
Testu-antolatzaileak

Pello Esnal

Zenbait euskaltegitan, Jean Paul Bronckart gidari hartuta ari gara kurri-
kulua garatzen. Hain zuzen, bere Activité langagière, textes et discours
liburua (1996) abiapuntu dugula dihardugu, banan-banan, ekintza komu-
nikatibo jakinen isla diren testuak aztertzen; eta, azterketa horien eskutik,
Euskaltegietako Kurrikulu Proiektu bakoitzaren lau osagaiak zehazten,
hornitzen eta xehatzen: helburu didaktikoak, edukiak, metodologia eta
ebaluazio-irizpideak.

Aipatutako liburuan, hiru maila bereizten ditu Bronckartek testuaren era-
ketan; eta maila bakoitzean, zenbait elementu atzematen; guztira, zortzi:
1) plan orokorra, 2) diskurtso-tipoak, 3) testu-motak (sekuentziak), 4)
konexioa: testu-antolatzaileak, 5) izen-kohesioa, 6) aditz-kohesioa, 7)
ahots enuntziatzaileak eta 8) modalizazioa. Beraz, testu-antolatzaileak
lantzen ditu laugarrenik: konexioa gauzatzen duten baliabideak.

Lan honetan ere, testu-antolatzaileak ditugu gai; baina euskal testu-anto-
latzaileak, eta kurrikulu-garapenaren baitan.

Lehen begiratuan, eremu nahasia azaltzen zaigu testu-antolatzaileena.
Askotarikoa dugu terminologia ere: testu-antolatzaile, lokailu, testu-
-markatzaile, juntagailu... Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurri-
kulua (HEOK), esaterako, baliabide testualez mintzo da, lehen
eranskinean (119. or.); eta lau sail bereizten ditu: deiktikoak, errepikape-
nezkoak, loturazkoak eta hitzen ordenari dagozkionak; eta, hain zuzen,
bi azpisail egiten ditu loturazkoen baitan: lokailuena eta testu-antolatzai-
leena.

Artikulu honek argi pixka bat eskaintzea du xede, Bronckarten eskutik
eta HEOK abiapuntu hartuta.
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Hasteko, oinarrizkoa dugu jabetzea zer-nolako bi aukera nagusi dauden
Bronckarten lanean, oro har eta orain aztergai dugun puntu honi dago-
kionean. Lehen lehenik, ikuspegi didaktikotik ari da Bronckart; ez hiz-
kuntzalari moduan; eta are gutxiago hizkuntzalari aplikatu gisa,
hizkuntzalaritza besterik gabe irakaskuntzara aplikatzen. Didaktika egi-
ten ari da. Didaktika du abiaburu eta helburu. Eta ikuspegi horren baitan
baliatzen da hizkuntzalaritzaz. Aukera horren ildotik, ikuspegi diskurtsi-
bo-testualaz dihardu, eta ez ikuspegi gramatikalaz soilik. Hain zuzen,
egokiagotzat jotzen duelako didaktikarako.

Guk ere bi aukera horien arabera jorratuko ditugu hemen euskal antola-
tzaileak. Lehenik, ikuspegi didaktikotik. Didaktika dugu abiaburu eta
helburu; ez hizkuntzalaritza. Horren eskutik ikusiko dugu zer den egoki
eta esanguratsu, helduen euskalduntzeari begira. Eta horren baitan saia-
tuko gara gauzak argitzen. Horretarako, funtsezkoa izango dugu Bronc-
karten bigarren aukera: ikuspegi diskurtsibo-testuala.

Hasieran aipatutako nahasketa, hein handi batean, bi ikuspegi ezberdin
nahastetik dator. Ondorioz, ikuspegi horiek bereiziz gugana dezakegu
argia. Horretara goaz berehala (1. puntuan).

Behin bereizketa hori egin ondoren, ibilbide txiki bat egingo dugu, testu-
-antolatzaileei buruzko lau lan aurkeztuz, bereizketa horren argitan
(2. puntutik 5. puntura bitartean): 1) Euskal Gramatika. Lehen Urratsak-
-III (Lokailuak), 2) Gramática descriptiva de la Lengua Española;
3) Arianaren Haria eta 4) Activité langagière, textes et discours. Bi lehe-
nengoak ikuspegi gramatikalaz ari dira; beste biak, ikuspegi diskurtsibo-
-testualaz. Beraz, azken batean, ikuspegi gramatikaletik hasi eta ikuspegi
diskurtsibo-testualera egingo dugu bidaia, HEOKak proposatzen digun
bezala.

