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LABURPENA 

 Hikako moldea eta, bereziki, hitanoa, galtzeko arrisku bizian dagoen 

euskararen altxor berezia da. Hitanoa, alokutiboa, aurrez aurreko harremanetarako 

ohiko modu informala izan dugu euskaraz, eta forma horrek bizirauteko duen 

aukera bakanetakoa da gazteen artean sustatzea. Eta hezkuntza, ikastetxea, 

euskara jasoa edo erregistro formala lantzeko esparrua izateaz gain, lagunarteko 

hizkera sustatzeko ezinbesteko esparrua da, are gehiago erregistro informalean 

ikasleek euskaraz komunikatzeko dituzten zailtasunak kontuan hartzen baditugu. 

Baita erabat euskalduna den Azpeitia bezalako herri baten ere. Hori horrela, 

bertako DBHko ikasleak ditugu jomugan, hitanoaren erabilera esparruak, bai muga 

morfosintaktikoak bai gizarte mailakoak, ezagutu, eta, noski, herriko forma 

zuzenak erabil ditzaten. Eginkizun horretarako baliabide aproposa iruditzen zaigu 

komikia, ahozko komunikaziotik gertu dagoen generoa denez, ezin hobea baita 

aurrez aurreko elkarrizketa adierazteko eta, batik bat, ikasleen motibazioa pizteko. 

Beraz, bertan proposatzen diren unitate didaktikoak Azpeitiko ikasleentzat daude 

pentsatuta, baina, era berean, beste edozein herritako errealitatera egokitzeko ez 

dago eragozpen handirik, behin bertako hitanoko formak bilduz gero.   

Hitz-gakoak: Hikako moldea, hitanoa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Azpeitia, 

komikia, motibazioa, ahozko komunikazioa. 

*** 

ABSTRACT 

 The “hika” way and, specially, the “hitano”, the usage of the familiar second 

person of the singular “hi” form, is a exceptional treasure which runs a serious risk 

to be extinguished. This allocutive form has been the habitual way for the face to 

face relationship in Basque, and the promotion of the use among the young people 

is the only way to preserve it. And the education, the school, besides been the 

space to develop the formal register, the cultured Basque, is the absolutely 

necessary framework to promote the use of the informal language, specially if we 

think about the difficulties which the scholars find to communicate in Basque, if 

we’re talking about a very Basque town like Azpeitia too. The target is the 

Obligatory Secondary Education scholars’ informal use of Basque from there, in 

order to know the framework of the use of the allocutive, not only the morph 

syntactic limits, but also the socials, and, of course, the correct own forms. We 

think that the suitable tool for that task is comic, because is a very close genre 

from the oral communication, is a great form to perform the face to face dialogue, 
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and mostly to reactivate the scholars’ motivation. So, the didactic units here 

introduced are for the scholars from Azpeitia, but, in the same way, there’s no 

problem to adapt it to any other town’s reality, once allocutive forms are picked up. 

Key words: hika way, hitano, allocutive, Obligatory Secondary Education, Azpeitia, 

comic, motivation, oral communication. 
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0. SARRERA 

Maiz entzun dugu euskara dela euskaldunon altxor preziatua; edota euskarak 

egiten gaituela euskaldun. Duela bi mila urte, erromatarrak beren inperioa 

zabaltzen ari zirela, dagoeneko hitz egiten zen, antza, hizkuntza aurreindoeuropar 

bitxi hau (edo bere aurrekaria, bederen). Baina bi mila urteko ibilbidea arantzez 

jositakoa izan da. Garai gogorrak bizi izan ditu parekorik ezagutzen ez zaion gure 

hizkuntza bereziak; mundu guztiko hizkuntzalariak txunditu ditu; baina, euskararen 

aztarnak ebatzi ezinezko hamaika buruhauste sortu (eta sortuko) baditu ere, Koldo 

Mitxelena handiak adierazi moduan, bere jatorria baino, bizirik nolatan iraun duen 

da benetako misterioa. Iraupen lehia horretan garaile atera dadin, ezinbesteko 

urratsak (eta, tamalez, berantiarrak, ezinbestean) eman dira. Euskara batuaren 

sorrera, esaterako. Beharrezko estandarizazioa izan zen garai ilun eta, era berean, 

itxaropentsu haietako euskaltegi eta gau eskoletako oinarri, hainbat eta hainbat 

euskaltzaleren ilusioa erregai. Euskara etxeko, kaleko hizkuntza baino ez zen, eta 

hezkuntzara, administraziora, oro har, esparru formalera hedatu beharrekoa. 

Euskara bera zegoen jokoan, hizkuntzaren biziraupena, eta lehenagoko lan hori 

medio, rankinean bigarren, hirugarren edota hamahirugarren lekuan kokatzen 

zirenak, hikako moldea, urrutira joan gabe, alde batera utzi ziren1.  

Galera, gertatuz gero, onargarria zen; izan ere, erdaldunentzat (eta 

hizkuntzaren jabe zen askorentzat) euskara ez bazen hizkuntza duina, euskaldun 

askok hitanoa hizkera zabar eta zakartzat zuen, “ijitoen hizkuntza”2, baserritarrena; 

jantziena ez bederen, eta Jainkoaren izenean kristau onen ahoek arbuiatu 

beharrekoa3. 

Garaiak aldatu dira; euskararen biziraupenak ziurtatuta dirudi: euskara da 

komunikazio-hizkuntza hezkuntzan, eta, hutsuneak hutsune, bizitzako gainerako 

esparru gehienetan ere aurrerapauso nabarmenak egin dira. Baina, tamalez, 

euskararena zen esparru informalean, odolkiak jaso ditugu ordainetan. Adin 

batekoek, neurri handi batean, gaztelaniaren eta frantsesaren presioari eutsi zioten, 

                                                           
1 Hikako moldeak gauzak zaildu eta konplikatu baino ez zituela egiten uste zen. Eta da. Gaur 

egun ere, euskaltegietako ikasleek, esaterako, askotan hika (eta zer esanik ez hitanoa) denik 
ere ez dakite. (Lizartza, 2009: 6). 
2 Azkue (1969: 376). 
3  Kristiane Etxaluz (Domintxaine, 1941-) euskal ekintzailea da. Amagoia Gurrutxaga 
kazetariak egindako elkarrizketa batean, honela dio: Izan zen apez bat, Goienetx, eskola 
giristinoa ezarri zuena, eta erran zuen lehen predikura jin zelarik: “Zer da herri basa hau, 

non haurrak gurasoer toka eta noka mintzo diren?”. Hark erran zuen, beren haurrekin 
errespetua gordetzen ahal ez zuten gurasoak kondenatuak zirela. Handik itzultzean, amak 
erran zigun: “Hemendik goiti, haur maiteok, zuka ariko gara, euskaraz eta frantsesez”. Aitak, 
berriz: “Eni ez, eni toka”. Egun batez ikasi nuen. Igande hartan bertan, oren bat berantago, 
noka egin amari nahi gabe, eta zapla! Hamar bat zaplako, eta bukatu zen. Erraza da horrela 
heztea. (Gurrutxaga, 2016:19). 
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gorde zituzten zaharragoen usadioak, euren euskalkiari eutsi zioten4, baina masa-

komunikazioen eragin globalizatzaileak kalte handia egin dio hizkuntzari: erdarak 

ditugu nagusi esparru horretan ere, gazteek euskara hezkuntza-hizkuntza gisa 

baitute, gehienean. Euskal herrietan, hots, euskarak esparru hori oraindik berea 

duen leku urrietan ere, egoera hala moduzkoa da (Lizartza, 20009: 6). Egia da 

gazteen artean hika egitea cool bihurtu dela, baina modan jartze horrek erabilera 

kaskarra ekarri du, akatsez betekoa, batik bat erregistro bakarreko 

euskaldunengan5. 

Urola erdian, oro har, eta Azpeitian, zehazki, euskararen osotasun hori6, hots, 

batua esparru formalerako, euskalkia herrirako eta hitanoa testuinguru jakin 

batzuetarako erabiltzeko gaitasuna, nahiko ondo betetzen zela uste genuen7. Baina, 

jakina, usteak erdia ustel, ordea. Azpeitiak 15.000 biztanle inguru ditu, eta 

horietatik %85 euskalduna da, %10 ia euskalduna eta soilik %5 erdalduna; 

portzentaje horiek askoz esanguratsuagoak dira 20 urtez azpikoen artean, %97 

elebiduna baita. Arnasgunea. Euskara osoaren gotorleku. Baina baziren kezka eta 

susmoak, bereziki lan honi dagokion atalari lotuak, hain zuzen ere: hitanoaren 

gainbehera, eta, zehatzago, nokarena. Horrela, 2010ean, Azpeitiko hitanoaren 

erabilera neurtzeko ikerketa bat burutu zuten herriko ikastetxeetan, Batxilergoko 1. 

mailakoen artean. Ondorioak latzak izan ziren: “Azpeitiko gazteen artean hiketa 

bizi-bizirik dagoela esaten den arren, bizirik dagoena toka da, noka hilzorian 

baitago, hilda ez esatearren” (Izagirre, 2010:74).  

Euskalgintzan maiz gertatzen den moduan, indarrak batu beharrean, bakoitzak 

bere aldetik ibiltzeko ohitura markatua du; horren adibide ditugu Koldo Aldalurrek 

burututako hika-hitano tailerra, edota, aipatutako Izagirrerenaren bidetik, 2011n, 

Azpeitiko gazteen hizkuntza-ohiturak ezagutzeko asmoz Azpeitiko Euskara 

Patronatuak eta herriko ikastetxeek elkarlanean prestatutako galdetegia, Batxilergo 

II.eko ikasleek erantzun beharrekoa, erregistroei buruzko hainbat galdera 

txertatuta zituena. Emaitzak ez ziren oso desberdinak izan. 

Garai horretan bertan, Mintzolako Josune Zabala eta Maitane Ayerzak hitanoa 

biziberritzeko egitasmoa jarri zuen abian, LH eta DBHko neska-mutilengana iristeko 

                                                           
4 Etsigarria da, dena den, hainbat lekutan, esaterako, trago bat hartzera joanez gero baiezta 
dezakeguna: herriko hizkera, neurria handi batean, galdu duten herritarrak ez daude eroso 
batuan hitz egiten, eta gaztelaniara jo ohi dute lagunartean. 
5  Hainbat faktore aipatzen dira hitanoaren galeraren erantzule gisa, dagoeneko gehienak 
testuan aipatuak (Alberdi, 1993: 432-434). 
6 Garbiñe Bereziartua nire lankide ohiari zor diot “euskaldun oso” izendapen hori. Hori bai, 
estandarreko hitanoa menperatuz gero, euskaldun oso + edo antzekoren bat ginateke.  
7 Hobe genuke, hala ere, gure “arnasguneetan” ere adi ibiltzea; Azkoitian, adibidez, gazteen 
artean, hitanoaz gain, kalean gaztelania erabiltzea ere oso cool omen da.  
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asmoz; lehenbizi Zumaian, “Hari arika, ezpainetan hika” lelopean, eta ondoren 

Azpeitian jartzeko asmoa zuten. Egitasmoak, ordea, etena izan zuen, 

Soziolinguistika Klusterrak beregain hartu zuen arte, 2012an; horrela, Azpeitiko 

Euskara Patronatuarekin eta herriko ikastetxeekin elkarlanean, 2015/16koan 

hirugarren ikasturtez landu dute egitasmoa; Udal Euskaltegiak, bere aldetik, 

IRALEKO eskaintzen artean prest dauka Hitanoari buruzko ikastaroa. Bistan da, 

beraz, hitanoa biziberritzeko ahaleginak egin direla gurean. 

Hain zuzen ere, hitanoa Hezkuntza-sisteman txertatzeko ahalegin hori ispilu, 

ondoren datozen lerrook langintza horretan ekarpen xume bat baino ez dute nahi 

izan, eta, horretarako, ahozkotasunetik hain gertu dagoen komikia hitanoaren 

irakaskuntzarako baliabide gisa aproposa delakoan nago. Gainera, motibazioan 

eragin zuzena dauka eta zehar-lerroak lantzeko aukera ematen du: komikia 

bitarteko erakargarria da, teknologia berriekin landu daiteke eta sormena 

bultzatzen du. 
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1. MARKO TEORIKOA: HIKA ETA HITANOA 

 

1.1. Historia pixka bat   

Hizkuntza bat dagokion gizartearen ezaugarriei lotuta agertzen zaigu; are 

gehiago, gizarte horrek bere kideen arteko harremanetarako, elkarren artean 

komunikatzeko duen baliabide nagusia da hizkuntza. Hori horrela, hizkuntza orok 

besteekiko harreman horietarako izenordainak sortzen ditu, lehen, bigarren eta 

hirugarren8 pertsonetako singularrak eta pluralak, hain zuzen; tratamendu bakarra 

kasu bakoitzerako, hasiera batean, bederen. Horrela, latinez Enperadoreari zein 

esklaboari Tu deitzen zitzaion. Eta berdin egingo zuten, ustez behintzat, euskaraz 

ere: Hi. Baina IV. mende amaieran, Erromako Enperadoreari hitz egiteko pluraleko 

Vos erabiltzen hasi ziren 9  eta latinaren oinordeko hizkuntzek (gaztelaniak, 

frantsesak, italierak…) edota inguruko beste hizkuntzek ere (ingelesak edo 

alemanak), esaterako, berrikuntza jaso zuten. Enperadoreari zor zitzaion 

tratamendu hori gustagarria egin zitzaien gizartearen piramide puntatik gertu 

zeudenei ere, eta plurala bigarren pertsona singularreko errespetuzko tratamendu 

bilakatu zen10; antza denez, euskarak Erdi Aroan ukipenean zituen hizkuntzetan 

izandako aldaketak bere egin zituen -Vous eta Vos begirunezkoak ageri dira 

frantsesezko Chanson de Roland eta gaztelaniazko Cantar del Mío Cid (1140) 

lanetan, hurrenez hurren-, eta hizkuntza bakoitzak bere erara eman zion 

konponbidea bigarren pertsona pluralari: ingelesez testuinguruak desberdintzen 

ditu You singularra eta plurala; gaztelaniaz Vosotros (eta gero, baita Ustedes ere) 

sortu zuten, eta euskaraz, singular bilakatutako Zu izenordain pluralaren ordez 

Zuek11. 

Tratamendu aniztasuna, beraz, botereari lotuko zaio Erdi Aroan: Enperadore eta 

enparauak, goi-mailakoak oro har, Zu tratamendukoak izango ditugu, eta Hi 

tratamendukoak gainerakoak, herri xehea. Horrek harreman asimetrikoak sortuko 

                                                           
8  Lehen pertsonako ni eta gu, eta bigarreneko hi eta zu izenordainekin batera, 

hirugarrenerako euskarak erakusleak hartu zituen funtzio horretarako: hau, hori, hura; 
hauek, horiek, haiek. 
9  Izan Enperadoreek eurek erabiltzen zuten Nos (Gu) maiestatikoaren ordain gisa, izan 

Inperioa bitan zatitu eta, bi enperadore egonagatik, plurala erabiltzen hasi zirelako (Alberdi, 
1991). 
10 Sortzez soilik enperadoreari zegokion latinezko Vos errespetuzkoa, gerora, bestelako goi-
mailako agintarien artean ere hedatzen hasiko zatekeen harik eta gizartearen botere-gune 
guztietara (familia barne) zabaldu arte. Enperadoreari, erregezkoei eta, oro har, goi-
mailakoei Vos zegokien; behe mailakoei, berriz, Tu tratamendua ematen zitzaien (Alberdi, 

1991). 
11  Euskararen lehenbiziko lekukotasunean (Bernat Etxepare, Linguae Vasconum Primitiae, 
1545) aldaketa dagoeneko eginda dago, eta, beraz, Zu singular begirunezkoa dago soilik 
dokumentatuta. Aldaketa egon zela frogatzerik ez badago ere, hori horrela gertatu zela 
ustearen aldeko arrazoi oso pisutsuak daude, besteak beste, Alberdik adierazi moduan 
(Euskararen tratamenduak: erabilera, 1996). 
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ditu, eta, horrela, goi-mailakoak euren artean Zuka arituko dira, eta Hika herri-

xehea elkarrekiko; goikoek behekoei, era berean, Hika egingo diete, eta Zuka 

herritar xumeak handikiari. Berdin gertatzen da familia barruan, botere-eskemari 

jarraikiz, guraso eta seme-alaben artean ere. Tratamendu-izenordainei buruzko 

oinarrizko ikerketa soziolinguistiko batek dio 12 , ordea, azken mendeetan 

mendebaldeko hainbat hizkuntzatan (italiera, espainiera, frantsesa, ingelesa eta 

alemana) “boterearen semantika” horri “elkartasunaren semantika” gailendu zaiola. 

