Aurkezpena

Hizkuntzaluritza eta hizkuntzalaritza uplikatuaren urratsez urratsezko des
kripzioak tajutu du Ian hau. Ezagupicle linguistikoak hizkuntz irakaskun
tzan iharc
ei rnesede egingo dielakoan.
ogoan hartu dugu hizkuntz irakaskuntzaren alorrean
a dela helburu: eta hizkuntzalaritzan. hizkuntza ikertuko

aktika hizkuntzak irakasteko rnetodoez arduratzen den jakintza
a. Horretarako, perlagogia, soziologia eta beste hainbeste zientziak
utakoaz baliatuko da, Horien artean dago hizkuntzalaritza ere.
agogiak hizkuntza nola irak atsi behar den erakutsiko cligu. Hiz
itzalaritzak, berriz, hizkuntza bera zer den. zein ezaugarri eta osagarri
ten, nola deskribi daitekeen, zertarako balio duen ... galderei erantzungo
ti ere hizkuntza ikursistema eta giza iharduera den alcletik.
untzalaritzak beste zientzia eta ikerketaerernuei mesede egingo die.
aplikutzen" den neurrian. Kasuan kusuko "aplikazioak" hizkunrzalaritza
ren esanuk berebaitararurik dauzkaten zientzi esparru bihurtuko dira. Esate
baterako: soziolinguistika, psikolinguistika, etnolinguistika ... Glotodidak
tika ere hizkuntzalaritza aplikatuuren laneremu izango da: H 1en eskura
pena, Hsren eskurapena, haurren ikaskuntza, helduen ikaskuntza ... Hiz
kuntzalaritza aplikatuuren disziplinartekotasuna ez du badaezpadakoa.
Lan honi hizkuntzalaritza orokorra eta hizkunrzalaritza aplikatuu zertan
diren azalduz ekin diogu, biak lotzen dituen zilborhestearen nondiknora
koei ere tarte eginez.
Ikerketa diakronikoa izan den neurrian. hizkuntzalaririk ospetsuenek
(zientzia honen urratsak eclerkien adierazi clituzten hizkuntzalarien esane
tara makurtu gara) hizkuntza nola definitu cluten ikusi dugu. Saussure
dugu hizkuntzalaritza konparatuaz geroztikako hizkuntzalarien artean ai
tzindari nagusia. Haren ideiak estrukturalisrnoaren giltzarri izan dira, XX.
rnendeko hizkuntzalaritzaren pausuak gidatuz. Gure Janak honako urrats
hauek bilclu ditu: Saussureren hizkuntzalaritza. Pragako eskola, glosema
tika eta estrukturalisrno arnerikarra: deskriptibisrnoa eta hizkuntzalaritza
sortzailebihurtzailea. Joera bakoitzean landu diren irizpideez gain. orc!ez
kari nagusienak zeintzuk izan diren ere azaltzen saiatu gara. Horrezaz gain
eta tarterik handiena izan duena nork bere gramatikarnota deskribitu
duenez, ereduak sailkatu clitugu.
ZUTABI:.' - Monogrq/iu/.: I ( /99/ ). 1-2 orr.

Egungo gramatika-joeren artean badira bi arreta berezia merezi dutenak:
gramatika funtzionala eta gramatika testuala. Biak, zein baino zein iraultzaileago, egungo hizkuntzalaritzaren isla <lira. Teoria pragmatikoak eta
hizkuntzaren filosofiak urratutako bide berrietatik jaiotakoak, alegia. Hizkuntza, sistema ez ezik, giza iharduera ere badela oso kontutan hartu duten
hizkuntzalaritza-joerak <lira, hizkuntza giza harremanetarako tresna funtzionala dela azpimarratuz. Izan ere, gaitasuna/performantzia dikotomian,
chomskyzaleek ez bezala, performantziari, hizkuntzaren erabilerari, eskaini bait zaio arreta berezia: hizkuntz funtzioak direla medio, hiztunaren
potentzial semantikoa ondo ikertuz.
Hizkuntz irakaskuntzak, hizkuntzalaritza aplikatuaren lan-eremu denez,
joera hauek bete-beteanjaso ditu.
Hori dela eta, azken atalean, teoria linguistikoak eta hizkuntzen irakaskuntzak elkarri egiten dioten mesede eta kalteen berri eman nahi izan da.
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I. Hizkuntzalari

tza orokorra eta
hizkuntzalaritza
aplikatua
1 Sarrera

Hizkuntzalaritzak giza harremanetan gertatzen diren fenomeno linguistikoen deskripzio objetibo eta sistematizatua du helburu nagusi. Hauxe da
aitzakiarik gabe gogoan hartu behar duguna. Hots, hizkuntza egitura eta
giza iharduera dela eta hizkuntzalaritza dela alor hau jorratzen duen zientzia.
Hori horrela izanik, ondorengo kapitulu honetan hizkuntza zertan den
azaltzen hasiko gara. Hizkuntzalaritza orokorraren nondik-norakoei ere
tartea egingo diegu. Eta, azkenik, hizkuntzalaritza aplikatuaren definizio
zenbait aurkezten ahaleginduko gara.

2 Zer da
hizkuntza?

Oinarrizko definizio bat emanez helduko diogu gaiari. Zer da hizkuntza?
Hitz bi tan esanda, ikur-sistema batda, (1)
---·
....
,--.·�····-

-

-

Hizkuntza, komunikatu nahiak eraginda, gizabanakoen artean gauzatzen
cfa; aldez aurretik ekintza bati halako zentzu jakin bat eman ondoren. Baina bada hizkuntzen artean bat, espresioa eta aberastasuna dela medio, besteak gainditzen dituena: 111intzc1ira, .alegia, Kasu honetan, ikurrak hotsez
eta hots-multzoz osatuak dira.
Hizkuntzaren sorrera aztertzen aritu beharrik ez dugu gizartearen baitan
jaioa dela garbi ikusteko. Hizkuntza ekintza sozial erabatekoa da. Komunikatu beharrak eraginda sortutakoa bait da. (2)
Hizkuntzak gizarteari zor dio bizia eta giza taldeak elkartzen dituen uztarri
sendoen bihurtu da.
"Baina zer da mintzaira?" Hauxe litzateke gure hurrengo galdera. Mintzaira gizabanakoak, komunitate linguistiko batean, komunikatzeko asmoz
ahoaren bidez sortzen duen ikur-sistema da. Hiztunak hots-multzo edo
hots-katea (4) ahoskatzen ditu eta entzuleakjasotzen. Ihardun hau, denboran, arnas etenekin eta doinuaren gorabeherekin gauzatzen da.
Hots-katea hauek zentzua duten egitura motz edo luzeetan burutzen dira:
esaldi edo proposizio nahiz silabetan, alegia. Egitura zentzudun horretan
dauden ikurrak hiztegi, gramatika, informazioa eta entonazioaren araberaZUTABE- Monografiak 1 (1991), 3-122 orr.
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koak dira. Guzti honi zentzu orokor horri eusten dion egiturari mezua deitzen zaio. lkurrarekin batera, hiztunaren jarrera pertsonala edo soziala ere
kontutan hartu behar da. Baita egoera ere.
Ikurraren nozioa, hala ere, ez da batere erraza. Ferdinand de Saussure dugu alor honetan aitzindari: "Ikurra kontzeptu eta forma linguistikoen (idatzia nahiz ahozkatua) arteko batasuna da". Saussure-k kontzeptuari "adierazi" deitzen dio eta egitura formalari "adierazle". Hitz batek beste hizkuntzan baliokide zuzena badu, ez dago arazorik: kontzeptu bakar batentzat bi egitura formal izango ditugu. Adibidez, euskaraz "etxea", ingelesez
"house". Baina l'fi egitura formalen kontzeptua bat ez datorrenean, orduan
sortzen <lira komeriak.(Ikus .1)

Hau da,
Kontzeptua
ez ezik

1

Egitura
formala

J

1.

Kontzeptua
Egitura
formala

•J

ere

aurki daiteke.

.1
Gorabehera hauek ahaztu gabe, mintzairako elementuen arteko harrernanak azalduko ditugu (.2):

Objektua

Adierazia

HizJntza

Adierazlea

/�

Hiztuna

Entzulea

.2
Harreman hauek nekez betetzen dira beren osotasunean. Dena den, hobeto
ulertuko ditugu komunikazioaren teoria azalduz gero. Azterketa linguistikoak komunikazioaren teoriarekin lotura estu-estua bait du.
Komunikazioaren elementuak hauek dira: igorlea, hartzailea eta mezua.
Mezua igorri eta jasoko bada, beste bi pausu eman behar dira: kodaketa
eta kodearen interpretazio edo deskodaketa. Baina ez <lira elkarren artean
simetrikoak.
Hori da eskema teorikoa. Dena den, esan gabe doa, aurrekoa bezalaxe,
4

Eskarne Lopetegi

gutxitan betetzen dela oso-osorik. Izan ere, beti azaltzen dira komunikazioa neurri batean edo bestean galerazten duten "zaratak". Hauek erredundantziaren bitartez gainditzen <lira. Beraz, eta nahiz eta azterketa distribuzional eta deskriptibo hutsaren zaleak honen alde ez egon, ez da ekintza
linguistikoaren deskribapenik erredundantzia (alor lexikologikoan nahiz
semantikoan) kontutan hartuko ez duenik. (5)
Honela, mintzairaren elementu guztiak (kontzeptualak nahiz formalak)
erabat erabakiorrak dim bi gizabanako edo gehiagoren artean sortuko
diren harremanetarako. (Ik:us .3)

Laburbilduz:

3

.

Hiztuna
1 ahoa
2 irudi kontzeptualak
3 ingurugiroa (kultura)

Hizkuntza
3

Entzulea
1 belarria
2 irudi kontzeptuala
3 ingurugiroa (kultura)
.3

'\

a. Saussure) Maila teorikoan Ferdinand de Saussure-k egin zuen banaketa: "!,,c1ngue''
aitzindari

eta "Parole" (6). Honen arabera, "Langue" edo hizkuntza gizarteari, komunit�teari eta sistemari dagokio. Hots, produktu soziala da. "Parole" edo
hizketa, berriz, norbanakoaren ekintza da eta hizkuntzaren erabilpenean
oinarritzen da.
Saussure-k hizkuntzalaritzaren jatorriaz eta helburuez hausnarketa sakonak egin zituen. Cours-eko III. kapituluak -ikus (6)- ezagun du: "linguistikaren helburua". Bertan bere kezkak azaldu zituen eta aipatu ditugun
banaketa eta definizioetara heldu zen. Esan gabe doa bereizketa honek
estimazio berezia merezi duela. Ez gutxiago, ordea, ikur linguistikoaren
deskripzioak: "adierazi" eta "adierazle"aren artean gertatzen den harremana da ikurra. Gogoan hartu mintzaira ikur-sistema bat dela.

Cours-ea beste kapitulu batean "hizketaren zirkulua" du gai nagusi. Beste
batean, sinkronia eta diakronia. Saussure-k sinkroniaren aldeko apustua
egiten du.
Laburbilduz, Saussure-ren Cours-ek ikaragarrizko aldaketak eragin zituen
orduko planteamendu linguistikoetan. Ondorioz, ondorengo hainbat eta
hainbat hizkuntzalari Saussure-k utzitako arrastotik ikuspegi berriak irekitzen aritu <lira.
// b. Hjelms/ev-en\ XIX. mendearen bukaeran filologia konparatuak krisialdi bat sufritu zuen
�. planteamendua ) eta hizkuntzalariek ordurarteko metodoak baztertzeko jarrera hartu zuten.
Hizkuntialaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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Krisialdi honek hizkuntzarekiko ikuspegi berriak sortaraziko ditu, eta,
nahiz eta beren artean diferentzia nahikoa adierazgarriak egon, guztiak
'�e�!1�ktur�liszi1g'.' izeneko mugimenduaren barnean biltzen <lira.
Pausurik nabarmenena hizkuntza egitura den aldetik aztertzea izan zen.
Baina zein eskola izan zen teoria hauen bultzatzaile? Lehenik eta behin
(§a1cozfr��1:�f(I929)\ aipatu behar da, bera izan bait zen estrukturalisllli'.Fill6fa"fionen printzipioak ondoen defenditu zituena.
40 eta 50. hamarkadetan estrukturalismoaren isla Ipar-Amerikan bestelakoa izan zen. Block, Wells, Harris eta Hockett-ek burutu zuten lana "gramatika estrukturala", "taxonomikoa" edo "bloornfieldarra" bezala eman
zen argitara. Hizkuntzalari hauentzat "estruktural" hitzak "formaren" eta
ez esanahiaren azterketa esan nahi zuen. Hizkuntzalari hauen aitzindari
Leonard Bloomfield izan zen (Language, 1933). Begien bistakoa da Saussure-ren Cours-ek hizkuntzalaritzaren ikuspegi berri honetan izan zuen
eragina. Ez zen badaezpadakoa izan.
Pragako eskolan, Trubetzkoy-k fonetikaz eta fonologiaz ihardun zuen.
Jakobson eta Martinet-ek jaso zituzten ondoen linguistika funtzionalaren
alorrean Pragako eskolako teoriak.
Baina bada teoria estrukturalistak landu eta ikertuko dituen beste eskola
bat: Kopenhagekoa, alegia. Bertakoak <lira Rasmus Rask eta Karl Verner.
Baita 0. Jesperse-n, J.N. Madving, Adolf Noreen eta H.G. Wiwel ere, besteak beste.
Kopenhageko eskola Viggo Brondal-ek sortu zuen 1934ean. Saussure-ren
eragina begibistakoa zen eskola honetan ere, eta Cours-eko zenbait ikuspegi jorratu eta landu zituzten. Brandal eta Hjelmslev izan ziren berritzaileenak. Beren lanetan teoria linguistikoaren alderdi formal eta abstraktua
azpimarratzeaz gain, filosofi eta lcgika-gaiekiko interesa nabarmendu
zuten. (7)
L. Hjelrnslev-ek Ensayos Iingiiisticos liburuan, "Lengua y habla" izeneko
kapituluan, hizkuntzaren definizioa aurkezten du (8). Ikusiko dugun bezala,
danesaren planteamenduak badu Saussure-renarekin alderik. Hjelmslev-ek
lau isuriko definizioa defendatzen du: eskema, norma, erabilera eta ekintza.
- Eskema

Forma garbia eta zehatz-mehatza. Bere manifestazio sozialarekin erabateko lotura du (dependentzia).

- Norma

Errealizazio sozialak eragindako forma materiala da: forma
hutsa/forma materiala (ahozko frantsesa). Esaterako, hainbat
materia frantsesa adierazteko, hainbat norma frantsesa erabiltzeko.

- Erabilera Gizarte jakin batek hartzen dituen jarrera eta ohiturak. Zenbat
erabilera hainbeste komunitate linguistiko.

- Ekintza

Espazio eta denboraren araberako errealizazioa.

Lauak elkarri lotuta daude eta etenezinak <lira. Eskemak hirurak biltzen
ditu. Erabilera eta ekintzarik gabe ez dago normarik. Biak normaren aurrekoak <lira. Ekintza eta erabilera erabat uztartuta daude (.4).
6
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Beraz, eta laburbilduz:

"langue"
(hizkuntza)

Eske ma
.. Norma �
�

Saussure-ren
banaketa
"parole"
(hizketa)

Hjelmslev-en
banaketa

.. Ekintza
Erabilera �

.4
c. Coseriu-ren
a/daketa

"Ekintza linguistiko bakarra dago: hitz egitea. Ekintza hau aldi berean
indibiduala eta soziala da, baita asistematikoa ere( ... )" (9)
Coseriu-k ekintza linguistikoa honela deskribitzen du (ikus .5) (10):

B

A
HITZ EGITEA

a
a'

c'

b

NORMA

0

c

c

b'

d'
d

D

.5
"Sistema aukeren sistema da. Koordinatuen bilduma. Eta hauek bide
ireki eta itxiak adierazten dituzte. "Askatasunen bilduma" bezala ikus
daiteke. Izan ere, "galerazi" baino, hainbat eta hainbat errealizazio
eskaintzen bait ditu, Baina tresna linguistikoaren baldintzek gorabeherarik eduki ez dezaten eskatzen du( ... )"
"Norma errealizazio behartuen sistema da. Gizarteak eta kulturak ezarritako beharren araberakoa eta komunitateak eraginda aldaketak izan
ditzakeena."
Normak, Coseriu-ren azalpenean, gizabanako bakoitzak hizketan sortzen
dituen aldagaiak baztertu eta ekintza linguistikoan gertatzen diren ekintza
amankomunak gordetzen ditu.
Hizkuntralaritra eta hizkuntzen irakaskuntza
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Adibidez: sisteman /o/ fonema dugu. Norman, berriz, bi aldagai tipiko: Q
eta Q. Eta hitz egiterakoan, azkenik, fonemaren amairik gabeko errealizazioak (norbanakoaren aldagaiak). (Ikus .6)

�Q

Q ---- Q
Q
[O]

--------

------ 9 ::::::

g
•

.6
Azkenik, erka ditzagun orain arte ikusi ditugun hiru autoreen azalpenak
(.7):
Eske ma� Sistema
"langue"

Norma

Norma

Ekintza

Hitz egitea

Erabilera

(Hizketa)

(hizkuntza)

"parole"
(hizketa)

l

Saussure

l

Hjelmslev

l

Coseriu

.7
I

l1d. Chomsky-ren
I
aportazioak

Chomsky-k bere buruari zera galdetzen dio: nola liteke haur batek sekula
entzun ez dituen esaldiak (egitura linguistikoak) bat-batean sortzea? Haurrak badu, beraz, egitura linguistikoak sortzeko gaitasun izkutu bat. Hortxe dago koxka.
Chomsky-k ekintza linguistikoa aztertzen duenean, besteak beste, hiztun-entzulearen "competence" eta "performance"z ari da. ( 11)
Zer da hiztun-entzulearen "competence" edo gaitasuna? Hiztun-entzuleak
bere hizkuntzari buruz dakiena.
Zer da hiztun-entzulearen "performance" edo performantzia? Egoera jakin
batean hiztun-entzuleak egiten duen hizkuntzaren erabilera.
Beraz, Chomsky-k ekintza komunikatiboan parte hartzen duten bi elemen-
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tuak hartzen ditu kontutan: hiztuna (igorlea) eta entzulea (hartzailea).
Saussure-ren planteamendua entzulearen mugetan geratzen du. Bestalde,
ez dago esan beharrik Chornsky-ren azalpena erabat dinarnikoa, hots,
"sortzailea" dela. Bestearekiko aldea nabarmena da.
3 Hizkuntzalari
tza orokorra
zertan den

Hizkuntzalaritzaren zeregina fenorneno linguistikoa giza harrernanetan
azaltzen den bezala aztertzea da eta beronen deskribapen objetibo eta sistematikoa egitea, hala nola datu ezberdin batzuen azterketa eta azalpena
historiaren, gizartearen eta psikologiaren eremuan. Beraz, hizkuntzalaritza
hizkuntzak benetan duen izateaz arduratzen da eta ez beharko Iukeenaz.
(12)

Saussure-k Cours-eko bigarren kapituluan azaltzen ditu Iinguistikaren Iangai ete eginbeharrak ( I 3 ):
"Giza hizkuntzaren manifestazio orok osatzen du hizkuntzalaritzaren
langaia ( ... )"

"Hizkuntzalaritzaren egin beharra hauxe da:
a. hizkuntza guztien deskripzio eta historia egitea: hau da, hizkuntza
eta hizkuntz familien nondik-norakoez gain, hauen hizkuntza arnaren deskripzio eta historiaz ere ihardun beharko du;
b. hizkuntzaren bairan etenik eta hursik egin gabe azaltzen diren eragi-

leak (indarrak) aurkitu behar ditu eta Iege orokorrak azaldu ( ... );
c. bere burua definitu."
Chornsky-k, berriz, honela definitzen du hizkuntzalaritza edo hizkuntzaren
teori a orokorra ( 14):
"Hizkuntza jakin baten gramatikak eta hizkuntzaren teoria orokorrak
ezagupide, produkzio eta pertzepzio-rnekanismoa eta buruko prozesuen
jatorria argitzeko gai behar du izan."
4 Hizkuntzalari
tza aplikatua
zertan den
a. Hizkuntzalaritza
ap/ikatuaren sorreraren argibideak

Linguistika aplikatuari buruzko Nazioarteko Lehen Hitzaldiak l 964ean
izan ziren Nancy-n (Frantzia).
Ordurako linguistikaren aplikatasunarekiko kezkak hasita daude eta gero
eta nabarmenago azaltzen dira, Linguistika aplikatuaren sorrerari buruz
honela dio Malmberg-ek ( I 5):
"Nere ustez, Iinguistika aplikatuaren kontzeptua hizkuntz zientziaren
barruko zenbait alorren arteko aukeraketan datza, Lehentasun-arazo
bat dela esan daiteke. II. Guda Mundiala bukatu eta berehala bi arrazoi
nagusi sortu ziren, linguistika aplikatuaren bat-bateko jaiotza ulertzeko derrigorrez aztertu behar direnak: bata teorikoa eta bestea praktikoa."
"Teorikoari helduko diogu lehenik - jarraitzen du Malmberg-ek. Batetik, l 920tik aurrera linguistikaren metodologiaren norabidea erabat
aldatu zen. I 930etik aurrera aldaketa hau, batez ere estrukturalismoaren eraginez, erabatekoa izan zen: Pragako eskola, Ginebrako eskola,
Eskola glosematikoa eta Londreseko eskola. Bakoitzaren iharduna
Hi.kunrzatarit:a eta hi::.k11nt::.en irakaskunt:a
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bide desberdinetatik abiatu bazen ere, guztiek zuten Saussure-ren
Cours-e oinarri (1916koa). Hurrengo arrazoia bestelakoa da: Gudak
eta Guda-osteak utzitako egoeiak eragindakoa, Hizkuntza ezezagunak ikasteko premia nabarmendu zen, EEBBtan batez ere. Izan ere,
lurraldeak menderatze nahiz askatzearen ondorioz, hizkuntzen ezagupen praktikoez jabetu beharra etorri bait zitzaion administrazioari."
Honela, beraz, hizkuntzalaritza aplikatuaren eremua hazi egingo da. Ezagun du 1969an egin zen Cambridge-ko II. Nazioarteko Biltzarrean azaldu
zen linguistika jaio berri haren gai-zerrendak:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Linguistika testu literarioei egokitua.
Testuen azterketa konputazionala.
Lehenengo hizkuntzaz jabetzearen psikologia.
Bigarren hizkuntzen ikaskuntzaren psikologia.
Hizketaren eta bere aplikazioen ikerketa.
Hizkuntzen irakaskuntzaren teknologia.
Hizkuntzen irakaskuntzaren langai eta metodologia.
Hizkuntzen gorabeheren alderdi linguistikoa eta terapia.
Lexikografia.
Test linguistikoetarako langaiak.
Bigarren hizkuntzen akatsen klasifikazio eta neurketa.
Itzulpenen teoria.
Linguistika kontrastiboa.
Soziolinguistika.

Katalogo honetan ikuspuntu psikologiko, pedagogiko, teknologiko, kontrastibo eta soziolinguistikoak sartu izanak hizkuntzalaritza aplikatuaren
bilakaera ulertzen laguntzen du.
Ikerketen eremua zabalduz doala are argiago antzemango da 1972an
Kopenhage-n egin zen AILA III. Biltzarrean.
Esan daiteke linguistika aplikatuaren lehen urratsak hizkuntzaren zientzia
berriaren ezagupenak irakaskuntzarako langai bihurtzen dituzten publikazioek ematen dituztela. Aipa ditzagun adibide gisa Hale (1961), Valdman
(1961) eta Cardenas (1965).
Hurrengo pausua eskola ingelesak emango du. Linguistika berriaren ikuspuntutik irakaskuntzaren kategoria eta arazoak argitzen saiatzen da: Halliday/Mclntosh/Strevens (1964) eta Mackey (1965). (16)
b. Hizkuntzalaritza
aplikatuaren zenbeit
definizio

Hizkuntzalaritza orokorraren zeregina zein den azaldu dugu aurreko
orrialdeetan -ikus (4).
"Baina linguistikaren zeregin hau baztertu gabe, ezin ahaztuko dugu
ezbairik gabe aintzakotzat hartu behar den linguistikaren beste ezaugarri bat: linguistikaren aplikagarritasuna, alegia. Batez ere hizkuntz irakaskuntzaren alorrean: aplikazioa zientifikoa izan dadin, benetako
fenomeno linguistikoak hartu behar ditu kontutan; hots, sortzen diren
bezalaxe." (17)
Charles Bouton-ek (1978) honela definitu zuen linguistika aplikatua (18):
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"Zientzia guztiek dituzte teknikaren maila praktikoan aplikazioak ( ... ).
Zubia eraikiko duen ingenieruak matematikoak eta fisikoak ezarritako
legeak aplikatuko ditu. Baita medikuak biologo edo kimikoak ikasitakoak ere."

"Adibide hauen haritik, linguistika aplikatua eta linguistika teorikoaren
(hutsa eta garbia) arteko lotura beste horien igoala da. Beraz, bata bestearen eusgarri <lira eta baten eskarmentua bestearen mesederako izango da, baita oinarrian duen bestelako zientziarentzat ere. Baina, nere
ustez, oraindik ez da zientzia teorikoaren eta bere aplikazio praktikoen
artean orekarik lortu. Izan ere, linguistika gizakiaren zientzia guztien
elkargunea izanik ere, bere datuak gizakiaren arazo guztietan aplikatzerakoan maila pragmatikorako pausua oraindik sarritan ilun samarra
ageri da."
Bertil Malmberg-ek (1971 ), berriz, honela dio (19):
" ... linguistikaren aplikazioak zientziatzat hartu behar dira, eta kontu
handia eduki aplikazio kontretuak ikerketa zientifiko hutsarekin ez
nahasteko."
"Emaitza zientifikoak zientzia beraren edozein materialetan eta baita
beste zientzietan ere aplika daitezke."
Lehen, 1964ean Nancy-n linguistika aplikatuari buruzko Nazioarteko
Lehen Hitzaldiak egin zirela aipatu dugu. Bi gai nagusi aurkeztu ziren: 1
informazio semantikoa eta itzulpen mekanikoa, eta 2 teoria linguistikoak
aplikatzeko aukerak. Culioli-ren ustez, bigarren gaiari buruzko ponentziak
ez dira linguistika aplikatuaren eremuan sartzen (Actes, 1966; eta Theories
linguistiques et leurs applications, 1967):
"Batzuen ustez, linguistika aplikatua praxi hutsa da eta aplikazio teknikotzat hartzen dute ( ... ). Aitzitik, linguistika orokorra zientzia eta teoria
hutsa izango litzateke."
Culioli-k zera dio:
"Linguistika aplikatuaren esparrua hizkuntzaren zientzia alor jakin
batean aplikatzea da. Horregatik linguistikaren aplikazioaren teoria eta
praxia dago ( ... )"
Eta, azkenik, T. Ebneter-en definizioa aurkeztuko dugu (20):
"Linguistika aplikatua eredu linguistikoak beste zientzien alorretan aplikatzearen ondorio da: psikologia, soziologia, etnologiaren ... alorretan."
II. Egungo
gramatikajoerak
1 Sarrera
a. Zer da gramatika
estrukturala?

Atal honi izen ematen dion galderak beste biri ere bide ematen die: Zer da
gramatika? Zer da estrukturalismoa eremu hone tan?
Qi-_a!l)�tika hizkunt��ren eta bere funtzioen (erlaziC> sistematikoakjelemenl_u_ils!!�t�zl��11ci_e�.lg:tp�iC>�-�l:l;J19J�'"'grnmiitilrn_l1<hen. Illai\iik:o Il1t'.tahj2:J<t1ntza da. Alderantzizkoa ere zilegi da: hizkuntzaren eta bere funtzioen ele.
meniii' adierazleak dira grail1atika.
,-··-----· . "·····--

...

Estruktura edo egitura multzoarekin eta beren artean elkarreragindako elementuz osatutako multzo finitua da; bakoitzaren izana besteen izanaren
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funtzio ez ezik multzoarena ere bada. Eta, alderantziz, elementuen arteko
erlazio iraunkor edo konstanteek (formalak) egitura zedarritzen dute. Egituraren izanak elementuen elkar izana eragiten du. Hots, sinkronia. Izan
ere, egitura gramatikaren ezaugarri bat da. Hori dela eta, "gramatika
estrukturala" ("deskripzio estrukturala") hizkuntzaren egitura inmanentearen eremu baten estudioa da (kanpoko datuen laguntzarik gabe). Eta egitura linguistikoaren eremu honen nondik-norakoa "osagai adierazleak" ondo
zehaztuz gero argituko dugu: espresio eta edukiez osatu eta ezaugarritutako zerak lirateke. Adibidez:
- Osagai adierazle bereko bi gertakaritzat hartuko genituzke gaztelerazko
-aba (cantaba) eta -ia (comfa), "imperfecto" bezala ezaugarrituz.
-Jonek abesten zuen.
Abesbatza osoak abesten zuen.
Hark abesten zuen.
Anak eskutitza idatzi du.
Hark eskutitzak idatzi ditu.
Eskutitzak idatzi ditu.
Espresioan alderik bada ere, esaldi jakin hauen artean bada erlaziorik:
sujetu/predikatua, alegia.
- Gramatikalki adierazgarri dena semantikaren ikuspuntutik ulergaitza
izan daiteke. Esaterako, alemanaren generoa. Hizkuntza honen sustantiboak hiru multzotan banatuko dira "der" (m.), "die" (f.), "das" (n.) erakusleen edo "er" (m.), "sie" (f.), "es" (n.) izenordeen arabera.
b. Gramatikaren
eremua mugatuz

Jarrera estrukturalistaren barruan gramatika ez da beti modu berean deskribitua izan. Saussure-renak, esaterako, guk azaldutakoarekin bat badator
ere, ez du morfologiaren eta sintaxiaren artean banaketarik egiten. Trager
eta Smith-ek, ordea, bai; eta beharrezkoa iruditzen zaie. Transformazionistek, bestalde, gramatikaren barman fenomeno linguistiko guztiak sartzen
dituzte.
Bata bestearekiko aldeek oinarri tekniko desberdinetan <lute zergatia.
Saussure-k ez ditu morfologia eta sintaxia bereizten, bere ustez erlazio
sintagmatikoak eta paradigmatikoak ekintza linguistiko guztietan neurri
berean eragiten dutelako. Trager eta Smith-ek, ordea, hizkuntza maila
jerarkikotan (bakoitzari erlazio-mota eta unitate jakinak dagozkio) antolatuta dagoela uste dute. Transformazionistek sailkapena ez dute
aintzakotzat hartzen, teorian behinik behin, eta esaldiak sortuko dituzten
mekanismoak desarroilatzera mugatzen dira: gramatika transformazionalak, ekintza linguistikoen urratsez urratsezko deskripzio izan nahi ez
duenez, formalizazio logikoaren barne-banaketak edo mailak ezartzen
ditu.
Bada bestelako galderarik ere: gramatikak hizkuntza partikular baten egituraren deskripzioa behar du izan?; ala deskripzio orokorra, hizkuntza
guztiei aplika dakiekeen kategori sistema bat, alegia? Esaterako, transformazionisten aurretiko hizkuntzalaritza amerikarraren gramatika deskriptiboa da: hizkuntzaren ageri-ageriko errealitatea bere egitura da. Baina hiz-
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kuntza baten ezaugarriak besteetan ere azaltzen direnez (generoa, numeroa
eta abar), gramatika orokor bat ("induktiboa" - Bloomfield, 1933) posible
dela pentsatzea ez da burugabekeria: hizkuntza askotan atzemandako
ezaugarriak orokorki azal daitezke. Trager-entzat ( 1941) gramatika orokorra eman beharreko urratsa da, baina honek ez du esan nahi kategoria linguistikoak "forma linguistikoen arteko erlazioen klase bat" besterik ez
direnik. Autore honentzat gramatika orokorra metahizkuntza da. Teoria
glosematikoak ere ildo honetatik jo du. Chomsky-k, berriz, gramatika orokorra metahizkuntzatzat hartzeaz gain, kategoria unibertsalak azalduko
dituena ere proposatzen du.
c. Penini aitzindari

Estrukturalismoa dugu ikerketa zientifikoen artean mende honetako urrasbiderik adierazgarriena. Baina, gezurra badirudi ere, hizkuntza baten ia
erabateko deskripzio estrukturalista, dedukzio-sistema zorrotz baten bidez
azaldua - egungo logikaren aurrerapenei atxikiturik beharko lukeena - eta
hizkuntzalari askok (Bloomfield, 1929 eta 1933; Tragar, 1956; Staal,
1962) zenbait alorretan oraindik gainditu ez den eredutzat hartu dutena, ez
da gure egunetakoa, baizik eta duela zenbait mende sortua. Hain estimatua
den Panini-ren gramatikari buruz ari gara. Gramatika honek sanskritoaren
egituraren deskripzioa ematen du erregela morfofonemikoen bidez.
Panini-ren gramatikak (350? J.K.a.) "Zortzi liburu" (Astadhyayi) du izena.
Liburu bakoitza lau sailetan banatua da, bertan erregela eta definizioak
daudelarik. Guztira, gramatika lau mila erregelez osatuta dago. Ikuspuntu
erabat sinkronikotik begiratuta, ahozko hizkuntza du gai. Hizkuntzaren
datu guztiekin lan egiten du eta hizkuntzaren erlazio sistematikoak lantzen
ditu: funtzioak dituen unitaterik handiena esaldia da.

2 Ferdinand
de Saussure

Jakina da Saussure-ren lanak linguistika estrukturalaren bilakaerari egundoko mesedea egin ziola. Hizkuntzalari europar eta baita amerikarren
pentsamenduak suspertu egin ziren haren eraginez: Ginebrako eskola, Pragakoaren hastapenak, glosematika ...
Aipamen merezia zor zaie hizkuntzalaritzaren ikasketetan Saussure-k
jorratutako gaiei: linguistika semiologiaren barruko disziplina den aldetik; ikur linguistikoaren konstituzioa, jarrera mentalista; sistemaren
nozioa; forma/sustantzia, hizkuntza/mintzaira, diakronia/sinkronia bikoteak.
Gai hauetako batzuk ikutuak ditugu aurreko orrialdeetan. Horiek gogoan,
atal honetan Saussure-k "gramatika" nola definitu duen azalduko dugu.
Aurretik, sinkronia/diakronia bikotearen definizioari helduko diogu, ondorengoa ahalik eta ondoen uler dadin.
Denborari dagokionez, Saussure-k elkarrrekin gurutzatzen diren bi ardatz
bereizten ditu: segidazkoa eta aldiberekotasunezkoa. Lehena, bata bestearen ondoren elkarrekin erlazionaturik azaltzen diren terminoen adierazgarri da. Ez dute sistemarik osatzen. Bigarrenak, ordea, sistema osatzen du.
Elkarreragindako osagaiezkoa, alegia. Lehena ardatz diakronikoa da, bigarrena sinkronikoa.
Gramatika azkeneko ardatz honetan oinarritzen da: gramatikak elkarri eraHirkuntralaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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giten dioten balioen sistema ikasten du eta lexikologia, sintaxi eta morfologiaren elkarrerlazioa biltzen du. Saussure-k ikuspuntu tradizionala baztertu egiten du. Izan ere, ikuspuntu honen arabera, morfologiak unitate linguistikoen formak aztertzen ditu: sintaxiak, berriz, funtzioak, lexikologia
ezabatu egiten bait eta.
Saussure-rentzat erlazio sintagrnatiko eta asoziatiboetan oinarrituko eta
gramatikaren eginbeharra, eta hauek forma eta funtzioa elkarrengandik
etenezinak clirela azalduko elute. (Ikus .8)

Harreman sintagmatikoak

Harreman asoziatiboa

!

Hark hura abesten zuen.
jan zuen
zuen

.8
Gramatika, beruz. eta beti ere Saussure-ren ustetan, harremanen sisterna
abstraktua eta. Baina, abstraktua izanik ere, unitate jakinetan oinarrituko
cla. Honek zera esan nahi du: batetik, unitate materialik bada, sistemaren
barman clagoen heinean izango dela; eta, bestetik, funtziorik bada, forma
material baten eusgarri den neurrian dela, Saussure-k zera adierazi nahi
du: hizkuntzari clagozkion abstrakzioak mintzairan soilik jaso daitezkeela,
Ikurren arteko loturak gramatikaren esparrua osatzen elute, bai, baina aclierazle-kateen biclez ikusten clira.
3 Pragako eskola

Pragako hizkuntzalaritza-eskola l 926an sortu zen. Talcle honetako hizkuntzalariak bat zetozen zenbait icleia eta metocloren arazo diakroniko eta
sinkronikoetan. Neogramatikoen jarrerarekin, orclea, ez. Hauek ekintza
linguistikoen ikuspegi murritz eta erdibitua ematen bait zuten.
Zirkuluko partaideak hauexek ziren: B. Havranek, J.M. Korinek, V. Mathesius, J. Vachek eta B. Trnka txekoslobakiarrak eta R. Jakobson, N.
Troubetzkoy eta S. Karcevskij errusiarrak.
l 928an La Hayako Nazioarteko Leben Hizkuntzalari Kongresoan azken
hiru hizkuntzalariok hizkuntzako hotsen ikerketarako egitasmo bat burutu
zuten. Egitasmo horretan, hots linguistikoaren ikasketa Saussure-ren hizkuntza/rnintzaira banaketaren araberakoa proposatzeaz gain, sisterna fonologikoaren (sinkronikoa nahiz diakronikoa) Iege estrukturaletan oinarritzeko asmoa ere azaltzen cla.
Mintzairako hotsen banaketaren printzipioak ( 1 hotsak egintza jakin eta
fisiko diren aldetik: 2 seinale eclo ikur esanahiclun cliren alcletik) bi disziplina sortarazten clitu: fonetika eta fonologia.

a. Garai klasikoa

14
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tik, aldaketa historikoak ustegabekoak direlako ustea baztertua izango
da.
Troubetzkoy-k 1926an zera dio:
"Bilakaerak edo eboluzioak ezaugarri logikoa du eta alor fonetikora ez
ezik morfologikora eta lexikora ere hedatzen da. Barne-logika hau lege
inmanenteen bidez azal daiteke. Bestetik, hizkuntza sistema bat baldin
bada, egitura fonikoaren eta gramatikaren artean harreman estua behar
du izan." Mathesius-ek honela dio: "Gramatika deskribatzailearen helburua hizkuntzaren bilakaeraren une jakin batean dauden elementu formalen eta funtzionalen berri ematea da."
b. Arazo orokorrak

Pragako zirkuluak 1929ko kongresuan tesi hau defenditu zuen: "hizkuntza helburu jakin bat betetzeko espresabide jakin batzuen bidez
osatutako sistema da". Hau da, hizkuntza sistema funtzionala den aldetik azpimarratu nahi da. Hizkuntzaren egitura fonikoa, gramatikala eta
lexikoa funtzio linguistikoek eta hauek burutzeko moduek baldintzatuta daude. Esaterako, hizkuntza intelektuala eta hizkuntza afektiboa
bereizi behar dira; eta alor sozialean, komunikaziozko funtzioa (praktiko eta teorikoa) eta funtzio poetikoa. Burutzeko moduak hauek dira:
ahozko hizkuntza eta hizkuntza idatzia, hizkuntza alternatiboa edo
bakarrizketa. Ikerketa sinkronikoaren beharra azpimarratzen da, baina
ikerketa diakronikoarekin bat etor daiteke (Saussure-ren ustetan ez
bezala). Hizkuntza sistema funtzionaltzat hartzen denez gero, diakroniak ezin ditu berak eragindako egoerak baztertu (aldeketek sistemak
berreraiki eta orekatzen dituztelako batzuetan), ezta deskripzio sinkronikoak diakroniak hizkuntzaren egoera jakin batean egindakoa azaldu
gabe utzi ere.

c. Mai/a
gramatika/ak

Hitzak eta hitz-bildumak bereizi egiten dira. Hitzen autonomia onartzen
da - nahiz eta hizkuntzen artean graduzko diferentziak egin- eta beren
funtzioarengatik definituko da. Hau "iharduera linguistiko izendatzailearen" ondorio da. Izan ere, honek errealitatea linguistikoki sailkatzen uzten
bait du.
Izendapen-teoriaren helburua hitza da. Izendapen-sistemek, hizkuntzen
arabera, forma desberdinak (konponsaketa, eratorketa, hitzen konbinaketa
jakinak) eta kategoria desberdinak azaltzen dituzte (sustantiboa, adjetiboa
eta abar), Kategoria bakoitzean bestelako sailkapenak aurki daitezke (sustantiboarentzat, esaterako, genero eta numeroa). Ikerketa funtzionalak
ekintzak erlazionatuko ditu hizkuntzaren sistema eratzeko, eta hauek
esplikatzeko balioko du.
Hitz-bilduma edo iharduera sintagmatikoez, prozedura sintagmatikoen
teoria arduratuko da. Oinarrizko prozedura sintagmatikoa predikazioa da
eta honek esaldia eratzeko balio du. Sintaxi funtzionalari dagokio subjektu/predikatu banaketa formalaz eta predikazio-mota desberdinez aritzea;
honetaz gain, burututako esaldiari dagokion banaketa, hots, tema eta
enuntziatua, zehazten <lira. Morfologia ez da izendapen-teoria eta teoria
sintagmatikoarekiko paraleloa, zeharkakoa baizik: hitz eta multzoen forHirkuntzalaritza eta hizkuntzen irakaskuntra
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men teoria da. 1931n morfema honela definitu zuten: "morfema, gutxieneko unitate morfologikoa".

