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Baziren behin hiru lagun ez zutenak elkar ezagutzen.
Batek bazekien han, basoan gordeta, bazela etxe bat
hizkuntzaren ezaugarri guztiak bere baitan gordetzen
zituena. Bigarrenak bazekien zenbaitek egurrez egina
zutela etxea, baina etxe ahula zela eta euskarri hobea
behar zuela mintzairaren ezaugarri guztiak ondo biltzeko.
Halaber, hirugarrenak lastozko etxeak ezagutzen zituen
eta bazekien puts eginez gero, haiek erraz erortzen
zirela. Horrela, basoko damaren eta bere iratxoen
ahotsen oihartzunari jarraitu, eta basoan zehar abiatu
ziren bakoitza bere aldetik. Baina, basoko bideak estuak
eta sastrakaz beteta zeudenez batzuetan ez zuten garbi
ikusten nondik jo. Hala eta guztiz ere, gure bidegile
kementsuak, azkenean, gurutzebide batean elkartu ziren;
hirurak etxe sendo hura aurkitu nahian. Ibili eta ibili egin
ondoren konturatu ziren baso hartan ez zegoela etxerik,
eta etxea haiek egin behar zutela. Halaber, basoak
eskaintzen zituen osagaiak era askotara balia zitezkeela
konturatu ziren. Horrela, jakituria eta basoak haien
eskura jarritako osagarriak baliatuta etxea eraikitzen hasi
ziren. Harrezkero urteak igaro diren arren oraindik asko
falta zaie etxe sendo eta handia izateko, baina zatikazatika orain basoan etxearen traza ikus daiteke, lehen ez
bezala. Eta horrela bazan edo ez bazan, sar dadila
kalabazan eta atera dadila Apatako plazan.

https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20161201/recorrercaminos-nuevos-2-noticia-689401643030/

“Testuaren etxe barnera arrakastaz iritsi ez
garelako, edota testuaren eta diskurtsoaren
giltzaz oraindik behar adina jabetu ez garelakoedo, testu-azterketara jotzeko erosotasuna falta
zaigu. Aurrera egin beharrean gaude (...).”
(Larringan, 2007: 119).
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HIPOTESIA
Mintzaira-ekintzaren nolakoa den, testualtasunean (generotasunean) eragiten du, testuantolatzaileak, kohesioa, planifikazioa... Haren baliabide diskriminatzaileak dira. Elementu
horien konfigurazio ezberdinak antzeman ahal izango dira testu bakoitzaren xedearen
arabera
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• HALABER, GAINERA emendiozko partikulak: loturak gauzatzen dituzte eta
semantikoki erreferentziazko mundua hedatzen dute.

Balio enuntziatiboa:
• HALABER elementu berri baten ekartzea egiten du (A+B), baina bata ez zaio
besteari nagusitzen neutrotasuna.
• GAINERA A eta B ez dira maila berekoak.
• Ez dira ordezkagarriak.
• Enuntziatzaileak mintza-jarduearen orientazioa aldatzeko eta mozketa egiteko
indarra adierazten du.
• B-k nolabaikeko zuzenketa adierazten du balio argumentatiboa.

Balio diskurtsiboa: estate baterako, GAINERAren erabilera
ezberdinak:
• [...] demokratikoa da eta, gainera, bilerak ez dira publioak [...]
• Hitza eskatzen dut [...] eta lotsa gutxirekin gainera, [...]
• Zaude ixilik! Gainera ez du ezertarako balio!
• Ah!, gainera hauek guztiak aintzat hartu behar.

Balio planifikatzailea:
• Nekez agertzen da GAINERA + segida + GAINERA + segida.
• Testu berean ez da asko errepikatzen.
• Ez da hasieran ateratzen, ezta arrazoinamenduaren lehen urratsean ere.
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• Errepikapenetik: “hiru lagun…hirurak”
• Asoziaziora: “basoko damaren eta iratxoen…”; “sagarrak egosi ditut…konpota hori
potean sartu dut”

Konexio eta kohesioaren arteko mugakide:
• Horregatik... vs […], horregatik, […]
• Urak ukitzen duenean,[…] ezin izaten du bere baitan likidorik hartu; horregatik, urari
ihes eginez eutsi nahi izaten dio […]
• […] lagunek badakite harena ez dela motibo txiki ezdeus bat... horregatik isildu dira […]

Balio laburbiltzailea:
• […] Hori… / Hori guztia…

Kontzeptualizatzeko balioa:
• Laburtzeaz gain, modalizazioarekin harremanetan: “Gure bidegile kementsuak”

Estetikoa bezain funtzionala:
• Estetikoa: “etxe bat, etxe bat, etxola bat… (literatuan, ahozko kontakizunetan…)
• Ordezkatze lexikal aberasgarriak: “etxe bat … XVI mendeko jauregi hori”
• Ezinbesteko errepikapena:
• - Balio ikonikoa duten izendapenekin: “Txano Gorritxu…”
• - Testu teknikoetan:“[…] bi ospitaletan homeopatia erabiltzen da, eta mediku askok
agintzen dizkiete tratamendu homeopatikoak beren pazienteei. Horren aurrean,
homeopatia arriskutsua izan daitekeela […]. Izan ere, homeopatia erabiltzeak […] eta,
beraz, homeopatiaren ahalmen sendagarrian […].”

Narrazioa, era askotako kohesiogileren agerleku eta ikasleku:
• Progresio didaktiko egokien beharra adinaren arabera eta testu-generoari lotuta.