Hala, 6. puntuan, euskal testu-antolatzaileez jarduteko moduan izango
gara.

Has gaitezen, bada, ikuspegi diskurtsibo-testuala eta ikuspegi gramatika-
la alderatzen eta bereizten.

Jakina denez, azterketa-unitateak bereizten ditu, hasteko, bi ikuspegiak.
Hala, esaldia du gramatikak azterketa-unitate. Esaldia aztertzera muga-
tzen da gramatika; eta honentzat esaldi-multzoa da testua. Ikuspegi dis-
kurtsibo-testualak, ordea, azterketa-unitate handiagoa du: esaldia ez
baina, testu osoa; esaldia, barne.

Testu-antolatzaileetara etorrita, gramatikak aspalditik egin du topo, esal-
diaren baitan, zenbait elementu arrarorekin. Enbarazu egiten diote,
ordea; soberan ditu. Eta, hain zuzen, elementu bitxi horiek aztertzen
hasita, hor konturatu da esaldiak lotzen dituztela. Baina bere ikuspegitik
eta azterketa-unitatetik kanpo gelditzen zaizkio. Hala ere, batzuetan
aztertu izan ditu. Gaur egun, esaterako, esaldiak lotzeko lokailu edo
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konektore moduan. Hala egin zuen, adibidez, Euskaltzaindiaren Grama-
tika batzordeak, Euskal Gramatika. Lehen Urratsak III (1990) lan bikai-
nean. Berehala ikusiko dugu xeheago. Baina azterketa horretatik kanpo
gelditzen dira, jakina, juntagailuak eta menderagailuak; izan ere, hauek
ondo aztertuta ditu gramatikak, esaldi barrukoak eta ondorioz bere espa-
rrukoak izaki.

Baina bada, ordea, bi ikuspegien arteko beste bereizgarri bat ere. Lehen
bereizgarria dela-eta, juntagailuak eta menderagailuak gelditu dira testu-
-antolatzaileetatik kanpo, gramatikaren ikuspegitik. Orain, berriz, gra-
matikaz kategoria jakina dutenak geldituko dira, nahiz eta esaldiak lotzea
izan eginkizun. Ikuspegi diskurtsibo-testualak, ordea, eginkizunari erre-
paratuko dio. Eta eginkizun horixe duten elementu guztiak joko ditu
testu-antolatzailetzat: gramatikak hala jotakoak eta, gainera, funtzio hori
duten sintagma eta esapide guztiak eta, baita ere, juntagailuak eta men-
deragailuak.

Hau guztia, baina, xeheago eta zehatzago ikusiko dugu datozen lau pun-
tuetan, aipatutako lau lanen eskutik. 

Aurreratu bezala, Euskaltzaindiaren Gramatika batzordearena da Euskal
Gramatika. Lehen Urratsak-III (1990) lan bikaina (EGLU III). Hain
zuzen, lan hauxe aurkeztuz hasiko dugu geure ibilaldi txiki hau.

Ezaugarri funtsezko bat du lanak: ikuspegi gramatikaletik egina dago.
Eta agerian ditu ikuspegi horren bi oinarrizko ezaugarriak, goian aipatu
ditugunak. Egileek berek esaten dute hasieran.

Honela, 6. orrialdean:

Gure helburua [gramatikariena], hortaz, ez da testua aztertzea, perpausa
baizik. Baina sarritan perpausetan nolabait arteko perpausari, edo ondokoa-
ri ere bai zenbaitetan, erreferentzia egiten dioten elementuak –aditzondoak,
gehienetan– aurkitzen dira. Elementu hauek perpausen barruan agertzen
direnez, gure gramatikak jaso egin behar ditu.