Mathesius-ek (1936), ordea, ikerketaren abiapuntua hiztunaren behar
komunikatiboa behar duela izan uste du.
d. Pragako
esko/aren bigarren
garaia

II. Guda Mundialaren ondoren, ikerketa gramatikalak indarrean jartzen
dira, nahiz eta Pragako eskolak garai "klasiko"ko ereduei eutsi. Estrukturalismoa zera da: hizkuntz atalen arteko erlazioen analisia edo azterketa,
hizkuntza jerarkikoki organizatutako osotasun bat bezala hartzen delarik.
Erlazio eta segmento edo atalek - elkarrekintzan aritzen diren entitateak ezin dira banaturik azaldu. Errealitate linguistikoa errealitate extralinguistikorantz zuzentzen den ikur-sistema bezala ikusten da (Trnka-Vachez,
1958).
Azterketa estrukturalak datuak zuzentzeko legeen formulazioa bideratzen
du: lege naturalak ez bezala, hauek mekanikoak bait dira, lege linguistikoak normotetikoak dira: emandako corpus jakin baten barnean bakarrik dira
baliagarriak (ahozko edo idatzizko jardunetan). Zenbait lege unibertsal
hizkuntza guztientzat betetzen dira.
Pragako eskolako partaideek beren burua funtzionalistatzat hartzen dute.
Terrnino hau Mathesius-i zor zaio; izan ere, gramatika funtzionala lantzen
jardun bait zuen. Funtzionalismoak ikur linguistikoaren (21) izaera bikoitzean du oinarri: hots-kateak eduki semantikoa duten heinean zatitzen
dira; funtzio komunikatiboari zuzenduta, alegia (22). Baina adierazle/adierazi bikoteak ez du hizkuntzaren konplexutasuna aditzera ematen, maila edo planoen jerarkia aintzakotzat hartzen ez bada.
Trnka-ren ustez, esaldia eta hitza bi maila desberdinetan daude. Ez oposizioan, baizik eta funtzio baten eta bere errealizazioaren erlazioan. Honela,
beraz, planoen arteko erlazio jerarkikoa azpimarratzen du. Bi planoen errealitate extralinguistikoarekiko aldea ere nabarmena da: esaldiak errealitate
hori berak bakarrik espresa dezake. Hitzak, aitzitik, esaldiaren barruan.
Paradigmatikoa eta sintagmatikoa dira bi planoak kontutan hartzeko ikuspegiak.
Adibidez: ni, nere, nik... hitz baten aldagaiak dira ikuspegi paradigmatikotik begiratuz gero. Ez, ordea, ikuspegi sintagmatikotik begiratuta. Gauza
bera: dakart, dakat; dakarzu ...

Laburbi/duz

Pragako hizkuntzalariak estrukturalista-funtzionalistak dira. Ikurraren baitan dagoen adierazle-adierazi erlazioa eta kanpoko aldetik, berriz, errealitate extralinguistikoarekiko erlazioa kontutan hartzen dute. Badu glosematikarekiko alderik; formalista erabatekoa denez, sustantzia (nahiz fonikoa
nahiz semantikoa) eta erlazio extralinguistikoak alde batera uzten bait
ditu. Eta baita Iparrameriketako joerarekiko ere: pragatarrek ez dute adierazia baztertzen, esaterako, fonemaren definizioan.
Pragako eskolak ixturarik gabeko sistema dinarniko bezala ikusten du hizkuntza. Behin-behineko desorekekin, baina elkarren arteko erlazioek sistema osoari gorputza (koherentzia) ematen diote.
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Hizkuntzaren mailak ixturarik gabekoak direnez, sinkroniak ez du estatikarekin zerikusirik, Alor honetan, Vachek (1964) ez dator transformatzaileekin bat; hauek sistema estatikoak aurkezten bait dituzte.
Maila guztiak bi ikuspuntutatik ikus daitezke: sintagmatikoa eta paradigmatikoa.
4 G/osematika

Louis Hjelmslev hizkuntzalari daniarrak - H.J. Uldall-en laguntzarekin
neurri batean - burututako teoriak Kopenhageko zirkulu linguistikoa astindu zuen.
Hjelmslev-en ustez, hizkuntzalaritza estrukturala hizkuntza "barne-beharrak dituen entitate autonomoa, hots, egitura bat" bezala hartzen duten
deskripzio zientifikoen ikerketa-bilduma da. Ik:uspuntu inmanente honengatik, Hjelmslev-ek hizkuntzalaritza deitzea baino (hitz honi emandako
konnotazioak direla eta) nahiago du glosematika deitzea.
Hjelmslev, bere "Los proleg6menos hacia una teorfa del lenguaje" lanean
(Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, 1943, Lgo argitalpen danesa),
teoria linguistikoaren helburua azaltzeko behar diren baldintza egokiak eta
beharrezkoak aditzera ematen saiatzen da.
Teoriak orokorra behar du izan. Hizkuntza bakarrarentzat ez ezik jatorri bereko guztientzat ere baliagarri izan behar du. Premiazko sistema
formalaz osatutako teoria linguistikoak hizkuntzaren egitura aurkitu
behar du, batez ere honen ezaugarri konstanteak, etenik gabekoak,
errealitate extralinguistikotik at: beste hitzetan esanda, entitate autonomoa, alegia.
Hizkuntzaren bilakaeraren atzean sistema ikus daiteke eta honek, sistemak, bilakaera bera aztertzen lagun dezake. Bilakaeran osagai-kopuru
jakina biltzen da. Hanek konbinaketarako aukera anitza eskaintzen dute,
osagaiak talde desberdinetan sailkatuz.
Konbinaketa posible guztien kalkulu orokorra egitean, zientzia exaktoen maila lortzen da, aukera guztiak aurrikusteko parada emanez. Teoriaren asmoa, beraz, hizkuntzari estu-estu lotuko zaion algebra asmatzea da.
Teoriaren metodologi printzipioen arabera (Hjelmslev-ek "enpirikoa" deitzen dio ), deskripzioak hiru baldintza bete behar ditu: bere buruari eusteko
adinakoa (autokonsistentea) izan, zehatz-mehatza eta ahalik eta xinpleena.
Metodologi printzipio enpirikoaren baldintzak betetzeko modurik egokiena "deduktiboa" da.
Teoriak arbitrarioa eta egokia behar du izan (printzipio enpirikoei lotua).
Jar dezagun adibide bat kontzeptu hauek argitzeko. Honako idazlan hau
"testutzat" hartuz gero, "testu" hau osagaietan bana daitekeen "klasea" da:
"klase" bakoitza beste "klase" batzuei makurtzen zaie. Hots, esaldiei.
Hauek, era berean, beste "klase" bateko osagaietan zatituko dira: sujetoa
edo predikatua. Honela azterketa amaitu arte.
Teoria hau datu-bildurna bati egokitzeak testu berriak sortzeko ezagupidea
Hizkuntzalarttza eta hizkuntzen irakaskuntza
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'eskaintzen du. Ezagupide honen bidez, arbitrarioki erabakitako baldintza
jakin batzuetan emango diren konbinaketa-aukera guztien kalkulu zehatza
lortuko da.
Teoria orokorra denez, hizkuntza guztientzat baliagarri izan daiteke.
Glosematika hizkuntzaren egoera sinkronikoetan jorra daitekeen teoria da.
Sekula ez da diakroniaren aipurik egingo. Hizkuntzak espresioa eta edukia
ditu: plano bakoitzak forma eta sustantzia dituelarik. Ikur linguistikoa bi
formek osatzen dute. Glosematikak Saussure-ren definizioari eusten dio,
hots, hizkuntza fonna bezala hartzeari. Ez, ordea, sustantzia bezala.
a.Gramatika
orokorra

Horregatik, Hjelmslev-en teoriaren arabera, gramatikaren esparrua edukiaren formaren azterketa da.
Hjelmslev-ek (1939) hizkuntzaren sistema ikertuko duen gramatika orokorra egin nahi du: "como un sistema de realizables generales y no como de
realizados universales".
Gramatika orokorrak zientziaren kategoria edo maila du. Bere helburua
zilegi dena azpimarratzea eta kasuan kasukoa aurrikustea da (orokortasuna
atzematen uzten du; dedukzioz partikularra baieztatzen da). Hori dela eta,
Hjelmslev-ek metodo induktiboa baztertu egingo du: honek partikularra
bakarrikjaso bait dezake.
Gramatika orokorra burutzeko, ezinbestekoa da hizkuntzak erkatzea:
horregatik ez ditu hizkuntza bakar baten gramatikak aintzakotzat hartzen
(latina, grekera edo sanskritoa bezalako hizkuntza klasikoak, esaterako).

5 Estrukturalismo
amerikarra:
deskriptibismoa

Ipar-Amerikako hizkuntzalaritzan izan da eztabaidarik "egitura" definitzeko garaian. Bi izan dira interpretazio nagusiak:

1 Hizkuntza zerez osatutako bilduma izanik, ikertzaileak interpretatu, zuzendu (ordena ezarri, alegia) egingo du. Eta horixe izango da "egitura".
2 Hizkuntzak "egitura" bat baduela kontutan hartuz, ikertzaileak aurkitu
eta deskribitu egin behar du.
Ikertzaileak, zientzilari den aldetik, hiztunak sortutako egitura azaldu behar du: deskripzio estrukturalak corpus bateko testuaz gain azaltzen ez direnen berri ere eman behar du. Hots, hizketaldi berriak aurresan behar
ditu.

a. Forma eta
gramatika

Atal honetan ekintza serniotikoa eta gramatikaren egoera erkatuko ditugu
(.9), Hjelmslev-en teoria eta estrukturalismo amerikarraren arabera. Kontutan hartu behar dugu "forma" hitzak bi esanahi diferente dituela bi jarreretan.
Unitate gramatikala, amerikarren ustez, forma bat eta esanahi bat uztartzen direnean sortzen da.
Gramatikaren zeregina hauxe da: forma aztertzea, hala honen manifestapenean (Hjelmslev-en formantea) nola erlazio distribuzionaletan (glosematikarentzat edukiaren forma), Gramatikaren helburuak Pragako eskolakoarekin bat datoz.
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Forma-adierazle txikienak fonemak dira eta hauek fonologiak ikertzen
ditu. Gramatikaren eta fonologiaren arteko erlazioak morfofonemikaren
esparruan sartzen dira. Esanahiaren azterketa semiologiaren esku geratzen
da.
Hizkuntzalari ipar-amerikarrek sustantzia ez baztertu izana "hizkuntza
kulturan" kontzeptuari zor zaio: hizkuntza kultur iharduera den aldetik eta
kultura barreiatzeko tresna den aldetik, alegia. Hala eta guztiz ere, honek
ez du galerazten beren deskripzioetan alderdi fonnalari sustantziari baino
garrantzi handiagoa ematea. Gogoan izan Sapir-en (1925) adibidea: bi hizkuntzak hots berak izan ditzakete, baina eskema fonemiko desberdinak.
Alderantzizkorik ere bada: hots-sistema diferenteak eduki eta eskema
fonemiko bera.
Entitate eta erlazio formalak atzemateko modua distribuzio eta kontrastearen bidez burutzen da. Esan daiteke Hjelmslev-en funtzio erlazional eta
koerlazionalekin eta Saussure-ren funtzio sintagmatiko eta asoziatiboekin
bat egiten duela.
b. Printzipio
teorikoak

Hizkuntzalari ipar-amerikarrek hizkuntzalaritzari "status" zientifikoa
eman nahi diote. Horretarako, zenbait urrats eman behar dira: behaketa,
hipotesiak, hipotesi hauetan oinarritutako kalkuluak, aurresanak eta aurresan hauen ziurtatzea (Bloomfield, 1939; Tragar, 1956). Urrats hauek eredu
induktiboaren ildotik doaz (deduktiboarekin tartekatuz). Ondorioak teoria
Htzkuntzalaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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orokor edo jakin baten definizioak izan daitezke, dedukzio-sistema bat
eratuz,
Teoria orokorrak ereduak behar ditu, alor partikular edo jakinetan eraginik sortuko badu. Bloomfield-en lanak kategoria linguistikoaren teoria
orokorrak dim, batez ere. Trager-ek ( 1949) hizkuntza mailatutako egitura
den aldetik deskribitzeko teoria orokorra burutuko du. Z. Harris-ek
(1951) Bloomfield-en esanak betetzeko, metodologia egiten ahaleginduko da (hizkuntzalaritzak, esanahia baztertuz, forma aztertu behar duela,
alegia).
c. Gramatika-deskripzioetarako
ereduak

Bi eredu dira nagusienak:
- IA (item and arrangement - eta agindua)
- IP (item and process - eta bilakaera)

Hockett-en ustez, hirugarren bat ere erantsi beharko litzateke: hitza eta
paradigma.
IP eredua IA baino zaharragoa da: unitateen arteko harremanetan datza.
Adibidez, "etxeak" "etxe"ren atzizki-bilakaera baten ondorio da.
IA eredua, berriz, unitateen konbinaketaz jabetzen da. Adibidez, "etxeak"
hitz baten eta atzizki baten arteko konbinaketa da (baldintza jakinetan). IA
eredua Bloomfield-en Language-tik nagusitzen da, nahiz eta aldian-aldian
IP eredua azaldu.

Laburbilduz, IA eredua erlazioen bidez definitutako osagai-bilduma da. IP,
berriz, operazioen bidez definitutako osagai-bilduma. Psikologikoki, erlazioak estatikoak edo mugigaitzak eta operazioak dinarnikoak edo mugikorrak direla esan daiteke.
d. Bilakaera eta
perspektiba

Deskriptibismoa Sapir eta Bloomfield-en lanen ondoren garatuko da. Bi
autore hauen eragina nabarmen antzematen da estrukturalismo bloomfieldarrak emandako urratsetan. Urratsen artean alderik badago ere, guztiak
bat datoz forma linguistikoak egitura bat azaltzen duela azpimarratzeko
garaian.
Sapir-ek linguistika eta beste zientzien arteko harremanak landu zituen:
psikologia, soziologia, antropologia. Izan ere, hauen metodo eta datuak
aberasgarriak bait dim hizkuntzak ikertzeko (giza ihardueraren alorrak
hizkuntzak bezala egituratzen bait dim). Bloomfield-ek, berriz, hizkuntzaren esparrura mugatzen du bere ikerketa. Esan daiteke bi autoreek elkarri
mesede egiten diotela hizkuntzalaritzaren onerako.
Deskriptibismoak 50. hamarkada arte indar handia izan zuen. Handik
aurrera gramatika formalizatuekin lehia latza sortu zen; hauek hedatu ere
azkar hedatu ziren, batez ere Chomsky-k proposatutakoa. Ilda honetatik
jotzen duten teorien argudioak deskriptibismoa baztertzearen aldekoak
dira: batetik, zenbait arazoren berri ematen ez duelako (egituren arteko
harremanak, bes teak beste) eta beste batzuk azaletik eta sinpleki azaltzen
dituelako (koordinazioa, konmuztadura eta abar). Baina esan behar da gramatika formalizatuak gramatika deskriptiboa aurretik emana duela.
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P.L. Garvin-en ustez, estrukturalismo bloomfieldarraren eta formulazio
chomskyarraren arteko aldea ikuspuntu epistemologikoan datza. Lehenengoaren arabera, gramatika metahizkuntza da: hiztunaren ohitura linguistikoak islatuko dituen egitura objektiboki azalduko duen metahizkuntza.
Bigarrenarentzat, berriz, gramatika teoria orokorrak zehaztutako metahizkuntza da. Egitura linguistikoa errealitatearekin beti bat etorriko ez den
teoria, Baina, hala izanik ere, bere mekanismoari esker irtengo diren azken
emaitzak onartuko dituzte hiztunek. Lehenengoaren ustetan, hizkuntzaren
egitura inmanenteak du garrantzia; bigarrenean, aitzitik, esaldiak "sortzen" utziko duen gramatikaren egiturak.
6 Gramatika
sortzaile
·bihurtzailea
a. Teorien
eraikuntza

Hizkuntzalaritza formala landu duten mugirnenduen artean gramatika sortzaile-bihurtzailea da azken urteotan onartuena edo indarrik handiena duena.
Mugimendu linguistiko hauek, batetik, informazioaren teoria matematikoarekin, eta, bestetik, logika matematikoarekin <lute lotura estua. Teoria
chomskyarra, joera formalaren aurreko ikerketa linguistikoak baztertu
gabe, teoria formalean oinarritzen da; Harris-en diskurtso edo berbaldiaren
azterketa, esaterako. (Chomsky Harris-en ikasle izan zela gogoan izan
behar da.)
Teoria honek linguistika deskribatzaile bloomfieldarra - eta estrukturalismoa orohar - zalantzan jarriko du zenbait puntutan.
- Linguistika bloomfieldarra testutan oinarritzen da eta azterketa eta analisien bidez inbarianteak eta beren erlazioak azalduko ditu. Gramatika partikularren "deskubrimenduaren" prozedura induktiboa deduktiboarekin
ez dator bat; izan ere, azken honen helmuga edozein metodok azaldutako
gramatikatik abiatu eta esaldi gramatikal zuzenak sortzea besterik ez bait
da.
- Bloomfieldarrek testuen bidez aztertzen dituzte hiztunek sortutako jardun linguistikoak. Beren ustez, testu hauetan egitura naturala aurki daiteke. Honen aurkakoa da jarrera mentalista. Printzipio honen arabera, gramatikak hiztunaren intuizioa interpretatu behar du, hizkuntza erabiltzeko
gaitasuna, alegia.
Bi mugimenduen - bloomfieldarra eta chomskyarra - arteko eztabaidak,
Garvin-en (1963) ustez, ez du ez bururik ez hankarik, elkarren osagarri
bait dira, nahiz eta balio desberdinetan oinarritu: bata konduktista da eta
bestea logikalista. Lehenak hiztunen jarreraren arabera moldatzen du gramatika; bigarrena, berriz, erretorikoa da: material jakin bat aurkeztuko du
eredu (teoria) orokor baten bidez, esaldiak sortu eta datu taxonomikoak
argi eta garbi azalduko dituen mekanismo bezala.

b. Enpirismoa
versus
arrazionalismoa

Bloornfield-ek aurkeztutako teoria linguistikoa enpirista da. (Bere rnetodoa honela deskribi daiteke: 1 behaketa, 2 behaketen antolaketa, 3 hipotesiaren azalpena, 4 kalkulu eta aurresana, 5 aurresan-froga eta behaketa
berriak.)
Transformazionisten azken lanetan, berriz, enpirismoa baztertu egin da eta
arrazionalismoaren aldeko jarrera nabarmendu.
Hizkuntzalaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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Linguistika bloomfieldarra aurrikusitako datuen emaitza teoriko eta deskriptiboetan oinarritzen den neurrian (gizarte eta zientzia naturaletara hurbilduz), jarrera chomskyarrak alderdi formala (matematikaren zentzuan)
azpimarratuko du.
Linguistika bloomfieldarrak gramatika hizkuntza baten interpretaziotzat
hartzen duen heinean (esakune deskriptiboek banan-banan hizkuntzaren
egiturarekin <lute harremana eta egitura horren deskubrimenduaren ondorio diren neurrian <lute balioa), chomskyarrak gramatika gogokoa du metalengoaia den aldetik, printzipio logikoetan oinarritutako teoria orokorraren
arabera.
c. Mentalismoa eta
antimentalismoa

Morris (1939) eta Bloomfield bat datoz ikuspuntu honetan. Biak mentalismoaren aurkakoak <lira: "zientziaren emaitzak" ezin <lira teoria psikologikoetan oinarritu.
Chomsky-k, berriz, uztarri berean lotu nahi ditu mentalismoa eta arrazionalismoa. Horretarako, Saussure, Sapir eta, bereziki, Humboldt-en teoriak
(hizkuntzaren "forma" eta kreatibitate edo sormena), gramatika "tradizionalak" (Port Royal) eta Leibniz eta Descartes-en hizkuntzari buruzko teoriak gogotik azpimarratuko ditu. Transformazionisten ustetan, mentalismoa (linguistikaren azken helburua horretara biltzen da) ez dago logikarekin kontrajarrita.
Chomsky-k dio hizkuntz egitura "errealitate mentala" dela. Gehienetan
behaketa zuzenetik ihesi egiten duena. Horregatik, gramatika egoki batek
hiztunaren "intuizioarekin" bat etorri behar du. Chomsky-k bere ideiak
frogatzeko ariketa estrukturalak egingo ditu, Bloomfield-en antzera datu
linguistiko ikusgarrietan.

d. Formalizazioa

"Formalizazio izenaz, hizkuntz erregela esplizituen jeneralizazioa
adierazteko sortu diren erregela formalak ulertzen <lira. Jeneralizazio
hori gaitasun linguistikoaren eta beronen gauzatzearen izaerari buruzko zenbait galdera funtsezkori erantzun-nahiari dagokio. Deskribapen
formalak hizkuntza bateko unitateen arteko erlazioak deskribatzen
ditu, berorien interpretazio eta item espezifikotan gauzatzea aintzakotzat hartu gabe. Maila desberdinetako unitateak uki ditzakete erlazio
horiek: ezaugarri bereizleak, fonemak, morfemak, lexemak, perpausa." (23)
Chomsky (1957) "teoria orokor formalizatua" sortzen saiatuko da. Zenbait
ondorioren okerra deskribitzeko eta "automatikoki" berriak eta "zuzenak"
egiteko balioko duen teoria.

e. E;rregela
sintaktikoak

Morris-ek (1938) sintaxia semiosiaren alderditzat hartzen du: ikurren arteko erlazioak ikertzen dituena, alegia. Beraz, hizkuntzaren sintaxia "honako bi erregela hauen araberako osagai erlazionatuen bilduma da" (Lsyn):
a. formaziozkoa (konbinaketak esaldiak <lira) eta b. fransformaziozkoa
(esaldi bat beste batetik eratortzeko aukera ematen duena).
Erregela hauek sintaktikoak (formalak) <lira. Eta hauek ez <lute kontutan
hartuko ikurren arteko harremanak ez den besterik ( erregela sintaktikoak
mugatutakoak).
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Chomsky-ren ustea (1957) honelajaso zuen 0. Kovacci-k (1977):
"La noci6n central de la teorfa lingufstica es la del "nivel lingufstico",
que consiste en "mecanismos descriptivos" para la construcci6n de gramaticas y constituye un "metodo para presentar emisiones". La teorfa
permite dar una forma a la gramatica, que tendra un nivel de estructura
de frase (reglas de formaci6n), un nivel transformacional ( reglas de
transformaci6n), etc. Los niveles son, pues, 16gicos. La teorfa hace
posible desarrollar un "metodo todo mecanico" para la elecci6n de gramaticas adecuadas: compatibles con los datos. Asf una objeci6n a la
gramatica descriptiva es que no prevee un metodo mecanico de descubrimiento de gramaticas." (121-122. orr.)
f. Gramatika,
Chomsky-ren
ustetan

Chomsky-k (1957) honelaxe definitu zuen hizkuntza: luze-zabalean mugatua den esaldi-multzoa, mugatuak diren osagai-multzoz eraikiak direlarik.
Definizioak nahiz hizkuntza naturalak (gaztelera, ingelesa ... ) nahiz artifizialak (matematikoa, esaterako) bilduko ditu.
Hau honela izanik, ikus dezagun Chomsky-ren ustez gramatika zertan den.
0. Kovacci-k (1977:123) honela dio:
"Para Chomsky una gramatica es un mecanismo para generar (producir) las oraciones de una lengua, y la sintaxis, el conjunto de "principios y procesos" para la construcci6n de oraciones. Por "mecanismo"
se entiende un recurso 16gico como lo es un conjunto de reglas que proveen una especificaci6n total de las cadenas a las que se refieren; esta
capacidad del mecanismo es generativa. Si el "mecanismo" o algoritmo
se interpreta en el sentido de "programa para computadora" o de
"maquina automatica", puede decirse que produce las cadenas de salida."
Gramatika baten mekanismoak egitura linguistikoaren teoriak azaldu
behar ditu, teoria orokor formalizatu bat, alegia.
Mitxelenaren esanak ere jaso ditugu honako lerroetan. Generatibistek estrukturalismoari egin dizkioten kritikak aipatzen dituenean honela dio (24):
"Teoria jeneral bat behar dugu, eta teoria honek formala, zehatza eta
osoa izan behar du. Formala behar dela diogunean, ahal delarik forma
hutsez, inoren irudimenari eta senari eskerik egin gabe egina adierazi
nahi dugu. Zehatza, hau da, ez duela guti gora-behera eta inguru-minguruka ibili behar, baizik eta argi eta garbi erabaki zein den esaldi
egokia eta zein ez; zein gramatika legezkoa eta zein ez. Honekin algoritmo bat behar dela esan nahi dugu. Algoritmoa mekanikazko bidea
da, eta beronen bidez, pauso mugatuez (asko izanik ere, beti mugatuak
izango <lira) "zer" 'bat multzo batean dagoen ala ez jakin dezakegu.
Matematikaz kanpo hiztegia izan daiteke algoritmoa: letraz letra
aurrera jarraituz hitzen bat hiztegian dagoen ala ez egizta dezakegu( ... ).
Bi gauza behar ditugu hemen. Batetik linguistikazko teoria orokor bat,
esan dugu, eta, bestetik, aztertu nahi dugun hizkuntzaren grarnatika
berezia. Teoria jeneral hau gramatika guztien oinarria izango da; hizHizkuntzalaritra eta hizkuntzen irakaskuntza
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kuntza baten gramatika erabiltzen dugunean azpian teoria orokorra baitugu beti."
Beraz, gramatikak hizkuntzaren esaldi "gramatikalak" bakarrik sortu
behar ditu; horretarako, enpirikoki "egokia" behar du izan, hiztunak zein
esaldi duen onargarri eta zein ez azaltzen duen neurrian. Bestela esanda,
kanpoko aldetik egokia behar du izan, corpusarekin egiaztagarria. Bestalde, esaldi gramatikalen multzoa ez da hizkuntzalariak erabiliko duen corpusean azalduko dena soilik, baizik eta gehiago. Izan ere, gramatikak corpusean ez dauden esaldiak ere sortuko bait ditu. Gramatika "aldez aurretik
zehaztutako" corpusarekin teoriaren bidez lotuta egongo da; beraz, "gramatikaltasunaren" nozioa "orokorra" izango da teoriaren arabera egindako
edozein gramatikarentzat. "Orokortasuna" gramatiken barne-baldintza da;
"egokitzea", berriz, kanpoko aldekoa eta datu enpirikoekin bat etorriko
dena. (25)
Mitxelenak honela dio:
"Chomsky zaleek diotenez estrukturalismoa taxonomia hutsa da: hona,
bada, berrien aldetik datorkion lehendabiziko kritika. Zeren bila dabiltza estrukturalistak? Bi aldetakoek, europakoek nahiz amerikanoek,
zientzia egin nahi <lute, noski; halere, zientziaren lehen urratsetan planto eginik, ez <lute aurrera jotzen. Egiazko zientziak jeneralizazioa
eskatzen du, eta estrukturalistek ez <lute hau egiten Historia natural-aren mailan geldituz, klasifikazio eta lista hutsetan.
( ... ) Jeneralizazioa beti profezia da, apostu egitea, eta beti aurkituko
ditugu eskema horretan sartzen ez diren gauzak. Halakoetan, lege hori
berriro zuzendu, zabaldu, eta egokitu beharrean izango gara. Halaz ere,
zientzia egitekotan, bide horretatik jo beharko dugu beti. Gainera hipotesis hori, osoa ez gertatuagatik, baliagarri gerta daiteke gehienetan."(26)
·
Teoria linguistikoaren nondik-norakoak hobeto zehaztu nahian, Christian
Nique-k egindako oharrak azalduko ditugu:
"( ... ) En efecto, si existen universales del lenguaje, es decir, si todas las
lenguas tienen en cormin ciertos caracteres, la lingufstica debe atribuirse como tarea esencial sacar a la luz estos caracteres. Para ello, los linguistas deben no solo estudiar las lenguas para mostrar sus regularidades, sino tambien elaborar una "teorfa general" que precise por una
parte la naturaleza de esos universales, que diga c6mo y por que las
lenguas difieren entre sf, y que imponga entonces condiciones sobre la
forma que debe tener la gramatica de cada lengua. Normalmente se
reserva el termino de "gramatica" para el estudio de las lenguas particulares, y el de "teorfa general" para el de los universales del lenguaje.
Se ve asf la importancia de la teorfa general para la elaboraci6n de las
gramaticas particulares: estas deben tener en cuenta aquella para ser
adecuadas."(27)
Bestalde, haurrak edozein hizkuntza ikasteko gaitasuna duela kontutan
hartuz gero, hizkuntzaren "gramatika posiblea" zein izan litekeen jakiteko
gauza dela pentsatu beharko dugu. Beraz, entzundako esaldien arabera,
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hots, inguruan dituen hizkuntz legeen arabera berregiteko gai baldin bada,
ezagupide inplizito eta jaiotzetikakoa (berezkoa) duela ulertu behar dugu.
Hizkuntzalariaren eginbeharretako bat "gramatika posible" hori zein den
argitzea izango da.
Mitxelenak (1990:73) zera dio:
"( ... ) Ba al da mintzatzerik hizkuntza batez, gramatikarik jakin gabe?
Jeneratiboen ustez galdera honek ez luke kanorerik. Zergatik? Norbaitek bere lehen hizkuntzaz ari denean, ( ... ) gramatika jakin behar duelako, oharkabez agian, baina gramatikajakin behar du( ... ).
( ... ) Gramatika, beraz, norbaitek ikasi duen erregela multzoa da, nahiz
erregela horiek esplikatzen eta beroien berri ematen jakin ez dezan.
Gramatikak, diogu, hiztunak ezagutzen eta erabiltzen dituen erregela
horiek zehazki agertu beharko dizkigu, batetik, eta, bestetik, esaldien·
egitura azaldu."
Mitxelenak (1990:74), Chomsky-ren "innatismoa" honela azaltzen du:
"Eta honezkero aipatu besterik ez dugu egingo Chomskyren innatismo
delakoa. Nola ikasten du haurrak hizketan? Nola bereganatzen lehen
hizkuntza? (Lehenaz ari gara, gerokoak arras bestela ikasten baititu,
lehenbizikoan hartu duen bidetik eta moldetik edo.) Oraindano esplikaziorik entzunena "behaviorist" direlakoena zen (Skinner-ena, adibidez).
Haurrak hots batzu entzuten ditu inguruan, eta halako batetan zeinua
zer den atzematen du; bestela esan, hots horiek hots hutsak ez direla
nabaritzen du, berekin adierazki bat, esannahi bat, dutelako. Ohartzen
da orduan ingurukoen begia eta arreta bereganatzeko ez duela aski
garrasi eta marru egitea: amari zerbait behar duela ez-ezik, zer nahi
duen ere adierazi behar diola. Honela, denboraren buruan lotuz doa seinale entzungarri batzu (ogi, esaterako) janari mota bati, eta egiaztatuz
ere doa here ekintzek batzutan saria jasotzen dutela eta beste batzutan
ez. Gisa honetara, arratoiek elektrika kolpez laberintoan dabiltzanean
bezala, ikasten du umeak hizketan. Baina Chomskyk dioenez haurrak
ezin lezake mintzatzen ikas, ezin beregana hizkuntzaren konpetentzia
eta erregelak, aldez aurretik bere baitan mekanismo berezirik ez balu.
Haurrak sortzetik beretik dakar beregan gramatika jeneralaren forma,
eta hizketan ikasi ahala marnituz doa molde hori gramatika bereziaren
erregelez, ttikitan ikasten duen hizkuntzaren erregelez. Hau da guti
gora-behera Chomskyren innatismoa, eta ez naiz honetaz gehiago mintzatuko ez baitirudi noraezezkoa denik, berak besterik uste badu ere,
premiazko denik hau onartzea gainerakoak ez arbuiatzeko."
Eta hementxe dugu gaitasunaren eta performantziaren ezaugarriak adierazteko aukera. Biak Saussure-ren "hizkuntza" eta "hizketa"ren pareko
dira, baina bada alderik.
"Competence" hiztunaren gaitasunari deritza eta hizlari-entzule ideal eta
abstraktoari dagokio. Inolako muga eta debekurik gabe hartzen duguna,
alegia.
" ... aprender a hablar consiste para el nifio en interiorizar las reglas del
Hirkuntralaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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mecanismo de la lengua que lo rodea, esto no quiere decir que, cuando
hable, vaya a utilizar siempre las reglas de un modo perfecta. Aquf
aparecen las nociones de competencia y actuaci6n que Chomsky ha
introducido para este fen6meno. "Competence" se define coma "el
conocimiento que el emisor-receptor tiene de su lengua", y "performance" coma "la utilizaci6n real en situaciones concretas" de la competence." (Nique, 1982)
Baina, "performantzia" ez da beti "gaitasunaren" isla erabatekoa. Gaitasuna (mekanismo linguistikoaren jabe izatea) teorian guztiontzat igoala baldin bada ere, performantzian (mekanismo hori erabiltzea) hiztun batengandik bestearenganako aldea nabarmena izan bait daiteke. Arretak, nekeak, egoera sozio-kulturalak, elkarrizketa-motak, lekuak ... eta abarrek performantzian eragin zuzen-zuzena izango dute. Adibidez: artzain baten eta
unibertsitate bateko irakaslearen performantziak arrunt diferenteak izango
dira. Irakaslea ikasleekin edo soldaduskako lagunekin ari denean ere, alderik izango da. Praktikan, nola burutzen den aztertu behar da: errepikak,
etenak, erregela normatiboak errespetatzea ala ez, gaiari dagokion hiztegia
erabiltzea ala ez, norberaren sin taxi a ... eta abar.
Beraz, linguistikaren zati handi bat osatuko du "performantziak". Bestalde,
beste zientziei mesede handia egin diezaieke: historiari, soziologiari, psikologiari, psikiatriari, etnologiari ... eta abarri. Baina datuak oraindik ez dira
nahikoa argiak. Performantziari zor zaion azterketa sakona ez bait da egingo bera baldintzatzen duten faktore guztiak ondo ikertzen ez ditugun bitartean: memoria, arreta ... baita "gaitasuna" ere. Nola liteke, bada, performantzia sakonki aztertzea oinarrian duen "gaitasuna" ondo ikertu aurretik?
Mitxelenak (1990:75) honela zehazten du puntu hau:
"( ... ) 'Competence' diogunean hiztuna inolako mugatasun eta debekurik gabe hartzen dugu. Baina aurretik 'performance'a ezagutu behar
dugu, hiztunak nola mintzatzen edo nola idazten duen, norbaitek zer
egin dezakeen jakiteko bide bakarra benetan eta zinez egiten duena
ikustea baita. Hau, berriz, Saussuren hizketa bezala, oinarri eta laguntza besterik ez dugu konpetentziara iristeko."
Gaitasunari dagokionez, hizkuntzaren mekanismoaren jabetza intuikorra
bezala definitu dugu. Hau honela izanik, mekanismo honi "gramatika"
deitu izan zaio. C. Nique-k (1982:22) honela dio:
"( ... ) Estudiar la competencia equivaldria entonces a construir un
modelo de competencia, es decir, a hacer explicita esta gramatica
implfcita que todo sujeto hablante posee."
Hau guztia gogoan hartuz, jarrai dezagun teoria orokorraren nondik-norakoak zehazten.
Beraz, euskararen gramatikan hasi baino lehen, teoria orokorra aintzakotzat hartzea komeni da. Izan ere, zientzia guztietan - eta hizkuntzalaritzan
bereziki - fenomeno jakin bat azaltzeko aukera-sorta bat baldin badugu,
horietatik hoberena zein den jakiteko laguntza beharko dugu. Teoria orokorraren eginbeharretako bat hauxe da: gai honi buruzko informazioa
ematea.

26

Eskarne Lopetegi

Hau honela izanik, teoria orokorraren helburuak hauek <lira (Christian
Nique-k ederki asko sailkatzen ditu bere liburuan 27 eta 28. orrialdeetan):
a. Instrukzio-bilduma bat eskain dezake. Hizkuntzalariari, corpus jakin
batetik abiatuz, bere hizkuntzaren gramatikarik hoberena eraikitzen
lagunduko <lion mekanismoa, alegia. Hauxe litzakete, nolabait ere, hizkuntza bakoitzarentzako gramatika egokiaren "deskubrimendu-prozedura".
b. Gramatika eta corpus bat dugularik, teoria orokorrak metodo bat eskain
dezake gramatika egokia den ala ez jakiteko. "Erabaki-prozedura" litzateke kasu honetan.
c. Azkenik, bi edo gramatika gehiago eta corpus bat eskutan dugula, gramatika horietatik egokiena zein den erabakitzen lagunduko digun
metodoa dugu. Honelakoari "gramatikak aztertzeko prozedura" esaten
zaio.
Hirn planteamendu hauek eskema baten bidez azaldu zituen Chomsky-k.
C. Nique-k, berriz, apurtxo bat aldatuz, beste hau eskaini zuen (.10):

Datua

Corpusa

Datua

Gramatika
Corpusa

Datua

�1

teoria

=:6

Gramatika 1 �
Gramatika 2 �
Corpusa
•

B
teoria

Erantzuna: gramatika
Erantzuna: gramatika
egokia den ala ez den

...

.