KONTALARI
ADITUEN
NARRAZIOA

Narrazioa: besterik zer landu liteke?
•Eskolan tradizio handia.
•Zientzia eta diziplina askoren langai.

Narratologiak izugarri garatu da; testu azterketa, e.a.…
• Idatziak baldintzatutako ikuspegia: egitura deskontestualizatuak eta testu
“itxiak“ aztertu dira.

Ahozko narrazioa
• Ahanztura metodologikoa (Bres, 1997):
•Narrazio prozesu gisa.
•Interlokuzioan ko-eraikitako mintzaira egintza.
•Solasaren azterketen barruan garatu da haren azterketa.

Kontalaritza
•Praktika sozio-diskurtsibo minorizatua.
•Ahozko kontaketa tradizionalaren idealizazio desitxuratu eta
antzua (Vernus, 2004).
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KONTA SAIOAREN AZPIEGITURA

KONTA SAIOEN AZPIEGITURA TESTUALA
(Diaz de Gereñu, 2016)

• Bi ardatz:
• Lineala edo
horizontala.
• Bertikala
• Lotura
logiko/kasualak,
denborazkoak,
baina baita ere
motibazio
ikoniko/estetikoa.
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KONTA SAIOAREN AZPIEGITURA

INTERAKZIO-MARKOA

• Planifikazioa lokala
eta organikoa.
• Ardatz bertikala:
diskurtso
egintza
narratibo eta ez
narratiboek
ALDAKETA
dakarte.
• Bi alderdi
uztartzen dituzte:
• Interakziomarkoa
• Narrazio mailak
(metadiegesia).

Marko
narratiboa
Kontakizunak
(n1+n2+…)

Kontakizun
txertatuak
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ADIBIDEZ: ERREPIKAPENA PERTSONAIETAN
– Zer errepikatzen da?
– Nola eta zertarako errepikatzen da?
Kohesio baliabide bereizgarriak ditu kontaketak (Garcia Azkoaga & Diaz de
Gereñu, 2009)
• Errepikapena kohesio baliabideetako bat.
• Errepikapena definitu eta mugatu.
Solas arruntetako errepikapenekin alderatuta, bereizgarriak. Narratzailearen poetikaz
harago generoarenak berarenak:
• Pertsonaia nagusia da protagonista errepikatuena. Antagonista gutxien =
errepikatzen dena eta EZ DENA ere esanguratsua da.
• Pasarte/une esanguratsuak markatzen dira interakzioan pertsonaiaren
errepikapenaren bitartez.
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Hiru mota:
• SARETUAK
• METATUAK
• INTERLOKUZIOZKOAK

Errepikapena eta funtzio metanarratiboa:
• Funtzi askotarikoak:
• Pertsonaien errepikapenak badu zerikusirik interakzio-markoa
eta maila narratiboekin uztartzearekin.
• Konexio-baliabide; Interakzioan gidatzen du; Modalizatu egiten
du.

Babcock (1977):
• Folklorean metanarrazioa ez da kontuan izan.
• Errepikapena metanarrazio inplizituaren osagai sarkor eta
hedatuena.
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Adibide bat
Errepikapen metatua kontakizunetan:
• (…) hiru gizonak ibili zien / herriz herri / eta holako batez
herri batetik pasatzerakoan eta landa baten ondotik
pasatzerakoan / gari landa baten ondotik ikusi zuten hortxe
gizon bat / aizkora batekin / garia / mozten / epaiten /
aizkora! harrizko aizkora / harrizko aizkora batekin! au:!
hiruak gelditu zien eta / i (entzuleei zuzenduz igitaia zer
den ulertuko ez balute bezala) a igitaia! m! igi / igitaia da /
holako esku tresna bat / ho:lako itxura bat daukana /
(keinuz eta onomatopeiez irudikatuko du) ui pin tan!
(ingelesezko all right) ol rait? ho:lakoa!
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Lurrean belarra / airean notatxoak herriko enparantzan
urratsak eta nire ahotik / hitzak / o o oooo / hara! GURE
HERRIAN bizi ziren / GURE HERRI HARTAN ziren HIRU /
HIRU / lagun / baina ez zuten ELKAR EZAGUTZEN / EZ EZ!
EZ zuten inoiz ELKARren berri izan / ikusi BAI / a BAI!
HORI BAI / EZAGUTZEN dut HORI / a! baina bistaz /
besterik ez (_) / BAINA haietako batek / lehenak
BAZEKIEN han BASOAN / BASOAREN BARREN
BARRENEAN / BASOAREN ILUNA HASTEN ZEN LEKU
HORTAN / BAZEGOELA GORDETA ES-TXE BAT / ETXE BAT /
ETXOLA BAT / TXABOLA::: / Hura zen / HIZKUNTZAREN /
entzun ondo / hizkuntzalari asko zaudete tartean /
interesa duzue e::: / bo / kontatuko dizuet! HIZ-KUN-TZAREN / HIZKUNTZAREN ezaugarri guztiak bere baitan
GORDEtzen zituena / (ahopeka) beretzat / GORDEak /
guztiak! BIGARRENak / BIGARREN honek BAZEKIEN
zenbaitek (…)

https://www.picbear.org/media/B0q6Eo3Cq5u

“Testuaren etxe barnera arrakastaz iritsi ez
garelako, edota testuaren eta
diskurtsoaren giltzaz oraindik behar adina
jabetu ez garelako-edo, testu-azterketara
jotzeko erosotasuna falta zaigu. Aurrera
egin beharrean gaude (...).” (Larringan,
18
2007: 119).
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Eta horrela bazan edo ez bazan... emaitzak plazan!

ESKERRIK ASKO!