Lehenago, berriz, hitzaurrearen XIII. orrialdean:

Edukiari dagokionez, liburuki berri honek, lokailu deitu ditugun zer grama-
tikal batzu ditu aztergai. Ez dakigu asmatu ote dugun izen honekin. Baina
hor zehar perpausen artean, testuari lotura ematerakoan perpaus batetik
bestera eraman behar izaten den hariari eusten laguntzen diguten hainbat
hitz eta esapide berezirentzat lekua bilatu nahi izan dugu geure gramatikan.
Hemen aurkituko diren hitzak askotan perpausen arteko zirrikitu horietan
kokatuak ikusten ditugu, sarri ez dakigularik zein den garbi beren gramati-
ka kategoria. Hauek dira lokailu izenez bataiatu ditugun elementuak.

Eta ondoren, XIII. orrialdean bertan:

Hau dela eta, esan behar da lokailu hitza ez dugula gramatika kategoria
berri bat. Kategoria aldetik gehienak aditzondo direla argi dago.

2. EGLU III:
lokailuak

Ezaugarriak
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Baina berehala argitzen dute hori; XIV. orrialdean:

Nolanahi ere, norbaitek pentsa lezake alferrik egin dugula “zaku” berri bat
eta are alferrikago saiatu garela zaku hori betetzen: aditzondo badira, zer-
gatik ez utzi bakean beren aditzondotasunean? Egia da hori zenbaitetan
egingarri zela. Pentsa dezagun, adibidez, orobat, bitartean eta antzeko
batzuetan. Baina, zer egin honen aurreko gramatika eta hiztegi askotan jun-
tagailu gisa sailkatuak aurkitzen diren beste hainbatekin, adibidez, aldiz,
berriz, ordea, beraz, bestela eta abarrekin? Hauek, ongi finkatzen saiatu
garen erizpideen arabera, ezin ditugu egiazki juntagailutzat hartu. Formaz,
gainera, aditzondoaren itxura handia dute askok eta askok. Eta, dena esan
behar denez gero, azken multzo honetakoen kategoria finkatu beharrak eka-
rri gintuen, hain zuzen, puntu honetara. Hemendik sortu zen lokailu direla-
ko hauen berezi beharra.

Beraz, azken batean, esaldia du EGLUk azterketa-unitate; eta, esaldi
horren baitan, kategoria berri bat atzeman eta definitzen du: lokailuena.
Lokailu hauek, esaldien zirrikituetan egonik, esaldiak lotzen dituzte; eta
hori besterik ez dira: lokailu.

EGLUk, jakina denez, bost sailetan banatzen ditu lokailuak, hauetako
bakoitzaren forma, balioa eta kokapena ere aztertuz. Gogora ditzagun,
baina ohar bat kontuan izanda: letrakera lodian dauden horiek, nahiz eta
aipatu, EGLUk ez ditu berez lokailutzat jotzen, berehala ikusiko dugu-
nez (iruzkinetan).

Emendiozkoak

Eta, ere, gainera, bestalde / bertzalde, halaber (orobat, berebat),
behintzat, bederen, bederik, behinik behin, badere, badarik (ere).

Hautakariak

Edo, ala, bestela / bertzenaz, osterantzean, gainerontzean (gainera-
koan, gaineratikoan, gainerakoz), ezpere(n), ezpabere.

Aurkaritzakoak

Baina, ordea, berriz, ostera, aldiz, aitzitik, bizkitartean, bitartean,
bien bitartean, (t)arte horretan, artean, alta, alabaina, alabadere,
dena dela, dena den, hala ere (halere), hala eta guztiz ere, haatik /
hargatik, horratik /horregatik, barren, badarik ere, zernahi gisaz,
nolanahi ere, edozelan bere, edozein modutan ere, edozein
moduz, guztiarekin ere...

Ondoriozkoak

Beraz, bada, hortaz, orduan, honenbestez, horrenbestez, hainbestez,
halatan, hala.

Kausazkoak

Zeren, zergatik, alabaina, bada, izan ere.

Sailak eta zerrendak 
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Zerrenda horiek aurrean ditugula, merezi du hiru iruzkin egitea.

Lehenengoa. Arestian esan bezala, esaldiaren gramatikarien lana da EGLU.
Baina, lokailuak aztergai izaki, ezinbestez gainditu behar dute azterketa-
-unitate hori, neurri apalean bada ere eta zenbait tirabiraren artean.