Erantzuna: gramatikarik ---..
hoberena ... da.
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Teoria linguistikoaren lehenengo helburuari dagokionez Chomsky-k
(1957) honela dio (28):
"Me parece dudoso que este objetivo pueda ser alcanzado de un modo
interesante, y temo que toda tentativa de este orden no conduce mas
que a un laberinto de procedirnientos analiticos cada vez mas complejos y refinados, que dejaran sin solucionar muchos problemas concernientes a la naturaleza de la estructura lingtifstica."
Lehehengo helburuari heltzeko gauza ez garen heinean, bigarrena, "erabaki-prozedura", aurrera eramateko ere oztopoak izango ditugu.
"Honek ez du esan nahi, dio C. Nique-k, teori orokorra a) edo b) ereduetara makurtzea ezinezkoa denik. Baizik eta, gaur egungo ezagupideen egoera dena denez, ez diotela laguntza handirik eskaintzen." (29)
Aipa dezagun berriz ere Chomsky-k azaldutakoa:
"Creo que limitandonos al fin mas modesto (la elaboraci6n de un procedirniento de evaluaci6n de las gramaticas), podemos concentrar nuesHirkuntzalaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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tra atenci6n mas claramente sobre los problemas fundamentales de la
estructura lingufstica, y que podemos desembocar en soluciones mas
satisfactorias."
Metodo honek objetiboa beharko du izan. Aintzakotzat hartu beharreko
ezaugarria da hau. Objetibitatearen neurria teoria bait da.
Gramatika aukeratzeko garaian, egokitasun eta orokortasunaz gain, "sinpletasuna" ere gogoan hartu beharreko baldintza da.
Zehaz dezagun, beraz, sinpletasuna zertan den: sistemaren osotasunari atxikitzen zaion "neurri sistematikoa" da (gramatikak ahalik eta erregela eta
sinbolo gutxien erabiltzea esan nahi du). Bestela esanda, sinpletasuna gramatikak azaltzen duen hizkuntzari dagokio: hizkuntzaren metahizkuntzari.
-Gramatikaltasuna
eta
interpretabilitatea

Hizkuntzalariak esaldi gramatikal guztiak sortuko dituen teoria burutzeko
garaian, arreta berezia jarri behar du berak egindako gramatikak sortuko
dituen esaldiak gramatikalak diren ala ez jakiteko.
Zenbait kasutan, esaldiak "gramatikalak" ala "ez-gramatikalak" diren jakitea nahikoa zaila izaten da. Ez dago batere argi tasun hori alde batekoa edo
bestekoa den. Horregatik, gramatikaltasuna hobeto ikusteko komenigarri
izaten da "interpretabilitatearekin" (ulergarria den ala ez, alegia) erkatzea.
"Noren" izenlagunaren adibidea egokia da esandakoa esplikatzeko. Mitxelenak dioen bezalaxe:
"( ... ) Are miresgarriagoa da euskarazko -(r)en behin eta berriro bere
buruari itsasteko kemena duen atzizkia. Aspaldi (1741ean) ikusi zuen
hori Harriet eskribauak, bere Gramatica escuara: eta francesez. deritzan liburuan: 'zure aitaren mutilaren (morroiaren, alegia) zamaria edo
ene aita-ren-a-ren-a', hau da, 'ene aitaren mutilarena' ." (79. or.)
Honekin loturik Mitxelenak zera dio orri-barrenetan:
"Horrelakoetan gramatikak ez du hesirik: giza oroimenak, bai, hirugarren edo laugarren -(r)en-eraino heldu garenean ez baitakigu zertaz ari
garen, Hona beste hizkuntza batekoa, H. Schnelle-gan hartu dudana:
Der Cshuler, der den Mann, der den Pfahl, der auf der Brucke, die auf
dem Wege, der nach Worms fuhrt, liegt, steht, umgeworfen hat, angezeigt hat, bekommt eine Belohnung. Alemanez jakitea ez da aski hori
erraz ulertzeko."
Beraz, gramatikalariak lau esaldi-moten aurrean aurkitzen du bere burua:
a.
b.
c.
d.

Esaldi grarnatikalak eta interpretagarriak.
Esaldi gramatikalak eta interpretagaitzak.
Esaldi ez-gramatikalak eta interpretagarriak,
Esaldi ez-gramatikalak eta interpretagaitzak.

Eman ditzagun zenbait adibide aipatutakoa hornitzeko:
a.
b.
c.
d.
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Amak musu eman dio umeari.
Amaren semearen aitaren anaiak ez du bere semea maite.
Esan nauzun horrek ez nau gustatzen.
Ikusi nion mutilaren lagunari beste neska bat begiratzen.
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a'. A Pedro le gusta mucho el chocolate.
b'. Pablo, cuyo amigo cuyo hermano bebe esta borracho ha comido
chocolate.
c'. * Mama, da buen chocolate bebe.
d'. * Chocolate la habfa ser lo canta arbol,
a". Ma collection de cranes avait pris de telles proportions qu'il
fallut acheter un hangar pour la contenir.
b". Pendant tout le debut du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le ludion ou chez le tabouret, j 'ai passe des puits a
surveiller leur carbure, a leur donner des pinces et des moussons.
c". * Pouka qu'est pati? Pouka qu'est pu la? Pouka qu'a pas maze
ave nous, le zami?
d". * Paque vite-vite ratrer mizon ave teuf-teuf.
Dirudienez interpretabilitate nozioa "performantziaren" ikerketan sartu
beharko litzateke. Aneta ulermena eta bestelako faktoreen eraginpean bait
dago. Gaitasunaren teoria, berriz, hizkuntzaren mekanismoaren teoria da.
Horregatik, esaldi gramatikalak jaso egin beharko lituzke eta ez-gramatikalak baztertu.
Chomsky-rentzat (1957), "gramatikaltasunak" "hiztunarentzat onargarria"
esan nahi du. Aspects-en (1964) honela dio: "onargarria'' eta "gramatikala" nahastu behar ez diren tasunak dira. Lehena "ariketari" dagokio eta
bigarrena, berriz, "gaitasunari".
Hau honela izanik, gaitasunaren teoriak, hots, gramatika sortzaileak, normatibotasun-kutsua hartzen du. Ez, ordea, gramatika tradizionalen antzera.
Ez litzateke "euskara egokiaren" defenditzaile sutsua bezala agertuko, ezta
hizkuntza "politaren" zaindari ere.
Hizkuntza bere horretan hartuz, beronen funtzionamenduaren nondik-norakoak azaldu nahi ditu gizabanakoaren arabera, klase sozialen arabera, egoeren arabera. Esaten dena eta esaten ez dena, edo iada esaten ez
dena agertzen du. Ez du "euskara ona ala txarra", "estilo astuna", "kaxkarra" ... eta abarreko iritzirik emango. Esaldi gramatikalak eta ez-gramatikalak zeintzuk diren aipatzearekin nahikoa du, lehenengoak azpimarratuz eta
bigarrenak baztertuz.
-Gramatika
sortzailea zertan den

Gramatika gaitasun-eredua da. Hots, hiztunek inplizitoki duten gramatika
esplizito bilakatu behar du. Gramatika, beraz, makina bat da. Esaldiak sortuko dituen tresna, alegia. Eskerna-gisa azalduko dugu emandako definizio hau (.11):

Sarrera:

esaldien

INPUT
(aginduak)

eraketa

lrteera:
OUTPUT (esaldi-----..
eginak)
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Aginduen jatorriaren arabera, makina bat gramatika sortzaile proposatu
ahal izan da. Eskema honen bidez, gramatika hauei "sortzaile" izena zergatik jarri zaien ederki asko ikusten da.
Aurrera jarraitu aurretik, komenigarri deritzogu Mitxelenaren idazlanak
kontutan hartzeari:
"Egin dezagun badugula delako gramatika formal eta zehatz hori; edota
makina bat ( ... ). Makina honi mandatu edo erregela formal eta zehatz
batzu ematen dizkiozuelarik berehalaxe ekingo dio frase berriak sortzeari. Gure giza oroimenaren aldean gero tramankulu horren oroimena
izugarria da; gainera, nahi baduzue, eraskinak ere ezar dakizkioke are
handiago izan dadin. Halaz guztiz, handia eta indartsua izanagatik,
makina honen oroimena ere mugatua da. Eta hauxe dugu, hain zuzen,
auziaren muina eta gakoa, zeren, gure oroimena mugatua eta xedatua
denez gero, gramatikaren arauek berek ere mugatuak beharko <lute
izan, baina azkenduan den erregela sorta horrekin neurri eta baztergabeak diratekeen esaldiak sortzeko bidea eta gaitasuna behar dugu. Frase berriak egiteko ez-ezik, baita ulertu ahal izateko ere. Eta, esaldiak
ulertu diogunean, beroiei interpretazio estrukturala ematea esan nahi
dugu; interpretatze hau ohartuki eta jakinaren gainean egin beharreko
ez delarik ere. ( ... )
Beraz, gramatikak, zenbait erregela mugatu eta murritzez baliatuz,
bidea eman behar digu neurri eta muga gabeko esaldiak egiteko. Gramatika ezin izan daiteke fraseen zerrenda xedatua edo elementu hauexen konbinazioen lista, estrukturalistek egiten duten bezala. Gramatikak, bada, erregela multzo mugatua beharko du izan, baina, mugak
hautsi gabe, sistema mekaniko bati eskerrak, bazterrik ez duen esaldi
multzoa sor dezakeena.
Egin dezagun kontu badugula hizkuntza artifizial bat, alfabeto bat bi
elementuk osatua: S*= [a,bj. S*-ren bidez adierazi ohi direnak, honelakoak <lira: a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, baa, abb, bab, bba,
bbb, eta abar. Makina honek letra bakarreko bi hitz sortuko lituzke, lau
binako, zortzi hirunako, eta abar. Baina jakina baino jakinagoa da hizkuntza batean, nahiz erabiltzen diren hitzak hizkuntza horretakoak
diren, ez dela edozein hitz andana ontzat hartzen: "hau euskara da"
euskara da; "hau da euskara" ere bai; orobat "euskara da hau" eta "euskara hau da". "Da hau euskara" eta "da euskara hau", berriz, euskal
gaizto <lira.
Egin dezagun bada kontu alfabeto hori dela medio orain sortuko dugun
'hizkuntzan' honako esaldi hauexek bakarrik izango direla gramatika
legezkoak: a" b" gisakoak, hots, a bezanbat b elkarren segidan dakartenak. Horren arabera, ab, aabb, aaabbb, etc., 'euskarazkoak' lirateke;
ez, ordea, aa, abb edo aaab. Diodan bidenabar hizkuntza hori, ez badirudi ere, arras ezaguna dela, guztiok guti edo gehiago erabili duguna,
horrela jokatzen baitugu parentesiak ipintzen ditugun bakoitzean: ( ... ),
(( ... )), ((( ... ))), eta abar. Bitarikoak berdin eta zokoa eskuin aldera dutenak lehen, ezker aldera makurtuak gero, zuzenbideak eskatzen duenez.
Hizkuntza horrek ez du beste legerik.
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Esaldi horien tajua finkatua gelditu da; ez, ordea, taju horretako esaldien
kopurua, hau baztergabea baita. Ez da gramatikarik esaldi horien lista
emango digunik, ezin baitaiteke gramatika baztergabea izan. Ezta behar
ere. Erregela biko gramatika aski dugu multzo mugagabea sortzeko:
-----, ab
-----, aSb "(30)

Mitxelenak "irudipenezko makina horietako bat" hartuz adibidea lantzeari
ekingo dio:
"( ... ) Makinak ez daki bere kabuz deus egiten, ez dizu deus asmatuko;
pausoz pauso eta urratsez urrats erakutsi behar zaio zer egin behar
duen. Baina, zehazki eman bazaio mandatua, ez dizu hutsik ere egingo.
Oraingo honetan hauxe agindu diogu makinari: erregelen ezker aldean
ageri den S hori eskuin aldean agertzen den bezala, nahiz batera nahiz
bestera, berridatzi behar duela. Lehenbiziko bidea, erregela, hartu badu,
ezker aldeko S eskuin aldeko ab bihurtu du, eta kito. Aurkitu du bere
atseden lekua.
Bigarren bidetik abiatzen baldin bada, ordea, aSb idatzi du, eta erdiko
S horrek ezinegona sartzen dio zainetan, letra hori idatzia daukan bitartean ez baitu gelditzerik. Demagun, bada, bigarren bide horretan sartzen dela: ondorea aaSbb, aaaSbbb, aaaaSbbbb ... , izango da. Asper-neka dadinean, eskumendean du kontrako eztarri zuloan sarturik daraman S horretaz libratzeko bide erraza. Lehen erregelaren bitartez ab
bilakatuko da.
Bestela esan, bi alfabeto edo bi hiztegi ditu makinak: azkena eta azkenurrena (terminal I 110 terminal), eta atergabe ariko da idazten duena
azken hiztegiko hitzez oso osorik idatzi duen arte.
V= Vt U Vn

Vt= {a,b}

Vn= {S}

Azkenurrenean aurkitzen dugun S horrek badu bere malizia. Hori da
berrizkatzailea, "recursive element" deritzana, eta horri eskerrak luza
ditzakegu esaldiak nahi adina, batere bazterrik gabe. Bidearen aukera
dugularik, RI behin erabiltzea aski dugu ab sortzeko; aabb nahiago
badugu, bi erregela behar ditugu: R 2 lehen, gero RI· Gora go, aaabbb-raino, heltzeko, har dezagun R2 birritan, eta honen ondoan R 1 ·"
Amaitzeko honela dio:
"Berez, gramatikaz, aurrerajo dezakegu, horretan gelditu gabe, arnasak
uko egin dezan arte. Baina esanak aski <lira, noski, edozein ohar dadin
zein bide duen gramatikak - hots, zein bide dugun hiztunek - hertsi
baino hertsikiago mugaturik dauden erregelen bidez bazterrik ez duen
esaldi multzoa sortzeko. Hori da, gainera, gramatikak eta guk horretarako dugun bide bakarra." (31)
Makinak makina, gramatika ez da esaldiok nola igorri edo entzun behar
diren adieraziko digun teoria. Berak ez du hiztunaren ahoskatzeko edo
entzuteko ahalmena kontutan hartuko. Gramatika igorle eta entzulearen
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aurrean "neutroa" da. Kode linguistikoaren funtzionamendu eta egituraren
teoria da, eta ez du mintzamena edo entzumena bideratzen duen mekanismo fisiko-psikologiko argibiderik emango:
"La grarnatica generativa es tan solo la explicitaci6n del sistema de
reglas que subyace a la competencia, y la competencia es cormin al
hablante y al oyente. En realidad, el estudio de la emisi6n y de la
recepci6n cae dentro de una teorfa de la actuaci6n." (32)
Beraz, gramatika sortzaileak badu tradizionalekiko alderik: gramatika tradizionalak eta estrukturalak hizkuntzaren eredu taxonomikoak ziren. Gramatika generatiboak, berriz, eredu esplikatiboa nahi du izan. Ez du osagai
linguistikoen bilduma hutsa izan nahi; baizik eta hizkuntza bakoitzaren
funtzionamendu, erregulartasun, unibertsal eta gaitasun sortzailearen berri
eman nahi du. Gramatika taxonomikoak deskribatzaileak <lira eta generatiboari mesede egingo diote. Izan ere, bigarrenak lehenengoek jasotakoa
esplikatuko bait du.
Beraz, gaitasuna da kontua, hiztunaren gaitasuna. Baina zein hiztun? Egia
esateko, ez daude bi hiztun igoal-igoalak izango direnik. Hizkuntzalari
generatiboak hiztun-entzule idealarengana jo beharko du. Chomsky-k
(1965) berak halaxe dio:
"Hablante-oyente ideal que pertenezca a una comunidad linguistica
completamente homogenea, que conozca perfectamente su lengua y
que, cuando aplique ese conocimiento en una actuaci6n real, no este
influenciado por condiciones gramaticalmente irrelevantes tales como
limitaci6n de memoria, distracciones, desplazamientos de interes o
atenci6n, errores (fortuitos o caracteristicos)."(33)
7 Gramatika
zientifiko
baterantz
a. "Gramatika"
hitzaren edukia

- Sinkronia/diakronia

Gramatika sortzaileak hizkuntza bere historiaren une jakin batean ikertu
behar du. Ezin dio diakroniari heldu, hiztunaren gaitasuna denboraren eta
hizkuntzaren bilakaeraren mementu zehatz batean kokatzen bait da. Aldiz,
hizkuntza diakronikoki ikertuko duen hizkuntzalaria gramatika sortzaileaz
balia daiteke.
- Gramatika eta esanahia

Sarritan galdetu izan da hizkuntzaren berri emateko zenbateraino den
beharrezkoa "esanahiaren" laguntza. Baina bada arazoa bestela azaltzeko
modurik. Kontua zera da: ea hizkuntzaren egiturak egitura semantikoei
dagozkien.
Gure eskoletan irakasten den gramatikak pentsamenduaren eta diskurtsuaren kategorien arteko konmuztadura azaltzen du: izenek gauza edo izaki
bat adierazten dute, aditzek egoera edo ekintza bat eta adjetiboek kualitatea. Baina "duintasun" izenak ez al du kualitatea adierazten? Eda "lasterketa" izenak ekintza bat?
Esanahaia eta forma bereizi egin behar dira. Izan ere, ezaugarri formalak
ikusteko ezer gutxi lagunduko bait digu. Esaterako: sujetoaren definiziotzat "ekintza sufritu edo egiten duen gauza edo izakia" hartuz gero, fran32
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tzesezko "il" inpertsonalari sujeto-funtzioa ukatu egiten diogu "II arrive
un train" esaldian. "Il"ek, ordea, beti sujetoaren kategoria du. Beraz, sujeto erreala eta sujeto logikoaren arteko bereizketa egin beharra ikusten da.
Baina banaketa hau onartzea sintaxiaren (esaldien formaren ikerketa) eta
semantikaren (esanahien ikerketa) arteko banaketa onartzea da.
Laburbilduz, zera aipatuko dugu: esanahia eta forma garbi rnugatu behar
direla, ondorio zehatzak eta jakinak lortu nahi baditugu. Beraz, grarnatika
ezingo da bakar-bakarrik esaldien esanahietan oinarritu egokia dela baieztatzeko. Esanahiaren eta forrnaren artean bada loturarik, baina lotura ez da
absolutua, erabatekoa.

-Azterketa gramatikalaren hint mailak
Deskribapen gramatikala hiru maila desberdin baina elkarren osagarritan
banatzen da:
*Maila sintaktikoa: Chomsky-k (1957) honela definitzen du sintaxia: "es
el estudio de los principios y procesos en virtud de los cuales se construyen las oraciones en las lenguas particulares" (34). Esaldiaren zatien arteko harremanen azterketa forrnala, bestela esanda.
*Maila fonologikoa: hizkuntza jakin bateko esaldien hotsen konbinaketa
eta berorien arteko harreman funtzionalak ikertuko ditu fonologiak. Fonetikarekin nahastu gabe (honek ahoskatutako hitzen hotsak ikertzen bait
ditu), fonologiak fonemak ditu aztergai.
*Maila semantikoa: sernantika esaldien esanahiaren zientzia da. Hau hala
izanik, sernantikak sintaxiarekin duen lotura ezinbestekoa dela esan daiteke. Nola jakin daiteke, bada, esaldiaren esanahia berorien eraketa formala
zein denjakin gabe?

Teoria orokorraren eta grarnatika partikularren arteko bataz bestekoak
gogoan hartuko ditugu berriro. Gramatika hiru mailatan eraikitzen bada
eta teoria orokorrak hizkuntzaren unibertsalak ikertzen baditu, ondo
zehaztu beharko ditugu, teoria orokorrean, honako hiru mailok: "sintaxi
unibertsala", "fonetika unibertsala" eta "semantika unibertsala".
Fonetika unibertsala dagoeneko ondo azaldua dago. Hortxe dago nazioarteko alfabeto fonetikoa eta rnakina bat Ian, besteak beste, Jakobson, Halle
eta Chomsky-renak, oso rnesedegarri izan direnak. Sintaxi unibertsalari
dagokionez, ezezagunagoa da, baina garrantzi handikoa. Grarnatika sortzailearen ikuspuntutik ikertu diren hizkuntza gutxi horiek poliki ernan
dute berbaldiaren baitako kategoria unibertsal eta hauen arteko harremanen berri.
Baina, dudarik gabe, lanik handienak semantika unibertsalak emango ditu.
Hizkuntza guztientzako balioko duen lege sernantikorik ez da landu.
Banaka batzuk badira: rnultzo sernantiko "errazenak", teoria orokorraren
terminoen arabera deskribitzeko errazak direnak, alegia. Baina zaila da
oso eginkizun hau burutzea.
"Los escasos estudios semanticos serios existentes hasta hoy se han
hecho todos sobre dominios o "campos" semanticos privilegiados que
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se prestan ya a una descripci6n en los terminos de una teorfa general,
independiente de las lenguas particulares." (35)
b. Gramatika formaleranzko nozioak

- Distribuzioaren nozioa

Esaldia bazterrik joko ez duen hitz-andana dela esan dugu. Baina gramatikak ez du hitz-andana posible guztien zerrenda egiterik. Zerrenda
hau egitea ia-ia ezinezkoa da, hizkuntza baten esaldiak kontaezinak bait
<lira.
Honengatik, zenbait hizkuntzalari - distribuzionalistak, Harris ordezkari
nagusi izanik - berbaldiaren zatiek esaldian betetzen dituzten testuinguru
posibleen arabera ezaugarritzen saiatu <lira. Testuinguruen bilduma, leku
potentzialen bilduma, alegia, hitz baten distribuzioa da.
Ikus dezagun honako "corpus" hau adibide gisa:
1 Neska marrazten ari da.
2 Mutila mintzatzen ari da.
3 Neska mutilari hitz egiten ari zaio.
4 Mutila neskari begiratzen ari zaio.
5 Neska hitz egiten ari da.
6 Mutila begiratzen ari da.
Multzotan antolatu eta multzoko osagaien arteko konbinaketa posibleen
berri emango dugu (.12):

Neska
mutila
eta abar ...

marrazten ari da
mintzatzen ari da
hitz egiten ari zaio
begiratzen ari zaio
eta abar ...

mutilari
neskari
eta abar ...

Distribuzio bera duten hitz-multzoa.
Dei diezaiogun "izena" (ikurra: I).

Distribuzio bera duten hitz-multzoa.
Dei diezaiogun "aditza" (ikurra: A).

Distribuzio bera duten hitz-multzoa.
Dei diezaiogun "izen sintagma NORI" (ikurra: IS NORI).

.12
Multzo bakoitzari "eta abar ... " erantsi diogu, adibide hauek bakarrak ez
direla adierazteko. Hau honela izanik, gure "corpus"eko esaldiak kategori
katetan antolatzeko aukera dugu, hasiera batean genuen esaldi-kopurua
baino handiago baten azterketa distribuzionalaren berri emanez.
34
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1I
21
3I
41
5 I
61

+
+
+
+
+
+

A
A
IS NORI+A
IS NORI+A
A
A

Zenbait katea errepikatuta dauden neurrian, laburbil dezakegu zerrenda:
I+ A
I+ IS NORI+A
Honela, orokortasun-maila egokia lortuz, hizkuntzaren erregulartasunen
deskripziora hurbiltzen gara.
- Paradigmatika/
sintagmatika

Trukaketak eta konbinaketak zuzentzen dute azterketa distribuzionala.
"Neska" eta "mutila" multzo berean sartu baditugu, truka daitezkeelako
izan da. Hots, leku bera izan dezakete perpausan. Beraz, "neska" eta
"mutila" paradigma <lira, truka bait daitezke. Eta, hitzak eta hitz-andanak
lerrokide izanik, elkarren artean konbinatzeko aukera dute.
Bestela esanda, ezker-eskuineko ardatzak, ardatz sintagmatikoak eta, bestetik, goitik beherakoak, ardatz paradigmatikoak antolatzen dute azterketa
distribuzionala.(Ikus .13)
Ardatz sintagmatikoa
A p
r a
d r
a a
t d.
z

mutila
haurra
gizona
eta abar ...

Ardatz sintagmatikoa
Ap
ra
d r
aa
t d.
z

neska negarrez ari da
saltoka ari da
begiratzen ari da
oihuka ari da
eta abar

.13
c. Oinarrizko eredua:
eredu sintagmatikoa
- Tertekorik gabeko
osagaien azterketa
(lnmediate Constituents analysis)

Gramatika sortzailea burutzeko saioetan, aipatutako irizpideez gain, bada
sakonki landu beharreko besterik: "tartekorik gabeko osagaien" bidez
egindako azterketa, eredu distribuzionalaren giltzarri.
Lanean hasteko har dezagun abiapuntutzat "esaldiaren" nozioa. Esaldien
egiturari buruzko argibide gutxi emango liguke maila sintaktikoan esaldia
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morfema edo hitz-andana huts bezala hartzeak. Adibide honek lagunduko
digu:
"Moskuko trena berandu iritsi da."
Lerrokideen azterketa hutsak morfema-andana azalduko digu. Baina are
interesgarriagoa izango zaigu azterketa esaldia osagaitan banatuta dagoela
ikusten badugu, eta, era berean, osagai hauek bestetan.
Hockett-ek azterketaren eskema lauki batzuen bidez antolatu zuen (.14):

I

e.

Moskuko

trena

berandu

iritsi

d.

Moskuko

trena

berandu

iritsi

da.
da.

c.

Moskuko

trena

berandu

iritsi

da.

b.

Moskuko

trena

berandu

iritsi

da.

a.

Moskuko

trena

berandu

iritsi

da.

Kaixa behetik gora irakurtzen da.
-

a. lerroak esaldia adierazten du.
b. lerroak esaldiaren arartegabeko osagaiak azaltzen ditu.
c. lerroak "Moskuko trena" sintagmaren tartekorik gabeko osagaiak.
Eta abar.
.14

Eman diezaiogun osagai bakoitzari here kategoriaren araberako izena.
(Ikus .15)
Moskuko

trena

be ran du

iritsi
Ad.

lzlg.

I

Adlg.

lzlg.

I

Adlg.

lzlg.

I

I

da.
lg.

A
AS
AS

IS

p
.15

Baina lauki honek ez digu esaldiaren egituraren berri behar bezala emango. Lauki zehatzago bat behar dugu. Hockett-en laukiak hitzak eta morfemak bereizi behar ditu, egituraz hobeto jabetuko bada.
- Gramatika
sintagmatikoa
eredu sortzai/e

36

"Chomsky-k dioenez, egitura sintagmatikozko gramatika bat gramatika
'sortzaile' bihur daiteke. Tradiziotiko gramatika bera, erregela batzu
ematen dituenez, gramatika sortzailetzat har daitekeen bezala. Baina,
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gramatika sortzaile batek, adiera hertsiago batez, erregela horiek oso
formalizatuta ematea eskatzen du. ( ... )" (36)
C. Nique-ren ustez, tarterik gabeko osagaien azterketa ardatz sintagmatikoaren ikuspuntutik esaldiari egindako azterketaren hobekuntza da. Hori
dela eta, Chomsky-k gramatika sintagmatikoa deitu izan dio.
Ondorengo azalpenetan, aipatu gramatika sintagmatikoa esaldiak sortuko dituen eredua, hots, mekanismoa izan daitekeela frogatzen saiatuko
gara.
Esaldiak sortzeko, gramatikak agindu-multzo bat behar du izan. Agindu
hauek erregela-itxura hartuko <lute, ikurra ikur-andana bihurtu edo berridatziko duten erregelak, alegia.
Har dezagun gogoan Hockett-en laukia (.14). Esaldia izen-sintagmaz eta
aditz-sintagmaz osatua zegoen. Baina gure arazoa ez da esaldi jakin
horren egitura, baizik eta posible diren esaldi guztien egitura.
Jakin badakigu euskararen esaldi gehienak IS eta AS-z osatuta daudela:
P �IS +AS
Tankera honetako erregelak berridazketa erregelak edo erregela sintagmatikoak <lira.
"Herriko apaiza ikastolako haurrekin gogoratu da" esaldia adibide gisa
hartuz gero, honako erregela-multzoak eskainiko digu perpaus hori "sortzeko" bidea, baita perpaus horren "egitura" ere:

lP
2 IS
3AS
4 Izlg.
5 Adlg.
6A
7 lg.
8 asp.
9 d.

�
�
�
�
�
�
�
�
�

IS +AS
Izlg I mug.
Adlg A
IS erl.
IS erl.
A lg.
asp. d.
± perf.
± irag.

Baina batetik bederatzi bitarteko erregela hauek ez <lira nahikoak esaldiak
sortzeko; "lexikoak" izeneko erregelak erantsi beharko genizkieke behar
bezalako ondorioak lortzeko.
I

A

�

�

{ apaiz, ikastola, aulki, etxe ... }
{ etor, joan, egin, lor... }

Erregela hauek bata bestearen ondoren aplikatuz gero, eratorketa-segida
lortuko dugu. Hockett-ek lerro bakoitzean esaldiaren osagai baten banaketa berria eskaintzen zuen heinean, eratorketa-lerro bakoitza berridazketa-erregela berri bati zor zaio (edo erregela lexiko berri bati).(Ikus
.16)
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Eratorketaren lerro bakoitzari "sekuentzia" edo "katea" deituko zaio, eta
azkenekoari "amaierako sekuentzia". Dena den, oraindik ere badago zer
erantsirik, esaldia erabat osatua gera dadin. "Erregela morfofonologikoaz"
ari gara (Chomsky, 1957). Erregela hauek aurreko morfema-andana horri
izaera fonologiko erabatekoa emango diote.
Baina eratorketa nahikoa zaila da argi eta garbi azaltzeko. Eredu nahasiak
aukeratzeko arriskurik ere badago. Chomsky-k asmatu zuen modurik txukunena, esaldiaren egituraren berri emango duen azalpen grafiko tajuzkoena. Azalpen edo eredu honek "adierazle sintagmatikoa" ( edo "zuhaitza")
du izena eta goitik behera irakurtzen da diagrama baten antzera.(Ikus .17)
"Herriko apaiza ikastolako haurrekin gogoratu da."

IS----p

IS

/

I \

IS

lzlg.

I

AS

----

/ r-,

mug.

/<,

Adlg.

I

IS

erl.

/

I I -,
lzlg. I mug.
/\

mug.

IS

/\

""'

er1.

A'-...

I

A

<,

lg.

erl.

mug.

Herri

a

ko apaiz a

ikastola

I

a

ko haur ak -kin gogora -tu da

17.

d. Gremetiks
sottzelle-bihurtzai/ea: eredu
bihurtzai/earen
he/buruak
- Anbiguitatearen
nozioa

Gramatika sintagmatikoa ez da anbiguitatea saihesteko gauza. Esaldi
batek esanahi diferenteak hartzen dituenekoari esaten zaio anbiguitatea.
Gogoan har ditzagun, mesedegarriak izango dira eta, Mitxelenaren esanak
(1990:92):
"Esana dugu, aspaldi esana ere, badela zenbait zalantzako esaldi, axaleko itxura berdina izanik, bizpahiru edo hiruzpalau eratara har daitekeenik. Gertakari hau ez dute estrukturalistek esplikatu ohi ez nahi: Alarcosek, behinik-behin, ez, here ahotik entzun dugunez ( ... )"
"Gaiaren funtsak berak erabaki ohi ditu maizenik gisa horretako esaldiak: gauza bat da, ezpairik gabe, euskarazko (zenbaitentzat euskal
gaiztozko) 'apaiza kulpitoaren gainean mintzatu da' eta bestea 'apaiza
bekatuaren gainean mintzatu da'. Hainbeste bider ahotan hartu duten
harako 'apaiza emakumeen gainean mintzatu da' hura ere, ez da duda-mudakoa, ezta irudimenik lizunenaren jabe denarentzat ere. 'TeilatuaHizkuntzalaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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ren gainean mintzatu <lira' edo 'sesioan aritu <lira', bai, zalantzazkoa
izan daiteke zenbaitetan.
Gramatika, axalari soilik ez datxekon gramatika, da aldi horietan juez,
gramatikak azaldu behar baitigu nondik datorren zalantza. Hona zalantzaren iturburua. Axaleko egitura azpian datzanari lotzen <lion atxikidura ez da bana-banakoa beti, ez da isomorfismoa. Homomorfismoa da
areago, bi nahiz gehiago egitura sakonek axaleko irudi berbera izan
dezaketelako. Gramatikaren eginbidea da, bada, ez axalean gelditzea,
ez axaleko gertakariak soilik azaltzea, baizik eta, gainera, axalekoei
dagokien egitura izkutua begi bistan ipintzea."
Anbiguitatea maila ezberdinetan aurki daiteke. Maila lexikokoak, esaterako, ez du zailtasun handirik. Sintaktikoak, berriz, badu buruhausterik.
Ruwet-ek (37) erabilitako adibideak aurkeztuko ditugu:
"Un vieil ami qu'il aimait bien."
"Un vieil ami qui l'amait bien."
Gramatika sintagmatikoak eman diezaioke arazo honi irtenbiderik. Izan
ere, hitz batek bi esanahi dituelako gertatu bait da.
Baina bada bestelako anbiguitaterik, gramatika sintagmatikoak ezer gutxi
egin dezakeena. Erabat igoalak baina esanahi desberdinak dituzten bi esaldiren aurrean motz geratzen da.
Adib.:"Jonek esan du Pellok bere semeari pilota bat eman diola."
Noren semea? Jonena ala Pellorena?
Har dezagun Nique-k (1982:90) azaldutako adibidea:
- "Nik Chomsky-ren kritika irakurri dut."
1. esanahia : Nik Chomsky-k idatzitako kritika irakurri dut.
2. esanahia : Nik Chomsky-ri egin dioten kritika irakurri dut.
Jakina, bi esaldiren aurrean gaude, baina gramatika sintagmatikoak ez
digu bi irakurketak bereizteko laguntzarik eskaintzen, bi esaldiak erregela
sintaktiko igoalez burutuko bait lituzke.
Ez <lira gutxi arazo hau sortzen duten esaldiak. Erraz aurki ditzakegu:
- "Jainkoaren maitasuna ederra da."
1. esanahia : J aungoikoak duen maitasuna gauza ederra da.
2. esanahia : Jaungoikoa maite izatea gauza ederra da.
- "Asko gustatzen zait Buffet-en erretratoa."
Buffet-ek marraztutako erretratoa asko gustatzen zait.
1. esanahia
2. esanahia : Buffet azaltzen den erretratoa asko gustatzen zait.
3. esanahia : Buffet-ek duen erretratoa asko gustatzen zait.
Begibistan dago esaldi hauek tratamentu berezia merezi dutela. Baita gramatika sortzaile-bihurtzailearen aurrekoak arazoak argitzeko gauza ez
zirela ere. Beraz, honentzako konponbiderik aurkituko duen grarnatikarik
bada, sortzaile-bihurtzailea izango da.
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Semantikak, esanahiak interpretatzeko esaldien sintaxian oinarritzen den
arloak, esaldi bakoitzaren bi edo hiru esanahiak argitzeko, esaldia azaleko
egituratzat hartu behar du. Baina bere mendean azpi-egiturak izango
dituen azaleko egitura bezala.
Azaleko egiturak bere azpian egitura bakarra badu, ez da esaldi anbiguoko
edo esanahi bikoitzekoa izango. Aitzitik, bi (hiru, edo gehiago) baldin
baditu, anbiguitatea nabarmena da. Izan ere, semantikak atzeman ditzakeen bi irakurketa edo gehiago bait ditu.
Hauxe da, beraz, gramatikak dituen eginbeharretako bat. Gramatikak egitura hauen berri ematen ahalegindu behar du.
- Gramatikaren
betebeharrak

Betebehar hauek bi ikuspunturen araberakoak dira: Deskripzio-egokitzearen ikuspuntua eta esplikazio-egokitzearen ikuspuntua.

a. Deskripzio-egokitzearen ikuspuntutik:

*

*
*
*
*

Gramatikak esaldi gramatikalak edo ez-gramatikalak zeintzuk diren
esateko gauza behar du izan.
Gramatikak esaldi gramatikalen osagaien arteko erlazio sintagmatikoen berri zehatz-mehatz eman behar du.
Gramatikak erlazio sintagmatikoetan parte hartzen duten kategorien
ezaugarriak azaldu behar ditu (nahiz distribuzio nahiz funtzionamendu mailan).
Gramatikak ahoskeraz ere jardun behar du. Fonemak zehaztu eta
ezaugarritu.
Azkenik, gramatikak esaldien esanahia deskribitu behar du.

Helburu guztiok, dirudienez, aski lirateke ikuspuntu deskribatzailetik
begiratuz gero. Gramatika sintagmatikoa bat letorke helburuokin. Ez,
ordea, gramatika semantiko tradizionala. Ezta Chomsky-ren asmoak
ere.
b. Esplikazio-egokitzearen ikuspuntutik:
* Gramatikak giza hizkuntzaren zenbait ezaugarri azaldu behar ditu;
horien artean sormenaren gaitasuna, bereziki.
* Gramatikak esaldi bakar batek esanahi bat baino gehiago zergatik
dituen argitu behar du. Anbiguitatea zertan den esateko gauza izan
behar du. Giza hizkuntzen ezaugarri nagusietakoa bait da anbiguitatearena.
* Bestalde, gramatikak egitura desberdina baina esanahi igoala duten
esaldien berri eman behar du.
* Gramatikak kontutan hartu behar du egitura baten osagaien trukaketa
edo ezabaketak irakurketa bat, bi edo irakurketarik eza sor dezakeela.
* Azkenik, gramatikak esplikazio-egokitzea lortzeko, hizkuntzen
ikaskuntza naturalen berri eman behar du gramatika unibertsalen
antzera. Gaia gehiago nahastu gabe, Chomsky-ren hitzak aipatuko
ditugu:
"En la practica, el linguista se ocupa siempre a la vez de gramatica universal y de gramatica particular. Cuando elabora una gramatica desHizkuntmlaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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criptiva de un modo deterrninado da preferencia a otro sobre la base de
los datos de que dispone, lo hace, consciente o inconscientemente, de
acuerdo con deterrninados supuestos acerca de la forma de la gramatica, y dichos supuestos pertenecen a la teorfa de la gramatica universal.
Recfprocamente, su formulaci6n de los principios de la gramatica universal debe justificarse mediante el estudio de las consecuencias que
tiene su aplicaci6n a las gramaticas particulares." (38)
- Eredu sintagmatikoaren mugak

Chomsky-k gramatika sintagmatikoak sortzen dituen eragozpenak gainditzeko berridazketa-erregelei beste batzuk erantsi dizkie. Hots, transformazio gramatikalak. Beraz, esaldia bi pausotan ematen da: esaldiak azpiko
edo sakoneko egituratik azaleko egiturara ateratzen dira.
Gramatika sintagmatikoari leporatzen zaizkion hutsegiteak:
-Anbiguitatea: sakoneko bi egitura desberdin azaleko bakar bati dagozkionean.
-Sakoneko egituren osagai ez-jarraiak eta morfemak Ieku-aldaketa jasango dute azaleko egiturara iristeko.
-Bi esaldik esanahi bera badute (aktibak eta pasibak, esaterako), sakoneko
egitura bera dutela esan nahi du, baina azalekoa desberdina.
-Eragiketa-mota bera izan duten sakoneko egitura desberdinetatik azaleko
egituretara ailegatuko ginateke esaldi-sorta eratuz (ezezko esaldiak, adibidez).
Beraz, bi egiturak uztartuko dituen eragiketak zehaztea besterik ez dugu:
transformazioak. Eragiketa hauek kontutan hartuko dituen gramatikak
"bihurtzailea" du izena.
Gramatika sortzaile-bihurtzailea Noam Chomsky-ren lanetatik jaso da.
Baina Chomsky berak bere teoriaren bi azalpen eman ditu gutxienez: lehena, "Syntactic Structures" 1957an eta bigarrena, zertxobait landu eta hobetua, "Aspects of the theory of Syntax", 1965ean.

e. Gramatika
sortzelie-blburtzelleeren
formulaketak
-Lehenengo
formulaketa
("Syntactic
Structures", 1957):
transformazioaren
nozioa
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Chomsky-k 1957an ez ditu "azaleko edo sakoneko egitura" terminoak erabiltzen. Gerora azalduko dira. Baina esandakoak gogoan hartuz, bi maila
bereizi behar dira:
- Deribazioa: sakoneko egitura.
- Esaten duguna: azaleko egitura.
Deribazio bakoitzak bere esanahia du.
Deribazio desberdinek esanahi desberdinak izango dituzte.
Deribazioa sintaxi-mailan egongo da eta deribazio honi irakurketa semantikoa emango diogu. Hiztunak esaten badu hemen esanahi bakarra dagoela, orduan deribazio bakarretik esplikatuko dugu. Baina azalean egitura
bakarra izan eta hiztunak gaitasunez bi esanahi ikusi, orduan bi deribazio
edukiko genituzke. Beraz, berridazketa-erregelak besterik gabe ez dira
aski, esanahiak berebiziko garrantzia du. (Gramatika estrukturalistek ez
<lute esanahiaren berri ematen, ez dute esanahia kontutan hartzen.) (lkus
.18)
Eskarne Lopetegi

P�IS+AS

I

irakurketa semantikoa
lexikoa1
2 transformazioak (erregela moriofonologikoak)

t

Deribazioa

azaleko egitura 3
1 Sakoneko egitura.
2 Erregela moriofonologikoak.
3 Azaleko egitura (guk esaten duguna).

.18

Adibidez: "Ogia erosi dut." (.19)

D
E

R

IS----

p----AS

1

IS/

�A

I

Det.

A erroa

ogi

a

eros

I

/ -,

I
B

/

-,lg.