Gizarte hierarkiko batean ondo funtzionatzen zuen botere-erlazioan oinarrituriko 

tratamendu-sistema asimetriko horrek, baina kidetasunak, gertutasunak (hots, 

elkartasun politikoak, familiazkoak, erlijiozkoak, lanbidezkoak, sexuzkoak edo 

jaioterrizkoak), laster sortu zituen berdinen artean desberdintzeko beharra; horrela, 

bereizketa horrek goi-mailakoak gertukoekin Hika egitera bultzatu zituen, eta Zuka 

hain gertukoak ez zirenekin. 

Beraz, mendebaldeko hizkuntza horien azterketa diakronikoak diosku, alde 

batetik, XIX-XX. mendeetan elkartasunaren semantika nagusitu zela; hots, 

tratamendu simetrikoak asimetriari gailendu zaizkiola; eta, beste alde batetik, 

simetria hori gertutasunezko tratamenduaren mesedetan eta urruntasunezko edo 

formaltasunezkoaren kaltetan izan dela. Neurri batean, hipotesi hori euskararentzat 

ere baliagarri da bere lehen ondorioan13. Bigarren baieztapena, ordea, euskararen 

kasuan ez da betetzen, nagusitu den tratamendua errespetuzkoa edo bederen 

formalagoa den zuka baita, hikaren kaltetan. Beraz, beste hizkuntza batzuetan 

eman den ordezkatzea badirudi gurean alderantziz gertatzen ari dela, eta lan 

honetako sarreran aipatu ditugun faktoreak dira egoera horretara eraman 

gaituztenak. 

 

1.2. Baina, zer da hitanoa? 

Orain arte ikusitako hori guztia hikako moldeari zegokion. Baina, zer da 

hitanoa? Zein da hika moldearen eta hitanoaren arteko desberdintasuna? Goazen, 

labur-labur bada ere, kontua argitzera. Hitanoa egon dadin, beharrezkoa da hika 

moldea izatea, gauza bera ez badira ere. Hika, jatorrizko singularreko bigarren 

pertsonako tratamendua zena, eta, orain, soilik hurbileko eta konfiantzazko eta 

                                                           
12  Brown eta Gilman ikerlari estatubatuarrek (1960) tratamenduaren erabileraren eta 

soziolinguistikaren inguruan proposatutako teoria darabil Xabier Alberdik (1991); horren 
arabera, boterea eta elkartasuna lirateke gizarte-bizitza arautzen duten bi printzipioak. 
13 Asimetriak eutsi egiten dio, temati, familiaren esparruan, batik bat, baina baita nagusi-
enplegatu  harremanean ere, adin-tarte handia duten adiskideen artean (hika aurrenekoek 
eta zuka bigarrenek, hurrenez hurren), eta, leku batzuetan, Ipar Euskal Herrian bereziki, 
neska eta mutilen artean, hark honi hika eta alderantziz, berriz, zuka. 



12 
  

eremu jakin batean erabiltzen dena da. Hots, zu errespetuzko pertsonaren erabilera 

bezain ohikoa ez den arren, hura bezala, tratamendu neutroa edo eztabadakoa da. 

Hitanoa, berriz, Hika formaren gainean eraikia dago, baina badu berezitasun bat: 

alokutibotasuna14. Hau da, aditz berezi bat –alokutiboa deritzona- erabili beharra 

dago: NOR, NORI eta NORK sintagmei dagozkien pertsona-markez gainera, 

hizketa-lagunari dagokion pertsona-marka agertuko da halako aditz alokutiboetan: 

Aita etorri da esamolde neutroa dugu, eta Aita etorri dun/duk, berriz, alokutiboa: 

etorri dun edo etorri duk esatean, etorri da dioenak baino zertxobait gehiago 

esaten du, hiztunak solaskidea bere jardunean txertatzen baitu; horretarako, 

aditzari solaskidea den horren generoaren marka eransten dio: emakumezkoa, 

etorri dun badio, gizonezkoa, etorri duk badio; hots lehen kasuan noka ariko da, 

eta, bigarrenean, toka (Lizartza, 2009: 14-15). Tratamendu alokutiboak horixe du 

bereizgarri, beste hizkuntzetako tratamenduen aldean: aditz jokatuarekiko 

komunztadura bikoitza15. 

Esan dugu desberdindu beharra daudela hika eta hitanoa, baina hi 

izenordainaren aukera eta adizkera alokutiboena ezin askatuzko eran daude loturik 

euskaldun hikatzailearen gogoan16. Hala ere, batzuetan arazoak sortzen zaizkigu 

adizkia hikakoa den ala hitanokoa den desberdintzeko, neutralizatu egiten baitira: 

Sentitzen dinat, ez dinat ondo entzun esaldian adizki bera dagoela dirudi, eta 

formari erreparatuz halaxe da, baina aurrena alokutiboa da eta hikakoa bigarrena: 

Sentitzen dut, ez dizut ondo entzun izango litzateke modu neutroan: hots, 

aurrenekoa dut neutroaren nokako alokutiboa da eta bigarrena nor-nori-nork 

paradigmako aditz laguntzaile jokatua, nori-ri dagokion emakumezko hiri bigarren 

pertsona tartean (Lizartza, 2009: 21).  

Hikako formaren eta hitanoaren arteko desberdintasunak ikusita, hitanoaren 

erabilerak dituen mugak aztertuko ditugu jarraian; muga morfosintaktikoak, 

batetik, eta gizarteko erabilerari dagozkienak, bestetik. 

                                                           
14  Hitanoaren sorrerari buruz, Joanes Etxeberri Sarakoak “Eskual Herriari eta eskualdun 

guztiei eskuarazko hatsapenak latin ikhasteko” lanean idatzitakoa aipatzen du Xabier 
Alberdik; bertan, Etxeberrik -eta Alberdik litekeena dela dio-, latineko bokatiboarekin lotzen 
du hikako alokutiboa: “Ego sum ô vir, vel ô femina” (ni naiz, oh gizona, edo oh andrea; hots, 

hortik > ni nauk, ni naun). (Alberdi, 1986: 6). 
15 Hitanoak ez du mundu zabaleko hizkuntzen artean parekorik. Antzekotasunak dituzte, alde 
batetik, Luis Egurenek, eta, beste alde batetik, Beatriz Fernandez eta Jon Ortiz de Urbinak 
aipatzen dituzten korearreko aditz afixua eta japonierako “honorifikoa”, hurrenez hurren. 
Aurrez Beñat Oyharçabalek egindako lan bateko aipua dakarte Fernandezek eta Ortiz de 
Urbinak, japonierazko “Keigo” errespetuzko tratamenduari buruzkoa (Fernandez & Ortiz de 

Urbina, 2007: 152-154). Egurenek, berriz, korearreko “Emni” alokutiboa aipatzen du, 
hitanoak bezala, muga morfosintaktikoak dituen fenomenoa (Eguren, 2000: 2). 
16  “Alokutiboan hitanoa erabiltzeak solaskidearen eta entzulearen arteko gertutasuna 
(harremana, konfiantza, kidetza edota beste hainbat lotura) adierazten du” (Lizartza, 2009: 
15), eta gertutasun hori ezin da zuka adierazi, hika baita pertsonen arteko harremanetarako 
modu hurbila.   
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1.3. Erabilera eta muga morfosintaktikoak 

Erabilerari dagokionez, aditz alokutiboak badu sintaxizko urrezko arau bat: 

mendekoak diren perpausetan ezin da erabili 17 . Oro har, gaurko euskara 

mintzatuan ere halaxe gertatzen da; salbuespen batez, hala ere: galderazko eta 

harridurazko perpausetan alokutiboa erabiltzeko joera dago, eta hori ez da zuzena; 

gainerakoan, salbuespenak salbuespen, bete egiten da sintaxizko arau edo 

debekua, baina baldintzazkoetan, hala ere, sarritan urratzen da aipaturiko legea, 

gazteen artean batik bat. Izan ere, hainbat euskalkitan eta, batik bat, adin jakin 

batetik gorako hiztunek –35-40 urtez gorakoek– hitanoaren erabilera esparrua 

menperatzen dute, baina belaunaldiz belaunaldi erabilera bera murrizten joan den 

heinean, erabilera esparru horren ezagutzak okerrera egin du; horrela, lehendik 

euskalki batzuetan hitanoa berezkoak ez dituen testuinguruetan entzun 

genezakeen, eta, orain, gainera, ustez hika hitz egiten dakiten askok edozein 

adizkiri atxikitzen dizkie alokutiboaren ezaugarriak. Honela zion Anjel Lertxundik 

gure bailarako aje berri honi buruzko hausnarketan: 

Euskararen zoko batzuetan joera natural baten gisa bizi izan bada ere, 
azken urteotan gero eta gazte gehiagok ageri du hitanoa sintaxiaren 
soro, bazter eta zanga guztietara eramateko joera. Urola bailaran –ez 
dakit beste tokietan gaitza zenbateraino hedatua dagoen- nagusitzen 
ari da aditz asmatuekin osatutako hitanoaren gehiegizko erabilera. 

“Etorri naukenean hi ez hengoen zineko atarian”. “Hik zer pentsatzen 
duk, tontoa dukela, ala?”. “Hik badakik ondo asko nolakoak gaituken”. 

“Berandu etorri nauk, eguraldia petraldu dukelako”. Jario natural baten 
moduan bizi den joera bat da. Jatorraren jatorrez, pentsatzen da 
erabilerarik garbiena, sanoena, naturalena dela. Jatorren (jator usteen) 
hika horri jatorrika deitzea proposatuko nuke nik, baldin esperantzarik 
banu espresioak irabaziko duela bazterren baten zerutxoa gure 

gramatikaren begirune oskarbian (Lertxundi, 2003: 9 aipatua in 
Lizartza, 2009: 62). 

Eta ildo beretik doa Orioko Karkara herri-aldizkarian jasotako hau, 

erlatibozko esaldietan hitanoa txertatzeko ohituraren ugalketaz: 

Erlatibozko esaldik (hola esanda potolokeya askontzako, baño 

esplikaziyo errexekua) ez ditugu bate zaintzen, gaztek geyenbat; baño 
ez hain gaztek’e nahiko pattal. “Etorri deken tipua ez dek oriyotarra” 

bezelako perlak nunahi billatze dia foroko mezutan barrena. 
Ikastetxetan zeregiña bado, konforme. Baño etxetan? Hitanua 
tradiziyoz etxetik transmititu dan zoze da: gaur egun zenbat guraso dia 
semealabai hika aitze dianak? (Iñaki, 2008 aipatua in Lizartza, 2009: 
64). 

Aipatu moduan, arau zehatzik gabe bada ere, literatur tradizioak erakusten 

du euskalki guztietan hitanoa esparru zehatz eta mugatuan erabiltzeko joera egon 

                                                           
17  Euskaltzaindiak bere 14. arauan hitanoaren forma baino ez du finkatu; erabilerari 
dagokionez, soilik gomendioak eman ditu, eta, horien artean, tradizioari eustekoa. Hala ere, 
esanguratsua da finkatutako forma horiek perpaus nagusiari buruzkoak izatea; izan ere, 
literatur tradizioan soilik perpaus nagusietan erabili izan da. 
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dela, eta esparru hori adierazpen-perpaus nagusia da, baiezkoa, ezezkoa eta 

zalantzazkoa. Beraz, ez da hitanorik erabili behar galderetan edo harridurazko 

perpausetan, ez eta aginteran ere. Era berean, mendeko perpausetan ere ezin da 

erabili, izan horiek konpletiboak, erlatibozkoak, denborazkoak, kausazkoak edo 

baldintzazkoak18. 

Horrela, hitanoa erabiltzen da adierazpen-perpaus nagusiko adizki 

neutroetan bigarren pertsona agertzen ez eta solaskidea kontuan hartu eta adizkiari 

hikako forma txertatzen diogunean (Mikel etorri da > Mikel etorri dun/duk); izan 

ere, adizki neutroan bigarren pertsona agertzen denean, hikako forma baino ez da 

(Hi etorri haiz). Baiezko perpausekin gertatu moduan, ezezkoetan ere arazorik ez 

dago: Ez dago eskubiderik > Ez zagok/zagon eskubiderik. Zalantzazko adizkietan, 

hots, ba- aurrizkia erantsita dituztenetan ere ez: Badirudi euria egingo duela > 

Bazirudik/Bazirudin euria egingo duela.  

Jarraian, hitanoarenak ez diren esparruak, baina, hala ere, horrek kutsatu 

dituenak aztertuko ditugu, adibideren bat edo bestez lagundurik19:    

1.3.1. Perpaus nagusietan 

 Galderetan: galderazko esapideetan ez da inoiz hitanorik erabili ipar-

ekialdean, bai, ordea, mendebaldean eta erdialdean. Hots, Zer egin dezake hi 

bezalako alproja batek? da galdera egokia, eta ez *Zer egin zezakek hi bezalako 

alproja batek? Edota *Hau nor duk? galdetzea Hau nor da? galdetu beharrean. Era 

berean …, ezta? partikulaz amaitzen diren galderak, sarri, *…, ez duk?/ez dun? 

moduan formulatzen dira, eta horiek ere, beraz, ez dira egokia. 

 Harridurazkoetan: debekua dago, perpausak galdetzailearen bidez 

osatuak izan (Zer dakit nik! eta ez *Zer zekiat nik!), harridurazko egitura fosilduak 

izan (Ba ahal dakit ba nik! eta ez *Ba ahal zekiat ba nik!). 

 Aginteran: bigarren pertsonarekin zuzenean lotuta dago: Hoa 

hemendik! Etor hadi! Ez nazak/n ahaztu! Eta forma horiek egokiak dira, baita 

hirugarren pertsonako gisa honetakoak: Egin beza Mikelek nahi duena!. Eta berdin 

subjuntiboan lehen pertsonan, bai singularrean (Isil nadin!), bai pluralean (Ikus 

dezagun!). Literaturan, ordea, okerreko adibide asko aurki ditzakegu (*goazeman 

                                                           
18 Kontuan hartzekoa, zehazki 63. orrian aipatzen duena: Adizkiak “abizena” duenean, hau 

da, atzizki edo aurrizki menderatzailerik duenean, bakarrik ez doanean alegia, tradizioaren 
arabera ezin da alokutiborik erabili. Eta menpeko esaldiak egiteko menderatzaileak erabiltzen 
ditugunez… Lizartza (2009: 56-69). 
19  Hala ere, ez larritu gehiegi zure jarduna hemen islatua ikusten baduzu; jaso ditugun 
adibide oker asko eta asko Lizartzak (2009) aipatzen dituenak dira, eta euskal literaturako 
garai (ia) guztietako idazle entzutetsu askok idatzitakoak ere badaude. 
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elkarrekin, *goazemak zatika), eta ez du langintza honetan lagundu hain ezaguna 

izan zen ETBko programa bateko izenburuak, Wazemank famatuak. 

1.3.2. Mendeko perpausetan 

 Konpletiboetan: alokutiboak menpeko perpausetara hedatzeko bidean 

egindako lehenengo geldialdia konpletiboetan egin zuen, adierazpen-perpausetatik 

gertuen horiexek baitaude: *Zer uste duk, apropos jo nioala (niola)?; *Ez al haiz 

konturatzen epea ez dukela (dela) oraindik amaitu. 

 Erlatibozkoetan: perpaus konpletiboetatik erlatibozkoetara salto egin 

zuela dirudi: *Tabernan sartu duken (den) mutila ez diat ezagutzen. 

 Denborazkoetan: zorionez, adierazpen-perpausetatik zenbat eta 

gehiago urrundu, orduan eta zailagoa da alokutiboa aurkitzea, baina, egon, 

badaude adibideak: *Gazteagoa nindunalarik (nintzelarik),… 

 Kausazkoetan: perpaus hauetan oso ohikoa da alokutibozko formak 

aurkitzea, oker, esan dugun moduan: *Nik ez baitiat (baitut) gaur lanera joan 

behar. *Nik ez diadalako (dudalako) gaur lanera joan behar20. 

 Baldintzazkoetan: sarri gazteen erabilerari begira gauden arren, 

hainbat erabilera oker aspaldikoak ditugu; begira bestela Bizenta Mogelek 1804an 

idatzitako hau: *Ezten txarrak ateratzen bazidak (badit) odol apur bat. 

