez, 2020).
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