A

z

I
0
A

Ni

- i dut

.19

Deribazio honetan egingo dugu irakurketa semantikoa. Nola pasa "ez dut
ogirik erosi"ra?
Ezezko transformazioa aplikatuko dugu eta transformazio hauen bidez
"ez" osagaia sartuko dugu eta besteak aldatu; "a"ren ordez "-rik" sartuz
beste deribazio hau izango genuke (.20):
p
IS �

-------- AS

�
Ni

ogi

IS��A

"-Det.
I

rik

•

I

ez

/I�
lg.
A erroa
I

dut

I

erosi

.20
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Berridazketa-erregelak pausoz pauso baldin badoaz, deribazioa osatu
ondoren aplikatuko ditugu transformazioak. Hots, aldaketak.
Deribazio hauen gainean aplikatuko ditugu aldaketak:
a. osagaiak kendu;
b. osagaiak erantsi;
d. osagaiak lekuz aldatu;
e. osagaiak kopiatu.
Adibide honetan: a. erantsi "ez" elementua;
b. lekuz aldatu lg. A erroa (lehen: A erroa lg.);
d. kendu "a" (honen ordez "rik").
Kasu honetan nahiz eta "ezeztapen" transformazioa egin, perpaus gramatikala ez da lortu; beste transformazio bat aplikatu behar da: NORK transformazioa. (.21)
p

.>

IS

I�-----I

-k

Det.

.21

Baina transformazio bakoitza noiz aplikatu behar da eta noiz ez? Zein irizpideri jarraitu? Honako bi puntuok kontutan hartu behar dira:
a. zein deribazio motari aplikatu behar zaion;
b. transformazio honek zein aldaketa sortarazten duen deribazioan.
Adibidez:(.22)

p
-------- AS

IS�

/� A

Adlg.

/
-: IS""'

Ni

I

Det.

etxe

bat

I

I

-.

erl.

tik

nator

.22

Deribazio honetan, esaterako, ezin dugu NORK transformazioa aplikatu.
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Orohar esan dezakegu, honelako egitura izanez, ezin dela NORK transformazioa aplikatu.(Ikus .23)
p

IS/

�AS

-: <,

Adlg.

A

.23
Erlatibozko transformazioari helduko diogu jarraian. Zein esalditan egin
dezakegu?
Adib.: 1 Ogia erosi dut.
2 Txkolatea goxoa dago.
Bi perpaus hauetatik ezin dugu erlatibozko esaldirik atera, gauza bera
adierazten duen IS-rik ez bait dago.
Beste hau jarriz gero?
1 Ogia erosi dut.
2 Ogia goxoa dago.
Hemen aplika daiteke erlatibozko transformazioa. Bietan osagai bera adierazten duen IS bai bait dago.
Erlatibozko transformazioa: "Brosi dudan ogia goxoa dago."

1 Transformazioa aplikatu.

2 Ikurra j arri.
3 Aldaketa.
Deribazioaren egituraren deskribapena: transformazio hori zein deribaziori aplikatzen diogun. Deribazioa nolakoa den eta honen arabera transformazioa aplika daitekeen ala ez.
Adibidez, erlatibozko transformazioak deribazioa honela izatea eskatuko
du: [IS] erlazio atzizkia + IS.

p

p

Nola adieraz daiteke IS bi perpausetan berdina dela? Osagai bera adieraziko duten IS-ak erreferentzikideak <lira. ISi-ren bidez azalduko ditugu:
E.D.

[ISi] erl. ISi
p p

NORK transformazioetan:
E.D. IS [ IS ] (Deskripzio honi dagokio NORK transformazioa.)
AS AS
Bigarren pausoa zenbaki bat ematea izango da:
E.D.

IS

1

[ IS
AS
2

]
AS
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Hurrengo pausoa 1 + K + 2. Kasu hauetan, elementu bat erantsiko diogu: -k.
Beste adibideak:
E.D.

[ ISi ]
p
p

1

- erl.

- ISi

2

3

Hurrengo P,ausoa leko IS ezabatzea izango da: 0 2 3
Adibidez: [(nik) ogia egin dud]an ogia goxoa dago
ISi
ISi
Transformazio hauetan ipini ditugun sinboloak beharrezko sinboloak dira.
Izan ere, transformazioak ez bait dira deribazio bakar baterako formulatzen. Transformazioek balio orokorra behar dute izan.
[IS

p

- [ ISi A ] ] erl.- IS
AS
AS
p

IS
IS
"Gizonak kalean mingaina atera dit; gizonari 1.000 pezetako isuna
ezarri diote."
"Kalean mingaina atera didan gizonari 1.000 pezetako isuna ezarri diote."
Hain zuzen, bi IS eduki behar ditugu (IS erreferentzikideak izan daitezke):
Nik erosi dudan
I
I
[X - ISi - X]

- erl. - ISi

Bigarren adibideari dagokionez:
[Kalean mingaina atera did]an gizonari 1.000 pezetako isuna ezarri
diote.
p
p
[P - erl. + IS NORI + IS NOR + A ]

p

p

[Y - erl. + IS NORI + IS NOR + A ]
p
p
Perpausaren ondoren erlatibozko atzizkia dator; orduan Y eta er!. atzizkiaren tartean ezin dugu ezer sartu. Aditzak eta erlatibozko atzizkiak nahitaez
elkarrekin joan behar dute.
Transformazioak deribazio bati hainbat aldaketa erantsiko dizkio, baina
aurretik deribazioa osatu beharko dugu. Aldaketa hauek lau motatakoak
izan daitezke:
a. osagai bat ezabatzea (erlatibozkoa);
b. osagai bat lekuz aldatzea (ezezkoa);
d. osagai bat kentzea edo eranstea;
e. osagai bat kopiatzea (komunztadura).
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Transforrnazioak formulatzerakoan nahitaezko osagai batzuk egongo dira.
Beste batzuk, berriz, alferrikakoak izango <lira.
1957.eko formulazioaren arabera, transformazioak bi motatakoak izan daitezke:
a. Beharrerkoak: guk esaten dugunera iritsi ahal izateko nahitaez aplikatu
behar duguna.
Erlatibozko perpausetan, esaterako, derrigorrez behar dugu transformazioa, deribazio hori gramatikala izan dadin.
b. Aukerazkoak: "Ogia erosi dut" esaldian, adibidez, NORK transformazioa derrigorrezkoa da. Ez, ordea, ezezko transformazioa. Azken hau
aukerazkoa du. Baita galderazkoa ere.
1957.ko formulazioa laburbilduz, urrats hauek azalduko ditugu:
- berridazketa-erregelak;
- pausoz pauso lexikora iritsiko gara;
- transformazioak: - beharrezkoak,
- aukerazkoak.
Baina eredu hau motzegi geratzen da eta Chomsky horren jakitun da. Hori
dela eta, 1965.ean Aspectos de la teoria de la Sintaxis liburuan beste urrats
batzuen beharra azpimarratuz, azpikategorizapen-erregelak deskribituko
ditu. Transformazioen garrantzia begibistan dago. Hau da, X deribazioa
edukiz gero, deribazio honen eta esaten dugunaren artean alde handia badago ere, transformazioen bidez emango dugu ondorioen beni.(Ikus .23)

IS� p -------- AS
IS

Ni

I

/

ogia

"' I

A

erosi

Nik ogia erosi dut.
Ez dut ogirik erosi.
Ogirik erosi al duzu?
Ez al duzu ogirik erosi?
Deribazio bakarra egongo litzateke sakonean. Transformazioen bidez nahi
ditugun aldaketak egingo ditugu.

.23
-Bigarren formulaketa ("Aspects of the
theory of syntax",
1965)

1965.eko ereduaz geroztik transformazioen azalpenak bi baldintza azpimarratuko ditu:

1 Transformazioak ezin du sakoneko egituran ( deribazioan) ez dagoen
elementurik sortu.
Hizkuntzalaritza eta hirkuntzen irakaskuntza
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Adibidez: "Ogia erosi dut."
Deribazio hau ezin dugu "nik ogirik ez dut erosi"ren deribaziotzat hartu,
zeren aurreneko deribazioan ez bait dago "ez" partikularik.
Transformazioek, modu batean edo bestean, ezin badute deribazioan ez
dagoen elementurik sortu, orduan aukerazko transformazio hauek desagertu egingo dira, alferrik bait daude. Eta 1965etik aurrera transformazio guztiak beharrezkoak izango dira. Deribazio bakoitzak zehaztuko du zein
transformazio aplikatu eta zein ez.
Honela, P � IS + AS axiomaren gainetik goragoko maila bat legoke:
I = Konstituientea + Perpausa.
Konstituientea: "ezeztapena", "galdera" eta "baieztapena" izan daitezke.
- Baieztapena-galdera: biak konbina daitezke.
- Ezeztapena-galdera: biak konbina daitezke.
- Baieztapena-ezeztapena: ezin daitezke konbina.
Adibidez: .24

.i-> <.
I= P

Kon st.

IS

/�
IS

Ni

Ezeztapena

AS

/""' A

I

I

ogia

erosi

.24

Ezezko transformazioa ez da aukerazkoa, beharrezkoa baizik. Normalean
baieztapena denean, suposatutzat ematen da eta ez da jarriko baieztapen
konstituienterik. Ezeztapena eta galdera direnean bakarrik jarri beharko da
galdera edo ezeztapen konstituientea.
Adibidez: "Ogia erosi al duzu?".25

I= P
��p

->

Konst.

I

IS

/�
IS/

AS
\A

Galderazkoa

.25
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Honelako deribazioan beharrezkoa izango da galderazko transformazioa
aplikatzea.
Konstituiente hauek sintaxi-mailan eta erregela morfofonologikoetan izango dute eragina.

.

2 Transformazioak ezin du eskuragarri ez den elementurik ezabatu:
[Gaur goizean euri-zaparrada egin du]en euri-zaparradak blai utzi nau.
PERPAUS NAGUSIA
MENPEKO ESALDIA
Erlatibozko transformazioaren bidez "euri-zaparrada" ezabatu egingo da.
"Euri-zaparrada'' ezaba daiteke, zeren bai bait dakigu zein osagai ezabatu
den. Edozein euskal hiztunek daki AS-ren azpian IS bat badagoela eta IS
horrek betetzen duen lexikoa "euri-zaparrada" dela. Neurri honetan, hor
osagai hori ez egon arren, zein egon daitekeen jakiteko gai garen bitartean
osagaiak ezaba daitezke.
Beste adibidea:
"Nere liburnak azal berdea du eta zure liburuak azal gorria du."
Guk ez genuke horrela esango, bestela baizik: "Nere liburuak azal berdea
du eta zureak azal gorria du." Badakigu "zureak" esaterakoan "zure liburuak" dela. Orduan elementu hori eskuragarri den neurrian ezabatzea zilegi zaigu. Beste adibide bat: "Nere liburuak azal berdea du eta zure kuadernoak azal gorria du." Hemen kuadernoa ez da eskuragarri.
Arpikategorizapen-erregeiak:

Lehenengo formulaketaren bidez "Esneak katua edan du" bezalako esaldi
ez-gramatikalen berri ez zitekeen eman. Horixe zen eredu horren hutsuneetako bat. Gramatikak esaldi hauek baztertu egin beharko ditu, esaldi gramatikal-sorta bakarrik eskainiz. Bestalde, interesgarriago gerta dakiguke
esaldi-mota hauek sakoneko egituratik bertatik ager daitezen galeraztea.
Hori dela eta, semantikaren betebeharretako bat berridazketa-erregelak
sortutako sakoneko egitura guztien zentzua interpretatzea da.
Adibidez:
1 Gizasemea hizketan ari da.
2 Harria hizketan ari da.
Gramatikak bigarren adibidearen antzeko esaldiak sor ez ditzan, bestelako
informazioa eman behar du:
a. "Gizaseme" izen "biziduna" eta "harria" "bizigabea" dela adierazi
behar du.
b. Bestetik, "hizketan ari" aditzak sujetu "bizidunak" soilik onartzen
dituela adierazi behar du.
Beste hainbeste azalduko luke "Esneak katua edan du" esaldia aztertzeko
garaian:
P�IS +AS
IS � I + Izlg. + Det.
Izen: gizon, katu, zerri, maitasun, haize ...
Hizkuntzakuitza eta hizkuntzen irakaskuntza
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Transformazioak ez du esanahia aldatzen, esanahia funtsezkoa da. Berridazketa-erregelak aplikatu ondoren, lexikoa txertatzen dugu: eman dezagun "haize" izena hartzen dugula IS-ren azpian txertatzeko; AS-ren azpian
"maitasuna" ... (lkus .26)
p
� AS

IS -------I

/ -, Det.

Haize

IS

-------

.r >:Det.
a

a maitasun

I �

Adlg.

/"'erl.

IS

/""-

.r

A

A erroa

>. lg.

entzun

du

Det.
I

kale

a

en

.26

Deribazio honen arabera NORK transformazioa aplikatuko dugu.
Perpaus hau gramatikala izango al litzateke? Hizkuntza normalean, honek
ez luke izango irakurketa semantikorik; orduan ezingo genuke esan perpaus hau gramatikala denik.
1957.eko modeloan, perpaus ez-gramatikalak sortzen ziren. Kategoriaren
azpian txertatzen den lexikoa egokia izan dadin, azpikategorizapen-erregelen kontzeptua sortuko du.
Honela, azpikategorizapen-erregelen arabera (ikus .27):

IS

I

-------p

�AS

»<>:

I
I

Det.

l

SK (Sinbolo konplexua)

D
.27

Izenari dagokionez, izenak izan daitezke:
a.± arrunt
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gizona
Pella

b. ± konkretu

mahai
gorroto

d. ± biziduna

gizon, katu
haize

e. ± zenbakarri

liburu
bero

f. ± gizakia

katu ( + biziduna; - gizakia)
gizon ( + biziduna; + gizakia)

Deribazioa egiterakoan sinbolo hauetara iristen garenean, sinbolo hauen
"tasuna" adierazi beharko dugu. Honen ondoren hiztegi bat beharko genuke izen eta adjetibo guztiak azpikategorizatzeko.

[ ;:�:;�]

Adibide gisa tasun-multzo hau jarriko dugu:

�
+ zenb.

Tasun sintaktiko hauek "liburu" ezaugarrituko dute. Ez, ordea,
"gizon",
Orain arte azaldutako azpikategorizapen-erregela hauek ez dute testuingurua kontutan hartu. Kategoria sintaktikoek berezko dituzten tasunak
zehaztu besterik ez dugu egin. Baina testuingurua ere kontutan hartuko
duten beste azpikategorizapen-erregela batzuk behar ditugu. Izena, adjetiboa, aditza, mugatzailea edo zenbatzailea, berridatzi ezin diren kategoria
txiki hauek sinbolo konplexu bezala azaltzen dira (SK). Sinbolo konplexu
hau tasun-multzo batez osatua izango da.
Izenaren kasuan, tasun-multzo honi helduko diogu:
a.± arrunt
b. ± konkretu
d. ± biziduna
e.± zenbakarria

f. ± gizakia
Adibidez: [ +
+
+

arrunt ] Tasun hauen arabera izango
genituzke: ate, liburu ...
konkretu
biziduna
Baina, adibidez, olio, ur...
zenb.
ez. Ez bait dira zenbakarriak.

Hiztegi bat beharko genuke izen, adjetibo ... bakoitzak bere tasun-multzoa
adierazi ahal izateko. Bestetik, tasun-multzo honek sintaxi-mailan egonik
ere, morfologi mailan ere bere eragina izango du.
Adibidez:
- Izena

[+gizakia]

baldin bada, guztiok jakin dakigu lekuzko
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kasuetan ez dela esaten aman (arnarengan baizik) edo aniako
(amarenganako baizik).
- Izen [ + biziduna] baldin bada, aditza (A) entzun, nahi .. .izan daitekeela.
Izen [- biziduna] baldin bada, aditzak (A) ezingo du ikusi, entzun, Jan ... izan.
Izena konkretua izateak edo ez izateak deterrninatzailearekiko
badu bere eragina.
* Zenbait gorroto atsegina. � Ez-grarnatikala.
* Gorroto asko sentitu dut. � Badirudi grarnatikalagoa dela "gorroto handia sentitu dut" jartzea.
- Izena [+ zenbakarria] edo [- zenbakarria] izateak badu zerikusirik; izena [ + zenbakarria] bada, zenbatzaileekin erabil daiteke:
rnahai bat...; [- zenbakarria] bada, ezin dugu zenbatzaileekin era.
bili.
Sintaxi-rnailan elernentuen lotura baldintzatzen dutelako, tasun-rnultzoak
sintaxi-rnailakoak direla esaten du Chomsky-k. Beraz, tasun-multzo hauek
kontutan hartu beharko genituzke, lexikoa txertatu baino lehen.
Azpikategorizapen-erregelak bi motatakoak izango dira:

1 Testuinguruari atxiki gabeak: azpikategorizatzeko ez dugu ezertarako
kontutan hartu behar zein testuingurutan dagoen. Testuingurutik libre
dagoen zera da.

2 Testuinguruari atxikiak: testuingurua kontutan hartu gabe ezin genezake azpikategorizaziorik egin.
Adibidez: "Liburuak neska jan du" esaldi ez-gramatikala genuke.
"liburuak"

I
SK

I
+ arrunt
+konk.
- biz.
- giz.
+ zenb.

"neska"
I
SK
I
+ arrunt
+ konk.
+ biz.
+ giz.
+ zenb.

"Liburu" eta "neska" azpikategoriza ditzakegu; hala eta guztiz ere,
perpaus ez-gramatikalak lortuko ditugu.
Perpaus gramatikalak sortzeko giltza aditza da. Aditzak esango digu zein
motatako deribazioa behar dugun eta, ez zein kategoria behar diren bakarrik, baita kategoriek zein tasun eman behar duten ere.
Adibidez: "Liburua neska ahaztu du."
Perpaus ez-gramatikala da. "Ahaztu" aditzak IS NORI
]
beharko du: A erroa [ + A
+ IS NORI
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IS NORI beharrezkoa dugu. Beraz, "liburua neskari ahaztu zaio"
izango da. "Ahaztu" aditza zein testuingurutan erabil daitekeen eta
zeinetan ez jakin beharko dugu.
a. Hertsizko erregelak (azpikategorizapen-hertsizkoak), Azpikategorizapen
hau inguruan zein kategoria sintaktikoa dagoen kontutan harturik egiten da.
Adibidez, aditz batzuek IS onartzen dute objetutzat, baina beste batzuek ez:
"ekarri" aditzak IS objetua onartzen du, baina "etorri" aditzak ez.
Testuinguru hauetako kategoriei buruz informazioa ematen digutenak
hertsizko erregelak izango dira.
Baina hemen eragozpen bat ikusten dugu. Adibidez: .28
"Neska
I

+
+
+
[ +
+

a�runt ]
g12.
biz.
konk.
zenb.

liburuari
I

+ �rrunt]
- g1z.
- biz.
[ + konk.
+ zenb.

ahaztu zalo."
I

[ :�NOR]
.28

"Ahaztu" aditzak IS NORI eskatzen du. Adibide honetan IS NORI egon
badago; baina, hala eta guztiz ere, perpausa hori ez-gramatikala izango da.
Beraz, zer gertatzen da? Ez da aski, nonbait.
Testuinguru hauetan baldintzak ipintzean kategoriak behar dituzten tasun-erregelak eman behar dira: aukeratzailezko erregelak.
b. Arpikategorizapen aukeratzailezko erregelak: Erregela hauek ere testuinguruaren aukerako tasun-zehaztapenak sortzen dituzte. Baina lehenengo erregelek testuinguruan zein kategoria agertzen zen kontutan hartzen
bazuten, orain testuinguruan agertzen diren kategoria hauek zer-nolakoak
diren hartzen da kontutan.
Alegia, lehen aditz batek IS objeturik onartzen zuen ala ez begiratzen
genuen; orain IS objetu hori nolakoa den edo nolako tasunak dituen begiratuko ditugu.
Adibidez, aditz batzuek sujeto [ + biziduna] eskatzen dute derrigorrez.
Hortaz, aditz horrek perpausaren IS-an agertzen den izena [+ biz.] tasuna
badu, perpausan agertzerik izango du; bestela ez du aukerarik izango.
Erregela berri hauei esker esplika dezakegu "Andreak erlojua etorri da''
perpausa ez-gramatikala izatearen zergatia.
Zergatik ez da gramatikala perpaus hau? Hiztegian "etorri" aditzak, besteak beste, honako tasun hau izango du: [- IS - ] . Hau da, ezin daiteke IS
objektua ageri den perpaus batean honelako aditzik agertu. "Etorri", hortaz, ez dagokion testuinguru batean txertatu nahi izan dugu eta horra hor
gure errua. Horregatik perpaus hori ez-gramatikala da.
Hitkuntzalaritra eta hizkuntzen irakaskuntza
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Beste adibide bat: "Esneak katua edan du".
"Edan" aditzak sujeto [+ biziduna] eskatzen du. "Edan"ek honako
tasunak izango ditu: [+ A] [+IS-]/-[+ biz. ] ...
IS
IS
Hots, sujetoak [ + biz.] marka daramanean bakarrik "edan" aditza
txertatzea zilegi litzateke.
Kasu honetan "esne" agertzen da sujeto; eta "esne"k [- bizi] tasuna
duenez, perpaus ez-gramatikala izango dugu hau.
"Liburua neskari ahaztu zaio" esaldia, aldiz, zuzena dugu:
"ahaztu" [+A][+ IS NORI-] /- [+ gizaki J
IS
IS
Kategoria honetako elementu batek duen tasunari buruz baldintza
batzuk ipiniko ditugu eta horrela perpaus gramatikala izango dugu.
Hortaz, laburtzeko, azpikategorizapen-kategoriez baliatzea azpikategorietan analizatzea da. Eta hitz hauek tasun-sortak bailiran hartuko ditugu.
Tasun horiek bi motatakoak dira, beraz:
1 Berezko tasunak, testuingurua kontutan hartzen ez dutenak.
2 Testuingurua kontutan hartuko dutenak. Testuinguruari atxikiak, alegia.
Eta hauen barruan:
a. Hertsizko erregelak.
b. Aukeratzailezko erregelak.
Adibidez, "Neskak liburua edan du" perpaus ez-gramatikalean,
- "edan" aditzak eskatzen zera du:
A erroa

/-

[ + likido]
I

testuinguruari atxikiak:
hertsizko erregelak

I

testuinguruari atxikiak:
aukeratzailezko erregelak

- "liburna"k [- likido] tasuna du. Beraz, ez dago ontzat ematerik.
f. Laburbilduz: teoria
estandarraren
mekanismoa

Gramatika sortzailearen mekanismoa modu honetan azaltzen da:
a. Kategori sekuentziak sortzen lagunduko duten berridazketa erregelak,
bakoitzak adierazle sintagmatiko bat izango duelarik.
b. Azpikategorizazio-erregelek berridazketa-erregelek sortutako kategori andanen tasun-sorta (berezkoak eta kontestualak) aurkeztuko dituzte. Azpikategorizazio-erregelek testuinguruari atxikiak edo ez atxikiak izateko aukera dute. Atxikitakoak badira, hertsizkoak edo aukeratzailezkoak izan daitezke.
c. Lexikoa ordezkatuko duten transformazioak: hauek aplikatuz lortzen
den sekuentziak "sakoneko egitura" du izena.
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d, "Sakoneko egitura" "azaleko" bihurtuko duten transformazioak: hauek

interpretazio fonologikoak jasateko prest daude. Transformazioa ariketa
formala da eta ez du "sakoneko egituraren" esanahia aldatzerik izango.
e. Interpretazio semantikoko erregelak: sakoneko egituraren esanahia
azaltzeko erabiliko dira.

f. Erregela fonologikoak: azaleko egituran aplikatuko dira bere interpretazio fonologikoa lantzeko.
Honela dio Nique-k (1982: 162):
"En resumen, la gramatica esta formada por tres componentes: sintaxis,
semantica y fonologia. La semantica y la sintaxis son iinicamente interpretativas. La sintaxis genera las estructruras sobre las que los dos
componentes precedentes se aplican, e indica de que modo estan coordinados. Por ello, esta formada por un componente de base (subcomponente categorial + subcomponente lexico), y por un componente transformacional."
Honako eskemaren bidez azal dezakegu esandakoa (.29):

<(

Berridazketa-erregelak

w

Azpikategorizazio-erregelak

�

Erregela lexikoak

.J

<(

:iiE

a:

0
LL

(/)

z
<(
a:

I-

�
�

I

Sakoneko egitura -+--

OSAGAI SEMANTIKOA

lnterpretazio
semantikorako
erregelak

lnterpretazio
semantikoa

1

transformazioak

0
Azaleko egitura

lnterpretazio
fonologikorako
erregelak

I nterpretazio
fonologikoa

OSAG.AI FONOLOGIKOA

.29
g. Teotie estandarra
zaba/duz

Teoria transformatzailearen hastapenetan gramatika hiru osagai desberdinetan banatzen zelako ustea azpimarratu zen: osagai fonologikoa, osagai
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sintaktikoa eta osagai semantikoaz ari ziren. Eta honetaz gain, Chomsky-k
gramatikaren osagai hauek nahastezinak zirela zioen. Beraz, ezin zitekeen
fonologiaren alorrean informazio sintaktikorik erabili, ezta sintaxian fonologikoa ere, eta a bar...
Gerora, hizkuntzalariek banaketa estu hau zalantzan jarri zuten. Ondorioz,
gramatika sortzaile-bihurtzaileak bi eremu teorikotatik jo du: teoria estandar zabalduaren aldekoak, batetik, eta semantika sortzailearen defendatzaileak, bestetik.
Semantika sortzaile zaleen ustez, sakoneko egiturak esaldiaren esanahiari
dagokion informazio guztia bilduko du, eta egitura sintaktikoa eta egitura
semantikoa bat <lira. Eredu estandarraren ildotik jo dutenek interpretazio
semantikorako azaleko erregelak proposatuko dituzte. Eredu honen autorerik adierazgarriena Chomsky bera da; semantika sortzailearen arloan
autorerik nagusienak, berriz, G. Lakoff eta J. Mccawley. (39)
- Osagai
semantikoa

Osagai semantikoarenfuntzio eta egitura (40)
Teoria estandarrean osagai semantikoa osagai interpretatibo hutsa da.
Sintaxiak sortutako esaldien interpretazioa ematera mugatzen dela, alegia.
Beraz, semantikak, sintaxiak bezalaxe, proiekzio-arazo batekin topo egingo du (41): interpretazio-erregela jakin batzuen bidez bazterrik joko ez
duen esaldi-sortaren zentzuaren berri eman beharko du. Kontutan hartuko
du hiztunak here hizkuntzak eskaintzen dizkion esaldi guztien esanahiaz
jabetu behar duela, baita sekula entzun ez dituen haienaz ere.
Arazoa teoria estandarrean osagai sintaktikoak duen formara mugatzen da.
Transformazioak sakoneko egituratik azaleko egiturara salto egiteko tresna formaltzat hartzen diren neurrian (aurrekoaren esanahia aldatu gabe),
osagai semantikoak sakoneko egituran du kokagunea.
Jakina da esaldi bat interpretatzeko, egitura sintaktikoari eta hitzen esanahiari begiratu behar diogula.
Adibidez:
"Ifiakik sagarrajan du".
"sagarra" "pastela"ren ordez aldatuz gero, esaldiak beste esanahi bat
hartuko du. Bestalde, esaldiok antzera interpretatzen ditugu:
"Ifiakik atea itxi du".
"Mikelek dirua irabazi du".
Semantikaren zeregina sakoneko egituraren .errepresentazio semantikoa
hitzen esanahiarekin lotzea da. Hitzen esanahia "hiztegia" delakoan topa
daiteke eta sakoneko egiturarekin bat egiteko "proiekzio-erregelak" beharko dira. Erregela hauek Katz-Fodor (1963) hizkuntzalariek proposatu
zituzten. ( 42)
·
"Proiekzio" hitza arazo semantikoa proiekzio-arazo bat izateari zor zaio.
Beraz, osagai interpretatiboaren funtzionamendua honela adieraz daiteke
(.30):
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Input: sakoneko
HIZTEGIA
PROIEKZIOOutput: interpretazio
egitura ___....
-+---ERREGELAK --.,..
semantikoa

.30

Teoria semantikoak sakoneko egitura interpretatu behar du. Bestela esanda, teoria semantikoak esaldi gramatikalen esanahiaren berri emango du.
Ez-gramatikalak zeintzuk diren ere azalduko du. Eta baita zenbait esaldiren arteko harremanak argituko ere. Hori dela eta, hiztegiaren egiturak eta
proiekzio-erregelen formak zenbait nozio esplikatzeko balio beharko dute:
sinonimia, antonimia, anbiguitatea, parafrasia, eta abar. ..
Osagai semantikoaren bi azpiosagai hauek aztertuko ditugu ondoren:
- Osagai-bidezko azterketa edo hiztegia (kontutan hartu hiztegia osagai-bidezko azterketa delakoaren bidez egituratzen dela).
- Proiekzio-erregelak.

a. Osagai-bidezko azterketa
Katz eta Fodor-i (1963) zor zaie nozio hau. Nozio honen bidez, pieza lexikoak tasun semantikoen multzotzat hartzen dira. "Mutila" hitza, esaterako,
honako tasun hauen bidez ezaugarrituko litzateke: /+biziduna/ /+gizakia/
/-heldua/ /+gizonezkoa/. ( 43)
Osagai semantikoak "input"ean pieza lexiko-sorta bat jasoko du (sakoneko egitura, alegia). Baina zenbait piezaren anbiguitateak argitu beharko
ditu. Horretarako, Katz-Fodor-ek tasunak "zuhaitz"aren bidez adieraztea
proposatzen dute. "Zuhaitz"ak hitz baten kategoriaren sinboloaz gain,
adierazgarri semantikoak eta hitzaren definizioa mugatzen lagunduko
duten bereizgarriez osatuko dira.
Kontzeptuok argitzeko asmoz, adibide bat jarriko dugu. Horretarako frantsesezko "livre" hitzaren zentzu desberdinak honela egituratuko genituzke
(ikus Nique, 1982: 189): .31
/ Livre �

/

(+I)

[+ objektu fisikoa]

/

[+ ireki daiteke]

"'-.

�
[- objektu fisikoa]

I

[+ neurria]

[- ireki daiteke]

/

[+ pisua]
(inprimitutako
orriz osatutakoa)

(banketxeko
biletea)

I

(kilo-erdia)

<,

[+ txanpona]

I
(lngalaterran
20 txelin)
.31
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Osagai-bidezko azterketak sinonimia, antonimia eta hiponimia bezalako
nozioak argitzeko balio du:
- Tasun semantiko-multzo berez adierazitako bi sarrera lexiko sinonimotzat hartzen <lira. (Kategori sinboloa + adierazgarriak + bereizgarriak:
beharra/lana).
- Bi sarrera lexiko tasun batean (T sarrera lerako eta T' sarrera 2rako)
ezik, beren zentzua tasun-multzo berez ezaugarritzen denean, antonimoak
<lira (gizona/emakumea).
- Bi sarrera lexiko hiponimoak <lira baten tasun semantikoen multzoa bestearen baitan dagoenean (aberea/txakurra).
b. Proiekzio-erregelak ( 44)

Sakoneko egitura eta andana horren zatien osagai-bidezko azterketa dugularik, proiekzio-erregelek beren irakurketa bideratzen <lute. Beraz, pieza
lexikoak egitura sintaktikoarekin lotu behar dituzte. (Ikus .32)

IS�

I/ -.;

Mutil

- ak

p�AS

�A

IS/

/�

Det.

a

liburu

itxi du

.32

Zuhaitz honetako pieza bakoitzari osagai-bidezko azterketa egin dakioke.
Nork bere zuhaitz semantikoa lortuko du horrela. Dei diezaiogun Zl, Z2,
Z3, Z4 eta Z5 pieza bakoitzaren zuhaitz semantikoari. (Ikus .33)

p�AS

IS/

23/

�Z5

�24
.33
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Proiekzio-erregelek Z-k lotzen dituzte, esaldiaren egitura semantikoaren
berri emateko asmoz. Horretarako, Z-rik sakonenak hartuko ditu (P3 eta
P4) eta elkarri lotu, ondoren sortutako Z korapilo berean dagoen beste Z-rekin (PS) uztartuz. Horrela jarraituko genuke zuhaitzaren erroraino.
Laburbilduz, Pl eta P2-ren arteko lotura lehen proiekzio-erregela baten
bidez lortuko genuke. Erregela hau honelakoa litzateke: .34

Erregela 1

Pieza 1 � [+ I] � [a] ... [m]
Pieza 2 � [+ Det.] � [a'] ... [m']
Pieza 1 + Pieza 2 �[+IS] � [a']

[m'] � [a]

... [m]

.34
"Mutilak" osatzen duten bi piezei aplikatuko diegu erregela, Zl eta Z2
kontutan hartuz.
mutil � [+ I] - [+ gizakia] [ + gizonezkoa]
ak � [+ Det.] -

[+ mug.] -

[- heldua] [+ sing.]

mutilak � [+ IS] - [+ definitua] - [+ sing.]
[+ gizakia] - [+ heldua] - [+ gizonezkoa]
Erregela hauek banan-banan burutuz osatuko genuke esaldiaren interpretazio semantikoa.
- Teoria estandar
zabaldua

Teoria estandarraren hipotesiek izan <lute aldaketarik. Horien artean nabarmenena osagai semantikoaren egiturari dagokiona da. Honek eraginda,
Chomsky-k "teoria estandar zabaldua" proposatuko du.
Hitz bitan azalduz, hipotesi honen aldeko apostua egingo du: sakoneko
egitura eta interpretazio semantikoa bereizten da, zenbait kasu eta eremutan azaleko egiturak mugaturik burutu daitekeela onartuz. Honekin batera,
erregela sintagmatiko eta transformazioez gain beste printzipio ( oraingoz
jatorri ezezagunekoak) batzuen beharra azpimarratzen dute. (45)
Galdegaia eta mintzagaiaren azterketek (Chomsky, 1971), besteak beste,
bideratu dute hipotesi-aldaketa hau.
"Si el foco es el termino que lleva el acento de insistencia, no puede ser
puesto de relieve sino por la observaci6n de las estructuras de superficie, o mas bien, de las estructuras de superficie ya interpretadas fonologicamente. En efecto, el acento de insistencia es una marca fonol6gica,
introducida por el componente fonol6gico. El foco no puede ser determinado por la observaci6n de la estructura profunda, pues esta no ha
recibido aiin ninguna interpretaci6n fonol6gica, y no puede permitir el
reconocimiento del termino que lleva el acento de insistencia. En consecuencia si el componente semantico ha de dar cuenta de las nociones
de foco y de presuposiciones, debe poder usar ciertos elementos (los
acentos de insistencia) que se encuentran en las estructuras de superfiHirkuntralaritra eta hizkuntren irakaskuntza
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cie. Pero se recordara que el principio de base del componenete (interpretativo) semantico en la teoria estandar era no tomar como aducto
mas que las estructuras profundas. Chomsky se ve, pues, llevado a proponer una modificaci6n de la teorfa estandar, constatando que las
estructuras de superficie desempefian una funci6n en la interpretaci6n
semantica." (Nique, 1982: 196)
Beraz, aurreko ataleko eskema eraldaturik, "zabaldurik", alegia, geratzen
da.(Ikus .35)
Teoria estandar
zaba/duaren eskema

�

<t
w
..I

�
�

ct
0
LJ..

(/)

z

<t

ct

l-

et

e
<t

Berridazketa-erregelak
Azpikategorizazio-erregelak

OSAGAI SEMANTIKOA

Erregela lexikoak

I
I

lntepretazio
Sakoneko egitura -+-.-i semantikorako
erregelak

,;( lnterpretazio
semantikoa

transformazioak

(/)

0
Azaleko egitura

I nterpretazio
fonologikorako
erregelak

...._ lnterpretazio
fonologikoa

OSAGAI FONOLOGIKOA

.35

-Semantika
sortzailea

Semantika sortzailearen aldeko hizkuntzalari nagusienak Postal, McCawley, Lakoff, Ross, Bach ... dira, besteak beste. Beren ustez, sakoneko egituraren baitan legoke interpretazio semantikoa eta arian-arian sakoneko egituraren irudi abstraktoago bati heldu diote: honako hau azaleko egituratik
"urrutiago" eta itxuraz "sinplea" dela esan daiteke. Izan ere, hizkuntzalari
hauek maila semantikotik kanpoko sakoneko egituraren autonomia zalantzan jarri bait dute. Honekin batera, gramatikaren osagai transformatzaile
edo bihurtzailea erabat "puztu" egin dute. (46)
"El otro grupo, el de S.G., como hemos dicho, propugna modificaciones
mas radicales. Un punto clave es el de la autonomia de la sintaxis, que no
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consideran valido, pues sostienen la inseparabilidad sintaxis-semantica,
lo que conduce a que no pueda existir un nivel independiente de estructura profunda sintactica, y la cuesti6n de si la semantica es o no interpretativa se convertira en irrelevante. El papel de las transformaciones, como
las restricciones derivacionales en general, consiste en relacionar las
representaciones semanticas con las estructuras de superficie." (47)
Semantika sortzailearen eskema honako hau litzateke: .36

Azalpen
semantikoa

Transformazioak

Azaleko egitura

I

Erregela fonologikoak

I
Azalpen fonetikoa

.36
h. Laburpena

Hizkuntzalaritza sortzailearen bilakaeraren laburpen gisa Maclay-k proposatutako eskema azalduko dugu (.37). Eskemak galdera-test hauei erantzuten
die.
1
2
3
4
5

Semantika deskripzio linguistikoaren zati al da?
Sintaxia semantikarekiko independiente al da?
Semantika interpretatiboa al da?
Egitura sintaktikoaren maila independienterik ba al da?
Interpretazio semantikoak sakoneko egituran bakar-bakarrik oinarritzen al dira?
1

2

3

4

5

HIZKUNTZALARITZA
ESTRUKTURALA

EZ

BAI

-

-

-

CHOMSKY 1957
LEES 1960

EZ

BAI

-

-

-

Teoria estandarra

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

Teoria estandar zabaldua

BAI

BAI

BAI

BAI

EZ

Semantika sortzailea

BAI

EZ

EZ

EZ

-

.37
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111.Hizkuntza eta
komunikazioa
1 Sarrera

Teoria linguistikoen nondik-norakoa urrats desberdinetan oinarritu da.
Beren arteko oposaketak nabarmenak izan <lira, egungo azalpenetara iritsi
baino lehen. Rona hemen, hitz bitan, alderik nagusienak.

a. Hizkunizalaritra tradizionala: hizkuntzaren ikerketa giza iharduera den
aldetik (hizkuntzaren zientzia = giza iharduera). Hizkuntza baten deskribapen sailkatzailea: taxonomia.
b. Ondorengo hizkuntzalaritra: hizkuntzaren ikerketa bat-bateko iharduera den aldetik, hiztunen borondate eta ekintzetatik at (hizkuntzaren
zientzia = iharduera naturala). Hizkuntza baten sistemaren deskribapena: "corpus?a.
c. Egungo hizkuntzalaritza: gizartean kokaturiko hiztunen ekintza eta
borondatera makurtutako hizkuntzaren ikerketa (hizkuntzaren zientzia
= giza iharduera eta iharduera naturala). Lengoai gertakizunaren deskribapena: testua.
70. hamarkadaz geroztik, 50. hamarkadan ez bezala, hizkuntzalaritzak,
beste zientzien antzera, gizartearen baitan lekututa dagoela kontutan hartuz, hitzezko komunikazioaren teoriari helduko dio (48). Teoria honek bi
kezka nagusi plazaratu ditu:
- gizarte-komunikazioaren arazo jakinak;
- ikerketa zientifikoen disziplinartekotasun eta garrantzi soziala.
Hizkuntzalaritza eta logika ikuspegi hauetan hankamotz geratu direnez, osagai pragmatikoaren beharra azaleratu da. Esparru zientifiko hauetan ez ezik,
bestelako disziplinetan ere teoria pragmatikoen ereduen premia atzeman da:
hizkuntzaren filosofian (J.R. Searle), logikan (R. Montague), hizkuntzalaritzan (D. Wunderlich, T.A. van Dijk) eta soziologian (H. Habermas).
Hizkuntzalaritzara mugatuz, egungo korronteek lengoaia komunikazio
sozio-berbala den heinean dute ikerketa-gai. Bestela esanda, hitz bakaneko sistemaren hizkuntzalaritzatik testuaren teoriarako (hitzezko komunikazioaren teoria bezala) saltoa eman nahi izan da. Laburbilduz, "esaldiaren gramatikatik testuaren gramatikara",
S.J. Schmidt-en (49) ustez, komunikaziora zuzenduta dagoen hizkuntzalaritzak kornunikazio-iharduera oinarrizko kategoriatzat hartu behar du.
Gizabanako bakoitzak zer ezagutu eta zer jasorik badu, berez hizkuntza
bateko (gizarteak ezarritakoa) hiztun delako eta elkarreragin edo interakzio sozio-berbalaren sistemaren (gizarte komunikatiboa) baitan dagoelako.
Hizkuntza jakin bat ikasterakoan ikur-sistemaren erregela-bildumaz ez
ezik, hitzezko eta ez-hitzezko komunikazio-esparruan iharduteko elkarreragin sozialeko erregela-bildumaz ere jabetuko gara. Beraz, hitz egitea
giza ihardueraren zati da eta lengoaia gizarte komunikatiboan zentzu eta
eragina izango dituen hitzezko iharduera arautzeko erregela-bilduma,
Gizartea, elkarreragin eta komunikazio-sistema den aldetik, hiru ikuspuntutatik azter daiteke:
a. Haur bakoitza gizarte komunikatibo batean haziko da eta hor, urratsez
urrats, hitzezko eta ez-hitzezko komunikazioaren erregelez jabetuko da.
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b. Hiztun bakoitzak bere hitzezko ekintzak egoera komunikatiboetan
burutzen ditu, haiei erreferentzia eginez, aldatuz eta beste batzuk sortuz.
c. Gizartea, komunikazio-sistema den aldetik, taldearen zein norbanakoen
errealitatearen irudiak aurkeztuko diren espazioa da. Igorritako mezuen
erreferentziak gizarte komunikatiboak sortutako eta bera lotzen duten
arauen mendean daude.
L. Wittgenstein-ck lengoaia lanerako edo bizibiderako gizarte-tresna edo
eredutzat hartzen du. Hizketa "hitzezko joko" bihurtuko da: "hitzezko
joko" hizkuntza eta berak sortutako ekintzak osatzen duten multzo estuari
deituko dio. Schmidt-ek "iharduera komunikatiboa" erabiliko du, ordea.