1.3.3. Hiperhitanoa, hiper hiperhitanoa eta hiperzuzenketa 

 Hiperhitanoa da hi pertsona-marka hasieran duten hikako adizkietan, 

erdian edo bukaeran hi pertsonaren beste marka bat eranstea, generoa bereizteko, 

erdian edo bukaeran, beharrezkoa ez den arren: hi haizela > *hi haizekela, *hi 

haizenela, erdian, eta hik hobe huke > *hik hobe hukek, *hik hobe huken, 

amaieran.  

 Hiper hiperhitanoa deitzen den fenomenoa ere badago, hi pertsona-

marka amaieran duten hikako zein hitanozko adizkietan, hikako beste forma bat 

eranstea: hik gu ikusi gaitun > *hik gu ikusi gaitunan hikako molde neutroari 

gehituta, eta nik ikusi ninan > *nik ikusi ninenan alokutiboan. Hiperhitanoa hainbat 

euskalkitan ohikoa da, baina ez omen da gomendagarria estandarrean, batuan 

(Lizartza, 2009: 102-112). 

                                                           
20 Noski, beti daude salbuespenak: kausazkoetan, “-eta” kasuari koordinazio kopulatiboaren 
oihartzuna geratzen zaionez (perpaus nagusia izatearena), zilegi da osagai horren gainean 
alokutiboa erabiltzea. Hona hemen Xabier Mendigurenek idatzitako adibidea: Ez, ez, ez, 
beste bat. Hori ezagunegia duk-eta. Lizartza (2009: 66-67). 
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 Hiperzuzenketaren fenomenoa adizkien arteko neutralizaziotik dator; 

hots, hikatik eta hitanotik forma bereko adizkiak sortzen dira, gorago aipatu 

moduan, eta hiztun askok (gure erdialdeko euskalkian, hain zuzen), nahastu egiten 

ditugu. Horrela, ikasleek liburu bat oparitu dinate, Ane, dugu, esaterako, (haiek-

hiri-liburua) hikako moldean (/diñabe/21, Azpeitian) eta anaiek liburu bat irakurri 

diten, Ane, hitano batuko moldean (haiek-liburua eta hiri, Ane, esaten dinat); 

baina, gipuzkeraz, esaterako, dinate erabiltzen dute (eta /diñabe/ Azpeitian); hots, 

hikarako eta hitanorako adizki bera. Hiperzuzenketa puntu honetan gertatzen da, 

hitanoko forma hikakoaren ordez erabiltzen denean, alegia: *ikasleek liburu bat 

oparitu diten erabiltzea ikasleek liburu bat oparitu dinate erabili beharrean (haiek-

hiri-zer). Gurean ezinezkoa dirudi, baina Euskaltzaindiak estandarrean alokutiboa 

egiteko di(n)ate/di(ñ)abe arautik kanpo utzi zuenetik, eta, beraz, diten/k dela 

forma estandarra adierazi zuenetik, badira hiztunak hiperzuzenketa egiten dutenak, 

eta hitanoko forma hikakoaren ordez erabiltzen dutenak. 

Eta antzeko zerbait gertatzen da zki/it pluralgileekin (txi/it, Azpeitiari 

dagokionez; are errazagoa da gurean neutralizazioa gertatzea, antzekotasun 

fonetikoa handiagoa baita): Nik liburuak ekarri dizkiat diogu hikako forman (nik-

hiri-liburuak, Azpeitian, /ditxiat/); alokutibo batuan Nik bi liburu ekarri ditiat dena 

(Nik-bi liburu, eta hiri esan diat), dizkiat da gipuzkeraz (eta /ditxiat/, berriro, 

Azpeitian). Bada, beraz, hiperzuzenketa honela litzateke: *Nik liburuak ekarri ditiat; 

hots, hitanoa hikako moldearen lekuan erabiltzea. 

                1.3.4. Adizki ihartuak 

Morfosintaxiaren alorra amaitzeko adizki ihartuak azalduko ditugu: 

tradizioak mendeetan zehar gorde dituen hainbat adizki partikula, kontrakzio eta 

arrastoak, gaur egunera arte iritsi direnak, baina esparru eta erabilera zehatz 

batetik gaindi ez dutenak balio; horrelakoak ditugu, esaterako, no!, to! eta tori!. 

Aurreneko biak dira, hain zuzen ere, toka eta noka hitanoko genero bereizketari 

izena ematen dieten forma ihartuak, biak ere galzorian, bereziki emakumezkoei 

zuzentzekoa, eta “har ezak, har ezan” esateko dira (baita harridura adierazteko 

ere, hara! Bezalakoak). Tori (eta torizu, tori ezazu) dugu errespetuzko forma, 

neutroa, “har ezazu” esateko, eta, beraz, *tori, har ezak batera erabiltzea akatsa 

da, errespetuzkoa eta alokutiboa nahasiko baititugu. Eta *ton/k, *to ezan/k eta 

                                                           
21 Izan ditugu zalantzak aipatutako muga horiek eta erabilera berezi eta oker hauek guztiak 

aztertzeko adibideak hautatzerakoan; zer erabili, batua ala Azpeitikoa? Azkenean, atal 
honetako xedea alokutibotasunaren erabilera esparruak zehaztea izanik, estandarra 
erabiltzea erabaki dugu, ulermena erraztuko duelakoan. Hori bai, sekuentzia didaktikoetara 
iritsi aurretik, tarteka sartuko ditugu hitzak azpeitiarrez; kasuotan, hitzok “/” zeinuaren 
barruan idatzita agertuko dira, fonetikan hitzen ahoskera adierazteko erabiltzen dena, alegia: 
dinate, baina /diñabe/. 
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*torik/n, *totzik/n bezalakoak ere ez dira egokiak, hiperhitano modua baino ez 

dira-eta: no galduta, to hikako moldeari -k/-n morfemak eransten zaizkio. Aldiz, 

egokiak dira gurean ohikoak diren aizan/k (eta aizu); begiraiok/n (eta begira); 

harrapazan/k; ixo!; hartuin/k; eta izorrai! 

 

1.4. Erabilera eta gizarte esparruko mugak 

Beraz, hitanoak dituen muga morfosintaktikoak eta hainbat tokitan dituen 

okerreko erabilera bereziak ikusi ditugu, gainetik bada ere; baina gramatikak 

ezarritakoez gain, gizarte harremanen eta balio afektiboen mailako erabilera-arauak 

ere baditu. Duela gutxira arte, agintariari, gizarte maila altukoari, oro har 

errespetua sor zaionari ezin zitzaion hika egin: familiako aitona-amonei eta 

gurasoei, herriko apaizari, medikuari, maisuari eta alkateari… Gizarteko ohiturak 

(gizartea bera) asko aldatu dira, ordea, eta, beharbada, mendez mende gordetako 

usadioek orain ez dute (beti) zentzurik.  

Adierazi moduan, hitanoa hikako moldeari hertsiki lotuta doa, gauza bera ez 

badira ere. Gorago aipatu dugu hikako moldearen zantzu historikoen nondik 

norakoa, eta ustezko ibilbide horri lotu behar zaio hitanoarena ere. Horrela, 

hasierako atalean ikusi ditugun boterea eta elkartasuna makroaldagaiez gain, 

Friedrickek (1966) errusierako tratamenduen azterketarako proposatzen dituen 

aldagai xeheagoak euskarako ere baliagarriak direla dio Alberdik (1993): gaia eta 

testuingurua (txantxetarako hika, serio, zuka), adina eta belaunaldia (ez alferrik, 

adiskide hitza adinez kidetik datorkigu), sexua eta senidetasun-maila, euskalkia, 

talde-kidetasuna (mendizaleek elkarri), aginpidea (langilea eta nagusia) eta 

sentipenezko elkartasuna (sinpatia eta antipatia). 

Dena den, hemen agertutako usteak, neurri handi batean egiaztatuak 

(Alberdi, 1996), ez dira erabatekoak, izan ere, Alberdik onartzen duen moduan, 

“tratamenduekiko usadioak leku batetik bestera, etxe batetik bestera eta are 

pertsona batengandik beste batengana ere hain aldakorrak izanik, gure emaitzak, 

ezinbestean, euskal ohitura desberdinen gutxi gorabeherako ispilua edo batez 

besteko irudia dirateke eta ez, noski, balio unibertsaleko lege urragaitzak” (Alberdi, 

2003: 1). Izan ere, esparruaren arabera aldatu egiten da, maiz tokian tokiko 

berezitasunekin: “nola hasi hala segi” printzipioa dago (pertsona batekin zuka hasi 

bagara, zaila izan ohi dugu tratamenduz aldatzea), familia barneko erabilera (askoz 

gehiago gorde da anaien artean, ahizpen artean edo neba-arreben artean baino), 

senar-emazteen artekoa (hika ezkondu aurretik, zuka ezkondu ondoren), familiako 
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gainerako ahaideekikoa, familiaz kanpoekikoekin, barne-bakarrizketan, jainkoari, 

animaliekin… Ikus ditzagun. 

1.4.1. Familian 

Familian, gorago aipatutako aldagaien arabera, ia denetik aurki daiteke. 

Bikoteek, ezkondu aurretik, garai bateko lagunak edota koadrila kideak zirenek hika 

egiten zioten elkarri, toka zein noka, baina behin ezkondutakoan, zuka egitera 

pasatzen ziren, ohiturazko “nola hasi hala segi” printzipioari desafio eginez. Haur 

jaioberriari ere zuka egin behar omen zaio, eta hasi ahala (6-8 urterekin, gutxi 

gorabehera, gaiztakeriak egiten hasten den adinetik aurrera), hika egitera pasatu. 

Dena den, hobeto edo okerrago, familian gorde da asimetria, baina mutilari egiten 

zaion hika, neskari egiten zaiona baino indartsuagoa da. Horrela, gurasoek semeari, 

edo anaiek elkarri toka egiteko usadioa gorde da, neurri handi batean, baina ez da 

gauza bera gertatu gurasoek alabari edo nebak arrebari (eta gorde denean, maiz, 

oker, toka egiten baitiete) edo ahizpak ahizpari egiteko orduan, noka. Herri 

askotan, hala ere, sexua edo adina dela medio, asimetria harrigarriak gertatzen 

dira: arrebak nebari hika, baina nebak arrebari zuka; anaia nagusiak gazteagoari 

hika eta azken honek zuka berari; alderantziz ere bai, anaia nagusiak zuka txikiari 

eta txikiak nagusiari hika... 

Esan bezala, gurasoei, eta aitona-amonei, errespetua dela-eta, ez zaie hika 

egin behar. Aitona-amonek beren bilobei, gurasoek beren seme-alabei baino 

maiztasun apalagoz hitz egiten diete hika. Izeba-osabekin ere berdintsu gertatzen 

da. Hortaz, senidetasunezko harremana zenbat eta urrunagokoa izan, zenbat eta 

harreman gutxiago izan, orduan eta gutxiago hika. Esan dugu, ordea, harremanen 

planoa aldatzen ari dela, eta hona ikaskide izan zen baten kasua (1969an jaioa 

bera, eta, hori ere ez da, beraz, gaztetxoa), normaltasunez (natural eta sano 

itxurako gizarte tradizionalaren aurkako jarrera hausturagilea-edo, beharbada) 

amari hika egiten diona. Ijito euskaldunen seme-alaben moduan (Lizartza, 2009: 

51). Ezaguna da baita Euzkitze bertsolari-kazetariak, hau pare bat urte lehenago 

jaiotakoa, herriko Uztarria aldizkarian kontatutakoa: semeak toka egiten diola, honi 

grazia egiten diolako, berak haurra zenean aitonari egin moduan (Esnaola, 2006). 

Gainerako ahaideei dagokionez, lehengusuen artean hika egitea oso ohikoa 

da. Hala ere, tartean adina, sexua eta harremanaren maiztasuna sartzen dira. Oso 

normala da, esate baterako, herriko lehengusuekin hika aritzea eta kanpokoekin 

zuka. Koinatu-koinaten artean ere, berdintsu gertatzen da eta adin berekoak izanez 

gero, hitanoa nagusitzen da. Aitaginarrebak edo amaginarrebak suhiarekin eta 

errainarekin hika mintzatzeko probabilitatea jaitsi egiten da, odolezko senideekin 
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alderatuz gero. Bestalde, oso nekeza da (ezinezkoa ez esatearren) suhiak eta 

errainak amaginarrebari edo aitaginarrebari hika egitea. 

1.4.2. Maila berekoen artean 

Maila berekoen artean hika egin izan da tradizioz, senideen artean, 

lagun, ikaskide zein lankideen artean. Gerta liteke, ordea, “nola hasi hala segi” 

printzipioa jarraikiz, betiko oso lagunak direnek elkarri zuka egitea, eta, aldiz, 

lagunak ez izan arren lankideen artean pertsona horiek berak hika egitea beste 

batzuei. Ezezagunei, ordea, nahiz eta hika egiteko arrazoiak egon, adina dela-eta, 

esaterako, zuka egin behar zaie.  

Aipatu dugu gorago hemen bertan badirela adiskideak adin alde handia 

izanez gero, zaharragoak gazteagoari hika egingo diona eta alderantziz zuka. Eta 

hainbat lekutan, neskek hika egiten diete mutilei eta hauek, berriz, zuka, mutilei. 

1.4.3. Boterearen araberako harremanak 

 

XX. mende hasierako ugazaba eta morroien arteko goitik beherako hika 

eta behetik gorako zuka moldeek badute jarraipena gaur egungo nagusi eta 

langileen artean ere; inguruko gainerako hizkuntzetan botere-harreman 

asimetrikoak izenordain desberdinez kodetzea gaizki ikusita badago ere, edo ez 

ondo, behintzat (“no me hables de usted, tutéame”, esaten dio espainolez, 

hizkuntza mailan baino existitzen ez den kidetasunez, nagusiak bere menpekoari), 

euskaraz boterearen ardatz linguistikoari eutsi egiten zaio; hots, euskal 

langilearentzat nagusiak nagusi izaten jarraitzen du. 

 

1.4.4. Nork bere buruari 

Nork bere buruari hitz egiteko orduan, hika jarduten duenak hala egingo 

du bakarka ere. Lehen pertsonan egiten baditugu gogoetok, modu neutroan ariko 

bagina bezala hitz egiten dugu, baina alokutiboko aditza erabiltzen dugu: Irakasle 

hori benetan aspergarria duk, pentsatzen dugu. Bitxia dena da, ordea, alegiazko 

mintzalagun hori dugunean, toka erabiltzen dugula, gizonezkoa zein emakumezkoa 

izan gogoeta egilea. Hots, emakumeak ez du pentsatzen *irakasle hori aspergarria 

dun. Beste kontu bat da emakumea bere buruari zuzentzen zaionean, orduan noka 

aritzen baita: ederra esan dion gizonari (Segurola, 1992: 26) eta (Alberdi, 1993).  

Gauza bera gertatzen da gogoeta horiek elkarrizketa moduko baten bidez 

egiten baditugu; hots, bigarren pertsona erabiliz, nolabait gugandik kanpoko 

batekin hitz egingo bagenu bezala, geure buruarekin ari garela. Eta horren adibidea 
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non aurkituko eta euskarazko lehen liburuan, Etxepare bere buruarekin 

elkarrizketan: Mosen Bernat, jakin bahu gauza nola jinen zen, Bearnora gabetarik 

egon ahal hintzanden (Etxepare, 1545).  

1.4.5. Jendaurrean, komunikabideetan, talde oso bati 

Jendaurrean hitz egiterakoan ohitura da zuka egitea, eta, beraz, 

komunikabideetan hala egin beharra dago, jende multzoari ari baikara. Bestela, 

pentsa dezakegu kazetarien arteko solasaldia dela; ikuslea edo entzulea kanpo 

geratuko litzateke, eta bera da, izatez, hartzailea. Hala egiten dute ETBko pilota 

emanaldietan Euzkitzek eta Tolosak, kazetariak berak onartzen duen arren “ETBko 

euskara arduradunek zalantzak eta desadostasunak” agertu dizkiotela (Esnaola, 

2006). Aldiz, Josetxo Lizartzak eta Errastik, pilota partiduetako beste esatari 

bikoak, zuka egiten diote elkarri. 