Hala, esaldiak lotuko dituzte lokailuek. Baina, EGLUren hitzetan, “solas
mailako edo testu mailako lotura gauzatzen dute”; ez, ordea, perpaus
elkarketa; honetarako, juntagailuak eta menderagailuak daude. Hona
hemen pasarte osoa (1990:1):

Perpausak elkarrekin josteko eta testu koherente edo lotu bat eratzeko hiz-
tunak zenbait baliabide ditu eskura. Horietako batzu juntagailuak izango
dira, juntaduran erabiltzen direnak, eta beste batzu menderagailuak, men-
derakuntza deituko dugunari bide ematen diotenak. Bi gailu hauek perpaus
mailako lotura gauzatzen dute. Esan nahi baita, perpausak elkartuz beste
perpausak osatzeko balio dute. Perpaus elkarketa bideratzen dute, hortaz.
Baina badira, guk lokailu deituko ditugunak ere. Hauek ere perpausak josiz
goragoko testu bat, ondo jositako testu bat, koherentea, osatzeko erabiltzen
ditu hiztunak. Hala ere, lotura honen ondorioa ez da, nahitaez, beti beste
perpaus bat, testu bat baizik. Izan ere, lokailuak solas mailako edo testu
mailako lotura gauzaten duten gramatika baliabideak dira. Ez dira, berez,
perpaus elkarketa bideratzeko gai.

Beraz, nahiz eta aipatu, EGLUk ez ditu lokailutzat jotzen eta, edo, ala
eta baina juntagailuak (zerrendetan letrakera lodian eman ditugu). Eta
honako ohar hau egiten du (1990: 31): “berez juntagailu direnak ere
nolahalako lokailu gisa aritzen ahal dira”. Eta lau horiek aipatzen ditu,
hain zuzen, zein bere sailean (1990: 33, 79, 93).

Bigarren iruzkina. EGLUk, ikuspegi gramatikala izaki, ez ditu lokailu-
tzat jotzen lokailu-funtzioa betetzen duten esapideak ere. Hala, goiko
zerrendetan, letrakera lodian ditugu aurkaritzako sei esapide ere; eta
gehiago ere aipa daitezke; izan ere, “lokuzio edo esapide mordoa dago
aurkaritza adierazteko erabil daitekeena” (1990: 133).

Eta hirugarren iruzkina. Esparru txikia hartzen dute lokailuek, EGLUren
arabera: nolabait esateko, aditzondoek eta juntagailuek hartzen dutena-
ren antzekoa. Hain zuzen, asko zabalduko du esparru hau ondorengo
lanak.

Gramática descriptiva de la Lengua Española obra handian, 63. kapitu-
luak “Los marcadores del discurso” du izenburu; eta egile, berriz, María
Antonia Martín Zorraquino eta José Portolés Lázaro (1999). Euskaraz,
dena dela, testu-markatzaile terminoa erabiliko dugu, Bronckarten testu-
-antolatzaile terminoaren harian eta gauzak ez nahastearren.

Lan honen ezaugarri nagusiak bat datoz funtzean EGLUkoarekin: 1)
ikuspegi gramatikaletik egina dago eta 2) ez ditu testu-markatzailetzat

Iruzkinak

3. Gramática
descriptiva de la

Lengua Española:
testu-

-markatzaileak

Ezaugarriak
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hartzen ez juntagailuak eta menderagailuak, ez testuak lotzen dituzten
sintagmak eta esapideak. Baina, aurreratu bezala, EGLUk hartutako
esparrua (lokailuena) baino zabalagoa hartzen du. Berehala ikusiko
dugu: sailak eta zerrendak ematean.

Bai. Lan hau ere ikuspegi gramatikaletik dago egina, EGLU III bezala.
Eta honela definitzen ditu diskurtso-markatzaileak (4.057):

... son unidades invariables, no ejercen una función sintáctica en el marco
de la predicación oracional –son, pues, elementos marginales– y poseen un
cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distin-
tas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias
que se realizan en la comunicación.