Zeintzuk dira, beraz, iharduera komunikatiboa osatzen duten atalak?
- gizarte komunikatiboaren eduki sozio-kulturala;
- arau komunikatiboek beren mendean dauzkaten solaskideak;
- komunikazioko aldagai guztiak bat egiten dituen egoera;
- mezua eta hitzezko testu (ingurua).
Beraz, hiztunen gizartean iharduera komunikatiboen multzoak bihurtuko
du gizartea komunikatibo, hitzezko eta ez-hitzezko elkarreragin-gizarte
bilakatuz. Lyons-en ustez, solaskideentzat iharduera komunikatiboa diskurtso-unibertso amankomuna izango da, guztien eskura egongo den maila erreferentziala, hots, hitzezko ihardueraren erreferentzia eta garrantzia
erabakiko den "espazio" amankomuna. Bestalde, eta aipatutakoaren osagarri, honako ezaugarriok gorpuztuko lukete "iharduera komunikatiboetarako eredua",
1 Solaskideen arteko iharduera komunikatiboa elkarri atzemango dioten
espazio mugatuan kokatuko da (elkarri atzematea nahiz begiz nahiz
belarriz).
2 Iharduera komunikatiboa solaskideek atzemandakoaren parekotasun
potentzialean oinarritzen da.
3 Iharduera komunikatiboa une jakin batean gauzatuko da (denbora aldetik mugatua dago).
4 Iharduera komunikatiboa ekintza komunikatiboen gaiaren norabidearen
bidez defini daiteke.
Norabide hau dela eta, iharduera komunikatiboan aukerak egingo ditugu atzemate-prozesuaren aldagai posibleetan eta beste gaiei dagokienez.
5 Iharduera komunikatiboak gizarte-sistematik kanpo ez du izaerarik.
Berez, gizarte-sistema xehe, azpiko eta menpeko egituraduna da.
6 Gaiaren aukera eta norabideak barne-ondorioak sor ditzake: Adibidez,
testuaren elaborazioan.
Gogogeta hauen ondorioz, hitzezko ihardueren eskema honako hau da
(50): .38
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Elkarreragin soziala

t
t

Hitzezko komunikazioa

Egoera komunikatiboetan
iharduera komunikatiboa

t

Ekintza
komunikatiboak

�

Hitzezko
osagaiak

Ez-hitzezko
osagaiak

.38
F. Saussure-ren geroztikako hizkuntzalaritzaren ikerketak hitzezko sistemaren deskripziora mugatu <lira, erreferentzia eta esanahiaren arazoak,
batetik, eta sistema komunikazio-ihardueretatik kanpora utzi izanaren
ondorioz sortutako arazoak, bestetik, baztertuz. Beraz, hizkuntzalaritzaren joera hauek objektu linguistikoa, here horretan, soilik aztertu izan
dute.

P. Hartmann-ek, testuaren hizkuntzalaritzan aitzindari den autore alemaniarrak, honela dio:
"Lengoiaren zientziak, behar den bezala garatzeko, here objektuari
beronek lengoiaren errealitatearen eremuan duen lekutik ekin behar
dio."
Hizkuntzalaritzak aukeratu egin behar du here ikerketa-gaia: hizkuntzalaritzak "lengoaia" aztertu behar du. Baina nola gorpuzten da "Iengoaia"?
Lehenik eta behin, ahozko ihardunetan eta, bigarrenik, idatzizko ihardunetan. Bere oinarrizko ereduan ez da sekula "bakarrik" azalduko, baizik eta
"ekintza komunikatiboaren" faktoreekin bat eginda.
Hizkuntzalaritzak here urratsak honela bideratu behar ditu:
a. Hitzezko eta ez-hitzezko faktoreen arabera komunikazio-ihardueraren
ereduak ikertu eta sailkatu.
b. Lengoaia nola gauzatzen den deskribitu, zertarako balio duen eta zein
ondorio dakartzan.
Bigarren galdera honek berebiziko garrantzia du. Ezin da inolaz ere ahaztu. Izan ere, komunikazio-iharduerari zuzendutako gainbegiradarik xehenak ere Iengoaia zerbait lortzeko erabiltzen dela azaleratzen du. Gizarteak
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lengoaia oso berea eta gogokoa du. Baina ez da bere "itxuragatik", baizik
eta tresnatzat hartzen duelako. Hizkuntzalaritzak lengoaiaren zientzia izan
nahi badu, gizartearen baitan dagoen "lengoaia" ere ikertu beharko du.
Bere baitan "lengoaiak funtzioan" dihardu, helburu eta emaitza jakin batzuk izan eta lortuko dituen ikur-bilduma funtzionala bait da. Eta ez,
ordea, aurreko hizkuntzalariek bildutako ikur-bilduma abstraktu hura.
(Hartmann-en ustez lengoaia testuaren forma eta balioa duen neurrian
izango da gizakien komunikabide-tresna.)
Hartmann-ek orain arte esandakoa laburbilduz, bi isuritako azalpena egingo du, hizkuntzalaritzak abiapuntutzat hartu beharko lituzkeenak.
1 Lengoaiak ez du sekula berak bakarrik bere horretan izaerarik izango,
baizik eta komunikazio-ihardueraren esparruan ihardungo duten beste
faktoreekin batera.
2 Osagai bakar batek eta soltean ez du inoiz lengoaia osatuko (hotsak, hitzak eta abar... ), baizik eta funtzio komunikatiboa beteko duten bildumetan: aurrerantzean funtziodun eta itxuraz bildua den eredu honi testua deritzo.
Hizkuntzalaritzak, lengoiaren zientzia den neurrian eta aipatutako bi ezaugarriak kontutan hartuz, zera ikertu behar du:
- lengoaia testuinguru sozio-komunikatiboan;
- lengoaia testuan.
Testuaren teoriaren (itxura izango duen hizkuntzalaritzaren) ikerketa-gaia
hitzezko komunikazioaren teoria esplizitoa garatzean datza. Pragmatikak,
teoria gisa, zereginik izango luke esparru honetan. Berak helduko bait Hoke ikerketaren muinari. Testuaren teoria komunikazio- funtzionamendua
duten testuen igorpenaz eta harreraz ari den neurrian, beti pragmatikaz
ihardungo du; ez da posible bestela izatea. Teoria honek "testuak funtzioan" nola (zein tresnarekin eta zein erregelaren arabera) ekoizten eta jasotzen diren aztertuko luke. Bere lana hitzezko komunikazioaren eredu bat
aurkitzea da: hipotesiz osatutako sistema ordenatua, alegia. Iharduera
komunikatiboaz, bere egituraz, enpirikoki ziurtatu daitezkeen ondorioak
eskaini beharko ditu.
2 "Gaitasuna" eta
"performantzia"
kontzeptuen
interpretapenak

G.S.S.an
(gramatika
sortzaile
·bihurtzailea):
komunikamena

Chomsky-ren ustez, lengoaia egitura sintaktikoak definitzen du (ez, ordea,
komunikazioan kokaturiko egituraren erabilerak) eta ezaugarri sintaktikoak giza gogoak sortzetikakoak dituen bereizgarriek eragindakoak <lira ( ez,
ordea, behar komunikatiboek eraginak). Beraz, eta deskripzio hau kontutan hartuz, ez da harritzekoa pentsatzea Chomsky-ren lan eta ikerketak
mesedegarri izan badira, sintaxiaren alorrean izan direla. Semantikaren
alorrekoak, berriz, alferrikakoak ez baina, garrantzi handirik gabeak izan
direla diote makina bat autorek.
Aurreko atalean ikusi dugun bezala, Chomsky-ren ikasle onenetariko batzuen iritziz, egitura sintaktikoa gorpuzten duten faktoreetako bat semantika da. Hori gutxi ez dela, beren ustez, "gramatikaltasunaren aldetik esaldi
zuzenak" edo "ondo osatutako esaldiak" kontzeptu semantikoen aipua
beharrezko <lute.
Hizkuntzalaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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Semantika sortzailearen zaleek ez dute uste teoria linguistikoaren osagai
sortzailea sintaxia denik, semantika baizik. Eta horrezaz gain, gramatikaren hastapenak esanahiaren azterketan oinarritzen direla azpimarratu nahi
dute. Egitura sintaktikoak erregela sintaktiko eta lexikoen ondoren bait
dira, esanahia adierazteko erregela-sorta hutsa.
John Searle-ren ustetan (51) semantika sortzailearen aldekoek arrazoirik
baldin badute (eta ez omen dago batere argi hala denik), semantika eta sintaxiaren arteko mugarik ez dagoelako horretan (beraz, ez dago sakoneko
egitura sintaktikorik), linguistikaren mesederako izango litzateke eta interesgarriago bihurtuko luke: forma eta funtzioen elkarreraginaz sistematikoki ikertzen hasteko parada ezin hobea izateaz gain, erabilera eta egituraren uztartzeaz ere ihardutea zilegi bait litzateke.
Chomsky-k landutako gramatikaren teoria semantikoak ondorio onik ere
ekarri du. Erabilgarria eta interesgarria gerta dakigukeen osagai bat: gaitasun semantikoaren teoria, alegia. Izan ere, hiztunak anbiguitatea, sinonimia, zentzurik eza eta abar atzemateko duen gaitasuna ikertzeko eredua
eskaintzen bait du. Baina hiztunak propietate semantiko horietaz jabetzerakoan zer atzematen duen galdetzea nahikoa da eredu hori motz xamar
geratzen dela ikusteko.
Aurreko belaunaldiko zenbait filosoforentzat (52) esanahiaren nondik-norakoak gogoeta-eremu izan ziren, eta baita irtenbidea aurkitu ere. Baina azalpen horiek onartzea, dio Searle-ek, Chomsky-ren teoriaren esparrutik at
ihardutea da. Chomsky-k hiztunaren gaitasun linguistikoa esaldiak "sortu
eta ulertzeko" ahalmentzat hartzen du. Baina Chomsky okerreko bidetik
joan ote den susmoa nabannena da: gizabanakoak esaldien esanahia: jabetzeko duen ezagupidea (nola) erabiltzeko duen ezagutzaz osatzen da. Erabili,
jakina, esakuneak osatzeko, aginduak emateko, galderak edo eskakizunak
egiteko, aurrikusteko eta abarretarako, Eta, azkenik, bestek esandako esaldiak (nola) ulertzeko ezagupideak erabat borobilduko du pertsonaren jakinduri multzoa. Gaitasun semantikoa, beraz, filosofo eta hizkuntzalariek hitzegintza (53) izenez definitu dutena egin eta ulertzeko gaitasuna izango da.

Esandakoa esanahidun bihurtuko bada, hiztunarengan eraginez bihurtuko
da. Eta eragin hauek igortzen den esaldiari dagozkion erregelekin lotuta
daude. Hitzegintzen ezaugarririk nagusienak bi hauek dira: erregelek
gobernatzen dituztela eta intentzio edo asmo jakin batekin burutzen direla.
Bi ezaugarrion loturak emango dio hitzegintzari funtsa.
Gaitasun semantikoa, intentzio semantikoa, arau eta intentzio jakin batzuen arteko lotura ezagutzean datza. Gaitasun honen azterketa ez da,
beraz, osagai-zerrenda hutsean oinarrituko (enpirista klasikoek eta semantika chomskyarra landu duten teorikoek uste zuten bazala). Hiztunaren
intentzio semantikoa hitzegintza osatzen duten osagaien arteko lotura da.
Chomsky-k ez du hizkuntza eta komunikazioaren arteko, esanahiaren eta
hitzegintzaren arteko lotura ikusten. Chomsky-ren teoria semantikoaren
eta hizkuntzaren teoria orokorraren arabera, esaldiak komunikazioaren
barruan burutzen duten eginkizunaz at ulertu eta ekoiztu daitezkeen objektu abstraktuak dira.
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Esaldien esanahiaz iharduteko, dio J. Searle-k, komunikazioan, hitzegintzan, betetzen duen helburuaz jabetu behar da.
Elkarrekin gatazkan dauden hizkuntzaren bi kontzepzioak hauek <lira: 1
Chomsky-rena: hizkuntza sistema formala, bere buruari eusteko adinakoa
eta komunikaziorako gutxi gorabehera ezustean erabiltzen dena da (54). 2
Besteak, aitzitik, hizkuntza, batez ere, komunikaziorako sistema huts
bezala hartzen du.
Chomsky-ren dikotomiaren arabera, hots, gaitasuna eta performantzia,
hizkuntzalaritza "gaitasunera" mugatuko da. Beraz, "gaitasuna" abstrakzio
hutsa izanik, "performantzia" faktore extragramatikalen mendean dagoen
hizkuntzaren benetako erabilpena litzateke. (55)
Halliday-k (56) ez du dikotomia hori onartuko:
"Hizkuntzalaritzak hizkuntzen edo testuen deskribapenaz ihardungo
du. Horrela, lengoaiaren erabilera ikertuz gero, lengoaiaren funtzioen
berri -eta esanahiaren osagaien berri- izango bait du. Ez da bereizketarik egin behar lengoaiaren ezagutza idealizatu eta bere erabilera konkretuaren artean: 'kode' eta 'kodearen erabileraren' artean edo 'gaitasuna' eta 'performantziaren' artean. Dikotomia honek azalekoa izateko
eta okerreko bidetikjoateko arriskua du."
Wunderlich-ek Chomsky-ren kontzeptuak aztertzerakoan ez du uste pragmatika performantziarekin pareka daitekeenik. Bere iritziz, "gaitasuna"ren
kontzeptua zabaldu egin beharko litzateke "gaitasun pragmatikoa"ren osagaia baitaratu arte. Gaitasun pragmatikoa zera da: "Egoera komunikatiboetan hiztun-entzuleek elkar ulertzeko duten gaitasuna". Hartara, dio Wunderlich-ek, elkarren artean komunikatzeko gaitasunari, gaitasun pragmatikoari, "komunikamena" deituko dio.
Hymes-ek ez du gaitasunaren eta performantziaren arteko bereizketa erabat baztertuko. Bai, ordea, birdefinitzea proposatuko: hizkuntzaren egitura
formala alde batera utziz, hizkuntzaren erabilpenaz arituko da. Beraz, erabilpena egoera eta hiztun konkretuen eremuan gertatzen da eta faktore
soziokulturalek baldintzatzen dute.
Hizkuntzaren funtzio nagusia komunikazioa da: hizkuntza erabiltzen jakitea, hizkuntzaren bidez komunikatzen jakitea. Hau dela eta, Hymes-ek
kontzeptu berri bat proposatzen du: komunikazio-gaitasuna edo komunikamena.
Gaitasun berri honen eta hizkuntz gaitasunaren arteko aldea nabarmena
da. Chomsky-ren ustez gaitasun gramatikala hizkuntza baten perpaus gramatikal guztiak sortzeko eta ulertzeko ahalmena da. Hymes-ek, berriz,
ahalmen hori komunikazio-gaitasunaren osagarritzat hartzen du. "On
communicative Competence" lanean honela dio (57):
"There are rules of use without which the rules of grammar would be
useless."
Hymes-ek ondoren honela definitzen du komunikazio-gaitasuna:
Hizkuntzalaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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Whether (and to
Whether (and to
Whether (and to
Whether (and to

1
2
3
4

what degree)
what degree)
what degree)
what degree)

something is formally possible.
something is feasible.
something is appropiate.
something is done.

Hizkuntzaren erabilerari eta erabiltzaileari buruzko teoriak, egoki burutu
nahi bada, lau irizpide horien araberakoa beharko du izan. Beraz, teoria linguistikoak komunikazioaren teoriarekin eta kulturarekin bat egin behar
badu, modu orokorrean egingo du, aztertuz: 1 zerbait posible den (eta
noraino) formaren aldetik; 2 zerbait (eta noraino) egin daitekeen, hori
burutzeko dauden ereduak kontutan hartuz; 3 zerbait ( eta noraino) den egokia, erabilia den testuinguruaren arabera; eta 4 zerbait benetan burutzen
(antzezten, alegia) den eta honek zer suposatzen duen. (Hymes, 1971: 281)
Gumperz eta Hymes-ek beren lehen antologia aurkeztu zuten 1964.ean.
Eta 1971.ean zabaldu. Autore hauek "komunikazio-gaitasun" edo "komunikazioaren etnografia" deitu zioten esparru zientifiko berri honi: "hiztun
batek kultur mailan adierazgarriak diren egoeratako komunikazioetan parte hartuko badu, jakin beharko lukeena".
Hizkuntz gaitasunak eta hiztunak elkarrekiko duten loturaz jabetu ondoren, hiztunak komunitate bateko partaide direla eta gizarte horretan rol
batzuk dituztela jakinik, komunikamenaz arituko gara.
Hizketaldi guztiek, esanahi erreferentzialaz gain, esanahi soziala eta,
honekin batera, funtzio soziala dute. Horregatik, partaidetza eta testuingurua kontzeptu nagusitzat hartuko ditugu. Norbaitek galdera, baieztapen
edo bestelakorik egin nahi badu, bere "esana" "egoerarekin" lotuko du.
Komunikazioa gauzatzen duten faktore iraunkorrak edo 'speech events'
izenekoak hauek <lira (Hymes, 1973):
1 Partaidetzaren modu edo era.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
3 Potentzial
semantikoa:
hizkuntz
funtzioak
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Partaidetzaren edukia.
Hitzegintzaren eskena-toki (setting), une, leku eta zirkunstantziak.
Eskena.
Hiztuna.
Igorlea.
Entzulea.
Hartzailea.
Asrno eta ondorioak.
Asmo eta helmugak.
Tonn, klabe eta modalitatea.
Kanalea (ahoz, idatziz eta abar... ).
Forma linguistikoa.
Interakzio-arauak, jarrera-moduak.
Interpretazio-arauak.

Buhler, Firth eta Jakobson <lira, besteak beste, hizkuntzaren funtzioak
aztertu dituzten autoreak.
Hizkuntzak dituen funtzioak <lira here betebeharren eta aginduen oinarri
eta, era berean, hizkuntzaren izaerarekin estu-estu loturik daude. Bestela
Eskarne Lopetegi

esanda, funtzio hauek kultura jakin bati zor zaizkio. Malinowski-k (58)
duela berrogeitamar urte Trobriand irletako arrantza-saioetan egiten zen
hizkuntz erabilera deskribitu zuen. Baina deskripzio hori gaur egun ez da
egokia. Hala eta guztiz ere, azalpen honek ez du esan nahi funtzio orokorragorik ez dagoenik.
Hizkuntz funtzioen azterketak egitura linguistikoaren azterketa beharko du oinarrian. Ezin da hizkuntza here erabileraren zerrenda hutsa
emanez azaldu. Malinowski-ren hizkuntz funtzioak "pragmatikoa"/"magikoa" irizpide bikoitzean oinarritutako azalpen etnografikoak dira. Buhler-ek (59) hogeigarren hamarkadan komunikazio-ekintzaren here eredua azaldu zuen. Ikur linguistikoaren funtzioak, hiztunaren arabera, entzulearen arabera eta objektuaren eta honen erlazioen
arabera hauexek dira: adierazkorra, deitzailea eta adierazgarria. (Ikus
.39)
OBJEKTUA ETA ZIRKUNSTANTZIAK

I

I

I

I

I

ADIERAZPENA

-,

/

DEIKUNTZA

�TZAILEA

IGOR�

.39

Kezka estrukturalek gidatu dute luzaroan hizkuntzalaritza. Baina ikuspegi
funtzionala eta estrukturala elkarrekin uztartzea aspaldikoa da, Pragako
eskolako hizkuntzalariek burututakoa, alegia (hizkuntzalariok Buhler-en
ideiak zabaldu zituzten gramatikaren iker-lanetan),
Roman Jakobson-ek (60), Pragako eskolako irakasle ospetsuak, komunikazio-gertaeran oinarrituz, Buhler-ek hasitako lana borobildu zuen.
Rona hemen komunikazio eredu bat (61): .40

Jasotako
seinalea

Bidalitako
seinalea

x

lgorlea--•---•� Kanalea

t

f•

Hartzailea � Y

Hots-lturrla

.40
Jakobson-en ustez, egoera komunikatiboaren osagaiak hauek dira: .41
Hizkuntzalaritza eta hizkuntzen irakaskuntza

69

Testuingurua
lgorlea -------- Mezua
Ukipena
Kodea

Hartzailea

.41

Osagai bakoitzari hizkuntz funtzio bat legokioke: .42
F. aipatzailea
F. hunkitzailea

F. poetikoa ----- F. konatiboa
F. faktikoa
F. metalinguistikoa

.42

Hymes, Halliday eta Robinson-ek azterketa berriagoak eskaini dituzte. Hymes-ek funtzio linguistiko unibertsaltzat honako hauek aipatu
ditu:
1 F. faktikoa: hitz eginez egoerak betetzeko.
2 F. adierazkorra: jarrera-adierazlea.

3
4
5
6
7

F.
F.
F.
F.
F.

manipulatzailea.
erakuslea.
behartzailea.
gaitzeslea.
ludikoa.

Halliday (62) haurraren hizkuntz erabileratik abiatuko da eta funtzio
hauek sailkatuko ditu:
1 F. instrumentala:

here beharrak ase nahi ditu. Ez du imitatuko.

2 F. erregulatzailea: besteen jarrera zuzendu nahi du.

3 F. interakzionala: besteekin harremanak egiten ikasten du.
4 F. pertsonala:
bere burua identifikatuko du.
5 F. heuristikoa:
inguruaz informazioa jasotzeko modua: ikasteko,
galdetzeko ...
6 F. imaginatiboa esperientzia kodifikatuko du eduki ideazional
moduan.
7 F. adierazkorra edo informatzailea.
"Hizkuntzaren sistema gramatikalak hartzen duen forma jakina honek
bete behar dituen behar sozial eta pertsonalen araberakoa da; honen
berri behar den bezala edukitzeko, hizkuntzaren sistemaz eta here funtzioaz batera jabetu behar dugu; bestela ez genuke hizkuntza nola erabiltzen den jakiteko oinarri teorikorik izango.
Hori dela eta, "hitzegintzatik" hastea litzateke egokiena. Izan ere, hau
bait da elkarri lotuta dauden aukera-sorta batetik egindako hautaketa
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simultaneoa (aldiberekoa). Aukera-sorta hori hizkuntzaren "esanahi
potentziala" da. Hitz egitean, aukera egiten dugu.
( ... ) Hizkuntzaren aukera-sorta "gramatika" da, eta hiztunak edo idazleak sistema horren barruan aukera egingo du: ez hutsean, baizik eta hizketak egoeraren testuinguruan. Honela, hitzegintzak inguru sozial edo
pertsonalen eta egoeren hautaketan oinarritutako ariketa sortzaile eta
errepikatuak dira.
Argi dago hizkuntza beharrak betetzeko erabiltzen dela. Baina here
gramatika aztertuko ez bagenu, ez genuke inolaz ere erabilera hauek
sailkatzerik izango. Hala eta guztiz ere, hizkuntza beraren "esanahi
potentziala" edo "potentzial semantikoa" aztertzean, aukera guzti
horiek independiente xamarrak diren zenbait saretan konbinatuta daudela ikus daiteke; eta baita "aukera-sare" hauek hizkuntzaren oinarrizko funtzio batzuekin bat datozela ere." (Halliday 1970:147)
Hirn dira autore ingeles honek proposatutako hizkuntz funtzioak (Halliday, 1973):

- Funtzio ideatiboa. Hizkuntzak "edukiaren" adierazpenerako balio du:
hau da, hiztunak mundu errealarekiko nahiz bere buruarekiko esperientziaz aritzeko balio du. Funtzio hau betetzerakoan, hizkuntzak esperientzia egituratuko eta munduari buruzko ikuspegia moldatzen lagunduko
du.

- Funtzio interpertsonala. Hizkuntzak harreman sozialak sortu eta mantentzeko balio du. Gizarteko rolak, hizkuntzak berak sortutako rol komunikatiboak barne, adierazteko, alegia. Funtzio honen bidez talde sozialak
mugatu, gizakia indartu eta identifikatu eta hauen nortasuna garatu egingo
da.
- Funtzio testuala. Hizkuntzak norberaren eta eskuarteko egoeraren egokipena lortzeko medioak eskaini behar ditu. Testuala deituko dio funtzio
honi "testuak" sortzeko balio bait du. Hots, "egoerari atxikitako diskurtsoaren pasarte borobilak". Beraz, entzule edo irakurleak testua eta esaldi-bilduma antzeman ditzan balioko du funtzio honek. Funtzio testualaren ezaugarrietako bat berbaldi jakin bateko esaldien artean harreman eta loturak
ezartzea izango da.
"El objeto y situaci6n de la conversaci6n, la funci6n del habla, el rol y
la pertenencia a capas sociales podrfan representar aquellos factores de
la competencia comunicativa que determinan la selecci6n de la variedad de lengua y de tipos de estilo en la situaci6n particular." (63)
Fishman-ek elkarrizketen helburuak (topics), hiztunen harremanak (rolak),
lekuak eta hizketako egoerak osatzen duten bildumari "barruti" (domain)
deitzen dio. "Barruti" hauek familia, lantokia, soziedadea, eliza, lagunartea, kirola, Estaduarekiko harremanak, sendagilea, erosketak, eta abar
dira. Sternberg-ek oinarrizko egoera komunikatiboetan honako hauek
bereizten ditu: entretenimendua, elkarrizketa, eztabaida eta argumentazioa.
Hizkuntzalaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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Robinson hitzegintzen osagaiak, hizkuntzaren funtzioak eta hizketaren
aldagaiak laburbiltzen saiatuko da. Honetarako, Jakobson-en teoriak oinarritzat hartuz, jarrera linguistikoaren azterketa soziolinguistiko eta psikolinguistikoak batuko ditu, beti ere hizketa egoeraren esparruan.
Pragmalinguistika edo pragmahizkuntzalaritzaren helburna aipatu ditugun
osagaiez baliatuz hizketa-eredu bat, komunikazio-eredu bat aurkezteaz
gain, hitzegintzarako baldintzen eta hizketa eta errealitatearen arteko
harremanen berri ematea da. Esparrn honen barnean pragmahizkuntzari
buruzko makina bat kontzepzio biltzen <lira. Hitzegintzaren teoria ingeles
eta amerikarrek (filosofia <lute abiapuntu) komunikazio-ereduaren moldaketan oinarritzen <lira: Austin eta Searle <lira, besteak beste, aitzindari.
Baina komunikazio linguistikoaren eta here baldintza eta helburu extralinguistikoaren arteko harremanak ere pragmahizkuntzaren langai izan daitezke.
"Hitzen egintzen teorian galdera nagusia hau litzateke: zeintzuk <lira hitzen ekintzek arrakasta izan dezaten, hots, helburu komunikatiboa lor
dezaten, bete behar diren baldintzak? Argi eta garbi dago: gizarte-mailan
onartutako ekintzei buruzko usteez baliatu beharra dago." (Wunderlich)
a. Gramatika
funtzionala

Teoria linguistikoaren baitan ikerketek, bi hitzetan esanda, eta abstrakzio-rnaila handiz, bi bidetatik jo dezakete. Bi bide hauek ikuspegi arrunt diferenteak dituzte: ikuspegi formala eta ikuspegi funtzionala.
Ikuspegi formalean, hots, paradigma formalean, lengoaia, objektu abstraktu gisa, esaldi-bilduma da eta gramatika sintaxiaren erregela formalen deskripziorako saio bat. Erregela-sistema bat, alegia. Eta esanahiaren azterketa egitura sintaktikoetara makurtuko da. Beraz, metodologi mailan bai sintaxiak eta bai semantikak pragmatikaren aurrean lehentasuna <lute. Hauxe
litzateke hizkuntzalaritza chomskyarraren oinarrizko irizpidea.
Ikuspegi funtzionalean, hots, paradigma funtzionalean, lengoaia giza iharduerarako tresnatzat hartzen da. Eta here erabilera hiztun eta hartzaileen
arteko harreman komunikatiboetara mugatzen da. Hitzezko elkarreragin
hau iharduera egituratua da, hots, erregela edo arau sozialetara makurtua.
Ikuspuntu funtzional honen arabera, hizkuntzalaritzak bi erregela-sistemaren berri eman behar du; biek izaera soziala dutelarik.
1 Hitzezko elkarreragina gidatzen duten erregelak, elkarreragina hau
iharduera-mota bat den heinean (erregela pragmatikoak).
2 Iharduera horretan tresna gisa erabiltzeko espresio linguistiko egituratuak gidatuko dituzten erregelak (erregela sematikoak, sintaktikoak,
morfologikoak eta fonologikoak).
Gramatika funtzionalak paradigma funtzionalaren ikuspegitik sortua eta
hitzezko elkarreraginaren teoria pragmatikoetan landua beharko du izan.
Izan ere, teoria gramatikalek lengoaiaren erregelen berri emango <lute, beti
ere erabileraren eta helburuaren funtzionaltasunari atxikita.
Bi paradigmen arteko aldea eskema honek azalduko digu: .43
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PARADIGMA FORMALA

PARADIGMA FUNTZIONALA

a. Nola definitu Lengoaia esaldi-bilduma
lengoaia
bat da.

Lengoaia gizarte-elkarreraginerako tresna bat da.

b. Lengoaiaren Pentsamenduak adieraztea
lehen funtzioa du lengoaiak lehen funtzio.

Lengoaiaren lehen funtzioa komunikazioa da.

c. Eremu
psikologikoa

Lengoaiaren eremu psikologikoa gaitasuna da:
esaldiak sortu, interpretatu eta irizteko gaitasuna

Lengoaiaren eremu psikologikoa komunikamena da: lengoaiaren bidez elkarreragin
soziala burutzeko abildadea.

d. Sistema
eta bere
erabilera

Performantziaren aurretik gaitasunaren estudioak lehentasun logiko
eta metodologikoa du.

Hasiera-hasieratik lengoaiaren sistemaren estudioa erabilera linguistikoaren
esparrutik abiatuko da.

e. Lengoaia
eta
lekuratzea

Lengoaia baten esaldiak ez
daude bere lekuratzeari makurtuta deskribatzeko garaian (erabiltzen diren egoera edo testuingurutik at).

Espresio linguistikoen
deskripzioak hauek lekututako funtzionamenduaren
deskripziorako mesedegarri izango dira.

f. Lengoaiaz
jabetzea

Haurrak, datu linguistiko
batzuk jasoz eta jaiotzetikako abildade batzuen
bidez, lengoaiaren gramatika egingo du.

Haurra lengoaiaren eta honen
erabileraren azpian dagoen
sistemaz jabetuko da, lekuratze naturaletan emandako datu linguistikoen laguntzarekin.

g. Unibertsal
linguistikoak

Unibertsal linguistikoak
giza organismoak baitaratuak dituen ezaugarriak dira.

Unibertsal linguistikoak
a. helburu komunitatiboekiko,
b. lengoaiaren erabiltzaileen
konstituzio biologiko eta psikologikoekiko, eta
c. lengoaia erabiltzen
den lekuarekiko harreman
estuan azalduko dira.

h. Sintaxia,
semantika
eta pragmatikarekiko
harremana

Sintaxiak semantikarekiko
autonomia du; sintaxiak eta
semantikak pragmatikarekiko autonomia dute. Lehentasunaren arabera hona hemen zerrenda: lehenengo,
sintaxia; bigarren, semantika; azkenik, pragmatika.

Semantika- eta sintaxi-estudioak pragmatikaren
esparru biltzailean burutuko dira: semantika pragmatikara makurtuko da eta
sintaxia semantikara.

.43
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Gramatika funtzionalaren nondik-norakoa deskribitzeko makina bat Ian
argitaratu da (64). Dena den, ez dirudi aurrikusitako helburu guztiak bete
dituztenik saio hauek. Kritikak ere izan bait dituzte. Izan ere, ikuspegi
estrukturalistekiko lotura ez da eten. Oinarrian, oraindik ere, ikerketak distribuzionalismoaren esanetara makurtzen <lira eta kontzeptu funtzionalistak
oso mugaturik azaltzen dira, lengoaia eta testuinguruaren arteko harremanak islatuko dituen teorizazio egokirik ez dagoelako. (Bronckart, 1985:86)
4 Teoria
pragmatikoak
(65)

Eguneroko solasaldietan sarritan esaldi bat esaten dugu beste baten esanahia adieraziz; esaterako, etxekoandreak neskameari "Hemen hotz
zegon" esaten dionean, agian, "leihoa itxi ezan!" agintzen ari zaio. Honek
ez du esan nahi bi esaldiek esanahi bera dutenik, baizik eta zirkunstantzia
jakin batzuetan esaldi bat esatean beste bat komunika dezakegula.
"Esanahiaz" ihardutean "semantika", esanahiaren zientzia, datorkigu
gogora. Baina, aurreko pasartean azaldutakoaren arabera, semantika "tradizionala" motz xamar geratuko da, ez bait du zirkunstantzien inguruan
sortutako esanahi horren berri emango.
Beraz, "lehen mailako edo esanahi literala", batetik, eta, bestetik, testuinguruari atxikitako "esanahi inplikatu edo elkarrizketaren bidez zuzendutakoa" ditugu (66). Begibistakoa da lehena "ohizko" semantikak jasoko
duela. Bigarrena, berriz, esanahia komunikazioaren benetako eduki bezala
hartuko duen zientzia beharko du izan: pragmatika.
Zientzia honen definizioak ematen hasi aurretik, zenbait planteamendu
pragmatiko azalduko ditugu jarraian. Lehenik eta behin, galdera-sorta
honi erantzun beharko diogu: Esakune linguistiko baten bidez nola lortzen
da beste pertsonekiko harremana? Nola mantentzen <lira harreman horiek?
Nola eragin daiteke beste pertsonen ekintza eta ideietan? Esakune linguistikoak ekintza jakinak al <lira? Zeintzuk dira hitzegintza bat burutzeko edo
zirkunstantzia batzuetan ez burutzeko baldintzak? Nola ematen da esakuneetan testuinguru eta ekintzen berri? Eta nola errealitatearen, gizartearen
eta abarren berri (usadio, hezkuntza eta eskarmentuaren bidez jasotakoa)?
Galdera hauen bidez ikuspegi pragmatikoaren luze-zabalera azaltzen saiatu gara.
Planteamenduek eskaini diguten ikuspegi horretatik abiatuz, Schlieben-Lange autore alemaniarrak zientzia hau deskribitzeko erabili diren definizioak hiru taldetan banatu ditu (67):
1 Pragmatika ikurren erabileraren dotrina bezala.
2 Pragmatika elkarrizketaren linguistika bezala.
3 Pragmatika hitzegintzaren teoria bezala.
Laurence R. Horn-ek uste du beharbada ez ote den mesedegarri izango
zientzia honen bi (edo hiru) esparruak ondo bereiztea (68):
- Conversational pragmatics (cf. Austin, 1962; Grice, 1967; Searle,
1969 ... )
- Functionalist pragmatics (cf. Firbas, 1964; Kuno, 1972-1976; Gundel,
1974, 1985; Prince, 1981; Reinhart, 1981...)
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- Eta agian, azpisail gisa edo, psycholinguistic pragmatics (Grosu, 1972,
1982; Bever, 1975 ... )
1938.ean Morris-ek honela definitu zuen pragmatika:
"The science of the relation of signs to their interpreters dealing with
the psychological, biological and sociological phenomena which occur
in the functioning of signs."
Geroztik, eta gaur arte, makina bat filosofo eta hizkuntzalarik ihardun <lute
zientzia honen nondik-norakoak argitzen.
T.A. van Dijk-ek pragmatika honela definitu du (69):
"Pragmatika, zientzia den heinean, hitzegintzez arduratuko da. Are
gehiago, esakune linguistikoen funtzioez eta komunikabide-prozeduretan dituzten ezaugarriez."
"Zientzia honen (azken hogei urteotan izan du bilakaerarik nagusiena) ezaugarrietako bat bere disziplinartekotasuna da: filosofiak, hizkuntzalaritzak, antropologiak eta baita psikologiak eta soziologiak
ere laguntzen bait diote. ( ... ) Hasiera batean, pragmatika semiotikaren hiru osagaietako bat izan zen sintaxi eta semantikarekin batera."
(70)

"Sintaxiak esakuneak zein baldintzatan eta zein erregelaren bidez dauden 'ondo osatuak' erabakitzen du. Semantikak, berriz, esakuneak
zein baldintzatan diren 'interpretagarriak'. Eta, azkenik, pragmatikaren ardura zera honetan oinarrituko da: zein baldintzatan <lira onargarriak manifestazio linguistikoak?, eta egokiak? Uste hauek hiztunaren
ekintza komunikatiboan <lira zilegi. Honela, beraz, egoera komunikatiborako abstrakzio berri bati hel diezaiokegu: testuinguruaren kontzeptuari, alegia. Ondorioz, pragmatika esakuneak (edo hitzegintzak) testuinguruari egoki lotzeko erregela eta baldintzaz arduratuko da.
Laburbilduz, pragmatikak testu eta testuinguruaren arteko loturak ikasiko ditu."
"( ... ) Eta zeintzuk <lira testuinguruaren osagaiak? Erantzun erraza du
galdera honek: esakunearen onargarritasuna (edo ez), arrakasta (edo ez)
edo egokitasuna (edo ez) sistematikoki erabaki eta mugatuko duten
osagaiak. ( ... ) Pragmatikak, beraz, egitura testuala eta berari sistematikoki loturik dauden egoera komunikatiboaren osagaien arteko loturaz
ihardurigo du: osagai horiek, guztiak batera, testuingurua osatzen <lute."
a. lnplikazioaren
pragmatika:
solas-inplikadura

Printzipio pragmatiko guztien artean Grice filosofoaren azalpenak izan
<lira linguistikari mesederik handiena egin diotenak (orokortasuna, hedapengarritasuna eta gramatika eta lexikoaren deskripzioa sinplifikatzeko
ondorioak direla medio). Horien artean kantitatearen printzipioa. Printzipio honen mamia hauxe da (1961):
"One should not make a weaker statement rather than a stronger one
unless there is a good reason for so doing."
1975.ean printzipio bera kantitate printzipioaren lehen atalean azalduko
du berriro (71).
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"Make your contribution as informative as is required (for the current
purposes of the exchanged)."
"Grice-k, beharbada, ez zuen kantitate-oinarria duen dedukzioaren
nozioa asmatu, baina here laguntzak berebiziko garrantzia izan zuen,
teoria orokorraren barruan, inplikazioaren edo dedukzioaren pragmatikaren izaera deskubritzeko garaian." dio L.R. Horn-ek (118. or.).
Filosofo honen definizioetara hurbilduz, hiztunak mezua (esaldi bat, adibidez) hartzaileari igortzerakoan zerbait adieraziko du, baldin eta 1 hiztunaren asmoa mezuaren bidez hartzailearengan ondorio jakin bat eragitea baldin bada; eta 2 asmo hori burutzerakoan hartzailea asmo hortaz jabetzen
baldin bada.
Beraz, esanahi jakin bat komunikatzeko, bi baldintza bete behar dira: batetik, "intentzionalitatea", ondorio bat eragiteko asmoa; eta, bestetik, asmo
horren berri jasotzea, asmo horretaz konturatzea. Hitz bitan esanda, komunikazioa hau da: hiztunak asmo bat izatea eta jasotzailea horretaz jabetzea.
Jar dezagun adibide bat. Amak semeari etxeko atarian "Euria ari du" esaten badio, beharbada "etxetik ez irten!" esan nahi dio. Esaldiak esanahi
jakin bat badu ere, ondorio bat eragingo du. Asmoa igoal ez zen hori eragitea. Edo agian bai. Intentzio horrekin esatea, alegia (hortxe dugu esaldiaren esanahi pragmatikoa). Eta ondorio hori lortu bada, azken finean,
semea asmoaz jabetu delako izan da.
Baina nola konturatu da horretaz? Ez ote da intuizioak eraginda izan. Grice-k hala uste du eta ondorengo ondorioetara helduko da. Horretarako,
galdera bati erantzuten hasiko da: nola adierazten du esaldi honek esanahi
hau? Analisi formalak ez ezik semantika klasikoak ere ez digu galdera
horri erantzuten lagunduko.
Batetik, esanahi literala dugu; bestetik, berriz, pragmatikoa. Bien arteko
lotura estua da, esanahi literalak esanahi pragmatikoa inplikatu egiten bait
du.
Grice-k lotura hori azaltzeko, oinarrizko printzipio bat proposatuko du:
kooperazio printzipioa.
"In his ground-breaking work on language use and the logical conversation, Grice (1967, 1975, 1978) suggests a procedure whereby participants in a conversation may compute what was meant (by a given speaker's contributing a given utterance at a given point in the interaction)
as a function of what was said (by that speaker, in that utterance, at the
point). The governing dictum is an overarching 'cooperative principle'
('Make your conversational contribution such as is required at the stage
at which it occurs')." (L.R. Horn, 118. or.)
Hiztuna mintzatzen ari denean, xede eta norabide jakinen arabera, behar
den bezala parte hartuko du une bakoitzean. Solaskideek printzipio honi
jarraituko diotelako ustea duten heinean beteko da printzipio hau.
Grice-k printzipio honekin batera elkarrizketa orok dituen "osagai gorenak" deskribituko ditu. Guzti horiek, kooperazio printzipioak eta "osagai
gorenak", sortzen dute solas-inplikadura.
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"The mutual assumption that both speaker and hearer are observing the
cooperative principle (CP) and its component maxims (even when surface appearances suggest the contrary) permits the exploitation of these
maxims to generate 'conversational implicata', nonlogical inferences
comprising conveyed meaning (what is meant without being, in the
strict sense, said)."
Hauek dira solasaren osagarri gorenak (Grice's maxims of conversation,
1975:45-46).
Quality

Try to make your contribution one that is true.
1 Do not say what you believe to be false.
2 Do not say that for which you lack evidence.