Talde oso bati ari garelarik, ez dirudi egokiena hika egitea, ez eta denak 

gizonezkoak badira ere toka egitea, edota emakumezkoak badira noka. Hori bai, 

taldean ari garela zuzenean bati ari bagara, eta harekin ohikoa badugu hika egitea, 

hala egin beharko genioke. 

1.4.6. Animaliei, bizidunei oro har, bizigabeei, gorpuzgabeei 

Animaliei hika egiten zaie, eta, are gehiago, toka, arra zein emea izan. 

Erleei, ordea, zuka egiten omen zaie, baina beharbada nahasmena dago hemen; 

izan ere, erleek multzoa osatzen dute, erlauntza, eta zuek tratamendua jasotzen 

dute. Gainera, Lizartzak (2009: 53) jasotzen duen moduan, Manuel de Arriandiagak 

(honek Aranari bilduta) esaten omen du fabuletako pertsonaien –animalien- artean 

hierarkia bat dagoela hitanoa erabiltzerakoan (inurriak lehoiari zuka, eta 

alderantziz, hika). Izaki bizidunei (zuhaitzei, loreei...), bizigabeei (mendiei, izarrei, 

itsasoei...) eta gorpuzgabeei (arimari, kontzientziari, maitasunari...) ere hika egin 

behar zaie. 

1.4.7. Jainkoari eta deabruari 

Garai batean, Jainkoari, gorpuzgabea delako agian, hika hitz egiten 

zitzaion, eta hala erakusten du Joanes Leizarraga Beskoitzeko kalbindar artzainak, 

Itun Berria euskaratu zuen lehenak, “Katexismea”n idatzitako Aita Gurean (1571):  

Gure Aita ceruëtan aicena, 

Sanctifica bedi hire Icena. 

Ethor bedi hire Resumá. 

Eguin bedi hire vorondatea, 
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ceruän beçala lurrean-ere. 

Gure eguneco oguia 

iguc egun. 

Eta barka ietzaguc gure bekatuac, 

nola guc-ere offensatu gaituztenér 

barkatzen baitrauëgu. 

Eta ezgaitzala sar eraci tentationetan, 

baina deliura gaitzac gaitzetic. 

Amen. 

Leizarraga (1571) 

Gaur egun zuka egiten zaio. Jainkoari toka egiten bazitzaion, baita deabruari 

ere (eta deabruek euren artean ere), pastoraletan ikus daitekeenez.  

 

1.5. Bide okerrak eta galera bideak 

Ikusi ditugu erregistroaren muga morfosintaktikoak eta gizarte mailako 

erabilerari buruzkoak22. Aurreratu ditugu baita hainbat erabilera oker ere, baina 

jarraian larrienak izan daitezken tratamendu mailako arazoak aipatuko ditugu; hika 

ari garenean, askotan ez diogu tratamenduari eusten: *hi etorri haiz, baina besteak 

ez dira etorri. Edota zu eta ni pertsonak nahastea. Horiek lirateke nabarmenenak, 

baina bada besterik; esaterako, gorago aipatu duguna, neutralizazioa dela-eta 

alokutiboa eta neutroa nahastearena, alegia; baina guztietan belarrira gogorrena 

egiten dena, emakumezkoei ere toka egitearena da: mutil askok bere hikako 

harremana mutil-koadrilara mugatu izan du, eta neskekin ere gertutasuna 

mantendu nahian edo, dakitena, hots, toka erabiltzen dute menperatzen eta 

erabiltzen ez duten noka erabili beharrean23.  

 

 

                                                           
22 Ezin utzi hemen idatzi gabe Azkoitiko ezagun baten pasadizoa; etxetik erdalduna izanik, 
lagun artean, mutil-koadrilan ikasi zuen hark euskaraz, eta tabernan ederki moldatzen zen, 
igande eguerdiko meza ostean, ilea ondo kardatutako emakumeak bermuta hartzera 
hurbildu zitzaizkion arte: “Hik ze nahi dek” bota zion, barrara hurbildu zenari. Zur eta lur, 
hura, eta ito behar, berriz, barrez, ingurukoak. 
23 Badira bi lagun, beharbada fraideekin ikasi zutelako eta neskekin, hauek ere, haurtzaroan 
eta nerabezaroan bederen, harreman gutxi izan zutelako-edo, kontziente direnak –k 
morfema eta –n morfemak mutilei eta neskei dagokiela, hurrenez hurren; horregatik, hika 
lehenaldian hitz egiterakoan, hots, aditz formak –n morfemaz amaitzen direnez, emakumeei 
ari direlako ustea dute, eta amaierako –n morfemaren ordez –k erabiltzen dute: *atzo 
herrire jun nitxiak diote, erabili beharreko nitxian nokakoa delakoan (nitxinan). 
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1.6. Batua edota herrikoa? 

Euskara batuaren beharraz inongo zalantzarik ez dugun moduan, hitano 

estandarraren beharraz ere ez. Euskara estandarraren oinarriak osatu zirenean 

bezala, hitanoak ere behar du bere erabilera esparrurako hitano estandarra: 

araututako eredua literaturan, nazio mailako komunikabideetan, arte eszenikoetan 

eta antzeko beste euskarrietan erabili beharko litzateke, baita euskalki bat baino 

gehiagoko hiztunen artean ere; euskalki mailako, herrikoa, bertako eskalan24. Hots, 

euskara estandarra eta herriko hizkera erabiltzen ditugun moduan, hitano 

estandarra eta herrikoa ezagutu eta erabili beharko genituzke. Baina goazen, 

berandu baino lehen eta lehenbizi, herrikoa aztertzera eta bultzatzera. 

Noski, orain arte hitano estandarraren alde egindako lana guztiz erabilgarria 

eta baliagarria zaigu, herrian “betidanik” hala esan dugulako ez baitu esan nahi 

ondo esan dugunik (Lizartza, 2009: 144-145). Hitanoa, Euskaltzaindiak 1994an 

argitaratutako adizki taulaz harago, arautu gabe jarraitzen badu ere, ez da 

tradizioak muga morfosintaktikoei eta gizarte mailakoei buruz esaten duenetik asko 

urrunduko, arautzen duen egunean. Eta, dudarik gabe, besteren artean hemen 

etengabe aipatu ditudan Alberdik eta Lizartzak egindako lana baliatuko dute unea 

iritsitakoan. Noski, herriko hizkerarekin arazoak ditugu: neutralizazioak sarri samar 

gertatzen dira; adibidez, txi morfema bera erabiltzen dugu alokutiborako eta 

pluralerako: nik hiri liburuak ekarri ditxinat (dizkinat, estandarrean), hikako forma 

neutroan, eta bai, ikusi ditxinat (haiek ikusi ditudala esaten dinat hiri, ditinat, 

beraz, estandarrean), nokakoan. Dena dela, eta lan honen sarreran aipatu moduan, 

Azpeitian egin dira ahaleginak eredu txukuna erabil dadin, adizki taula eta guzti25, 

eta eredu hori da lan honetan jarraituko dena. 

  

                                                           
24 Hala dio Lizartzak, eta erabat ados. Estandarraren eta euskalkien arteko demaz diona lan 
honen helburuetatik harago doala iruditzen zait; hemen herriko hitanoa hartu dugu lan-
esparru gisa, eta, berak proposatu bezala, hitano estandarizatua eskolara eman bitartean 
(bere ustez, hitano estandarizatua dakienak errazago egingo du salto herrikora), bertakoa 
biziberritzeko ahalegina egingarriagoa deritzogu. (Lizartza, 2009: 90-91). 
25 Azpeitiko Euskara Patronatuko teknikari eta irakasle Olatz Odriozolak bildutako formak 

ditugu lan honetan erabiliko direnak, Nerea Arexolaleiba bere lankideak atonduak, eta 
eranskinean ikus daitezkeenak, estandarreko formekin batera. XX. mendearen bigarren 
erdian, Pedro de Yrizar azkoitiarrak Patxi Altuna azpeitiarrak eskuratutako formak jaso zituen 
(Yrizar, 1991); bertan, garai hartako zaharrek (horrela dio egileak) erabiltzen zituztenak ere 
baziren. Lan hau ikasleei, gazteei zuzenduta dagoenez, forma horiek ez jasotzea erabaki 
dugu. 
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2.  MARKO PEDAGOGIKOA: HITANOAREN IRAKASKUNTZA 

 

2.1. Azpeitiko ikastetxeetako esperientzia 

 

Sarreran aipatu moduan, Josune Zabala eta Maitane Ayerzak hitanoa 

biziberritzeko egitasmoa jarri zuten abian Zumaian 26  eta Azpeitian, lehenbizi 

Mintzolarekin, eta Soziolinguistika Klusterrarekin ondoren. Azpeitiari dagokionez, 

Euskara Patronatuarekin eta Karmelo Etxegarai, Ikasberri, Iraurgi eta Urola 

ikastetxeekin elkarlanean, LHko azken zikloko bi ikasturteetako eta DBHko neska-

mutilei zuzentzen zaie. Lan honek dagoeneko eginda dagoen horren osagarri izan 

nahi du, eta jorratutako gaiei beste dimentsio bat ematea du helburu. 

Soziolinguistika Klusterraren “Azpeitian hitanoa lantzeko egitasmoa”n, LHko azken 

zikloan hasi eta DBHko bigarrena amaitu arte lantzen dute, sei ikasturtez, 

sekuentziaz sekuentzia eta mailaz maila antolatuta dagoen material didaktikoa. 

Ikasturte bakoitzean bi sekuentzia didaktiko lantzen dira, bakoitzak helburu 

komunikatibo nagusia eta hitanoarekin zerikusi zuzena duten helburu zehatzagoak 

ere dituztela. Beraz, aipatzen diren sei ikasturte hauetan zehar, ezinbestean, lan 

honetan bertan ikusi ditugun gai berak jorratzen dira.  

 

Horrela, LH5ean hitanoaren garrantziaz jabetzea eta Azpeitiko hitanoaren 

diagnostikoa egitea dira helburuak. 6. mailan hitanoari buruzko uste okerrak 

identifikatu ondoren, aditza lantzen da. Dagoeneko Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzan, euskalkiaren eta hikaren arteko loturaz gogoeta egiten da eta 

Azpeitiko aditza eta estandarrekoa alderatzen dira lehen ikasturtean; DBH2n, hika 

eta hitanoaren arteko ezberdintasuna ezagutu eta landu ondoren, toka eta noka 

egitearen gaineko gogoeta egiten da. Bigarren zikloan, 3. mailan hitanoaren 

erabilera lantzen da, eta testuinguruaz jabetu eta mugak ikusten hasi. Era berean, 

ahozkoaren eta idatzizkoaren arteko ezberdintasunaz eta erregistroaren eraginaz 

jabetzen dira eta aditzaren lanketa sakonagoa egiten dute. Amaitzeko, DBH4n, 

hiperhitanoa ezagutzen eta lantzen dute, hala nola muga morfosintaktikoak lantzen 

eta adizki ihartuak ezagutzen dituzte. Lan-metodologia gisa, aurreiritziak astinduz 

hasten dira, ikasleek bakoitzean jorratu beharrekoaz dakitena azaltzea dela 

abiapuntu. Ariketa analitikoak erabiltzen dituzte, baina baita telebistako esketxak, 

entzungaiak (ahotsak.com guneko zatiak, abestiak…) edota irratiko elkarrizketa 

zatiak ere, ondoren sormena erabiliz antzekoak egiteko.  

                                                           
26 Egitasmoak Zumaian izan zuen hasiera, Hari arika, ezpainetan hika lelopean. Mintzolako 
Josune Zabalak eta Maitane Ayerzak prestatutako materiala webgune baten bidez kudeatzen 
zen. Egitasmoak, ordea, arazo logistiko handiak zituen eta eten egin zen. Soziolinguistika 
Klusterraren bitartez berreskuratu zuten proiektua  (Zabala & Ayerza, 2011). 
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Aditz forma desegokiez harago, hitanoak herrian duen arazo nagusia erabilera 

esparruari dagokiona da, eta, muga morfosintaktikoak kontuan hartuta, non, noiz, 

eta norekin erabili behar den sakontzea egokia litzatekeela irudituta, egindako lana 

biribiltzea egokia litzateke; eta horretarako, hezkuntzan hitanoa bezain ezohikoa 

den baliabide guztiz apropos baten bidez jorratzea otu zaigu: komikiaz. 

 

2.2. Komikia eta hizkuntzaren didaktika 

Komikia baliabide didaktiko gisa erabiltzeak metodologia aktiboa erabiltzea 

dakar, bai irakurritakoaren ulermenerako, bai idatzizko adierazpenerako. Komikiak 

irakurtzean, ondo pasatzeaz gain, ikasleak bere gaitasun kritikoa sustatzen du eta 

interpretatu behar dituen hainbat informazio jasoko du. Komikia irakurtzean 

hainbat faktorek hartzen dute parte, esplizituak eta inplizituak, irudi zein grafia 

alorrekoak. Izan ere, komikia narrazio-egitura gisa definitua izan da, piktograma 

sekuentzia multzoz osatua, idazkera fonetiko elementuak izan ditzakeena. 

Komikiaren analisian hiru zati bereiz daitezke (Béjar, 2009; Granja, 1987): 

morfosintaxia (gertatzen diren akzio garrantzitsuenak, akzio bakoitzean agertzen 

diren gertakariak eta bertan parte hartzen duten pertsonak), semantika (bineten 

esanahiaren azterketa) eta pragmatika (testuaren osagarri linguistikoa, 

ikonografiarekiko  aldiberekotasuna, denbora, enkoadraketa, keinuak, 

onomatopeiak…).  

Aurreneko bi osagaien garrantziaz jabetzen garen arren, komikiaren 

pragmatika da guri bereziki interesatzen zaigun alorra (testuaren osagarri 

linguistikoa eta horrek irudiarekin duen aldiberekotasunari dagokionez), batik bat, 

hezkuntzan gazte hizkerari buruz dagoen hutsunea betetzeko baliagarria 

zaigulakoan. Izan ere, curriculumak 27  dion moduan, “gizarte-jarduerako eremu 

esanguratsuenetan hitz egiteko, idazteko, entzuteko eta irakurtzeko trebetasunek 

eta estrategiek” osatzen dute bere ardatza, eta maiz, eremu horiek, nolabait 

esatearren, etorkizunari begira daude, ez unean, gazte diren heinean, dituzten 

beharrei. Izan ere, trebetasun horiekin lotutako ikaskuntzak hiru eduki multzotan 

biltzen ditu: ahozko komunikazioa (hitz egitea, entzutea eta elkarrizketan aritzea), 

komunikazio idatzia (irakurtzea eta idaztea) eta literatura hezkuntza (sarri bigarren 

mailako genero edo azpigenero gisa ulertu den arren). Aurrekoekin lotuta, beste bi 

eduki multzo ere aipatzen ditu: “hizkuntzari eta haren erabilerari buruzko 

                                                           
27  Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria. 175/2007 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzeko (2007). 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. Euskara eta literatura, gaztelania eta literatura, eta 
atzerriko hizkuntza. 218. alearen gehigarria. V. Eranskina.  Aurrerantzean, Curriculuma 
(2007: 3). 
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hausnarketa” eta “hizkuntzaren dimentsio soziala”, denak ere bete-betean 

komikiaren eremuari hertsiki lotuak. Aurrenak testuingurua, diskurtsoa eta 

gramatika hartzen ditu kontuan, eta bigarrenak, berriz, “egoera soziolinguistiko 

bakoitzari buruzko hausnarketa” sustatu nahi du, “oro har hizkuntza-aniztasunaren 

alderdi positiboak bultzatzeko eta, bereziki, euskararen normalizazio-prozesua 

indartzeko”. 

Aurrerago ikusiko dugun moduan, ahozkotasunaren ezaugarriak ondo baino 

hobeto uztartzen dira komikian; horren harira, Curriculumean onartzen da “ahozko 

komunikazioarekin lotutako hizkuntza-trebetasunak erabat baztertuta” egon direla 

eskola-sisteman (Curriculuma, 2007: 4). Are gehiago, “Euskal Autonomia 

Erkidegoko egoera soziolinguistikoa dela eta”, eskolak euskararen ahozko 

komunikazioa indartu behar duela dio, “gizartean duen erabilera areagotzeko eta 

normalizazio prozesua bultzatzeko. Era berean, kontuan izan behar da hitz egitea 

eta entzutea nahiz irakurtzea eta idaztea elkarloturik dauden jarduerak direla; 

beraz, ikaskuntza-prozesuko jardueretan, hizkuntzaren erabileraren bi alderdietako 

elementuak landu behar dira: ulermena eta sorkuntza”. Helburu orokorretatik 

euskara eta gaztelaniaren ikas-irakaskuntzak dituen helburuetara pasatuta 

(Curriculuma, 2007: 9), gure interes-esparruari dagokionez, ahozko diskurtsoa 

“ulertzea eta ikuspegi kritikoz interpretatzea” aipatzen da, eta “hainbat 

komunikazio-egoeraren ezaugarriak eta hizkuntza arauak kontuan” izan behar 

direla, “komunikazio-premia bakoitzari eraginkortasunez erantzuteko”; eta, era 

berean, “hizkuntzen erabilerari buruz hausnartzea, gizarteko eta kulturako hainbat 

testuingurutan behar bezala komunikatzeko aukera ematen duten estrategiak 

hartzeko”. 