Ikuspegi horren arabera, ez ditu testu-markatzailetzat jotzen, jakina, ez
juntagailuak eta ez menderagailuak. Baina ezta esapideak-eta ere. Izan
ere (4.059-4.060):

Como ya se ha expuesto en la definición de marcador del discurso, se trata
de unidades lingüísticas invariables. Esta propiedad distingue nuestros
marcadores de los sintagmas que conservan las capacidades de flexión y
combinación de sus miembros. Comparemos:

a. Lucía está lesionada y, por consiguiente, no puede formar parte del equipo.
b. Lucía está lesionada y, por este motivo, no puede formar parte del equipo.

Mientras que por consiguiente es un marcador del discurso, no lo es por
este motivo. Ello se manifiesta en que el primero se encuentra gramatical-
mente fijado –es un adverbio– (*por consiguientes), mientras que por este
motivo conserva su capacidad de flexión y de recibir especificadores y
complementos (hasta por estos pequeños motivos). De acuerdo con esta
propiedad de los marcadores, tampoco se estudiarán dentro del presente
capítulo otros sintagmas que poseen un comportamiento gramatical seme-
jante al de por este motivo, por ello, por esto, por esta razón, por esta
causa, a causa de esto, etc.

Beraz, orain arte bat datoz testu-markatzaileak eta lokailuak. Baina,
aurreratu dugunez, eremu handiagoa hartzen dute testu-markatzaileek,
lokailuak barneko dituztela.

Ondorengo taulan (ikus .1) argi azaltzen da hori. Markatzaileek, guztira,
bost sail hartzen dituzte; eta sail horietako bat da, hain zuzen, lokailuena.
Lokailuetan, hala ere, hiru mota bereizten dituzte Martínek eta Portolés-
ek; EGLUk, berriz, bost: Martínen eta Portolésen hirurak (baliokideak
dira “aditivo” eta “emendiozkoa”, “consecutivo” eta “ondoriozkoa”,
“contraargumentativo” eta “aurkaritzakoa”) eta, gainera, hautakariak eta
kausazkoak.

Martínek eta Portolések, taula egiteko (ikus .1), kontuan hartu dituzte,
lehenik, zer funtzio betetzen duten diskurtsoan (lehen zutabean) eta,
ondoren, zer esanahi duten (bigarren zutabean). Hirugarren zutabean,
azkenik, markatzaile batzuk zerrendatzen dituzte (4.081):

Taula: sailak eta
zerrendak
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Marcadores del discurso

Lehen esandakoez gain, merezi du beste bi xehetasun ere azpimarratzea.

Lehenengoa, testu-markatzaile hauen definizioan dago, eta diskurtsuan
zer egiteko duten esaten du: inferentziak egiten laguntzekoa. Gogora
ditzagun hitzak (4.057):

... poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo
con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas,
las inferencias que se realizan en la comunicación.

Bigarrengoa, berriz, markatzaileen ezaugarrietako bati dagokio, bi auto-
reek diotenez (4.064-4.065):

Los marcadores que estudiamos se encuentran limitados como incisos por
la entonación. En una pronunciación esmerada, se percibe una pausa poste-
rior al marcador y, a veces, también una anterior.

.1:

Iruzkinak

Testu-antolatzaileak 31

COMENTADORES pues, pues bien, así las cosas, etc.

ORDENADORES en primer lugar/ en segundo lugar/;
por una parte/ por otra parte; de un
lado/ de otro lado, etc.

ESTRUCTURADORES
DE LA INFORMACIÓN

DIGRESORES por cierto, a todo esto, a propósito,
etc.

CONECTORES ADITIVOS Además, encima, aparte, incluso, etc.

CONECTORES
CONSECUTIVOS

por tanto, por consiguiente, por ende,
en consecuencia, de ahí, entonces,
pues, así, así pues, etc.CONECTORES

CONECTORES
CONTRAARGUMENTATIVOS

en cambio, por el contrario, por
contra, antes bien, sin embargo, no
obstante, con todo, etc.

REFORMULADORES
EXPLICATIVOS

o sea, es decir, esto es, a saber, etc.

REFORMULADORES DE
RECTIFICACIÓN

mejor dicho, mejor aún, más bien, etc.

REFORMULADORES DE
DISTANCIAMIENTO

en cualquier caso, en todo caso, de
todos modos, etc.