Quantity 1 Make your contribution as informative as is required (for the
current purposes of the exchange).
2 Do not make your contribution more informative than is
required.
Relation

Be relevant.

Manner

Be perspicuous.
1 Avoid obscurity of expression.
2 Avoid ambiguity.
3 Be brief. (Avoid unnecessary prolixity.)
4 Be orderly.

L.R. Horn-ek Grice-ren inplikadura-eredua eskema honen bidez azaltzen
du: .44
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b. Hitzegintzak
(speech acts):
J. Austin, J. Searle

Zertan datza hitzaren eta munduaren arteko lotura? Nola liteke hiztunak
hots-andana jakin bat igorri eta hiztuna zerbaitez jabetzea? Nola liteke
"Euria ari du" ahoskatzean, hots-andana bat, alegia, horixe bera adieraztea: "euria ari duela"? Ba al dago alderik zerbait modu adierazgarri batean
esanez esatearen eta ez-adierazgarri batean esanez esatearen artean? Eta
zertan datza esandakoarekin esan denaren eta honek adierazi nahi duenaren arteko harremana?
Galdera hauek eta beste hainbestek lengoaiaren filosofiaren gaia osatzen dute. Izan ere, modu batera edo bestera, galdera hauek zentzurik
izan behar dute, pertsonak elkarren artean komunikatzen direla bai bait
dakigu: batzuetan adierazi nahi dutena esanez; sarritan ulertzen zaiela;
galderak azaldu, aginduak eman, aginduak egin edo barkamena eskatzen dutela; hiztunak igorritakoak munduarekin harremanik baduela,
gezur, egia ez-adierazkor, huskeria, gehiegikeria eta abartzat jotzen bait
dugu.
Guzti honen berri lengoaiaren filosofiak emango du. Ez, ordea, filosofia
linguistikoak. Lengoaiaren filosofia lengoiaren zenbait ezaugarri orokorren argi-iturri bait da: erreferentzia, egia, esanahia edo beharra, esate
baterako.
J. Searle-k (72) lengoiaren filosofiak dituen zenbait arazo hitzegintza,
egintza linguistiko edo lengoiaren egintzen bidez argitu nahi izan ditu.
Bere hipotesiak hitzegintzetan oinarritu ditu. Bere ustez, hizkuntza bat hitz
egitea hitzegintzak burutzean bait datza. Egintzak esakuneak, aginduak
ematea, galderak egitea eta abar dira, eta hauek elementu linguistikoen
erabilera gobematzen duten erregelei esker eta hauen esanetara makurtuta
gauzatzen dira.
"La raz6n para concentrarse en el estudio de los actos de habla es simplemente esta: toda comunicaci6n Iingufstica incluye actos Iingufsticos,
La unidad de la comunicaci6n linguistica no es, como se ha supuesto
generalmente, el sfmbolo, palabra, oraci6n, ni tan siguiera la instancia
del sfrnbolo, palabra u oracion, sino mas bien la produccion o emision
del sfmbolo, palabra u oraci6n al realizar el acto de habla. ( ... ) y los
actos de habla son las unidades basicas o minimas de la comunicacion
lingiiistica" (Searle, 26. or.)
Beraz, eta laburbilduz, hipotesi honen oinarrian hitzegintza, oinarrizko
komunikazio-unitatea, dago. Hori hala izanik eta "adierazgarritasunaren
printzipioarekin" batera (esan nahi den guztia esan daiteke: "Para cualquier significado X y para cualquier hablante H, siempre que H quiere
decir - intenta trasmitir, desea comunicar - X entonces es posible que
exista alguna expresi6n E tal que E es una expresi6n exacta de, o formulaci6n de X.") (Searle, 29. or.), hipotesi honen bidez zera azaldu nahi
da: hitzegintzen nozioaren, hiztunak esan nahi duenaren, esaldiak (edo
bestelako osagai linguistikoak) esan nahi duenaren, hiztunaren asmoaren, entzuleak ulertzen duenaren eta osagai linguistiko horiek gobematzen dituzten erregelen artean badela harreman edo elkargune analitikorik.
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J. Searle logikari ipar-amerikarren lana J. L. Austin-ek utzitako arrastoaren jarraipena da.

Hasiera batean, behinik behin, Austin-en (73) helburu nagusia okerra iruditzen zitzaion uste bat hankaz gora jartzea zen. Hizkuntzaren funtzio filosofiko nagusitzat gezurrezko edo benetazko manifestapenak burutzeko
gaitasuna bakarrik hartzea, alegia. Tesi berifikatzaileari, positibismo logikoarekin uztartua, eraso zion. Tesi honen ustez, hain zuzen, esaldiak esanahidunak baldintzat betetzen denean bakarrik izango dim: proposamen
egiaztagarri edo gezurtagarriak aurkezten bazituzten.
Austin-ek tesi honen aurka zenbait azalpen egin zituen.
Adibidez: "Zorrak ordainduko zizkiola agindu zion."
Hiztunak esaldi hau agindu bat burutzeko erabili badu ere (here elkarrizketakidea agindu bat egingo diolako j akinaren gainean baldin badago),
benetakoaren edo gezurrezkoaren esparrutik at geratu da. Hiztunak ekintza
jakin horrekin konprometitzeko asmoa besterik ez du azaldu. Horien artean eta testuinguru filosofiko batean oinaniturik, bereizketa hau proposatu
zuen: esakune performatzaileak eta konstataziozkoak. Definizioz konstataziozko esakunea baieztapenak egiteko esakunea da (Austin-ek gogokoagoa du "konstataziozkoa" "deskriptiboa" baino, benetako edo gezurrezko
baieztapen guztiak ez bait dira deskriptiboak). Esakune performatzaileak,
beniz, hiztunak "esateko ekintza" baino "egiteko ekintza" burutzen duenean lortzen <lira.
Performatiboen artean bigarren bereizketa bat egin zuen: 1 performatibo
esplizitoak, eta 2 performatibo primarioak.
Performatibo esplizitoak azaltzeko, honako esakune hau ikertuko dugu:
"Zirkora joango zirela agindu zion."
Esaldi honek aditz performatibo bat du here baitan, "agindu", alegia. Defini dezagun, jarraian, aditz performatiboa zer den. Printzipioz, esan daiteke
testu eta kontestuaren arteko harreman pragmatiko nahiz semantikoek
osatzen dituztela aditz performatiboak. Beraz, orainaldi eta lehen pertsona
singular nahiz pluraleko aditzak esaldi performatiboak sor ditzakete. Bestela esanda, burutzen diren ekintzen bidez interpretatzen diren esaldiak
(testuinguru jakin eta egoki batean, noski). Aipatutako esaldian, esaterako,
esakune horren bidez agindu bat egiten ari naiz.
"Kontseilariari eskutitz bat idatz diezaiozun gomendatzen dizut."
Esaldi hau ahoskatuz, gomendapen bat egiten ari naiz (testuingurua egokia
bada, nere asmoa hori bada: gomendapenaren mamia entzuleari axola
bazaio, eta abar... ).
Bestelakoak, ostera, performatibo primarioak, alegia, tankera honetakoak <lira:
"Zorrak ordainduko dizkizut" (agindua)
"Nik gorriz idatziko nuke" (aholkua)
Kasu hauetan ez dago aditz esplizitorik, baina "aholkuzko" edo "aginduzko" hitzegintza dela argi eta garbi dago. Beraz, hitzegintzaren tankerak ez
du zertan bat etorri aditzaren esanahiaren tankera semantikoarekin. (74)
Hirkuntralaritza eta hizkuntzen irakaskuntra

79

"Agintzen dizut zorrak ordainduko dizkizudala"
"Gorriz idatz dezazun aholku ematen dizut"

Hau da, aditza ezabaturik egon arren, hitzegintzak bere bidea egingo du.
Aipatu aditz horiek zeharkako hitzegintzetan ere ez dira erabiltzen: adierazpenaren lehen interpretazioa A 1 egintza denean eta bigarrena, berriz, A2.
Adibidez: "Oraintxe hondartu dut lurra!"
Esaldi honen bidez, informazioa emateaz gain, mehatxu edo eskakizunik
ere luza daiteke.
Esaldia (testua, alegia) eta testuingurua elkarren artean loturik egotea,
esaldiaren "esanahiaren" eta hitzegintza burutzeko baldintzen arteko loturaren ondorio da. "Agindu" bat luzatzeko, hiztunak entzuleak geroaldian
ekintza bat burutzeko asmoa azalduko du. Agindurik gehienak "geroaldiko ekintza esplizitoen" bidez adierazten dira: "bihar bisitan joango natzaizu". Entzuleak, berriz, esanahi hori duen esaldia entzuterakoan, uler dezake, testuinguru horretako beste informazioarekin batera, hiztunak agindu
bat egin diola. Hori dela eta, "Atzo zinean izan nintzen" esaldia ez da
sekula agindu izango.
Baina bada entzulearen geroaldiko ekintzaren berri emango duen esaldirik
("Bihar liburuak ekarriko?", "Surik emango?"), testuinguruaren arabera
eskaera, agindu edo gomendapentzat har daitekeenik.
Austin-ek (75) bere azalpenen bidez hitzegintzen teoriari ikaragarrizko
mesedea eginez, demostratu nahi izan du aditz performatibo eta konstatatiboen arteko nondik-norakoez gain, hiztunak igorritakoak "indar" jakin
batzuen bitartez, esanahiak esanahi, zenbait ekintza sortzen dituela ( edo
igorritakoaren bidez "gauzak egin" daitezkeela).
"Besides the question that has been very much studied in the past as to
what a certain utterance means, there is a further question distinct from
this as to what was the force, as we call it, of the utterance. We may be
quite clear what 'Shut the door' means, but not yet at all clear on the
further point as to whether as uttered at a certain time it was an order,
an entreaty or whatnot. What we need besides the old doctrine about
meanings is a new doctrine about all the possible forces of utterances,
towards the discovery of which our proposed list of explicit performative verbs would be a very great help." (Austin, 1970: 251)
Baina esaldiak igortzea gauzak egitea baldin bada, beharrezko gerta dakiguke lehenik eta behin esaldiak igortzea zein neurritan ekintzak sortzeko
bidea den argitzea -. Austin-ek oinarrizko hiru multzotan bildu ditu, zerbait
esatea zerbait egitea dela eta, eta hortik abiatuz, batera sortzen diren hiru
klasetako ekintzak:
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1 Locutionary act

Erreferentzia eta zentzu jakin batekin sortutako
esaldia.

2 Illocutionary act

Esaldi bat sortzean, berari loturik dagoen indar
baten bidez, eskaintza, agindu, baieztapen eta abar
egitea.
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3 Perlocutionary act lgorritakoak entzulearen pentsamendu, sentimendu
edo ekintzetan ondorio edo efekturik sor dezake.
1 Adibidea

1 Lokuzioa

Hark esan zidan "Eman iezaiozu hari", "eman" ekin
"eman" adieraziz eta "hari"rekin "hari".

2 Ilokuzioa

Hari emateko agindu (gomendatu, eta abar ... ) zidan.

3 Perlokurioa Hari ematera behartu ninduen.
Ekintza

Nik hari hura eman niezaion lortu zuen.

2 Adibidea

1 Lokuzioa

Hark esan zidan "Ezin duzu hori egin".

2 Ilokuzioa

Hura egin behar nuela eta, here kezka azaldu zuen.

3 Perlokurioa Nik hura egin nezan eragozpenak jarri zizkidan.
Ekintza

Nere onetik atera ninduen.

Austin-ek, beraz, lokuzio-ekintza esanahiarekin lotzen du, ilokuzio-ekintza indarrarekin eta perlokuzio-ekintza efektu edo ondorioarekin.
Bigarren ekintzari, ilokuzioari alegia, eskaini dio Austin-ek arreta berezia.
Izan ere, hitzegintza kontzeptuak ekintza honekin du lotura estua.
c. Testua eta
testuingurua

Testuingurua egoera komunikatibo jakin baten ezaugarrien bilduma da.
Ezaugarri hauek esakunea hitzegintza bihurtuko duten baldintzen zati bat
<lira. Pragmatikak baldintza hauen berri emango du: hots, zein lotura
dagoen testu eta testuinguruaren artean. Lotura hauek bi eratakoak izan
daitezke: testuaren zenbait ezaugarrik testuinguruaren hainbat alderdiri
"eragin" diezaioke eta, bestalde, testuinguruaren egiturak esan dezake zein
ezaugarri behar dituen testuak onargarri izateko. Hauetako lotura batzuk
semantikaren esparruan, semantika kontestualean, sartzen <lira. Adierazpen indizialak, esate baterako, testuinguru komunikatiboaren osagaiei
dagozkie (berari zor diote beren interpretazioa). Adibidez: hiztuna, entzulea, manifestapen-unea, lekua, eta abar. Honek esan nahi du adierazpen
hauek segun eta testuingurua zein den erreferente desberdina izango dutela: "ni", "zu", "hemen", "han" ... Baita "orain", "gaur", "bihar" ... ere. Aditzaren denbora ahaztu gabe: orainaldia eta abar.
Kasu hauek guztiak harreman erreferentzialen eremuan kokatzen dira;
hori dela eta, horien azterketa semantikari dagokio. Aditz performatiboak,
berriz, testu eta testuinguruaren arteko harreman semantiko nahiz pragmatikoen ondorio dira.
Esakunearen ezaugarri pragmatikoak mugatuko dituen baldintza nagusietako bat hiztunak munduari, orokorrean, eta testuinguruari eta baita entzuleari buruz ere dakiena da. Adibidez, "Agian Jon gaixorik egongo da" esango
banu, zerbait komunikatzen ari naiz. Baina komunikazio hau bidezkoa
izango da, baldin eta neronek gaixorik dagoen (ala ez) ez badakit. Nikjakin
behar dudana zera da: gaixorik egoteko posibilitateak badaudela.
Hizkuntzalantza eta hizkuntzen irakaskuntza
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Badira, dena den, testuinguru pragmatiko eta esakunearen arteko harremana aditzera ematen duten zenbait adierazpen: partikula pragmatikoak. Partikula hauek ahozko ihardunetan eta batez ere elkarrizketetan azaldu ohi
<lira. Euskaraz erruz aurki daitezke honelakoak: "noski", "jakina", "bai,
horixe", "bai, zera", "alajaina", "gero", "horraatik", "ere" ...
Adibidez

- "Gorra zara, gero!"
"Gero" partikulak hiztunak entzuleari zeozer aurpegiratu diola adierazi nahi du.
- "Galdera xelebreak egiten dizkidazu, horraatik:"
"Horraatik" partikula, berriz, hiztunaren kezkaren adierazgarri Iitzateke,
- "Hori esatea ere" edo "Hau ere ikusi beharra."
"Ere" partikulak, "gero"ren antzera, aurpegiratzearen adierazgarritzat hartuko genuke.
Esan beharrik ez dago doinuak berebiziko garrantzia duela partikula hauen
funtzio pragmatikoa aztertzeko garaian.
Zer esanik ez, egitura sintatikoen funtzio pragmatikoa aztertzerakoan. Egitura hauen artean hiru <lira ohizko ereduak: baiezkoak, ezezkoak eta galderazkoak. Baina ikus ditzagun honako adibidez hauetan zer gertatzen den.
Doinu jakin batekin "Ez dut uste" esaldiak kontrakoa adieraz dezake.
Horrezaz gain, hiztunak adostasunaz gain, hori horrela dela oso segurutzat
joko du eta erabateko ziurtasuna azalduko.

Adibide: -Bapo bazkaldu dugu.
-Ez dut uste !
Ondorengo adibidean, doinuak ez ezik egitura sintaktikoaren orden-aldaketak ere beteko du funtzio pragmatikoa: "Jakingo ez du , ba!" Igorleak
entzuleari nolabait ere duda arrastorik ez dagoela adierazi dio.
Edo, "Jan beharko (dut)!" esaldiaren bidez eta doinu jakin batekin, beharraz gain, hiztunak beste erremediorik ez duela ageri-agerian geratzen da.
5 Hizkuntzalari
tza testuala:
gramatika
testuala

a. Hastapenak

Hizkuntzalaritza testuala ez da jaio zaharra. Ikerketa linguistikoen esparruan disziplina honek bere tartea tajutzeari joan den azken bi hamarkadetan ekin zion. Baina, hain berria izanik ere, hain azkar bilakatu da, ezen
uste guztiak gainditu bait ditu.
Izenak ere mordoxka bat jaso ditu: "hizkuntzalaritza testuala", "testuen
hizkuntzalaritza", "berbaldiaren hizkuntzalaritza", eta abar.
Nola sortu da hizkuntzalaritza testuala eta zertan da berak ekarri duen
berrikuntza? "Testua" hitzean dago koxka. Esan daiteke, eta hitz bitan
azalduta, hizkuntzalaritza testuala lengoiaren ikerketaz arituko dela, honen
testu-itxura kontutan hartuz.
Duela gutxi arte hizkuntzalaritzak "esaldiari" eskaini dio arreta. Adibide
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gisa, Martinet-ek eta Bloomfield-ek (hizkuntzalaritza modernoaren lekuko) defendatu dutena azalduko dugu. Martinet-en ustez (76), esaldia azterketa linguistikoen oinarri-oinarrizko unitatea da: "unite syntaxique maxime". Blombield-ek (77) ere hala uste du, bere iritziz ez bait dago subjektu
eta predikatuz osatutako baino unitate linguistiko handiagorik: "A maximum construction in any utterance is a setence. Thus a sentence is a construction which, in a given utterance, is not part of any larger construction."
Esaldian oinarritutako hizkuntzalaritzatik testuan oinarritutakorako aldaketan zerikusi handia izan dute Z.S. Harris-ek, batetik, eta G.S.B.ak, bestetik.
Harris-ek (78), batzuen ustez, hizkuntzalaritza testualaren aitzindari
denak, estrukturalismo taxonomiko zorrotzaren printzipioak alde batera
utziz, testuaren arrastoari jarraituko dio unitate linguistiko den aldetik.
Bestalde, Harris-ek lengoaia eta kultura, jarrera eta egoera sozialaren arteko harremanak azaltzen ez ezik, lengoaia aztertzeko garaian hauen beharraz ere ihardun zuen.
Gramatika sortzaileen zaleek ere esparru honi eskaini diote tarterik. Berbaldiaren barruko esaldien elkarketa aztertzeari ekin diotenez, esaldia
gaindituko lukeen "zerbaitez" aritzeko aukera emango dute.
b. Hizkuntzalaritza
testualaren
helburuak

Hizkuntzalaritza testualaren esparruan ihardun duten autoreen artean bada
alderik. Izan ere, autore hauek testua eta azken finean lengoaia bera definitzerakoan ez bait datoz bat. Hortik sortu da jarreren ugaria.
Acosta-k (79) hizkuntzalaritza testualaren helburuen berri ematerakoan,
zenbait autoreen esanak aipatuko ditu: W.Kallmeyer/R,Meyer-Hermann,
Hartmann, Coseriu eta Oomen, besteak beste.
"Lekturekolleg zur textlingiiistik" taldekoak diren W. Kallmeyer eta R.
Meyer- Hermann-ek diote hizkuntzalaritza testualaren eginbeharra lengoaiaren nondik-norako naturala deskribitzea eta komunikazioaren ikuspuntutik aipamena merezi duten faktore guztiak ulertzea dela. Beraz, disziplina honen helburua giza komunikabidearen eta bere antolamenduaren deskribapena da.
Hartmann-en ustez, hizkuntzalaritzaren ikergaia testuak dira.
Coseriu-k zera azpimarratu nahi du: zenbait autoreren ustetan hizkuntzalaritza testuala hizkuntzalaritzaren zati da; beste batzuen ustetan, berriz, hizkuntzalaritza bera da. Ondorioz, Coseriu-k hiru hizkuntzalaritza testual
mota bereizten ditu:
1 Lengoaiak lengoaia, testuak, lengoiaren baitan autonomia osoa dutelarik, hizkuntzalaritza testualaren ikergai dira.
2 Lengoaia jakin batean burututako testuen berri emango duen hizkuntzalaritza testuala.
Bi mota hauei egoki deritze. Hirugarrenari ez, ordea.
3 Lengoaiaren zientzia orok testutik abiatu behar du. Beraz, ez dago hizkuntzalaritza testuala ez den hizkuntzalaritzarik.
Hirkuntralaritrn eta hizkuntzen irakaskuntza
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Saussure-ren azalpen bikoitza gogoan hartuz, "lengoaia" eta "hizketa"
hain zuzen, autore batzuek, hizkuntzalaritza testualaren esparruan, testua
lengoaiaren sistemaren egitura den aldetik ikertzen dute.
Beste autore batzuen arreta "hizketaren" hizkuntzalaritza testualera zuzendu
da. Rauen ustez, lengoaia ekintza komunikatibo eta sistemaren errealizazio
bezala beteko duen funtzioaz neurtuko da. Hizkuntzalaritza testual honek
testuaren errealizazioa, bere ekoizketa, egitura eta balorazioa du ikergai.
Oomen-ek, bi jarrerak bat egin nahian, testuaren oinarrian dagoen funtzio
komunikatibotik ekingo dio bere teoriari. Bere ustez, funtzio komunikatiborik gabeko esakuneak ez bait du testu-itxurarik.
Wunderlich-ek proposatutakoa zera litzateke: alderdi pragmatiko-komunikatiboa eta alderdi gramatikala bilduko lituzkeen hizkuntzalaritza testuala.

c. Testua

Testua definitzeko saioak asko izan <lira. Saio hauen artean Halliday/Hasan eta van Dijk-ek egindakoak, elkarrengandik nahikoa aldenduak berez. Halliday/Hasan-en ustez, testua zera litzateke:
"the word text is used in linguistics to refer to any passage spoken or
written, of whatever length, that does form a clause or a sentence; and
it is not defined by its size."
Van Dijk-entzat, berriz:
" ... text. This term will here be used to denote the abstract theoretical
construct underlying what is usually called a discourse."
Oomen-ek lehenengo deskripzioaren ildotik jo du: testuak "performance"aren unitate <lira, prozesu linguistiko bezala eta erabat borobildurik eta loturik azaltzen direlarik. Eta izaera bildu eta bilakaerarako norabidedun honek funtziorik sortzekotan, funtzio komunikatiboa sortuko du.
Oomen-en ustez, testuak ezaugarri hauek ditu:
- testuak funtzio komunikatiboa du;
- testua hizketaren prozesu dinamikoa da, eta ez, ordea, lengoiaren unitate
estatikoa;
- testuaren itxura eta izaera bildua ez da osagai gramatikalen propietateen
bilduma hutsa.
Schmidt ere uste berekoa da. Testuaren izaera komunikatiboa ezaugarri
nagusitzat hartu du.
Isenberg-ek testua honela definitu zuen 1971-1974 urteen bitartean: "esaldi-sorta koherentea". Eta, horretarako, zortzi ezaugarri deskribitzen ditu:
-
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onarpen soziala,
komunikazio-funtzionaltasuna,
semantizitatea,
izaera situazionala,
intentzionalitatea,
egitura zuzena (conformaci6n),
osaketa zuzena (composici6n),
gramatikaltasuna.
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a. Testua komunikazio-unitate den aldetik
Definizioak definizio, irizpide-bilduma bat eginez gero, honako zerrenda
hau lortuko genuke:
1 testua komunikazio-unitate den aldetik;
2 testua ihardueraren emaitza den aldetik;
3 testua esaldi-sorta den aldetik;
4 testua ikur linguistikoa den aldetik;
5 bestelako irizpideak (barne-harremana, semantikoki bildua, ... ).
Gindin-en ustez, testuaren definizio egokia kategoria pragmatikoen
laguntzaz lortuko da. Abiapuntua hau litzateke: "testua hiztunak testutzat
hartzen duen hura da". Beraz, testuan berebiziko garrantzia du hiztunaren
asmo komunikatiboak. Hots, testua hiztunak hala izatea nahi baldin badu
da testu; beraz, testua bai esaldi bai esaldi-sorta izan daiteke. Ez, ordea,
azaleko forma sintaktikoak agindutakoa.

b. Laburbildu:
Testuaren definizioak hiru izaerak bilduko ditu:
- izaera komunikatiboa: iharduera;
- izaera pragmatikoa: hiztunaren asmoa, egoera;
- izaera egituratua: maila testualaren erregela propioak.
Hau hala izanik, testuaren ezaugarriak osokien bilduko lituzkeen deskripzioa honako hau litzateke:
"Testua oinarrizko unitate linguistiko komunikatiboa da, hitzezko giza
ihardueraren ondorio eta beti izaera sozialaren jabe; bere itxitura
semantiko eta komunikatiboak ezaugarritzen du, baita nahiz azaleko
nahiz sakoneko koherentziak ere. Koherentzia hau hiztunak testua sortzeko duen asmo komunikatiboari zor zaio. Eta, egiturari dagokionez,
bi erregela-multzori esker sortuko da: maila testualari dagozkionak eta
lengoaiaren sistemari dagozkionak." (80)
d. Testua eta
"testualitatea"

Testua egoki definitzeko "testualitateak" behar du izan abiapuntu. Hori
horrela izanik, "testualitatea" bai ikuspuntu sozialetik bai lengoaiaren
ikuspuntutik kontutan bar daitekeen bi isuritako egiturari esango zaio.
Testualitatea manifestapen-modu unibertsal eta soziala da, komunikazio-ekintza bat burutzeko erabiliko dena.
Testua testualitatearen hitzezko errealizazioa litzateke.
Bestela esanda,
1 testualitatea solaskideen(gandik) eta hauen arteko ekintza sozio-komunikatiboen ( eta ondorioz, baita lengoaiarenak) egitura da;
2 testuak komunikabide zehatz batean "testualitatea" egiturari dagozkion
errealizazio jakinak <lira.
Definizio honen arabera, testuak beti testualitatean daude.
Schrnidt-ek horrela dio:
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"( ... ) el 'texto' no es una categorfa exclusivamente Iinguistica, sino que
ha de ser definido por criterios sociocomunicativos (como la categorfa
de textualidad y potencial ilocutivo ). Dicho con otras palabras, el termino 'texto' no denomina iinicarnente un objeto verbal, sino un campo
( o funci6n) comunicativo para elementos y estrategias del lenguaje que
- como cada funcion - requiere para su realizaci6n un sistema-c6digo
(un "sistema de medios", L.S. Vygotski, 1969: 12) cuya existencia solo
se puede justificar desde el punto de vista de la funci6n. Y la textuali- .
dad como funci6n iinicamente puede ser descrita en el contexto de las
relaciones sociales de interaccion." (149. or.)
Hau dela eta, argi geratzen da testua (bi isuritako egitura) "testualitatea"
bezalako irizpideen bidez definituko dela. Ez, ordea, bere koherentzia edo
osagai gramatikalen bidez. Baina, gogoan har, hau hala bada, ikerketa-eremuaren eta hizkuntzalaritzaren metodologiaren luze-zabalera areagotu
egingo dela.

e. Testuaren
tuntzioa

Testu orok funtzio komunikatiboa betetzen du, bai testu arteko harremanei
dagokienez, ikur linguistikoak diren heinean, baita hauen erabiltzaileei
dagokienez ere, nahiz igorle nahiz hartzaile izan.
Testuaren alderdi komunikatiboaz iharduteko, hizkuntzalaritzak ezaugarri
linguistikoez gain extralinguistikoei ere arreta berezia eskainiko die (igorle edo ekoizle, hartzaile, egoera ... ). Testuaren osagai direlarik, hizkuntzalaritza tradizionalak ez ditu kontutan hartuko. Horretarako, beste zientzien
esanetara jo beharko du hizkuntzalaritzak egoki arituko bada: literatur
zientzia, harreraren teoria, komunikazioaren teoria ... izango dira, besteak
beste, osagai eta lagungarri.
Komunikazio testualari dagokionez, Schrnidt-ek unitate komunikatiboen
sistema ierarkiko bat burutu du, horren ondorioz unitate hori teoria testualaren oinarrizko kategoria bihurtuko delarik.
Giilich/Raible autoreek testuaren kanpoko ezaugarriei buruzko zenbait
xehetasun eskaini dituzte:
1 "Oinarrizko funtzio linguistikoa", Buhler-ek deskribitutako lengoaiaren
him funtzioak: hiztuna/asmoa eta entzulea/erantzun edo erreakzioa.
2 "Prozesu komunikatibo motak". Berezi beharrekoak: egunerokoa, jen-

daurrekoa, juridikoa, zientifikoa, eta literarioa.

3
f. Gramatika testua/a

Definizioak definizio, gramatika testualaren osaketarako oinarri izango
dena, eta hizkuntzalaritza testualaren joera gehienek onartu dutena, honako hau da.
- Testuak berau osatzen duten osagai linguistikoek adierazten duten balio
semantikoa du.
- Testua igorleak, ikur batzuen bidez komunikatuz, eta hartzaileak, jaso
eta ikur linguistiko horiek interpretatuz, burutzen duten ihardueraren
produktu da.
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- Testua makroegitura bezala osatuko da. Testua ordena eta egituraketa
batek sortutako osotasun bati makurtzen zaio.
Honezaz gain, gramatika testuala burutzeko garaian bada arazorik. Izan
ere, gramatika tradizionala osatuko duten ohizko osagaiek berek behar al
dute izan gramatika testualaren osagai?
Bestela esanda, gramatika testualak alderdi berriak bistara al ditzake?;
adibidez, alderdi komunikatiboa? Testuaren osaketa eta erregulartasunari
erantzungo <lion gramatikak bere eduki eta formaz gain (fonetika, morfosintaxia, semantika) alderdi komunikatiboaz (pragmatika) ihardungo duen
ala ez argitu behar da.
Hizkuntzalaritza testualaren lehen urratsetan, pragmatika gramatika testualetik at geratu zen, nahiz eta testuaren alderdi pragmatikoa aztertua
izan. Jarrera hau testua lengoaiaren mailara (sistema den aldetik) edo hizketaren mailara makurtuta dagoen ez erabaki izanaren ondorio da.
Kummer-ek, esate baterako, fonologia, sintaxia eta semantika gramatika
testualaren osagaitzat hartuko ditu. Bere ustez, pragmatikak testua hitzegintza den neurrian deskribituko Iuke; ez, ordea, sistema den neurrian.
Hizkuntzalaritzak urratsak eman ahala, gramatika testualak pragmatika
bera baitara dezan ahalegindu da makina bat autore.
Schmidt-ek uste du ikuspegi komunikatiboaren baitan testuen harrera eta
ekoizketa aztertuko duen hizkuntzalaritza testualak derrigorrez "pragmatika" behar duela izan.
T. van Dijk-ek uste du (81), testua "makroegitura" den heinean, gramatikaren funtzioa testuaren izaera aztertzean datzala. Horretarako, alderdi
pragmatikoak berebiziko garrantzia du.
Adibide hauek bilduz eta hizkuntzalaritza testualak gramatika testualaren
deskripziorako burututakoak aztertuta, honako ondorioetara hel gaitezke:

1 Gramatika testualak ezin dio bere lanari esaldiaren gramatikak jarraitutako arrasto beretik ekin.
2 Gramatika testualak hiru alderdiri egingo die leku: sintaktikoari,
semantikoari eta pragmatikoari.
3 Testuaren zientziak beste zientzien beharra du bere egitekoak burutzeko. Bere diziplinartekotasuna nabaria dela, alegia.

a. Esaldi-andanak
(1) Eguraldi ona egiten zuenez, hondartzara joan ginen.
(2) Eguraldi ona egiten zuen eta horregatik hondartzara joan ginen.
Hona hemen esaldi elkartu pare bat (82). Rauen jarraian jar ditzagun beste
hauek:
(3) Eguraldi ona egiten zuen. Horregatikjoan ginen hondartzara.
( 4) Eguraldi ona egiten zuen. Hondartzara joan ginen.
Azaletik begiratuz gero, badirudi "eduki" bera adierazi dugula bai esaldi
Hirkuntzalaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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elkartuarekin bai esaldi-andanarekin. Sarritan gertatzen dira horrelakoak,
baina baita bestelakoak ere.
(5) Bero dago gero! Irekiko al duzu leihoa, mesedez?
(6) Zer ordu da? Ez dut ordularirik.
Edo alderantziz,
(7) Aberatsa izango banitz, etxe bat erosiko nuke.
Esaldi-andanak eta esaldi elkartuak ezin pareka daitezke. Horien artean bada
alderik, eta diferentzia hauek batzuek eta besteek testuinguru komunikatiboan duten erabileraren ondorio dira. Deskripzio hau pragmatikak egingo du.
Bestalde, ikusi dugun legez, esaldi elkartu edo esaldi-andana osatuko
duten perpausen arteko harremana semantikoa da. Izan ere, (l)etik (7)rako
sorta hori ulergarri eta interpretagarria da. Ondoko hauek, berriz, ez.
(8) Ni aberatsa nintzenean, Joan Colombianjaio zen.
(9) Zer ordu da? Emaiozu!
Beraz, badira andana-itxura hartuko duten esaldiak zeintzuk izango diren
erabakiko duten arauak.
Arau horien artean, van Dijk-ek lotura semantikoa aipatuko du (nahiz
esaldien esanahien artekoa, nahiz esaldien erreferentzien artekoa).
Esaldi baten esanahiak "proposizio" izena hartzen du (kontzeptu honek
filosofian eta logikan du jatorria). Stalnaker-ek (83) honela definituko du
semantikaren aztergai den kontzeptu hau:
1 Lengoaiaren erregela semantiko eta sintaktikoek interpretatutako esaldia edo esaldi-zati bat mugatzen dute.
2 Hauek zehaztuko dute proposizioa esaldiaren erabilera-testuinguruko
"tasunekin" batera.
3 Proposizioak zedarrituko du egiaren balioa "mundu posiblearekin" bat
eginez.
Semantikaren kontzeptu hau gogoan hartuz, van Dijk-ek proposizioen
arteko lotura zertan den azpimarratuko du:
"Bi proposizio loturik daude, interpretazio batean gaineratu zaizkien
zirkunstantziak ere kateaturik daudenean."
Horregatik, esaldi-andana horiek adierazitako (8) eta (9)ko proposizioak ezin
dira elkarrekin lotu zirkunstantziak ez bait daude elkarri lotuta. Zirkunstantziak lotzeko, dio van Dijk-ek, motibaziozko erlazioa derrigorrezkoa da:
"A eta B zirkunstantziek bat egingo dute, baldin eta A Bren motibazio
edo baldintza bada, eta, beraz, B A-ren ondorio."
Harreman hau lokailuei zor zaie (84).