Edukiei dagokienez, aurreko ikasturtean, DBH3koan, espresuki aipatzen da 

“euskararen hika formako hizkera ezagutzea eta, lagunarteko erregistroaren 

erabilera egokia den egoeretan, gero eta gehiago erabiltzea; bereziki, ahozko 

komunikazioan” (Curriculuma, 2007: 43). Bada, DBH4koak horri jarraipena ematen 

dio, hizkuntzaren dimentsio soziala aztertzerakoan, “ahozko hizkuntzan egiten diren 

lagunarteko erabilerak eta erabilera formalak ezagutzea, eta horiek erabiltzeko 

komunikazio-egoera egokiak zein diren jakitea” balioesten du (Curriculuma, 2007: 

55). Eta, oro har, komunikazioan, “oinarrizko eta ohiko hizkuntza-elementuak 

ezagutzea eta erabiltzea (erregistroa, hitz gabeko mintzaira, elementu prosodikoak, 

kortesia-arauak)”. Laburbilduz, Curriculumean agertzen diren printzipio eta helburu 

orokorrak, eta bereziki DBHko 3. mailako edukiek, baina baita 4.ekoek ere landu 

nahi ditugunekin bat egiten dute. Gainera, gorago esan dugun moduan, lan honek 

dagoeneko abian dagoen Soziolingustika Klusterraren lanaren osagarri izan nahi du, 
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inola ere ez nahasgarri eta egitasmo horren kalterako; beraz, egokiagoa iruditzen 

zaigu aztertutako edukien erremate gisa planteatzea, Batxilergora pasatu aurretik. 

 

2.3. Euskal komikia eta hizkuntzaren irakaskuntza  

Euskal komikia, euskaraz egin den komikitzat ulertuta, lotura estua izan du 

hizkuntzaren irakaskuntzari eta, oro har, hezkuntzari. Horrela, XIX. mendeko 

aurrekarietatik hasita (Retolaza, 2007) eta Gerra Zibilera arte, elkarrengandik oso 

gertu dauden bi ikuspuntu nagusitzen dira, biak ere tradizioari lotuak: batetik, 

landa-kultura eta hiri-kulturaren oposaketa (On Kosmerentzat, Bitoriano Iraola, 

Baserritarra aldizkarian, 1907), eta, bestetik, moralarekiko eta erlijioarekiko 

begirunea ardatz, gazteei begirako funtzio didaktikoa (Poxpolin haurrentzako 

komikia). Gerra ondoren ere hezkuntzari lotu zitzaion ekoizpen urria (Pan-pin eta 

Kili-kili, 1960-1970); izan ere, haurrentzako komikiak ziren, didaktikoak, eta, 

gehienetan, itzulpenak. 

Ipurbeltz izango da euskal komiki modernoaren mugarria: Ereinek hogeita 

hamar urtez jarraian (1977-2008) argitaratu zituen haur eta gazteentzako 

komikiak, berezko zuen funtzio didaktikotik aldendu eta ludikoa, limurtzailea eta 

adierazkorra landu zituen Antton Olariaga edo Asun Balzola bezalako 

ilustratzaileekin eta Anjel Lertxundi edo Jesus Mari Arrieta idazleen testuekin. Ildo 

hori jarraitu zuten Na-nai (2001-2008) eta Xabiroi (2005-) aldizkariek. Xabiroi 

aldizkaria dugu gaur egun euskal komikigintzaren plataforma nagusietariko bat. 

Funtzio didaktikoa zuen, helduak euskalduntzekoa, hain zuzen ere, Habeko Mik 

aldizkariak (Habe, 1985-92), baina funtzio adierazkorra ere bai. Honek ere ez zuen 

izan, hala ere, arrakasta handirik. 

Indarra eta heldutasuna, ordea, 70eko hamarkadako prentsa agerkarietan 

hartu zuen euskal komikiak; Anaitasuna eta Zeruko Argia aldizkarietan hasi ziren 

Juan Carlos Eguilllor edo aipatutako Olariaga bera ere: ironia izango da diktadura 

amaierako eta trantsizio garaietako beren arma. Egin egunkarian, Jon Zabaleta, 

Eguillor eta Olariaga ziren irudi bidezko zirikatzaileak. Hemen hasi zuen Olariagak 

Zakilixut bere pertsonaia gogoangarriaren bidaia, lehenbizi Euskaldunon Egunkarian 

eta oraindik orain Berrian jarraitzen duen 30 urtetik gorako ibilbidea. Sexua, 

drogak, rock´n´rolla… eta, noski, ironia landuko du egoera sozio-politikoari 

eztenkadak ematerakoan. Olariagaren bidetik izan ditugu Mikel Valverde (Zazpika), 

Asisko Urmeneta eta Marko (Argia), Javier Etaio (Gara), Zaldi ero (Berria) edota 

Andoni Salegi (Azpeitiko Uztarria herri aldizkarian). 
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Magazinak ere hor ditugu, lotsagabeak: Euskadi Sioux, Zintza, ohiko funtzio 

didaktikoaren kritika eta parodia… Guztiz euskaraz, Nafarroan euskararen egoera 

euskaraz salatzeko asmoz Asisko Urmeneta eta Patxi Ugartek sortutako Napartheid 

(1988-1998) izan genuen.  

XXI. mendearen hasieran komiki-liburuak argitaratzeko joera hedatu da. 

Ibilbide horretan mugarri izan zen Patxi Gallegoren Pololoak. Poxpoliñaren lurriñak 

(Elkar, 2004); bertan Xabinaitor superheroi/antiheroiaren abentura pornoak 

kontatzen dira, manga japoniarrari keinuak eginez hainbatean; batetik, heroiaren 

parodia bat da, baina, bestetik, eta batik bat, euskaltasunaren estereotipo guztien 

parodia da; nahiko esanguratsua da izena bera: Sabino Aranaren eta Xahok 

euskaldunon aitari emandako izenaren bidez osatutakoa. 2015ekoa da Gallego 

berak Xabi Payaren testuekin osatutako Nork (hil du Andoni Egaña)? (Bertsolari), 

eta, bertan, bertsolariaren hilketaren fikzioa aitzakia, errepaso galanta ematen 

diote euskal komunitateari. 

Euskararen ofizialtasunarekin, 80ko hamarkadan literaturaren 

instituzionalizazioak hartuko du indarra eta nobelaren gisako generoak dira 

“garrantzitsuak” literaturaren didaktikan eta hezkuntzako esparruan; komikia 

bigarren maila baten utziko da. Erakunde kultural eta literarioek interes gehiegirik 

ez dute aurkeztuko, baina azkenaldian nolabaiteko berpiztea ezagutu du euskal 

komikiak ziberespazioko blogen bitartez, esaterako, Igor Leturiarena eta Andoni 

Salegirena; azpeitiarrak Otsobeltz sortu zuen, herriko ezkutuan agertzen diren 

otsoak aitzakia, azpeitiartasunaren parodia egiteko. 

 

 2.4. Komikiaren erabilera hezkuntzan 

Komikia da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleen artean 

komunikabideen artean ezagunenetakoa. Hala ere, gizartean oso ohikoa den arren, 

ikuspegi didaktikotik begiratuta, irakasleen artean ez dauka prediku onik. Sarri, 

irakasleek eduki hutsalekin lotzen dute komikia, azpiproduktu gisa tratatzen dute, 

aldi baterako entretenigarria, baina garrantzi handiegirik eman behar ez zaiona. 

Ikuspuntu hori hainbat aurreiritziri lotuta dago: pentsamolde atzerakoienentzat, 

komikiek okerreko ideiak sartzen dizkiete haur eta nerabeei; beste askorentzat, 

komikiak denbora galtzea dira eta ikasleak probetxuzko irakurgaietatik urruntzen 

dituzte, baina komikiak irakurtzea ez da azalekoa, eta komikiak irakurtzeak ez du 

esan nahi gazteak libururik irakurriko ez duenik, bi irakurketa eredu guztiz 
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autonomoak baitira, paraleloan doazenak eta elkarri eragiten diotenak (Novoa, 

2002). 

Eskolak irakaslearen lana eta ikasleen asimilazioa erraztuko dituzten 

baliabideak garatu behar ditu. Entretenigarria denez (umorea beti dator ondo) eta 

daukan komunikazio-ahalmenagatik, komikiaren erabilpen didaktikoa baliabide 

erakargarria eta eraginkorra da: gizarte arloko trebetasunak garatzen ditu, hala 

nola komunikaziozkoak eta jarrerazkoak, baita errealitatearen adierazpen 

eskematikoak ulertzeko eta interpretatzeko gaitasuna ere; eta batez ere, komikiak 

sormenezko ikaskuntza-irakaskuntza ahalbidetzen du, parte-hartzailea eta, noski, 

entretenigarria (Béjar, 2002). 

Komikia haur eta gazteentzako komunikabide erakargarria izateko osagaiak 

ditu, gaur egungo kulturako, “irudiaren kultura” deitutakoaren adierazgarrienetakoa 

izatek (Prado, 1995: 1). Izan ere, zeinu, sinbolo eta irudiak gure 

egunerokotasunaren parte dira. Gaur egun, garrantzi handia hartzen dute, 

daukaten karga konnotatiboagatik, zeinu eta sinbolo horiek ematen dituzten 

mezuengatik, eta irudi horiek kontatzen dituzten istorioengatik. Komikiaren kasuan, 

bere garrantzia komunikabide eta narrazio-tresna gisa indarra galdu badu ere beste 

proposamen batzuen aurrean, paperezko eta ikus-entzunezko euskarrien arteko 

loturarako baliagarria izateak bere alde egiten du. Komikiaren alderdi ludikoak 

haurrak eta gazteak erakartzen jarraitzen ditu, eta ikasleak motibatzeko egokia da. 

Eta motibazioaren errefortzu horrek irudimena, nerabearen gaitasun kritikoa eta 

bere narrazio- eta deskripzio-gaitasunak lantzen ditu, besteak beste (Barrero, 

2002). 

 

2.5. Komikia eta hitanoaren irakaskuntza 

2.5.1. Ahozkotasuna 

Zalantzarik gabe, hitanoa ahozko hizkeraren erregistroari dagokio, eta, 

beraz, estilo kolokiala da bere jarduera-esparrua28. Eta estilo zuzen hori, ahozkoari 

lotua, bikain egokitzen zaio komikiari; gainera, ahozko hizkeraren eta komikiaren 

berezitasunek erraztu egiten dute herriko hizkeraren erabilpena. Ahozko erabilera 

horrek, noski, ohiko diskurtsoa harilkatzeko modua aldatzen du, komikiaren 

esparrura ezin hobeto egokitzen dena.  

                                                           
28  Normalean indikatiboan aritzen gara (eta, horregatik, orain eta lehen aldiko forma horiek 
bakarrik izan dira lan honen eranskinetan jaso ditugunak), egiturak sinpleak izan ohi dira, 
elipsidunak maiz, menpekorik gabeko esaldiak gehienetan, galdera-erantzun gisakoak 
askotan (Lizartza, 2009: 16). 
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Hizkuntza ekonomia da diskurtso horren ezaugarri nagusia, elementu 

gutxirekin informazio asko ematen baita, eta komikia aproposa da diskurtsoa 

irudizko informazioaz osatzeko; era berean, testuinguruak berak motzean aritzeko 

joera areagotzen du, hizketaldia bizia eta bat-batekoa izan ohi baita, eta ez da 

harritzekoa amaitu gabeko esaldiak egotea, sarri, hiztunek elkarren jarduna mozten 

dute-eta. Aldi berean, ez da harritzekoa diskurtso hori ondo egituratua ez egotea; 

zehaztasun gutxikoa izan daiteke, tarte hutsekin; komikiaren baliabideak bikain 

egokitzen dira baita erritmo, tonu, intonazio, abiadura eta ahotsaren indar aldaketei 

ere; zer esan interjekzio, makulu-hitz, bokatibo eta onomatopeiei buruz: horiek 

guztiak bere-bereak ditu komikiak. 

2.5.2. Aldakortasuna  

Badakigu aldagai geografikoek eragin handia dutela hizkuntzan, eta horiek 

dira dialekto-bereizketaren erantzule zuzenak, baina aldagai sozialek ere eragin 

handia dute, eta ez dituzte leku guztietan ondorio berberak izaten29. Aitzitik, toki 

batean garrantzitsua den aldagaiak ez du zertan beste batean eraginik izan. Gizarte 

konplexuek gizarte-estratifikazio handiagoa izan ohi dute eta, horrek, aldakortasun 

linguistiko handiagoa dakar; zenbat eta rol gehiago egon, orduan eta hizkuntza-

errepertorio handiagoa beharko da, eta alderantziz. Frantsesez hitz egiten duten 

gizabanakoak, adibidez, munduko hainbat lekutan banatuta daude: Antilletan, 

Quebecen, Algerian eta Frantzian, guztiz gizarte-antolaketa ezberdina dago, tokian 

tokiko harremanak eta rolak ere askotarikoak dira, eta horrek guztiak hizkuntza-

aldaera kopuru handia egotea eragiten du, goian aipatu moduan, aldakortasun 

geografikoaren eraginaz gain, noski. Euskararen kasuan, ordea, kontrakoa 

gertatzen da: normalizatua ez dagoenez, aldakortasun sozial eta estilistiko gutxi 

dago.  

Hiztunak, hitz egiten duenean, nahitaez, beraren izaera sozialari buruzko 

informazioa ematen du, erabiltzen duen hizkeraren bereizgarriek hainbat datu 

ematen baitituzte, norbanakoarenak, baina baita talde jakin batenak ere. 

Adierazgarri sozial horiek bi taldetan bereiz daitezke: batetik, talde batek baino 

erabiltzen ez dituen ezaugarriak edo talde batek baino gehiagok erabili arren, modu 

ezberdinean egiten dute, hau da, erabilera-arau ezberdinei jarraituz; eta, bestetik, 

igorle eta hartzaileari loturiko bereizgarriak (sexua, adina, heziketa-maila, estatus 

soziala…). 

                                                           
29  Jarraian doana “Hizkuntzaren aldakortasuna” izenburupeko Euskomediako sarreratik 
jasota dago. Hemen, aldagai sozialen atala hartu da aintzat batik bat, eta bereziki, adinak 
duen eragina soziolektoak sortzeko orduan, gazteena, hain zuzen ere (Martínez Bermúdez, 
Loren V., 2010). 
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Generoaren aldagaia kontuan hartuta, gizartean rol desberdinak izan dituzte 

gizonek eta emakumeek, eta gizarte-ikuspegia ere desberdina izan dute. Gaur 

egun, ordea, emakumezkoen egoera soziala eta gizonezkoena ez dira hain 

ezberdinak eta adina dugu, beharbada, aldagai garrantzitsuena. Beste aldagaiak ez 

bezala, adina konstantea da. Gizartean gertatutako aldaketa soziokultural edo 

politikoek sexuen edo gizarte-mailen arteko harremanak alda ditzakete, 

ezberdintasunak handitu ala estutu. Adin-tarteak, ordea, beti izango dira berdinak. 

Hiztunak oso kontuan hartzen du adina bizitzaren alor ezberdinetan, baita 

hizkuntzari dagokionean ere, gizarte-rolei loturiko ezaugarriak adierazten baititu. 

Eragile sozialen artean, hiztunen adinak zehazten ditu argien eta indartsuen 

komunitate jakin bateko hizkuntza-erabilera ezberdinak; hau da, adinak, sexuak 

edo gizarte-mailak baino gehiago baldintzatzen du aldagarritasun linguistikoa. 