REFORMULADORES

REFORMULADORES
RECAPITULATIVOS

en suma, en conclusión, en definitiva,
en fin, al fin y al cabo, etc.

OPERADORES DE REFUERZO
ARGUMENTATIVO

en realidad, en el fondo, de hecho, etc.
OPERADORES
ARGUMENTATIVOS

OPERADORES DE
CONCRECIÓN

por ejemplo, en particular, etc.

DE MODALIDAD EPISTÉMICA claro, desde luego, por lo visto, etc.

DE MODALIDAD DEÓNTICA bueno, bien, vale, etc.

ENFOCADORES DE LA
ALTERIDAD

hombre, mira, oye, etc.
MARCADORES
CONVERSACIONALES

METADISCURSIVOS
CONVERSACIONALES

bueno, eh, este, etc.



Baina badago salbuespen bat:

Un caso especial es el de pues comentador, ya que carece de acento propio,
lo que le impide la movilidad en su miembro discursivo y también que esté
destacado por pausa.

Eta puntuazio-markei dagokienean:

En la escritura, la entonación peculiar de los marcadores del discurso se
refleja habitualmente situando el marcador entre comas.

Ondo gogoan hartzeko xehetasunak dira. 

Horiek horrela, oinarri sendoa dugu Martín eta Portolésen lana ere. Honi
esker, zehaztua dugu testu-markatzaileen alorra, lokailuak barne.

Baina bai lokailuak eta bai testu-markatzaileak, esan bezala, ikuspegi
gramatikalaren ume dira. Eta ikuspegi diskurtsibo-testualaren ekarpenez
daude osatu beharrak. Horretara goaz ondoren.

EGLU III atera eta bi urtera, Michel Zock-en lan bat plazaratu zen eus-
karaz: Arianaren Haria (1992). Baina, berez, frantsesez egin zuen Zock-
ek eta sei urte lehenago argitaratu (1986).

Hemen, jatorrizko bertsioaz baliatuko gara, ezaugarriak aipatu eta sailen
eta testu-antolatzaileen berri emateko. Gero izango zaigu baliagarria eus-
karazko bertsioa: iruzkinak egiterakoan. Izan ere, funtsezko nahasketa
dago bi bertsioen artean, oso argigarria gertatzen dena, azken batean.

Michel Zockek, lehenengo eta behin, ikuspegi diskurtsibo-testualetik
dihardu. Hori du oinarri-oinarrizko ezaugarria.

Eta ezaugarri horien ondorio dira honako bi hauek: 1) juntagailuak ere
aintzat hartu izana (hala ere, ez menderagailuak) eta 2) berdin egin izana
esapideekin-eta ere.

Hartzen duen esparrua, berriz, Martínek eta Portolések hartutakoa bera
da ia; hauena xehatuagoa egotea. Zockek, bestalde, azken sail bat ere
aipatzen du, ikuspegi diskurtsibo-testualari jarraiki: metatestualena.

Zockek, guztira, hamairu sail bereizten ditu, eta zerrenda soila eskain-
tzen –“une liste de connecteurs courants”– eta “adibide gisa”; esanez,
gainera, Lundquist-i zor diola (1986: 20a). Hona hemen:

Additif

Et, de nouveau, encore, également, de plus, aussi, de même, or, voire.

Enumeratif

D’abord, ensuite, en fin, finalement, premièrement, deuxièmement, a) b) c).

Transitif

D’ailleurs, d’autre part, du reste, en outre.

4. Arianaren
Haria: testu-

-antolatzaileak

Ezaugarriak
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Explicatif

Car, c’est que, c’est-à-dire, en d’autres termes.

Illustratif

Par exemple, entre autres, notamment, en particulier.

Comparatif

Ainsi, aussi, plus..., moins..., plutôt, ou mieux.

Adversatif

Or, mais, en revanche, au contraire, par contre, d’un coté, d’un autre coté.

Concessif

Totefois, néanmois, cependent.

Causatif

C’est porquoi, donc, ainsi, en effet, aussi, en conséquence, alors.

Conséquence

Donc, ainsi, par conséquent, suite à ceci.

Resumatif

Bref, en somme, enfin.

Metatextuel

Voir p., cf. p., comme il a été signalé plus haut.