"Lokailuak, testu mailako lotura bideratzeko tresnak
Testu bat osatzerakoan, perpausak nolabait elkarrekin 'josi' egiten ditugu, horretarako lokailu deitzen ditugun gailu gramatikal batzuez balia-
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tuz. Lokailu hauek nolabaiteko iiabardura ezartzen diote perpaus batek
bestearekin duen erlazioari:
(58) Saia zaitez lanean, gizona, bestela, rniseria gorrian biziko zara beti.
(59) Igandea zela bazekien. Lan egin behar, halere.
Kasu hauetan, perpaus lokabeak ditugu begien aurrean:
(58') a. Saia zaitez lanean, gizona.
b. Bestela, miseria gorrian biziko zara beti.
(59') a. Igandea zela bazekien.
b. Lan egin behar (zen), halere.
Baina perpaus pare horietako bakoitzeko bigarrenean ageri den lokailuak ('bestela' eta 'halere') perpaus horrek aurrekoarekin nolabaiteko
lotura, erlazioa, duela esaten digu. Solas mailan perpaus horrek aurrekoarekin nolako lotura duen adieraziko digu, hortaz, lokailuak. Horregatik hautatu dugu lokailu izena bera ere, testu batek behar duen lotura,
koherentzia, bideratzeko tresnak baitira.
Perpausak, beraz, askotan, aurreko perpausekiko erlazioa markatzen
duen hitz edo partikularen bat eramaten du. Horrela, elkarren segidan
datozen perpausek perpaus elkartua ez osatu arren, bien arteko lotura
adieraztera dator lokailua." (19. or.)
b. Makroegiturak

Makroegituraren kontzeptua mikroegitura edo kateamendu linealarekin
erkatuz definitu izan da. Azken hauetan, luzera mugatuko egitura linguistikoa izanik, esaldiaren nondik-norakoak berebiziko garrantzia du. Makroegitura, berriz, egitura-mota handiagoa da eta esaldiaren hesietatik at testu-itxura hartuko luke.
Van Dijk-ek hipotesi honi helduz, makroegitura duten esaldi-andanei deituko die "testua". Testuaren makroegiturak izaera semantikoa du, eta
horregatik testuaren esanahiaren egitura globala adieraziko du.
Gogoan eduki behar da ere, azpimarratuko du van Dijk-ek, berez egitura
teoriko eta abstraktuak direla; baina, hala eta guztiz ere, hiztunak inplizitoki ikasiak eta ezagunak dituen kategoria eta erregela orokorretan oinarritzen direla. Hots, menderatu eta erabiltzen dituztela.
Testuen makroegiturek, semantikoak diren neurrian, testuaren esanahiaren
eta koherentzia globalaren berri emango digute. Horregatik, sarritan, proposizio-sorta batek esanahi-unitate bat osa dezake mailarik globalenean.
Makroegiturek lotura eta koherentzia semantikoa lortzeko bete beharko dituzten baldintzak erregela batzuen bidez gidatuko dira: makroerregelak.(85)
g. Joera nagusiak

Kezka pragmatikoak, testuinguruari atxikitakoak eta diskurtsiboak nagusitu zirenez geroztik, lengoiaren teoria burutzeko ahaleginak, ugaritzeaz
gain, sakabanatu ere egin dira. Izan ere, norabide desberdinak aukeratu
bait dituzte. Ikuspegi bateratzaile baten beharra nabarmena da, baina bateratze-saioek ez dute oraingoz arrakastarik lortu. Bronckart-ek (86) joerarik
egoki eta itxaropentsuenak aipatu ditu:
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1 Arrazonamenduaren semiologia: Grice eta bere laguntzaileak egindako
azterketen bidez, testuetan hiru osagai-mota bereiz daitezke:
- osagai kognoszitiboa: diskurtsoaren objektuari dagokio;
- osagai argumentatiboa: objektuaren azalpenak aurkezten duen arazoaren
araberako hiztunaren lekuratzeari dagokio;
- osagai erretorikoa: komunikazio-prozesuarekin lotuta daude.
2 Semiotika narratibo eta diskurtsiboa: joera honetako autorerik adierazgarriena Greimas da.
3 Hitzezko ekoizketa ororen izaera dialogistikoan oinarritutako joera:
Bakhtine-ren lanak ikuspegi honetatik abiatu dira. Autore honek ez du
uste lengoaia sistema formaltzat hartzen duen nozioak hitzezko ihardueraren berri eman dezakeenik.
"En general, ningun enunciado puede ser atribuido solamente al locutor, ya que es el producto de la interacci6n de los interlocutores y, en un
sentido mas amplio, el producto de toda la situaci6n social compleja de
la que ha surgido." (Todorov, 1981:50) (87)
4 Van Dijk gramatika sortzaile eta testuala deskribitzen saiatu da. Honek
"ondo osatutako" testuak sortzeko sistema azalduko luke, nolabait ere
hiztunaren "gaitasun testuala'tren berri emanez. Barne-ikuspegiak du
garrantzia funtzionamendu testuala azaltzeko garaian. Joera honek proposatutako kontzeptuen artean bi dira nagusienak: makroegitura eta
koherentzia testuala.
5 Tipologia orokorrak (hiru kategoria bereiz daitezke):
a. Testuaren azalean banatzen diren unitate linguistikoek eragindako irizpideen araberakoa: Harweg eta Werlich dira, besteak beste, autorerik
adierazgarrienak. Azken honek bost testu-mota bereizten ditu: deskripzioa, argumentazioa, azalpena, narrazioa eta instrukzioa.
b. Ikuspegi kognoszitibo-funtzionalaren araberakoa: Schmidt-en ustez,
testu oro komunikazio-asmo baten errealizazio da.
c. Testua "esana" izan den egoeraren produktua delako ustea azaldu dutenak. Halliday-k, esaterako, hiru egoera-kategoria definitu ditu, hiru
funtzio diskurtsibo mugatzen dituztelarik: ideien osaketa, interpertsonala eta testuala. Funtzio hauek testuen egituran gauzatzen dira.
6 Lengoiaren psikologia: Bronckart eta bere kideak. Ginebrako unibertsitatean jorratu duten esparru honek irizpide hauek ditu oinarrian:
- testuan eraginik sor dezaketen ez-hitzezko gorabeheren hipotesiak landu;
- testuaren azalean banatzen diren unitate testualak aztertzeko medio ego·
kiak sortu;
- Eta abar...
h. Lengoiaren
psiko/ogia: Bronckart

Hona hemen laburbilduta esparru honetan arituek aukeratu dituzten irizpide teorikoak eta lan-ereduak:
- Lengoiaren psikologiak hizketako jokaera (88) du ikergai. Jokaera hau
iharduera konplexua da eta bere manifestapenetako bat "hitzezko corpusa" da: lengoaia natural batean sortutako idatzizko eta ahozko testu-
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-multzoa, alegia. Testuak esakune-andana gisa azaldu ohi <lira eta, hauetatik abiatuz teknika distribuzionalistak erabiliz, unitate linguistikoak
aztertzeko aukera dago. Unitate hauen antolaketa eta jatorria erabilitako
lengoaia naturalaren mendean dago.
- Hizketako jokaera gizakiaren gizarte-ihardueren eremuan kokatzen da.
Hori dela eta, hizketako jokaerak "gizarte-instituzio" batean parte hartuko du (unibertsitatea, eskola, merkatua, politika, publizitatea, eta
abar ... ), asmo batzuen arabera bideratuko da (konbentzitu, beldurtu,
berri eman, poza eman ... ) eta, azkenik, gizabanako (baina status soziala
duen) hartzaile bati zuzenduko zaio.
- Hizketako jokaera iharduera gauzatua (edo materiala) da: hiztuna,
behin-behineko solaskideak, lekua, une fisikoa ... izango dira egoera
definituko duten osagaiak.
- Hizketako jokaera objektu, gertakizun edo "pentsamenduaren edukiaz"
arituko da, hauek errealitate independiente bat direlarik. Errealitate hau
eskuratzea solaskideen lan kognoszitiboari zor zaio eta gizarte-mailako
irizpideek egituratuko dute.
- Metodologiar:i dagokionez, bi azterketa-mota daude:

* Lehenak lengoaia naturalaren eremuan unitate linguistikoak banatu eta
sailkatzen ditu.

* Bigarrena psikologia esperimentalean oinarrituko da. Ez-hitzezko osa-

gaiak aldagai mugagabe edo independienteak dira (nahiz eta kontrolpean egon). Baldintza jakinetan sortutako testuak eta hauek ezaugarrituko dituzten unitate linguistikoak, aldiz, aldagai mugatu edo dependienteak izango <lira. Azterketak lengoaiaren eredu bat, lengoaia funtzionamendu diskurtsiboa den aldetik, lantzeko balio beharko du. Bestela esanda, hizketako ariketarako eredu bat.

IV. Hizkuntzalari
tza aplikatua:
teoria
linguistikoa
eta hizkuntzen
irakaskuntza
1 Hizkuntzalari
tza aplikatuareh
egoera eta
helburuak
a. Hizkuntzalaritza
aplikatua
suspertzearen
garrantzia

Eskarmentu praktikoak nahiz teorikoak hizkuntzaren balioa erakutsi digu.
Hots, hizkuntza informazioa bideratzeko tresna baino zer edo zer gehiago
dela. Jakin badakigu elementu sozialek badutela beren eragina informazioa emateko moduan. Are gehiago, hizkuntza batetik bestera eta kultura
batetik bestera aldatu egingo direla. Bestalde, gizabanakoaren, komunitatearen eta gizadiaren maila espiritual eta intelektualak hizkuntzarekin lotura estu-estua dutela ere gogoan dugu.
Zaila da gizakiaren ekintzak ikertzen dituen zientzien artean hizkuntzarekin zerikusirik ez duenik aurkitzea. Linguistika ez dago beste zientziekin
parekatzerik: historia, soziologia, literatura, eta abar... Guzti horien gainetik dago, guztien baitan sartuz, indartuz eta guztiei egiten die mesede,
hauek berari egiten dioten bezala. Linguistika filosofiaren adarra dela hizkuntzalari baten baino gehiagoren ustea da.
Chomsky-k berak linguistika ezagupideen psikologiaren adar bezala ikusten du (89), eta ikuspegi honek irakaskuntzaren teoriaz arduratzera bultzatzen du; funtsean, hizkuntzaren eskurapenaz. Ez, ordea, bigarren hizkuntzaren irakaskuntzaz.
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b. Teoria,
apfikazioak eta
beharrak

Komeni da linguistika aplikatuaren esparrua ondo mugatzea eta linguistika teorikoarekin eta hizkuntzen irakaskuntzarekin (bai pedagogia, bai glotodidaktika) dituen harremanen gorabeherak ondo zehaztea. Ildo honetan,
zenbait hizkuntzalariri S. Pit Corder-ek "funtzioen planifikazioaren ierarkia hizkuntza baten irakaskuntzaren ekintza globalean" (90) proposatutako
eskema baliagarri gertatu zaie: .45
1.maila

Politika

Gobernua

Bai/ez;zein
hizkuntza; nori

2.maila

Linguistika
Soziolinguistika

Linguistika
aplikatua

Zer irakasten da I
noiz I zenbat?

3.maila

Psikolinguistika
Pedagogia

Gelako
irakaslea

Nola erabili

.45

Autoreak argi eta garbi azaldu duen bezala, ierarkiaz ari gara. Eta abiapuntua gobernuaren erabaki batean du.
Bestalde, eta aipatu ierarkia onartuz gero, irakaskuntza ekintza globala da;
horregatik, maila guztiak elkarri lotuta daude eta guztiek dute arrakastan
edo hutsegitean eragina.
Irakasleek ezin dute bi azken mailen arteko lotura ahaztu. Linguistika
aplikatuaren garapena ez da bere buruaren garapenean bukatzen: hurrengo
mailara iritsi behar du. Irakasleak ere ezin du aurreko maila baztertu. Irakasten duena "hizkuntza" da eta hizkuntzaz arduratzen den zientzia linguistika da. Beraz, linguistika aplikatua tarteko eremua da. (Ikus .46)
TEORIA ------....-.

LINGUISTIKA

APLIKAZIOAK -------

LINGUISTIKA APLIKATUA

BEHARRAK ------

METODOLOGIA (91)

.46

Linguistika aplikatuak linguistika teorikoari mesede egiten dio datuak
eskaintzen eta hizkuntzaren beraren erregelak ezagutarazten dituen neurrian.
Ez dirudi gainera ikaskuntza sistematikorik dagoenik hizkuntzalaritzak
hizkuntzari buruz duen ezagupideen erreferentziarik gabe. Hizkuntzalaritzak hizkuntzalaritza aplikatuari eskaintzen dion laguntzak ez du zertan
zuzena izan, ezta zer erakutsi behar den galderari erantzun beharrik ere.
Langaiak aukeratzea hizkuntzalaritza aplikatuaren zeregina bait da.
- Deskripzioa
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K. Rotaetxe linguistika aplikatuaren deskripzioaz ariki, hizkuntzalaritza orokorraren eta aplikatuaren helburuen arteko aldea nabarmena dela dio, eta
hauxe omen da linguistika aplikatua soziolinguistikarekin lotzen duena. (92)
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Esana da ere, hizkuntza baten edo testu baten deskripzioak, deskribatzaileak, hizkuntzari buruz gehiago jakiteko helburu hutsa duenean, ez diola
hizkuntzalaritza aplikatuari mesede egiten. Ez dela linguistika aplikatuari
komeni zaiona (93).
Beraz, hizkuntzalaritzaren deskripzioa independientea da. Aitzitik, linguistika aplikatuarena ekintza globalaren barman sartzen da. Errejistro
sozialak jasoko dituen ezagupide soziolinguistikoek mesede egingo diote
hizkuntzalaritza aplikatuari. Hau dela eta, irakatsiko dena ez da gramatika
hutsa, baizik eta hizkuntza bizia, erregistroak erabat atxikiturik dituen hizkuntza. Hortxe dago hizkuntzalaritza aplikatuaren eta soziolinguistikaren
lotura.
- Aukeraketa

Irakaskuntzarako langaiak aukeratzean irizpide hauek hartu beharko <lira
kontutan. Zer irakatsi galderari erantzunez, "syllabus" egokia bereizi
behar bait da.
1 Zer zaion ikasleari baliagarri lehenbailehen hitz egiteko terabilgarritasunaren irizpideas.
2 Zer alde dagoen mintzaira berriaren eta ikasleak dakienaren artean
(aldea edo diferentziaren irizpideai.
3 Hirugarren irizpidea zailtasunarena da. Zer eragozpen berezi aurki
dezakeen ikasleak berak ezagutzen duen sistemaren eta sistema berriaren artean.
Hiru irizpide hauen oinarriak aurkituko ditugu: lentzat mintzairaren beraren azterketan; 2rentzat linguistika kontrastiboan; eta 3rentzat huts eta
okerren analisian.

- Mailaketa:
gramatika
pedagogikoa

Hizkuntzalaritza aplikatuaren azken urratsa gramatika pedagogikoa da.
Irakasleak gramatika ezagutu eta eskuan erabili behar du. Ez du, ordea,
zertan ikaslearen liburua izan. Kontua zera da: progresioaren araberako
"syllabusa" aurkeztu behar dela, gramatika pedagogiko bihurtzeko asmoz.
Galdera, berriz, hau da: nola erabili aukeratu den material edo langaien
bilduma? Aukeratu eta erabiltzea irakaslearen zeregina da, aurretik ondo
ikasi bait ditu progresioaren nondik-norakoak, Baina batek baino gehiagok
esan du hizkuntz irakaskuntzaren arrakastan ez duela zerikusi handirik
erabilitako "eusgarri fisikoak", baizik eta aurretik hizkuntzari berari buruz
egin den hausnarketak.

2 Gramatika
teorikoa
eta gramatika
aplikatua

Eada linguistikaren Ian guztietan helburu didaktiko-pedagogikoa presente
dagoela uste duenik. Izan ere, testu guztiak zer edo zer irakatsi edo azaltzeko asmoz burutzen diren heinean, helburu hori badela uler bait daiteke.
Hau hala izanik, linguistika guztiak - eta gramatika guztiak - "aplikatuak"
<lira. "Teorikotzat" hartutako hura ere aplikatua izango da, bai bait du barne-helbururik: hizkuntzarekin harremanetan dauden fenomeno baten, batzuen edo guztien azalpen edo deskripzioa bera; eta, gutxienez, kanpo-helburu bat, hizkuntzatik eta linguistikatik at dagoena. Hizkuntza eta linguistikari buruzko irakaskuntza, alegia.
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Beraz, linguistika aplikatua eta didaktikoa da. Baina hau gehiegitxo esatea
dela uste dutenak ere badira. Ikuspuntu honek ez bait ditu "teoriko" eta "aplikatu"aren arteko mugak zehazten. Oso ikuspegi zabala, zabalegia eskaintzen
du eta ez dute iharduera linguistikoa eta ekoizketa (meta)linguistikoa banatzeko bereizgarriak ematen. Izan ere, zaila da esparruak zedarritzea,
G. Asensiok honela dio (94):
"Si s6lo se persiguen objetivos internos, como son la pura descripci6n
o explicaci6n de los fen6menos, de los elementos, o de los usos lingufsticos, el trabajo general o particular sera te6rico." (392. or.)
Gomez Asensiok XIX. mendearen lehen erdiko gramatika orokorrak eta
gramatika partikularrak aztertu zituen. Ikerketa horien ondorioetako bat
hauxe da: gramatika guztiek irakasteko helburua dute, gramatikalariak
gramatika irakatsi nahi du. Irakasteko gogoa, beraz, ageri-agerikoa da.
Ikuspuntu honetatik guztiak dira aplikatuak. Baina oraindik ere ez dugu
hizkuntzalaritza eta gramatikaren eremuan "teoriko" eta "aplikatu"aren
arteko aldea ondo bereizten. Eta gramatika teorikoaz eta gramatika aplikatuaz hitz egiten jarraitzen dugu.
G. Asensio ondorio honetara heltzen da:
"Lo que las separa no es tanto la ausencia o la presencia de voluntad
didactico-pedagogica, cuanto el destinatario de esa enseiianza ( ... ), el
cual viene a determinar el caracter de lo ensefiado." (393. or.)
Puntu honetatik abiatuz, autore honek him multzotan banatu du aztertutakoa:

1 Gramatika filosofiko unibertsalak
Gramatikalariei zuzenduta eta gramatika-gaietan gertatutako berrikuntzak azaltzeko asmoz egindakoak dira. Gramatika orokor hauek
hizkuntzaren azterketa zientifikoa dute gai.

2 Gratnatika partikularrak
Beste muturrean eskolako gramatikak - partikularrak - daude. Haur eta
gaztez osatutako irakurlego handi bati zuzendutakoak. Normalean, hasi
berriak izaten dira gramatikaren eremuan. Hori dela eta, eskolako gramatika hauetan bada hizkuntzalaritza aplikatuaren arrastorik. Zientzia
horren ezagupideak ahalik eta errezenen aurkeztea: teoriari ariketa
praktikoz lagunduz.
Azaldutako bi gramatika-motetan irakatsi egiten da, baina gai desberdinak, irakasbide desberdinez eta "ikasle" edo "irakurle" desberdinari.

3 Ez gramatika orokorrak ezta partikularrak ere
Hasi berriei zuzendutakoak. Irakurlegoa handixeagoa eta jakitunagoa da.
Gramatika hauen garapena eta funtsa hobetu egin da bai maila teorikoan
eta baita praktikoan ere (Vicente Sarva, 1840; D.A.M. de Noboa, 1839).
Sailkapen hau egin ondoren, G. Asensio honako ondorioetara heldu zen:
Garaiko gramatika guztiek alor teorikoa eta alor praktikoa lantzen dute.
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Batzuek besteek baino maiztasun eta originaltasun handiago edo txikiagoz, baina guztiek zuten hizkuntzari buruzko ezagupideak hobetzeko eta
handitzeko helburua.
Ikuspuntu honetatik, gramatika teorikoak dira.
Baina, halaber, guztiek dute helburu didaktiko edo pedagogikoa: irakatsi,
ikasbide eta maila desberdinekin, baina irakastea dute xede nagusi.
Alde honetatik, berriz, gramatika aplikatuak dira.
Baina XIX. mendeko lehen erdiko gramatika hauek, aipatutako "irakastea"z gain (barne-helburua, orokorretan nahiz partikularretan), badute bestelako erabilerarik ere, bestelako aplikaziorik. (406. or.)
TEORIA

IRAKASTEN DA

Grm. teorikoa (orokorra) Grm. "aplikada"
Grm. teorikoa (partikularra)

�.�

11......._�

--,�

ZER EDO ZERTARAKO
Grm.ren aplikazioak
(teoriko eta "aplikatua")
(teoriak)
(teorien irakaskuntza)

" - -�...........,"'2,,,,,,........,,,,,,.,,

Gramatikak
(barnekoa: teoria+teoriaren irakaskuntza)

(kanpokoa)

.47
Erabilera hauek (ikus .47) dira, beraz, gramatikaren (orokorra nola partikularra) benetako alderdi aplikatua. Hizkuntzaren ezagupidetik at geratzen
diren helburuak nahi bait dira: gramatika beste zientzia edo arteen ikaskuntzarako zubi bihur daiteke. Gramatikaren ezagupidea beste ezagupideez jabetzeko tresna izan daiteke. Bestelako aplikazioak: mundua hobetu,
ezagupidea garatu, kultura handitu ...
Hauek dira bi gramatiken erabilera amankomunak.
a. Gramatika
orokorren
aplikazioak

1 Ohizkoenak
- Kanpo-aplikazioak: gramatika orokor aplikatuaz ari gara; hizkuntza
jakin bati buruzko gramatika partikularra egiteko erabili edo balio du.
- Bame-aplikazioak: gramatika orokorraren aplikazioaren "kanpo-helburu" gramatikaren beraren alor bat da (hizkuntzajakinen deskripzioa).
2 Beste/aka aplikazioak
Kasu honetan ere gramatika orokorraren aplikazioak gramatika orokorretik kanpo geratzen dira, baina gramatika edo linguistikarekin barneko lotura eta gainera estu-estua dutenak ere badira: helburu jakin baterako prestatzen dute adimena. Helburua (gramatika eta lingustikarekin
lotura) hizkuntzen ikaskuntza erraztea da.
Beraz, gramatika orokorraren aplikazioak ez dira gramatika partikulaHirkuntralaritza eta hizkuntzen irakaskuntza
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rrean bukatzen. Bere teoria eta ideiek hizkuntzen ikaskuntza hobetzen
eta errazten lagun bait dezakete.
b. Gramatika
partikularren
aplikazioak

Guztiek eduki dezakete kanpo-helbururik, hizkuntza jakin baten deskripzio teoriko-praktiko hutsetik at:
1 Hizkuntza jakin baten gramatika hizkuntza hori 2. hizkuntza bihurtzen
denean, honen irakaskuntzarako testu gisa erabil daiteke.
2 Haur batek bere ama-hizkuntzaren gramatika ikasten duenean, beste
hizkuntza atzerritarrak ikasteko testu baliagarri gerta dakioke.
Beraz, aipatutako gramatika partikularraren aplikazioei dagokionez, G.
Asensiok honela dio:
"Estas aplicaciones de la gramatica particular son externas a la gramatica particular de la lengua que se trate, pero no son ajenas a la Gramatica (o Linguistica)." (412. or.)
Hau horrela izanik, gramatika orokorrek hizkuntza konkretuen ikaskuntza
errazten dute. Baina ama-hizkuntzaren gramatika hizkuntza atzerritarren
gramatika orokorra ikasteko baliagarri gerta daiteke. Beraz, gramatiken
arteko loturak zirkulu-itxura hartu du: .48
/ Hizkuntza atzerritarren gramatika
Ama-hizkuntzaren
gramatika
Gramatika orokorra --.- Hizkuntza konkretuen
gramatika
(horien artean
ama-hizkuntza)

.48
3 Gramatika partikularrek badute beste alor "aplikatu"rik: "arauemailea",
Hizkuntza jakin baten gramatika partikularrean, hizkuntza horren egitura, forma eta erabilerak azalduko <lira. Deskripzioa burutzeko, iturri
desberdinak daude: idiolekto bat aukeratuko da, edo erregistro bat, edo
aldagai diatopiko bat. Izan liteke, bestalde, guztien bilduma. Edo, azkenik, idiolekto, errejistro eta aldagai guztien deskripzio bateratzailea ere
izan daiteke. (Esan gabe doa, azken aukera hau ia ezinezkoa dela.)
Hori dela eta, gramatika antolatzeko hizkuntz eredu bat aukeratzen da,
standartzat hartutakoa. Izan ere, bada gizarteak eta gramatikalariek gehien
estimatuko duten erregistrorik. Eta gramatika eredu horren deskripzio txukun eta zehatza izaten ahaleginduko da. Baina eredu standar horren deskripzioarekin batera, "arau" bat proposatzen da, nola edo hala hari jarraitzeko gonbidapena luzatuz.
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Deskripzioa egiteko eredu bat lortzen duen gramatika "arauemailea" baldin bada, gramatika guztiek izango <lute ezaugarri hori. Hau da, komenigarri, gomendagarri, betebeharreko eta aginduz hornitutako halako ereduren deskripzioa azaltzen duena gramatika "arauzlea" baldin bada, gure
garaiko gramatika partikular guztiak halakoxeak <lira. Guztiek <lute deskripzio gramatikalez eta linguistikoez gain beste helburu bat: behar den
bezala, zuzen, garbi, ondo, jakintsuen erabileraren arabera ... idatzi edo
hitz egiten erakusten digute.
3 Gramatikaren
definizioa eta
gramatikaren
zenbait kategoria

Dirven-en ustez, gramatika pedagogikoa (PG) bigarren hizkuntzaren eskurapen-prozesuan, ikaskuntza gustatu eta gidatzeko asmoz eta xedez, edozein ikasle - edo irakasleri - zuzendutako hizkuntza arrotz horren erregela-multzoen deskribapen edo aurkezpena da. (95)
Definizio honek beste zenbait gramatika pedagogikori ematen dio bide:
ikasteko gramatikari (alemanieraz "lerngrammatik"), irakasteko gramatikari, erreferentziazko gramatikari (eskolako gramatika, esaterako), unibertsitateko gramatikari, eta baita gramatika linguistiko batzuei ere.
Alexander-ek honela definitzen du "eskolako gramatika" (96):
"Besteak beste, liburua hizkuntza jakin hori arrotz zaion guztiari benetako gramatika pedagogiko gerta dakioke."
"Ikasteko gramatika" dela eta, GP terminoak testuliburu edo syllabus
jakin bateko gramatika ere bil dezake. Eta hori gutxi ez dela, gramatikari
iharduera (aurkezpena), ikas-prozesu eta eskuratu beharreko gaitasunaren
zati baten itxura hartzeko bide ematen dio.
Gramatika pedagogikoa deskribatzailea ere izan daiteke, beharrezkoa ez
bada ere. Baina gramatika deskriptibo hutsaren kontrakoa da funtsean.
Berez gramatika linguistikoa izan daiteke, baita beste erreferentzi gramatika motaren bat ere. Dena den, termino bat ezean, Dirven-ek "erabiltzailearen gramatika" deituko dio.
Ondorengo diagramak gramatika-mota hauek laburbiltzen ditu: .49
� Gramatika

<;

Gram��

Gram��

/gogi�--------

gr"jika �ra;�tika
lkasteko

Testuliburuetan bildua
(1 a)

lrakasteko

lndependientea
(1b)

/kribatzaile�

;mat\ �stik;�
Erreferentzi

Eskolako
gramatika
(3)

Unibertsitateko gramatika (4)

Gramatika

Erabiltzailearen gramatika (5)

.49
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Ingelesaren kasuan, "gramatika pedagogiko" terminoak ikasteko eta irakasteko gramatika uztartu egiten ditu. Hizkuntzalari aplikatuen Edinburgo-ko taldeak (Allen, Widdowson eta Corder-ek, batez ere) bata bestearekin elkarrekintzan baleude bezala ikusten ditu; "gramatika pedagogikoa"
(Corder-ek gustukoagoa du "gramatikaren pedagogia" terminoa) ez da
gramatikaren tratamendu esplizitura soilik mugatzen. Syllabusaren osotasunera zabaltzen da.
Alemanaren kasuan, aitzitik, terminoak korapilatuago daude, hizkuntzaren
irakaskuntzan eta ikaskuntzaren eremuan egindako ikerketa sakonak direla
bide, eta beharbada gramatika "didaktiko" edo "pedagogiko" hitzen egungo erabilgarritasuna dela bide.
Bausch-ek (1979) (1) eta (2) "gramatika didaktiko"pean jartzen ditu; ez,
ordea, (3). Kleineidam-ek (1986) lau "gramatika didaktiko" mota biltzen
ditu (la, lb, 2, 3); Mind-ek (1981), berriz, "gramatika pedagogiko"pean
"ikasteko gramatika" bakarrik jartzen du, nahiz eta (la) edo (lb) den ez
argitu. Bestalde, "gramatika didaktikoa" irakasteko gramatikaren baliokide gisa har daitekeen zerbaitetarako gordetzen du. Bere ikuspegitik, "gramatika didaktikoa" hizkuntz materialaren hautapena, mailaketa eta aurkezpena bideratzen duen hurbiltze-saioa da. "Gramatika pedagogikoa",
ordea, ikasle-talde zehatz bati zuzendutako gramatika didaktikotik eratorritakoa.
Frantsesari dagokionez, Borner eta Vogel (1976) antzeko bereizketaren
aldekoak dira (Corder-en eraginak ezagun dute): hurbiltze-saio horri "gramatika pedagogikoa" deitzen diote eta ikasleari hitzak sortzeko eta ulertzeko gaitasuna suspertzen duenari "ikaslearen gramatika". Besse-k eta
Porquier-ek (1988) ildo beretik jo <lute: gramatika pedagogikoa "hizkuntzaren deskribapen pedagogiko edo pedagogizatu" gisa edo "deskribapen
pedagogikoen oinarrietan eraikitako eta bideratutako hizkuntza honen ezagupen" gisa definitzen dute; ikaslearen gramatika "etapa jakin batean ikasleek duen ezagutza" da. Baliteke azken bereizketa hau zoliegia izatea.
Baina, oro har, Corder-enarekin bat dator, Besse-k terminoa "gramatikazko" aspektu propiora mugatzen badu ere.
Dena den, azpimarratu behar da idazki frantsesetan gramatikaren ikaskuntzaren eta irakaskuntzaren alorrean, "ikasteko gramatika" eta "irakasteko gramatika"ren artean normalean ez dela bereizketarik egiten.
"Unibertsitateko gramatika"ren egile gutxik sailkatuko du hizkuntza arrotzaren erregela-multzoen aurkezpena edo definizioa "gramatika pedagogiko" gisa (97). "Unibertsitateko gramatika" gehienak erabat deskribatzaileak dira beren orientazioan, Bestalde, nahikoa zaila gertatzen da gramatika
honen eta "gramatika lingustikoaren" arteko mugak bereiztea.
"Erabiltzailearen gramatika"ren kontzeptua (alemanieraz Gebrauchsgrammatik) gramatika deskribatzaileak aipatzen du. Hauek erabiltzailearentzako mesedegarri izaten saiatzen dira.
Greenbaum-ek (1987) (98) erreferentzi gramatiken eta gramatika pedagogikoen arteko aldearen ikuspegi teorikoa hartzen du kontutan. Horren arabera, lehenak baieztapen arauemaile erabatekoak ematen dituen heinean,
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bigarrenak baieztapen deskribatzaile eta arauemaileak nahastuko ditu, beti
errespetatu behar bait da hizkuntzaren erabilera-arau jakin bat.
Dirven-ek "gramatika linguistiko" bakarrarekin topo egin du, gramatika
pedagogikoen artean aurkitzen dena.
Gramatika deskribatzailearen eta gramatika pedagogikoaren arteko harremanei dagokienez, zenbait ikerlanetan planteamendu intrintsekoagoa
nagusitzen da.
Corder lehen jarreraren aldekoa da (1974) (99): "Datu linguistikoen
halako antolamendu eta halako aurkezpenari gramatika pedagogikoa
esaten zaio." Ondoren dio: "Ez dut uste hizkuntzalari aplikatuen zeregina, berez, hizkuntzalarien gramatiken egokitasun deskribatzailea aztertzea denik."
Bigarren jarrera Dirven-ek defendatzen du:
"Gramatika pedagogikoak deskripzio erabat berriak behar ditu. Hauxe
da gramatika honen kezka. Ideiak parekatu behar ditu. Ez, ordea, egungo gramatika deskribatzailearen baieztapen deskribatzaileak bere ideia
pedagogikoekin. Planteamendu bateratu honetatik deskribapen berria
sortuko da, kasurik egokienean ere gramatika didaktikoarekin ia inolako kidetasunik izango ez duena, biek datu eta erregela-sistema berdinak uztartzen badituzte ere." (2. or.)
Hirugarren jarreraren aldeko agertzen dira zenbait ikerlari alemaniar. Beste batzuen artean, Bausch. Autore honek faktore pedagogikoen erabateko
multzo konplexuaren aldeko apostua egiten du. Horretarako "iragazki edo
filtro pedagogiko" bat eratzen du, linguistika, hizkuntzaren pedagogia eta
aplikazio-erernua (hizkuntza arrotzaren irakaskuntza) elkarrekintzan ikusiz. Deskripzio linguistiko eta pedagogikoaren hasierako bereizketarekin
bat zetorren Corder. Baina badago alderik: hizkuntza arrotzaren pedagogoa ez dela jadanik hizkuntzalari aplikatutzat hartzen, are gutxiago hizkuntzalaritzat. Mindt-ek ez du planteamendu hau onartzen.

4 Gramatika
ezbaian:
"Grammar in,
Grammar out"

Corder-en kontzeptuan "gramatika pedagogikoa" ikasleak hizkuntza arrotzean komunikatu ahal izateko bidea ematen duen syllabus osoaren elaboraziorako faktore zentral gisako bat da. Eta irizpide hau hirurogeitamargarren hamarkadaren amaiera arte ageri-agerian egon da hizkuntza arrotzaren irakaskuntzan.
Krashen, Dulay, Burt eta Terrel-ek hasi zuten esplizituki (irakasteko) gramatikaren aurkako iraultza. Baina aurretik iragarrita zegoela esan daiteke.
Ingurune naturalean bigarren hizkuntza ikasten ari ziren neska-mutil gazteekin egindako beren saiakeretan aurkitu zuten ikasle haiek, bigarren hizkuntzaren morfologia eta gramatika jabetzerakoan, ordena finko batean
ikasten zutela. Ama-hizkuntzaz jabetzean aurkitu zen ordenaren antzekoan
gutxi gorabehera. Aurkikuntza hauek "gramatika gogoan" - "grammar in
the mind" (edo "Hizkuntza Eskuratzeko Mekanismoa" gogoan - "Language Acquisition Device" (LAD) in the mind) hipotesia baieztatzen zutela
zirudien.
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Krashen-ek "Monitore" izeneko eredu globalago bati txertatu zizkion hizkuntzaz jabetzeko prozesu inkontzienteen inguruko aipatu aurkikuntzak.
"Monitorearen eredua"k zera adierazten du: ikastea prozesu kontzientea
dela. Eskurapena edo hizkuntzaz jabetzea, berriz, inkontzientea.
Eskurapena automakikoki gertatzen da beharrezko baldintzak betetzen
badira; beste batzuen artean, input esanguratsuari aurkeztatua izatea, input
ulergarri eta egoki mailakatutakoa jasotzea eta ikasleak ulertu nahi duen
input-a behar bezain interesgarri eta bereizle izan dadila. Bestalde, bada
aurretiko baldintza psikologiko bat ere: ikasleak gogo-egoera lasai eta
arretatsuan egon behar duela, input-a bereganatzeko.
"Monitorearen eredua"k baditu ondorio negatiboak ere: ikaskuntza inoiz
eskurapen bihurtzen ez denez, gramatika ez litzatekeela esplizituki irakatsi
behar. Eta, era berean, ez litzateke ikaslea hitz egitera bultzatu behar benetazko konfidantzarik sentitu arte.
Dirven-en ustez, Krashen-en planteamendua Chomsky-ren printzipio sortzailearen oihartzun berankorra baino ez da.
"Gramatika sortzaile-transformatzailea"k hizkuntzaren pedagogiari zer
eskain ziezaiokeen galderari Chomsky-k (1970) (100) zera erantzun
zion.
"Hauxe da iradoki dezakeguna: hizkuntzaren irakaskuntzari, eta baita
bestelako irakaskuntzari ere gizakiak eskaintzen dizkion printzipio
sortzaileak jasotzeko aukera zabala edo askatasuna eman beharko luke
irakaskuntz programak. Gizaki normalak automakikoki bere egiten
duen heuristika intuikorrarentzako inguru linguistiko aberatsa sortzen
ahalegindu beharko genukeela uste dut."
Krashen-ek, berriz, zera dio (1979) (101).
"Heuristika intuikorra hamabi urte inguruko adin kritikoan galtzen dela
uste da. Honela, ondorengo hizkuntz eskurapen guztiak 'aro post-kritikoko ikaskuntza'tzat hartuz."
Ederki astindu zituen Krashen-en "aro kritiko"ari buruzko usteak
McLaughlin-en azterlanak.
Dena den, itzela izan da Krashen-en eragina gramatikaren irakaskuntzaren
eztabaidan. Bere argitalpenek "hizkuntzaren irakaskuntza komunikatibo"aren joeraren garaiarekin bat egin zuten, eta hizkuntzalari aplikatu askorentzat bi planteamenduen nahasketak gramatikaren irakaskuntza formal guztiak kolokan jarri zituen.
Honela dio Dirven-ek:
"Baliteke Krashen hizkuntzalaritza aplikatuaren eremuan agertzeak eta
aldi berean komunikamenaren eskakizuna piztu eta ariketa estrukturalekiko edo eta, beharbada, gramatikaren irakaskuntza formalarekiko
etsipena nagusitu izanak gertaera hori sortu izatea."
Baina Krashen-ek kritikak ere jaso ditu. Gregg-ek (1984) laburbildu eta
kritikatu zituen Krashen-en ikuspuntuak (102):
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1 Eskurapen/ikaskuntza bereizketa: enpirikoki ikaskuntza eskurapen bihur
daitekeenez, hauek emaitza bera lortzeko bideratutako bide ezberdinak
baino ez dira.
2 Monitoreak (hau da, norberaren hizkuntz ekoizpenari jarritako arreta
kontzientea) ikaskuntz rol kontzientearen balioa forma egokien ekoizpenera mugatzen du. Beraz, eskurapen/ikaskuntz hipotesiaren aurka doa.
3 Ordena naturalaren hipotesia higatua dago, ordena natural honetan zenbait aldaera onartzen direlako. Gainera, ordena naturala forma morfologikoen multzo oso mugatu bati soilik dagokio.
4 H1=H2 hipotesiak, neurri handi batean ordena naturalaren hipotesian
oinarrituta dagoenez, bere funtsa ere galdu egiten du. Bestalde, hipotesi
honek gidarik gabe bigarren hizkuntza eskuratzeari nolabaiteko balioa
ematen dio. Ez, ordea, ikasgelan gidapean bigarren hizkuntza ikasteari.
Estrapolaziorik nabarmenena H1=H2 hipotesia neskamutil koskorrengandik gazte eta helduengana aldatzen denean gertatzen da. Eta are okerrago,
H 1 =H2 hasierako hipotesiak ez du kontutan hartzen jadanik bere ama-hizkuntzan hitz egiten duen neska-mutil koskorrak eskuratu behar duen hizkuntzaren sistema berria oso desberdina dela. Izan ere, ez bait du mundua
lehen aldiz aurkitzen hasi beharrik, ez eta hango fenomenoak sailkatzen
ere.
5 Filtro edo iragazki afektiboaren hipotesiak (giro lasaia, buruaren jarrera
arretatsua) gordetzen dena baino areago hizkuntzaren eskurapenean baztertzen dena azaltzen du. Iragazki afektiboaren hipotesia Chomsky-ren
heuristika intuikorra eta Piaget-en ikaskuntz teoria konbinatzen saiatzen
da. Chomsky-k, ordea, ez du uste konbinaketa hau zilegi denik.
Rivers-ek ere Krashen-en ideien aurkako jarrera azaldu zuen (adibidez,
ahozko ekoizpenaren atzerapena) (103). Rivers-ek hizkuntza arrotzaren
syllabusean gramatikaren zeregina defendatu du. Autore honek Krashen-en "planteamendu natural"ean gertatzen den ulermenaren eta ekoizpenaren arteko banaketa gaitzetsi egiten du, bi oinarrizko trebetasun hauek
batak besteari eragiten diolako eta indartzen dutelako, bikote elkarreragile
gisa.
Baina badira "Monitorearen eredua"ren printzipioak eztabaidatu gabe gramatikaren irakaskuntza formalaren alde dauden autoreak ere. Balcom-ek
(104) uste du gramatika esplizituki irakasteak eskurapenari erruz lagun
diezaiokeela: a. input-a ulergarriago bihur dezakeelako; esaterako, ikasleak aurrean duen hizkuntza antolatzeko unean; b. iristen zaizkion hizketa-seinaleak ulermen-unitate eraginkorragoetan zatitzen lagun diezaiokeelako; eta c. xede-hizkuntzaren gramatikari buruzko ikasleen hipotesiak konfirmatu edo baztertzen dituelako.
Beraz, eta beste modu batean esanda, Krashen-ek oso modu ulergarri eta
egoki mailakatatuta eman beharrari buruz halako enfasiaz esandakoak
zentzurik izango badu, ikasleari gramatikaren eta lexikoaren aldetik ondo
mailakatutako ikasmaterialak eskaini beharko zaizkio.
"Nonbait sorgin-gurpila bere buruari uko egitera iritsi da." (Dirven)
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"Badirudi orain norabide berri baterantz abiatu garela. Beharbada, ez
legoke lekuz kanpo "gramatikaren boom" berri batez mintzatzea. Argitaratu berri diren gramatikak horren lekuko dira, baita gramatikaren
teorizatzaile eta gramatikaren irakaskuntzari burnzko zenbait artikulu
ere." (Dirven, 1990:4)
Hizkuntzaren pedagogiaren teorian, "Grammar out" joera gramatikaren
kontzeptu oso hertsian errotzen da, ohizko morfema gramatikalen zerrenda laburrera mugatuan, alegia. Garrantzitsua da, beraz, gramatikaren kontzeptua eta esparrua ikuskatzea eta teoria linguistikoan benetan nola definitzen den ikustea. Gramatika modu desbedinez jaso denez, here historiaren segizioa egingo dugu linguistikan zehar, eta honek hizkuntza arrotz eta
2. hizkuntzaren irakaskuntzan izan duen eraginari, eta batipat syllabusean
gramatikak duen lekuari, erreparatuz.
5 Gramatikaren
esparrua eta
irakaskuntz
metodoak
a. Sarrera: ikuspegi
historiko /aburra