Adinak, berez, beste aldagai batzuen ezaugarriak barnebiltzen ditu. Mendebaldeko 

gizarteetan, Euskal Herrian, adibidez, gazteek ikasketa-maila altuagoa izan ohi 

dute; ondorioz, eredu estandarrarekin harreman hurbilagoa izaten dute eta horrek 

isla izango du beraien hizkeran.  

Hiztunen jardunean adinak duen eraginaren ondorioz, ezaugarri bereziak 

dituzten adin-hizkerak bereiz daitezke: umeen hizkera, gazteen hizkera, helduen 

hizkera, zaharren hizkera. Azken hori da azterketa dialektologikoetan euskaraz 

gehien aztertu dena, baina gazteen soziolektoa da guri lan honetarako interesatzen 

zaiguna. 

Gazteek gaizki hitz egiten omen dute. Hori uste da, behintzat, hainbat 

esparrutan, hezkuntzarenean, kasu: gazteek hizkuntza eta lexiko pobrea dutela, 

modu arduragabean hitz egiten dutela... Baina ondo ulertzen dute elkar darabilten 

jerga horretan, informazioa trukatzeko eta elkarrekiko harremanei eusteko balio 

die; janzkera eta orrazkerarekin bezala, hizkerarekin ere euren pentsamoldeak eta 

jarrerak adierazten dituzte; beraz, euren soziolektoan hitz egiten dute: 

estandarretik bereizteko arauak apurtzen dituzte eta talde-izaera indartzen duten 

elementuak erabiltzen; gainera, berrikuntza asko beraiek bultzatutakoak dira. 

Aurreko eta ondorengo adin-taldean daudenengandik bereizteko joerak esamolde, 

hiztegi eta diskurtso bereiziak izatea ekartzen du. 

 

Euskararen kasuan, bizi den egoera soziolinguistikoa dela eta, kezka 

handiagoa dago; izan ere, gazteen hizkeran, erdaren presentzia gero eta zabalagoa 

da. Dena dela, ez da harritzekoa interferentzia eta code-switching kasuak gero eta 

gehiago izatea, komunitate berean bizi diren hizkuntza guztietan gauza bera 

gertatzen baita. Gazte euskaldunen kasuan, ordea, erdarazko egituretan 



31 
  

euskarakoetan baino adierazkortasun maila handiagoa aurkitzen dute maiz 30 . 

Horregatik, erdarara jotzen dute behar dituzten errekurtsoen bila -erdarazko 

lexikoa baina euskal fonetikara egokitua erabiltzen dute (flipatu, mogolloi, putada, 

belarria jan, kutre, mobida, sobratua dago...)-, euskaraz ez dauzkatelako, 

daudenak erabiltzen ez dituztelako edo beste hizkuntzetakoak indartsuagoak 

iruditzen zaizkielako. Horrek guztiak euskaraz berrikuntza gutxi sortzen dituzte eta 

euskarazko argot berririk sortzea eragozten du. 

Joxerra Garziaren iritzi honek gazteen euskararen adierazkortasun eza eta 

gaztelaniarako joera nabarmena bikain azaltzen ditu; ez hori bakarrik, hitanoaren 

erabilera desegokiak ustez konpontzera datorren arazoa areagotu baino ez duela 

egiten dio: 

“Adin batetik behera ez dago euskal hiztun elebakarrik, eta 
euskarak (hezkuntza sistemaren eta hedabideen bidez osatu dugun 
euskara-edo horrek) ez badie horretarako aukerarik eskaintzen, 

beste hizkuntzara joko dute solaskidearekiko gertutasuna 
markatzeko, euskarazko jario ederrean «tío» eta gisakoak txertatuz 
hiruzpalau hitzez behin. Muturreko bi joera txatxu antzematen ditut 
nik, hitanoaren erabilerari dagokionez. Batetik, guraso eta irakasle 
hiper-demokratak daude, seme-alabei eta ikasleei eurekin hika hitz 
egiten uztearen aldekoak. Ideologiak ideologia, astakeria latza da 

hori, gazte jendeari nagusiekin hika aritzeko baimena emanez gero 
hitanoak ez bailuke balio izango solaskideen arteko kidetasuna 
markatzeko. Eta gaur egun euskarak horretantxe du, erregistro 
informal-ludikoetan, gabeziarik larriena” (Garzia, 2016). 

 

Komikiak berak, genero gisa, sortzen du informaltasuna, eskolak erregistro 

informaltzat du, eta ikasleek ere ez dute material formaltzat hartzen. Hori horrela, 

komikiaz aritzeak berak sortzen du testuinguru informala. Egia da komikiak hainbat 

komunikazio testuinguru dituela, baina  gehienetan informala nagusitzen da, eta 

komikiaren hizkuntza bera Garziak gorago aipatutako erregistro informal-ludikoan 

nabari den gabezia hori betetzeko aproposa dugu. 

 

  

  

                                                           
30 Dena den, joera hori ez da soilik gazteetan ematen dena; nagusiagoek ere berdin jokatzen 
dute. 



32 
  

3. UNITATE DIDAKTIKOA 

 

Hitanoa eta komikia, euskara ez formalaren hurbileko planoa eta hori lantzeko 

baliabide aproposa; azaldu ditugu bataren eta bestearen ezaugarriak; aztertu 

gizarte eta morfosintaxi alorreko mugak, gazte hizkera, ahozkotasuna, sormena, 

kultura bisuala edota motibazioa, zuzenean edota zeharka, elkarrekin bikain uztar 

daitezke. Hori horrela, eta gorago aipatu moduan, dagoeneko hitanoaren lanketan 

egin den ahalegina osatuko duen lana dugu hau, komikiaren euskarria lagun. 

Euskal komikigintzan erreferente diren lanen hustuketa bat egin dugu, eta hitanoak 

gizarte-mailan dituen mugak egokien azaltzen dituzten egoerak aukeratu ditugu 

horietatik. Horrela, Patxi Gallegoren Pololoak. poxpoliñen lurriñak (Xabinaitorren 

balentriak I) (Elkar, 2004) eta Patxi Gallego-Xabi Payaren Nork (Bertsolari, 2015) 

izan ditugu erreferentzia nagusi, aukeraketan gainerako bilduma eta egileengandik 

ere adibide egokiak (eta desegokiak) jaso baditugu ere, batik bat estilo eta estetika 

aniztasuna erakusteko asmoz.  

 

Hustuketa honako komiki-liburu hauetatik egin dugu: 

Etxarte, Hedoi eta Alain Urrutia (2009): Ihes ederra. Pamiela. 

Fernandez, Jose Carlos (2013): Munduko bandarik txarrena. Tafalla: Txalaparta. 

Itzultzailea: Bego Montorio. 

Gallego, Patxi (2004): Pololoak. Poxpoliñen lurriña. Donostia: Elkar. 

Gallego, Patxi (2006): Pololoak. Poxpoliñaren bahiketa. Donostia: Elkar. 

Gallego, Patxi (2009): Pololoak. Atxeritoko balada. Donostia: Elkar. 

Gallego, Patxi (2015): Nork. Donostia: Bertsozale Elkartea. 

Gurrutxaga, Maite (2013). Habiak. Tafalla: Txalaparta. 

Iturriaga, Unai eta Álex Sanvicente (2011): Udaberririk ankerrena. Durango 1936 

Elkartea. 

Iturriaga, Unai eta Álex Sanvicente (2012): Haur besoetakoa. Donostia: Xabiroi. 

Larrea, Adur (2015). Aresti bioGrafikoa. Bilbo: Erroak. 

Muguruza, Fermin; Cano, Harkaitz eta Jorge Alderete (2014): Black is beltza. Talka. 

Roca, Paco (2007). Arrugas/Zimurrak. Astiberri. Itzultzailea: Bego Montorio. 

Salegi, Andoni (2005): Otsobeltz. Uztarria Kultur Koordinadora.  

Zaldua, Iban eta Julen Ribas, Azken garaipena (2011). Donostia: Xabiroi. 
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3.1. Helburuak, edukiak, jarduerak eta ebaluazio irizpideak 

 

Noski, kontuan hartu ditugu Azpeitiko hitanoa lantzeko egitasmoan aipatzen 

diren helburu komunikatiboak31, eta, batik bat, helburu zehatzak, horiek sendotzea 

baita lan honen xede nagusia, baina, noski, curriculumean ziklo honetarako 

aipatzen diren helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak kontuan hartu behar 

ditugu. Horrela, ondoko tauletan agertzen ditugu helburu didaktikoak, horiei 

dagozkien oinarrizko gaitasunak, helburu horiek betetzeko landuko diren edukiak 

eta jardueren baitan aukeratutako ariketak, eta helburu hori lortu den ala ez 

erabakitzeko ebaluazio-irizpideak. 

 

Helburu didaktikoak Oinarrizko gaitasunak Ariketak eta 

ebaluazio 

irizpideak 

Hizkuntza erabiltzeko 

komikietatik jasotako 

ahozkoari buruzko 

diskurtsoak ulertzea 

eta, ereduak aintzat 

hartuta, sortzea. 

➢ Hizkuntza-komunikaziorako 

gaitasuna  

➢ Ikasten ikasteko gaitasuna  

➢ Kultura humanistiko eta 

artistikorako gaitasuna    

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
EI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 

Hainbat komunikazio-

egoeraren ezaugarriak 

eta hizkuntza-arauak 

kontuan izatea, 

komunikazio-premia  

bakoitzari 

eraginkortasunez 

erantzuteko. 

 

➢ Hizkuntza-komunikaziorako 

gaitasuna  

➢ Ikasten ikasteko gaitasuna 

➢ Norberaren autonomiarako eta 

ekimenerako gaitasuna 

➢ Gizarterako eta 

hiritartasunerako gaitasuna   

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
EI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 

Hizkuntzen erabilerari 

buruz hausnartzea, 

gizarteko eta kulturako 

hainbat testuingurutan 

behar bezala 

komunikatzeko aukera 

ematen duten 

estrategiak hartzeko; 

horrela, balio-judizioa 

eta era guztietako 

aurreiritziak sortzen 

dituzten hizkuntza-

estereotipoak 

saihesteko 

➢ Hizkuntza-komunikaziorako 

gaitasuna  

➢ Norberaren autonomiarako eta 

ekimenerako gaitasuna 

➢ Ikasten ikasteko gaitasuna 

➢ Gizarterako eta 

hiritartasunerako gaitasuna   

 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
EI: 1, 2, 3,  

                                                           
31 Eranskinetan gehitu dugu Azpeitian hitanoa lantzeko egitasmoko “Helburuak mailaz maila 
eta sekuentziaz sekuentzia” taula (Zabala & Ayerza, 2011) (ikus I. eranskina). 
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Literatura-testuen eta 

literatura-asmoko 

testuen ulermena eta 

produkzioa bultzatzea. 

➢ Hizkuntza-komunikaziorako 

gaitasuna  

➢ Ikasten ikasteko gaitasuna 

➢ Norberaren autonomiarako eta 

ekimenerako gaitasuna 

➢ Kultura humanistiko eta 

artistikorako gaitasuna     

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
EI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 

Literatura-ondarea 

balioestea 

norbanakoak eta  

taldeak historiako eta 

kulturako hainbat 

testuingurutan  

izandako esperientzia 

sinbolizatzeko; horrela, 

euskal literaturako 

ereduzko komikiak 

irakurriz  

eta aztertuz, 

norberaren kultura-

identitatea eraiki ahal 

izango da 

➢ Hizkuntza-komunikaziorako 

gaitasuna  

➢ Ikasten ikasteko gaitasuna  

➢ Kultura humanistiko eta 

artistikorako gaitasuna     

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
EI: 1, 2,  

Ereduzko testuak eta 

norberak hautatutako 

testuak irakurriz, 

literatura-obrez 

gozatzea, norberaren 

esperientziari zentzua 

emateko, mundua eta 

giza  

egoera ulertzeko eta 

sentiberatasun 

estetikoa garatzeko. 

 

➢ Hizkuntza-komunikaziorako 

gaitasuna  

➢ Ikasten ikasteko gaitasuna  

➢ Gizarterako eta 

hiritartasunerako gaitasuna  

➢ Norberaren autonomiarako eta 

ekimenerako gaitasuna  

➢ Kultura humanistiko eta 

artistikorako gaitasuna     

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
EI: 1, 2, 

 

Ebaluazio irizpideak  

E.I 1: Ea ondorioztatzen dituen mezu batean espliziturik agertzen ez diren 

elementuak: hiztunaren jarrera, diskurtso-tonua, umore-kutsua duten elementuak, 

ironia adierazten dutenak, esanahi bikoitzekoak... 

E.I 2: Ea interpretatzen duen hizkuntzazkoak ez diren  elementuen esanahia 

(ikonoak, ezaugarri ortotipografikoak...).  

E.I 3: Ea antzematen dituen egileak helburu zehatz bat lortu nahian erabilitako 

testu-ezaugarriak (tipografia, espazio-banaketa, modalizatzaileak, lexikoa...).  

E.I 4: Ea komikietan egoera bakoitzari dagokion erregistroa erabiltzen duen. 

 

E.I 5: Ea ahozko elkarrizketari dagozkion gizarte-komunikazioko arauak behar 

bezala aplikatzen dituen. 
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E.I 6: Ea gainerakoekin lankidetzan aritzen den, eta, talde-lanak egitean edo 

arazoak konpontzean, dagozkion erantzukizunak betetzen dituen.  

E.I 7: Ea erabiltzen duen bere euskalkia, hala eskatzen duten komunikazio-

egoeretan.  

E.I 8: Ea ahozko elkarrizketari dagozkion gizarte-komunikazioko arauak behar 

bezala aplikatzen dituen. 

E.I 9: Ea hizkuntzaren hainbat arlotan egindako akatsak antzematen eta zuzentzen 

dituen, bai bere testuetan, bai besteen testuetan. 

E.I 10: Ea ezagutzen duen beste hizkuntza batetik hartutako kalko okerrak 

antzematen dituen berak egindako lanetan nahiz besteek egindakoetan.  

E.I 11: Ea transmititu nahi duen edukirako egokiak diren adierazpen-baliabideak 

erabiltzen dituen. 

 

Edukiak 

1. multzoa. Ahozko komunikazioa: entzutea,  hitz egitea eta elkarrizketan 

aritzea. 

Elkarrizketetan parte hartzea, testuak ulertzeko nahiz idazteko eta era guztietako 

egoeratan aurkitu daitezkeen komunikazio-prozesuei buruz hausnartzeko. 

Ahozko hizkuntzan egiten diren lagunarteko erabilerak eta erabilera formalak 

ezagutzea, eta horiek erabiltzeko komunikazio-egoera egokiak zein diren jakitea. 

Komunikazio-harremanetako elementu ez-esplizituak ondorioztatzea: hiztunaren 

jarrera, diskurtso-tonua, umore-kutsua duten elementuak, ironia, esanahi bikoitza... 

Lan bateratua egitean iritzi desberdinak izan arren, lankidetzarako jarrera izatea eta 

bestekiko errespetuzko kritika egitea. 

2. multzoa. Komunikazio idatzia: irakurtzea eta idaztea. 

Hizkuntzakoak ez diren elementuen (ikonoak, ezaugarri ortotipografikoak...) esanahia 

interpretatzea.  

Testu idatzietako elementu ez esplizituak ondorioztatzea: hiztunaren jarrera, 

diskurtso-tonua, umore-kutsua duten elementuak, ironia, esanahi bikoitza... 

Sortutako testuak erabil daitezkeen eremuei dagokien hizkuntza-erregistroaren 

elementu bereizgarriak aplikatzea eta egoera bakoitzean lexiko egokia hautatzea. 

3. multzoa. Literatura-hezkuntza 

Landutako literatura-testuak testuinguruan jartzea: obra, egile eta mugimendu 

garrantzitsuenak 

Plangintza egin ondoren, literatura-asmoko testuak sortzea; horretarako, hausnartu 
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eta ereduak aztertu ondoren, sormena, itxura egitea, eraldaketa edo lanketa 

sustatzeko teknikak erabiliko dira. 

Literatura plazera lortzeko eta beste errealitate, kultura eta mundu batzuk ezagutzeko 

iturritzat hartzea. 

Literatura-testuen balio esplizituei eta inplizituei dagokienez, jarrera kritikoa izatea. 

4. multzoa. Hizkuntzari buruzko gogoeta  

Komunikazio idatzian eta ahozkoan, oinarrizko eta ohiko hizkuntza-elementuak 

ezagutzea eta erabiltzea (erregistroa, hitz gabeko mintzaira, elementu prosodikoak, 

kortesia-arauak...). 