Conclusif

Bref, en somme, en conséquence, finalement, enfin, donc, il s’ensuit, en
conclusion, pour terminer.

Baina orain arte ez dugu aintzat hartu nola izendatzen dituen Zockek
zera horiek guztiak: “connecteur”; lokailu, alegia.

Eta, hain zuzen, horrek nahastuko zuen Zocken liburua euskaratu zuena.
Eta horregatik emango zituen EGLUren lokailuak Zocken “connecteur”-
-en ordez, konturatu gabe zer-nolako oinarrizko aldea dagoen bi sailka-
pen-zerrendei dagokien ikuspegien artean.

Horrexegatik, testu-antolatzaile izena egokiagoa dirudi Zockek aipatu
eta zerrendatutako horientzat. Termino horixe darabil Bronckartek, eta
honen lana aurkeztuko dugu ondoren; Zockena baino osoagoa baita.

Bai. Testu-antolatzaileez mintzo da Jean-Paul Bronckart, Activité langa-
gière, textes et discours liburuan (1996), konexio-mekanismoaz ari dela.

Eta guk ere testu-antolatzaile terminoa aukeratu dugu konexio-baliabide
guztiak izendatzeko. Baina testu-markatzaile eta lokailu terminoak ere
erabiliko ditugu, jakina, zein bere alorreko elementuak izendatuz.

Bronckartek, Zockek bezala, ikuspegi diskurtsibo-testualetik dihardu.
Eta ezaugarri nagusi horren ondorio dira gainerakoak.

Iruzkinak

5. Bronckart:
testu-

-antolatzaileak

Ezaugarriak
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Hala, Bronckarten arabera, maila guztietako testu-zatiak lotuko dituzte
testu-antolatzaileek; eta hauen baitan sartzen ditu aurreko hiru lanetan
ikusi ditugun guztiak gehi menderagailuak.

Bronckartek lau sail handitan biltzen ditu frantses hizkuntzako testu-
-antolatzaileak (sailkapen berak balio du, noski, euskal testu-antolatzai-
leentzat ere). Eta honela zedarritzen du sail bakoitza (1996: 270; nirea da
itzulpena; frantsesez utzi ditut adibideak):

a Un subconjunto de adverbios o de locuciones adverbiales de carácter
transfrásico (toutefois, en fait, puis, premièrement, d’une part, finale-
ment, en outre, etc.). La mayoría de esas unidades no están regidas por
reglas microsintácticas y no desempeñan, por lo tanto, función sintáctica
alguna en la frase donde aparecen; pero algunas de ellas pueden, sin
embargo, asumir la función de complemento (hier, j’ai rencontré...). De
manera general, esas unidades aparecen en la juntura de las estructuras
de la frase, pero pueden también estar integradas en ella (Répètent-ils
alors pour les vérifier...).

b Un subconjunto de sintagmas preposicionales, que son regidos bien por
la microsintaxis, bien por la macrosintaxis. En el primer caso, asumen la
función de complemento (après trois jours, il rencontra...); en el segun-
do, tienen estatus de estructuras adjuntas (pour la concretisation de ce
projet, il décida de...). Colocaremos igualmente en este conjunto, por un
lado, las estructuras adjuntas que atestiguan el encaje de una frase en un
grupo proposicional (pour réaliser ce projet, il décida de...), por otro, el
subconjunto limitado de sintagmas nominales que funcionan como sin-
tagmas preposicionales y que pueden tomar el estatus de complemento
(un jour, ce matin, le lendemain, etc.). Como en a), estas unidades apa-
recen generalmente en la juntura de las estructuras de frase, pero a veces
pueden también estar integradas en ella.

c Los coordinantes, es decir, el conjunto de conjunciones de coordinación,
en su forma simple (et, ou, ni, mais, etc.), o en su forma más compleja de
locución (c’est alors que, c’est-à-dire, etc.).

d Los subordinantes, o conjunciones de subordinación (avant de, dès que,
parce que, etc.) que encajan frases sintácticas en frase compleja.