Ondotxo dakigu joan den mendearen hasieran linguistika historiko eta
erkatuaren sorrerak ordurarteko hizkuntzaren eta honen ikerketen azalpenetan egundoko etena eragin eta iraultza-giroa piztu zuela. Aurreko deskripzio linguistikoak hizkuntza bakoitzaren arauzko deskripzio sinkronikoak ziren, garaian garaiko behar eta premiei erantzuteko: latinak hizkuntza erromantzeei leku egiten dien neurrian eta hizkuntzok sortu berri diren
nazioen komunikaziorako hizkuntza gisa eratu eta egituratu ahalean, behar
eta premia hauek nabarmenagoak izango dira eta hizkuntzon erabilera
idatzia arautu beharra agerian jarriko da. Horrela, Lutero-ren Bibliaren
itzulpenak alemaniera estandar batua sortu zuen. Suezia eta Finlandian
beste hainbeste gertatu zen. Frantzian Vaugelas-en Remarques eredu
bihurtu zen. Espainian, Nebrijaren Gramdtica Castellana hartu zen hizkuntz gida arautzailetzat.
XIX. menderarte gramatikaren ikerketa hizkuntza gutxi batzuen erreferentzian oinarritzen da: latina eta grekera, batez ere, eta beste gutxi batzuk. Ikerketa-bide hau logika aristoteliko-eskolastikoaren haritik gauzatu
zen, hizkuntza hauen gertakari oinarrizkoenak proposizio logikoaren
ardatzetara makurtuz, sarritan ardatz horien beharren eraginez, hizkuntz
gertaerak bortxatuz eta here senetik atereaz. Gramatika orokorra logika
horren araberako irizpideei jarraiki eman zitekeelako ustea nagusitu zen,
ezagutzen ziren hizkuntza guztien arketipo izan zitekeena.
Filosofoek Port-Royal-eko gramatika ospetsu haren antzeko "grammaire
generale'ta zuten gogokoen (105). Gramatika orokor hau tajutzeko latinaren eta grekeraren ereduak hartzen dira aintzat bete-betean, eta gramatika
partikular horietatik ematen dira hizkuntz kategoriak hizkuntza ezagun
guztientzat.
Gramatika hauetan ahalegin bizia egiten da hizkuntzarik onen, zuzenen,
arautuen eta logikoena aurkezteko. Arrazoiak eta argumentuak azaltzen
dira aukera bat beste batzuen aurrean hobetzeko. Ikuspegi honetatik begiratuta, hizkuntzaren normatibizaziorako, planifikaziorako eta hizkuntzaren
irakaskuntzarako oinarriak sortu zituzten.
Port Royal-eko gramatikan, Du Marsais-en teorian eta Harris-en Hennes
laneko hizkuntzalaritza-moduan teoria filosofikoek hizkuntzarekiko jarre-
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ra absolutua hartzen eta harrerazten dute, aurreritzi dogmatiko batzuen
gainean eraikiak daudelako. Leibnitz izan zen bere Dissertation (1710)
liburuan jarrera absolutu hau auzitan jarri eta eztabaidatu zuen lehena.
Jarrera absolutu zurrun hark piskanaka-piskanaka jokabide enpiriko, erlatibo, malgu bati egin zion leku, Jakob Grimm, Rasmus Kask eta XIX.
mende-hasierako konparatibistek jorraturiko ildoari jarraiki.
Beraz, sistema bat, here kanpoko elementuei dagokienez, beste bat baino
hobea ez, baina diferentea bada eta etenik gabe egituraz aldatzen ari baldin bada, ez dugu heldulekurik onena zein den erabakitzeko. Ezin; beraz,
esan zein den hizkuntzarik logikoena, gizabidezkoena. Linguistikak hizkuntza ahalik eta ondoen deskribitzeaz gain, honen bilakaera azaldu behar
du. Garai bateko planteamendu diakroniko zorrotz haietan ez zen hiztunaren errekurtsoen ikerketarik egiten. Bilakaera barneko legeek arautzen
zuten. Baina ezer gutxi estimatzen dute bilakaera hau hizkuntz irakasleek.
Malmberg-ek gai honi buruz halaxe dio (106):
"XIX. mendeko linguistikak huts egin ondoren XX. mendekoak irakaskuntzaren metodo eta teknikei mesede egin badie, linguistika estrukturalak, aplikazio pedagogikoen onerako, hizkuntzaren bi alorrak (egitura
den aldetik eta giza iharduera den aldetik) batean bildu dituelako izan
da. Bi alderdi horiek F. de Saussure-ren Cours-etik jasoak ditu hizkuntzalaritzak."
Ikur idatziari aurka eginez hotsaren sustantzia aintzakotzat hartzeak ez
zuen badaezpadako iraultza ekarri. Ondorenak ezagunak dira: gogoan izan
Wilhem Vietor, Herny Sweet eta Paul Passy; eta Eskandinabian Otto Jespersen, J.A. Lundell eta Johan Storm, besteak beste. Ez ahaztu, "Lemaitre
phonetique" aldizkariaren eta alfabeto fonetikoaren sorrera.
Jespersen eta Lundell-ek 1886an Estokolmon egin ziren ihardunaldi batzuetan parte hartu zuten "Quousque tandem" lelopean hizkuntzaren irakaskuntzari buruzko ideiak lantzeko talde bat osatuz: ahoskera eta ahozko
hizkuntzaren garrantzia, teoria gramatikal pixka bat eta espresio libre,
konposizio libre eta ikasitako testuen laburpenen indartzea, itzulpenak
(hizkuntzak irakasteko bide bezala) baztertzea proposatu zuten.
Baina aurrerapausoak eman bazituzten ere, Vietor, Sweet edo Jespersen-ek
ez zuten hizkuntzen irakaskuntzaren munduan halako iraultza-girorik sortu. Hizkuntzalaritza teorikoarekin harremanik eza eta hizkuntzalaritzak
metodo deskriptiboak baztertu eta fonetika aparte utzi izana (linguistika
diakroniko haren eremu deskriptibo bakarra) izan ziren hutsegite horren
arrazoiak.
Hizkuntz irakasleen preparazioa 50 urte lehenagokoa bezelakoxea zen:
oinarrizko fonetika apur bat, oinarrizko gramatika tradizionala, itzulpenak,
literatura eta linguistika (huts-hutsik azterketa historikoen gisa), hotsen legeak, latina, frantses zaharra frantseseko irakasleentzat, aleman zaharra
eta gotikoa aleman eta ingeleskoentzat. Latin vulgarreko bokale irekien
diptongazioak, Verner-en legea, e.a. aintzakotzat hartzen ziren. Ez, ordea,
hizkuntza modernoen gramatika edo testu literarioen prozedura estilistikoak.
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Bizpahiru belaunaldi behar izan ziren programa horiek baztertu eta besteak ezartzeko. Baina, bien bitartean, Saussure-ren ideiak linguistika astintzen ari ziren, eta deskripzio sinkronikoak linguistikaren baitan bere lekua
moldatu zuen. Ikur linguistikoaren arbitrarietatearen tesiak eta bere jatorri
sozialak, sistema, ikur eta egitura linguistiko guztiak giza jarreraren gogora makurtuta zeudela azpimarratu zuten.
Hemendik abiatuz, hizkuntzen irakaskuntz metodoek bilakaera desberdinak izan zituzten. Lehenik eta behin, "metodo naturala" edo "zuzena"
aipatu behar da (Jespersen eta Hjelmslev-ek proposatutako ideietan oinarrituz, 30. hamarkadaren bukaeran Arthur M. Jensen-ek landutakoa): 2.
hizkuntza ama-hizkuntza haurraldian ikasten den bezalaxe ikas daiteke.
Metodo hauetatik hedatuenak hizkuntz berriaren elementuak zuzenean
sinbolizatutako gauzekin lotzen direla uste du. Ez, ordea, ikurren itzulpen
huts bezala. J arrera honen oinarri teorikoak ez du uste kontzeptu edo kategoria estralinguistikorik dagoenik.
Baina gero muturreko jarrera hau aldatuz, tarteko metodoak proposatu ziren.
Hauxek <lira ikasbide zuzenari buruz Malmberg-en gogoetak:
"Erdi Aroko latinaren irakaskuntzatik jasotako tradizio gramatikal klasikoarekin erkatuz gero, zuzeneko ikasbidearen oinarrizko printzipioak
hizkuntzen irakaskuntzan aplikatzea aurrerapauso ikaragarri izan da.
Bilakaera honek abstrazioa ( erregela gramatikalak, bakarkako elementu
lexikoak) baztertu eta testuingurutan nahiz eredutan bildutako langai
linguistikoak indartu ditu. Ereduak, erregela, ereduen ariketak, paradigmak buruz ikastea ... ordezkatzen ditu ( ... ) Honek ez du esan nahi hizkuntzen irakaskuntza agramatikala bihurtu denik. Kontua ez da gramatika irakatsi behar den ala ez, baizik eta nola irakatsi. Gramatika - hitzaren esanahi pedagogikoa kontutan hartu - bi hizkuntzen arteko aldeen zerrenda da ( ... )" (1987:26)
Baina zuzeneko ikasbideak hutsegiteak ere izan ditu. Batetik, hizkuntza
atzerritarrak dituen helburu eta xedeak kontutan hartzea ahaztu zaio; eta,
bestetik, ikaslearen beharrak ere ez ditu aintzakotzat hartu ...
Asmatu ere zer edo zertan asmatu zuen: helburu xumeak izatea, alegia.
Hizkuntza horren hiztunekin harremanetan jartzeko balio duten ezagupideak eskuratzea. Baina hizkuntzalari eta irakasleek maizegi ahaztu <lute
metodoaren aukeraketan ikasleak zerikusi handia duela: ikaslearen hasierako maila, gaitasuna, helburu eta xedeak. ..
Beraz, zuzeneko metodo eta ikasbideak zenbait alorretan ez zuen aurrerapauso handirik lortu. John E. Garnes eta Noel W. Shultz-ek azpimarratu
<lute egoera linguistiko naturaletan zuzeneko metodoaren ereduekin ikasi
duen ikaslearen eta gramatika tradizionalaren metodoarekin ikasi duenaren artean ez dagoela alde handirik. Bi metodoetan ikasgela eta hizkuntza
bizia elkarrekin lotuko dituen lokarria falta da.
Jakin badakigu, eta esan beharrik ia ez dago, estrukturalismo klasikotik
gramatika sortzaile eta transformazionalerako pausoa irakaskuntzaren
metodoetan islatu dela. Gramatika, paradigma eta erregelen berpizkundeaz
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ari gara. Honela, kontua zera da: nola lor dezakegu (modurik arrakastatsuenean) gure ikasleak hizkuntza arrotzean hitzaldi bat emateko garaian
zein erregela erabili behar den jakitea. (Jakiteak ez du esan nahi erregelak
formulatzeko gai izatea.)
"Mutur-muturreko metodoak ere ezin du erabiltzen diren ereduen ariketetatik ikasleak ondorio eta erregelak ateratzea galerazi. Ikasbide edo
metodorik "naturalenak" ere ezin du haurrak here hizkuntza aztertu eta
honen osagaiak hizkuntza berrian ezartzea eragotzi. Dena den, bada
denok bat gatozeneko puntu bat: itzulpena ez da atzerritar hizkuntza
ikasteko ikasbidea. Denok dugu itzulpenaren beharra, denok itzultzen
dugu, eta horregatik itzulpenak hizkuntzen irakaskuntzan lekutxo bat
behar du. Itzulpena berez behar dugu. Ez, ordea, ikasbide gisa."
(Malmberg, 27. or.)
Azaletik izan bada ere, zenbait ikasbideri gainbegirada bat bota diogu.
Agian, esanguratsuenak izan direnei. Dena den, ondorengo ataletan ikasbideen nondik-norakoak zehatzago eta urratsez urrats azaltzen ahaleginduko
gara, bakoitzaren deskripzio, ikasbide, helburu eta edukien antolaketa
azalduz.
b. Gramatika tredizlonala eta gramatika/
itzulpen metodoak
Ezaugarriak

Latina eta grekoaren irakaskuntzan izan zen erabilia hasieran eta hizkuntza modernoen irakaskuntzara zabaldu gerora.

Metodo honen zenbait ezaugarri aipatzekotan, hona hemen batzuk:
1 Ikaslearen ama-hizkuntzan ematen dira klaseak, bigarren hizkuntza
erabili gabe.
2 Hitz-zerrenda luzeak ematen zaizkio ikasleari, buruz ikas ditzan.
3 Gramatika-arauak ere buruz ikasten ditu ikasleak.
4 Xehetasun eta adierazpen ugari ematen zaizkio ikasleari hizkuntza
berriari buruz.
5 Normalean berehalaxe hasten dira ikasleak irakurtzen; nahiko testu zailak gainera.
6 Gaurko metodoek ez bezala, garrantzi gutxi ematen diote edukiari; formak aztertzen ditu, ez ideiak.
7 Ez du ariketa gehiegi erabiltzen, itzulpena izan ezik. Itzulpena, berriz
(bi eratakoak, zuzenak eta alderantzizkoak), buruz ikasteko arauen
aplikazio-ariketak dira.
8 Ikaslea arau orokorretatik abiatzen da kasu partikularretara heltzeko;
metodoa, beraz, deduktiboa eta mentalista da.
9 Hizkuntza idatzia da ia bakarrik irakasten dena, hizkuntza mintzatuaren alderdiei (ahoskerari, erritmoari eta entonazioari) jaramonik egin
gabe.

Kritika

Argi eta garbi geratu ziren metodo honen akatsak, Saussure-k hasitako
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ildotik, linguistika-joera berriak hizkuntza mintzatuaren lehentasuna
begien aurrean jarri zuenean eta hizkuntzak komunikatzeko tresnatzat hartu zirenean.
Bigarren hizkuntza urte askotan ikasten ihardun ondoren, ikasleak ez ziren
hizkuntza hori ahoz erabiltzeko gai izaten. Izan ere, ez bait da berdin hizkuntza bati buruz asko jakitea eta hizkuntza hori hizketan erabiltzen jakitea.
Hizkuntza idatzia, bai, ondo menderatzen zuten ikasleek itzulpenen bidez,
baina ez ziren ahozko komunikazioaren oinarrizko trebetasunen jabe.
(107)
Pasarte horretan, beraz, bederatzi puntutan, metodo tradizionalaren ezaugarriak eta beronek jasotako kritikak azaldu ditugu (108). Baina, kritikak
kritika, ezin dugu ahaztu gramatika tradizionala hizkuntza arrotzaren irakaskuntzan jaun eta jabe izan dela berrogeitamargarren hamarkada arte
herrialde gehienetan. Estrukturalismoaren eraginak hirurogeigarren
hamarkadan aurkitu zuen lehenengoz euskarri zabalagoa hizkuntzaren irakaskutzan.
"Gramatika/itzulpen metodoa zuzeneko metodoaren forma jakin batek
ordeztu zuen ( ... ). Hala ere, gramatika/itzulpen metodoaren arrastoa
ugari geratu zen. Oso adibide nabarmena dugu, esate baterako, Alemaniako unibertsitateetan hizkuntza modernoen ikasketetan egiten den
azken azterketak oraindik ere itzulpen-proba barne hartzea." (109)
Baina adierazi behar da agian, eta Dirven-ek hala uste du, hizkuntza arrotzaren ikasketa-maila aurreratu batean, itzulpena bide eraginkorra izan
daitekeela ikaslea bere ama-hizkuntzaren eta hizkuntza arrotzaren arteko
kontraste sistematikoez jabe dadin. "Tamalgarri izan liteke ere estrategia
honetaz modu askoz ere sistematikoagoz ez baliatzea."
Gramatika tradizionalaren esparrua oso hertsia zen, bere kontzientzia gramatikala hizketaren ataletara eta hitzen kategorietara mugatzen zuelako.
"Hala ere, aspektu hauetarako arras aberatsa zen terminologia sortu
zen, linguistika-eskola askotan behin eta berriz erabili izan ohi dena.
Eta, ondorioz, terminologia hau da, oraindik ere, metahizkuntza nagusia hizkuntzaren egituraren maila desberdinei buruz mintzatu eta formalizatzeko orduan."
Metahizkuntzaren gaia guztiz nagusitzen da Frantzian, adibidez Besse.
Bestalde, bada gramatikaren kategoria tradizionalen erabileraren defentsa
sutsua egiten duenik ere: Bailly. Alemanian, esaterako, lan handia egin
dute termino gramatikal erabilgarrien zerrenda eta bildumak osatzen: Bladau, Bunting, Cobettes, Hiillen, Kleineidam, Klenner, Lehmann, Leemann, Raasch, Wimmer.
Bestalde, gramatika tradizionalak arreta handia eskaini dio hizkuntzaren
erabilerako "arau"ari. Frantsesaren irakaskuntzaren inguruan egindako
artikuluetan islatu zen batipat; adibidez, Berrendonner, Block, Coseiru,
Coste, Grevisse, Manger, Petiot eta Marchello- Nizia, Rattonde, Retting,
besteak beste.
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Saialdi eklektikoak ere burutu izan dira aldi berean hainbat eredu gramatikal sortzeko. Saialdi hauek gramatika tradizionalean dute oinarri, nahiz eta
beste ereduekin bat ere egiten ahalegindu; adibidez, Beacco eta Wekker-Aarts.
Azkenik, gramatikari buruz ikasleek duten ezagutzari begira, azterlan batzuen xedea ebidentzia enpirikoa aurkitzea da: Bloor, De Vriendt, Steltmann ...
Dirven-ek, gaia borobilduz, honela bukatzen du:
"Laburbilduz, bidezko iruditzen zait esatea gramatika tradizionalak
neurri handi batean gure artean dirauela eta, ondorioz, hizkuntzaren irakaskuntzari buruz dugun iritziaren zati dela."
c. Estruktura/ismoa
eta eredu
audiolingualak

Estatu Batuetan sortu zen II. Mundu-Gerratean, atzerrietako hizkuntzetan
komunikatu beharraren eraginez. Metodo hau, gero, Europako hizkuntzen
irakaskuntzara hedatu zen, 1950. urtetik aurrera.

Oinarriak

Zientziako bi arlotatik hartu zituzten oinarriak metodologia berri honen
egileek: psikologia eta hizkuntzalaritzatik. Psikologian, behaviorismo edo
konduktismo izenaz ezagutzen den eskolatik; linguistikan, berriz, linguistika estrukturaletik.
Rona hemen oinarriak:
1

Garrantzi handia du hizkuntzaren ikasketan jatorrizko hiztunek elkarrizketetan erabiltzen dituzten oinarrizko esaldiak imitatu eta buruz
ikasteak.

2

Hizkuntza ikastea ohitura linguistikoak hartzea da. Beraz, behin eta
berriro errepikatu behar ditu ikasleak hizkuntzaren egiturak. Helburu
horren zerbitzutan daude "drills" edo ariketa estrukturalak.

3

Hara nola laguntzen dion irakasleak ikasleari: honek errepikatua berriro errepikatzen du irakasleak eta gero berriro errepikaraziko dio ikasleari.

4

Behin eta berriz errepikatzearen bidez, ahalegin handia egiten da ikasleak okerrik egin ez dezan.

5

Hizkuntzaren egiturak progresiboki ordenatzen dira eta banan-banan
irakasten.

6

Garrantzi berezia ematen zaio ahoskatzeari; eta ez hots isolatuei soilik,
baita esaldi eta hitzen doinuari ere.

7

Hizkuntz irakaskuntzan, prozesu naturalari jarraituko zaio, hau da,
haurrarenari; lehenbizi hotsak azalduko dira, ondoren hitzak eta azkenik esaldiak.

8

Hizkuntza mintzatuari ematen zaio lehentasuna eta irakaskuntz prozesua naturalki ordenatzen da: entzun, hitz egin, irakurri, idatzi.

9

Ikasleak ez du, haurrak ez duen bezalaxe, hizkuntza berriaren gramatika formalki ezagutzeko premiarik.
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10 Gramatika ez da esplizituki azaltzen, deduktiboki baizik, adibideak
erabiliz.
11 Beharrezkotzat jotzen da ama-hizkuntzaren eta bigarren hizkuntzaren
arteko analisi konparatiboa egitea.
12 Hiztegiari dagokionez, ez da hitz askorik ematen ikasteko, eta emandakoak testuinguru egoki baten barnean ematen dira.
13 Garrantzizkotzat jotzen da bigarren hizkuntzaren kulturaren berri ematea.
14 Entzun-ikusgailuak erabiltzen <lira: zintak, hizkuntz laborategiak eta
metodo bisualak.
Metodo
audiolingua/a eta
aurreko metodoak

Metodo audiolingualaren eta zuzeneko arteko berdintasunak nabarmenak
direnez, ez dugu uste horiek azpimarratzen ihardun behar dugunik.
Interesgarria gerta daiteke, ordea, metodo audiolingualak tradizionalarekin
eta zuzenarekin dituen ezberdintasunak aipatzea. Hona hemen:
-Nola metodo zuzeneko hala audiolingualak lehentasuna hizkuntza mintzatuari ematen badiote ere, badago bien artean ezberdintasun nagusi bat.
Izan ere, metodo zuzenaren arabera, ikaslearen hizketak esanguratsua
izan behar du, nahiz eta akats gramatikalez kutsatua egon; metodo audiolingualaren arabera, aldiz, akats gramatikalik gabea izan behar du hizketak, nahiz eta esanahirik eduki ez.
-Gramatikan eta itzulpenean oinarritutako metodoari dagokionez, berriz,
metodo audiolingualak helburu bera badu ere, hots, ikasleak ikasi nahi
duten hizkuntzaren egitura gramatikalen jabe egitea, badago bi metodoen
artean ezberdintasun nabarmen bat. Helburu hori lortzeko, azalpen teorikoz eta gramatika-arauak buruz ikasteaz baliatzen da metodo tradizionala; metodo audiolinguala, ordea, ariketez: esaldiak errepikatuz eta buruz
ikasiz egiten da ikaslea egituren jabe, hauek beren barnean dituzten
arauez ohartu gabe.

Metodo
audiolingualaren
kritika

Metodo audiolingualak edo estrukturalak bi aldetatik jaso ditu kritikak:
teoriatik eta praktikatik.
Teori aldetik, batzuek oinarri psikologikoei eraso zieten eta besteek linguistikoei.
Lehenbizikoek okertzat jotzen dituzte konduktismoan oinarritutako printzipioak. Hauek diotenez, giza portamoldea, eta era berean hizkuntza, ezin
daiteke prozesu ia-mekaniko batera muga; kontutan hartu beharrekoak
dira faktore kognoszitiboak, hauek gidatzen eta kontrolatzen bait dute prozesu osoa.
Bigarrenek, berriz, Chomsky-ren linguistika generatiboaren eta gramatika
transformazionalaren alderditik erasotzen diote metodo audiolingualari,
zera esanez: linguistika estrukturalean oinarrituta dagoenez, hizkuntzaren
azaleko arloak lantzen dituela, arlo horien oinarri eta iturri diren sakoneko
egiturak kontutan hartu gabe.
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Atal hau bukatzeko, hona hemen metodo audiolinguala praktikaren aldetik
kritikatzen dutenek diotena: batzutan mekanikoegia gertatzen dela eta ez
diola hizkuntzaren edukiari nahiko jaramonik egiten. (110)
Dirven-ek eredu honi buruz gogoeta hauek egin ditu:
"(amerikar) estrukturalismoaren lorpenik garrantzitsuenetako bat, hizketa-atalak eta hitz-kategoriak dituen gramatika tradizionalaren kezkaren aldean, perpausa ( osotasun bat bezala), perpaus mota edo litezkeen
perpaus ereduekiko kontzientzia linguistikoaren esparrua zabaltzean
datza." (6. or.)
Beraz, estrukturalismoak iraultza ugari ekarri zuen.
Gramatika/itzulpenezko metodo tradizionalean hizkuntzaren forma grafikoan geratutako kontzentrazioaren aldean, metodo audiolingual berriak,
II. Mundu Gerran EEBB-ko Armadaren hizkuntza arrotzen prestakuntza-egitasmoetan sortu zenak hain zuzen, EEBB-ko Armadak Europan, Afrikan eta Asian lankide izango zuen jendearen hizkuntza desberdinak ulertu
eta hitz egiteko (audiolingual) premia azpimarratu zuen. Programaren
aholkularietako bat Bloomfield behaviorista-estrukturalista izan zen. Ez
da harritzekoa, beraz, egitasmo horietan estrukturalismoaren eta behaviorismoaren printzipioak indartzea: ahozko hizkuntzaren nagusitasuna, gramatika hizkuntzaren perpausen eredu guztien batura gisa, hizkuntzaren
ikuspegi asemantikoa, perpaus-ereduak finkatzeko drill behavioristak ( edo
eredu praktikoa). Baina Bloomfield-ek berak ez zuen hizkuntza arrotzaren
ikaskuntzaren planteamendu berri honi buruzko gogoeta gehiagorik egin.
Hau ondorengo estrukturalistek egin zuten, Fries (1945, 1952), Roberts
(1956), Lado (1961) eta Mackey (1965) kasu.
Horien eragina mundu osoan zehar zabaldu zen, eta hizkuntz laborategian
erabiltzeko ikastaro audiolingualak edo elkarrizketetan oinarritutako testuliburuak, ordezkatze-taulak eta ereduen praktikarako ariketek arestian
garatutako hizkuntza arrotzaren industria beren mendean hartu zuten. Corbett-ek (1974), beste batzuen artean, ikus-entzunezko metodoa defendatu
eta ustiratzen zuen azterlana egin zuen.
"Ariketa estruktural audiolingualezko metodoaren ahulezia errepikapenen gehiegizko enfasian zetzan." (Dirven, 6. or.)
d. Eredu
kognoszitiboa:
gramatika
eottzeile-bihuttzeitee
(TGG)

Gramatika transformazional eta generatiboak markatutako bidetik eta
metodo audiolingualaren akatsen aurka sortu zen metodologia berria.
Bereizgarriak

1

Metodo audiolingualak mekanizistak baziren, mentalismorantz jotzen
dute kognoszitiboek.

2

Metodo kognoszitiboa razionalista bada ere, ez du enpirismoaren
garrantzia ukatzen; beharrezkotzat jotzen ditu ariketa estrukturalak,
ikasleak nolabait bere baitan dituen kategoria gramatikalak ager ditzan.

3

Hizkuntza baten jabe izatea ez da ohitura-arazoa, arau batzuk menderatzearena baino. Metodo audiolinguala ikaslearen etengabeko errepi-
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kapenean oinarritzen den bitartean, irakasleak arauak azaltzearen aldekoa da kognoszitiboa.
4

Zilegitzat jotzen da nola itzultzea hala jatorrizko hizkuntza erabiltzea.

5

Kontrolatu egin behar da errepikapena: errepikatze hutsak ez du inolako zentzurik.

6

Ixiltasunak badu here garrantzia: pentsatzeko aukera ematen dio ikasleari.

7

Metodo kognoszitiboak konprentsiboa izan nahi du; batera hartu nahi
ditu hizkuntza menderatzeak eskatzen dituen oinarrizko lau trebetasunak: entzumena, mintzamena, ulermena eta idazmena. Gramatika-arauak aurkeztu ondoren batera landu behar dira hizkuntzaren lau
alderdi horiek, ezeini lehentasunik emateke.

8

Oso garrantzizkoa da ulermena: ikasleak ondo entzun eta ulertu behar
du esaten duena.

9

Ahoskerari ez dio gehiegizko garrantzirik ematen; ikaslea iritsiko bait
da noizbait ondo ahoskatzera.

10 Normala da akatsak egitea.
11 Garrantzi handia ematen dio komunikatzeari. Hori dela eta, oso kontutan hartzen ditu bigarren hizkuntzaren arau sozialak.
12 Asko lantzen du alderdi afektiboa: ikasteko bidea errazten duen pertsona da irakaslea, ez agintzen duen norbait.

Kritika

Metodo kognoszitiboari egiten zaion kritika nagusia zera da: Chomsky-ren linguistika generatibo eta gramatika transformatzailearen mende egotearena. Gaurregun ez da ontzat ematen inolako teoria linguistikoarekiko
menpekotasunik.
Era berean, ez da ondo ikusten metodo kognoszitiboak egiten duena, hau
da, gramatikatik hastea, gero oinarrizko trebetasunak lantzera pasatzeko.
(111)
TGG edo GSB-ak zegokion irakaskuntz metodorik ekarri ez bazuen ere Chomsky-k zioen berak ezin zuela -, zeharbidez eragin itzela izan du hizkuntza arrotzaren pedagogiaren ikuspuntuetan. Gramatikaren teoriaren
eremuan, GSB-a guztiz berritzailea eta zabala zen eta oraindik ere halaxe
da. Gramatika erabateko gaitasun gramatikal bezala definitzen da, fonologia, sintaxia eta semantika ere barne hartuz. Hizkuntzaren eskurapenaz ere
arduratzen da: hizkuntzaz jabetzeko sortzetikako mekanismoaz (LAD,
Language Acquisition Device). Are gehiago, hizkuntza bakoitzetik jasotako betebehar orokorrak erabakiz, hizkuntza guztien ezaugarri unibertsalez
hornitua dago.
Hau horrela izanik, hizkuntza jakin batetik behar adina input jasotzen
duen edonor, LAD-aren bitartez, hizkuntza horren gramatika ondorioztatzera bideratuta dago.
Labur-labur bada ere, ezaugarri hauek aipatzea nahikoa izan daiteke hizkuntza arrotzen pedagogian zenbait ikerketa-moten gorakada esplikatzeko.
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Honela dio Dirven-ek:
"Ikerketa-mota bakoitza ikerketa-arlo independiente bihurtu da eta
bakoitzak bereiz aztertzea merezi du. Oraindik ere pentsamendu estrukturalistatik eratortzen den ikerketa-mota edo joera linguistika kontrastiboa da. GSB-tik linguistika kontrastiboaren alde sortutako bultzada
berriak hizkuntza unibertsalen oinarrietan bi hizkuntzen egiturak erkatzea posible zela uste zuen eta, honela, bi hizkuntza jakinetan ikaskuntzaren zailtasun zehatzak azaltzen zituen. Bestela esanda, syllabusa eta
honen gramatika bi hizkuntzen arteko interferentziak sortutako ikaskuntzaren zailtasun arriskutsuan oinarrituko litzateke."
Berndt, Barrera-Vidal eta Kuhlweni, Debyser, Kufner eta Zarbrocki dira
printzipio kontrastiboen inguruan lanean ihardun dutenak.
Beste autore batzuek, ordea, bi hizkuntzen arteko desberdintasunak hizkuntza arrotzean gertatzen diren akatsen iturri xume bat baino ez direla
atera zuten ondorioz. Beren ustez, hizkuntza arrotz baten ikaslearen akats-sortak ikasprozesutik bertatik sortzen diren akats-kopuru handia erakusten du.
Ikasleen huts egiteen interpretazio berr:itzailea Selinger-en "bitarteko hizkuntza" edo "tarteko hizkuntzaren hipotesia"k bideratu zuen: ikaslearen
huts egiteak ez direla, alegia, xede-hizkuntzaren erregelak ondo ez uler
tzearen ondorio, baizik eta xede-hizkuntzaren bitarteko sistema baten eredu.
Dirven-ek zera azpimarratu du:
"Izan ere, Krashen-en eredu "naturalista" hizkuntzaren eskurapen sortzaile horren legezko ondorengo berriena da."(7. or.)
Dirven-ek GSB-ri zuzendutako kritikak direla eta honela dio:
"Baina GSB-ak hizkuntza arrotz baten irakaskuntzaren pedagogian
nolabaiteko eragin zuzenagoa ere izan du. Teoria zabala bada ere,
GSB-a oro har, sintaxiaren ikasketara mugatzen zen eta da oraindik ere,
hau bait da, teoria honen iritziz, gramatikaren osagai zentrala. Azpiosagai transformazionalak azpiko egiturak edo sakonekoak azaleko egituretan transformatzen dituzten erregela guztiak zehazten ditu. Kontzeptu
hau kolpe latza izan zen estrukturalisten "perpaus eredu" nozioarentzat,
azaleko egitura ugari elkarren artean eta sakoneko egitura amankomun
batekin erlazionaturik ager daitezkeela pentsatzen bait zen. Ikuspegi
honek ere zinezko zalantzak sortaraziko zituen ariketa estrukturalari
buruz, bai eta hizkuntz laborategiari buruz ere ( ... )"
"Ariketa transformazionalak (aktiboa pasiboan, estilo zuzena zeharkako estiloan, estraposizioa, etab.) ez dira inoiz hizkuntzaren irakaskuntza tradizionaletik gehiegi urrundu; eta literaturan ariketa transformazionalak eskatuz erregu ugaria aurki dezakegu. Baita ildo transformazional-sortzailearen arabera pedagogia birplanteatzekoak ere( ... )"
"GSB-ak jaso duen kritika nagusiena semantika bertan behera uztea
izan da. Linguistika teorikoan, honek eredu sortzaile berriak bideratu
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zituen, kasuetako gramatika eta semantika sortzailea, esaterako. Planteamendu semantiko hauek aditzaren posibilitate estrukturaletan biltzen
ziren. Hizkuntza bakoitzak milaka eta milaka izen dituen artean, 5.000
eta 10.000 inguru aditz baino ez ditu, eta hauek, aditzak, <lira irakaskuntzaren arazo nagusienetako bat."

e. Pragmahizkuntza:
pragmatika
eta eredu nozional/
komunikaziozkoa

"The communicative approach" ez da metodologia berri bat, zera baizik:
hizkuntzen irakaskuntzan gauregun gidari azaltzen den filosofia orokorra.
Honako hau da, berriz, joera honen postulatu nagusia: bigarren hizkuntza
ikasteak ikaslea komunikaziorako gai egitea izan behar du helburu, hau
da, jatorrizko hiztunekin eguneroko egoera arruntenetan komunikatzeko
behar dituen trebetasunen jabe egitea.
Joern berri hau 1980. urtetik aurrera hasi zen mamitzen, Europako Kontseiluak aditu-talde bati helduei bigarren hizkuntza irakasteko sistema bat
egitea agindu zionean. Azpimarratzekoak <lira, talde horren barruan, D.A.
Wilkins eta J.A. van Ek.
Adituek helburuak markatzeari ekin zioten beste ezeri baino lehenago,
hots, bigarren hizkuntzaz baliatzera iristeko ezinbestekotzat jotzen diren
helburu minimo batzuk markatzeari. Helburu horiek, ordudanik, "atalase-maila" ("threshold level", "niveau seuil", "nivel umbral") izenez <lira ezagunak.
Atalase-maila osatzen duten helburu minimo horiek ez <lira ezaguera-terminotan formulatzen, gaitasun edo trebetasun-terminotan baizik. Alegia,
zera da nagusiki aztertzen dutena: zer egiteko gai izan behar duen ikasleak
hizkuntza berrian; eta gero, baina bigarren mailan, zer hizkuntz forma erabili beharko dituen komunikazioa lortzeko.
Hizkuntza berrian komunikatzeko gai izateko, ikasleak zein trebetasun eta
hizkuntz formaren jabe izan behar duen jakiteko, ikasleak maizenik zein
egoera eta zein gairen barnean mugitu behar duen aztertu zen. Eguneroko
gaiez hitz egitea gertatu zen ariketarik ohizkoena. Beharrezkotzat jotzen
<lira, horretarako, nola mintzamena hala ulermena. Helburu minimoetan,
beraz, hizkuntza mintzatuaren trebetasunak lortzeak du garrantzia; eta
bigarren mailakoa da hizkuntza idatziarenak, irakurketa eta idazketaren
trebetasunak lortzea.
Horretaz aparte, hona zer den joera honentzat mintzaira: zenbait nozioren
adierazpenaren bidez funtzio batzuk burutzea.
Ikus dezagun zer den funtzioa eta zer nozioa.
Hona, esate baterako, funtzio linguistiko batzuk: komunikatzea, zerbaiten
berr:i eskatzea, eztabaidatzea, agurtzea, aurkeztea, agintzea ...
Nozioak, berriz, funtzio horiek burutzeko premiazkoak diren kontzeptuak
<lira. Adibidez: hitzen esangurak menderatzea, denbora eta espazioari
buruzko berrien izatea ...
Bukatzeko, gogora dezagun hasieran esana: printzipio orokor batzuek
osatzen dutela joera komunikatiboa, nozionala eta funtzionala den hau.
Eta, hala denez, ez du metodologia jakin bat inposatzen; irakaslearen esku

112

Eskarne Lopetegi

geratzen da metodologia hautatzea, bere interes, irizpide eta ikasleen
beharren arabera. Metodologia eklektiko bat erabiltzea izaten da horren
ondorena: ezein metodori itsu-itsu lotu ordez, metodo bakoitzak dituen
alderdi on guztiak erabiltzen ditu irakasleak.(112)
Dirven-en ustez, pragmatika ez da eredu teoriko berri bat, GSB-aren hutsegite bat konpontzeko saialdia baizik. Hots, hiztunaren komunikaziozko
konpetentzia bertan behera utzi izana. Hiztunek ez dituzte hizketa-saioak
ekoizten beren konpetentzia gramatikalaren oinarrian soilik, baizik eta
komunikaziozko elkarrekintzaren prozesuan.
Beren hizketa bideratuz beste hiztunekin hitz egiten dute, eta honela saio
bakoitza komunikaziozko asmoak burutzen dituen hizketa-ekintza da.
Pragmatikari heldu izana nabarmen atzematen da hizkuntzaren pedagogian: proposamen desberdinek konpetentzia edo gaitasun gramatikalaren
nozioa komunikazio-gaitasunaren barnean sartu bazuten ere, komunikaziozko planteamendua, bere osotasunean, planteamendu "naturalistaren"
irteerarik gabeko bide berera iritsi da. Hau da, gramatika formalaren ukapena hizkuntza arrotzaren syllabusean.
Gramatikazko eta komunikaziozko aspektuak hizkuntza arrotzaren irakaskuntzan sartzeko proposamen bat Leech-en eta Svartvik-en (1975) "A
Communicative Grammar of English" dugu. Beste bat Wilkins-ek proposatutako "syllabus nozional-funtzionala" da. Komunikaziozko hizkuntzaren irakaskuntz mota honen beste bide batzuk ondorengoek aztertzen
dituzte: Brumfit-ek eta Johnson-ek, Besse-k, Canale-k eta Swain-ek,
Colombier-ek eta Poliraux-ek, Edmondson-ek eta House-k, Finocchiaro-k
eta Brumfit-ek, Hullen-ek, Johnson-ek, Kasper-ek, Mills-ek eta Zydatiss-ek. "Komunikazio" giro honetan, gainera, testuen eta testu gramatikaren
erabilera etengabe azpimarratzen dute, adibidez, Goetz-ek, Hatch-ek, Besse-k eta Werlich-ek.
Komunikaziozko hizkuntz irakaskuntzaren ikuspuntu honetan kokatu
beharrekoa da Europako Kontseiluak ezarritako konpetentzia linguistikoaren atalase maila orokorra ere: van Ek (1975) (113), Coste, Christ.
Teoria linguistikoan eta hizkuntzaren pedagogian "gramatika" nozioaren
esparrua etengabe zabaltzeko prozesuaren datu eta joerak laburbilduz,
"gramatika" nozioa osakin askoren multzo zabal gisa ikusten dela esan
dezakegu (hizkuntza baten egitura-maila guztiak edo erregela-multzoak
elkartuz, hau da, hitzen eta esaldien egitura, testuen egitura eta elkarrekintzaren egitura). (114)
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