Testua osatzen duten paragrafoen barnean edo horien artean dauden koherentzia-ezak 

antzematea. 

Hizkuntzen artean egiten diren kalko eta transferentzia okerrak antzematea eta 

zuzentzea. 

5. multzoa. Hizkuntzaren dimentsio soziala  

Bakoitzaren euskalkia aintzat hartzea eta erabiltzea, era askotako erregistroaren 

adibide gisa.  

 

Ebaluazioa 

 

EBALUAZIO-TRESNA 

 

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK eta balioak 

AZKEN 

KALIFIKAZIOAREN 

EHUNEKOA 

 

 

Klaseko jarduerak 

 Irakasgaian eskainitako kontzeptu linguistiko eta 
soziolinguistikoak bereganatu dituztela  erakustea 
(5 puntu). 

 Iritziak trukatzeko eta konpartitzeko komunikazio-
gaitasuna garatu dela erakustea, eta eztabaidak 
proposatu eta bideratzeko gaitasuna garatu dela 
erakustea (3 puntu). 

 Irakasgaian landutakoak norberaren 
esperientziarekin eta gogoetekin osatzea (2 
puntu). 

 

 

%50 

 

 

Azken produktua 

 Irakasgaian eskainitako kontzeptu linguistiko eta 
soziolinguistikoak bereganatu dituztela  erakustea 
(5 puntu). 

 Irakasgaian komikietako testuak idazteko jorratu 
diren kontzeptu eta gaitasunak garatu direla 
erakustea  (3 puntu). 

 Irakasgaian landutakoak norberaren 
esperientziarekin eta gogoetekin osatzea (2 
puntu). 

 

%50 
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3.2. Jarduera didaktikoak 

 

Proposamen didaktiko honetan hiru urrats egingo ditugu: lehenik, 1. jardueran, 

komunikazio-testuinguruez jabetzea gain, ikasleei eskatuko zaie komiki-zintan 

erabilitako tratamenduaren inguruko gogoeta egitea; bigarrenik, 2. jardueran, 

komunikazio-testuingurua kontuan hartuz, ikasleei eskatuko zaie komiki-zintako 

solasak edo elkarrizketak osatzea; eta hirugarrenik, 3. jardueran, komiki-zinta 

sinple bat sortuko dute ikasleek, eta hartara, ikasleek komunikazio-testuingurua 

eraiki beharko dute, eta komiki-pertsonaien arteko harreman-mota zehaztu 

beharko dute, betiere hitanoa lantzea helburu izanda. Honako hauek dira 

prestatutako hiru jarduera didaktikoak:  

1. jarduera: Harrapazank (ikus II. eranskina) 

Sei ikasturteotan zehar jasotako ezagutzak astintzea helburu, komikiotan 

erabilitako erregistroen zilegitasunaz gogoeta egingo da; hots, gizarte-mailako 

mugak zeharkatzen diren ala ez hausnartuko dute gazteek, eta, horrekin batera, 

muga morfosintaktikoak ere identifikatu beharko dituzte; hots, aukeratutako 

erregistroak egokiak diren ala ez aztertuko dute. 

2. jarduera: Erabaizank (ikus III. eranskina) 

Lanketan proposatzen den bigarren urratsean, hainbat komiki hutsik 

aurkeztuko zaizkie, eta bertan agertzen diren pertsonaien arteko harremanak 

aztertu ondoren, euren jarduna komunikazio-testuingurura egokitu beharko dute; 

alokutiboa erabili daitekeen ala ez erabaki beharko dute, noski, horretarako 

jomugan ditugun gizarte eta morfosintaxi alorreko mugak kontuan hartuta, eta adi 

ibili beharko dute erabilera okerrekin.  

3. jarduera: Asmazank (ikus IV. eranskina) 

Sormenak  jarraipena izango du hirugarren sekuentzian ere, herriko hitanoa 

landuko den unean. Komiki bat, istorio bat egin beharko dute. Bertako egoera eta 

lekuak proposatuko dira eta Andoni Salegiren Otsobeltz pertsonaia izango da istorio 

horietan protagonista. 
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4. ONDORIOAK 

Lan honen xede nagusia gazteen artean Azpeitian hitano egokiaren erabilera 

sustatzea izan da, eta horretarako hiru sekuentzia didaktiko prestatu ditugu; 

sekuentzia hauek helburu argia daukate: hitanoaren i(ra)kaskuntzan Azpeitian 

dagoeneko jorratzen ari diren bideak osatzea, egindako lana baliatu eta errematea 

emateko asmoz. Lan honetan laburbilduak daude sei ikasturteotan ikusitako 

hitanoaren gizarte erabilerak eta muga morfosintaktikoak, irakasleak ikasleekin 

berrikusi nahi baditu, eta, lagungarri gisa, aditz taulak dituzte, erregistro neutroa, 

eta hitano batua zein Azpeitikoa dituztela, hurrenez hurren; indikatiboko aditz 

laguntzailearen eta trinko ohikoen formak baino ez ditugu sartu, nahikoa 

direlakoan, ahalerakorik gabe (ikus V. eranskina). 

Soziolinguistika Klusterrak egindako lana egokia denik ez dugu zalantzarik, 

baina, didaktikaren ikuspuntutik, faltan botatzen genuen Curriculumari 

erreferentzia zehatzagoak egitea, hezkuntza formalean lan egiteko nahitaezko 

baldintza baita: egitasmoan agertzen diren helburu didaktikoez gain, Curriculumeko 

eduki eta ebaluazio-irizpideak ere ipini beharrekoak dira, eta horiek landuko diren 

jarduerekin lotu behar dira. Egia da, ZabalaK eta Ayerzak ikuspegi didaktikoari 

buruzko gogoeta azaldu zutela, Zumaiako proposamen didaktikoan lanean ari 

zirenean, Mintzolan; baina erreferentzia horiek falta dira Azpeitiko materialean; 

Zumaiarako prestatutako materialak aintza hartzen ditu ikasleek, irakasleek eta 

hizkuntzak osatzen duten hiruki didaktikoa eta hizkuntzaren ikuspegi 

komunikatiboa, eta elkarreraginei, aurrezagutzei, autonomiari, motibazioari eta 

ebaluazioari erreparatzea proposatzen zaie materiala erabiliko duten irakasleei, 

baina ez dago helburuen, edukien, jardueren eta ebaluazio-irizpideen uztarketarik. 

Materiala Curriculumari lotzeak egokia den egitasmo hori esparru akademikoan 

eskubide eta justifikazio guztiekin txertatzea dakar.  

Euskarak esparru informala berreskuratu beharra dauka, eta, paradoxa badirudi 

ere, horretarako esparru formalera jo beharra dagoela iruditzen zaigu. Komikia 

baliabide egokia da zeregin horretarako, gizarte mailako mugak eta erabilerak, 

zuzenak zein okerrak, adierazteko, hain zuzen. Zergatik? Literatura genero 

horretan erabiltzen diren hizkuntza eta espresiobideak esparru informalari lotzen 

zaizkiolako, hitanoaren esparruan gertatzen den bezala, eta gazteak motibatzeko 

egokia izan daitekeelako. Euskal literaturaren mikrokosmosean bigarren mailako 

produktu gisa hartu da komikia; sarri, ez da aintzakotzat hartu; bada, ahalegin 

honetan komikia xede nagusi horren mesederako baliabide gisa erabili bada ere, 

lan hau literatur azpigenero soiltzat hartu den komunikatzeko modu horren 
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aldarrikapen xumea ere bada. Literatura ere landu dute ikasleek, eta, sormenaren 

bidez, literatura egin ere bai.  

Beharbada, agian ziurrenik, azken xede hori ez da bere osotasunean bete ahal 

izango: gazteek ez dute hitanoa erabat menperatuko, baina erabileraren oinarri 

sendoak barneratuko dituzte, esparru informal eta ludikoaren euskaltasunean 

lagunduko du eta hitanoaren biziberritzearen bidean beste harlosa izatea da gure 

itxaropena. 
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6. ERANSKINAK 

 

I. Zumaiako hitanoaren egitasmoa 

II. 1. jarduera: Harrapazank 

III. 2. jarduera: Erabaizank 

IV. 3. jarduera: Asmazank 

V. Aditz taulak 
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I. ERANSKINA 
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II. ERANSKINA 

Lehen Hezkuntzatik hasi eta DBHko azken ikasturte honetara iritsi bitartean, 

tarteka hitanoa lantzeko hainbat saio izan dituzu. Aurten bertan ere bai. Beraz, 

dagoeneko ederki jakingo duzu noiz erabil dezakezun eta noiz ez, hala? Tira, proba 

egitea izango dugu egokiena: 

1. JARDUERA: HARRAPAZANK 

Hemen dituzu hainbat komiki-zinta eta komunikazio-testuinguru. Bi ariketa 

egin behar dituzu:  

1.1. Lotu komiki-zati bakoitza dagokion komunikazio-testuingurura. 

Horretarako, komunikazio-testuinguru hauek erabili erreferentzia gisa. 

Komunikazio-testuinguruak: 

A. Familiakoa 

B. Maila berekoa 

C. Boterearen araberako harremanak 

D. Nork bere buruari 

E. Jendaurrean, komunikabideetan 

F. Animaliei 

G. Jainkoari 

  

1.2. Komunikazio-testuingurua egokitu duzu. Orain, esan: testuinguru horretan 

erabilitako hizkeraren erabilera egokia al da? Azpeitiko testuinguru komunikatiboa 

kontuan hartuta, beste moduren bat egokiagoa izango al daiteke? Arrazoitu. 
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1) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Gallego eta Paya, Nork (Bertsolari, 2015). 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 

 

2) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Patxi Gallego, Pololoak. Poxpoliñaren lurriñak (Elkar, 2004). 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 
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3) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Patxi Gallego, Pololoak. Poxpoliñaren lurriñak (Elkar, 2004). 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 

 

 

4) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Patxi Gallego, Pololoak. Poxpoliñaren lurriñak (Elkar, 2004). 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 
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5) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Patxi Gallego, Pololoak. Poxpoliñaren lurriñak (Elkar, 2004). 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 

 

6) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Patxi Gallego, Pololoak. Poxpoliñaren lurriñak (Elkar, 2004). 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 
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7) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Gallego eta Paya, Nork (Bertsolari, 2015). 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 

 

8) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Gallego eta Paya, Nork (Bertsolari, 2015). 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 
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9) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Gallego eta Paya, Nork (Bertsolari, 2015). 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 
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10) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Gallego eta Paya, Nork (Bertsolari, 2015). 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 
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11) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Adur Larrea (2015). Aresti bioGrafikoa. Bilbo: Erroak. 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 

 

 

 

 

 

 



53 
  

 

12) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Adur Larrea (2015). Aresti bioGrafikoa. Bilbo: Erroak. 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 

 

13) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Iturriaga eta Sanvicente (2012): Haur besoetakoa. Donostia: Xabiroi. 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 
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14) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Zaldua eta Ribas, Azken garaipena (2011). Donosia: Xabiroi. 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 
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15) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Iturriaga eta Sanvicente (2011): Udaberririk ankerrena. Durango 1936 Elkartea. 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 
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16) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Iturriaga eta Sanvicente (2011): Udaberririk ankerrena. Durango 1936 Elkartea. 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 
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17) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Fernandez (2013): Munduko bandarik txarrena. Tafalla: Txalaparta. 

Komunikazio-testuingurua: ____________ 

Hitanoaren erabilera: egokia / desegokia 

 

 

 

 

I. Jarduera: Harrapazank 

Irakasleentzako jarraibideak: 

1.1. ariketa: 1-b (c), 2-f, b, 3-g, 4-a, 5-d, 6-e, 7-e, 8-e, 9-b, 10-b,  

11-b, 12-b, 13-c, 14-a, 15-b, 16-a, 17-e. 

1.2. ariketa:  

Egokiak: 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 

Desegokiak: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16. 
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III. ERANSKINA 

 

2. JARDUERA: ERABAIZANK 

Dagoeneko hainbat testuinguru komunikatibo ikusi dituzue, eta aztertu duzue 

hitanoa erabiltzea komeni den ala ez. Orain, berriz, komikietan globo hutsak 

aurkituko dituzue eta zuek osatu beharko dituzue. Bertan agertzen diren gizarte-

harremanak aztertu eta hitanoa erabili behar dena ala ez erabakiko duzue. 

Horretarako, ez ahaztu esaldi batzuetan ezin dela erabili, eta argi ibili erabilera 

okerrekin!!!   

2.1. Hemen, hainbat komiki-zinta dituzu, baina globoak hutsik daude; oraingo 

honetan, zuk komunikazio-testuingurua aztertu behar duzu eta erabaki hitanoa 

erabili behar den ala ez.  

2.2. Dagoeneko identifikatu dituzue komunikazio-testuinguruak, eta erabaki 

duzue hitanoa den egokia ala zuka erabili behar duten. Orain, beraz, globoak osatu 

behar dituzue. Gogoan izan arauak!!! 

 

 

1) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Patxi Gallego, Pololoak. Poxpoliñaren lurriñak (Elkar, 2004). 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  
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2) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Patxi Gallego, Pololoak. Poxpoliñaren lurriñak (Elkar, 2004). 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  

 

 

 

 

3) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Patxi Gallego, Pololoak. Poxpoliñaren lurriñak (Elkar, 2004). 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  
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4) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Fernandez (2013): Munduko bandarik txarrena. Tafalla: Txalaparta. 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  

 

 

 

 

 

 

5) Komiki-zinta: 

 

 

Iturria: Patxi Gallego, Pololoak. Poxpoliñaren lurriñak (Elkar, 2004). 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  
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6) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Etxarte eta Urrutia (2009): Ihes ederra. Pamiela. 

 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  

 

 

 

 

 

7) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Patxi Gallego, Pololoak. Poxpoliñaren lurriñak (Elkar, 2004). 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  
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8) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Roca, Paco (2007). Arrugas/Zimurrak. Astiberri. 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  

 

 

 

 

 

 

 

9) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Roca, Paco (2007). Arrugas/Zimurrak. Astiberri. 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  
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10) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Roca, Paco (2007). Arrugas/Zimurrak. Astiberri. 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  

 

 

 

 

 

11) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Gallego eta Paya, Nork (Bertsolari, 2015). 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  

 

 

 



64 
  

12) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Muguruza; Cano eta Alderete (2014): Black is beltza. Talka. 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  
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13) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Iturriaga eta Sanvicente (2011): Udaberririk ankerrena. Durango 1936 Elkartea. 

 

 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu: 
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14) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Gallego eta Paya, Nork (Bertsolari, 2015). 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
  

15) Komiki-zinta: 

 

Iturria: Gallego eta Paya, Nork (Bertsolari, 2015). 

Komunikazio-testuingurua: ____________         Hitanoa: _____ 

Elkarrizketa osatu:  
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II. Jarduera: Erabaizank 

Irakasleentzako jarraibideak: 

2.1. ariketa: 1-d, 2-a, f, 3-b, d, 4-e, 5-a, 6-a, 7-c, 8-b, 9-c, 10-e,  

11-e, 12-b, 13-b, c, c, 14-b, 15-d. 

2.2. ariketa: 1-toka, 2-noka, toka, 3-toka/zuka, toka, 4-zuka, 5-zuka, 

6-hika/zuka,   7-toka, zuka, 8-toka/zuka, 9-zuka, zuka/noka, 10-zuka, 11-

zuka, 12-toka, 13-zuka, toka, toka, 14-zuka/hika, 15-toka/noka. 
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IV. ERANSKINA 

 

3. JARDUERA: ASMAZANK 

Beno, beno… Honezkero komiki bat egiteko gai izango zarete… Hara, ziur ikusi 

dituzuela Otsobeltzen abenturak Uztarrian, Andoni Salegiren pertsonaiarenak. 

Orain, Salegiren azalean sartuko zarete eta, Otsobeltzen eskutik, ea zer istorio 

kontatzeko gai zareten.  

 

3.1. Ezagutzen dituzue Txanogorritxo eta Hiru txerritxoak ipuin tradizionalak, 

ezta? Bada, jarraian, Salegik egindako bertsioak dituzue. Ikusi zer aldaketa egin 

dituen eta konparatu itzazue. 