Eta sailkapen hori egin ondoren, honela jarraitzen du Bronckartek (1996:
271):

Las marcas de conexión provienen, pues, de categorías gramaticales (par-
tes del discurso) diferentes (adverbio, preposición, nombre, coordinante,
subordinante, etc.); se organizan eventualmente en sintagmas asimismo
diferentes (sintagma nominal, sintagma preposicional); asumen eventual-
mente funciones específicas en el marco micro o macrosintáctico. A pesar
de esas diferencias de estatus sintáctico, pueden ser agrupadas según el cri-
terio de la función de conexión que asumen a nivel textual, y es en tanto
cuanto se inscriben en este conjunto funcional que son calificadas de orga-
nizadores textuales.

Eta lerrokada hasierako “categorías gramaticales” hori honela osatzen
eta zehazten du oin-oharrean:
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Se podría sin embargo considerar que llevan igualmente marcas de cone-
xión diversos procedimientos paralingüísticos, que no son fácilmente obje-
tivables más que en el escrito: composición (títulos y subtítulos; división en
capítulos y párrafos) y marcas de puntuación. En el oral, las marcas corres-
pondientes consisten esencialmente en pausas, de duración variable, y en
acentuaciones entonativas. 

Aurreratu bezala, Bronckartentzat, mota guztietako testu-unitateak
lotzen dituzte testu-antolatzaileek; eta hauetakoak dira lehen ikusitako
guztiak (1) lokailuak, 2) testu-markatzaileak, 3) lokailu eta testu-marka-
tzaileen funtzioa betetzen duten esapide eta sintagmak, 4) juntagailuak)
eta, gainera, 5) menderagailuak. Gutxiena da nola sailkatzen diren:
horrela (bost sail horietan) edo Bronckartek bereizten dituen lau azpi-
multzoak haintzat hartuz (1) adberbio eta adberbio-esapideak, 2) sintag-
ma preposizionalak, 3) juntagailuak eta 4) menderagailuak).

Azken batean, garrantzizkoa da: 1) bereiztea ikuspegi gramatikala eta
ikuspegi diskurtsibo-testuala, eta 2) konturatzea nola ikuspegi diskurtsi-
bo-testualaren araberako sailkapenak bere baitan hartzen dituen ikuspegi
gramatikalaren arabera atzemandako sailak eta zerrendak.

Horiek horrela, zedarritutzat (sailkatu eta ordenatutzat) eman dezakegu
testu-antolatzaileen eremua; eta, horrekin batera, argitutzat HEOKaren
sailkapen nahasgarria. Gogora dezagun: oro har baliabide testualez min-
tzo da HEOK; eta lau sail bereizten ditu; hirugarrena, loturazkoa; lotu-
razkoen baitan, berriz, bi azpisail biltzen ditu: lokailuena eta
testu-antolatzaileena.

Euskal testu-antolatzaileak zerrendatzeko, berriz, badugu nora jo. Esa-
terako, har dezagun sailkapen boskoitza, eta ikus dezagun zein iturri
baliatu.

Lokailuak zerrendatzeko. Oinarrizko lana dugu EGLU III.

Testu-markatzaileak zerrendatzeko. Lan honetantxe dugu, ikuspegi
orokorra emanez, gaztelaniazko testu-markatzaileen taula. Martínen
eta Portolésen lan horren harian, asko aurrera dezakegu euskal testu-
-markatzaileen zerrendatzean.

Lokailu eta testu-markatzaileen funtzioa betetzen duten esapide eta
sintagmak. Hemen, ezin ditugu zerrenda itxiak egin, beste sailetan
bezala. Izan ere, ezin konta ahal esapidek eta sintagmak egin deza-
kete aipatutako funtzioa.

Juntagailuak: Oinarrizko lana dugu EGLU IV.

Menderagailuak: Oinarrizko lana dugu EGLU V. Baina, ez baititu
perpaus menderatu guztiak aztertu, ezinbestez baliatu behar beste
batzuk. Esaterako, Euskal Gramatika Osoa (2000).

Azken bi sail hauek osatzeko, errazagoa da nora jo aurkitzea. Aurreko
hirurak gehiago landu nahi baditugu, beste zenbait lan ere erabil ditzake-
gu, beti ere kontzeptuak (eta sailkapenak) argi izanez gero. Esaterako: 1)

Iruzkinak

6. Laburbilduz:
euskal testu-

-antolatzaileak
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