 

3.2. Ikusi duzue Otsobeltzek zer egin duen ipuinotan. Orain aukeratu beste 

ipuin tradizional bat eta, Otsobeltz protagonista, osatu istorio bat. Nahi izanez gero, 

kokatu ezazue istorioa Azpeitian. Horren nondik norakoak erabaki badituzue, orain 

marraztu komikia. Orijinala izateak asko balio du!!! 
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72 
  

 

 

Txanogorritxo 
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V. ERANSKINA: Aditz taulak 

Aditz laguntzaileak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOR 
 

Orain aldia  Indikatiboa  Lehen aldia 
             Neutroa                         Hitanoa           Neutroa  Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
naiz naiz → naun/k naun/k  nintzen nitzen → nindunan/an nitunan/an 

nitxinan/an 
haiz haiz     hintzen hitzenan/an    
da da → dun/k dun/k  zen zan → zunan/an hunan/an 
gara gea → gaitun/k gaitun/k  ginen giñen → gintunan/an giñitunan/an 

gitxinan/an 
zara zea     zinen ziñen    
zarete zeate     zineten ziñeten    
dira die → ditun/k ditun/k  ziren zien → zitunan/an hitunan/an 
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             NOR-NORI 
 

Orain aldia  Indikatiboa  Lehen aldia 
               Nor singularra 

          Neutroa                                     Hitanoa                 Neutroa                     Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
zait zat → zaidan/k ziten/k 

zetan/k 
 zitzaidan ziten 

zetan 
→ zitzaidanan/an zitenan/an 

(zetanan/an) 
zain/k zan/k     zitzainan/an zitzainan/an    
zaio zako → zaion/k zikon/k  zitzaion zikon 

zitzekon 
→ zitzaionan/an 

 
zikonan/an 
zitzekonan/an 

zaigu zaku → zaigun/k zikun/k  zitzaigun zikun 
zitzekun 

→ zitzaigunan/an 
 

zikunan/an 
zitzekunan/an 

zaizu zatzu     zitzaizun zitzetzun    
zaizue zatzute     zitzaizuen zitzetzuen    
zaie zakobe → zaien/k zikoben/k  zitzaien zitzekoben → zitzaienan/an 

 
zikonabenan/abean 
zitzekonabenan/abean 

           
           Nor plurala 

zaizkit zatxit → zaizkidan/k zizten/k 
zeztan/k 

 zitzaizkidan zizten 
zitzeztan 

→ zitzaizkidanan/an ziztenan/(k)an 
 

zaizkin/k zatxin/k     zitzaizkinan/an (zit)zatxinan/an    
zaizkio zaizko → zaizkion/k zizkon/k  zitzaizkion (zit)zazkon → zitzaizkionan/an (zit)zazkonan/an 
zaizkigu zaizku → zaizkigun/k zizkun/k  zitzaizkigun (zi)zazkun → zitzaizkigunan/an (zit)zazkunan/an 
zaizkizu zaitzu     zitzaizkizun zitzaitzun    
zaizkizue zaitzu(t)e     zitzaizkizuen (zit)zatzuen    
zaizkie zaizkobe → zaizkien/k z(a)izkoben/k  zitzaizkien zitzaizkoben → zitzaizkienan/an zitzaizkionabenan/abean 
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                   NOR-NORK 
 

Orain aldia  Indikatiboa               Lehen aldia 
                      Nor singularra 

        Neutroa                                       Hitanoa            Neutroa                   Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
dut det → dinat/at dinat/at  nuen nun → ninan/an ni(ne)nan/nian 
dun/k den/k     huen hunan/an    
du du → din/k din/k  zuen zun → zinan/an zi(ne)nan/zian 
dugu degu → dinagu/agu dinau/au  genuen gen(d)un → geninan/an ginenan/an 
duzu dezu     zenuen zen(d)un    
duzue dezute     zenuten zen(d)uten    
dute debe → diten/k dinabe/abe  zuten zeben → zitenan/an zinaben/aben 

zinabenan/abean 
           
nau nau → nain/k natxi(e)n/k  ninduen nindun → nindinan/nindan natxinan/an 
naute naube → naiten/k natxinabe/natxia(e)be(k)  ninduten nindu(e)ben → ninditenan/an natxinabenan/abean 
           

               Nor plurala 
ditut ditut → ditinat/at ditxinat/at  nituen nitun → nitinan/an nitxi(ne)nan/nitxian 
ditun/k ditun/k     hituen hitunan/an    
ditu ditu → ditin/k ditxin/k  zituen zitun → zitinan/an zitxi(ne)nan/zitxian 
ditugu ditegu → ditinagu/agu ditxinau/au  genituen giñuzen → genitinan/an gitxi(ne)nan/gitxian 
dituzu ditezu     zenituen ziñuzen    
dituzue ditezue     zentuzten ziñuzten    
dituzte ditube → ditizten/k ditxinabe/abe  zituzten zituben → zitiztenan/an zitxiabenan/an 

ziztiabenan/an 
gaitu gaitu → gaitun/k gatxi(txi)n/k  gintuen gintun → gintinan/an gitxinan/an 
gaituzte gaituebe → gaitizten/k gatxi(txi)nabe/abe(k)  gintuzten gintueben → gintiztenan/an gitxinabenan/abean 
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                           NOR-NORI-NORK 
 

Orain aldia  Indikatiboa      Lehen aldia 
                       Nik-norbaiti-zerbait (singularra) 

             Neutroa                                       Hitanoa                Neutroa                  Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
dinat/at dinat/at     ninan/an ni(ne)nan/nian    
diot                     diddot → zionat/at zonat/at  nion niddon → nionan/an nitxonan/an 
diet diddobet → zizkionat/at zonabenat/at  nien nidd(ob)en → nienan/an nitxonabenan/an 

                    Nik-norbaiti-zerbait (plurala) 
dizkinat/at ditxinat/at     nizkinan/an nitxinan/an    
dizkiot                     dizkot → zizkionat/at zizkonat/at  nizkion nizkon → nizkionan/an ni(txi)zkonan/an 
dizkiet dizkobeu → zizkienat/at zizkonabet/abet  nizkien nizkoben → nizkienan/an ni(txi)zkobenan/an 
           

                         Guk-norbaiti-zerbait (singularra) 
             Neutroa                                        Hitanoa                 Neutroa                   Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
dinagu/agu dinau/au     geninan/an ginenan/an    
diogu                    diddou → zionagu/agu zonau/au  genion geniddon → genionan/an ginitxonan/an 
diegu diddeu → zienagu/zoau zonabenau/zoau  genien genidden → genienan/an ginitxonabenan/an 

                       Guk-norbaiti-zerbait (plurala) 
dizkinagu/agu ditxinau/au     genizkinan/an giniztinenan/giniztean    
dizkiogu                     dizkou → zizkionagu/agu zizkonau/au  genizkion ginizkon → genizkionan/an gitxizkonan/an 
dizkiegu dizkiddeu → zizkienagu/agu zizkonabenau/abeau  genizkien ginizkoben → genizkienan/an gitxizkonabenan/abean 
           

                        Haiek-norbaiti-zerbait (singularra) 
             Neutroa                                        Hitanoa                 Neutroa                      Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
didate diebe → zidaten/k zinabe/abe 

zieben/k 
 zidaten zieben → zidatenan/an zinabenan/abean 

ziebenan/kan 
dinate/ate                  dinabe/abe     zinaten/aten zinabenan/an    
diote diddobe → zioten/k zoaben/k  zioten ziddoben → ziotenan/an zonabenan/abean 
diete doddobe → zioten/k zoaben/k  zieten ziddoben → ziotenan/an zonabenan/abean 
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            Haiek-norbaiti-zerbait (plurala) 

             Neutroa                                        Hitanoa                 Neutroa                      Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
dizkidate diztebe → zizkidaten/k zizteben/k 

ziztenabe/abe 
 zizkidaten zizteben → zizkidatenan/an ziztebenan/an 

dizkinate/ate                     ditxinabe/abe     zizkinaten/aten ziztenabe/aben    
dizkiote dizkobe → zizkioten/k zizkonabe/abe  zizkioten zizkoben → zizkiotenan/an zizkobenan/an 
dizkiete dizkobe → zizkioten/k zizkonabe/abe  zizkieten zizkoben → zizkiotenan/an zizkobenan/an 
           

              Hark-norbaiti-zerbait (singularra) 
             Neutroa                                        Hitanoa                 Neutroa                      Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
dit dit → zidan/k zinan/kan  zidan zin → zidanan/an zinan/kan 
din/k  din/k     zinan/an zinan/an    
dio diddo → zion/k zonan/zoan  zion ziddon → zionan/an zonan/an 
die didde → zien/k   zien zidden → zienan/an zonabenan/abean 

Hark-norbaiti-zerbait (plurala) 
             Neutroa                                        Hitanoa                 Neutroa                      Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
dizkit dizkit → zizkidan/k ziztenan/ziztean 

 
 zizkidan zizten → zizkidatenan/an ziztenabenan/abean 

dizkin/k                     dizkin/k                         zizkinan/an zizkinan/an    
dizkio dizkiddo → zizkion/k zizkon/k  zizkion zizk(idd)on → zizkiotenan/an zizkobenan/an 
dizkie dizkidde → zizkien/k zizkoben/k  zizkien zizkidden → zizkietenan/an zizkonabenan/abean 
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Aditz trinkoak 

 

EGON 
 

Orain aldia              Indikatiboa                         Lehen aldia 
Nor  

          Neutroa                                     Hitanoa                 Neutroa                     Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
nago nao → nagon/k nitxion/k  nengoen neuen → nengonan/an nitxionan/an 
hago hao     hengoen heuen    
dago dao → zagon/k 

zegon/k 
zeon/k  zegoen zeuen → zegonan/an zeonan/an 

gaude gaude → gauden/k gatxauden/k  geunden geunden → geundenan/an gatxaudenan/an 
zaude zaude     zeunden zeunden    
zaudete zaudete     zeundeten zeundeten    
daude daude → zauden/k 

zeuden/k 
zauden/k  zeuden zeuden → zeudenan/an zaudenan/an 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
  

ETORRI 
 

Orain aldia           Indikatiboa  Lehen aldia 
Nor  

          Neutroa                                     Hitanoa               Neutroa                     Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
nator nator → natorren/k natxi(e)torren/k  nentorren natorren → nentorrenan/an natxetorrenan/an 
hator hator     hentorren hatorren    
dator dator → zatorren/k 

zetorren/k 
zetorren/k  zetorren zatorren → zetorrenan/an zatorrenan/an 

gatoz gatoz → gatozan/k gatxitozen/k  gentozen gatozen → gentozanan/an gatxetozenan/an 
zatoz zatoz     zentozen zatozen    
zatozte zatozte     zentozten zatozten    
datoz datoz → zatozan/k 

zetozan/k 
zatozten/k 
zetozen/k 

 zetozen zatozten → zetozanan/an zatozenan/an 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
  

IBILI 
 

Orain aldia            Indikatiboa  Lehen aldia 
Nor  

          Neutroa                                     Hitanoa                 Neutroa                     Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
nabil nabil → nabilen/k natxebilen/k  nenbilen nabilen → nebilenan/an natxebilenan/an 
habil habil     henbilen habilenan/an    
dabil dabil → zabilen/k 

zebilen/k 
zebilen/k  zebilen zebilen → zebilenan/an zebilenan/an 

gabiltza gabiltza → gabiltzan/k gatxebiltzen/k  genbiltzan gabiltzen → genbiltzanan/an gatxebiltzenan/an 
zabiltza zabiltza     zebiltzan zabiltzen    
zabiltzate zabiltzate     zenbiltzaten zabiltzeten    
dabiltza dabiltza → zabiltzan/k 

zebiltzan/k 
zebiltzen/k 
 

 zebiltzan zebiltzen → zebiltzanan/an zebiltzenan/an 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 
  

JOAN 
 

Orain aldia              Indikatiboa  Lehen aldia 
Nor  

          Neutroa                                     Hitanoa                 Neutroa                     Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
noa n(ij)ue → noan/k nitxin/k  nindoan nijun → nindoanan/an nitxinan/an 
hoa h(ij)ue     hindoan hijunan/an    
doa d(ij)ue → zoan/k zien/k  zihoan zijuen → zihoanan/an zijunan/an 
goaz guez → goazan/k gatxitxin/k 

gitxin/k 
 gindoazen genbiltzan → gindoazanan/an gitxinan/an 

zoaz zuez     zindoazen zijuzen    
zoazte zuezte     zindoazten zijuzten    
doaz dijuzte → zoazan/k zizten/k  zihoazen zijuzten → zihoazanan/an ziztenan/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
  

EDUKI 
 

Orain aldia  Indikatiboa  Lehen aldia 
 Nor  

          Neutroa                                     Hitanoa                 Neutroa                     Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
daukat dauket → zaukanat/at 

zeukanat/at 
za(u)kenat/at 
zeukenat/at 

 neukan na(u)ken 
neuken 

→ neukanan/an 
 

natxa(u)kenan/an 
nakenan/an 

daukan/k dauken/k     heukan ha(u)kenan/an    
dauka dauke → zaukan/k 

zeukan/k 
za(u)ken/k 
zeuken/k 

 zeukan za(u)ken 
zeuken 

→ zeukanan/an 
 

za(u)kenan/an 
zeukenan/an 

daukagu daukeu → zaukanagu/agu za(u)kenau/au 
zeukenau/au 

 geneukan genduken → geneukanan/an 
 

gatxa(u)kenan/an 
getxeukenan/an 

daukazu daukezu     zeneukan zenduken    
daukazue daukezue     zeneukaten zenduten    
daukate daukebe → zaukaten/k za(u)kenabe/abe 

zeukenabe/abe 
 zeukaten za(u)keben 

zeukeben 
→ zeukatenan/an 

 
za(u)kenabenan/abe(a)n 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

84 
  

             EKARRI 
 

Orain aldia  Indikatiboa  Lehen aldia 
               Nor  

          Neutroa                                     Hitanoa                 Neutroa                     Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
dakart dakarret → zakarrenat/at 

zekarrenat/at 
zekarrenat/at  nekarren nakarren → nekarrenan/an 

 
natxakarrenan/an 
 

dakarren/k dakarren/k     hekarren hekarrenan/an    
dakar dakar → zakarren/k 

 
zekarren/k 
 

 zekarren zakarren → zekarrenan/an 
 

zakarrenan/an 
 

dakargu dakarreu → zakarrenagu/agu zekarrenau/au  genekarren gakarren → genekarrenan/an 
 

gatxakarrenan/an 
 

dakarzu dakarzu     zenekarren zakartzun    
dakarzue dakarzue     zenekarten zakartzuten    
dakarte dakarrebe → zakarten/k 

zekarten/k 
zekarrenabe/abe 
 

 zekarten zakarreben 
 

→ zekartenan/an 
 

zakarrebenan/(a)n 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
  

             ERAMAN 
 

Orain aldia  Indikatiboa  Lehen aldia 
           Nor  

          Neutroa                                     Hitanoa                 Neutroa                     Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
daramat damakit → zaramanat/at 

zeramanat/at 
zamakinat/at 
 

 neraman namakidden → neramanan/an natxamakinan/an 

daraman/k damakin/k     heraman hamakinan/an    
darama damaki → zaraman/k 

zeraman/k 
zamakin/k  zeraman zamakidden → zeramanan/an zamakinan/an 

daramagu damaki → zaramanagu/agu 
zeramananagu/agu 

zamakinau/au 
 

 generaman gamakidden → generamanan/an gatxamakinan/an 
getxeukenan/an 

daramazu damakizu     zeneraman zamakizun    
daramazue damakizue     zeneramaten zamakizuen    
daramate damakiddebe → zaramaten/k 

zeramaten/k 
zamakinabe/abe  zeramaten zamakiddebe → zeramatenan/an zamakinabenan/abe(a)n 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
  

JAKIN 
 

Orain aldia           Indikatiboa  Lehen aldia 
Nor  

          Neutroa                                     Hitanoa                 Neutroa                     Hitanoa 
Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia  Batua Azpeitia 
dakit dakit → zakinat/at 

zekinat/at 
zekinat/at 
 

 nekien nekidden → nekinan/an 
 

natxekinan/an 

dakin/k dakin/k     hekien hekidden    
daki daki → zakin/k 

zekin/k 
zekin/k  zekien zekidden → zekinan/an 

 
zekiddenan/an 
 

dakigu dakiu → zakinagu/agu 
zekinagu/agu 

zekinau/au  genekien genekidden → genekinan/an 
 

getxekiddenan/an 
 

dakizu dakizu     zenekien zenekidden    
dakizue dakizue     zenekiten zenekiten    
dakite dakibe → zakiten/k 

zekiten/k 
zekinabe/abe  zekiten zekiddeben → zekitenan/an 

 
zekinabenan/abean 

 

 


